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Storm en opklaringen 
Het regende reuring de afgelopen maand. De universiteitsburelen in het oog van de 
storm en hevige windstoten tot ver daarbuiten. Van Bungehuis naar Maagdenhuis, van 
Louise naar Jet en van kleine ergernissen naar grote plannen. Een wervelwind van 
media-aandacht, bezetters en CvB’ers trok door de binnenstad, nagestaard vanuit het 
P.C. Hoofthuis door groepen FGw’ers die de revolutie heus wel steunden - maar toch 
écht ook hun studiepunten wilden halen. De strijd werd fel gestreden, deuren werden 
ingetrapt: het rendementsdenken werd aangewezen als de aanstichter van de storm die 
woedde door heel Nederland.

En toen werd het lente. De eerste prille zonnestralen verwarmden de hoofdstad, op 
het terras (met een dikke jas) likten de partijen hun wonden. Wat was er nu echt van 
belang? Wat was er waarachtig? Hoe moest dat bereikt worden? Babel keek toe en 
besloot dat het tijd was voor duiding: dat waar de geesteswetenschappen zo goed in 
zijn - bovendien heet april de Maand van de Filosofie. Hoe zouden grote filosofen de 
Maagdenhuisproblematiek zien? Gesprekken met een keur aan FGw-docenten brach-
ten inzichten vanuit de perspectieven van Marx, Foucault en Habermas en leverde een 
mooie Achtergrond op met als uitkomst: een werkelijk democratisch universiteitsbestuur 
is pas mogelijk wanneer alle partijen, colleges, (studenten)raden gelijke beslissingsrech-
ten hebben, met zijn allen rond de tafel gaan en écht naar elkaar luisteren. 

Eén der redacteuren ging te rade in de boeken en adviseert in Fien geef literair advies 
de getergde CvB-voorzitter Gunning fictieve rolmodellen om een beter, eerlijker beeld 
van zichzelf de wereld in te helpen: tante Louise, het luisterend oor. In een bijzondere 
aflevering van In Gesprek legt Correspondent-satiricus Daan Windhorst uit dat het aan 
de media om door puike zelfpromotie heen te prikken. Oud Playboy-hoofdredacteur Jan 
Heemskerk zegt in Het Interview het roerend met hem eens te zijn: ‘Ik walg van het sys-
teem waarin types elkaar alleen maar vriendelijk zitten te bejegenen.’ Oud-PvdApoliticus 
Pieter Hilhorst, ooit expert in vriendelijk bejegenen, brengt een eerlijke ode aan een stu-
dievriendin, en daarmee aan de kunst van de bewondering en de kracht van idealisme. 

Jesse Beentjes en Kim Schoof
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Literatuurwetenschapper Jacqueline de Vent 
Escalante is buitenpromovendus: ze heeft er-
voor gekozen om een PhD in haar eigen tijd 

te doen. Dat betekent dat ze geen salaris krijgt en 
zelfstandig werkt. Dat vindt ze geen probleem: ‘Nu 
promoveer ik wel, maar ben ik door mijn baan bij 
het Rijksmuseum verbonden met de ‘echte’ we-
reld. De universiteit vind ik te ver van de maat-
schappij af staan.’ Ze heeft niet gesolliciteerd naar 
een beurs: ‘Dat heb ik heel bewust niet gedaan. 
Een vriendin is al een jaar met dat proces bezig en 
heeft vier sollicitatiegesprekken achter de rug. Ze 
is alleen maar bezig met het schrijven van propo-
sals: ik ben blij dat ik het op een andere manier heb 
geregeld.’ Dat ze niet betaald krijgt voor haar werk 
neemt ze op de koop toe: ‘Het is zwaar, maar ik ben 
verslaafd aan dit onderzoek.’

Verscheurde manuscripten
‘Ik promoveer op Spaanse moderne literatuur in 
brede zin. Literatuur bestaat niet alleen uit boe-
ken, maar omvat ook kunst, cultuur en geschiede-
nis. Mijn case study draait om José ‘Pepin’ Bello, de 
beste vriend van Salvador Dalí. Hij heeft zichzelf 
altijd neergezet als een vriend van de ‘Generatie 
van 27’, waar zowel Dalí, als filmmaker Luis Buñuel 

HOMO PROMOVENDUS

en dichter Federico García Lorca deel van uitmaak-
ten. Bello werd 103, en hield zijn leven lang vol dat 
hij zelf eigenlijk niets deed. Zijn manuscripten ver-
scheurde hij. Na zijn dood bleek echter dat er toch 
werk van hem bestaat: daar ga ik naar op zoek. 
Bello heeft van zijn eigen leven een soort concep-
tueel kunstwerk gemaakt – een masterpiece. Dat 
wil ik in mijn onderzoek laten zien.’

Rijkeluiskinderen
‘Veel archieven in Spanje zijn door de dictatuur on-
aangetast gebleven. In het archief van de academie 
waar deze kunstenaars ‘naar school gingen’ – ze 
voerden bijna niks uit en teerden op de zak van 
hun vader – ben ik op zoek naar een manuscript of 
een brief waaruit blijkt dat Bello de kunst van zijn 
vrienden heeft beïnvloed. Dat archief is eigenlijk 
een hoop papier dat in een bak is gestopt – het is 
een kwestie van graven.’

 ‘Ik zie Bello’s leven als één grote autobiografi-
sche grap. Als een boek dat bestaat uit hoofdstuk-
ken. Dalí gaf hem de bijnaam ‘Pepin’, en toen Dalí 
overleed besloot Bello dat men hem ‘Don José’ 
mocht gaan noemen. Hij overleefde al zijn vrien-

den: toen begon er een nieuw hoofdstuk.’ Hoewel 
Bello niet een specifieke kunst beoefende, was hij 
toch invloedrijk: ‘Hij was een society-persoon, een 
celebrity. De Kim Kardashian van de intellectuele 
wereld.’

Knetterlijp
De Vent Escalante is een half jaar bezig met haar 

onderzoek: ze zit nog in de beginfase. Wat ze met 
haar PhD gaat doen, weet ze nog niet: ‘Ik heb les-
gegeven aan summer schools, maar dat is niet echt 
mijn passie. Vroeger wilde ik altijd aan de univer-
siteit verbonden blijven: daar denk ik nu anders 
over, vooral na de Maagdenhuisbezetting. Daar 
ben ik het niet mee eens, de eisen van de bezetters 
zijn te onrealistisch. Op de universiteit is iedereen 
knetterlijp.’ Ze ziet zichzelf nog wel aan de zijkan-
ten van de wetenschap werken: ‘Misschien kan ik 
in een archief werken, maar mijn onderzoek doe ik 
voor mijzelf. Iemand anders kan er dan later mee 
bezig: ik vind dat deze man het verdient om ge-
hoord te worden. Voor het na-dictatoriale beeld 
van Spanje is hij van groot belang geweest.’ Ze kijkt 
ernaar uit om nog drieënhalf jaar aan haar proef-
schrift te werken. ‘Het is eenzaam, maar daar houd 
ik wel van.’ 

BELLO HEEFT VAN ZIJN 
EIGEN LEVEN EEN SOORT 
CONCEPTUEEL KUNST-
WERK GEMAAKT – EEN 

MASTERPIECE OP DE UNIVERSITEIT IS 
IEDEREEN KNETTERLIJP

Wie zijn die promoverende geestes- 
wetenschappers eigenlijk? Waar gaat 
hun proefschrift over en waarom eigen-
lijk dáárover? Deze maand Jacqueline 
de Vent Escalante, die promoveert op 
het leven en (zoekgeraakte) werk van 
kunstenaar José ‘Pepin’ Bello.   
Tekst /// Fien Veldman   Beeld /// Jordie Volkerink
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10:50 Elf uur is vroeg voor een bachelorstudent. Maar 
dit is een mastervak, dus je kunt niet met hangende 
oogleden binnenkomen. Koffie en gaan.

10:55 Een jonge vrouw zit vooraan in het lokaal en 
lijkt het aanspreekpunt voor de studenten. Maar zij zal 
wel niet Joep Leerssen heten.

11:00 Dat blijkt te kloppen: om klokslag elf uur stapt 
de beste man zelf gehaast binnen. Hij schijnt retorisch 
onovertroffen te zijn, wat de verwachtingen hoog 
opschroeft.

11:03 Het kenmerkende Limburgse accent van Leers-
sen vervalt in een soort Iers wanneer hij zijn verhaal 
begint en overstapt op de voertaal van dit college: 
Engels.

11:10 Masterstudenten of niet: men komt te laat. 
Af en toe druppelt er een student het kleine lokaal 
binnen. Voor de rest zit iedereen stil te schrijven of te 
typen. De jonge vrouw vooraan schrijft gretig mee.

11:22 Het verhaal gaat over romantische geschied-
schrijving uit de negentiende eeuw. Leerssen vertelt 
over het Franse patriottische liedje de Marseillaise. 
Hij leest het op in mooi Frans en vertaalt. 'If you don't 
speak French you should look up an English version, 
because there can be questions about it in the exam.' 
De masterstudent moet zowaar dingen zelf uitzoeken.

11:31 Leerssen vertelt dat Jules Michelet als geen 
ander kon schrijven over het verleden, alsof het een 
ander land was. Met name de tot dan toe weinig 
populaire middeleeuwen bracht hij tot leven in al hun 
duisterheid. De enge en onberekenbare kant van de 
middeleeuwen wist hij fantastisch te verwoorden. Een 
nieuw genre, de gothic novel, was ontstaan. Leerssen: 
'We still have a creepy association when thinking 
of the term 'gothic'. Just think of Buffy the Vampire 
slayer.' 

11:52 Pauze. De jonge vrouw blijkt Leerssens 
student-assistente te zijn. Terwijl de studenten koffie 
halen, begint zij enthousiast met hem te praten over 
de stof. Wat een mooie Romantische grootmeester-
pupilverhouding.

12:00 Leerssen gaat verder over nationalistische 
historici. Walter Scott is de volgende held: 'Everywhere 
we find traces of Walter Scott. The distribution of his 
ideas went as fast as the time between the release 
of the Beatles' 'She loves you ya ya ya' and 'Abbey 
Road'.' De voorbeelden zijn soms wat onnavolgbaar, 
maar ze maken het verhaal wel kleurrijk.

12:26 Op de powerpoint staat een slide open met 
namen van mensen die een presentatie moeten voor-
bereiden: Clint, Ramses, Dajana, Saara. Ze moeten 
gaan vertellen over Beowulf, Reinaert, Ossian, Edda 
en Nibelungen. Het lijkt alsof hun namen zich hebben 
aangepast aan het thema van de Romantiek.

12:57 Het college is afgelopen. Iedereen heeft serieus 
en stil zitten meeschrijven. Leerssen heeft aan één 
stuk door verteld. Zijn verhaal was doorspekt met 
metaforen en kleine verwijzingen naar het heden. 
Zoals de romantische historici het verleden tot leven 
wisten te wekken, zo weet Leerssen romantische 
geschiedschrijving tot leven te wekken. 

Herbeleef met Babel de belangrijkste momenten van een FGw-college. 
Deze maand: Romantic Nationalism in Europe, over de transnationale 
verspreiding van cultureel nationalisme in het Europa van de 
negentiende eeuw.   Tekst /// Anne Wijn  

De romantiek der 
Romantiek

Cursus: Romantic Nationalism in Europe
Onderwijsinstituut: Geschiedenis, 
archeologie en regiostudies
Docent: Prof. dr. J.T. Leerssen
Inhoud: Verspreiding van cultureel 
nationalisme over het Europa van de 
negentiende eeuw
Publiek: Masterstudenten Europese Studies, 
Geschiedenis en uitwisselingsstudenten
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Hysterische intimiteit
Ex-hoofdredacteur van Playboy Jan Heemskerk (1962) is niet mediummonogaam: 
momenteel is hij eindredacteur van RTL Late Night, presenteert hij op Radio 1 het pro-
gramma Echte Jannen, schrijft hij columns in vrouwenbladen en staat soms op het toneel 
met ‘Sas’(kia Noort, red.).   Tekst /// Boris Duregger en Kim Schoof   Beeld /// Charlotte Klein 

Je staat bepaald niet droog, carrière-wise, 
sinds je vertrek bij Playboy.
‘Momenteel begint mijn werkweek op zondagoch-
tend. Dan ga ik de radio-uitzending van Echte Jan-
nen voor die avond voorbereiden.’

Echte Jannen is een behoorlijk vreemde eend 
in de Hilversumse bijt. 
‘Echte Jannen is een aanklacht tegen de laffe uitruil 
die gesprekken soms kunnen zijn: als ik jou een 
nette vraag stel, geef jij mij een heel net antwoord. 
Dan hebben we allebei ons werk gedaan en zijn 
we weer klaar. Dan kunnen we verder met ons le-
ven en doen we het morgen nog een keer. Ik vind 
wat wij doen eerlijker, zuiverder en oprechter dan 
dat walgelijke systeem van types die elkaar maar 
vriendelijk zitten te bejegenen.’

Jullie interviewen vaak PVV’ers, het lijkt haast 
een oververtegenwoordiging. 
Waarom zou een PVV’er niet mogen praten bij ons? 
Als niemand die mensen aan het woord laat, doen 
wij het wel. Ik heb ooit voor Playboy Geert Wilders 
geïnterviewd. Was denk ik het meest intrigerende 
interview dat ik ooit gedaan heb. Wilders wordt 
altijd aangevallen, en dat begrijp ik, hij is heel pro-
vocerend. Dat vind ik ook heel stom van hem. Ik 
vroeg hem: waar ben je nou bang voor, Geert, wat 
is er nou? Toen heb ik hem gewoon laten vertellen. 
Het duurde een uurtje voordat-ie doorhad dat-ie 
niet elk moment een mes in z’n rug kon krijgen.‘

Wat is nu het grote verschil tussen Echte Jan-
nen en andere radio?
‘We gooien onze eigen mening erin, wat journa-
listiek not done is. Op Radio 1 hoor je de hele dag 
hetzelfde. Het is allemaal keurige, traditionele, 
veelal parlementaire journalistiek. Waarom zou ik 
telkens het gesprek met jou voeren zoals iedereen 
het al met jou voert? Je kunt ook een keer kwaad 
worden, dan krijg je werkelijk een gesprek.’ 

Dus je moet jezelf blootgeven? 
‘Ja! Maar weet je wat pas naakt is? In het theater 
staan. Die interactieve show met Sas, waar het pu-
bliek vragen kon stellen: dat is het allerengste dat 
ik ooit deed.’

Naakter dan Playboy-shoots?
‘De afstand met je publiek is daar veel kleiner dan 
wanneer je een blad maakt: het publiek kan dingen 
gaan gillen of naar je gooien. Maar een Playboy-
shoot komt ook dichterbij dan je denkt. Wil je zo-
iets laten slagen, dan moet je een soort hysterische 
intimiteit kweken. Mensen moeten je vertrouwen, 
want je ziet ze naakt. Ze moeten het gevoel hebben 
dat ze gewoon overweg kunnen met jouw aanwe-
zigheid.’

Hoe bereik je dat?
‘Je hebt een soort vertrouwdheid nodig die je, als 
je in een relatie zit, pas na een paar maanden echt 

hebt. En je moet van nul naar honderd in een heel 
kort tijdsbestek. Dat lukt alleen maar als je jezelf 
ook blootgeeft. Je moet ook wat prijsgeven, veel 
over jezelf vertellen. Dat is de ruil.’

Het model en de hoofdredacteur hebben dus 
een gesuggereerde verhouding?
‘Als je vrouwen vraagt of ze voor Playboy willen 
poseren, zet je hetzelfde charmeoffensief in als 
wanneer je een partner zou willen verleiden. Maar 
in het geval van Playboy ontbreekt er aan het eind 
dus iets. Als de shoot is afgelopen realiseer je je: o 
ja, wacht eens, het ging helemaal niet om mij. Het 
ging om het blad.’

Alsof je een blauwtje loopt?
‘Het voelt dan wel een beetje alsof het uit is. Heel 
leeg. Dat hoor je mensen in Robinson-achtige tele-
visieprogramma’s ook wel zeggen: sta je opeens 
weer op Schiphol naar je eigen vrouw te zwaaien 
en is het gevoel dat je had tijdens de shoot in één 
klap weg. Een naaktshoot is een laboratorium met 
echte emoties.’

Een laboratorium waarin je experimenteert... 
voor thuis?
‘Ik ben niet zo’n casanova, ik vind het in mijn privé-
leven best wel moeilijk om aan vrouwen te vragen: 
zullen we naakt worden en dingen doen? En dan 
moet je dat opeens voor je werk doen! Maar als je 
daar eenmaal overheen stapt, als mensen van je 
accepteren dat je over hun naakte lichamen com-
plimenten geeft, dan kun je dat weer mee terugne-
men naar je privéleven.’

Benaderde jij zelf de vrouwen met het verzoek 
om voor Playboy te poseren?
‘De bekende wel. Morgen spreek ik er toevallig 
weer één. Heleen.’

 Van Rooyen?
‘Ja. Voor de Libelle.’

Je maakt zowel specifieke mannen- als vrou-
wenbladen.
‘Maar daar zit ook niet zoveel tussen! Ja, opinie- 
en themabladen. Maar een glossy voor mannen 
én vrouwen... Dat is ook al heel vaak geprobeerd. 
Dachten ze: weet je wat, maken we een blaadje dat 

mannen en vrouwen allebei leuk vinden, dan heb-
ben we twee keer zoveel mensen als doelgroep, 
jee! Maar dat gaat dus niet op.’

Hoeven de belevingswerelden van de bla-
denmaker en de –lezer dan niet overeen te 
komen?
‘Nee. Het maken van tijdschriften, wat ik als een 
ambacht beschouw, is heel ontvangergericht. Je 
richt je op de lezer, daar begint alles. Waar heeft 
die behoefte aan? Wat zou die leuk vinden?’

Dus het is een kwestie van inleven?
‘Je begint met een groep te herkennen. Op basis 
van een onderwerp of een gedeeld probleem of 
weet ik veel. Stel: je wilt een blad maken voor oude 
vrouwen... Jij weet ook dat jouw oma gerechten uit 
’72 kookt en dat er plastic bij haar over de bank 
zit. Het is simpelweg een kwestie van extrapoleren 
en je proberen voor te stellen wat zo’n groep leuk 
vindt, fantasie.’

Heb je echt een blad gemaakt voor oude 
vrouwen?
‘Nee. Maar voor het laatste project dat ik heb ge-
daan, een vrouwenblad, heb ik wel al mijn buur-
vrouwen geobserveerd. Dat zijn allemaal van die 
gewone thirtysomething-vrouwen. Je hoeft echt 
niet lang na te denken waar een blad voor hen over 
moet gaan.’

Waarover dan? 
‘Nou. Die vrouwen zijn best gelukkig, maar ze heb-
ben allemaal het gevoel dat ze iets missen. Je kunt 
het je wel voorstellen: ze hebben twee kindjes 
gekregen en dan staan ze op dat schoolplein. Die 
kindjes zijn wel lief en zo, maar wat blijft is toch 
altijd een gevoel van ‘what if...’. Daar kun je een heel 
blad op bouwen. Op mijn vier superlieve, maar wel 
een tikkeltje saaie juf- en Tempo-Teambuurvrou-
wen.’

Heeft je werk je beeld van vrouwen beïnvloed? 
‘Door mijn werk heb ik heel veel levensverhalen 
gehoord van heel veel vrouwen. Sommige stereo-
typeringen zijn gewoon waar. Andere ook weer he-
lemaal niet. Zo ben ik ervan overtuigd dat mannen 
helemaal niet vaker vreemdgaan dan vrouwen, het 
is eerder andersom. Ik zou niet zó kunnen liegen 
als ik vrouwen heb zien doen: dat ze bij wijze van 
spreken net tien keer klaargekomen zijn en met 
een hartslag van 180 tegen het plafond aan lig-
gen. En dat dan de telefoon gaat en ze zeggen: “Dag 
schatje, o, ja, nee, natúúrlijk, ik doe de boodschap-
pen, ja, vijf uur denk ik.” Saskia is het met me eens, 
die zegt vaak: wij verkopen jullie nog een bruine 
baby als je blank bent.’

Je lijkt stellig over man-vrouwverschillen. 
Terwijl, Playboy, zei je ergens, ‘staat voor 
gelijkheid, niet in de laatste plaats tussen man 
en vrouw?’

JE KUNT EEN HEEL 
BLAD BOUWEN OP MIJN 
SUPERLIEVE, MAAR WEL 

EEN TIKKELTJE SAAIE 
JUF- EN TEMPO-

TEAMBUURVROUWEN

HET INTERVIEWHET INTERVIEW
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BROOD OP DE PLANK

Het kantoor van De Upstarter, het jonge be-
drijf dat Jorinde Olling samen met coach Ma-
riëtte Ruggenberg in september oprichtte, 

bevindt zich in Amsterdam-West. Ollings bedrijf 
koppelt net afgestudeerde starters aan startups. 
Olling: ‘Ik merk dat veel afgestudeerden de kansen 
op de arbeidsmarkt niet zien. Zij komen daardoor 
voor grote vragen te staan: wat wil ik nou eigen-
lijk en wat kan ik? Die mensen vangen wij op, door 
middel van training en coaching en door werker-
varingsplekken aan te bieden bij startups. Zo kun-
nen starters daar hun eigen werk creëren, of door 
de ervaring uiteindelijk ergens anders aan de slag 
gaan. Het is vooral belangrijk om het zelfvertrou-
wen terug te krijgen. Als je vaak wordt afgewezen 
bij sollicitaties breekt je dat van binnen steeds een 
beetje af.’

Het even niet meer weten
Zelf zat Olling een jaar geleden in hetzelfde schuit-
je. ‘Na mijn master heb ik een jaar bij meerdere 
filmfestivals gewerkt, zoals het Nederlands Film-
festival en de Berlinale Talent Campus in Berlijn. 
Maar dat was allemaal op vrijwillige basis en na 

een jaar was mijn geld op. Ik kwam terug uit Ber-
lijn en toen ik dacht: nu moet ik een baan vinden. 
Maar hoe kreeg ik die? Ik wist het even niet meer. 
Ik had zo veel vrijwillig gedaan, ik kon zo veel. 
Maar het kwartje dat ik voor de dingen die ik deed 
ook geld kon vragen, viel toen nog niet.’

Zo meldde Olling zich na een Google-sessie aan 
bij een project van Professional Rebel, een startup 
die de wijsheden van startups overbrengt aan be-
drijven en organisaties die willen innoveren. Zij 
organiseerden toen eenmalig de Professional Rebel 
Accelerator, waarbij starters onder andere langs 
konden gaan bij verschillende ondernemers om 
een beter inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt. 
‘Ik ben vooral met heel veel mensen gaan praten, 
over wat zij deden en welke stappen zij in hun 
carrière hadden gemaakt. Dat vond ik eng, maar 
het programma was echt een stok achter de deur. 
Vanuit mijn studie wilde ik artistiek leider in de 
culturele sector worden, maar ik merkte tijdens 
dat programma dat ondernemen echt iets voor mij 
is. Mijn studie heeft wel heel erg geholpen; je leert 
bijvoorbeeld hoe beelden boodschappen kunnen 

overbrengen en onbewust leer je daardoor ook 
veel dingen over marketing. Toen ik mij aan het 
einde van mijn studie op talentontwikkeling ging 
richten, kon ik me al kwaad maken over het gat 
tussen scholing en de arbeidsmarkt. Daar heb ik 
nu mijn werk van gemaakt!’

Vrijheid
Een eigen bedrijf neemt ook veel onzekerheden 
met zich mee, maar daar zit Olling niet mee. ‘De 
onzekerheid van een eigen bedrijf vind ik prettig, 
het geeft een gevoel van vrijheid. Ik kan er niet zo 
goed tegen als iets vast en duidelijk staat. Ik houd 
er wel van om op het randje van de berg te staan, 
daar functioneer ik heel goed. Ik ben als de dood 
dat we straks een degelijk bedrijf hebben. Ik werk-
te er eerst nog naast als freelancer, maar ga me nu 
volledig op De Upstarter richten. Je moet natuur-
lijk eerst investeren, maar we merken dat het nu 
begint te lopen. Ik moet wel oppassen dat mijn en-
thousiasme niet doorslaat, ik ben nu eigenlijk bij-
na altijd aan het werk. Onze ambitie is om naar het 
buitenland uit te breiden. Er gaat nu al een starter 
naar Barcelona!’ 

 
Jorinde Olling
 25 jaar
Studie 
 Bachelor Media en cultuur, UvA
 Master Filmstudies, beroepsgeoriënteerde 
 specialisatie, UvA
Afstudeerjaar 
 2013
Werk 
 Medeoprichter van De Upstarter
Salaris
 Tussen €600 en €2500 per maand

Op het randje van de berg
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven na de 
faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse; iedere maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. 
Deze keer: Jorinde Olling (1989), medeoprichter van een eigen bedrijf.   Tekst /// Kim Visbeen   Beeld ///  Eline van der Brugge

‘De stichter van het blad, Hugh Hefner, wordt toch 
wel gezien als de aanstichter, of, in elk geval, een 
belangrijk onderdeel van de seksuele revolutie in 
Amerika. En met name het onderdeel dat zegt dat 
vrouwen net zo goed de beschikking hebben over 
hun eigen lichaam en seksualiteit als mannen. Ik 
denk dat de gemiddelde man in de jaren 50 nog 
nooit van een clitoris had gehoord.’

Dus ging Playboy die afbeelden?
‘Eén ding is gewoon onomstotelijk waar: dat Play-
boy voor het eerst vrouwelijke seks losgooide. 
Door die te verbeelden in huppelplaatjes, want 
daar stonden de eerste Playboys vol mee. Zo van: 
kijk mij eens blij zijn, ik ben naakt en het is super-
gezellig hier en hé, kijk, een appel en een boom en 
een watertje.’

Is de Playgirl daarom geflopt? Omdat dat blad 
niet dreef op een seksuele revolutie?
‘Ik vrees dat dat gewoon is omdat mannen het leu-
ker vinden om naar blote vrouwen te kijken dan 
vrouwen het vinden om naar blote mannen te kij-
ken. Dat is sowieso mijn levensfilosofie, hè: man-
nen houden van vrouwen en vrouwen ook. Met 
andere woorden: wij zijn de hele dag bezig met 
vrouwen en jullie zijn ook de hele dag bezig met 
vrouwen. Eigenlijk is niemand bezig met ons.’

Ook in de kunst. In muziek, in poëzie, in schil-
derijen. Mannen aanbidden vrouwen, maar 
andersom...?
‘Dat is heel triest, als je daarachter komt. Als vrou-
wen zich hun machtspositie beter zouden reali-
seren... en nu gaan we de filosofische kant op: als 
vrouwen nou slim zouden zijn, zouden ze allang de 
baas van de wereld kunnen zijn. We doen toch al-
les wat vrouwen willen! Als we hen maar krijgen. 
De machtsrelatie tussen mannen en vrouwen ligt 
zo onvoorstelbaar in het voordeel van vrouwen. 
Dat ik echt niet begrijp dat vrouwen niet de hele 
dag manipulerend door het leven gaan. Dat vind ik 
zó dom.’

Denk je écht dat de verhoudingen zo liggen?
‘Ja. Mannen die alleen zijn zitten binnen drie  
weken tussen de pizzadozen en pornotapes. Gaan 
dood. Als mevrouw Heemskerk een paar dagen 
weggaat met de kleine, ga ik de eerste dag nog  
heel stoer naar de supermarkt. Ga ik lekkere pasta 
voor mezelf maken, voor mezelf zorgen. Maar de 
tweede dag zit ik al bij de Chinees, denk ik: fuck het 
ook, joh. En dan ben ik best nog een gedomesti-
ceerde man.’ 

EIGENLIJK IS 
NOOIT IEMAND MET 

MANNEN BEZIG

HET INTEVIEW
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voor vanzelfsprekend gehouden. Maar heb-
ben alle verschillende klassen wel baat bij 
zo’n denkpatroon? Is het wel universalis-
tisch? Zorgt het niet juist voor een onge-
lijke verdeling van de producten onder de 
verschillende klassen? Hoe moeten die ver-
schillende belangen in het beleid worden 
verwerkt? Tussen welke klassen zijn er al-
lianties te vormen?’

‘Een tweede vraag is die naar de manier 
waarop de huidige heerschappijstructuur 
aan de universiteit zichzelf reproduceert, 
ook een ideologiekritische vraag dus. Als 
we ons niet bewust zijn van het feit dat het 
neoliberale denken slechts elites ten goede 
komt, en niet per se studenten en docenten, 
in hoeverre staat de neoliberale ideologie 
dan in dienst van de reproductie van onge-
lijkheid en in dienst van het bevestigen van de sociale elites die er al zijn? In 
hoeverre houdt zo’n neoliberale manier van denken de ongelijkheid in stand?’
 
‘Ten derde moeten we ons afvragen: voor welke mogelijke vormen van  
de maatschappelijke praktijk willen wij kennis produceren? Zodra we ons  
bewust zijn van het feit dat het neoliberale denken het belang van een  
bepaalde klasse vertegenwoordigt en niet dat van de hele universitaire  
gemeenschap, kunnen we ons afvragen of wij onze kennis produceren ten 
gunste van een maatschappij die beheerst wordt door eenzelfde neolibe-
rale denken. Willen we een kennisproductie die niet ten goede komt aan de  
maatschappij als geheel, maar aan bepaalde elites, die er ook nog eens door 
bevestigd worden? Of zouden we een andersoortige maatschappij willen  
maken? Waarin de middelen gelijker verdeeld zijn? Een klassieke maatschap-
pijvorm die het marxisme voorstaat is die van een producentendemocratie, 
bestaand uit raden die zeggenschap hebben in de organisatie van de uni-
versiteit. Daarin zitten geen vertegenwoordigers die een ander leven leiden  
dan diegenen die Vertegenwoordigt worden, maar mensen die daadwerke-
lijk met de productie bezig zijn. Een bestuur bestaande uit mensen die in de 
praktijk staan.’
  
'Om tot een dergelijk bewustzijn te komen is een onderbreking van de busi-
ness-as-usual nodig: opschudding die een reflectiemoment onvermijdelijk 

maakt. Door competente rebellen, eigenlijk!’

Johan Hartle is universitair docent bij de capaciteitsgroep Critical 
Cultural Theory en richt zich binnen zijn onderzoek veelal op 
marxisme.

Eva Groen-Reijman - Jürgen Habermas
‘Hoe de universiteit nu georganiseerd is, zou volgens het gedachtegoed van 
Habermas in te grote mate gebaseerd zijn op strategisch handelen: verschil-
lende partijen die de verschillende belangen vertegenwoordigen, zoals het 
College van Bestuur en de studentenraden, behandelen elkaar als factoren in 
het bereiken van eigen doelen. In een deliberatieve democratie, Habermas' 
bestuursideaal, staat een ander soort handelen centraal: communicatief han-
delen. Partijen zijn er dan op gericht elkaar op rationele gronden te overtui-
gen en zijn ook bereid zelf overtuigd te worden.’
 
‘Om aan de universiteit een sfeer te creëren waarin communicatief gehan-
deld kan worden, moeten de verschillende partijen gelijke uitgangsposities 
krijgen. Op dit moment hebben studentenraden op veel punten alleen ad-
viesrecht en niet daadwerkelijk instemmingsrecht: dat maakt hun onder-
handelingspositie anders. Voor een communicatief klimaat zou men volgens 
Habermas moeten streven naar een machtsvrij discours, waarin echt alleen 

de kracht van het sterkste argument geldt. Als een onderhandeling vanuit on-
gelijke posities begint, omdat bijvoorbeeld het advies van een studentenraad 
niet bindend is, dan gaan beide partijen zich ingraven, door zaken bijvoor-
beeld te overdrijven om meer invloed uit te kunnen oefenen.’
 
‘Verder moeten er meer verschillende partijen tegelijk aan tafel; nu heeft 
vaak de ondernemingsraad een aparte afspraak met de decaan, die dan later 
met facultaire studentenraad spreekt. Ook zouden er op lager niveau meer 
discussiefora kunnen worden georganiseerd, zoals in opleidingscommissies 
nu al gebeurt, maar dan ook informeler. Daarbij is de kans op succes gro-
ter als er van zulke discussies ook wat afhangt, de uitkomst van dergelijke 
discussies ook bindend is. Op die manier wordt het beleid bepaald door alle 
partijen die eronder vallen.’
 

‘Communicatief handelen is uiteindelijk gericht op consensus, maar die volgt 
natuurlijk vaak niet: meestal zullen niet alle partijen het met elkaar eens wor-
den. Maar het is wel empirisch aangetoond dat wanneer de procedure eerlijk 
is, er dus gediscussieerd wordt op basis van rationele argumentatie, men het 
uiteindelijk inhoudelijk niet eens hoeft te worden, om toch tevreden te zijn 
met de uitkomst. Echte deliberatie kan dat bewerkstelligen.’ 
 
‘Waar rekening mee moet worden gehouden is dat er tussen partijen reële 
ongelijkheid bestaat: studenten lopen minder lang rond op de universiteit 
dan bestuurders of docenten en zullen zich daarom bescheiden opstellen; ze 
menen dat ze zich nog niet voldoende hebben verdiept in bestuurlijke on-
derwerpen. Tussen bestuurders en leden van raden is de kennis over juridi-
sche status ook ongelijk. Daar is meer ondersteuning nodig: 
bijvoorbeeld directe informatieverstrekking.’ 

Eva Groen-Reijman is docent-promovendus bij de capaciteitsgroep 
Philosophy and Public Affairs en is bezig met een promotieonder-
zoek naar deliberatieve democratie. 

OM AAN DE UNIVERSITEIT EEN SFEER 
TE CREËREN WAARIN COMMUNICATIEF 
GEHANDELD KAN WORDEN, MOETEN 

DE VERSCHILLENDE PARTIJEN GELIJKE 
UITGANGSPOSITIES KRIJGEN

A lle collectieven die de afgelopen maanden hun onvrede over het huidige 
onderwijssysteem uitten hebben één eis gemeen: ongelijkheid binnen 
het systeem verminderen door democratisering van het universitaire 

bestuur. Maar hoe zorgen we voor die gelijkheid? In de Maand van de Filoso-
fie, die dit jaar ‘Ongelijkheid’ als thema heeft, vertellen drie UvA-filosofen hoe 
één van de prominente filosofen waarmee zij zich dagelijks bezighouden de 
Maagdenhuisproblematiek zou analyseren en oplossen.

Karen Vintges – Michel Foucault
‘Volgens Foucault is er sprake van een fundamentele ongelijkheid in de mo-
derne maatschappij. Die is gestoeld op een neoliberalistische opvatting: de 
maatschappij bestaat uit winnaars en verliezers. In 1978 beschreef Foucault 
dit neoliberalisme, dat vanaf de jaren 70 steeds dominanter is geworden, ook 
in ons land. Binnen het neoliberalisme wordt de staat gezien als een coöpera-
tie van managers, die de BV Nederland runnen. De BV Nederland installeert 
ook weer bedrijven, die de vroegere publieke instellingen vervangen. Deze be-
drijven verkondigen en verspreiden het model van de entrepreneurial self, een 
persoonsmodel waarin een individu zijn eigen menselijke kapitaal beheert en 
vergroot door investeringen te doen, zoals bijvoorbeeld het volgen van onder-
wijs. En door allerlei micromanagement-maatregelen wordt dit persoonsmo-
del ook daadwerkelijk geïnstalleerd.’ 

‘Om als persoon te slagen in de neoliberale samenleving moet je op een stra-
tegische en competitieve wijze omgaan met het eigen kapitaal en daarmee 
inkomsten genereren. Dit heeft ertoe geleid dat er in de huidige maatschappij 
een enorme harde strijd gaande is tussen al die competitieve individuen om 
toegang te krijgen tot bronnen om het eigen kapitaal te verbeteren, ook op 
de universiteit. Er komen steeds meer aanvullende eisen, private opleidingen 
en concurrentie. Een soort survival of the fittest, waarbij een grote mate van 
onderlinge ongelijkheid tot stand komt. Ook binnen de universiteit lopen we 
het risico dat handige mensen, mensen die talentvol zijn in het etaleren van 
hun menselijk kapitaal en zich goed kunnen profileren, eruit springen en niet 
per se de goede wetenschappers.’

'Het micromanagement dat ons allemaal aanstuurt als entrepreneurial self, zo-
als Foucault dat omschreef, is in het universitaire bedrijf wijd verspreid. Via 

allerlei kleine wegen en regels word je aangestuurd als medewerker en stu-
dent om ‘te renderen’. Dit is vaak goed bedoeld, maar niemand houdt bij hoe 
de regeltjes zich opstapelen. Vanuit de ene hoek wordt gekeken of ik niet nog 
tien uurtjes over heb voor een tutorial, vanuit de andere wordt opgelegd dat 
ik een cursus moet doen om mijn ICT-vaardigheden te vergroten. Iedereen op 
de universiteit werkt nu 24/7. E-mails, vol met top-down aansturingen, gaan 
dag en nacht door, ook in het weekend. ‘Roofbouw op de wetenschappelijke 
staf’ noemde één van mijn collega’s het laatst in een artikel. De onzichtbaar-
heid van dit micromanagement en de verweving van dit fenomeen in de hele 
maatschappij maakt het moeilijk om het te doorbreken.’ 

‘De humaniora vormen één van de weinige wetenschapsgebieden die nu nog 
in professioneel opzicht autonoom zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
medische wereld: de farmaceutische industrie heeft een heel grote invloed in 
het medische onderzoek dat plaatsvindt. Het CvB zou eigenlijk naar Den Haag 
moeten gaan en zeggen: ‘Kijk we hebben hier een prachtige nationale taak, we 
moeten deze belangrijke studies behouden!’ Straks is de ergste crisis voorbij 
en vragen mensen zich af waar de humaniora zijn gebleven. Dat je cultureel 
kapitaal kunt vernietigen weten we allemaal, maar behouden is een veel las-
tiger verhaal.’ 

Karen Vintges is universitair docent bij de capaciteitsgroep 
Philosophy and Public Affairs. De zwaartepunten van haar onder-
zoek liggen bij processen van maatschappelijke cohesie en ver-
andering; de emancipatie van onderdrukte of gemarginaliseerde 
groepen, multiculturalisme en feminisme.

Johan Hartle – Karl Marx
‘Het probleem dat door de huidige studentenopstand wordt aangewezen in 
de organisatie van de universiteit zou men met Marx kunnen analyseren in 
termen van klassenrelaties. Ietwat metaforisch zou men kunnen zeggen: de 
studenten en docenten vormen de producerende klasse, die arbeid verricht 
om kennis te genereren, bijvoorbeeld in de vorm van onderzoekspapers, de 
producten van de universiteit. De vraag is hoe die producten worden toegeëi-
gend: komen die producten wel toe aan de juiste mensen en is er wel sprake 
van een gelijke verdeling van de producten? Die vraag zou je, volgens de ge-
dachtegang van Marx, via drie vragen kunnen beschouwen.’

‘De eerste vraag luidt hoe statistisch gezien de samenstelling is van de ver-
schillende klassen aan de universiteit die verschillende belangen hebben. 
Marx gaat ervan uit dat overal waar arbeidscontracten afgesloten zijn, er 
sprake is van belangenverschillen. Aan de universiteit heeft het management 
andere belangen dan studenten of docenten. Managers hebben dus baat bij 
andere vormen van beleidsvoering dan studenten en docenten. Er moet in 
kaart gebracht worden wie er daadwerkelijk belang heeft bij een bepaalde 
vorm van denken, die vervolgens de beleidsvoering bepaalt. Momenteel heeft 
een neoliberaal denken in het bestuur de overhand en dat heeft iedereen lang 

Filosofisch perspectief: 
strijd om het Maagdenhuis 

In de Maand van de Filosofie (thema: ongelijkheid) vertellen drie UvA-filosofen 
hoe drie Grote Denkers de Maagdenhuisproblematiek zouden analyseren en 
oplossen: door de ongelijkheid binnen het universitaire bestuur aan te pakken.   
Tekst /// Aimée Plukker en Kim Schoof   Beeld /// Lili Burki

BINNEN DE UNIVERSITEIT LOPEN 
WE HET RISICO DAT HANDIGE MENSEN, 
MENSEN DIE ZICH GOED KUNNEN PRO-
FILEREN, ERUIT SPRINGEN EN NIET PER 

SE DE GOEDE WETENSCHAPPERS

ACHTERGROND
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ACHTERGROND

Louise Gunning heeft het maar moeilijk. Aftreden? Niet aftreden? De pro-
testerende studenten hun zin geven en ze een beslissende factor in een 
democratisch proces maken, of voet bij stuk houden en doorgaan met de 
op handen staande bezuinigingen? 

De belangrijkste tip aan Louise: denk aan de beeldvorming. Stap het 
Maagdenhuis niet binnen als een machtsbeluste Dorothea Omber, die met 
een minzaam lachje rond haar dunne lippen op haar studenten neerkijkt, 
maar kies voor een Minerva Anderling-aanpak. Streng doch rechtvaar-
dig, en het fictieve bewijs dat achter een zuinige gezichtsuitdrukking een 
warm hart kan schuilen. Afstandelijk zonder afgemeten te zijn. Behandel 
studenten als gelijkwaardige gesprekspartners, en stuur niet de politie op 
ze af wanneer je een dialoog voorstaat. Neem ze serieus. 

Deskundige op het gebied van beeldvorming is American Psycho’s Patrick 
Bateman. Zijn nachtelijke moordpartijen laten we even buiten beschou-
wing. Hij weet exact welke kleur bretels hij moet dragen, welke dagcrème 
zijn huid doet stralen en hoe die details bijdragen aan zijn imago. Bate-
man zou weten dat hij midden in een debat met studenten en docenten 
beter niet ongeduldig op zijn telefoon kan kijken. Bateman snapt dat als 
hij met zijn armen gekruist staat, zijn publiek hem als gesloten en afstan-
delijk beschouwt. Louise kan er een voorbeeld aan nemen – zijn geestes-
gesteldheid daargelaten.

Om de schooljuffrouw in Louise – ‘dat gejoel vind ik competente rebel-
len niet waardig’ – de ruimte te geven kan ze wellicht Juffrouw Engel uit  
Matilda als mentor beschouwen. Hoewel Juffrouw Engel het meest irri-
tante personage is uit Roald Dahls verhaal, met een veel te optimistische 
kijk op het leven en een onrealistisch zachtaardige persoonlijkheid, weet 
ze zich in ieder geval in te leven in haar leerlingen. Haar empathisch ver-
mogen is enorm. Ze probeert zelfs de psyche van haar vreselijke tante en 
Matilda’s schooldirecteur, mevrouw Bulstronk, te doorgronden. Juffrouw 
Engel begrijpt haar leerlingen en zorgt voor ze alsof het haar eigen kinde-
ren zijn. Louise, laat eens zien dat je zelf ook ooit jong bent geweest. Dat je 
als student in Groningen de Maagdenhuisbezetting van je Amsterdamse 
medestudenten in 1969 steunde, en dat je ook wel snapt dat jonge men-
sen grootse idealen hebben. Dat is alles wat we van je vragen: een beetje 
begrip. Je hoeft ons niet eens te adopteren.

Aan Louise

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

FIEN GEEFT FICTIEF ADVIES

Dromologie
Dromeo is oud-Grieks voor snelheid, of ‘baan der snelheid’. Woorden als ve-
lodrome (fietsparcours) of aerodrome (landingsbaan) zijn ervan afgeleid. 
Dromologie is een kennisgebied dat zich bezighoudt met het proces van ac-
celeratie, versnelling. ‘Een dromoloog onderzoekt de invloed van snelheid op 
de productie, mobiliteit en informatie’, vertelt Wouter Apituley, professioneel 
kok en hobbydromoloog, in de keuken van zijn couscousrestaurant. ‘De mens 
is van nature geneigd alles sneller te willen doen, het is een overlevingsstra-
tegie. Toen de mens manieren vond om de technologie om hem heen te ver-
snellen, bijvoorbeeld met de stoommachine, is een proces in gang gezet dat 
voortduurt tot vandaag de dag. De productie versnelde, en de machines die 
de productie versnelden, versnelden op hun beurt mee. Met diezelfde ma-
chines werd de mobiliteit versneld, denk aan de stoomtrein. En tot slot is 
de informatiestroom versneld, wederom aangezet door de versnelling van 
mobiliteit. Op zich is dit alles niet erg. Maar het feit dat we met de mens te 
maken hebben, veroorzaakt een probleem: de mens wil, zoals gezegd, almaar 
sneller; hij wil niet alleen snelheid, maar ook versnelling. Wanneer je echter 
accelereert, neemt de hoeveelheid benodigde energie ook toe. Denk maar aan 
een auto: hoe harder je wilt, hoe meer benzine je verbruikt. Die constante 
drang tot acceleratie brengt een enorme berg afvalstoffen met zich mee. Maar 
omdat de mens verslaafd is aan acceleratie kan hij niet anders dan constant 
sneller willen en daarmee nog meer afvalstoffen produceren, denk bijvoor-
beeld aan het broeikaseffect of de oplopende hoeveelheid los plastic in de 
oceanen. De mens is een slaaf geworden van de snelheid en heeft daarmee 
zijn eigen val gecreëerd.’

Apituley is kok, geen wetenschapper. De theorieën omtrent dromologie haalt 
hij daarom uit werken van de Franse denker Paul Virilio en de Italiaanse 
futurist Filippo Marinetti. Daarnaast bouwt hij zelf aan filosofische verhan-
delingen en wil hij in samenwerking met onder andere het Muziekgebouw 
aan ’t IJ een tentoonstelling over honderd jaar snelheid in de muziek opzet-
ten. De plannen voor samenwerking liggen er, het Muziekgebouw heeft nog 

SNELHEID IS NOG NIET 
GEPROBLEMATISEERD

De wetenschap staat nooit stil. Door de jaren heen hebben 
sommige onderwerpen de academische status verworven, 
andere zijn niet verder gekomen dan een eigen Wikipedia-
pagina. Wat maakt dat het ene onderwerp wel als echt  
‘wetenschappelijk’ wordt aangemerkt en het andere 
niet? Een zoektocht naar het antwoord aan de hand van 
een historische analyse van het ontstaan van wetenschaps-
gebieden en een voorbeeld van een pseudowetenschap: 
dromologie.   Tekst /// Anne Wijn   Beeld /// Midas van Son

Dromologie 
en de traagheid 
van de weten-
schappen

niet ingestemd. Apituley lijkt echter 
vastberaden de dromologie de wereld 
van de wetenschap en de politiek in te 
helpen, want: ‘We worden geleefd door 
snelheid. Wanneer we ons bewust zou-
den worden van wat snelheid betekent, 
kunnen we er weer controle over krij-
gen. Dat begint bij het erkennen van de 
dromologie als volwaardig onderzoek-
sterrein.’

Hoe komt het dat de studie der dromo-
logie wel een Wikipediapagina, maar 
nog geen zelfstandige onderzoeksstoel 
aan de universiteit heeft? Wanneer is 
een onderwerp ‘rijp’ voor opname in 
de academische wereld? En waarom 
wordt het ene onderwerp wel opgeno-
men en het andere niet? Een geschiede-
nis van de jongste wetenschappelijke 
disciplines kan wellicht tot een ant-
woord leiden.

Ontstaansgeschiedenis van nieuwe 
wetenschapsgebieden in vogelvlucht
De afgelopen decennia hebben tal van 
nieuwe wetenschappen het licht ge-
zien. Wanneer we ons beperken tot de 
geestes- en sociale wetenschappen kunnen we denken aan Future Planet Stu-
dies, Europese Studies of Humanistiek. Grofweg zijn de verschillende nieuwe  
disciplines onder te verdelen in twee groepen: er zijn studies die een nieuw 
specialisme vertegenwoordigen (bijvoorbeeld Econometrie als afsplitsing 
van Economische Wetenschappen) en studies die meerdere disciplines in 
zich opnemen en deze vanuit een nieuw kader proberen te benaderen (Eu-
ropese Studies als samenraapsel van rechten, en taal- en cultuurstudies). 
Met name de tweede variant kent de afgelopen decennia een flinke opmars, 
bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe studies zoals Liberal Arts and Sciences 
of Bèta-Gamma. Vanuit middelbare scholieren is de vraag naar deze brede, 
op Angelsaksische leest geschoeide opleidingen toegenomen, dus ook om 
studentenaantallen te trekken hebben universiteiten deze algemene studies 
ontwikkeld. 

Iedere universiteit heeft natuurlijk haar eigen specialismen. Zo staat Leiden 
bekend om haar rijke talenaanbod (onder anderen Afrikaanse talen en cultu-
ren en Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap) en zijn de studies aan 
Maastricht University expliciet internationaal van karakter. Sommige studies 
zijn echter op meerdere universiteiten doorgedrongen en hebben zo een nog 
steviger plaats in het academische landschap verworven. Zo valt te denken 
aan Europese Studies, dat je in zowel Maastricht als Amsterdam kan studeren 
en dat in beide steden een andere focus kent. 

De geschiedenis van de wetenschappen is uitgebreid en dynamisch. Op mid-
deleeuwse universiteiten werden zeven verschillende vakken gegeven: gram-
matica, logica, retoriek (tezamen het trivium, oftewel de eerste jaren van de 
studie), aritmetica, geometrie, muziek en astronomie (tezamen het quadri-
vium, de vervolgstudie). Onder invloed van de Verlichting kwam de nadruk 
bij universiteiten meer op de experimentele, exacte wetenschappen te liggen. 
In de negentiende eeuw raakte het idee van intellectuele vorming in zwang. 
Men studeerde vooral om de geest te verrijken, niet zozeer om directe oplos-
singen te ontwikkelen voor concrete maatschappelijke problemen. De laat-
ste decennia is de nadruk binnen het universitaire curriculum echter steeds 
meer komen te liggen op direct maatschappelijk nut. Dit heeft de kaders van 
de academische wereld sterk beïnvloed. Disciplines als Communicatieweten-

schap, de Academische Pabo en een studie als Humanistiek betraden het we-
tenschappelijke terrein. De in 1991 officieel erkende Universiteit voor Huma-
nistiek (UvH) biedt een brede, levensbeschouwelijke en met name praktisch 
georiënteerde opleiding. Studenten krijgen naast filosofische, psychologische 
en historische vakken een groot deel van de tijd les in praktische vaardig-
heden zoals gespreksvoering, groepsdynamica en bedrijfscommunicatie. Zo 
zit Humanistiek in feite tussen een academische opleiding en een beroepsop-
leiding in. Wie afstudeert aan de UvH behaalt echter evengoed een Bachelor 
of Arts-diploma. Andere studies, zoals Muziekwetenschappen, werden in het 
middeleeuwse curriculum nog als volwaardige subdiscipline bestudeerd, zij 
het binnen de wiskundige vakken van het quadrivium. Als zelfstandige oplei-
ding is Musicologie daarna een tijdje verdwenen, om als geesteswetenschap 
terug te keren op het academische toneel.

Sommige studies hebben het licht gezien omdat er een verschuiving in  
de sociale of culturele verhoudingen heeft plaatsgevonden. Een goed voor-
beeld van een studie die is ontstaan naar aanleiding van zo’n verschuiving 
is de bacheloropleiding Media en cultuur, die in verschillende gedaantes aan  
allerlei universiteiten gevolgd kan worden. Mediastudies in het algemeen 
hebben een plaats opgeëist binnen het academische landschap omdat zij 
als subdiscipline binnen cultuurwetenschappen te omvangrijk werden. Dit  
gebeurde logischerwijs omdat de rol van (nieuwe) media in de huidige  
samenleving steeds groter en complexer is geworden. >>

IEDERE NIEUWE DISCIPLINE IS 
DUS ONTSTAAN VANUIT EEN 
BEPAALDE BEHOEFTE, EEN 

LEEMTE BINNEN DE BESTAANDE 
ACADEMISCHE REIKWIJDTE
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Kijk jongens, hier studeerde mama vroeger. In dat gekke lelijke gebouw, 
aan het Singel. Zien jullie de derde verdieping? Dat was vroeger de biblio-
theek. Daar kon je boeken lenen, van die ouwe, nog echt van papier. Daar 
mocht je dan in lezen, zo lang als je wilde. En na een paar weken dacht je 
dan, ja, ik heb weer wat geleerd, en dat schreef je op. Daar kreeg je een 
cijfer voor. Gek hè?

Zeven jaar heb ik er rondgelopen. Ik zat niet de hele tijd in de bieb, hoor. 
Je had ook een kantine, waar je lekker kleffe panini’s kon krijgen, en kof-
fie voor twintig cent. Je ging lunchen, en net als je weer terug wilde naar 
de computerzaal, kwam je een studiegenoot tegen. Dan dronk je nog een 
kopje koffie, en nog een. Aan het eind van de dag had je maar een uurtje 
gestudeerd, maar zat je toch boordevol ideeën. 

Nee, we kunnen niet naar binnen. In dit gebouw zit tegenwoordig een ho-
tel. Je mag alleen naar binnen als je veel geld betaalt, of beroemd bent. 
Dan krijg je een pasje en een kamer met een mooi uitzicht over de gracht. 
Vroeger waren in die kamers werkgroepen. Dan zat je met zijn vijftienen 
twee uur lang te praten over een onderwerp dat eigenlijk niemand be-
greep. En toch had je na afloop het gevoel dat je weer wat wijzer was ge-
worden.

Wat we precies leerden, dat wist eigenlijk niemand. Daarom hebben ze de 
faculteit op een gegeven moment maar opgeheven. Studeren is namelijk 
erg duur, en de bazen van de universiteit zaten helemaal niet te wachten 
op al die historici, taalkundigen en filosofen. Die stelden veel lastige vra-
gen en gaven zo weinig concrete antwoorden. Een studie moest vooral 
nuttig zijn, en niet te lang duren. 

Gek hè? Dat je zomaar boeken mocht lezen, als je daar zin in had? Dat je 
vroeger nog iets kon studeren, waar je later niet zo veel geld mee zou gaan 
verdienen? Het is voor jullie helaas niet meer weggelegd. Maar ik had het 
niet anders gedaan.

PCH

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

COLUMN HANNA

Het lijkt alsof vakgebieden zich aan de hand van de maatschappelijke realiteit, 
of simpelweg aan de hand van vraag en aanbod ontwikkelen. Wanneer op een 
bepaald terrein van de samenleving een ontwikkeling plaatsvindt, zoals op 
het gebied van media, dan ontstaat er behoefte aan reflectie en kritiek. Me-
diastudies wordt geboren. Wanneer de rol van de wetenschap zelf verandert, 
ontstaat behoefte aan een vergrote toepasbaarheid van voorheen puur op Bil-
dung gerichte academische studies. Een studie is niet relevant meer wanneer 
deze slechts de geest verrijkt, maar moet ook een duidelijk en direct verband 
met de arbeidsmarkt hebben. Richtingen als Humanistiek of Communicatie-
wetenschap zien het licht en springen wederom in het ontstane gat. Bepaalde 
studies, zoals Musicologie, hebben zich ontwikkeld van onderdeel van het 
standaard curriculum tot een apart studieterrein binnen de geestesweten-
schappen. Andere studies hebben zich losgemaakt van bestaande disciplines 
om zich zelfstandig als wetenschap te vestigen, neem bijvoorbeeld Econome-
trie. Ook dit is in het licht van de huidige maatschappelijke nadruk op handel 
en economie niet gek. 

Iedere nieuwe discipline is dus ontstaan vanuit een bepaalde behoefte, een 
leemte binnen de bestaande academische reikwijdte. Wanneer er zich een 
ontwikkeling in de maatschappij voordoet, werkt die door in de academische 
wereld. Waar behoefte is aan kritiek en reflectie gaat men vanzelf onderzoek 
doen.

De nodige vertraging
Terug nu naar dromologie. Wouter Apituley is overtuigd van de relevantie van 
de snelheidswetenschappen voor onze moderne samenleving. Hij ziet snel-
heid als toepasbaar op allerlei terreinen, zoals de technologie, economie, so-
ciologie en zelfs gender. Apituley: ‘Ik heb zelf een theorie geformuleerd die 
erop neerkomt dat vrouwen veel minder onderhevig zijn aan de acceleratie-
verslaving dan mannen, omdat vrouwen een maandelijkse cyclus hebben. 
Door elke maand geconfronteerd te worden met hun lichaam komt er een be-
paalde continuïteit in het leven van de vrouw. Ze weet als het ware: er is weer 
een maand voorbij. Bij mannen ontbreekt dit ritme, waardoor zij in het wilde 
weg door kunnen blijven gaan, zonder grenzen. Wij zouden allemaal wat ik ‘de 
vrouwelijke perceptie op snelheid’ moeten aannemen. Het zou meer continu-
iteit in ons leven brengen en daarmee zou het ons kunnen afhelpen van onze 
verslaving aan versnelling.’

Dromologie kan dus vanuit verschillende terreinen een verfrissende blik op 
de huidige maatschappij geven. Waarom het dan nog geen officiële weten-
schap is? Apituley: ‘Men beschouwt acceleratie nog steeds als verbetering. 
Wanneer je een nieuwe smartphone koopt, dan ben je dom als je er een koopt 
die niet sneller is dan je vorige. Snelheid is nog niet geproblematiseerd.’

Wellicht ontwikkelt de dromologie zich tot een volwaardige wetenschap. Ge-
zien huidige trends als mindfulness, yoga en slowfood lijkt de tijd wellicht rijp 
voor problematisering van de menselijke acceleratiedrang en een daarbij ho-
rende wetenschappelijke discipline. Wie in de tussentijd al wil leren over snel-
heid kan bij Apituley terecht. Al roerend in de couscous praat hij verder over 
zijn fascinatie. In zijn keuken aan de Ceintuurbaan lijkt hij de tijd even stil te 
willen zetten. 

Anne Wijn (1991) is derdejaars bachelorstudente Geschiedenis.

WAAROM IS DROMOLOGIE NOG 
GEEN OFFICIËLE WETENSCHAP?

P ieter Hilhorst is politicus. Komt bellend binnen, maar niet voordat hij een 
rondwaaiende plastic zak op straat onderschept en deponeert in de dichtst-
bijzijnde vuilnisbak. Maar Pieter Hilhorst is ook een persoon die bewondert, 

en wel het meest personen die anderen léren bewonderen.

De held van het verhaal
Uit zijn binnenzak haalt Hilhorst een printje met aantekeningen aangaande zijn te 
brengen ode. ‘Heleen Terwijn studeerde psychologie toen ik met politicologie bezig 
was. Ze deed onderzoek naar jongeren die opgroeien in de Bijlmer en constateerde 
dat veel van hen kenmerken vertoonden van een depressie. Deze symptomen wist 
ze te linken aan een missend levensperspectief: de jeugd die ze onderzocht droom-
de niet. Daar wilde ze wat aan doen. Zonder overheidssubsidie richtte ze in 1998 
een weekendschool op waar inmiddels 3000 gastdocenten kinderen tussen tien en 
veertien jaar komen vertellen over hun bezigheden. Op deze wijze wakkeren ze bij 
die kinderen aspiraties aan, en zetten zij hen aan tot dromen. Vorig jaar, toen ik nog 
wethouder was, mocht ik voor het vijftienjarig bestaan van de school een verhaal 
komen houden. Ik wilde er vertellen dat ik het tijd vond dat de oud-leerlingen van de 
weekendschool op hun beurt anderen zouden gaan inspireren. Net voor mij sprak 
toevallig Virgil Tevreden, een leerling uit de eerste lichting, die kort geleden zelf de 
stichting Jongeren die het kunnen had opgericht. Hij vertelde over zijn project en 
was daarmee meteen de held van mijn verhaal.’

Verlangen naar de zee
Hilhorst neemt zijn bril af en vervolgt: ‘We studeerden af in de jaren 80. Terwijns in-
stelling paste goed bij het jaren 80-ideaal van bijvoorbeeld de krakersbeweging die 
autonomie verheerlijkte. Ze dacht niet van ‘ik ga stukjes schrijven over hoe ik denk 
dat de wereld beter kan, of bedenken hoe ik instituties kan veranderen’. Ze begaf 
zich juist buiten de gebaande paden om iets nieuws te beginnen. Vanuit diezelfde re-
denering heb ik de overstap gemaakt van de journalistiek naar de politiek.’ Hilhorst 
laat een korte stilte vallen. ‘Je kan wel een ode brengen aan iemand die het denken 
heeft gestimuleerd, maar Terwijn is meer van een praktisch idealisme. Zij heeft voor 
1600 leerlingen het verschil gemaakt en heeft hen daarbij aangezet tot nadenken 
over hoe zij zelf de wereld kunnen verbeteren. Wat is die mooie Kleine Prins-achtige 
uitspraak? Dat als je iemand wil leren een boot te bouwen, je hem niet moet leren 
planken te zagen, maar hem moet leren te verlangen naar de zee.’

Zelfoverschatting
‘Het was natuurlijk een megalomaan plan om zonder steun van de overheid dertien 
scholen op te richten. Zelfoverschatting is voor een dergelijk project dus heel be-
langrijk. Terwijn werkt met een aanstekelijk optimisme. Zo aanstekelijk dat inmid-
dels 3000 gastdocenten voor niets willen meewerken, om kinderen te leren bewon-
deren.’ Zijn bril zet Hilhorst weer op en het A4’tje vouwt hij dicht. ‘Iemand 
bewonderen maakt dat je zelf ook iets wilt bereiken. Bewonderen maakt energie in 
jezelf los.’ 

Een ode aan de ode
Voormalig wethouder van onder meer onderwijs in Amsterdam 
Pieter Hilhorst (1966) brengt een ode aan zijn studievriendin 
Heleen Terwijn (1967), oprichter van de IMC Weekendschool. 
Die school verdient bewondering juist omdat leerlingen daar 
wordt bijgebracht om anderen te bewonderen.   
Tekst /// Pablo Kamsteeg en Kim Schoof    Beeld /// Vera Duivenvoorden

ZELFOVERSCHATTING IS BELANGRIJK
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Wij interviewden nooit eerder een satiricus. 
‘Wie interviewen jullie normaal dan?’

Meestal geen toneelschrijvers die zichzelf 
interviewen voor de site van de Stadsschouw-
burg, om dat in datzelfde zelfinterview walge-
lijke zelfpromotie te noemen.
‘Dat was ook walgelijke zelfpromotie.’

Is dat niet hetzelfde bij een ‘normaal’ inter-
view?
‘Goede vraag, maar ik denk het niet. Jullie hebben 
bedacht dat jullie mij willen interviewen. Jullie 
kunnen iets over mij schrijven wat ik nooit over 
mezelf zou schrijven. Nu wordt het jullie oordeel 
over mij. Dat is het verschil. Ik kan er hoogstens 
voor kiezen welke kant van mijzelf ik toon, toch?’

Daar hebben wij dus geen controle over.
‘Klopt. Maar of dit een promotie-interview voor 
mijn werk wordt, hangt wel af van hoe goed jul-
lie als interviewers door mijn laagje zelfpromotie 
heen kunnen prikken. Het wordt heel erg ‘meta’ nu! 
Dat vind ik interessant.’ 

We zitten in café Broers aan het Janskerkhof in 
Utrecht en de serveerster neemt zijn bestelling op: 
‘Een kopje thee alsjeblieft, maar doe rustig aan, het 
heeft geen haast.’

Schuin tegenover de toneelschrijversschool kiest 
Daan Windhorst uit de theedoos de ‘allernormaal-
ste’ thee. In het voorjaar van 2013 deed hij met een 
vluchtig in elkaar gedraaide website heel Neder-
land geloven dat Rob Wijnbergs bombastisch aan-
gekondigde journalistieke platform De Correspon-
dent één grote 1 aprilgrap was. Sindsdien ontleedt 
hij bij Wijnberg en co. als ‘Correspondent Satire’ 
elke week het nieuws, naast zijn schrijfwerk voor 
televisie en theater. 

De column die je uit naam van Rob Wijnberg 
schreef en die viral ging stond vol onwaarhe-
den, maar niemand pikte die als zodanig op. 
Als niemand de grap snapt, wat is dan de rol 
van satire in de media?
‘Zo’n column toont aan dat bij veel mensen alles 
erin gaat als zoete koek. Dat vind ik problematisch. 

Het is de snelheid van het systeem. Twitter nodigt 
uit tot overnemen zonder controle: hup, retweet. 
Het wordt heel makkelijk om onkritisch te zijn.’

Zie je satire als een interventie in het publieke 
debat, om de problemen van zulke systemen 
aan te vallen?
‘De kunst van goede satire is het in twijfel trekken 
van wat we denken zeker te weten, het relativeren 
van de macht.’ Windhorst aarzelt. ‘Ik... ik probeer 
de macht van een systeem bloot te leggen. Twitter 
is een systeem dat dwingt tot een lelijke manier van 
communiceren. Dat wordt nog lelijker als de NOS 
een overzicht maakt van tien tweets over non-on-
derwerpen. Ik snap waar het vandaan komt, maar 
dat is volgens mij niet goed voor de samenleving.’

Herkennen mensen de uitvergroting en versim-
peling die je gebruikt om kritiek te leveren? 
‘Vaak niet. Maar je hebt als schrijver toch maar 
weinig controle over wat mensen uit je stukken ha-
len. In eerste instantie voelde ik dat als eigen falen. 
Maar op een gegeven moment ben ik gestopt met 
het nog helderder maken van stukken, omdat er 
altijd mensen zijn die er iets anders in lezen. Satire 
is een uitvergroting. Het is expres ongenuanceerd. 
Teveel nuance helpt mijn stuk niet vooruit.’ 

Nodigen Twitter en de andere media uit tot 
schreeuwerigheid, tot zelfpromotie? Tot probe-
ren een merk van jezelf te maken? 
‘Dat idee krijg ik wel. Het is de 21e eeuw en je moet 
jezelf profileren. Promotie is de helft van je werk, 
ook als kunstenaar. Dat is iets voor satire om te be-
vragen. Ik denk overigens dat veel andere mensen 
ditzelfde inzicht al hebben gehad. Ik denk niet dat 
ik beter ben. 

Relativeer je nu opzettelijk het belang van 
jouw eigen mening?
‘Zelfrelativering is belangrijk. Neem Suspicious 
Minds, de serie waaraan ik meeschreef, of Groot-
stad, een van mijn theaterstukken. Dat is niet alleen 
maar satire. Maar de satire erin gaat over mijn ei-
gen subcultuur: twintigers die niet weten waar ze 
naartoe moeten. Als je dat niet af en toe belachelijk 
maakt, word je een heel zuur iemand die alleen in 
zijn eigen gelijk en wereldbeeld gelooft. Het is heel 
makkelijk om de hipsterwereld belachelijk te ma-
ken, maar ik ben me ervan bewust dat ik daar deel 
van uitmaak.’

Net als bij De Correspondent?
‘De wereld van De Correspondent overlapt met mijn 

eigen wereld, dus het is vaak preken voor eigen 
parochie. Gelukkig krijg ik ook ruimte om De Cor-
respondent zelf aan te vallen. Zelfrelativering is een 
goede eigenschap. Ook als groep.’

Worden de mensen die iets te zeggen hebben, 
maar te weinig zelfzeker zijn nog wel gehoord?
‘De mensen die gehoord worden hebben in ieder 
geval niet per se de beste boodschap. Zij durven 
vooral het podium te nemen. En dat zijn veel blan-
ke mannen tussen de twintig en dertig.’ 

Waarom is dat? 
‘Mannen nemen zichzelf serieuzer dan vrouwen. 
Daarom zijn ze ook zelfverzekerder, schreeuweri-
ger, denk ik. Bij mijn opleiding was de helft vrouw, 
maar de vrouwen waren minder bereid zich in 
de markt te zetten, om hard te roepen, om in hun 
tweede jaar toneelstukken op de planken te bren-
gen. Ze zijn net zo goed als de mannen, maar zij 
zouden ook vaker te horen moet krijgen dat ze 
het kunnen en dat ze die kans moeten grijpen. Om 
creatief te kunnen schrijven moet je egoïstisch en 
zelfverzekerd zijn.’

Dus twijfel is niet goed?
‘Nee.’ Vervolgens aarzelend: ‘Nou, ja, ik denk eigen-
lijk dat twijfel op een bepaalde manier wel goed is. 
Vooral twijfel zááien. Dat is uiteindelijk wat satire 
teweegbrengt, mensen echt van mening laten ver-
anderen komt toch maar eens in de duizend keer 
voor. Maar twijfel uiten in het standpunt dat je naar 
voren brengt maakt dat niemand naar je luistert. 
Ik weet niet wat we praktisch gezien kunnen doen 
aan dat er meer wordt geluisterd naar de mensen 
die het hardst praten. Ik probeer mensen wel on-
der de aandacht te brengen die zelf niet zo snel met 
hun idee naar de VPRO zouden stappen.’

Maar wat bepleit je nu eigenlijk: meer zelf-
relativering of jezelf juist flink aanprijzen? 

IN GESPREK

Daan Windhorst (1990) is toneelschrijver en steekt als satiricus voor De Correspondent de draak met alles en iedereen. 
We draaiden de rollen om en namen een satirisch meta-interview af.    Tekst /// Hannah Hamans en Pablo Kamsteeg   Beeld /// Daniel Webb

ALS IK KOFFIEZET DOE IK 
DAT NIET ALS SATIRICUS
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Dit is geen interview 

HET IS HEEL MAKKELIJK 
OM DE HIPSTERWERELD 
BELACHELIJK TE MAKEN, 

MAAR IK BEN ME BE-
WUST DAT IK DAAR DEEL 

VAN UITMAAK
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‘Zelfrelativering is nodig om scherp te blijven. Maar 
als kunstenaar of schrijver moet je jezelf ook wel 
zodanig serieus nemen dat je gelooft dat je iets 
te zeggen hebt, iets teweeg kunt brengen. Ook  
al is dat geloof in jezelf maar een rol die je  
tijdelijk speelt. Want als je twijfelachtig overkomt, 
breng je niets teweeg. Ik stel dat niet per se als een 
positief feit, maar zo werkt het wel.’

 
Kun je dat op jezelf toepassen?
‘Gek genoeg bestaat die zelfverzekerdheid hele-
maal naast mijn fundamentele onzekerheid over 
alles in mijn leven. Ik weet niet of mijn stukken 
goed zijn. Of ik het waard ben om een klus te krij-
gen, om geïnterviewd te worden. Die gevoelens ga 
ik altijd hebben, maar ze moeten niet mijn carrière 
tegenhouden. Het is een soort neppe zelfverze-

kerdheid. Nee, eigenlijk niet nep, maar ik weet dat 
ik die zelfverzekerdheid niet heb omdat ik goed 
ben, maar omdat die nodig is.’ 

Zelfverzekerdheid is voor jou dus een rol. Net 
zo goed als dat satiricus zijn een rol is.
‘Exact. Ik vergroot niet álles uit en maak niet álles 
belachelijk. Ik ben satiricus omdat ik er voor De 
Correspondent voor betaald krijg. Maar als ik kof-
fiezet doe ik dat niet als satiricus. Als ik voor the-
ater schrijf ook niet altijd. Als ik alleen satire zou 
doen, zou ik heel zwartgallig worden.’ 

Over zelfrelativering gesproken: vind jij jezelf 
een goede satiricus?
‘Ja, ik vind mezelf wel een goede satiricus.’ Wind-
horst lacht. ‘Maar serieus: uiteindelijk ben ik een 
preker, geen komiek. Ik hoor vaak dat mijn satire 
niet grappig is. Dat heeft voor mij geen prioriteit. 
Eerder: wat is mijn punt, vind ik dat echt, is het 
goed onderbouwd, is het de moeite dit de wereld 
in te slingeren? Is dit niet te gemaakt? Preek ik nu 
voor eigen parochie? Als ik het grappig krijg, is dat 
een bijverdienste.’

Is het eigenlijk van belang om de man achter 
de satire te leren kennen? 
‘De Correspondent zet daarop in. Ik ben daar een 
merk. De Speld doet dat niet. Het werkt allebei. 
Mijn standpunten zouden niet interessant moeten 
zijn omdat het mijn standpunten zijn. Mijn stand-
punten zouden interessant moeten zijn op zichzelf. 
Ik zat daarover na te denken toen ik instemde met 
dit gesprek. Waarom heb ik hier ja tegen gezegd? 
Eigenlijk zit ik hier niet als merk. Ik heb niets wat ik 
wil pluggen. Wat bekijk je daar nu op het scherm?’

De vragen voor dit interview. Hoe denk jij 
bijvoorbeeld dat de lezer van Babel nu over jou 
denkt? 
‘Ik ben bang dat ik zelfverzekerd en zelfingenomen 
overkom. Maar hoe ik overkom hangt uiteindelijk 
af van welke citaten jullie kiezen. Jullie kunnen 
me neerzetten als een zelfverzekerde prater. Jullie 
kunnen ook opschrijven dat ik telkens aan een zin 
begin en halverwege zeg: “Wacht, dit vind ik hele-
maal niet.”’ Opgewekt: ‘Het wordt écht een meta-
interview. We komen langzamerhand in een afleve-
ring van De snijtafel terecht!’

Met jou en dit interview op tafel? 

Daan Windhorst (1990) studeerde aan de 
toneelschrijversschool in Utrecht. Hij schreef 
enkele theatervoorstellingen en het scenario 
voor de VPRO-serie Suspicious Minds en een 
aflevering van Missie Aarde. Sinds 2013 is 
hij als ‘Correspondent Satire’ verbonden aan 
het online-medium De Correspondent. 

Aangepaster dan goed voor ons is 
Over welk bijzonder gedicht uit een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze keer is het de beurt aan dichter Tjitske 
Jansen (1971), die spontaniteit hoog in het vaandel heeft staan, en zich dus niet aanpast aan de vorm van deze rubriek. 
Ze kiest twee gedichten in plaats van één.   Tekst /// Fien Veldman    Beeld /// Midas van Son

Het laatste bed  

Als kind had je een eigen leven 
op je kleine jongenskamer 
met de grote deur vol stickers 
die de wereld buitensloot  
met je beer tussen de dekens 
lag je in een glanzend ei 
van fantasie, je hebt altijd 
geslapen in een soort van boot  

dit alles komt gewoonlijk bij je op 
in onbekende bedden 
zoals nu – van een vreemd lichaam 
krijg je slaperig een zoen  

het liefste meisje voor vanavond 
alsof zij je kan behoeden 
voor je allerlaatste bed 
in ziekenhuis of paviljoen.

Ingmar Heytze, (1990) 

Tijdelijk zelfportret met hoofd en plaatsbepaling, oranje 

Na de melk en de visioenen 
Mocht je wat voor jezelf gaan doen. 
Alles mocht 
Als het maar leerzaam was 
En verband hield met het project van dat jaar. 
Vorig jaar was dat het milieu, 
Daarvoor de ruimtevaart en nu was het 
 IK & MIJN OMGEVING. 
Ik maakte een varkenskop 
Uit een boomstronk.
Maanden was ik eraan bezig 
(De politie wilde nog weten wie het voorstelde) 
En toen we gingen verhuizen 
Was hij nog niet klaar, 
Maar dat kwam omdat ik me een keer 
In mijn hand had gesneden Met de guts, 
Wat heel erg bloedde. 
Het was het scherpste 
En bloederigste woord van allemaal.

Erik Bindervoet, (1995) 

‘Heytze’s gedicht is niet het beste gedicht ooit ge-
schreven. Ik weet ook niet welk gedicht dat wel is. 
Het is zelfs niet het beste gedicht van Ingmar, maar 
ik heb er een geschiedenis mee. Toen ik dit gedicht 
las, werd ik jaloers. Die kleine jongenskamer met 
een grote deur vol stickers – die kon ik natuurlijk 
nooit hebben, want ik was een meisje. Maar het 
beeld dat wordt opgeroepen herkende ik: het was 
de deur van m’n broers kamer. Ik wilde een vrou-
welijk, mijn equivalent van dat beeld scheppen. 
Dus schreef ik een antwoord.’

Jansen waardeert de directheid van de beelden die 
Heytze schept: ‘Soms is iets heel goed omdat je het 
ver gezocht hebt, soms is het goed omdat het voor 
de hand ligt. Het is zo vanzelfsprekend. Alsof ie-
mand gewoon iets aan het vertellen is. Zo schrijf ik 
zelf ook: alsof je het spontaan uit je mouw schudt, 
en daar dan wel heel erg je best voor doet.’ 

Humor en compassie
Jansen waardeert het teruggaan naar de jeugd in 
andermans werk, en doet dat zelf ook veelvuldig: 
‘In de loop van je leven verlies je je spontaniteit. 
Je moet je steeds aanpassen: aan je ouders, aan 
je leraren, en aan allerlei systemen. Ik probeer de 
toegang tot die oorspronkelijkheid – onaangepast-
heid – open te houden. Door de momenten te kie-
zen waarin de gevoelens die je had moeten weg-
duwen, weer worden aangewakkerd. Dat is wat dit 
gedicht ook doet.’ 

Een keuze maken is lastig: ‘In de gedichten van 
Bindervoet heb je dat ook’, stelt Jansen. ‘Ik moet 
tóch één van zijn gedichten kiezen. Zal ik het even 
ophalen? Zijn gedichten stapelen over elkaar heen 
van de beelden en details, waar ik heel erg van 
houd.’ Jansen draagt Bindervoets gedicht voor. ‘‘Al-
les mocht, zolang het maar leerzaam was.’ Dat vind 
ik al zo grappig – de voorwaarden die volgen op 
‘‘alles mocht’’.

Het gedicht gaat in detail in op Bindervoets  
herinnering aan de lagere school. ‘Hij schept  
meteen een tijdsbeeld met de zin over het thema 
‘ik en mijn omgeving’. Erik schrijft op een tragi- 
komische manier. Door specifieke beelden te  
gebruiken, die varkenskop uit een boomstronk, 
bijvoorbeeld, of – in een ander gedicht – een te 
kleine doodskist, maakt hij je aan het lachen met 
iets wat eigenlijk heel verdrietig is. Hij heeft een 
droge manier van iets heftigs beschrijven.’ Jansen 
herkent haar eigen stijl daarin. ‘Dat kun je volgens 
mij alleen maar als je een groot verdriet hebt ge-
had in je leven. Het is de samenhang van humor 
en compassie.’ 
Ze kent hele stukken uit haar hoofd, maar de titel 
van Bindervoets bundel ontschiet haar. Ze zoekt 
het even op: Tijdelijk zelfportret met hoofd en 
plaatsbepaling, oranje. ‘Ja, dit is natuurlijk ook een 
onmogelijke titel. Mijn exemplaar zit vol ezelsoren. 
Die had ik eigenlijk mee moeten nemen.’ Dan komt 
haar besluiteloosheid weer terug: ‘Ik wil ook niet 

Ingmars gedicht onrecht doen. Ik heb een grote 
liefde voor zijn woorden, maar de kwaliteit van 
wat ik erover vertel staat niet in verhouding tot de 
kwaliteit van het gedicht.’ 

Oorspronkelijkheid
Jansens visie op poëzie komt in beide gedichten 
terug – ze ziet jeugdherinneringen als een  
bron van geluk, ‘ook al zijn het geen vrolijke herin-
neringen.’ Die herinneringen houden de toegang 
open naar oorspronkelijkheid: ‘Een volwassene is 
denk ik niet wezenlijk anders dan een kind.’  
Wanneer je die oorspronkelijkheid kan terughalen 
en je spontaniteit weet te bewaren, ben je vrij,  
volgens Jansen: ‘Ik denk dat er veel omgevingen 
zijn waar het heel moeilijk is om een vrij mens te 
zijn.’ Poëzie is een vorm om die vrijheid aan te  
raken, en los te komen van restrictieve systemen. 
‘We zijn aangepaster dan ik denk dat goed voor 
ons is.’ 
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Sybren Spit (1993, Research Master Linguistics)  
‘Ik heb geen smartphone uit luiheid om mijn sociale bestaan daarop aan te 
passen. Laatst las ik dat de gemiddelde mens met een smartphone het altijd 
druk-druk-druk heeft omdat hij niet aan alle sociale verplichtingen kan vol-
doen. Ik vind het prettig om die sociale verplichtingen niet te hebben.’ 
Wat dat dan voor sociale verplichtingen zijn? ‘Dat weet ik ook niet precies, ik 
heb ze niet. Waarschijnlijk het constant up-to-date moeten zijn van wat an-
dere mensen aan het doen zijn. Je krijgt het idee dat er van alles en nog wat 
belangrijks aan de hand is waar je je mee bezig zou moeten houden. Het is heel 
relaxt om dat idee niet te hebben.’
Zelfs toen Sybren een smartphone in zijn schoot geworpen kreeg, nam hij hem 
niet in gebruik. ‘Van mijn moeder kreeg ik er een voor mijn verjaardag met 
de mededeling, ‘dan kan je eindelijk in de familie-app’. Maar daar heb ik voor 
bedankt, wat ik zelf ook heel asociaal vind.’  

Jan van Helden (1993, Nederlandse taal en cultuur) 
Jan begint met een bekentenis: ‘Ik heb een tijdje een iPhone gehad. Maar ik 
was ontzettend verslaafd aan mijn telefoon, en op een gegeven moment was ik 
echt teveel aan het betalen. Nu ik zie dat er genoeg smartphones zijn die heel 
goedkoop zijn begint het toch weer te kriebelen… ’ 
Het leven zonder smartphone vindt Jan wel heel prettig. ‘Het is haast alsof 
je een brief schrijft, dat fysieke tikken op je telefoon. Er is eigenlijk niets fij-
ner dan een echte sms ontvangen. Die kan je nog teruglezen. Meestal ga je in 
WhatsApp niet terugscrollen. Wat ook fijn is aan deze Nokia: er zit een echte, 
goede zaklamp op.’ >

Lianne Hooijmans (1992, Filosofie en Rechten) 
‘Een telefoon die alleen maar kan sms’en en de tijd aangeeft, zorgt voor veel 
minder afleiding dan wanneer je de hele tijd het nieuws kunt bekijken en je 
Facebook kunt checken. Ik stuur praktische sms’jes: koffie, hoe laat, waar?’
‘Bovendien heb ik geen reden om een nieuwe telefoon te kopen, omdat deze 
het nog doet,’ zegt Lianne stellig. ‘Sinds mijn veertiende verjaardag heb ik 
hem, dus al 8,5 jaar’ (schrijver dezes moet toch opmerken dat Liannes tele-
foon met plakband is omwonden). 
Ze mag dan een ouderwetse telefoon hebben, dating-app Tinder heeft ze wel. 
‘Dat is dus een probleem: ik moet de hele tijd uitleggen dat ik het vanaf mijn 
laptop doe en niet kan whatsappen. Dan denken ze vaak dat ik nep ben. Men-
sen op Tinder denken altijd dat je niet bestaat als je niet kan whatsappen.’  

Harriet Bergman (1990, Research Master Philosophy)  
‘Ik merk dat mensen die smartphones hebben sneller afgeleid zijn. Bijvoor-
beeld dat ze tijdens een gesprek af en toe op hun smartphone kijken en dat 
ze ervan uitgaan dat ze alles altijd op kunnen zoeken. Als je geen smartphone 
hebt, dan kun je discussiëren met elkaar zonder dat een van de twee zegt: “Je 
hebt ongelijk, ik zoek het op”. Je kunt doorlullen over onderwerpen, dat is fijn.’
Ook als haar telefoon het ooit begeeft zal Harriet waarschijnlijk geen smart-
phone aanschaffen. Integendeel: ‘Mijn eerste mobieltje was een relatief  
fancy exemplaar en telkens als ik een nieuwe nodig had, nam ik een slech-
tere versie. Dat was goedkoper en dan dacht ik ook: tja, ik heb eigenlijk ook 
geen camera nodig, ik heb eigenlijk helemaal niks nodig op zo’n ding, zolang ik 
maar kan bellen en sms’en. Dus het ligt in de lijn der verwachting dat het een 
nog slechter exemplaar wordt als deze stuk gaat.’ 

Max Kruydenberg (1992, Filosofie) 
‘De eerste reden waarom ik geen smartphone heb, is heel simpel: als iets 
werkt moet je het niet vervangen. Dat is een soort quasi-calvinistische zui-
nigheid. Deze mobiel is ooit van mijn vader geweest, dus hij is ook nog eens 
afgedankt. Ik denk dat hij toch minstens 10 jaar oud is.’
‘Het is ook heel rustig, het leidt niet af,’ roemt Max zijn mobiel. ‘In de biblio-
theek zie ik mensen werken met hun smartphone voor zich op tafel en met 
hun oortjes in. Overal hoor je: dzzz-dzzz. Ze kijken er de hele tijd op, zijn erop 
gefixeerd. Dat heb ik niet en dat vind ik heel fijn.’ 
Max’ telefoon heeft nog een bijzonderheid: ‘Ik heb geen abonnement, het is 
prepaid. Tegenwoordig hebben alleen bejaarden en drugsdealers prepaid te-
lefoons. Ik probeerde een keer een transactie via iDEAL te doen met deze te-
lefoon en toen werd mijn bankaccount geblokkeerd. Ze vertrouwden het niet.’

Smartphoneloos 
studentikoos 
Wie enige moeite doet, kan anno 2015 nog steeds geesteswetenschappers 
vinden zonder smartphone. Waarom doen deze mensen het zonder slimme 
telefoon?  Tekst /// Boris Duregger   Beeld /// Daniel Webb 
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Dat loopt in de 
papieren
Het Athenaeum Nieuwscentrum aan het Spui lijkt een 
overblijfsel uit de tijd waarin printmedia floreerden en 
de kiosk het centrum van de nieuwsvoorziening was. 
Maar van een crisis in de bladensector lijkt hier geen 
sprake. Bij Athenaeum hebben ze waarschijnlijk de 
meest uitgebreide collectie van Nederland. Inclusief 
Linda en een blad dat de naam van een pittige Spaanse 
worst (Fuet) draagt. Maar: voor Playboy Magazine ver-
wijst de verkoopster me door.

Buiten staan bovendien bakken met uitverkoop. Hoewel 
er hier weinig roddelbladen verkocht worden, zijn de 
glossy’s, in alle vormen en maten, in de meerderheid. 
Veel eenheidsworst, helaas: het zijn veelal de superrij-
ken en –knappen die stralen op de covers van uitgaven 
als Vanity Fair en Vogue. Ook serieuzere Amerikaanse, 
Franse, Duitse en Italiaanse bladen en kranten hebben 
ze hier gelukkig in overvloed. De meesten gaan over 
Griekenland en Europa –dat zal wellicht niet anders zijn 
wanneer u dit stukje leest. De strijders voor democratie 
op de universiteit kunnen inspiratie halen uit de ook hier 
verkochte New Left Review. Daarbij valt op wat ook voor 
de rest van de buitenlandse tijdschriften geldt: duur! Dat 
bereikt zijn toppunt bij de New York Times on Sunday, die 
ingevlogen en niet in Europa gedrukt wordt, aldus een 
winkelmedewerker. Prijskaartje: achttien euro en een 
kwartje.

De glossy’s en bakken vol Quote 500’s (of vergelijkbaar) 
zeggen iets over de doelgroep van Athenaeum, en doen 
je afvragen waarom deze heerlijke kiosk de titel Nieuw-
scentrum draagt. Maar tegelijkertijd lijkt de klandizie 
voor een groot deel op zoek naar de degelijke dagbladen 
en kranten. Mannen van middelbare leeftijd in een lange 
jas kennen de verkopers persoonlijk en maken een 
praatje, alvorens gemoedelijk het door duiven bevolkte 
Spui op te wandelen. Het is hier goed vertoeven op de 
vrijdagmiddag, niet in het minst door de heerlijke jazzy 
achtergrondmuziek. Dream away, dear papers.

Oordeel: Hier moet je zijn als je naast standaardbladen 
naar iets specifieks op zoek bent: ze hebben alles (maar 
dat kost ook wat). Voor een nieuwscentrum verkopen ze 
daarnaast ook veel rommel.

Tekst /// Pablo Kamsteeg
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4 april: Johannes-Passion door het VU-koor
Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 20:00 uur, kos-
ten: €12,50 (onlineprijs) of €15 (aan de deur)
April kan voor de religieuze snoeperd niet voorbijgaan 
zonder Bach. De Matthäuspassion vindt hij een cliché, hij 
houdt het liever bij het Evangelie van Johannes. Dat is in-
tenser en korter, dus meer kans dat er vrienden meegaan. 
De broeders en zusters van het VU-koor, waarin ook stu-
denten van de UvA zingen, brengen de barokke parel voor 
een krats ten gehore. De stemmen zullen galmen, de ramen 
rinkelen en de tranen vloeien. 

Iedere zaterdag: rondleiding in de Fo Guang 
Shan He Hua tempel
Zeedijk 106-118, rondleidingen om 14:00, 
15:00 en 16:00, kosten: €2,50
Na afloop van een nachtelijk ritueel, op weg naar de San 
Francisco, komt de religieuze snoeperd vaak langs de im-
posante tempel aan de Zeedijk. Dit is zijn kans om eindelijk 
eens naar binnen te gaan in de grootste Chinese tempel in 
Europa. De naam van de tempel betekent ongeveer ‘Ons 
hoop gevend een bloeiende lotusbloem voor het boeddhis-
me in Nederland te zijn’, een hoop die ook de religieuze 
snoeperd koestert. Te zien is onder meer het beeld van 
Avalokitesvara, de vrouwelijke verbeelding van Boeddha. 

Stereotypes bestaan. Lees hier elke maand de agenda van een karikatuur-
FGw’er. Hang rond in je eigen straatje of stap in de wereld van je favoriete cliché. 
Deze maand: de religieuze snoeperd. Je kent ‘m wel. Lekker hokjesdenken.
Tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Masha Emelyanova

H angertjes met kruizen, Boeddhabeelden en Handen 
van Fatima behoren tot het arsenaal van de religieu-
ze snoeperd. Deze vrije geest staat open voor alles; 

van sjamanistische Beltanerituelen tot het Offerfeest, bij 
elke rite voelt hij zich thuis. Want hij weet: er is méér onder 
de zon. Wat precies? Tja, dat weet hij ook verder niet. Feit 
blijft dat hij er zeker van is dat er ‘iets’ is. En dat iets vindt 
hij overal. ‘Je moet het gewoon ervaren,’ zegt hij steevast te-
gen vrienden die niet met hem meewillen naar een Hindoe-
istisch Aarti-ritueel. Waar hij ook komt ervaart hij warmte. 
Hij deelt in iedereens geloof en is de personificatie van reli-
gieuze vrede. Zijn huis ruikt naar wierook, zijn boekenkast 
staat vol met yogaboeken en hij kent de sjabbat-liederen uit 
zijn hoofd. Hij was in Lourdes en Jeruzalem, waste zich in 
de Ganges en vastte tijdens de Ramadan. April is een goede 
maand voor de religieuze snoeperd, vol van lentevieringen 
en nieuw leven. 

De religieuze snoeperd
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DE HOKJESAGENDA

19 april: De hele Bijbel gelezen en uitgelegd 
- Jozef
De Nieuwe Liefde, 13:30, €5
Tijdens deze reeks in De Nieuwe Liefde wordt de Bijbel 
deel voor deel besproken en uitgelegd, in dit geval het 
boek Jozef. Het verhaal van Jozef kent de religieuze snoe-
perd heus niet alleen uit Joseph and the Amazing Techni-
color Dreamcoat van Andrew Lloyd Webber, maar het is 
toch misschien goed het nog eens te horen. Gaat namelijk 
over schaarste, hongersnood en zelfs een planeconomie. 
Acteurs Petra Laseur en Jules Croiset lezen de tekst voor, 
bijbelwetenschapper Alex van Heusden legt de boel uit 
en er is piano- en vioolmuziek. 

Iedere zondag: Yoga 
Pllek, NDSM-werf, 10:30-12:00, kosten: €12
De meeste religieuze snoeperds hebben vast hun eigen 
manier om ook in balans met hun lichaam te zijn: je 
lichaam is immers je tempel. Maar voor diegenen die 
dat niet zijn, is er iedere zondag de mogelijkheid in het 
hippe Pllek om te yogaën. Te erg de godin van de nacht 
vereerd? Tijd om uit te brakken en weer in balans met 
Moeder Aarde te komen, onder leiding van docent Noëlle 
Sterk. Matjes zijn aanwezig, en om Moeder Aarde hele-
maal tevreden te stemmen wordt voor iedere deelnemer 
een boom geplant in Brazilië. 

25 april: Stiltewandeling met het Humanis-
tisch Verbond
Flevopark, verzamelen bij het eindpunt van 
tram 14 (Flevorparkbad), 16:00 - 17:00, 
kosten: gratis 
Geloof betekent ook geloven in de mens. Geloven in het 
eigen kunnen. De hectiek van het studentenbestaan, dat 
de religieuze snoeperd leidt, doet het soms vergeten, 
maar ook zonder God kan de mens een boel. Kom tijdens 
deze stiltewandeling met het Humanistisch Verbond tot 
jezelf, loop in stilte door het Flevopark en laad je batterij-
en op. Denk tijdens het wandelen na over dankbaarheid 
en het kwetsbare leven (het thema van deze wandeling) 
en kom herboren terug. Achteraf drankjes. 
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 HET MAAGDENHUIS
GEESTESVOEDSEL

Wapperende handjes, leuzen op spandoeken, slingerende slaapzakken en anti-Lou-
iseposters. Het Maagdenhuis is op moment van schrijven een instituut, waar ook op 
grote schaal gekookt wordt. Held van de keuken is Eugène Sandberg, professioneel 
kok die uit solidariteit besloot de hele catering van de gedreven studenten op zich te 
nemen. 'Veel groente en fruit, verse kruiden en alles het liefst biologisch', vertelt de 
kok, terwijl hij in twee pannen soep roert en opdracht geeft tot het snijden van kilo's 
aardappelen en wortels. Ook het ontbijt en de lunch zijn in handen van Eugène. 'Als 
mensen normaal blijven eten en slapen zijn ze tot veel meer in staat', vertelt hij. 
De activisten beamen dat. Het was een magere tijd in het Bunge- en Maagdenhuis 
voor Eugène kwam. 'Het was elke dag pindakaasdag. Ochtend, middag, avond. It 
was amazingly shit', vertelt een jongen die al twintig dagen actief is. Een meisje 
zegt dat ze vier kilo is afgevallen in de afgelopen weken. Wat ze dan at? 'Ik weet 
eigenlijk niet óf ik wel at'. 

Dat is nu wel anders. De kantine wordt regelmatig bezocht om te kijken of er weer 
wat nieuws te eten is. Rond een uur of zes zijn er twee soepen, één met kikker-
erwten en spinazie, één met bloemkool en gefrituurde gember. Die bloemkool was 
gedoneerd, net als veel ander eten. Zo brengen twee bakkers hun niet-verkochte 
brood en taartjes aan het eind van de dag naar de activisten en is er vanavond 
als toetje mango, omdat een markkoopman vier grote bakken bracht. De rest van 
het benodigde voedsel wordt betaald uit een potje waar eters vrijwillig wat geld in 
kunnen stoppen. Terwijl Eugène vertelt, komt er een meisje naar hem toe. 'Meneer, 
heeft u deze soep gemaakt? Hij is echt heel erg lekker'. 
Met hulp van verschillende mensen wordt gewerkt om een buffet op te stellen. Ge-
bakken aardappeltjes, wortels uit de oven, gekookte rijst, tomatensalade en tzatziki 
met peterselie en bieslook. Het is niet alleen fijn dát er veel eten is, alles smaakt 
ook fantastisch.

De vermoeide studenten proppen nu niet meer snel dat broodje pindakaas naar 
binnen maar gaan rustig in groepjes zitten eten. Niet te lang, want de National As-
sembly gaat zo beginnen. Het blijft wel een serieuze zaak.

Culinair redacteur CHarlotte Kleyn duikt elke  
maand de keuken in van een FGw'er, maar bezocht 
deze keer de plek waar men strijdt voor de faculteit: 
het Maagdenhuis.   Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Jordie Volkerink


