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Over de streep
Verkiezingstijd! Sommigen van jullie houden wellicht alle ontwikkelingen, debatten en pei-
lingen nauwgezet bij. Anderen zal het misschien een worst wezen welke politicus nu weer 
naar de ander uithaalt. Maar ongetwijfeld zal het niemand zijn ontgaan dat Nederland op 15 
maart naar de stembus gaat. En het is van groot belang dat jij dat ook doet.

Nooit is er zoveel media-aandacht voor de politiek als in de weken voor de verkiezingen. 
Ondertussen krijgen aan de andere kant van de oceaan de media felle aanvallen van presi-
dent Trump te verduren. Ook in Nederland is er sprake van een bepaalde spanning tussen 
de media en de politieke partijen. We praten er in ons coverinterview over met Xander van 
der Wulp (pagina 7). Als politiek verslaggever van de NOS begeeft hij zich als geen ander 
in dit spanningsveld. Van der Wulp: ‘We zijn ons ervan bewust dat we – zeker in déze cam-
pagne – onderdeel van de campagne gaan uitmaken.’

En nu het bijna zover is: weet jij al waar je op gaat stemmen? Een keuze maken in verkie-
zingstijd is alles behalve makkelijk. Vooral in het huidige politieke klimaat waar de splin-
terpartijen als paddenstoelen uit de grond schieten bij elk denkbare nuanceverschil. Om 
je een handje te helpen, vertellen verschillende FGw-studenten op pagina 12 over hun 
beweegredenen om op 15 maart op ‘hun’ partij te stemmen. Wellicht helpt dit de zwevende 
kiezers onder ons nog net over de streep te trekken.

Laat besluiteloosheid in ieder geval nooit de reden zijn om niet te gaan stemmen. Alrun 
Bernhard vertelt je op pagina 16 waarom. Vanwege haar Duitse nationaliteit mag ze, on-
danks dat ze al ruim twintig jaar in Nederland woont, niet stemmen deze verkiezingen. 
Misschien kan dit stuk je eraan helpen herinneren dat het een privilege is om mee te kun-
nen beslissen. ‘Hoe kun je ervoor kiezen om bewust je invloed niet uit te oefenen?’ is een 
vraag die Alrun terecht stelt.

Studiedrukte is overigens ook geen reden om niet te gaan stemmen: stemmen kan gewoon 
tussen de colleges door bij de UB, P.C. Hoofthuis en CREA. Kun je gelijk nog een Babel 
meenemen.

Vincent Smit en Kim Visbeen
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boek vooral over seks. Bovendien is de stille kracht 
uit de titel een specifiek islamitisch verschijnsel. 
Opmerkelijk aan de islam is dat die in de tijd van 
Couperus werd gezien als iets vrouwelijks, als een 
passieve, stille kracht. Vandaag de dag wordt de 
islam vanuit de media echter als mannelijke en 
repressieve religie verbeeld.’ Volgens Leezenberg 
gebeurt dit met name op seksueel gebied. Er zijn 
volgens hem verschillende voorbeelden uit de 
klassieke islamitische literatuur, waarin homo-
erotische en expliciete seksuele taferelen als nor-
maal worden beschouwd, terwijl rond dezelfde tijd 
in christelijk Europa seksualiteit enkel met zonde 
en met de voortplanting werd geassocieerd. ‘Waar 
de islam in de negentiende eeuw door een grote 
mate van tolerantie en seksuele propagatie als de-
cadente en sensuele religie werd beschouwd, is dit 
beeld in honderd jaar 180 graden gedraaid.’ 

Hoewel homoseksuele praktijken officieel 
verboden waren in de islamitische wereld, werden 
deze in de praktijk in grote mate getolereerd en 
geaccepteerd. Volgens Leezenberg kwam er in de 
negentiende eeuw een plotselinge omschakeling 
toen een nieuwe preutsheid zijn intrede deed. 

Volgens vele theoretici is die preutsheid ontstaan 
door de koloniale overheersing. Leezenberg sluit 
zich echter niet aan bij deze aanname en wijst de 
opkomst van het nationalisme aan als oorzaak 
van de plotselinge omslag. ‘In de negentiende 
eeuw kreeg het begrip vaderlandsliefde een 
nieuwe betekenis. Als man moest je bereid zijn 
voor je vaderland te sterven, terwijl vrouwen 
kinderen voor het vaderland moesten baren. Als 
je als man je best deed om voor de dienstplicht te 
worden afgekeurd, dan werd er gezegd dat ze je 
zus kwamen verkrachten. Hier zit al een notie van 
seksualiteit in.’ 

Het wetenschappelijke jargon voorbij
‘Het zogeheten islamdebat is een enorm welles/
nietes-vraagstuk geworden. Aan de ene kant staan 
de salafisten die precies denken te weten wat de 
islam inhoudt, terwijl aan de andere zijde 
islamofoben de islam voor van alles en nog wat 
uitmaken.’ Leezenberg vervolgt: ‘Beide partijen 
hebben geen weet van de grote islamitische homo-
erotische traditie die heeft bestaan en historische 
feiten zijn hen onbekend. Om dit soort polarisatie 
tegen te gaan of om een ander geluid te laten ho-

ren heb ik De minaret van Bagdad geschreven.’ Hij 
legt uit dat hij bewust heeft gekozen voor een po-
pulariserende toon in zijn boek. Volgens hem zou 
onderzoek vandaag de dag te specialistisch zijn en 
vanuit een theoretisch jargon geformuleerd wor-
den dat niet toegankelijk is voor een groot publiek, 
terwijl het wel een grote groep mensen aangaat. 
‘Ik wilde niet aan de polemieken meedoen, maar 
feiten opduiken om die vervolgens in het debat te 
presenteren. Iedereen heeft een mening over dit 
onderwerp, maar juist door aan die meningen 
voorbij te gaan en te kijken naar wat er daadwer-
kelijk aan de hand is en hoe het historisch in elkaar 
zit heb ik geprobeerd een nieuw geluid in het de-
bat te laten weerklinken.' 

Tijdens zijn studies Klassieke talen en Taal-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam 
reisde Michiel Leezenberg voor meer ar-

cheologisch gericht onderzoek af naar het Mid-
den-Oosten. Daar ontdekte hij dat de mensen die 
daar leefden minstens zo interessant waren als 
de steenruïnes die hij onderzocht. Geleidelijk aan 
groeide zijn interesse voor de islamitische wereld 
en specialiseerde hij zich in hun culturele wereld 
en leefomgeving. Bijna tegelijkertijd ontstond zijn 
motivatie en inspiratie om het boek De minaret 
van Bagdad te schrijven. Leezenberg: ‘Tijdens mijn 
onderzoek naar het ontstaan van nieuwe talen in 
het Ottomaanse Rijk zag ik voortdurend teksten 
met seksuele betekenissen en genderbetekenis-
sen opdoemen. Ik besloot deze systematischer te 
onderzoeken aangezien het huidige islamdebat 
heel duidelijk gaat over vrouwenlichamen, als je 
bijvoorbeeld kijkt naar de discussies over boer-
kini’s en hoofddoeken. En neem andere debatten 
omtrent IS en seksslavinnen, of de hysterische 
verhalen over massaverkrachtingen door asielzoe-
kers; het toont dat seksualiteit in de mediabericht-
geving over moslims een zeer grote rol speelt.’ 

Tolerantie versus preutsheid
Een tijd geleden werd Leezenberg gevraagd om 
tijdens een congres een lezing te geven over Louis 
Couperus’ De stille kracht. Hoewel dit boek wordt 
beschouwd als de eerste echte Nederlandse an-
tikoloniale roman, wordt er volgens professor 
Leezenberg helemaal geen politieke kritiek uitge-
oefend op koloniale overheersing. 'Het gaat in het 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Deze maand: universitair 
hoofddocent en filosoof Michiel 
Leezenberg (1964) over zijn onderzoek 
naar de veranderde seksuele moraal 
binnen de islam. 
Tekst /// Kay Rutten en Gwyneth Sleutel    

Beeld /// Saskia Groenewegen

STUDIEGIDS 2.0
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Een omgekeerd seksueel moraal Van kapitalisme 
naar bacteriën

Het komt niet vaak voor dat geesteswetenschappers naar bacteriën kijken. En al helemaal niet in het 
kader van een wetenschappelijk onderzoek. Toch staat bij Cultural Conflicts nu al voor het tweede jaar 
een excursie naar Micropia op het programma. Wat betreft docent Niall Martin het hoogtepunt, en ook 

het logische einde van de collegereeks. ‘Tijdens dit postpropedeusevak van Literary and Cultural Analysis 
kijken we naar de relatie tussen conflict en cultuur. Deze relatie brengt een aantal vragen met zich mee, die 
we opdelen in drie delen.’ De drie delen zijn gelinkt aan verschillende historische tijdvakken, elk met een eigen 
focuspunt.  

Het eerste deel begint met het einde van de Koude Oorlog, waarbij er eerst wordt gekeken naar kapitalisme 
en zijn werking op cultuur en verzet. Martin stelt een aantal vragen centraal: ‘We vragen ons af wat er gebeurt 
met cultuur in de New World Order. Een wereld waarin kapitalisme dominant is, geeft die nog wel ruimte voor 
cultuur als verzetsmiddel?’

Zo zullen de studenten uitkomen op een bestudering van de eeuwig veranderende vormen van conflict, en volgt 
het tweede deel: het conflict binnen het systeem. Martin: ‘Hierbij lezen we Derrida en praten over zijn idee van 
auto-immuniteit, waarbij een lichaam zichzelf aanvalt.’ Het blijft echter niet bij dit ene concept; voorbeelden 
van andere concepten zijn ruis, tactiek en weerstand. Dit alles gelinkt aan culturele objecten, zoals de serie 
Black Mirror of de kunstwerken van Banksy. Martin vertelt dat deze benadering van objecten wennen is voor 
studenten van buiten de opleiding. ‘Er zijn altijd veel filosofen bij, ook wel politicologen. Die raken wel eens in 
de war van de typische wijze waarop binnen LCA essays worden geschreven. Maar ik ben zeer gelukkig met de 
studenten die ik de afgelopen jaren heb gehad.’ 

Bij het derde deel staat de natuur centraal. Hierbij is het sleutelwoord Antropoceen, ook wel het nieuwe 
geologische tijdperk genoemd. Door de vragen en de stof die hierbij behandeld worden, is een excursie zeer 
nodig, volgens Martin. ‘We eindigen dus met bacteriën. Ernstig gedeprimeerd door de eerdere stof, gaan we op 
excursie. Nadat we onze nieuw gevonden soortgenoten hebben begroet, drinken we bier in een café. En 
hopelijk zijn we ons er dan niet al te bewust van hoeveel nieuwe levensvormen leven op ons glas…’ 

Wat is het belang van een vak volgens de docenten die het geven? 
Deze maand: Cultural Conflicts, gegeven door dr. Niall Martin.    
Tekst /// Alrun Bernhard   Beeld /// Bob Foulidis
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Michiel Leezenberg (1964) is universitair 
hoofddocent filosofie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de islami-
tische wereld en onderzoekt momenteel het 
ontstaan van nieuwe talen in het Ottomaanse 
Rijk. Zijn boek De minaret van Bagdad: Seks en 
politiek in de islam kwam afgelopen januari uit.
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Vak: Cultural Conflicts: From the Berlin Wall to the Anthropocene
Docenten: dr. Niall Martin
Onderwijsinstituut: College of Humanities 
Ingangseisen: Minimaal 48 EC van een bachelor Geesteswetenschappen
Periode: Semester 2, blok 1 en 2 (12 EC)
Voertaal: Engels VELEN HEBBEN 

GEEN WEET VAN DE 
GROTE ISLAMITISCHE 

HOMO-EROTISCHE 
TRADITIE DIE EEUWEN-
LANG HEEFT BESTAAN
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Toen Scheifes tijdens haar master langs Pakhuis de Zwijger fietste, 
bedacht ze het nog: wat zou het leuk zijn om hier te kunnen werken. 
Nu, inmiddels drie maanden in dienst, is haar wens realiteit geworden. 

Als programmamaker is ze vooral bezig met het volgen van de culturele 
ontwikkeling in de stad. ‘De vraag die Pakhuis de Zwijger altijd stelt is: van 
wie is de stad, en hoe kun je bijdragen aan de stad waarin je leeft? Vanuit 
deze invalshoek bedenken wij programma’s.’ De thema’s waar Scheifes zich 
mee bezighoudt verschillen. Zo zijn er programma’s waarin architectuur, 
design, of fotografie centraal staat, maar ook de documentaire krijgt de laatste 
tijd meer aandacht. Eén programma waar Scheifes zich mee bezighoudt, is 
Hollandse Beelden. ‘Dit is een Boekazine. Een combinatie tussen een boek en 
een magazine. Gedurende deze avond komen fotografen langs om te vertellen 
over hun foto’s. Hierbij wordt zowel het beeld als de boodschap besproken.’

Ga iets doen naast je studie
Van de theorie uit haar studie Media en cultuur merkt ze vrij weinig in het da-
gelijks leven. Wel is ze ervan overtuigd dat je op de universiteit kritisch leert 
denken en schrijven. Tijdens haar stages heeft Scheifes het meeste geleerd. 
‘Ik kwam erachter dat ik de kunst- en cultuursector van Amsterdam heel erg 
leuk vond. Mensen ontmoeten, van bandjes tot theatermakers, heeft mij gedu-
rende mijn stages bij Nul20 en IDFA ontzettend geïnspireerd. Daarbij heb ik 

veel geleerd van mijn stages, zoals hard werken en verantwoording afleggen. 
De eerste keer dat je iets verknoeit denk je dat je dood gaat, achteraf valt het 
allemaal reuze mee.’ Scheifes is van mening dat iets meer voorbereiding op de 
arbeidsmarkt het studenten een stuk makkelijker maakt later werk te vinden. 
‘Als je ergens begint te werken, heb je gewoon geen idee hoe een kantoor eruit 
ziet, hoe gesprekken bij de koffieautomaat werken en hoe je een emailagenda 
beheert. Dat zijn ontzettend handige skills om in huis te hebben.’

Op haar plek
Scheifes wilde aanvankelijk journalistiek gaan studeren in Utrecht. ‘Maar daar 
werd ik voor uitgeloot. Achteraf helemaal niet erg trouwens.’ Want daarna 
kwam de studie Media en cultuur op haar pad. ‘Ik vond de combinatie van 
film, cultuurwetenschappen en televisiewetenschappen erg interessant. Uit-
eindelijk heb ik ook de richting Televisie gedaan en daarbij een master in de 
Documentairefilm-richting. Dat was een hele fijne master. Je leert hoe je een 
documentaire-analyse maakt, maar ook scriptschrijven en editen. Die prak-
tische kant beviel mij goed.’ De bachelor Media en cultuur was toen nog niet 
zo populair en ze deed hem samen met maar vijfentwintig andere studenten. 
‘Na mij is de studie Media en cultuur enorm in populariteit gestegen. Ik be-
greep dat het nu wat afneemt, misschien omdat er in de televisie-, theater- en 
filmwereld niet heel veel werk is. Dat merk ik ook om me heen. Vooral in de 
theaterwereld. Als je daar iets wilt doen, heb je echt een ondernemersvibe 
nodig, je moet zelf je sponsoren binnenslepen. Of je moet heel goed zijn in het 
aanvragen van subsidies, dat kan ook.’

Voorlopig zit ze goed op haar plek bij Pakhuis de Zwijger. Momenteel is 
Scheifes druk bezig met het voorbereiden van Urban Stories (13 t/m 16 
maart). Dat is een vierdaags evenement over stadsjournalistiek met allerlei 
documentaires en gratis dagworkshops. ‘Een heel erg leuk programma om bij 
te wonen, vooral voor studenten!’ 

Pleidooi voor een stage
Ter inspiratie of puur uit interesse: iedere maand een blik 
door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze 
maand: Ewa Scheifes (1987), programmamaker Creatieve 
Industrie bij Pakhuis de Zwijger.
Tekst /// Robin Dirker en Kay Rutten    Beeld /// Anne Posthuma 

 
  Ewa Scheifes  

 1987
Studie 
 Bachelor Media en cultuur en master Film Studies
Afstudeerjaar 
 2011
Werk 
 Programmamaker Creatieve Industrie bij 
 Pakhuis de Zwijger
Salaris 
  € 2600 per maand

BROOD OP DE PLANK
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In het huidige politieke klimaat waarin populisten goed gedijen, komen de media steeds 
vaker onder vuur te liggen. Wat is anno 2017 de rol van de politiek commentator? 

Vanwege de verkiezingen deze maand vragen we het aan Xander van der Wulp (1974), 
politiek verslaggever van de NOS.    Tekst /// Jetske Brouwer en Kim Visbeen    Beeld /// Charlotte Klein

Een echte NOS’erEen echte NOS’er

HET INTERVIEW
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'S teeds meer politieke partijen denken 
dat je niet per se de NOS nodig hebt om 
kiezers te bereiken: elke partij heeft 

wel een social-mediateam. Er zijn twee partijen, 
de PVV en DENK, die zelfs zorgen voor een soort 
schaarste bij de gewone media. Je ziet bij hun 
achterban steeds meer wantrouwen ontstaan 
tegenover de media – al dan niet gevoed door 
hun politieke leiders.’ Terwijl hij spreekt, gebaart 
Van der Wulp met zijn handen naar achter. In 
die richting, op twee minuten lopen, ligt het 
Binnenhof. We spreken de politiek verslaggever in 
de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen. De 
45e president van de Verenigde Staten is zojuist 
aangetreden; een politicus wiens verhouding tot 
de pers bepaald opzienbarend is. Maar ook in 
Nederland kampen media met populisten die zich 
regelmatig fel tegen hen afzetten. 

Hoe verandert dit de rol van politiek 
commentator?
‘Bij Trump zien we dat het zover kan gaan dat 
een politicus niet meer de waarheid hoeft te 
spreken, hij kan vertellen wat hij zelf wil. Wanneer 
een artikel in The New York Times een voor een 
al zijn argumenten onderuithaalt met allerlei 
wetenschappelijke onderbouwingen zegt hij 
gewoon: “This is biased media. Don’t trust them, 
they are garbage.” Zover is het in Den Haag nog 
niet: er zijn geen politici die duidelijk liegen. 
Ik vind dat het mijn taak is om mensen te laten 
begrijpen wat hier gebeurt. Wij zijn als NOS een 
onafhankelijke nieuwsorganisatie, dus we doen 
zo veel mogelijk ons best om te laten zien wat de 
verschillende partijen willen. Maar als een partij 
iets wil wat daadwerkelijk niet kan, dan moeten we 

dat er ook bijzetten. Wij zijn ons er wel van bewust 
dat we – zeker in déze campagne – onderdeel gaan 
zijn van de campagne. Politieke partijen zullen ons 
erbij gaan betrekken, maar ook aanvallen.’

Meer dan voorheen?
‘Ja, je merkt dat nu al. De VVD vond het bijvoorbeeld 
wel heel toevallig dat het Van der Steur-nieuws zo 
dicht op de verkiezingen naar buiten kwam. Daar 
maken wij dan weer een item van: “De VVD voelt 
zich onterecht aangevallen.”’

Je zegt: we nemen dat mee en we zijn ons 
daarvan bewust. Maar zijn er ook consequen-
ties voor de verslaggeving zelf?
‘Dat vind ik eigenlijk nog niet. Zeven jaar 
geleden, toen Nederland vol in de crisis zat, 
kreeg Balkenende in een debat de vraag: “U gaat 
zoveel miljard bezuinigen, dat gaan de mensen 
toch voelen?” Waarop hij zei: “Nee, dat gaan de 
mensen niet voelen.” Nou, dan moet je als politiek 
commentator gewoon zeggen dat het onzin is en 
dat met feiten laten zien. Dus dat deden we al. Nu 
moet je dat misschien vaker doen, omdat sommige 
politici doorhebben dat een grote groep mensen 
vrij makkelijk te beïnvloeden is met nepnieuws.’

Wilders zegt ook dingen die niet mogelijk zijn. 
‘De NOS komt wel eens onder vuur te liggen – zeker 
op Twitter – als wij uitspreken dat de kans dat 
Wilders premier wordt minder is dan één procent. 
Hij kan misschien de grootste partij worden, 
maar andere partijen zullen niet met hem willen 
samenwerken. Aan de ene kant roept Wilders dat 
het ondemocratisch is dat hij door andere partijen 
wordt uitgesloten, maar aan de andere kant heeft 
hij nog nooit zijn hand uitgestoken naar andere 
partijen. En dan worden mensen boos op de NOS 
vanuit de gedachte: zie je wel, ze willen Wilders 
ook niet. Bij het journaal vallen de reacties nog 
mee. Maar zodra ik bij een talkshow als Pauw zit 
om commentaar te geven op de politiek, wordt er 
enorm getwitterd. De een vindt dat ik duidelijk 
een VVD’er ben, de ander weer een PvdA’er en 
links. Zolang dat een beetje in evenwicht is, is het 
wel prima.’ 

Maar in hoeverre kun je als journalist 
objectiviteit nastreven? Er gaan genoeg 
stemmen op dat zoiets onmogelijk is. 
‘In Amerika heb je nieuwsuitingen met een 
bepaalde kleur. Je kunt zeggen dat het handig  
is als je weet of iets bijvoorbeeld right wing is. 
Maar tegelijkertijd zien we waar dat in Amerika 
toe leidt. Niemand gelooft meer iets en alles  
wordt ter discussie gesteld. Ik vind het ook 
zo gek dat de Amerikaanse media in de pre-
sidentsverkiezingen van tevoren laten weten 
welke kandidaat ze steunen. Hierdoor volgt 
iedereen alleen de media van zijn eigen clubje. De 
NOS is van iedereen en voor iedereen. Wij kunnen 
niet alleen voor een bepaalde achterban van een 
partij staan.’

Maar hoe zit het dan met je eigen politieke en-
gagement? Moet je dat telkens onderdrukken?
‘Bij mij gaat dat vrij natuurlijk. Ik ben echt wat je 
noemt de zwevende kiezer. Het is hier uiteraard 
ook gebruikelijk dat je niet lid bent van een 
politieke partij. En van veel collega’s heb ik 
eigenlijk geen idee wat ze stemmen.’

Maar heb je niet soms de neiging je sterk uit te 
spreken? 
‘Nou, ik zit wel eens in programma’s en dan 
denk ik: jeetje, wat zou het lekker zijn als je hier 
kunt zitten en alleen maar zegt wat je vindt. 
Tegelijkertijd vind ik dat ook wel gemakkelijk en 
goedkoop. En ik ben zelf een redelijk genuanceerd 
persoon. Als ik naar mijn stemgedrag kijk van de 
afgelopen twee decennia – nou, dan heb ik alles 
wel eens gestemd. En sinds ik hier werk vind ik 
het nog moeilijker te bepalen. Want je ziet dat 
iedereen (alle politici, red.) die hier werkt echt 
vanuit een eigen overtuiging Nederland beter 
probeert te maken. Dus heb ik sympathie voor de 
een, maar vind ik de ander ook aardig. Ik ben in die 
zin een echte NOS’er, heel erg genuanceerd. Schrijf 
dat maar op!’

Als journalist heb je ook de taak om als con-
troleur van de macht op te treden. In hoeverre 
beïnvloedt dat de neutraliteit van de bericht-
geving?
‘Na de persconferentie van het Witte Huis over 
Trumps inauguratie kopte de NOS: “Witte Huis: 
anderhalf miljoen bezoekers bij inauguratie.” Die 
kop had ook kunnen zijn: “Witte Huis liegt over 
opkomst inauguratie.” We kozen voor de oude 

insteek: mensen kunnen naar de persconferentie 
kijken en zelf concluderen dat Trump liegt. Maar 
tegenwoordig, als de feiten bewust anders worden 
voorgesteld, kiezen we er steeds vaker voor te 
zeggen: daar wordt over gelogen.’

Zijn jullie als NOS enkel een doorgeefluik 
tussen politici en burgers? Of zijn jullie meer 
dan dat?
‘Eigenlijk geldt het beide. Wij geven zoveel mo-
gelijk door. Maar neem bijvoorbeeld de advertentie 
van Rutte in de krant, waarin hij zegt: “Doe 
normaal of ga weg.” Wij zouden kunnen berichten: 
Rutte plaatst een advertentie in de krant en hij zegt 
dit en dat. Maar dat is niet genoeg. Wij geven het  
ook politieke duiding. Waarom doet hij dat? Wij 
leggen uit: Wilders heeft een stevige anti-islam-, 
anti-Europa-agenda. Rutte isoleert eerst bewust 
de PVV door hem uit te sluiten van de coalitie, 
en de week erop probeert hij Wilders’ achterban  
aan te spreken. Dat moet je er wel degelijk bij 
vertellen.’

Zijn jullie je ervan bewust dat punten die vaak 
in het journaal terugkomen ook mensen of 
kiezers kunnen sturen? 
‘Wij proberen aandacht te geven aan onderwerpen 
waarvan wij weten dat ze spelen in de samenleving. 
In de aanloop naar deze campagne hebben we een 
groot opinieonderzoek uitgevoerd, waarin we 
hebben gevraagd waar mensen zich zorgen over 

maken. Vervolgens zagen we dat er veel zorgen zijn 
over bijvoorbeeld de gezondheidszorg, integratie 
en asiel en de woningmarkt. Dat soort thema’s 
pikken wij er dan uit. Het is natuurlijk een enorme 
wisselwerking. Als geen enkele kiezer zich zorgen 
maakt over het milieu, dan gaan politieke partijen 
niet benadrukken dat ze allemaal fantastische 
milieupunten hebben. En dan gaan wij daar niet 
over berichten.’

Geloof je dat de media de macht hebben een 
partij te doen groeien? 
‘Ja, ik denk dat wat wij doen in zekere zin invloed 
heeft op wat er gebeurt en dat weten de partijen 
ook. Dus in deze fase oefenen partijen ook wel druk 
op je uit. Van een onschuldig “hé, ik heb nog wat 
ideetjes voor jullie”, tot aan een half dreigement 
over een “slecht verhaal”. Ik vind dat ook wel leuk; 
je bent hier echt onderdeel van het web waarin 
de partijen zitten. In het begin vond ik het vooral 
heel wonderlijk dat ik overal mag zijn, overal mag 
binnenlopen.’

Dus je hebt als journalist best wat macht over 
politiek en kiezers.
‘Kijk, via ons kunnen partijen zichtbaar zijn. Ik sta 
er wel eens van te kijken dat als wij om zeven uur ’s 
avonds bedenken dat we voor het achtuurjournaal 
nog een item willen over inburgering met twee 
kritische en twee positieve Kamerleden, dat dat 
gewoon lukt. Als we dan een Kamerlid bellen dat 
al in de trein naar Gouda zit, dan zegt hij: “Ik spring 
er nú uit, ben er om tien over half acht!”’

Voelen jullie je wel eens bespeeld door politici?
‘Ja, maar zij misschien ook wel door ons.’ 

POLITIEKE PARTIJEN 
ZULLEN ONS ERBIJ 

GAAN BETREKKEN, MAAR 
OOK AANVALLEN

HET INTERVIEW HET INTERVIEW

IK BEN WAT JE NOEMT 
DE ZWEVENDE KIEZER
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D e Vroedt is zich bewust van het taboe op psychotherapie en wellicht om 
die reden dat hij in interviews zijn eigen therapeutische proces lang niet 
besprak. Zelfs zijn eigen familie weet niet van zijn psychologische verle-

den. De Vroedt verbaast zich: ‘Hoewel ontzettend veel mensen tegenwoordig bij 
een psycholoog lopen, is het onderwerp op een bepaalde manier nog altijd taboe. 
Ook voor mij is het lange tijd taboe geweest. Hoewel het al een paar jaar geleden 
is, vind ik het nog steeds niet makkelijk erover te spreken. Terwijl het me juist 
heeft geholpen; ik durf te zeggen dat ik zonder nooit zo succesvol en gelukkig 
was geworden. Daarom doe ik een ode aan de psychotherapie; om dit taboe te 
doorbreken.’

Blinde vlekken 
‘De mens zal altijd last hebben van blinde vlekken. Problemen, die aanwezig  
zijn in het onderbewuste, maar die de persoon zelf niet meer kan zien. Psycho-
therapie helpt de mens deze blinde vlekken onder ogen te komen en te ver-
werken.’ De Vroedt herkent een verband tussen psychotherapie en theater. Bij- 
voorbeeld wanneer hij kijkt naar de Griekse tragedies die gaan over mensen 
die voortdurend geconfronteerd worden met hun eigen blinde vlekken. Volgens 
De Vroedt is Oedipus Tyrannes van Sophocles hiervan het voorbeeld bij uitstek.  
‘De koning is zelf niet meer in staat te zien dat hij de grootste fout heeft gemaakt 
en wanneer hij hiermee geconfronteerd wordt, steekt hij van ellende zijn eigen 
ogen uit.’ 

Een waardevrije ruimte 
Ook De Vroedt voelde zich gedurende zijn therapie geconfronteerd met zijn blinde 
vlekken en kwam erachter dat hij pijnlijke gebeurtenissen uit zijn jeugd niet goed 
had verwerkt. ‘Lange tijd heb ik geprobeerd mijn eigen gevoelens onder het tapijt 
te vegen. Dat is nou eenmaal hoe de mens in elkaar zit,’ verzucht De Vroedt. ‘We 
zijn voortdurend op zoek naar strategieën om heftige emoties uit de weg te gaan.’ 
De therapieruimte zelf ervoer De Vroedt als een waardevrije ruimte waar hij 
zichzelf kon laten zien, zonder dat mensen daar direct een waardeoordeel aan 
ophingen. ‘In feite kan het theater ook als waardevrije ruimte gezien worden. 
Personages kunnen alles zeggen zonder dat er direct consequenties aan vastzitten 
of zij veroordeeld worden.’ Lange tijd is er in het Nederlandse toneel een tendens 
geweest om niet psychologisch te spelen en te regisseren. Volgens De Vroedt 
gingen makers steeds abstracter te werk uit angst voor sentiment. De terugkeer 
naar meer psychologisch spel doet De Vroedt goed. ‘Ik vind het belangrijk om 
psychologisch navolgbare personages te creëren. De zoektocht met acteurs naar 
de wijze waarop zij de psychologische lagen van hun personages kunnen spelen 
is een fascinerend proces.’ 

Theater maken als therapie 
Vanaf 2004 tot 2012 schreef en regisseerde De Vroedt tien voorstellingen binnen 
het project Mightsociety. In eerste instantie wilde De Vroedt het tiende deel erg 
politiek maken en de globalisering in Azië centraal stellen, maar doordat tijdens 
de voorbereidingen zijn vader overleed, werd het tiende deel uiteindelijk zijn 
meest persoonlijke voorstelling ooit. ‘Dit toneelstuk ging in feite over mezelf en 
de worsteling met mijn ouders. Ik heb op het toneel gesprekken gevoerd die ik in 
het echt nooit zou durven voeren met mijn ouders.’ Even valt De Vroedt stil, 
waarna hij vervolgt: ‘Het maakproces was als het ware een soort therapie, waarbij 
ik mezelf confronteerde met mijn eigen conflicten.’ Volgens De Vroedt zit het hele 
leven vol met spanningen. Spanningen tussen rassen en verschillende 
geloofsgroepen, bijvoorbeeld. ‘Het is mijn taak voor het theater om te laten zien 
dat het mogelijk is te leren leven met drama en conflicten. Wie zijn eigen emoties 
beter leert kennen en weet hoe hij ermee om moet gaan, hoeft voor de conflicten 
niet bang te zijn.’ 

Leven met conflicten 
Eric de Vroedt (1972) is regisseur en artistiek leider 
van Het Nationale Theater. Met zijn tiendelige geënga-
geerde theaterproject Mightsociety, maakte hij furore en 
won onder meer de Amsterdamprijs. De Vroedt doet een 
ode aan psychotherapie.    
Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Joy van Wooning 

DE ODE

'Zo. Daar zitten we dan. Moet ik je stoel nog iets verder aanschuiven? 
Nee? Goed, dan pak ik even mijn mes en snijplank erbij en dan kan ik 
beginnen aan het eten. Alle messen zijn hier bot. Er ligt geen enkele 

goede meer in de keukenla. Het maakt het slot wat erop zit bijna overbodig; 
iedere zaterdag opnieuw moet ik de sleutel vragen zodat ik boontjes kan gaan 
doppen. Maar ik heb het er voor over, hoor. Je houdt toch zo van boontjes? Met 
een lekker klontje boter, en wat gefruite uitjes..

Weet je nog, dat we zelf sperziebonen verbouwden? Je vond het zo’n prachtig 
gezicht, die plantjes die zich vanzelf rond de stokken wikkelden op zoek naar 
het zonlicht. We zaaiden altijd in mei, als de zon nog zacht was maar de dagen 
al aan het lengen waren. Je stond dan in de avond heel lang in gedachten 
verzonken naar de akker te turen, misschien in de hoop dat als je lang genoeg 
wachtte, je het groeien van de planten zelf gade zou kunnen slaan.
 
Ja, we hebben het maar mooi al die jaren samen gerooid. Al dat zaaien, telen en 
oogsten. Jaar in, jaar uit; zonder te klagen. Maar, god! Wat haatte ik het! Zeker 
in het begin vervloekte ik nog iedere dag mijn vader en de boerderij die hij 
mij ongevraagd had nagelaten. Alleen al de aanblik van de gestaag groeiende 
gewassen wekte een razernij in me op die ik daarvoor niet kende. Mijn handen 
waren groot en sterk en mijn schouders breed, maar voor werken op het land 
was mijn lichaam nooit bedoeld. 

Kun je me de zak aangeven? Nee? Geeft niks, ik kan er zelf ook wel bij. Blijf 
maar rustig zitten. Rustig, ja. Dat was je altijd al. Heel kalm en bedeesd. Je 
haatte het werk net zo erg als ik, maar je liet het aan de buitenkant nooit zien. 
Alhoewel je fel kon zijn wanneer het nodig was. Ik mocht dan misschien het 
zwaarste gewicht van ons tweeën kunnen tillen, toch betwijfel ik of ik daad-
werkelijk de sterkste was. Ik kan me niet herinneren je ooit een traan te heb-
ben zien laten, zelfs niet toen we ons eerste kindje veel te vroeg verloren. Je 
at een week niet, maar je hebt zonder klagen net zo hard doorgewerkt als 
anders. Wellicht zelfs harder.

Inderdaad, heel hard werken. Dat kon je als geen ander. Een dochter, een 
vrouw, een moeder: je was het allemaal tegelijk, zonder ergens ooit tekort 

te schieten. Schijnbaar moeiteloos heb je jarenlang voor het huishouden 
gezorgd. Met ongelooflijk veel liefde en onuitputtelijk geduld heb je onze 
kinderen opgevoed, streng en rechtvaardig waar het nodig was. Ik mocht dan 
wel in officiële zin de heer des huizes geweest zijn, maar jij had in de praktijk 
de broek aan.

Ik zie je nog zitten, in je badjas aan de keukentafel op zondagochtend. De 
krulspelden nog in je blonde haren, die je er standaard netjes iedere avond 
indraaide. Op je linkerknie onze jongste zoon, in je rechterhand een kop net 
iets te slappe koffie en het Limburgs Dagblad opengeslagen op tafel. God, wat 
was je mooi dan. Af en toe lijk je nu nog steeds op die vrouw van toen, al is het 
minder vaak. Onze jongste zoon is al dertig jaar het huis uit. Je leest de krant 
niet meer. Zuster? Zuster! Heeft u nog een pan voor mij? Dan gooi ik daar de 
groente in. Ah, fijn. Dank u wel. U kunt weer gaan, hoor.

Koffie drink je ook bijna nooit meer. Heel af en toe, met een flinke scheut melk 
en vier klontjes suiker na het avondeten. Tenminste, als je daadwerkelijk hebt 
gegeten. Ik hoor van de verpleegsters dat je steeds vaker niet eet, dat je boos 
wordt en zegt dat iedereen je probeert te vergiftigen. Ik zou willen dat ik bij 
je kon blijven ’s avonds, dan zou ik je vast kunnen houden en vertellen dat 
niemand je pijn wil doen. Ik zou naast je zitten en samen met je eten. Ja, dat 
zou ik doen.

Oh jeetje, de bel gaat. Ik moet weer gaan, ze gaan zo beginnen met koken. Ik 
zal de pan met boontjes zo dan maar meenemen naar de keuken. Mijn jas 
hangt hier al, mijn spullen zitten al in mijn tas. Over een halfuurtje komt de 
verpleegster je halen. Wel eten vanavond, hè? Niet vergeten. Ik wil het heel 
graag, maar ik kan niet alles voor ons tweeën onthouden.’ 

Ben jij FGw-student en wil jij ook met een kort literair verhaal in Babel 
staan? Stuur dan je meesterwerk van rond de 700 woorden op naar 
Babel-FGw@uva.nl. Wie weet staat jouw verhaal binnenkort in Babel!

 
Marloes Hesen (1995) is tweedejaars student Nederlandse taal en cultuur.

Bezoekuur
Tekst /// Marloes Hesen    Beeld /// Masha Emelyanova 
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Joep Ostenk | GroenLinks
‘Ik twijfelde eerst tussen D66 en GroenLinks dus ik heb de stemwijzer gedaan. 
Hier kwam GroenLinks uit. D66 vind ik over het algemeen ook iets te rechts. 
Daarbij vind ik Jesse Klaver een sympathieke man die voor een frisse wind 
zorgt in het linkse spectrum. Zijn standpunten zijn het beste voor de toekomst 
van jongeren. Het fijne aan Klaver is ook dat hij geen geitenwollensokken-
GroenLinkser is. Hij denkt om het milieu maar maakt het niet te suf. Het liefst 
zou ik een kabinetsformatie zien die links georiënteerd is en waarin Europese 
belangen gecentreerd staan. Links, maar niet te soft. Zodat het geen tweede 
besluiteloze PvdA wordt.’

Koen de Groot | ChristenUnie
‘Ik stem 15 maart op de ChristenUnie vanwege hun linkse partijprogramma. 
Ze richten zich op duurzaamheid. GroenLinks doet dit ook maar ik vind Kla-
ver iets te Amerikaans-populistisch. Daarnaast ben ik zelf christen en daarom 
vind ik het belangrijk dat het debat omtrent “voltooid leven” op een mens-
waardige manier wordt gevoerd. Het gaat naar mijn idee nu te vaak om getal-
len terwijl het met mensenlevens te maken heeft. De ChristenUnie heeft ook 
humane ideeën over immigratie en dergelijke. Daarnaast zou ik graag zien 
dat er nieuw leven wordt geblazen in het debat rondom prostitutie. Wel ben 
ik voor de legalisering van softdrugs en is de CU hier volgens mij fel tegen. Dit 
zou voor mij nog wel een twijfelpunt zijn. Tot slot vind ik Gert-Jan Segers een 
fijne vent.’

Julius Mali | Piratenpartij
‘De Piratenpartij is voor een hervorming van IP- en auteursrecht ter bevor-
dering van het delen van informatie en cultuur, wat mij erg aanspreekt. Denk 
aan patenten, trademarks, copyright op films, boeken, maar ook journals. Als 
student aan de UvA heb je natuurlijk toegang tot veel wetenschappelijke li-
teratuur, maar deze is vaak voor het grote publiek vrijwel onbetaalbaar en 
dus niet toegankelijk. De Piratenpartij staat verder ook voor burgerrechten 
en privacy, en ze lijken de enige te zijn die technologische ontwikkeling willen 
gebruiken in hun beleid.' 

Lennart Jacobs | Partij van de Arbeid
‘Solidariteit voor degenen die niet alle kansen hebben; daarom stem ik Partij 
van de Arbeid. De PvdA heeft een leidinggevende politieke rol op zich geno-
men bij het afschaffen van het jeugdloon, iets waar ik en vele andere jongeren 
veel van gaan profiteren. Ik stem niet op de Partij van de Arbeid omdat het 
een alternatief biedt voor het liberalisme of het populisme, maar omdat deze 

partij simpelweg de beste ideeën heeft voor onze samenleving. Geen angst-
beelden zoals de meeste partijen op rechts nu schetsen, gewoon positieve 
progressieve standpunten. Daarom is de Partij van de Arbeid mijn partij.’

Vincent Otto | Partij voor de Dieren
‘Op 15 maart gaat mijn stem naar de Partij voor de Dieren. Ik ben geen vege-
tariër en bekommer me niet om het bestaan van vissenkommen. Ik ben me 
daarentegen wel bewust van de enorme schade die wij toegebracht hebben 
aan onze leefomgeving. Je hoeft namelijk geen dierenactivist te zijn om te be-
grijpen dat de meest schrijnende problemen en uitdagingen van de komende 
tachtig jaar weinig te maken zullen hebben met hoofddoekjes of pensioen-
leeftijden. De Partij voor de Dieren is letterlijk de enige partij die zich volledig 
inzet voor de planeet en ons milieu en zo’n partij moet absoluut een plekje in 
Den Haag krijgen.’

Lotte Selier | D66
‘Op 15 maart stem ik D66, omdat ik onderwijs belangrijk vind. Ik stem voor 
D66 omdat ik voor kleinere klassen ben, zodat er voor iedereen aandacht is 
en omdat een tweede bachelor voor iedereen toegankelijk moet zijn. Omdat 
ik vrijheid een geschenk vind en ik geloof in de kracht van mensen zélf, die de 
overheid vervolgens ondersteunt. Maar bovenal omdat D66 de enige partij is 
die Europa zo hoog in het vaandel heeft staan. Zeker nú, in een wereld waar 
een engerd aan de andere kant van de oceaan president kan worden, is een 
sterk Europa cruciaal om onze vrijheid, waarden en veiligheid te waarbor-
gen.’ 

Lex Kraanen | VVD
‘Op 15 maart stem ik VVD omdat ik mij erg verbonden voel met de kernwaar-
den van de VVD en het liberalisme. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraag-
zaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn – vind ik – zeer 
belangrijke uitgangspunten die bij de VVD tot hun recht komen. Daarnaast is 
Nederland weer uit de crisis geholpen onder de afgelopen kabinetten Rutte.
De economie groeit en mensen vinden steeds vaker weer werk. Dat de VVD 
deze moeilijke taak in crisistijd heeft gedragen in plaats van vanaf de zijlijn 
heeft geroepen over wat er misging, is lofwaardig. Dat zij deze lastige opgave 
goed uitgebracht hebben, hoort 15 maart beloond te worden.’

Sebastiaan Proos | SP
‘Ik ga op de SP stemmen, omdat het de enige partij is die consistent vanaf het 
begin heeft gestreden om de basisbeurs in stand te houden en het nu weer 
opnieuw wil invoeren. Daarnaast was de SP sympathiek tegenover de pro-
testbeweging van 2014/2015; toen het Bungehuis en Maagdenhuis werden 
bezet kwamen kamerleden van de SP langs om ons een hart onder de riem te 
steken. De SP wil een nationaal zorgfonds invoeren, waardoor de hoge maan-
delijkse zorgkosten verdwijnen. Verder is de Socialistische Partij de enige 
partij in de kamer met fundamentele kritiek op het kapitalisme, dat ont-
breekt bij andere partijen naar mijn mening.’ 

Stemgedrag aan de FGw
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Door de vele stemwijzers en het eindeloze aantal partijen is het niet zo gek als je tijdens 
de Tweede Kamerverkiezingen door de bomen het bos niet meer ziet. Babel vroeg een 
aantal FGw’ers naar hun partijkeuze.    Beeld /// Masha Emelyanova

TOEN HET BUNGEHUIS EN 
MAAGDENHUIS WERDEN BEZET 
KWAMEN KAMERLEDEN VAN DE 
SP LANGS OM ONS EEN HART 
ONDER DE RIEM TE STEKEN

HET FIJNE AAN KLAVER IS OOK 
DAT HIJ GEEN GEITENWOLLENSOKKEN-

GROENLINKSER IS
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Babel blikt terug met docenten van 
onze faculteit. Deze maand: Isabella  
Steenbergen (1971), docent bij de capaci-
teits-groep Taalbeheersing, argumentatiethe-
orie en retorica. 
Tekst /// Alrun Bernhard    Beeld /// Anne Posthuma

De foto die Isabella meebrengt, gemaakt op een feestje, doet in eer-
ste instantie denken dat haar studentenleven alleen uit wilde avonden 
bestond. Dat is echter niet helemaal waar. Ze begon laat met studeren, 
toen ze allang carrière als danseres had gemaakt. Daardoor zag haar stu-
dentenleven er anders uit dan dat van de gemiddelde student nu. ‘Klinkt 
misschien saai, maar ik was een brave en ambitieuze student. Een onvol-
doende heb ik nooit gehaald, dat zou ik beschamend hebben gevonden.’

De discipline en ambitie om goed te presteren nam ze mee uit het 
dansleven. Dat moest wel, want ze bleef doordansen naast haar studie. 
‘Het kon gewoon niet anders. Ik had daarbij het gevoel dat ik iets moest 
bewijzen tegenover mezelf. Ik wilde geen danseresje zijn dat toevallig 
studeerde.’ 

Op de universiteit kon Isabella een van haar dromen waarmaken. Ze wilde 
leren en deed dit dan ook veel. ‘Ik had een heel geromantiseerd beeld van 
de universiteit. Dat was de plek waar het gebeurde, daar konden mooie 
ideeën ontstaan, daar kwam je mensen tegen. Ik ben natuurlijk wel uit die 
droom ontwaakt; de universiteit heeft ook bureaucratische onderdelen, 
maar ik houd nog steeds van de geestelijke uitdaging. Mijn identiteit als 
student ontleende ik aan dit beeld.’

Zo vertelt ze over haar eerste herinnering als student. ‘Mijn eerste 
hoorcollege was anders dan wat ik tot nu toe kende. Bij het dansen kwam 
je binnen, je kleedde je om en ging repeteren. Ik zat in dat hoorcollege, ik 
hoefde me niet om te kleden, ik hoefde niet te zweten, niets te laten zien. 
Ik kon gewoon luisteren, niets meer. Het mogen opzuigen van kennis en 
het idee dat dat genoeg was, vond ik magisch.’

Magisch studeren

TERUGBLIK
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De studietijd van Isabella Steenbergen:
1999-2004: Bachelor Nederlandse taal en cultuur
1999-2004: Bachelor Literatuurwetenschap
2004-2005: Research Master Argumentation, Rhetoric and 
Communication

 
Staat jouw partij hier niet tussen? Stuur vóór 12 maart je motivatie 
van ongeveer 100 woorden naar Babel-FGw@uva.nl en houd onze 
Facebookpagina in de gaten!



Open Toren Dag Amsterdam
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Deze maand vindt de vijfde editie van de Open Toren Dag Amsterdam plaats. Trek op 25 maart je wandelschoenen 
aan en beklim de torens van Amsterdam. Er kan ook meegedaan worden met de Film- en Fotowedstrijd ‘Amsterdamse 
Hoogtepunten’. Babel kon niet wachten en maakte er stiekem vast een paar. Voor actuele informatie en bezoekers- 
voorwaarden kun je terecht op de website van de Open Toren Dag Amsterdam.   Beeld /// Joy van Wooning
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Ik wil een stem
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‘Ik snap echt niet wat mensen zo geweldig vinden aan New York,’ zegt 
mijn vriendin, geboren en getogen in The Bronx. We zijn op weg naar Mac 
Shack, een mac and cheese-restaurant waar we drie metro’s voor hebben 
genomen.

‘Hoe kun je dat nou zeggen! Ik ben echt verliefd op deze stad,’ zeg ik dro-
merig. ‘Deze energie, de straatmuzikanten...’ Ik word onderbroken door 
een man met een warrig kapsel, die vraagt of ik Jezus Christus als mijn 
heer en verlosser heb geaccepteerd. Nadat ik zeg niet geïnteresseerd te 
zijn, vraagt hij waar we heen gaan en of hij mee mag feesten. Het duurt 
twee blokken om hem af te schudden. 

‘Deze kerel valt nog mee,’ zegt mijn vriendin nuchter. ‘Soms laten ze ook 
hun lul zien.’ Ik kijk nog een keer paranoïde achterom. ‘Maar ondanks 
dat... Alles waar je van droomt kan in deze stad werkelijkheid worden,’ 
zeg ik.

‘Psht. De winters zijn zo koud, ik woon liever in Californië of zo.’ Hier had 
ze gelijk in. Met -7 graden voelt elk briesje als een onderkoelde zweepslag 
op mijn blote wangen. Wanneer we Mac Shack inlopen, dringt de geur van 
verse kaas mijn neusgaten binnen.

‘Mensen zouden een moord plegen om het Empire State Building in het 
echt te zien,’ vervolgt ze. ‘Om nog maar te zwijgen over alle rich kids uit de 
suburbs die naar onze stad komen. Op NYU stikt het van dat soort types. Ze 
claimen New York omdat hun ouders hun studentenkamer op 14th Street 
betalen, maar ze zullen nooit een stap buiten Manhattan of Williamsburg 
zetten. Of die yuppen die de huurprijzen omhoog laten schieten. Geloof 
me, ik hou van New York. Het zal altijd mijn stad blijven. Maar als je hier 
niet vandaan komt, weet je niet hoe erg de stad is veranderd. Gentrification 
is real.’ Ik luister en knik. ‘Waar zou je nog meer heen willen?’

‘Misschien Amsterdam. Legale wiet; dat lijkt me echt het paradijs.’

Ik frons. ‘Ja, maar de stad wordt platgelopen door smerige toeristen. En 
al die imports uit Schubbekutteveen die Amsterdam claimen alsof het van 
hen is. Geloof me, zo bijzonder is het niet meer.’

Ik zet mijn tanden in een gefrituurde kippenvleugel, terwijl mijn vriendin 
me grijnzend aankijkt.

Janet studeert Media en cultuur aan de UvA en is voor een semester op 
uitwisseling in New York City. In Babel houdt ze ons op de hoogte van haar 
avonturen in de Big Apple.

Gentrification

Tekst /// Janet Lie   Beeld /// Gina Zeng

COLUMN JANET

16

Ik was negen maanden toen ik mijn eerste brief kreeg van de immigratie-
dienst. Men had vastgesteld dat ik illegaal in Nederland verbleef. Ik moest 
me zo snel mogelijk melden. De brief was de eerste kennismaking met de 

Nederlandse bureaucratie. Het was de eerste in een reeks die mijn Duitse 
moeder deed verzuchten: ‘Kind, waarom word je niet gewoon Nederlander?’

Het is een vraag die ik mezelf keer op keer heb gesteld. Veel dingen zouden 
makkelijker voor me worden. Een verblijfsvergunning zou niet meer nodig 
zijn, bepaalde subsidies zouden binnen mijn bereik zijn en de balie van het 
gemeentehuis zou ik nog enkel één keer in de tien jaar hoeven zien, als mijn 
paspoort verlengd zou moeten worden. Aangezien die mintgroene balie 
stukken vriendelijker is dan de grijze hokken van het Duitse consulaat, leek 
de keuze makkelijk.

De keuze was echter niet makkelijk. Duitsland stond tot vorig jaar dubbele 
paspoorten niet toe. Een nationaliteit definieert, en ik was niet bereid om het 
Duitse deel van mij op te geven. Alhoewel ik nooit in Duitsland had gewoond, 
kon ik het niet verloochenen. Ik zou niet meer echt bij mijn familie horen, 
altijd de directe, op uiterlijk gerichte Nederlander zijn. Mijn familie is Duits; 
ze zijn altijd beleefd, afstandelijk, serieus en liefdevol. Het zijn eigenschappen 
die ik, hoe irreëel dat ook moge zijn, associeerde met het Duits-zijn. Kiezen 
tussen die waarden voelde als zwichten voor het apparaat, dat niet toestond 
dat ik van allebei een beetje was. Zo bleef ik jarenlang tussen de systemen in 
hangen, totdat Trump me naar een kant trok. Een Nederlandse versie van dit 
spektakel wilde ik niet, dus ik wilde stemmen. 

Om te kunnen stemmen moet je niet alleen een nationaliteit hebben,  
maar ook geregistreerd zijn in het desbetreffende land. Ik heb nooit in Duits-
land gewoond. Ik ben volgens de Duitse staat niet eens geboren wegens een 
administratieve fout. Zo werd het me moeilijk gemaakt om ergens te kunnen 
stemmen. Politiek geëngageerd als ik ben, kon ik het niet laten gebeuren de 
verkiezingen aan me voorbij te laten gaan. Ik moest en zou mijn stemrecht 
krijgen.

De start
Zo vond ik mezelf op 16 januari, twee maanden voor de verkiezingen, om 
kwart over acht terug op het gemeentehuis. Ik was precies een kwartier te laat 
voor mijn intakegesprek. De grap dat dit bewees dat ik echt een Nederlander 
was – aangezien Duitsers altijd op tijd komen –, kwam niet aan bij de vermoei-
de ambtenaar. Het had twee maanden geduurd voordat deze afspraak stond. 

Iedere inwoner in Nederland van achttien jaar of ouder 
heeft stemrecht, mits je de Nederlandse nationaliteit hebt. 
Ik ben Duits, maar wel in Nederland geboren. Ik wil een 
stem.    Tekst /// Alrun Bernhard    Beeld /// Zep de Bruyn

EEN NATIONALITEIT DEFINIEERT, 
EN IK WAS NIET BEREID OM HET DUITSE 

DEEL VAN MIJ OP TE GEVEN

ESSAY

Twee maanden waarin ik elke dag gebeld had naar het gemeentehuis met de 
vraag of ze alsjeblieft een plekje voor me hadden in hun drukke agenda. Als je 
Nederlander wilt worden per optie, zoals ik, dien je drie keer te verschijnen 
op het gemeentehuis. Na het intakegesprek moest ik nog een afspraak maken, 
ter controle van mijn papieren. Daarna zou ik ceremonieel worden ingewijd. 
Op hoop van zegen kon ik dan voor 15 maart met beschuit en muisjes vieren 
dat ik zou mogen stemmen.

Het is een kleine moeite. Als je Nederlander wilt worden door naturalisatie, 
omdat je bijvoorbeeld niet in Nederland geboren bent, wordt er ook nog van 
je geëist dat je een inburgeringsexamen doet. Dat iemand Nederlands moet 
leren is begrijpelijk. Helaas bestaat er ook nog een onderdeel ‘Kennis van de 
Nederlandse samenleving’. En dit onderdeel is achterlijk. Mijn ouders wonen 
beiden al twintig jaar in Nederland en kunnen hun weg in de Nederlandse 
samenleving prima vinden, onder andere doordat ze de taal vloeiend spreken. 
Toch halen ze deze test niet. En zij zijn niet het meest extreme geval. Ik zou 
niet eens weten of ik er doorheen zou komen. Sommige dingen blijven voor 
mij toch vreemde Nederlandse gewoontes. Als Ahmed er bij vraag twaalf niet 
voor kiest om op een verjaardag iedereen te feliciteren met de jarige, snap 

ik dat heel goed. Gelukkig is het voor mij, dankzij soepele regelgeving, niet 
verplicht deze toets te maken.

Hindernis
Hier echter toch het eerste obstakel. 'Je Duitse paspoort is verlopen, weet je 
dat?', vroeg de vermoeide ambtenaar achter de mintgroene balie. Dat wist 
ik, maar ik ging ervan uit dat dat niets uitmaakte. Ik was hier tenslotte om 
een Nederlands paspoort aan te vragen. ‘Je hebt een Duits paspoort nodig 
om Nederlander te worden,’ vertelde ze. ‘Dus ik moet nu eerst een nieuwe 
aanvragen, en betalen, om hem vervolgens gelijk weer weg te doen?’ vroeg 
ik. Ze knikte enkel. 

Gelukkig deed het Duitse consulaat niet al te moeilijk. Ik kon dezelfde dag nog 
tussen half twee en half drie een nieuw paspoort komen aanvragen. Nadat 
een vriendelijke bewaker me gefouilleerd had, ik mijn telefoon in een kluisje 
had gedaan en mijn tas had achtergelaten, kon ik naar binnen. Tot dat mo-
ment had ik uitsluitend het bureaucratische Nederlandse systeem vervloekt. 
Ik kwam er nu achter dat de Duitsers ook niet slecht zijn in dingen ingewik-
keld maken. In plaats van een vermoeide ambtenaar achter een mintgroene 
balie, zat er nu een strenge man voor me achter kogelwerend glas. Ik kreeg 
een formulier om in te vullen. Omdat ik nog steeds moeite had met officieel 
Duits taalgebruik, werd ik gedwongen bij elke vraag terug te gaan naar de 
man achter het glas om te vragen wat ik bij deze ene vraag precies moest in-
vullen. Uiteindelijk kwamen we er samen uit, ondanks zijn ongeduld en mijn 
wanhoop.

Een alternatieve vorm van stemmen
Een paspoort had ik nog steeds niet. Voor het aanvragen van een nieuw pas-
poort heb je namelijk een geboortecertificaat en een uittreksel uit het basis-
register nodig. Ik bestond niet echt totdat ik deze documenten had ingeleverd. 
Werden ze goedgekeurd, dan was de kans groot dat ik binnen een maand een 
paspoort kreeg. Intussen ben ik een maand verder en ik heb nog steeds geen 
paspoort.

En zo heb ik dus nog steeds geen stem. Elke keer als ik iemand tegenkom die 
vrijwillig niet gaat stemmen, erger ik me. Hoe kun je ervoor kiezen om bewust 
je invloed niet uit te oefenen? Daarom probeer ik mijn wachttijd nuttig in te 
zetten. Ik breng foldertjes rond, vul voor de zoveelste keer de stemwijzer in 
en volg het nieuws nauwkeurig; alles in de hoop dat ik mensen over kan halen 
om op 15 maart in dat stemhokje te gaan staan. Zo ook dit artikel. Alsjeblieft, 
ga stemmen. 

ELKE KEER ALS IK IEMAND TEGEN 
KOM DIE VRIJWILLIG NIET GAAT 

STEMMEN, ERGER IK ME

 
Alrun Bernhard (1996) is derdejaars student Literatuurwetenschap aan 
de Universiteit van Amsterdam.
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Is de serie Goede Hoop in lijn met uw eerder 
verschenen series De IJzeren Eeuw en De 
Gouden Eeuw? 
‘De IJzeren Eeuw en De Gouden Eeuw zijn op gelijke 
wijze opgebouwd. Goede Hoop is anders. Normaal 
gesproken loop ik veel door het beeld en interview 
ik mensen, maar Zuid-Afrika is een land waar je 
als cameraman geen slecht shot kunt maken. Dat 
maakt het heel anders filmen dan in Nederland. 
Daarbij komt dat in Zuid-Afrika de geschiedenis 
dicht aan de oppervlakte ligt. Als je in Nederland 
een programma over geschiedenis maakt en je wilt 
je publiek duidelijk maken dat deze geschiedenis 
nog altijd relevant is voor hoe wij nu leven, dan 
moet je dat heel erg scripten. Wat wij te weinig 
hebben aan historisch besef, hebben ze in Zuid-
Afrika te veel. Ze zijn daar zo belast met de 
geschiedenis. In Zuid-Afrika kan het je gebeuren 
dat iemand in tranen raakt wanneer je praat over 
gebeurtenissen die in 1660 plaatsvonden. De serie 
is dus wel heel anders van toon.’

Hoe vertaal je die verhalen naar film? Gebruik 
je ook oud beeldmateriaal of animatie?
‘De serie begint in het jaar 1652. Uit die tijd 
hebben we een paar prenten, een schilderij en wat 
kaarten. In de negentiende eeuw komt er pas een 
beetje fotografie bij, in de twintigste eeuw krijgen 
we bewegend beeld. Ik vind het zelf interessanter 
om een beeld op te roepen samen met iemand die 
leeft met dat verleden, dan te doen alsof ik weet 
hoe het eruitzag door vast te houden aan de paar 
prenten die er nog zijn.’

Maar een persoonlijk verhaal is niet altijd 
betrouwbaar.
‘Ja, en dat is riskant. Maar juist doordat je een on-
betrouwbare verteller hebt, ontstaat er een soort 
speelruimte waarin je je dingen gaat afvragen. 
Waarom reageert iemand bijvoorbeeld zo heftig 
op gebeurtenissen die ver in het verleden liggen? 
Is er een ander perspectief dat je kunt innemen? 
Je gaat als het ware zelf beelden aanmaken. Als 
toeschouwer hoor je de argumenten van beide 
partijen en denk je: oké, ik snap het argument, 
maar er is ook iets wat ik wantrouw, hoe zit het 
nu? Tegelijkertijd moet je eerlijk zijn over de be-
perkingen van dit werk. Wij draaien zo’n serie in 
negen weken en dan moet je het doen met wat er 
gebeurt. Soms krijg je niet wat je wil; dan moet je 
willen wat je hebt. Dat is televisie. Bij elke afleve-
ring houd ik een schuldgevoel over omdat ik altijd 
denk: die persoon, dat verhaal, doe ik tekort. Ik zou 
altijd meer willen.’

Naast de serie is er een ‘multimediaal pro-
ject’ opgesteld over de gemeenschappelijke 

geschiedenis van Zuid-Afrika en Nederland, 
waaronder een tentoonstelling over Zuid-Afrika 
in het Rijksmuseum. Is een museumtentoon-
stelling een manier om de verhalen die je 
tekortdoet alsnog te kunnen tonen?
‘Deels wel en deels niet. Ik denk dat het Rijks-
museum last heeft van hetzelfde schuldgevoel. De 
winnaars schrijven de geschiedenis. En tot voor 
kort waren dat de witten. Als je de andere groepen 
ook recht aan wil doen, moet je op zoek gaan 
naar hun bronnen. Die zijn er wel, maar stammen 
vooral uit orale traditie. En wat is een orale traditie 
waard na bijna tweehonderd jaar? Welk deel van 
de verhalen is echt gebeurd? Daar durf ik mijn 
hand niet voor in het vuur te steken.’

Maar de kijkers beschouwen jou als autoriteit 
op het gebied. In hoeverre probeer je de kijker 
van feiten te voorzien, over wat er wel en niet 
is gebeurd in Zuid-Afrika? 
‘Ik zeg in zo’n uitzending niet zoveel over wat 
waar en niet waar is. We proberen te ordenen wat 
er gezegd en geschreven is over een onderwerp, 
en daarna is het aan de kijker. Hoe complexer 
verhalen worden, hoe bescheidener je zelf wordt. 
Voor de serie sprak ik een witte Afrikaan die sinds 
het einde van de apartheid zijn macht kwijt is, 
en nu moeilijker een baan krijgt door positieve 
discriminatie. Ik snap dan dat hij bang is alles 
kwijt te raken, ongeacht hoeveel er nog over is 
van white privilege. Hij hoort een zwarte politicus, 
Julius Malema, zeggen: “Blacks in South-Africa 
should hate the whites and the whites shouldn’t be 
here”. Als je wit bent, is dat een pittige uitspraak. 
Als je derde of vierde generatie bent, opgegroeid 
in dat land, hoe kun je daar dan niet horen? De 
volgende dag praatte ik met een zwarte student 
die veel demonstreert om dekolonisatie in het 
Zuid-Afrikaanse onderwijs te bewerkstelligen. 
De apartheid duurt volgens hem maar voort, 
hij is kwaad. En dat is heel begrijpelijk. Beide 
partijen, hoe verschillend ook, hebben gelijk. Dat 
is nu eenmaal hoe het in de wereld is; het is geen 
wiskunde. En als dat wel zo is, dan heb je een 
oninteressante kwestie uitgezocht.’

Voor zijn nieuwe programma, Goede Hoop, verdiepte historicus, schrijver en 
presentator Hans Goedkoop (1963) zich in de relatie tussen Nederland en 
Zuid-Afrika. Hoe benader je een beladen verleden en hoe presenteer je dit aan 
het grote publiek?   Tekst /// Vincent Smit en Karen Zijl     Beeld /// Sietske Arnoldus

Wetenschappelijke 
publieksgeschiedenis 

van Zuid-Afrika

WAT WIJ TE WEINIG 
HEBBEN AAN HISTORISCH 

BESEF, HEBBEN ZE 
IN ZUID-AFRIKA TE VEEL

IN GESPREK

Hoe sta je er zelf in als onderzoeker? In een 
UvA-alumni-interview stel je dat het onzin is 
om te denken dat je het verleden objectief kan 
bestuderen.
‘Dat klopt. Met het academische idee van objec-
tiviteit kan ik weinig. Het wordt pas interessant 
als je je met het verleden kunt identificeren, als 
het verleden z’n nagels in je zet. Subjectiviteit 
is bovendien onontkoombaar. Lees historici 
van veertig of zestig jaar geleden en je herkent 
hun tijd in wat ze schrijven. Dat zit in de taal, in 
academische tics, maar ook in opvattingen: daar 
kun je niet omheen. Wat we bij Goede Hoop doen is 
geen wetenschap en dat kan ook niet op televisie. 
De feitelijke informatie van zo’n uitzending kun 
je op drie á vier A4’tjes kwijt. Dat slaat eigenlijk 
nergens op, maar het wordt goedgemaakt met 
zintuiglijke informatie: indrukken die je hopelijk 
niet loslaten.’

Een van jullie uitzendingen gaat over Hendrik 
Verwoerd, die het apartheidssysteem 
grotendeels heeft opgebouwd. Is het lastig 
om iemand met zulke ideeën objectief te 
benaderen?
‘Dat zijn de moeilijkste opnames. Voor die afleve-
ring hebben we zijn zoon van in de tachtig geïnter-
viewd. Ik was nog niet binnen bij die man en ik had 
al klotsende oksels. Je wilt iemand, hoe moeilijk 
dat ook is, begrijpen. Doe je dat niet, dan word je 

niet veel wijzer. Ik was in mijn hoofd vooral bezig 
met die apartheid, totdat ik opeens voor zijn neus 
stond. Dan besef je opeens dat het wel of niet van  
je vader houden weinig te maken heeft met poli-
tieke ideeën. Deze man had meegemaakt dat er 
moordaanslagen op zijn vader werden gepleegd. 
Om dan, zoveel jaar later, te denken: de tijdgeest 
zegt dat de apartheid niet deugt, dan gooi ik mijn 
vader ook maar over de heg? Zo werkt het natuur-
lijk niet.’

Eerder stelde je dat wat je bij Goede Hoop doet 
geen wetenschap is. Toch laat je zien welke 
bronnen je serieus kunt nemen en op welke 
manier een gekleurde geschiedenis benaderd 
moet worden. Is dat eigenlijk niet juist heel 
academisch?
‘Dat klopt ook wel. Het hele vak van bronnenkri-
tiek zit wel degelijk verwerkt in wat wij doen. Als 
we simpelweg een historisch overzicht zouden ge-

ven, ga je ervan uit dat dit overeenstemt met de 
feiten. Die overeenstemming is er alleen helemaal 
niet. Als je geen enkele kritiek op het witte verhaal 
in de montage zou stoppen, dan denkt de kijker: 
krijg nou wat, ik zit naar een reclamespot van de 
apartheid te kijken. De montage is evenwichts-
kunst. Nietzsche zei al: feiten bestaan niet. Feiten 
ontstaan in constructies. Een feit is niks. Veel histo-
rici voelen een soort dwang tot helderheid die het 
verhaal er niet beter op maakt. Ze zijn te veel op 
zoek naar onomstotelijke feiten, gedekt door min-
stens twee bronnen. Ik vind dat vaak eerder een 
vervalsing van de werkelijkheid dan een verscher-
ping. Toen ik een biografie schreef over Herman 
Heijermans stuitte ik op plekken in zijn leven waar 
weinig over bekend was. Dan kun je zeggen: ik ben 
een academisch historicus, we weten de feiten 
niet, dóór. Maar dan heb je niets. Als lezer zou ik 
denken: jij bent de biograaf, als er iemand is die 
geleid kan speculeren, dan ben jij het. Dus ga me 
voor, zolang je aangeeft tot waar de gegevens rei-
ken. Als je maar aangeeft wat je doet, mag alles. 
Ook speculeren.’ 

IN GESPREK
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MET HET HELE 
ACADEMISCHE IDEE 

VAN OBJECTIVITEIT KAN 
IK WEINIG

 

Goede Hoop is vanaf donderdag 23 maart 
elke week te zien om 21:05 uur bij de NTR op 
NPO2. De zevendelige serie loopt tot en met 
11 mei 2017.
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Het is negen uur. Aan een lange ovalen tafel in een lokaal in het P.C. 
Hoofthuis luisteren zestien studenten met verschillende nationaliteiten 
en leeftijden naar docent Nederlands Nicky Heijne. Als eerste op het 

programma: Nederlandse adjectieven met en zonder e. ‘Mijn familie is groot. 
De grote familie,’ schrijft Heijne op het bord. De studenten volgen de intensieve 
wintercursus van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies 
(INTT), verbonden aan de UvA. Vier keer per week, vier uur per dag, leren zij 
in rap tempo de Nederlandse taal. Ze zijn pas twee weken bezig, maar nu al 
in staat Nederlandse dialoogjes te voeren. Een vrouw steekt haar hand op: 
‘Gister bestelde ik “een kleine cappuccino”, en de serveerster lachte naar me. 
Zei ik iets fout?’ De lerares stelt haar snel gerust: ‘Nee, hoor. Ze probeerde 
gewoon aardig te zijn.’ De klas lacht.

Het INTT bestaat dertig jaar. Elk jaar brengt het instituut 1500 à 1700 
studenten de Nederlandse taal bij. Naast intensieve winter- en zomercursussen 
biedt het instituut het hele jaar door bijscholing aan moedertaalsprekers en 
middelbareschooldocenten aan, en verschillende intensieve en extensieve 
cursussen Nederlands voor buitenlanders. Dat laatste vormt de grootste 
poot van het instituut. De lessen worden door zowel uitwisselingsstudenten, 
buitenlandse docenten als vluchtelingen gevolgd. ‘De focus ligt op de UvA,’ 
legt Esther Scheeren, zakelijk directeur van het INTT, uit. ‘De lessen bereiden 
de leerlingen voor op een verdere studieverloop aan de UvA, al zijn externen 
– tegen een hoger tarief – ook welkom. De lessen zijn uitsluitend voor 
hoogopgeleiden; het tempo ligt hoog.’

Knullige dialogen
Terug in de les. Het is tijd voor een geluidsfragment. De klas moet de lege 
velden in een dialoog tussen de vriendinnen Monica en Anne invullen. Monica 
is verliefd op Ron: ‘Haha, niet zo’n leuke naam,’ lacht Anne. ‘Maar hij is wel een 
lekker ding.’ De knulligheid van de dialogen brengen herinneringen met zich 
mee aan de lessen Duits op de middelbare school. ‘Dus je kunt “ding” over een 
persoon zeggen?’ vraagt een student. Hier in de wintercursus zitten vooral 
uitwisselingsstudenten en expats. Wenyu, een Chinese jongen uit Wuhan, is 
naar Nederland gekomen om hier de master Psychologie te volgen. ‘Het is 
hier vrijer dan in China, en de master stond goed aangeschreven. De master 
is in het Engels, maar ik wil ook in het Nederlands met studiegenoten kunnen 
praten. Dat maakt het contact makkelijk.’ Iedereen blijkt zo zijn eigen reden te 
hebben om Nederlands te leren. Matthew uit Canada heeft een Nederlandse 
vader en wil na zijn studie in Nederland wonen. Twee andere jongens uit de 
klas hebben een Nederlandse vriendin en leren de taal vanwege de liefde.

De wintercursus en de middag- en avondcursussen mogen dan vol zitten met 
uitwisselingsstudenten, de lessen van het intensieve dagonderwijs worden 
veelal door vluchtelingen gevolgd. Het merendeel daarvan komt uit Syrië. 

‘Nadat ik goed Nederlands heb geleerd, wil ik hier een opleiding tot piloot 
doen,’ vertelt Hanna. Hij vluchtte op negentienjarige leeftijd alleen vanuit 
Damascus naar Nederland. Nu, bijna anderhalf jaar later, is het leren van de 
taal de eerste opstap naar het kunnen volgen van zijn droomstudie. ‘In Syrië 
studeerde ik business administration; daar is geen opleiding tot piloot. Nu ik 
hier ben, wil ik de kans om piloot te kunnen worden aangrijpen.’ 

Het Nederlandse struikelblok
Vluchtelingen die aankomen in Nederland kunnen niet meteen taallessen 
volgen. Hanna vertelt: ‘We moesten eerst wachten totdat we een verblijfsstatus 
kregen. En toen ik in een asielzoekerscentrum in Den Helder woonde en 
naar een school ging om te vragen of ik daar Nederlandse les kon krijgen, 
stuurde de lerares mij weg. Zij zei: “Jullie pakken onze banen af, jullie zijn niet 
welkom.” Nu ik in Haarlem woon en in Amsterdam naar school ga, gebeuren 

De meeste studenten zullen het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies alleen kennen van de 
heropfrissingscursussen, maar op de vierde verdieping van het P.C. Hoofthuis leren elke dag vluchtelingen, 
uitwisselingsstudenten en expats de Nederlandse taal. Babel volgt een les.   Tekst /// Kim Visbeen    Beeld /// Anne Posthuma

Nederlands voor buitenlanders
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Ik sloot mijn ogen en liet mijn hoofd achterover vallen als in een bad vol 
water. Ik gleed de ayahuascareis in. Al vrij snel keek ik een rode Jafar-
achtige slang (de Dood?) recht in de ogen. Een bijna onverdraaglijke 
hittegolf overspoelde mijn lichaam. In een ruk zat ik weer rechtop met 
mijn ogen wijd open. Wild rukte ik mijn Adidasjack open en aanschouwde 
mijn met zweet doordrenkte bovenlichaam. Ik panikeerde volledig en 
wilde ervoor vluchten, maar wist: hier was geen ontkomen aan. Na een 
kort gevecht gaf ik me eraan over. 

Mijn ego stopte te bestaan en ik werd gelanceerd in een ruimte vol 
geometrische patronen en intense kleuren. Niet langer identificeerde 
ik me met een naam, sekse, of lichaam. Ik was een waarnemend 
transcendentaal bewustzijn dat een reis maakte door ruimte en tijd, 
waarin verleden en heden, herinneringen en visioen, door elkaar liepen. 
Ik was één met alles, met het gehele universum, al het leven en al het 
bewustzijn dat bestaat. 

Even later (of ervoor?) betrad ik een macabere, lugubere wereld vol 
doden, geesten en (boeddhistische) demonen. Soms kropen slangen en 
rupsen over me heen, of uit me, en ervoer ik hevige paniek. Dan weer 
begaf ik me in het licht en zag ik een adelaar vliegen over de prairies waar 
een Native American een mantra prevelde in een zweethut en voelde 
ik hevige euforie. Bij tijd en wijle trad ik terug in mijn lichaam. Als een 
baby leerde ik opnieuw voelen, ruiken, zien, horen en proeven en leerde 
ik objecten, waaronder mezelf, weer te identificeren. Ik was ontvankelijk 
voor alle mogelijke impulsen en voelde me vertrouwd met verschillende 
onbekende talen die in de vorm van muziek tot me kwamen.

De begeleiders zeiden dat ayahuasca nooit meer geeft dan je aankan 
en altijd wat je nodig hebt. In mijn geval reisde ik naar de bron van het 
spirituele, het mystieke, kennis, symboliek, moraliteit en het zijn. Ik 
doorliep de stadia van het leven en voelde alle gevoelens die ik kon voelen, 
van maximale angst tot maximale liefde, en slingerde heen en weer tussen 
totale waanzin en pure helderheid. Een dergelijke reis kan alleen maar 
tot inzichten leiden. De therapeutische potentie van ayahuasca valt 
daarom niet te onderschatten. Het geeft inzicht in de menselijke psyche 
en brein en is daarom op filosofisch, psychologisch, en spiritueel vlak van 
onschatbare waarde.

Ayahuasca als 
bron van inzicht

Tekst /// Vadim Dijkshoorn   Beeld /// Saskia Groenewegen
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dit soort dingen gelukkig niet meer.’ En hoe gaat het nu met het Nederlands? 
‘Ik moet eerst mijn examen halen voordat ik weer een niveau omhoog kan. Ik 
oefen door naar Nederlandse muziek te luisteren, zoals naar die van Kenny B, 
maar schrijven blijft lastig.’

Vooralsnog vormt de Nederlandse uitspraak voor psychologiestudent Wenyu 
het grootste struikelblok, vertelt hij terwijl er in de klas een memoryspel met 
Nederlandse antagonisten wordt uitgedeeld. ‘Je zegt niet “droek”, maar 
“druk”,’ verbetert Heijne een andere student. Het instituut is van plan een 
programma op te zetten waarbij studenten van talenstudies via hun 
studievereniging aan leerlingen van het instituut worden gekoppeld. 
Scheeren: ‘Dit doen we nu al met de Arabische studievereniging, maar we 
hopen het straks met alle talen te kunnen doen. De talenstudenten en 
leerlingen hebben elkaar echt wat te leren.’ 



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

BUGRA

Rijk
aan liefde ben ik rijk

maar je kan maar één iemand

tegelijk aankijken, blijkt. 

anders krijg je gezeik,

vooral wanneer je langs de schouder 

van de ene naar de ander kijkt. 

kan ik er wat aan doen

dat zij heel erg op haar lijkt

weinig verschil – er zit alleen 

ruimte tussen deze en die meid

en volgens einstein ook wat tijd,

schijnt. 

ik denk

ware liefde lijkt me tijdelijk 

terwijl ik op een appetijtelijk afrodisiac bijt

wat was het nou?

oh ja, een aardbei. 

en ik begin te smakken jongen

o god, wat een gesmak

honderd ogen gluren strak

ik urenlang lachen als een klootzak

doe ik weer, geheid word ik blij

liefst wil ik alle vrouwen 

voor mezelf

ikke ikke ikke

en de rest mag stikke

op pikke 

liefst wil ik alle vrouwen

voor mij

alleen
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Happy hippies en 
politieke gesprekken
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 elke 
geesteswetenschapper zijn ivoren toren.    Tekst /// Hannah van der Vegt    Beeld /// Zep de Bruyn

COLOFONDE AGENDA

Maart 2017

Eten & drinken
Nationale Restaurant Week
Het is weer zover: de Nationale Restaurant Week. Door 
het hele land heen bieden restaurants hun gangenmenu’s 
aan tegen een flinke korting. Het idee is simpel: eet, drink 
en geniet. De menu’s zijn relatief betaalbaar (zolang 
je de champagnekaart weerstaat, uiteraard). Zo kun je 
bij restaurant Looks een 4 gangendiner nuttigen voor 
een kleine dertig euro. Voor de student die de broodjes 
pindakaas en kartonnen noedels nu wel eens zat is.
28 maart tot en met 14 april in restaurants door heel 
Nederland – Reserveren vanaf 16 maart op 
www.restaurantweek.nl 

Dansen
Nataraj
Dat het festivalseizoen nog ver weg is, hoeven we jou 
als hippe randstadbewoner natuurlijk niet te vertellen. 
Maar voor wie zich toch even in de zomersferen wil 
wanen is het mogelijk om voor een avond helemaal 
los te gaan op blote voeten. Nataraj bestaat al tien jaar 
en is bedoeld voor jonge hipsters en oude hippies die 
de drukke werkweek willen ontvluchten door de hele 
nacht te dansen. Nataraj tourt de komende tijd door 
heel Nederland en is op zaterdag 4 maart in Amsterdam 
te vinden. Schop de schoenen uit, gooi de haren los en 
schud de stress van je af in Club Lite. 
Zaterdag 4 maart – Club Lite – Jan van Galenstraat 24A – 
Tickets € 10 – Aanvang 20:00 uur 

Politiek
Wat gaat 15 maart ons brengen
Nu het stof omtrent de verkiezing van Trump wat is 
neergedaald, vragen steeds meer Nederlanders zich af 
wat de beste manier is om rust te creëren in de heden-
daagse multiculturele samenleving. Maar wat kunnen we 
verwachten van de verkiezingen? Wat zijn de opties voor 
verschillende kabinetsformaties? Wat kunnen de gevol-
gen zijn van een extreem rechts kabinet? En in hoeverre 
zijn de media van invloed op de keuzes van de kiezers? 
In het heetst van de verkiezingsstrijd gaan vier politico-
logen en communicatiewetenschappers 
met elkaar in gesprek. 
13 maart – Spui25 – Spui 25 – Bijwonen is gratis – Aan-
vang 20:00 uur 

Workshop 
Help, ik heb een huidskleur!
Dagelijks worden we geconfronteerd met de verschillen 
tussen zwart en wit, ongeacht onze huidskleur. In 
hoeverre heeft racisme een invloed op jouw leven? 

Bestaat racisme in het huidige multiculturele Amsterdam 
niet meer? In de kleinschalige workshops van De 
Nieuwe Liefde proberen trainers de discussie aan te 
gaan om te laten zien hoe kleur doorwerkt in onze 
samenleving. In drie sessies, ingedeeld in witte en 
zwarte zelfhulpgroepen, gaan deelnemers met elkaar 
op zoek naar gedeelde ervaringen en oplossingen. 
Kortom: een fijne cursus als je geïnteresseerd bent in 
deze maatschappelijke discussie. Welkom, ongeacht je 
huidskleur! 
Woensdag 8 maart, 22 maart en 5 april – De Nieuwe 
Liefde – Da Costakade 102 – Tickets € 7,50 voor studenten 
– Aanvang 20:00 uur 

Film
American Honey 
Spullen pakken, je oude leven achter je laten en in een 
busje stappen met jonge, aantrekkelijke mensen die 
je mee op reis nemen: iedereen heeft er wel eens van 
gedroomd. Star (Sasha Lane), een tienermeisje uit 
Oklahoma, stapt op een dag bij een groepje jongeren in 
de auto. Samen reizen ze door Amerika om magazines 
te verkopen. Haar moeizame relatie met Jake (Shia 
LaBeouf) maakt het er niet makkelijker op. American 
Honey is een Amerikaans-Britse film uit 2016 van 
regisseur Andrea Arnold. De film ging op 15 mei in 
première op het filmfestival in Cannes en is deze maand 
te bezichtigen in ons eigen Kriterion. 
Vanaf 9 maart – Kriterion – Roetersstraat 170 – 158 min – 
Tickets € 8 voor studenten



Zwerkbal? Menigeen zal onmiddellijk aan Harry Potter denken. Toch bestaat zwerkbal 
niet langer slechts in J.K Rowlings wereldberoemde boeken of op het witte doek. Sinds 
de oprichting van het eerste zwerkbalteam in Amerika in 2005 is het spel neergedaald 
vanuit de luchten van Zweinstein naar de grasvelden van tientallen landen. Inmiddels 
telt Nederland vier competitieve zwerkbalteams en bestaat er een heuse internationale 
competitie. Volgens Skyler moet zwerkbal vooral als een echte sport worden gezien. ‘Wij 
zijn niet per se allemaal diehard Harry Potter-fan. Het gaat ons ook echt om het spel’, legt 
ze uit, terwijl de ringen worden klaargezet.

Dat mag zo zijn, toch valt het spel niet helemaal los te zien van de populaire boeken. 
Skyler draagt een zwart-gele Huffelpufsjaal, nadat een online quiz haar bij die afdeling 
van Zweinstein indeelde. En natuurlijk is de sport gebaseerd op het spel waar Harry 
Potter zo in uitblinkt. De bezemstelen zijn vervangen door plastic buizen (‘dit geeft een 
extra hindernis tijdens het rennen’), de gouden snaai wordt gespeeld door een neutrale 
speler met een tennisbal in een sok die als een staart achter zijn kleding hangt. De North 
Sea Nargles, het Leids-Amsterdamse zwerkbalteam, traint twee keer per week op het 
gooien van beukers en het tackelen van tegenstanders. Skyler: ‘De sport heeft heel veel 
elementen en er gebeurt heel veel tegelijk. Iedereen kan zich richten op het element dat 
het best bij hem past. Ik houd bijvoorbeeld niet zo van het score-onderdeel – waarbij 
chasers de bal door ringen moeten gooien – maar speel altijd als beater en probeer 
andere spelers af te gooien.’

Voor wie niet thuis is in het – vooral Engelse – Harry Potterjargon, zijn de vele spelregels 
die de teamleden in een stortvloed proberen uit te leggen lastig te volgen. ‘Het is een 
nieuwe sport. Bijna elk jaar komt er wel weer een nieuw dik boek vol spelregels uit, al 
begint het nu te stabiliseren’, licht een teamgenoot toe. Het leukste aan het spel? Skyler: 
‘Het team en de hele gemeenschap. Het is gewoon altijd ontzettend gezellig.’

Wat doet de geesteswetenschapper als hij niet met zijn neus 
in de boeken zit? Deze maand: Skyler Smolders (1997). 
Hobby: zwerkbal.     Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Dennis Notebaart

DE VRIJE GEEST 
ZWERKBALLEN IN HET PARK

 
Wie: Skyler Smolders
Studie: Bachelor Media en cultuur
Hobby: Zwerkbal


