
BABEL.
Maandblad voor de 

Faculteit der 

Geesteswetenschappen UvA

jaargang 25 • nummer 7

April 2017

Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam

Regisseur THEU BOERMANS: ‘Soldaat 
van Oranje herinnert ons aan een land 
waar we gezamenlijk voor vochten’

De wederopstand van het literaire 
tijdschrift. De Gids, De Nederlandse 
Boekengids en Das Magazin over 
hun succes

Oranje-biograaf 
DORINE HERMANS: 
‘Dat de Nederlanders 
überhaupt een koning 
accepteren is al vrij 
bijzonder’



TEKENINGHOOFDREDACTIONEEL INHOUD

LITERAIR VERHAAL 
‘Zij hield haar oor dicht bij zijn gezicht alsof ze 
niets wilde missen van de onzin waarmee hij 
haar dacht te imponeren’ 11

TERUGBLIK
Arjan Nobel over zijn studententijd: ‘Wij stonden bekend 
als het meest decadente studentenhuis in Leiden.’ 17

SOCRATISCH GESPREK 
Karin Amatmoekrim: ‘Je kunt niet tolerant 
zijn tegenover intolerantie’ 16

Een moderne invulling
De verkiezingen zitten erop en april is aangebroken. De uitkomst van de verkiezingen gaan 
we waarschijnlijk pas over een aantal maanden voelen. In april gaan we dus gewoon nog 
even verder met waar we gebleven waren. De zonnestraaltjes komen steeds vaker tevoor-
schijn en de bibliotheek kan hopelijk zo nu en dan worden ingewisseld voor een bankje in 
het park. Ook wordt, zoals altijd, aan het eind van de maand het koningshuis in het zonnetje 
gezet. 

Dit jaar ligt er een bijzondere Koningsdag in het verschiet. Koning Willem-Alexander wordt 
vijftig en viert dit groots in het Paleis op de Dam. Menig student trekt trouw op 27 april zijn 
oranje opblaaskroon uit de kast om Koningsdag te vieren. Toch lijkt dit weinig te maken 
te hebben met het koningshuis. De generatie koningsgezinden sterft langzaam uit en de 
populariteit van de monarchie daalt. Babel vroeg Oranje-biograaf Dorine Hermans naar de 
moderne invulling die Willem-Alexander aan het koningshuis geeft (pagina 8): ‘Voor het 
voortbestaan van de monarchie is het belangrijk dat het koningshuis de jongeren weet te 
vatten.’ Wij van Babel vragen ons af: zal het uitnodigen van bekende dj’s genoeg zijn om 
het koningshuis weer populairder te maken?

Het zou kunnen. Nog niet lang geleden werd het literaire tijdschrift gezien als een  
‘kasplantje’ en werden de subsidies stopgezet. Vadim Dijkshoorn en Joey de Gruijl onder-
zochten hoe De Gids, de Nederlandse Boekengids en Das Magazin toch succes behaalden 
in deze tijden (pagina 12). Merlijn Olnon (de Nederlandse Boekengids): ‘Dat er minder gele-
zen of geschreven zou worden onder jongeren lijkt me niet te kloppen.’ Wellicht ervaart het 
koningshuis onder Willem-Alexander ook zo een wederopstand.

April kleurt deze maand overigens extra oranje omdat het precies honderd jaar geleden is 
dat Erik Hazelhoff Roelfzema geboren werd. Deze man zou later een grote rol spelen in het 
Nederlandse verzet en bekend komen te staan als Soldaat van Oranje. Honderd jaar later 
vormen zijn ervaringen als student in de oorlog de basis voor een van de succesvolste mu-
sicals uit de Nederlandse geschiedenis. Toch moet Soldaat van Oranje niet als een stereo-
tiepe musical worden gezien. ‘Zingende nazi’s; ik zag het niet gebeuren’, vertelt regisseur 
Theu Boermans (pagina 18).

Dat jullie dit blad voor je hebben laat inderdaad zien dat er nog steeds gelezen wordt, ook 
door jongeren. Maar vieren jullie 27 april ook de verjaardag van de koning, of is Koningsdag 
gewoon een goede reden om te feesten?

Vincent Smit en Kim Visbeen
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naar Palestina, maar benadrukten de kranten ook 
het belang van Joodse integratie in het Midden-
Oosten via de Arabische taal en cultuur. ‘Hoewel 
het conflict tussen de zionisten en het Arabische 
verzet daartegen in de jaren dertig intensiveerde, 
was er een groep Arabischsprekende Joden die 
bleef benadrukken dat Joden moesten integreren 
in de regio en samenwerken met de Arabieren. 
Dit lijkt vanuit ons moderne oogpunt misschien 
idealistisch, maar het laat ook zien dat de ideolo-
gische scheiding tussen de twee identiteiten voor 
de stichting van de staat Israël in 1948 complexer 
was.’ 

Ook in onze huidige maatschappij hebben we 
te maken met het debat rondom integratie. ‘Op 
een breder niveau sluit mijn onderzoek aan bij 
maatschappelijke debatten omtrent loyaliteit. 
Tegenwoordig moeten mensen constant keuzes 
maken over hun identiteit: welk paspoort behoud 
je? Welk land vertegenwoordig je? Waar ligt je  
loyaliteit?’ Admiraal wil met haar onderzoek  
inzicht geven in hoe loyaliteiten vervlochten 
zijn en aan de natiestaat voorbijgaan. Op een  
institutioneel niveau valt het onderzoek bin- 
nen verscheidene disciplines. Door te kijken  
naar Arabischtalige Joodse visies op de situatie  
in Europa, in relatie tot de positie van Joden in  
het Midden-Oosten, komen zowel de geschie-
denis van Europa en het Midden-Oosten, als de  
Arabische en Joodse intellectuele geschiedenis  
samen.’

Knelpunten bij een gevoelig onderwerp
Voor haar onderzoek reist Admiraal regelmatig  
af naar het Midden-Oosten. Hier bestudeert ze 
Arabischtalige Joodse kranten uit de periode 
1933-1948. Haar focus ligt op Jeruzalem, Bagdad 
en Caïro. Hoewel Jeruzalem en Caïro meestal  
voldoende toegankelijk zijn, is dat voor Bagdad 
niet het geval. Haar bronnen haalt ze dan ook 

voornamelijk uit de andere twee gebieden. In het 
onderzoek komen veel historische factoren samen 
die gevoelig liggen. ‘Zodra je zionisme, nazisme, de 
Holocaust en het Midden-Oosten met elkaar com-
bineert, kun je er van uitgaan dat het reacties op-
roept. Maar mij dwingt dit juist om heel genuan-
ceerd en kritisch te schrijven. Dat geeft mij een 
enorme motivatie.’ 

Tijdens haar bachelor Geschiedenis aan  
de UvA merkte Lucia Admiraal dat haar inte-
resse uitging naar de Holocaust en het Israël/

Palestinaconflict. Naast Geschiedenis volgde ze 
ook de bachelor Arabische taal en cultuur. Tijdens 
die colleges begon ze zich steeds vaker af te vragen 
hoe er in de Arabische wereld werd gereageerd 
op het nazisme en de Jodenvervolgingen in de ja-
ren 30 en 40. ‘Je ziet dat er steeds meer aandacht 
komt voor reacties op het nazisme en de Holo-
caust in het Midden-Oosten. Uit sommige studies 
naar de Arabische wereld en het nazisme krijgen 
we het idee dat het nazisme breed omarmd werd,  
terwijl er sprake was van een kritisch publiek  
debat over de fascistische dictaturen in Europa.  
In mijn masterscriptie wilde ik onderzoeken  
welke intellectuele debatten er in Egyptische 
media over het nazisme gevoerd werden. Uitein-
delijk koos ik als centrale bron voor mijn scriptie 
een Egyptisch-Joodse krant in het Arabisch.’ Tij-
dens haar master volgde Admiraal vakken over 
de moderne geschiedenis van Israël. Hier hoorde 
ze voor het eerst over het integratieproces van de 
Joden uit de Arabische wereld in Israël, die na hun 
komst een tweederangspositie in de samenleving 
hadden. Veel van hen beschouwden zichzelf als 
Arabisch-Joods. Zij hadden generaties lang in de 
Arabische wereld gewoond en spraken en schre-
ven in het Arabisch.

Integratieproblemen
Vanuit ons hedendaagse perspectief zijn Arabisch 
en Joods haast twee aparte identiteiten gaan ver-
tegenwoordigen. Het onderzoek van Admiraal 
geeft inzicht in de visies van een groep Joden in 
het Midden-Oosten voor 1948 die zichzelf als Ara-
bische Joden beschouwden en dikwijls pleitte voor 
intellectuele en economische samenwerking tus-
sen Joden en Arabieren in de regio. ‘Toen ik hoorde 
van het bestaan van Arabischtalige Joodse kranten, 
besloot ik te kijken hoe er vanuit dit perspectief 
werd geschreven over het nazisme. Wat betekende 
de vervolging van de Europese Joden voor Joden 
in de Arabische wereld en hun positie ten opzichte 
van het zionisme?’ Zo was er sympathie voor de 
Europese vluchtelingen en Joodse immigratie 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de  
FGw eigenlijk? Deze maand: Lucia 
Admiraal (1989) over haar onderzoek 
naar Arabisch-Joodse visies op nazisme 
en antisemitisme in Europa zoals deze 
tussen 1933-1948 in de Arabisch-Joodse 
pers naar voren komt.
Tekst /// Hannah van der Vegt    Beeld /// Joy van Wooning

STUDIEGIDS 2.0
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Arabisch-Joods debat over het nazismeFilosofie van de liefde

De Griekse filosoof Plato beweerde in zijn Symposium dat de mens aanvankelijk vier armen en vier benen 
had maar voor straf door Zeus doormidden werd gesneden. Nu zoeken mensen op aarde wanhopig naar 
hun andere wederhelft, hun ware liefde is wat ze zijn kwijtgeraakt. De platoonse eros is slechts een van de 

concepten die in het vak Filosofie van de liefde worden bestudeerd. Rebel: ‘Naast eros hadden de Grieken het ook 
over philia en agape. Waar je bij eros al snel denkt aan een extatische liefde of in ieder geval een liefde waarbij 
een vorm van intimiteit bestaat, wordt philia meestal vertaald als vriendschap en agape met naastenliefde. Als 
je deze begrippen beter bestudeert blijkt dat zulke onderscheidingen echter niet zo eenduidig zijn als je denkt.’ 
Rebel vervolgt: ‘We kijken binnen dit vak naar het concept liefde. Dat kunnen deze historische begrippen zijn, 
maar ook ons hedendaagse taalgebruik levert vragen op. Houden van een klassieke auto is bijvoorbeeld niet 
hetzelfde als de liefde die je voor je kinderen voelt.' 

De collegereeks van Rebel bestaat uit twee delen. In de eerste acht weken worden de belangrijkste filosofische 
opvattingen over liefde besproken. De tweede serie bestaat uit een verdieping die telkens varieert. Vorig jaar 
stond de analytische filosofie van de liefde centraal. Rebel: ‘Binnen de analytische filosofie is er veel aandacht 
voor de vraag of er redenen zijn waarom je van iemand houdt. Als je tegen je geliefde zegt dat je om hem of haar 
houdt vanwege die mooie bruine ogen, dan zal dit maar matig worden gewaardeerd. Is dat het enige waarom je 
van mij houdt? En als je nu iemand tegenkomt die ook zulke bruine ogen heeft? Je kunt echter ook maar beter 
niet zeggen dat er eigenlijk helemaal geen bijzondere redenen voor je liefde zijn.’

Van studenten wordt verwacht dat ze gedurende het vak een logboek bijhouden waarin ze wekelijks schrijven. In 
dit logboek verbinden ze de theorie uit de teksten met de buitenwereld, bij voorkeur met kunstwerken. Bijvoor-
beeld de roman die je aan het lezen bent of de film die je die week hebt gezien. Deze opdracht moet studenten 
ook aanzetten om na te denken over eigen persoonlijke waarden. Rebel: ‘Kunstwerken helpen hierbij. Koppel 
bijvoorbeeld een film aan de theorie en op deze manier zal je niet alleen anders naar deze film gaan kijken, maar 
wellicht ook nieuwe aspecten aan die theorie ontdekken.’ Het gaat binnen dit vak niet om persoonlijke liefdes-
verhalen. Rebel: ‘Ik zeg altijd de eerste keer dat ik niets van jullie relaties en intimiteiten hoef te weten. Dat mag 
je allemaal voor jezelf houden.’ 

Verbazingwekkend genoeg heeft Rebel tot dusver geen stelletjes in zijn werkgroep gehad. ‘Ik heb wel eens het 
vermoeden gehad dat er iets gaande was tijdens de werkgroep tussen twee studenten,’ zegt Rebel met een 
grijns. 

Wat is het belang van een vak volgens de docenten die het geven? 
Deze maand: Filosofie van de liefde, gegeven door drs. Frank Rebel.   
Tekst /// Robin Dirker   Beeld /// Anne Posthuma
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Lucia Admiraal (1989) studeerde Geschiedenis 
en Arabische taal en cultuur aan de Universiteit 
van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in de 
geschiedenis van het Midden-Oosten. Sinds 
september 2016 werkt ze aan haar onderzoek 
naar Arabisch-Joodse visies op nazisme en 
antisemitisme.
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Vak: Filosofie van de liefde
Docenten: drs. Frank Rebel
Onderwijsinstituut: College of Humanities 
Ingangseisen: minimaal 48 EC van een propedeuse behaald
Periode: Semester 1, blok 1 en 2 (12 EC)
Voertaal: Nederlands

ZODRA JE ZIONISME, 
NAZISME, DE HOLOCAUST 
EN HET MIDDEN-OOSTEN 

MET ELKAAR COMBI-
NEERT, KUN JE ER VAN 

UITGAAN DAT HET  
REACTIES OPROEPT



H ahn was net twintig toen hij werd aangenomen bij dagblad De Pers. Hij 
werd sportverslaggever en kon dit in eerste instantie goed combineren 
met een studie Taal- en cultuurstudies in Utrecht. Tussen het studeren 

en schrijven door vond hij nog de tijd om het Faculteitsblad Geestdrift op te 
richten, het Utrechtse zusje van Babel. Hahn begon zich daarna steeds meer 
op zijn journalistieke carrière te richten; het afronden van de studie schoot 
er een beetje bij in. Tot hij in 2008 besloot toch weer de boeken in te duiken. 
Het werd de bachelor Slavische talen en culturen aan de UvA. ‘Ik werkte bij 
De Pers als sportverslaggever en ik wist dat het EK voetbal van 2012 in Polen 
en Oekraïne gehouden zou worden. Daar wilde ik graag naar toe’, zegt Hahn 
lachend. ‘Daarnaast vind ik talen sowieso te gek.’ Dus koos hij voor Russisch 
en Pools. Ook spreekt Hahn een woordje Oekraïens. ‘Mijn masterscriptie ging 
over nostalgie naar het communisme in Rusland en Oekraïne. Daar kwam al-
les samen: mijn interesse voor politiek, journalistiek, verkiezingen en Mid-
den- en Oost-Europa.’ In 2013 studeerde Hahn af. ‘Cum laude, hè’, grinnikt hij, 
‘dat moet je er wel bij vermelden.’ 

Met Slavische talen naar het EK voetbal
De keuze voor de regio Midden- en Oost-Europa, het Russisch, Pools  
en Oekraïens; het heeft Hahn geen windeieren gelegd. ‘Ik mocht inder- 
daad in 2012 naar het EK. Dat was echt een gekkenhuis.’ Hij kon aan de  

slag voor Koen en Sander op 3FM, was iedere ochtend correspondent  
voor Qmusic en schreef veel voor kranten en tijdschriften. ‘Maar toen  
de interesse in Oekraïne verdween, was ik net zo snel weer werkeloos’, 
zegt Hahn opeens serieus. ‘Dat is het harde van freelancen.’ Eind 2013  
klopt Hahn aan bij BNR Nieuwsradio. ‘In het begin was het heel rustig, tot 
februari 2014. Toen brak de pleuris uit in Oekraïne.’ Opnieuw kon Hahn  
gebruikmaken van zijn talenkennis en zijn ervaring in de regio. ‘Ik was de-
gene die het meeste wist van Oekraïne, mocht aanschuiven op de radio. Ik heb  
me in die periode heel erg kunnen bewijzen en als direct gevolg schuif ik  
nu om de week aan als sidekick bij het ochtendprogramma Ochtendspits op 
BNR.’ 

Uitgeleefd maar vol energie
Als sidekick behandelt hij het nieuws van de afgelopen nacht en ochtend. En 
dat kan best wel heftig zijn. ‘Zoals toen bij de aanslag in Brussel, toen hebben 
we van zes tot twaalf uur ’s middags uitgezonden. Dat was krankzinnig’, veert 
Hahn op. ‘De eindredacteur stond ook echt om twaalf uur buiten om ons op te 
vangen met een dikke knuffel. We waren totaal naar de klote.’ Hahn vindt zijn 
werk bij BNR fantastisch maar tegelijkertijd uitputtend. ‘Ik werk 0,8 fte: vijf 
dagen bij Ochtendspits en de week erop drie dagen als redacteur bij het mid-
dagprogramma Spitsuur. Meer zou ook niet gezond zijn, je wordt geleefd hier 
bij BNR.’ Paradoxaal genoeg krijgt hij ook energie van zijn baan. ‘Ik heb vorig 
jaar een blessure gekregen en kon toen niet meer sporten. Daarna haalde ik 
nog meer energie uit mijn werk. Bij sport krijg je adrenaline en op de manier 
waarop wij journalistiek bedrijven bij BNR gaat dat precies hetzelfde. Het is 
tempo, snelheid, dat vind ik gaaf. Zo anders dan bij een krant of een tijdschrift. 
Radio maken, dat ligt mij het best.’ 

Journalist, creëer je eigen niche
Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de bril  
van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: 
Geert Jan Hahn (1986), journalist en radiomaker bij BNR 
Nieuwsradio en Het Financieele Dagblad.
Tekst /// Kay Rutten    Beeld /// Dennis Notebaart 

 
  Geert Jan Hahn  

 1987
Studie 
 Bachelor Slavische talen en culturen
 Master Slavic Literary Studies
Afstudeerjaar 
 2013
Werk 
 Journalist en radiomaker bij BNR Nieuwsradio en 
 Het Financieele Dagblad
Salaris 
  € 2700 bruto

BROOD OP DE PLANK
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Bugra (1993) studeert Nederlandse taal en 
cultuur en is campusdichter van de UvA en HvA
Beeld /// Saskia Groenewegen

Honger
geluiden van gods gedrocht
er komt niks uit van binnenin
ik heb honger en geen eetlust

zijn wetenschappers geen mensen?
zouden zij ook net zo baanbrekend
hun geheime vragen beantwoorden
als ze alleen zijn en verlaten
omdat ze gemeen zijn en gehaat
zo wit als zijn jas
bevend en botsend
da’s pas een zwart gat
behalve dan dat alles
juist aan hem ontsnapt

ik heb geen eetlust
zou een moord doen om te willen eten
maar da’s veel te veel vlees
veel te veel vlees dat zou je moeten delen
of ben ik nu zo slecht opgevoed. hoe durf ik.

BUGRA
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T er gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag 
organiseert Koning Willem-Alexander een  
diner in het Paleis op de Dam voor 

honderdvijftig burgers die, net als hij, op 27 
april een jubileumjaar bereiken. Na afloop gaat 
het Paleis vijftig uur achtereenvolgend open. 
Aan tafel zitten met de koning van het land; het 
lijkt een moderne invulling van de monarchie. 
Maar volgens Oranje-biograaf Dorine Hermans 
is Willem-Alexander ook gewoon een stereotiepe 
Oranje. 

Een diner organiseren voor honderdvijftig man: 
stond de koning ooit zo dicht bij het volk?
‘Willem-Alexander is absoluut wat opener en  
probeert ook gewoner over te komen dan zijn 
moeder. Beatrix hield meer de stijl van Walter 
Bagehot aan (een negentiende-eeuwse Britse 
politicoloog, red.). Deze man zei dat je altijd een 
vanzelfsprekende afstand moet laten bestaan 
tussen het koningshuis en het volk. Konings-
kinderen zouden ook altijd moeten trouwen 
met een prins of prinses uit een ander land. Dat  
zou zo ver van de gewone mens af staan dat het  
koningschap exotisch zou blijven. Daarom had  
Beatrix bezwaar toen haar zusje Margriet plotse-
ling met Pieter van Vollenhoven aan kwam zetten.’ 

Hoe verklaart u Willem-Alexanders openheid?
‘Pieter van Vollenhoven is een soort tweede vader 
geweest voor Willem-Alexander, omdat zijn eigen 
vader, prins Claus, altijd ziek was. Van Vollenhoven 
gaat spontaner en makkelijker met de pers om. Hij 
maakt iets gezelligs van contact met de media. 
Dat wil niet zeggen dat hij het achterste van zijn 

tong laat zien, net zoals Willem-Alexander dat niet 
doet. Overigens hebben de Oranjes altijd geweten: 
doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg; dat is 
de Nederlandse mentaliteit.’

Wat had die mentaliteit voor invloed op 
het koningshuis?
‘Nederland is natuurlijk eigenlijk republikeins. 
Dat de Nederlanders überhaupt een koning 
accepteren is al vrij bijzonder – ook ten tijde van de 
eerste koning (Willem I, red.). Willem V zei tegen 
zijn zoon Willem I: “Luister, je kunt tegenover de 
Hollanders alles maken, zolang je jezelf maar niet 
koning gaat noemen. Doe. Gewoon.” Maar intussen 
waren die Oranjes steeds minder gewoon gaan 
doen. Ze hadden een paleis met wachters voor de 
poort en de bruiloften en begrafenissen werden 
betaald door het volk. Toen Willem I eenmaal de 
troon had weten te bemachtigen moest hij het 
volk nog zien te overtuigen. Hij wilde aan alle 
touwtjes trekken en was eigenlijk een absolute 
monarch. Alleen moesten de Nederlanders dat 
niet doorkrijgen. Die moesten denken dat hij heel 
gewoon was. Dus wat deed hij? Iedere woensdag 
mocht iedereen bij hem op audiëntie komen. Wie 
het eerst kwam, wie het eerst maalde, zolang je 
maar een soort nummertje trok. Dat was in heel 

Europa ongekend. Iedereen dacht: dit is werkelijk 
een heel gewone man. Het volk was altijd heel blij 
als de koning het volk gewoon gedag zei.’

Kan dat ‘gewoon doen’ niet ook averechts 
werken?
‘Absoluut. Je ziet dan ook dat Willem-Alexander 
het probeert te balanceren. Kijk maar naar de 
aankondigingsvideo voor het diner van 28 april. 
Willem-Alexander zit daar aan een tafel en spreekt 
voor de camera. Dat was geen picknicktafel. Zo 
gewoon was het nou ook weer niet. Het werd heel 
duidelijk: dit diner wordt iets héél chics. Er worden 
hier twee dingen met elkaar gemengd. Aan de ene 
kant kun je gewoon bij hem aan tafel zitten, aan 
de andere kant wordt het etentje natuurlijk alles 
behalve “gewoon”. De koning mag niet té gewoon 
zijn. Als hij de hele dag in joggingkleding door het 
land loopt en naar de Aldi gaat, dan vindt niemand 
het meer zo bijzonder om bij hem op bezoek te 
mogen. Je moet ook een beetje koninklijk blijven. 
Die mengelmoes van gewoon, maar wel koninklijk 
zijn; dat zijn de Oranjes altijd geweest en dat 
kunnen ze heel goed. Daardoor krijg je dus dat 
mensen zeggen: “Hij zei gewoon hallo!” Dat zal 
iemand nooit zeggen over jou of mij.’

Hoe pakken andere monarchen dat aan? 
Doen die het ook op deze manier?
‘Er is een hele rits relatief nieuwe koningen 
die even oud zijn als Willem-Alexander en die 
moderner zijn dan hun ouders. Ik geloof wel dat de 
jonkies tegenwoordig allemaal proberen de kloof 
met het volk enigszins te dichten. Toch denk ik bij 
de combinatie van dat gewone en het koninklijke 

IK HAD ZELF VOORHEEN 
OOK NUL INTERESSE IN 

HET KONINGSHUIS

Op 27 april wordt Willem-Alexander vijftig jaar en dit gaat uiteraard gepaard met de nodige 
vieringen. Oranje-biograaf Dorine Hermans (1959) over de hedendaagse invulling van het 

koningshuis: ‘Een koning mag niet té gewoon zijn.’    Tekst /// Alrun Bernhard en Vincent Smit    Beeld /// Sietske Arnoldus

De gewone 
monarch

De gewone 
monarch

HET INTERVIEW HET INTERVIEW
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altijd aan de Oranjes. Dat zijn zij al eeuwenlang; 
het zit gewoon in hun DNA.’

Het Koninklijk Paleis op de Dam is elke week 
geopend voor publiek; niet alleen die vijftig uur 
na het diner. Toch merken wij dat maar weinig 
mensen van onze faculteit er ooit binnen zijn 
geweest. Interesseren studenten zich minder 
voor het koningshuis?
‘Het is jullie leeftijd. Jullie zitten in precies dezelfde 
situatie als ik in die tijd: tussen twee generaties in. 
De jongste generatie van de Oranjes is voor jullie 
niet interessant, want dat zijn kinderen van twaalf. 
Máxima en Willem-Alexander zijn rond de vijftig.
Als daar nou leeftijdsgenoten tussen zaten die 
leuk zouden overkomen en interessant zouden 
zijn, dan hadden jullie een heel andere band gehad 
met het koningshuis. Ik had zelf voorheen ook 
nul interesse in het koningshuis. Beatrix en Claus 
waren een jaar of veertig toen ik twintig was en de 
jongetjes waren twaalf of dertien.’

Zou het koningshuis meer moeite moeten 
doen om jongeren te interesseren voor het 
koningshuis? 
‘Voor het voortbestaan van de monarchie is het wel 
belangrijk dat het koningshuis de jongeren weet 
te vatten. Ik denk dat dat een reden is waarom 
Willem-Alexander nu ook bij vieringen met dj’s 
op het podium staat. Dat spreekt die jongeren wel 
aan. Overigens denk ik dat Willem-Alexander en 
Máxima het zelf ook wel leuk vinden. Ze willen 
duidelijk maken dat ze van een andere generatie 
zijn.’

Maar raakt de koning zijn vooral wat oudere 
en conservatieve aanhangers niet kwijt als hij 

plotseling heel modern gaat doen?
‘Ja, de gereformeerde pers spreekt in bedekte 
termen al een tijd veel teleurstelling uit over de 
Oranjes. Maar die heel conservatieve generatie 
is toch een beetje aan het uitsterven. De koning 
doet nu ook al dingen die deze groep niet altijd 
waardeert. Willem-Alexander gaat bijvoorbeeld 
op bezoek bij het COC (de Nederlandse Vereniging 
tot Integratie van Homoseksualiteit, red.) en  
ook Máxima is heel erg pro-homo. Er was zelfs 
sprake van dat zij en Willem-Alexander misschien 
bij de Gay Pride zouden zijn. En Máxima zong eens 
mee met Nielson: “Ik voel me sexy als ik dans”.  
Je begrijpt dat de grote groep koningshuis-
liefhebbers uit bijvoorbeeld Staphorst daar niet 
blij mee is.’

Hoe ziet de toekomst van Willem-Alexander er-
uit? Gaat hij nog moderner worden? Een diner 
met het volk; is dat de nieuwe monarchie?
‘Ik denk wel dat hij het allemaal losser gaat maken, 
maar ook weer niet te los. Hij gaat het balanceren, 
en hij gaat verder dan zijn moeder. Dat is nu al 
duidelijk. Dat was al duidelijk toen hij met Armin 
van Buuren op dat podium stond tijdens zijn 
inhuldiging. Ik denk alleen wel dat het moeilijk 
gaat worden. Een probleem van de Nederlandse 
monarchie is dat zij erg duur is. Het is een van 
de duurste monarchieën van heel Europa. Dat is 

gewoon echt een punt in Nederland. De Spaanse 
koning heeft bijvoorbeeld vanuit vrije wil gezegd: 
“Ik wil een vijfde minder betaald krijgen, omdat ik 
het in deze tijd niet verantwoord vind dat ik zoveel 
uitgekeerd krijg terwijl er zo veel arme mensen 
zijn.”’

Denkt u dat daarom weinig jonge mensen zich 
lijken te interesseren voor het koningshuis?
‘Als naar buiten komt dat Amalia vanaf haar 
achttiende anderhalf miljoen per jaar krijgt, kan 
ik me niet voorstellen dat Willem-Alexander en 
Rutte daar niets aan kunnen doen omdat dat nou 
eenmaal zo is afgesproken in 2008. In de afgelopen 
tweehonderd jaar is er nog nooit zo veel gedoe 
geweest over vakanties van het koningshuis als de 
afgelopen tien jaar. Dat zal echt moeten veranderen, 
want het is schadelijk voor de monarchie.’

Er wordt weleens gezegd dat Willem-Alexander 
de laatste monarch van Nederland zou kunnen 
zijn. Wordt het koningshuis in de toekomst 
afgeschaft?
‘De Oranjes zijn duikelaars, al vier eeuwen lang. Ze 
komen altijd weer boven. Ik denk niet dat het over 
veertig jaar afgelopen is, maar ik denk wel dat er 
van alles zal moeten gaan veranderen om bij de 
huidige tijd aan te sluiten.’ 

DE ORANJES ZIJN 
DUIKELAARS, AL VIER 

EEUWEN LANG

D e schouders van de blonde jongen bewogen heftig mee met de handge-
baren die hij maakte. Hetzelfde gold voor zijn bier. Ik zag dat hij op zijn 
achterhoofd al begon te kalen; misschien had hij plots de vergankelijk-

heid van zijn jeugd ingezien en deed hij daarom zo zijn best voor de meisjes 
vanavond. Zij hield haar oor dicht bij zijn gezicht alsof ze niets wilde missen 
van de onzin waarmee hij haar dacht te imponeren, maar over zijn schouder 
priemden haar ogen in die van mij. Ik trok een quasi-verongelijkt gezicht, zo-
als zij dat weleens deed als ik niet kon blijven slapen. Ze speelde mijn spelletje 
mee en met een geïnteresseerde blik en heftig ja-geknik gaf ze de jongen de 
moed een hand op haar onderrug te leggen. Ik wist hoe ze de rillingen kreeg 
van aanrakingen van vreemden.

Ik twijfelde tussen toe-eigenen of gek maken. Om haar te pesten koos ik  
voor het laatste: ik liep naar de bar om bier te halen. Toen ik mijn wissel-
geld in ontvangst nam, drong een kaneelachtige walm zich aan me op (in een  
uitgebreide verhandeling maakte ze me ooit duidelijk dat haar lievelings-
parfum gebaseerd was op noten van citroen, jasmijn en granaatappel, maar 
de mengeling van het luchtje met haar lichaamsgeur deed me altijd denken 
aan kaneelstokken). Ik draaide me om en moest lachen om de overduidelijke 
moeite die het haar kostte me te negeren. Al snel kon ze haar gezicht niet  
meer in de plooi houden en kwam er een verfrommelde lach tevoorschijn. Ik 
vroeg hoe ze zich uit de greep van de blonde jongen had bevrijd. ‘Ik zie van 
je af,’ had ze hem gezegd. Ik zei dat ik hoopte dat ze van mij niet zo snel zou 
afzien.

We liepen terug naar ons eigen stukje dansvloer waar onze vrienden de bier-
tjes gretig in ontvangst namen. Er stroomde een aangenaam gevoel door mijn 
lichaam. Het voelde een beetje als het begin van de lente wanneer alles zich 
ontsluit, vol verwachting is, lekker ruikt en er een warme bries opsteekt. Hoe-
wel ik dansen meestal beperkte tot mijn bovenlichaam kreeg ik nu zin om me 
wat meer uit te sloven. Mijn vrienden lachten me uit, maar dat enthousias-
meerde me des te meer. Zij lachte me ook uit, maar wilde best met me dansen. 
Ik tilde haar op, zette haar neer en aaide over haar haar. Toen verdween ze in 
de menigte, maar ik wist dat ze terug zou komen. De alcohol was flink naar 

mijn hoofd gestegen en ik probeerde nonchalant tegen een muur te leunen. 
Met mijn ogen dicht voelde ik de muziek door mijn lichaam dreunen.

Toen ik mijn ogen weer opende, viel me op dat er wat meisjes naar me keken. 
Hoewel ik wel wat aandacht gewend was, keken de opgemaakte ogen dit keer 
meer bezorgd dan belust. Zo beschonken kwam ik toch niet over? Ik tikte mijn 
beste vriend op zijn schouder om hem om opheldering te vragen. De jongen 
draaide zich om maar het was niet mijn beste vriend. Ik keek om me heen en 
zag dat ik niet meer op ons stukje dansvloer stond. Ik voelde me naakt. Waar 
was iedereen? ‘Meneer, gaat het wel? U ziet er een beetje verward uit!’ Een lief 
gezichtje keek me aan. Hoewel er voor mij maar één meisje bestond, was ik 
toch gecharmeerd. Ik probeerde onverschillig door mijn donkere krullen te 
woelen, maar in plaats van op een dikke bos haar stuitte ik op bezwete kale 
huid. Ik lachte ongemakkelijk.

Toen kwam er in versnelde pas een vrouw op me af. Ze viel uit de toon door 
haar leeftijd en witte tenue. Ik vroeg me af hoe ze zich zo snel door de menigte 
had weten te waden en zag daarna pas dat ze werd geflankeerd door twee 
beveiligers. ‘Meneer Feijnaert, wat doet u hier in godesnaam?! We maakten 
ons dodelijk ongerust! Komt u alstublieft snel met ons mee!’ De witte vrouw 
moest haar stem verheffen om boven de muziek uit te komen. Voor ik het wist, 
grepen de beveiligers me vriendelijk doch stevig bij de armen en begeleidden 
me naar buiten. Ik voelde me kwaad worden. Wat dachten ze wel niet! Ik pro-
beerde me los te rukken uit de greep van de brede mannen. ‘Laat me los! Ik 
moet Jennie zoeken!’ In het busje terug naar het verzorgingstehuis werd ik er 
voorzichtig aan herinnerd dat mijn Jennie er al vijf jaar niet meer was. 

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!

 
Denise Retera (1995) is derdejaars student psychologie en volgt de minor 
Journalistiek en kritiek. 

In de disco
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Op vrijdagavond 28 april start de vijftigurige 
openstelling van het Koninklijk Paleis op de 
Dam. De toegang is gratis, maar reserveren is 
verplicht. De openstelling eindigt op zondag-
avond 30 april om 00:00 uur. Daarna is het 
paleis weer open volgens de reguliere tijden.
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De bombastische muziek van de bovenverdieping dendert door het trap-
penhuis. Inmiddels sta ik tien minuten in de rij voor een uniseks-toilet. 
Ik ben in Le Bain, een van de beroemdste rooftop bars in New York. Een 
Aziatische man met lang zwart haar loopt uit de toiletten. We wisselen 
een korte blik. Hij komt me heel bekend voor, maar ik weet niet precies 
waarvan. Dan maakt mijn hart een sprongetje.

Modeontwerper Alexander Wang staat voor mijn neus. Ik grijp naar mijn 
telefoon en wil hem om een selfie vragen, maar word onderbroken door 
een Aziatische man in een schoonmakersuniform. ‘Dat kun je hier niet 
doen!’ roept hij naar Alexander. Deze kijkt hem beduusd aan en zegt: ‘Sor-
ry, hoe kon ik dat nou weten!’ De twee mannen beginnen heen en weer te 
schreeuwen, terwijl iedereen ze gapend aankijkt. ‘Ik vind dat je naar huis 
moet gaan,’ zegt de schoonmaker als een strenge schoolmeester. Alexan-
der stormt de deur uit, draait zich nog een laatste keer om en schreeuwt: 
‘Fuck you, you sushi-eating motherfucker.’

Ik ben zo verward dat ik even moet zitten. Op de pot. Ik inspecteer het 
wc-hokje waar de beroemde Alexander Wang zonet uitliep. Misschien kan 
ik een verloren ring of een lange zwarte haar als souvenir mee naar huis 
meenemen. Ondertussen roept de confrontatie tussen de twee mannen 
ontzettend veel vragen bij mij op. Waarom is de schoonmaker zo boos 
op Alexander? Snoof hij misschien coke van de wasbak? Maakte hij een 
kraan kapot? Piste hij expres op de wc-bril? Hebben ze een verleden? De 
schoonmaker zei dat Alexander naar huis moest gaan, alsof hij hier vaker 
komt en problemen veroorzaakt.

Vooral de ontwerpers laatste woorden galmen nog door mijn hoofd.  
Sushi-eating motherfucker. Terwijl de witte mensen die zonet achter mij in 
de rij stonden nog steeds lachen om de onzinnige ruzie tussen twee Azi-
atische mannen, zie ik een geschiedenis van intra-Aziatische spanningen 
voor me. Alexander is Chinees-Amerikaans en het is algemeen bekend dat 
de historische relatie tussen Chinezen en Japanners heftiger is dan die 
tussen Nederlanders en Duitsers. Japans imperialisme, concentratiekam-
pen, de massaverkrachtingen in Nanking en, niet te vergeten, de misse-
lijkmakende experimenten in Unit 731. 

Maar! Nu ik erover nadenk: was het accent van de schoonmaker niet eer-
der Koreaans dan Japans? Wat zegt dat dan? Ik ben nog druk de ruzie aan 
het analyseren in een sociaal-politieke context, wanneer mijn vriend aan 
de deur klopt om te vragen of het goed gaat. En of ik ergens een haar van 
Alexander Wang zie liggen.

Janet studeert Media en cultuur aan de UvA en was voor een semester op 
uitwisseling in New York City. In Babel blikt ze terug op haar avonturen 
in de Big Apple.

Alexander Wang

Tekst /// Janet Lie   Beeld /// Rocky Lopez
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In 2009 kopte Vrij Nederland: ‘Literaire tijdschriften: kasplantjes.’ VN-re-
dacteur Kim Bos en hoogleraar boekwetenschap Lisa Kuitert beschreven 
hierin het literaire tijdschrift als een ‘bijna uitgestorven organisme.’ Ja-

renlang drong het Nederlands Letterenfonds aan op een vergroting van het 
lezersbereik en wees hierbij op het belang van internet, maar er leek onvol-
doende te veranderen. Uiteindelijk besloot Halbe Zijlstra, toenmalig staats-
secretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in 2013 de subsidie voor 
literaire tijdschriften — drie ton — volledig stop te zetten. Als gevolg ver-
dwenen een aantal gevestigde namen en anderen zagen zich genoodzaakt te 
handelen met minder middelen dan voorheen. Voor De Gids betekende dit een 
samenwerkingsverband met De Groene Amsterdammer, waar Das Magazin en 
de Nederlandse Boekengids juist ontstonden in deze periode. We spraken met 
de hoofdredacteuren van deze tijdschriften over hun antwoord op het lite-
raire klimaat. Hoe bereiken zij hun publiek en hoe zien zij de toekomst van 
het literaire tijdschrift? 

Edzard Mik, De Gids
Voor De Gids, dat sinds 1837 bestaat, leidde de subsidiestop tot een nieuw 
samenwerkingsverband met De Groene Amsterdammer. De samenwerking 
lag volgens Edzard Mik voor de hand omdat ‘Groene-lezers in potentie ook 
Gids-lezers zijn, met interesse voor cultuur, maar ook met de bereidheid tot 
het lezen van langere stukken.’ De samenwerking betekende een substanti-
ele vergroting van het bereik — met tegenwoordig een oplage van rond de 
20.000 — en de financiële ondersteuning om hoogkwalitatieve artikelen te 
blijven publiceren. 

Geïnspireerd op de New York Review of Books ging het blad over op een krant 
in tabloidformaat. ‘Dat is veel toegankelijker en veel opener dan die ouder-
wetse boekjes — iets wat je weggeeft of meeneemt.’ Daarnaast zet De Gids 
sterk in op de mogelijkheden van internet in De Internet Gids, waar druk geëx-
perimenteerd wordt met de vorm van verhalen, beeld, podcasts en genrever-
mengingen hiertussen. Deze nieuwe vorm betekent niet dat De Internet Gids 
online inboet op inhoud. ‘Als schrijver of redacteur van een literair tijdschrift 
ga je helemaal niet uit van een vraag. Je maakt een roman waarvan je vindt dat 
die er moet komen. De volgende vraag is of er een publiek voor is.’ 

Tegelijkertijd denkt Mik dat er altijd plek zal zijn voor literaire tijdschriften 
in papieren vorm: ‘De literaire benadering heeft altijd een meerwaarde ten 
opzichte van de journalistieke en wetenschappelijke benadering.’ Laatstge-
noemden gaan volgens hem veel meer om maakbaarheid en controle, terwijl 

Na een aantal jaar van forse bezuinigingen bevonden veel 
literaire tijdschriften zich in een penibele situatie. Een ge-
sprek met de hoofdredacteuren van De Gids, de Nederlandse 
Boekengids en Das Magazin over het reilen en zeilen van 
het literair tijdschrift anno 2017.     
Tekst /// Vadim Dijkshoorn en Joey de Gruijl    Beeld /// Masha Emelyanova

De wederopstanding van het literaire tijdschrift
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literatuur meer gaat over verlies van controle en eindigheid. De literatuur 
heeft de taak om thema’s als de dood, liefde, verlangen, ziekte, onvermogen 
en onmaakbaarheid telkens weer onder woorden te brengen. ‘Het biedt ons 
een antwoord in de zoektocht naar hoe het is om er te zijn, hier, in de wereld.’

Merlijn Olnon, de Nederlandse Boekengids
In 2015 zag de Nederlandse Boekengids (dNBg) onder leiding van Merlijn 
Olnon het levenslicht. Na het verdwijnen van De Academische Boekengids in 
2013, biedt dNBg een minder academisch en breder cultureel-journalistiek 
alternatief. Zelf omschrijft hij dNBg als ‘een goede academische boekhandel 
maar dan op papier.’ Het blad biedt zes keer per jaar essay’s, boekbesprekin-
gen en interviews, met één oog op recent verschenen fictie en non-fictie en 
het ander op de actualiteit. ‘Met de Nederlandse Boekengids proberen we om 
juist de uitwisseling tussen cultuur en wetenschap te versterken, dat gebeur-
de eigenlijk nog niet genoeg.’

Eveneens geïnspireerd door de New York Review of Books, zowel inhoudelijk 
als commercieel, was Olnon vanaf het begin genoodzaakt na te denken over 
de vraag hoe dat dan kon, deze ‘Dutch Review of Books’ zonder subsidies le-
vensvatbaar maken. ‘De consequentie [van Zijlstra’s bezuinigingen, red.] was 
dat alle literaire tijdschriften zelf de hort op moesten en niet meer in zichzelf 
gekeerd kónden zijn. In dat opzicht heeft het wel degelijk iets bewerkstelligd. 
Waarom zou er publiek geld aangewend moeten worden om zoiets mogelijk 
te maken? In ieder geval is het niet aan de universiteiten om zulke tijdschrif-

ten uit te geven.’ Met een grote jonge redactie heeft het blad een groeiend en 
breed bereik, wat ook betekent dat het blad zorgvuldig aan de man wordt 
gebracht. ‘Uiteindelijk wordt alles marketing. Als je dat blad hebt gemaakt 
en het is oké, dan ben je eigenlijk nog niet op de helft van wat je moet doen.’ 
Al vrij snel kreeg het blad redactionele ruimte in het NRC en in de Volkskrant, 
wat met hun grote bereik heeft bijgedragen aan de bekendheid. Op dit mo-
ment is de Nederlandse Boekengids het op een na grootste zelfstandige subsi-
dieloze literaire tijdschrift.

Literaire bladen blijven volgens Olnon voornamelijk belangrijk in hun voor-
trekkersrol. ‘Het literaire tijdschrift is de proeftuin, of de kweekvijver van de 
literatuur. Hoewel dat met het internet nu deels veranderd is, zal het literaire 
blad toch in zekere zin een voortrekkersrol blijven spelen.’ Volgens Olnon is 
er nog genoeg ruimte voor nieuwe aanwas: ‘Het is eigenlijk gek dat er nog 
geen platform is dat zich richt op literaire pulp of –genrefictie. Daarnaast zou 
er ook meer over wereldliteratuur mogen verschijnen.’ Wat dat betreft is er 
hoop voor de toekomst, vervolgt Olnon: ‘Ik ken ontzettend veel studenten zo-
als jullie: die schrijven in redacties en dingen opzetten. Dat er minder gelezen 
of geschreven zou worden onder jongeren lijkt me niet te kloppen.’

Daniël van der Meer, Das Magazin
Het idee voor Das Magazin ontstond tijdens de nacht van het boekenbal in 
2011. Volgens Van der Meer was Zijlstra’s overweging voor de subsidiestop 
dat niemand meer literaire tijdschriften las, ‘laat staan dat iemand het daarna 
aandurfde een literair tijdschrift op te richten.’ Das Magazin besloot voor een 
andere aanpak dan de bestaande bladen. Oorspronkelijk gestart als crowd-
fundproject, profileert Das Magazin zich als het jonge, frisse alternatief. In 
tegenstelling tot de bestaande bladen was het inzetten van sociale media voor 
Van der Meer destijds een vanzelfsprekendheid. ‘Zes jaar geleden plaatsten 
tijdschriften misschien eens per jaar iets als er een nummer uitkwam met een 
slechte foto en dat was het.’ Juist dit lezersbereik is essentieel voor Das Ma-
gazin, zo is er een online marketeer, organiseren ze literaire festivals en lees-
groepen en is er veel aandacht voor het strakke ontwerp van het blad door 
het prijswinnende Studio Vruchtvlees. In 2013 leverde het hen een subsidie-
toekenning van enkele tienduizenden euro’s op van het Nederlands Letteren-
fonds, bedoeld voor realisatie van nieuwe, innovatieve toekomstplannen.

Het blad kent een ruwe 5000 abonnees, maar volgens Van der Meer is daar-
mee het plafond nog niet bereikt. Zo zijn ze bijvoorbeeld onlangs voor het 
eerst uitgekomen in Duitsland. In tegenstelling tot wat je zou verwachten pu-
bliceert Das Magazin niet online: ‘Dan ben je in feite gratis aan het concurre-
ren met jezelf.’ Aanvankelijk bleek de verkoop in winkels lastig. ‘De weinige 
tijdschriften die er lagen werden nooit verkocht, er was daarom geen ruimte 
voor nieuwe bladen. In die zin is er echt wat verpest door oude tijdschriften 
die iets maakten wat niemand meer wilde.’ Dit lijkt echter te kantelen, evenals 
als de politieke opinie: het Nederlands Letterenfonds mag inmiddels weer op 
jaarbasis subsidie uitkeren aan tijdschriften. ‘Men lijkt te merken dat er iets is 
veranderd en dat literaire tijdschriften wel degelijk een publiek vinden.’ 

HET LITERAIRE TIJDSCHRIFT IS 
DE PROEFTUIN, OF DE KWEEKVIJVER 

VAN DE LITERATUUR

ER IS ECHT WAT VERPEST DOOR OUDE 
TIJDSCHRIFTEN DIE IETS MAAKTEN WAT 

NIEMAND MEER WILDE
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Op 11 maart gingen naar schatting vijftienduizend mensen de Amsterdamse straten op voor International Women’s 
day en voor een stem tegen haat. Ook na de verkiezingen blijft de Tweede Kamer randstedelijk, hoogopgeleid, wit en 
voornamelijk man.  Dit soort grote publieke manifestaties, maar misschien vooral de kleine alledaagse protestacties 
tegen seksisme, racisme en andere vormen van uitsluiting, blijven zelfs na drie feministische golven nog steeds nodig.     
Beeld /// Masha Emelyanova en Anne Posthuma
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Elk jaar vraagt het festival Writers Unlimited een schrijver een lezing te 
geven over de staat van de Nederlandse letteren. Dit jaar zei u in uw 
lezing dat gezien de politieke situatie in Nederland de literatuur het zich 
niet meer kan veroorloven om apolitiek te zijn. Moet de schrijver activist 
worden? 
‘Ik ben toch wel voorzichtig met dit soort uitspraken. Wat ik wil stellen is 
dat, gezien de tijd waarin we leven, we niet meer de luxe hebben om op een 
niet-politieke manier kunst te maken. Ik weet dat we historisch gezien op 
een beangstigend kruispunt staan. Daarom kan ik het niet meer aan mezelf 
verantwoorden om over hele kleine verhalen te schrijven. Dat zou niet alleen 
navelstaren zijn, dat is heel nadrukkelijk de werkelijkheid je rug toekeren.’ 

Heeft het schrijverschap niet altijd al een indirecte activistische functie 
gehad? De literatuur geeft tenslotte kritiek op de wereld waarover zij 
schrijft. 
‘We hebben de luxe gehad in dit taalgebied om niet heel erg bezig te hoeven 
zijn met dingen die ons bestaan bedreigen. Wat je dan krijgt is literatuur die 
heel erg naar binnen is gekeerd en minder bezig is met de grote vragen in de 
wereld of met de gevaren die er bestaan. Als het al een doel heeft, dan is het 
om mooi te zijn, om kunst te zijn.’

Als je kijkt naar de literatuur uit de jaren 60 en 70, vind je enorme 
religiekritiek. Ook al zijn het andere thema’s, het is inherent aan de 
literatuur die deze kritiek uit.
‘Dat is waar, maar de afgelopen dertig jaar was er niet zo heel veel aan de 
hand. Ik kan niet zo snel allerlei boeken opnoemen uit de Nederlandse litera-
tuur die enorm geëngageerd zijn. Dat is wat er nu misschien zal veranderen. 
Tegelijkertijd weet ik niet of ik kunst kan maken in een tijd waarin ik oprecht 
bang ben. Als ik kijk naar de onderwerpen die me bezighouden, dan word ik 
of alleen maar heel kwaad of heel verdrietig terwijl alle boeken die ik tot nu 
toe heb geschreven werden gevormd in een bepaalde luwte.’

Denk je dat het mogelijk is om kunst op een politieke manier te maken 
en daarbij wel een afstand te bewaren? Je schrijft vanuit jouw eigen 
angst en moet het daarom als schrijver dicht bij jezelf en jouw wereld 
houden. Tegelijkertijd is de schrijverswereld vrij elitair. Het lijkt dan 
nauwelijks mogelijk om datgene te doen waar de wereld om vraagt, na-
melijk een samenhorigheidsgevoel creëren vanuit de schrijverswereld.
‘Ik ben voorbij het punt dat het de taak van de linkse elite is om altijd maar 
tolerant te zijn. Je kunt niet tolerant zijn tegenover intolerantie. Er is een sterk 
links tegengeluid nodig, tegen haat en racisme. Het is een van de onderdelen 
van de beschaving om empathisch te zijn en dat is niet iets wat zomaar uit 

de mens komt. Daar moet je voor willen werken, daar heb je een bepaalde 
voorhoede voor nodig, daar heb je de kunsten voor nodig, soms zelfs religie. 
Je hebt mensen nodig die voor jou als voorbeeld kunnen dienen, die je kunnen 
laten zien hoe je het moet doen.’

Wie zijn de schrijvers dan om te zeggen dat het op een bepaalde manier 
moet? 
‘Dat is precies mijn dilemma. Wie zit er nog te wachten op een boek als de 
wereld in de fik staat? Het is een gevoel van extreme onmacht.’ 

Dat is natuurlijk een houding waarmee je niets gaat veranderen.
‘Ik ben huiverig om een enorm belerende houding aan te nemen, omdat 
schrijvers autonome mensen zijn. Ik word er zelf kriegel van als iemand zegt 

De activistische schrijver
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Soms is het zinnig om door te vragen. Wat bedoelt schrijfster Karin Amatmoekrim (1976) als ze zegt dat de Nederlandse 
literatuur het zich niet meer kan permitteren weg te kijken?    Tekst /// Alrun Bernhard en Vincent Smit    Beeld /// Zep de Bruyn

WIE ZIT ER NOG TE WACHTEN 
OP EEN BOEK ALS DE WERELD 

IN DE FIK STAAT?

wat ik moet doen. Dat bepaal ik zelf wel – wat ook weer eigen is aan litera-
tuur. Ik denk dat iedereen wel angstig of in de war is op een bepaalde manier, 
maar niet iedereen kan het onder woorden brengen. En daar ligt voor ons als 
schrijvers een taak. Misschien is de literatuur troostend, brengt het antwoor-
den, misschien heb je er niets aan, maar we hebben in elk geval woorden. Ik 
zie het namelijk om me heen, er is wel degelijk onrecht aan de hand. Het is 
het discours, haat tegen immigranten, dat ik voel.’

Soms bestaan er nog geen juiste woorden voor hoe je onrecht en 
racisme moet benoemen, of ergens op moet reageren. En daar ligt dan 
misschien de rol van de schrijver, om een manier te vinden om het te 
benoemen en een punt te maken zonder gelijk in hetzelfde discours 
van racisme en haat te vervallen.
‘Het is aan de schrijver om het op zijn eigen manier te doen. Sommige schrij-
vers trappen de deur in en zijn kort door de bocht, andere zoeken het meer in 
de nuance. Ik denk niet dat je kunt stellen dat het per definitie genuanceerder 
moet. Dat ligt echt aan de schrijver.’

Denk je niet dat het aan de lezer ligt? Het is tenslotte de lezer die door 
zijn eigen associaties en lezing het boek vormt. Dus ook een rechtse le-
zer zou dan een links georiënteerd boek kunnen lezen en daar volledig 
zijn eigen ding van maken.
‘Ik was lange tijd oprecht bang om op een bepaalde manier gelezen te wor-
den, om alleen maar als immigrant gezien te worden. Het is wel zo dat de 
lezer zich het boek eigen maakt, dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo 
zijn. Je schrijft het boek en dan is het in de wereld en niet meer van jou. Dat 
gaat niet veranderen. Maar je treft mij en andere schrijvers wel op een punt 
waarop we nog enorm aan het zoeken zijn naar hoe we onze rol in de veran-
derende wereld moeten invullen.’

Wat zou dan een concrete oplossing voor jou zijn om antwoorden op 
deze twijfels te vinden?
‘Dat is lastig, ik weet niet of er een oplossing is. Het is de uitdaging van de 
schrijver in deze tijd om een balans te vinden tussen de wereld binnen laten 
en de wereld genoeg op afstand houden. Want als je het je te veel aantrekt, 
komt er geen schoonheid meer. Maar het schrijven werkt ook als medicijn, 
het helpt om de wereld een plek te geven.’ 

JE KUNT NIET TOLERANT ZIJN 
TEGENOVER INTOLERANTIE
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Hoe is het studentenleven door de jaren heen 
veranderd? Babel blikt terug met docenten 
van onze faculteit. Deze maand: Arjan Nobel 
(1978), docent Geschiedenis. 
Tekst /// Vincent Smit    Beeld /// Anne Posthuma

Arjan Nobel bracht zijn studietijd door onder de rook van de Heineken-
fabriek in Hazerswoude-Rijndijk. Op ongeveer vijftien minuten fietsen 
van Leiden woonde hij daar met zeventien andere studenten in het oude 
klooster van de naastgelegen Scheepjeskerk. ‘Wij stonden bekend als het 
meest decadente studentenhuis in Leiden. Wij schaften zelf een eigen 
vaatwasser aan; de meest briljante uitgave die we in die jaren gedaan 
hebben.’ 

Nobel probeerde een wat serieuzere student te zijn, en hield zich bezig 
met veel nevenactiviteiten. Zo was hij redacteur van Leidschrift, de Leidse 
tegenhanger van Skript, en lid van de christelijke studentenvereniging 
CSFR Panoplia. ‘Binnen mijn studentenvereniging hadden we studiekrin-
gen waarin we heel veel lazen. Boeken over geschiedenis, filosofie en 
theologie — van Augustinus tot Dostojevski. Daarnaast waren er natuur-
lijk ook borrels en feestjes. We hielden avonden, of beter gezegd nach-
ten, die gewijd waren aan bijvoorbeeld Godfried Bomans. Het was dan 
de bedoeling dat iedereen wat over het werk vertelde en natuurlijk ook 
wat voordroeg. Een dergelijke avond was vaak pas afgelopen als de kran-
tenjongen alweer langs was geweest.’

Wonen in een oud klooster klinkt natuurlijk ontzettend romantisch. No-
bel doet er nog een schepje bovenop: ‘Het mooie van het huis was dat het 
eerst bestemd was als een soort tehuis voor hulpbehoevende ouderen. Er 
was een traplift aanwezig waar wij natuurlijk gretig gebruik van maakten 
en ook hadden we een ligbad met een tillift.’

Volgens Nobel is er een duidelijk verschil te zien tussen de Leidse en de 
Amsterdamse student: ‘In Amsterdam zijn de studenten toch iets losser 
en iets vrijer. Amsterdam is veel meer internationaal georiënteerd. Stu-
denten gaan hier sneller de discussie aan. Ze zijn geëngageerd. Dat maakt 
het lesgeven hier zo leuk. Inmiddels voel ik me veel meer Amsterdammer. 
Leidse studenten zijn in zekere zin wat rustiger. Ook wordt er in Leiden 
nog altijd een onderscheid gemaakt tussen de studenten en de burgers. 
De studenten domineren in Leiden, zeker in bepaalde straten.’

Bomans-avond in het 
studentenklooster
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De studietijd van Arjan Nobel:
1997 – 2003 : Geschiedenis aan de Universiteit Leiden

 
Karin Amatmoekrim (1976) is een Surinaams-Nederlandse schrijfster, 
geboren in Paramaribo. Nadat ze als letterkundige afstudeerde aan de UvA 
schreef ze verschillende boeken, waaronder Het Gym, een boek over een 
zwart meisje op een wit gymnasium.
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Wat wist u over Erik Hazelhoff Roelfzema toen 
u werd gevraagd de musical te regisseren? 
‘Om eerlijk te zijn niet heel veel. Ik had de film 
gezien en wist het een en ander over zijn geschie-
denis, maar dit was vooral informatie die uit de 
media afkomstig was. Nadat ik werd benaderd 
voor het regisseren van de musical ben ik het au-
tobiografische boek Soldaat van Oranje gaan le-
zen. Tijdens het lezen raakte ik gefascineerd door 
de situatie van de jonge studenten, wier leven en 
toekomstplannen verstoord werden door het uit-
breken van de oorlog. Ik herkende hier de situatie 
van mijn vader in. Zijn droom om naar de theater-
school te gaan viel in duigen toen er oorlog kwam. 
Ineens waren de vijf jaar waarin hij zijn toekomst 
had kunnen vormgeven uit zijn leven geknipt. Net 
als vele anderen stond mijn vader na de oorlog met 
lege handen, niet wetend wat hij van zijn toekomst 
moest maken. In het personage van Hazelhoff 
Roelfzema herkende ik mezelf juist weer meer. Hij 
was een student die niet goed wist wat hij wilde. 
Hij kon zijn draai niet echt vinden op de studie 
Rechten die hij volgde, was niet goed met relaties 
en had zijn vrijheid lief.’ 

Hoe heeft u uw research naar Hazelhoff Roelf-
zema vertaald naar het toneel? 
‘Hoewel ik het erg jammer vind dat ik Hazelhoff 
Roelfzema zelf nooit heb gesproken, denk ik er-
gens dat het beter is dat ik hem persoonlijk niet 
gekend heb. Dit gaf mij ruimte om afstand te ne-

men in de creatieve vorming van het personage 
van Hazelhoff Roelfzema. De Hazelhoff Roelzema 
die in de musical voorkomt verschilt van de echte. 
Ik zet geen werkelijkheid op het toneel en heb de 
vrijheid genomen om personages aan te passen. 
Dit deed Hazelhoff Roelfzema zelf ook, kijk maar 
naar de discrepantie die er bestaat tussen hemzelf 
en het personage in het boek. Diverse gebeurtenis-
sen die hij beschreef in zijn boek waren sterk gero-
mantiseerd. Hier heb ik niks op tegen, want daar 
ben je schrijver voor. Het was voor mij een vrijbrief 
om dat zelf ook te doen en mijn eigen verhaal over 
Hazelhoff Roelfzema te vertellen. Een verhaal dat 
gaat over de keuzes die je maakt als je jong bent 
in Nederland.’ 

In de film Soldaat van Oranje, geregisseerd 
door Paul Verhoeven, wordt Hazelhoff Roelfze-
ma op een kwajongensachtige manier als held 
neergezet. Heeft u er bewust voor gekozen dit 

heldenverhaal er een beetje af te schaven? 
‘Ik geloof in mensen die ergens voor staan, maar 
een held word je alleen omdat anderen je zo gaan 
beschouwen. Ik was geïntrigeerd door de iconi-
sche status van het boek en wilde een verhaal ten 
tonele brengen dat net als het boek van alle tijden 
zou kunnen zijn.’

Dit lijkt gelukt te zijn, aangezien de musical 
nog altijd razend populair is en goed bezocht 
wordt. Hoe verklaart u dit succes? 
‘Ik denk dat het gedeeltelijk te maken heeft met het 
feit dat wij eigenlijk geen natiestaat zijn in de tra-
ditionele zin van het woord. Een natiestaat heeft 
in feite één taal, één cultuur en één volk. Wij in 
Nederland zijn geen homogene gemeenschap, wat 
bijvoorbeeld al blijkt uit de grote culturele diversi-
teit in ons land. Als het Nederlands Elftal speelt of 
wanneer we met z’n allen feestvieren op Konings-
dag, dan zijn we even één, maar voor de rest zijn er 
niet veel gebeurtenissen die ons binden. Het ver-
haal van Soldaat van Oranje herinnert ons aan een 
land waar we gezamenlijk voor vochten; het is een 
gedeelde herinnering die het bewustzijn creëert 
dat we nog steeds één land zijn. Ik denk dat een 
heleboel mensen van verschillende leeftijden nog 
altijd gegrepen worden door dit verhaal en de mu-
sical bezoeken om herinnerd te worden aan een 
strijd die wij als land deelden, de vraag naar wat 
ons bindt wanneer er een crisis is. Wanneer ik mijn 
kinderen vertelde over hun opa waren ze vaak niet 
erg geïnteresseerd, maar voor het verhaal van 
Hazelhoff Roelfzema was wel interesse. Ouders 
en grootouders nemen hun kinderen en kleinkin-
deren mee naar de musical. De voorstelling krijgt 
hierdoor als het ware een nationaal karakter.’

Voor Soldaat van Oranje heeft u enkel 
toneelstukken en films geregisseerd. Wat 
was de drijfveer om van Soldaat van Oranje 
een musical te maken? 
‘Omdat het publiek voor toneel te beperkt was, 
werd besloten om de productie als musical te pro-
moten, puur uit praktische en commerciële rede-
nen om een breder publiek aan te trekken. Echte 
musicalkenners zouden Soldaat van Oranje dan 
ook niet als musical bestempelen en ook ik zou het 
eigenlijk liever muziektheater noemen. Eigenlijk 

Precies honderd jaar geleden kwam in het Indonesische Soerabaja Erik Hazelhoff 
Roelfzema, beter bekend als Soldaat van Oranje, ter wereld. Babel sprak regisseur 
Theu Boermans (1950) over het succes van de gelijknamige musical en de represen-
tatie van deze iconische verzetsstrijder.   Tekst /// Gwyneth Sleutel en Karen Zijl     Beeld /// Anna Berkhout

Musical als nationaal 
bewustzijn

ECHTE MUSICAL-
KENNERS ZOUDEN 

SOLDAAT VAN ORANJE 
NIET ALS MUSICAL 

BESTEMPELEN
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valt het onder een genre dat nog niet bestaat. Ik 
heb tijdens de casting bewust gekozen voor een 
mengeling van musicalsterren en toneelacteurs. Ik 
wilde een brug slaan tussen spelers die een focus 
hebben op acteren en spelers die juist erg goed 
kunnen zingen. Als toneelregisseur was ik gewend 
om met een vlakke vloer te werken. Met Soldaat 
van Oranje wilde ik iets anders. Een traditionele 
musical is gebaseerd op het principe dat een han-
deling wordt stilgezet, waarna er een soort van 
reflecterend lied gezongen wordt. Een musical is 
vooral opgebouwd uit zang en dans. En hoewel er 
fantastische musicals zijn, wilde ik niet volledig op 
deze techniek bouwen. Zingende nazi’s; ik zag het 
niet gebeuren. Ik heb besloten dat personages in 
situaties, wanneer emoties te groot worden, uit-
barsten in gezongen monologen. Ze reflecteren op 
hun situatie en proberen zichzelf door het dilem-
ma heen te werken. Na deze gezongen monologen 
wilde ik dat de handeling meteen doorging. Ap-
plaus van het publiek zou de dynamiek verstoren.’

Doordat Soldaat van Oranje al zo lang op de 
planken staat, zijn er regelmatig castwissels. 
Hoe voelt het voor u dat telkens een nieuwe 
acteur het personage van Erik Hazelhoff Roelf-
zema vertolkt? 
‘Dat is hartstikke lastig en we hebben als crew ook 
echt moeten leren om met castwissels toch het ni-
veau te behouden. Elk halfjaar zijn er nieuwe audi-
ties, omdat onze spelers simpelweg te oud worden. 
Matteo van der Grijn, die in de musical als eerste 
de rol van Hazelhoff Roelfzema vertolkte, zou nu 
echt niet meer door kunnen gaan als student. Toch 
is het niet zo dat een nieuwe acteur precies de rol 
moet spelen zoals zijn voorganger. De ene acteur 
heeft een romantischere manier van spelen en de 
ander een wat agressievere toon. Je bevindt je al-
tijd op het snijpunt van wat een acteur aan karak-
ter meebrengt en wat het personage vraagt. Een 
pianist legt bijvoorbeeld ook andere accenten, 
maar de techniek om een stuk te spelen moet wel 
aanwezig zijn. Het is juist mooi wanneer een ac-
teur met zijn eigen unieke kwaliteiten een stempel 
op zijn rol plaatst.’ 
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Theu Boermans (1950) studeerde als  
acteur af aan de Toneelacademie van  
Maastricht. Hij regisseerde films en televisie-
series en is sinds 2011 regisseur en artistiek 
directeur bij het Nationale Toneel. Zijn musical 
Soldaat van Oranje speelt al ruim zes jaar en  
is tot en met september te zien in de Theater-
Hangaar in Katwijk. 
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De filmische keuzes van de filmmaker 
In Emma wil Leven krijgen ethische kwesties een dubbele dimensie, doordat 
de film voor een deel bestaat uit beelden, waarin Emma haar eigen ziekte-
proces heeft gedocumenteerd. Daarbij heeft Emma nadrukkelijk laten weten 
haar beelden te willen inzetten om mensen te helpen met het herkennen van 
eetstoornissen. De ethische problematiek zit dan ook niet in het feit dat er 
een documentaire over haar eetstoornis is gemaakt, maar meer in de wijze 
waarop haar strijd in beeld is gebracht, of beter gezegd, de manier waarop 
de beelden die Emma zelf heeft geschoten, verwerkt zijn in de film. Over de 
keuzes die in de postproductiekamer zijn gemaakt, heeft immers niet Emma, 
maar eerder filmmaker Jessica Villerius de leidende hand gehad. Het is Emma 
die de keuze heeft gemaakt haar moeilijke momenten tijdens haar eetstoornis 
te documenteren, maar het is de filmmaker die ervoor heeft gekozen aan de 
rechterkant van het beeld een staande foto van Emma te plaatsen van toen zij 
nog gezond was. Waar aan de rechterkant van het frame een prachtig meisje, 
met volle lippen en een gezonde blos op haar wangen te zien is, wordt in het 
midden van het frame haar aftakelingsproces getoond. Draagt deze filmische 
keuze bij aan het versterken van de waarschuwingsboodschap die Emma 
wilde overbrengen of geeft deze keuze enkel blijk aan de sensatielust van de 
filmmaker? En hoe zit het eigenlijk met de sensatielust van de filmkijker? 

Een wisselwerking tussen filmmaker en filmkijker 
De hedendaagse filmmaker zoekt de grenzen op, wat soms onvermijdelijk re-
sulteert in onethische films. Wij, academici en ‘morele’ burgers, bevragen de 
ethische verantwoordelijkheid van de filmmakers na het zien van heftig au-
diovisueel beeldmateriaal en kijken ze afkeurend aan wanneer naar ons idee 
de ethische grens wordt overschreden. Wij vragen ons af hoe zij zichzelf nog 
recht in de spiegel kunnen aankijken en in de avond naar bed kunnen gaan, 
maar lijken te vergeten dat zij deze items voor ons, een in toenemende mate 
veeleisender filmpubliek, maken. Een filmpubliek, dat wegzapt wanneer 
diens voyeuristische lust niet wordt verzadigd met spektakel. Wij willen films 
die knagen, maar tegelijkertijd intrigeren. Films die in staat zijn ons op te 
zuigen in een immersieve filmervaring en ons geroerd en verbijsterd achter 
te laten. Het zijn deze films die niet alleen het ethiekdebat weer opengooien, 
maar tevens het publieke debat op gang brengen. Waarom enkel de filmma-
ker beschuldigen van onethisch gedrag, als deze simpelweg reageert op de 
vraag van het publiek? Het is de wisselwerking tussen filmmaker en filmkij-
ker, die zich bevinden in een web van producenten, distribiteurs en geldschie-
ters die deze onethische films produceren. Wordt deze trend doorbroken bij 
de filmmaker die besluit kijkcijfers in te leveren of bij het filmpubliek dat niet 
pas na afloop van de documentaire besluit zijn schuldgevoel af te kopen door 
het ethiekdebat weer open te gooien? 
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A fgelopen november keken meer dan 650.000 mensen naar de docu-
mentaire Emma wil Leven (2016), waarin te zien is hoe Emma de strijd 
met haar eetstoornis aangaat, maar deze uiteindelijk verliest. Het land 

was geschokt en de dagen erna stroomde het internet vol met berichten over 
de heftige documentaire. Talkshows nodigden deskundigen en nabestaanden 
van Emma uit en op social media werd de hashtag #Emmawilleven veel ge-
bruikt. Het ging om mensen die hun medeleven voor de nabestaanden wilden 
tonen en om bezorgde ouders die meer wilden weten over anorexia. Ondanks 
de gigantische media-aandacht voor de documentaire, bleef een belangrijk 
punt van discussie onderbelicht: in hoeverre is het ethisch verantwoord om 
het volledige aftakelingsproces te volgen van een meisje dat zich bevindt op 
de rand van de dood? 

Een verlegde grens 
Ethiek, een veelbesproken onderwerp in documentaire. Academici raken er 
niet over uitgesproken, maar filmmakers rollen met hun ogen en springen 
in de verdediging zodra het woord valt. Het startschot voor ethiekdiscussies 
binnen documentaires werd gegeven met de intrede van draagbare camera’s 
en synchroon geluid midden jaren 60. Filmmakers werden mobiel en volgden 
hun subjecten op de voet. Gaandeweg verloren filmmakers hun normen en 
waarden en verlegden zij hun grens naar een donkere onethische hoek, waar 
wegkwijnende incontinente ouderen, uitgemergelde Afrikaanse kinderen en 
waanzinnig geworden familieleden als ideale personages werden gecast. Hoe 
kwetsbaarder het subject, hoe prominenter het personage in beeld wordt ge-
bracht. De hedendaagse filmmaker is op zoek naar spektakel en lijkt dit te 
vinden in schokkende en aangrijpende beeldverhalen. 

De filmmaker als manipulerende kracht 
Aan schokkende content is bij Cyrus Frisch, een van de grootste provocerende 
Nederlandse filmmakers, geen gebrek. Frisch maakt zichzelf maar al te graag 
tot subject van de film, waarbij hij op een begoochelende wijze de situatie 
beïnvloedt en naar zijn hand zet. In zijn omstreden documentaire Vergeef Me 
(2001) zoekt Frisch de ethische grens op om deze vervolgens snoeihard te 
overschrijden en de kijkers in pure walging achter te laten. In de film toont 
Frisch de voorbereiding en uiteindelijke opvoering van een toneelstuk, waar-
in alcoholisten en junks de hoofdrol spelen. ‘Spelen’, tussen aanhalingstekens, 
aangezien Frisch zijn subjecten geen duidelijk script meegeeft en hen enkel 
vraagt zichzelf te zijn. Dit resulteert in stevig drinkende personages en een 
oude man die masturberend met een glazige blik het schaterlachende en uit-
jouwende publiek inkijkt. Door middel van manipulatie laat Frisch zijn sub-
jecten diverse vernederende opdrachten uitvoeren, zoals het besmeren van 

elkaars lichaam met bloed als act van pure liefde. Frisch neemt hier de be-
lichaming aan van een almachtige, gevaarlijke filmmaker, maar geeft aan dit 
enkel te doen om de macht van de filmmaker te bevragen. 

De hypocriete filmmaker vs. de weldoener 
Een soortgelijk idee schuilt in Renzo Martens’ documentaire Enjoy Poverty 
(2009), waar hij de lokale Congolese bevolking aanraadt hun armoede uit te 
buiten. Op verschillende niveaus schopt Martens tegen de ethische grens aan. 
Zo raadt Martens Congolese fotografen aan schrijnende foto’s van verhonger-
de kinderen te nemen om deze vervolgens aan het Westen te verkopen, terwijl 
hij zijn ogen sluit voor het leed en de kwetsbaarheid van de kinderen. Tegelij-
kertijd bekritiseert hij westerse fotografen voor het nemen van schokkende 
foto’s, terwijl hij zelf met zijn camera zo dicht mogelijk op de grootste drama’s 
van het land duikt. Martens pleit zichzelf onschuldig; zijn documentaire zou 
immers voornamelijk fungeren als een aanklacht tegen de armoedige situatie 
in het Afrikaanse land. En zijn ironische en manipulatieve toon, die was nodig 
om de aandacht van de kijker te trekken. Heiligt het doel de middelen in deze 
situatie of is er enkel sprake van een hypocriete filmmaker die hunkert naar 
waardering en persoonlijk succes?  

Verwarde grootouders die wanhopig naar een toilet zoeken of bootvluchtelingen die uitgeput het strand betreden. 
De hedendaagse filmmaker schuwt schokkende beelden niet langer, maar omhelst deze. Waar is de ethische verant- 
woordelijkheid van de hedendaagse filmmaker gebleven?    Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Zep de Bruyn 

Vraag naar spektakel krijgt onethisch aanbod 

DE HEDENDAAGSE FILMMAKER IS 
OP ZOEK NAAR SPEKTAKEL 

WANNEER ONZE VOYEURISTISCHE 
LUST NIET WORDT VERZADIGD, 

ZAPPEN WE WEG
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Dit is een weinig originele maar tegelijkertijd urgente column. Het over-
brengen van een boodschap staat echter bij eindeloze herhaling. Mijn 
boodschap is eenvoudig: vlees eten is slecht. Rutger Bregman schreef 
twee maanden geleden al in De Correspondent dat veel twaalfjarige meis-
jes dit intuïtief begrijpen. Hij laat in zijn artikel zien dat de wetenschap 
hun intuïtie massaal ondersteunt. Dieren, in zijn voorbeeld varkens, heb-
ben een hoger cognitief vermogen dan peuters, mensen met dementie en 
mensen met een verstandelijke beperking en hebben een rijk gevoelsle-
ven. Terecht stelt Bregman daarom dat het niet gek is om te denken dat 
het eten van vlees de grootste misdaad is in de menselijke geschiedenis. 

De confrontatie aangaan met vleeseters is vermoeiend en komt de sfeer 
vaak niet ten goede. Carnivoren hebben de neiging volkomen logische, 
wetenschappelijk onderbouwde argumenten tegen te spreken met een 
heel batterij aan slappe excuses en drogredenen die getuigen van niets 
meer dan stugheid, op zijn best, of harteloosheid. Vrij vertaald opperen 
ze de volgende redenaties: ik heb het nodig (onwaar), het is natuurlijk 
(onwaar) en ik vind het lekker (waarmee ze verantwoordelijkheid ontlo-
pen). In slechtere gevallen schieten ze niet in de verdediging maar in de 
aanval. De sfeerspons die het probleem aankaart wordt dan beticht van 
arrogantie en betweterigheid.

In Eichmann in Jeruzalem: de banaliteit van het kwaad (1963) schrijft fi-
losofe Hannah Arendt dat het niet de aanwezigheid van kwade bedoelin-
gen, maar de afwezigheid van kritisch denkvermogen en de kritiekloze 
opvolging van bevelen van hogerhand waren die ertoe hebben geleid dat 
zoveel joden het leven verloren in de structurele vernietigingspolitiek van 
de nazi’s. De analogie met de dierenholocaust is evident. Lang heb ik de 
confrontatie gemeden en mezelf er daarmee makkelijk vanaf gemaakt. Bij 
dezen spreek ik me uit: vleeseten is ethisch inferieur aan niet-vleeseten. 
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de desastreuze gevolgen van 
dit gedrag op het milieu. 

Aan de niet-vleeseter zou ik willen vragen: kies jij voor de confrontatie 
of schuw je deze uit gemakzucht? Aan de vleeseter: kies jij om, nu al deze 
informatie voor handen is, bewust je ogen te sluiten voor het leed waar 
jij (indirect) voor verantwoordelijk bent of stop je met het eten van dode 
dieren? Aan welke kant van de geschiedenis wil jij staan?

Bloed aan je tanden

Tekst /// Vadim Dijkshoorn   Beeld /// Joy van Wooning
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Babel

'A ls ik aan een gedicht begin zit het speelse in het volgen van een inge-
ving; je hoort iets op straat, iemand zegt iets, je leest iets,’ legt Gelèns 
uit. ‘Soms kun je iets verkeerd lezen en dan blijkt dat de perfecte begin-

zin voor een gedicht te zijn. Dan volg ik het ritme en de structuur, en dat vormt 
een klein bouwsteentje waarmee ik begin te bouwen. Ik weet dan nog niet waar 
ik heen ga en of het gaat werken. Het gaat mij vooral om het aannemen van een 
speelse houding in het schrijven. Het belang van deze houding geldt eigenlijk niet 
alleen voor schrijven, maar ook bijvoorbeeld bij vriendschappen. Het gaat erom 
dat je je laat verrassen door de ander.’

Soms onderbreekt Gelèns haar eigen verhaal met de vraag of het niet te  
vaag wordt. Ze wil het graag duidelijk uitleggen. Eigenlijk is het speelse vol-
gens haar op alle vlakken toe te passen. Het alternatief vindt Gelèns niet aan- 
trekkelijk. ‘Het speelse staat tegenover een panisch verlamde houding, een 
krampachtige houding.’ Ze betreurt het dat er vrijwel geen ruimte meer is voor 
vrij onderzoek aan de universiteit. ‘Tijdens een onderzoek stuit je vaak op  
nieuwe onderwerpen die waardevol zijn, zelfs al zijn ze enkel voor het den-
ken nuttig. Aan de universiteit moeten doelen worden behaald, en er is weinig  
ruimte voor eigenzinnig en interessant onderzoek. Ik denk dat daardoor veel 
speelsheid is verdwenen.’ Van haar mogen studenten, en mensen in het algemeen, 
best vaker afdwalen van de vaak vertrouwde veiligheid van gebaande paden. 
‘Doorgaan op een onverwachte ingeving kost meer moeite, omdat je niet op de 
automatische piloot verder kunt; het vergt volledige inzet. Spelen is niet vrijblij-
vend.’

Voorwaarde
Voor het schrijven van goede gedichten is speelsheid dan ook een voorwaarde. 
Om concreet te maken wat ze bedoelt pakt Gelèns één van haar gedichtenbun-
dels erbij. ‘Ik zag op tv een gesprek tussen Wim Brands en een vrouw die geen 
kinderen wilde en hij geloofde dat simpelweg niet. Ik werd daar ergens heel erg 
pissig van. Toen ontstond het idee om een dialoog te schrijven over het tikken 
van je biologische klok.’ Gelèns gaat staan, neemt een seconde rust en draagt dan 
ritmisch, bijna als een muziekstuk, haar gedicht voor:

tik maar hij tikt tik je klok tikt tik
je wilt het tik niet horen tik wacht maar
jouw tik klok jouw klok tik gaat nog wel tik tikken
(fragment uit ‘gedicht voor twee stemmen en een klok’ uit zet af en zweef (2010))

Een Nederlandse dichter die voor Gelèns bij uitstek speels schrijft, is K. Schip-
pers. ‘Al gaat het niet om precies dezelfde speelsheid als in mijn werk. Voor hem 
draait het erom de lezer beter of anders te laten kijken.’

Rebelse kant
Spelen is niet per se veilig, soms zelfs tegen het bedreigende aan. Dit wijdt Ge-
lèns aan de rebelse kant van speelsheid, het anders omgaan met conventies dan 
gebruikelijk is. ‘Dat wil niet zeggen dat je regels breekt, maar meer dat je plots 
andere manieren ziet om een doel te bereiken. Als we voortdurend meelopen met 
de gebruikelijke gang van zaken en niet zoeken naar kansen om problemen op 
een andere manier aan te pakken, zijn we angstig bezig.’

Angst om haar speelsheid kwijt te raken heeft Gelèns niet. Rond haar vijfentwin-
tigste werkte ze aan een bundel, tot ze iets aan haar ogen kreeg waardoor het leek 
alsof ze blind zou worden. ‘Na die periode van ziekte had ik een ander idee van 
schrijven; toen is dat speelse in het schrijven gekomen. Het besef dat dingen zo-
maar kunnen wegvallen zorgde ervoor dat ik vond dat ik gewoon plezier moest 
hebben en levendig wilde zijn. Mijn enige angst is dat ik de speelsheid vergeet. 
Zonder speelsheid zijn werk, leven en gesprekken gewoon veel minder interes-
sant en leuk.’ 

De speelse dichter 
Filosofe en dichteres Hélène Gelèns (1967) schrijft al ge-
dichten sinds haar tiende. Inmiddels is ook haar prozadebuut 
in de maak. Ze brengt een ode aan het speelse; een begrip 
dat als een rode draad door haar werk lijkt te lopen. 
Tekst /// Kim Visbeen en Karen Zijl    Beeld /// Dennis Notebaart
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Horrorfilms, horror-
punk en horrorfoto’s
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 /// Janet Lie    Beeld /// Masha Emelyanova

COLOFONDE AGENDA

April 2017

Film
Imagine Film Festival
Horror, sciencefiction, fantasy en suspense worden 
gepresenteerd op een visueel buffet in EYE. Mis de 
openingsfilm Get Out van Jordan Peele niet, die nu al 
is omgedoopt tot een ‘moderne horrorklassieker in de 
Trump era.’ De zwarte fotograaf Chris ontmoet voor het 
eerst de familie van zijn witte, liberale vriendin Rose. Hij 
belandt in een nachtmerrie waar hij niet achterna wordt 
gezeten door een seriemoordenaar of een demon, maar 
door wit Amerika. De sinistere geluidseffecten en angst-
aanjagende spanningsopbouw laten zelfs witte mensen 
hun bioscoopstoel bevuilen.
Donderdag 12 t/m zaterdag 22 april – EYE Filmmuseum – 
IJpromenade 1 – Tickets € 8,50 voor studenten 

Muziek
Creeper
Deze jonge horrorpunkband uit de Engelse stad Sou-
thampton brengt een respectvolle ode aan de grote 
meesters. Een vleugje AFI, een grote hap Bowie-glamrock 
en een waas van Misfits’ Glenn Danzig maken de vampi-
ristische Creeper-esthetiek af. 
Vrijdag 15 april – Club Lite – Jan van Galenstraat 24A – 
Tickets € 10 – Aanvang 20:00 uur 

Comedy
Mezrab Comedy Night
Lachen is goed voor het immuunsysteem. Lachen verbe-
tert het slaappatroon. Zelfs ratten schateren als ze wor-
den gekieteld en die klootzakken lijken nooit depressief 
te zijn. Kom naar Amsterdams beste storytelling  
huiskamer Mezrab voor een avond gieren en brullen. 
Vijf comedians uit alle uithoeken van de wereld storten 
hun hart en ziel uit op het podium. En dat voor nul euro. 
De presentatie is in handen van de Canadese comedian 
Daniel-Ryan Spaulding. Hij ging viral met zijn YouTube-
video ‘If gay guys said the shit straight people say.’
Vrijdag 7 april – Mezrab – Veemkade 576 – Gratis toegang 
– Aanvang 20:00 uur 

Lezing 
Evolueren wij nog? 50 jaar na de naakte aap.
Nee, de naakte aap verwijst dit keer niet naar je ex. Het 
is inmiddels vijftig jaar geleden dat The Naked Ape van 
gedragsbioloog Desmond Morris uitkwam, waarin hij de 
evolutie van A tot Z haarfijn uitlegt. Ecologen Nico van 
Straalen en Dick Roelofs schreven de opvolger Evolu-
eren wij nog?, waarin ze zich hardop afvragen of we in 
de eindfase zijn beland. Of kunnen onze freaklichamen 
nog evolueren tot iets zinnigs? Een panel van evolutie-
experts zitten klaar om het boek te bespreken en vragen 
uit het publiek te beantwoorden. 
Vrijdag 21 april – Spui25 – Spui 25 – Gratis toegang,  
Reserveren verplicht – Aanvang 20:00 uur

Expo
World Press Photo 2017
Black Lives Matter-protesten, de bomaanslag in Pakistan 
en de moord op de Russische ambassadeur Andrei Kar-
lov in een Turkse kunsthal. De meest spraakmakende en 
gruwelijke nieuwsfoto’s van vorig jaar komen voorbij in 
de beroemdste foto-expositie van de wereld. Al decen-
nialang bewandelt World Press Photo een dunne lijn 
tussen de zoektocht naar waarheid en sensatiebeluste 
perversie. 
Vrijdag 14 april t/m zondag 9 juli – De Nieuwe Kerk –  
Gravenstraat 17 – Tickets € 10 – Bekijk actuele openings-
tijden op www.nieuwekerk.nl



Stoere, lesbische vrouwen met korte kapsels en tatoeages, die op skates hun doel ver-
dedigen. Een agressieve sport met pittige dames die elkaar al beukend aan de kant 
proberen te krijgen. Dat is het beeld dat de meeste mensen tegenwoordig van roller 
derby hebben. Toch had roller derby in de jaren 60 een heel ander karakter. Roller derby 
was toen een typische show-sport, waarbij vrouwen gekleed waren in korte rokjes met 
netpanty’s. Waar de skatende vrouwen toen vooral dienden als spektakel voor het man-
nelijk oog, staat roller derby tegenwoordig bekend als een feministische sport. Toch zijn 
volgens Loekie de stereotiepe beelden die over de sport bestaan niet altijd juist. ‘Het 
beeld van de onverschrokken rock chick bijvoorbeeld. Ik ken genoeg mensen die naar 
Taylor Swift luisteren.’ 

Na drie maanden de verplichte skate- en valtraining gevolgd te hebben, mocht Loekie 
zich vanaf 2014 eindelijk bij een team aansluiten. Onder de shownaam ‘Loekiemonster’, 
een overblijfsel uit het showtijdperk van roller derby, neemt ze deel aan verschillende 
nationale en internationale wedstrijden. Sinds kort is ze skater representative bij de in-
ternationale bond van roller derby en over een maand neemt ze plaats in het bestuur van 
haar eigen vereniging. 

Hoewel Loekies interesse voor roller derby na het zien van de film Whip It (2009) was 
aangewakkerd, geeft deze film volgens Loekie een vertekend beeld van de sport. ‘In de 
film is te zien hoe de vrouwen voortdurend met elkaar op de vuist gaan, iets wat niet aan-
sluit bij de realiteit van de sport. Er zijn bij elke wedstrijd zeven scheidsrechters aanwezig 
en er bestaan allerlei regels over het aanraken van je medespelers. Zo mag je alleen met 
je schouders en je heupen beuken. Het doel is om punten te scoren en niet om elkaar pijn 
te doen. De blauwe plekken die ik na afloop van een wedstrijd heb zijn dan ook bijna altijd 
afkomstig van mijn eigen teamgenoten en niet van de tegenstanders.’ 

Wat doet de geesteswetenschapper als hij niet met zijn neus 
in de boeken zit? Deze maand: Loekie Suijkerbuijk (1993). 
Hobby: roller derby.     Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Sietske Arnoldus
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