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Bakker worden 
In de Brood op de Plank van deze maand maak je kennis met een interessant figuur: een 
oud-studente Geschiedenis die zowel kunstenares als bakker is geworden. Hoe kom je 
daar terecht, vraag je je als weldenkende geesteswetenschapper af? Haar liefde voor het 
bakkersvak heeft ze in ieder geval niet ontwikkeld tijdens het bestuderen van de Eerste 
Wereldoorlog of een ander historisch onderwerp.

Natuurlijk heeft ze haar interesse in het professioneel verwarmen van deegwaren niet op-
gedaan tijdens een bachelor aan de FGw. Als geesteswetenschapper houd je je bezig met 
het verwerven van inzicht, het voeren van discussies, het ontwikkelen van een kritische 
houding en het nuanceren van je eigen mening. Niet met het ontwikkelen van andere con-
crete, praktische vaardigheden die niet gerelateerd zijn aan schrijven en onderzoek doen. 
Maar waarom eigenlijk niet? Want wie van ons gaan later werkelijk een bloeiende carrière 
in de wetenschap tegemoet? Het aantal studenten aan onze faculteit is groot, zo’n zeven-
duizend. Er wordt een tiental researchmasters aangeboden, maar voor slechts een klein 
percentage van de mensen die zo’n master doen is een promotieplek beschikbaar. 

Voor al die andere mensen rest de vraag: wat ga ik later doen? We worden geacht deze 
vraag uit onszelf te stellen. We dienen zelfstandig in te zien dat we met alleen kénnis over 
de Middeleeuwen nog niet hebben ontdekt wat we later willen doén. En welke praktische 
vaardigheden we daarvoor nodig hebben. Moet de hedendaagse universiteit niet voorzien 
in het ontwikkelen van praktische talenten? Moet er geen aandacht besteed worden aan 
de vraag: ‘Wat kan ik goed?’, in plaats van enkel te focussen op het verwerven van kennis 
en inzicht in een specifieke bubbel van een bepaald vakgebied? 

Veel mensen zullen hier op antwoorden: ‘Nee, het is niet de taak van een universiteit om 
praktijkgericht onderwijs te bieden.’ En dat is het inderdaad van oudsher beslist niet. Ech-
ter, een paar decennia geleden ging ook vrijwel niemand aan een universiteit studeren. Die 
tijden zijn voorbij: het aantal studenten dat wetenschappelijk onderwijs geniet, lijkt enkel te 
groeien. Voor meer wetenschappers is alleen geen ruimte. Dus als de universiteit er enkel 
is om hen op te leiden, dan moeten er misschien wel minder mensen worden aangenomen 
voor een universitaire opleiding. Of er zou meer ruimte moeten komen om uit te vogelen 
wat we willen worden als we groot zijn. Bakker bijvoorbeeld.

Aimée Plukker en Anne Wijn
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‘Het is onmogelijk om bij ieder slachtoffer of bij 
elke oorlog of ramp persoonlijk betrokken te zijn. 
Tegelijkertijd is het ook geen optie je ervoor af te 
sluiten, aangezien we allemaal sociale dieren zijn. 
De zombiepositie biedt hier uitkomst.’ 

Een gefabriceerde werkelijkheid
‘In hoeverre ben je ervan overtuigd dat we leven in 
de werkelijkheid?’ Het is een van de vragen die cen-
traal staat in de colleges die Deuze geeft bij Media 
Studies. Ruim de helft van de studenten zou twijfe-
len of dit de werkelijkheid is. Deuze vindt het nog 
altijd verwonderlijk. ‘Dit suggereert dat we voort-
durend worden geconfronteerd met een gevoel 
van uncanniness.’ Uncanniness is het onbehagelijke 
gevoel dat ons vertelt dat iets niet helemaal echt is, 
hoewel het wel echt lijkt. Een voorbeeld hiervan 
zijn robots. ‘Waar we een robot, gemaakt van staal 
en ijzer, best zouden accepteren, zou een robot die 
grote menselijke gelijkenis kent, bij ons een gevoel 
van uncanniness opwekken. Het vervreemdt ons 
van het bekende.’ Onze mediacultuur produceert 
in feite voortdurend dergelijke gevoelens. Deze 
mediacultuur stelt ons in staat onze eigen media 
te maken, waardoor we een eigen werkelijkheid 
creëren. ‘Dit wordt zichtbaar in ons gebruik van 
sociale netwerken als Facebook en Instagram. Ie-
dereen is voortdurend bezig met het creëren van 
zijn eigen werkelijkheid.’ Ontsnappen is een illu-
sie, en toch weten we dat het een schijnwerkelijk- 
heid is. 

Media als geliefde 
Liefde, dat is iets wat volgens Deuze ontbreekt in 
zijn boek Media Life. In zijn onderzoek is hij tot de 
conclusie gekomen dat onze relatie met media 
sterke verwantschap vertoont met de liefde die wij 
van onze partner verwachten. Zo willen wij een 
betrouwbare geliefde die er altijd voor ons is. Pre-
cies deze eigenschappen verwachten wij ook van 
onze media. Om dit gebrek in Media Life op te vul-
len doet Deuze momenteel onderzoek naar dit fe-
nomeen voor zijn nieuwe boek Media Love. 

'Het is een illusie dat wij leven mét media’, 
stelt Deuze. Juist het woord ‘met’ zou im-
pliceren dat het ook mogelijk is zonder 

te kunnen. ‘Als je met iemand getrouwd bent, kun 
je immers ook scheiden en zonder de betreffende 
partner verdergaan.’ Deuze vervolgt: ‘Het station 
dat wij zouden kunnen leven zonder media, zijn 
we al heel lang geleden gepasseerd.’ Om deze re-
den spreekt Deuze liever over een leven in media. 
Een uitspraak die vorm kreeg in zijn boek Media 
Life (2012). Nieuwe media ontwikkelen zich in 
een razendsnel tempo. Wat vandaag een innovatie 
lijkt, is morgen gedateerd. Hoe heeft het idee dat 
we leven in media zich ontwikkeld in de afgelopen 
jaren? Deuze bekijkt zijn conceptuele uitspraak 
opnieuw aan de hand van zijn recente artikel  
‘Living as a Zombie in Media is the Only Way to 
Survive’. 

Zombieficatie
Critici stellen dat we tegenwoordig allemaal ‘medi-
azombies’ zijn. ‘Het concept impliceert dat we niet 
meer in staat zijn op kritische wijze te reflecteren 
op media en kwijlend achter de nieuwste ontwik-
kelingen aanlopen. Maar wat als het helemaal niet 
zo slecht is om de houding van een zombie in deze 
mediacultuur aan te nemen?’ Deuze legt uit dat 
zombies voornamelijk worden gekenmerkt door 
een onpersoonlijke socialiteit. ‘Zombies komen al-
tijd samen in groepen, wat bevestigt dat het sociale 
wezens zijn. Toch zullen zombies geen halt hou-
den wanneer een van de groepsleden wordt neer-
geschoten. In feite dwingen media ons ertoe ook 
een onpersoonlijk sociaal karakter aan te nemen.’ 
Volgens Deuze is er bijvoorbeeld zoveel ellende in 
het nieuws dat een dergelijke houding vereist is. 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Waar doen zij onderzoek 
naar en waarom juist dáárnaar? 
Deze maand: Mark Deuze (1969), 
hoogleraar Mediastudies, over zijn 
onderzoek naar ‘een leven ín media’. 
Tekst /// Janet Lie en Gwyneth Sleutel 

Beeld /// Sietske Arnoldus 
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De werkelijkheid van een 
        mediazombie-apocalypse

Carrièreperspectieven

Volgens de studiegids biedt Carrièreperspectieven ‘een oriëntatie op de actuele vakbeoefening van de 
historische Nederlandse literatuur en de rol die jij daarin kunt gaan spelen’. De naam van de cursus doet 
denken aan een oproep voor een studentenbijeenkomst over toekomstperspectieven na je studie. Tijdens 

ons gesprek wordt echter wel duidelijk dat dit iets is wat niet in een informatieavond gepropt kan worden. 
In dit 6-puntsvak, verplicht voor studenten Nederlandse taal en cultuur en toegankelijk voor keuzevakkers, 
wordt gedurende zes weken getracht wetenschappelijk onderzoek en het brede maatschappelijk veld samen 
te brengen. Van Gemert: ‘Gedurende de reeks komen onder anderen alumni, uitgevers, directeurs van 
bibliotheken en tekstschrijvers langs in de les om studenten te vertellen over hun werkervaring. Studenten 
interviewen deze historische letterkundigen, in de hoop dat ze concrete carrièrepaden voor zich gaan zien.’ 
Jansen: ‘Het andere deel van de colleges, dat later in de week wordt gegeven, wordt gebruikt om als het ware 
in sneltreinvaart een onderzoek uit te voeren. In week vier hebben de studenten dan een onderzoeksverslag 
dat ze leren populariseren. Ze gaan het herschrijven, inkorten, kiezen er afbeeldingen bij. Of ze kiezen ervoor 
het te didactiseren, kijken hoe ze van hun geleerde kennis een lespakket voor het voortgezet onderwijs kunnen 
maken bijvoorbeeld.’ Van Gemert: ‘Het gaat ons echt om die vertaalslag tussen de academische wereld en de 
praktische werkvloer.’

Jansen: ‘We zien dat studenten zich aan het begin van het tweede jaar vaak beginnen af te vragen wat ze 
nou eigenlijk willen en waar ze heen gaan met hun studie.’ Van Gemert: ‘Om deze reden gaan we het vak 
eerder in de opleiding geven. Nu wordt het nog gegeven in het derde jaar, maar vanaf volgend jaar zal het in 
jaar twee gegeven worden.’ Jansen: ‘Deze module kan studenten bijvoorbeeld helpen met het kiezen van een 
master. In het tweede jaar hebben ze nog ruimte om hun keuzevakken daarop te baseren. Vanaf volgend jaar 
willen we studenten onderzoeksresultaten uit voorgaande vakken laten verwerken. Zo besparen we de tijd 
van het uitvoeren van onderzoek en kunnen we de nadruk leggen op de vraag op welke manier ze straks de 
buitenwereld in gaan.’

Voor keuzevakkers van buiten Nederlandse taal en cultuur hebben Van Gemert en Jansen een stapel 
onderwerpen klaarliggen, zodat ze zonder achterstand mee kunnen doen aan de collegereeks. Onderzoek 
naar het vroegere functioneren van de 
haven van Amsterdam in de vorm van 
een lofdicht gebruiken voor iets als 
SAIL Amsterdam bijvoorbeeld. 

Van Gemert en Jansen beamen dat 
het schrijven van een vakomschrijving 
voor de studiegids vaak een lastig 
proces is. Vaak moet de omschrijving 
al ver voordat een vak begint af zijn. 
Jansen: ‘Hierdoor krijg je soms vage 
beschrijvingen. Er waren studenten die 
dachten dat we ze gingen leren over 
de beroepen die zeventiende-eeuwse 
taalkundigen hadden, haha! Mede 
hierom zal het vak vanaf volgend jaar 
“Historische literatuur vandaag” 
heten.’ 

De studiegids biedt een hoop onduidelijke vakomschrijvingen, waardoor 
de speurtocht naar de juiste keuzevakken vaak moeizaam verloopt. Wat is 
het belang van een vak volgens de docenten die het geven? Deze maand: 
Carrièreperspectieven van Lia van Gemert en Jeroen Jansen.  
Tekst /// Emma Sprangers   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

DOOR MEDIA MAKEN WIJ 
ONZE WERKELIJKHEID

ZOMBIES ZIJN SOCIAAL 
ONPERSOONLIJKE 

WEZENS

Vak: Carrièreperspectieven
Docent(en): Lia van Gemert en Jeroen Jansen
Onderwijsinstituut: Keuzevak van Nederlandse taal en cultuur, College of Humanities
Ingangseisen: Minstens 48 EC op relevante terreinen uit de Geesteswetenschappen, of als onderdeel 
van de minor Gouden Eeuw
Periode: Nu semester 2, volgend jaar semester 1, blok 2 (6 EC)
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A an de rand van de Amsterdamse Diamantbuurt staat de statige 
Diamantslijperij Asscher. Waar honderd jaar geleden ‘s werelds 
grootste diamant in het diepste geheim werd geslepen, staat vandaag 

de dag Maroesjka Verhagen in haar blauwe overall kilo’s klei om te kneden 
tot kunstwerken. Twee jaar geleden zat ze nog in de collegebanken, maar 
stopte hiermee na het halen van haar propedeuse Geschiedenis. In een door 
de avondzon verlicht atelier vragen we haar hoe dit zo is gekomen.  

Waarom ben je geschiedenis gaan studeren en waarom ben je gestopt?
‘Ik heb eerst mijn bachelor aan de Gerrit Rietveld Academie gehaald, dat 
was mijn eerste studiekeuze. Rietveld is één grote speeltuin, je kan er alles 
doen, maar het voelde alsof alle kennis van de geschiedenis rechtstreeks van 
een Wikipedia-pagina afkwam. Ik voelde een leegte in me die gevuld moest 
worden met gegronde kennis. Hierdoor heb ik besloten om een tweede 
opleiding te gaan volgen en begon in 2013 aan een bachelor Geschiedenis. 
Dit kon op zich wel financieel geregeld worden, maar dat hield wel in dat ik 
daarnaast geen tijd had om andere dingen te doen. Ik kon het niet tegenover 
mezelf verantwoorden om vertraging op te lopen. Ik wilde tegen die tijd ook 
wel gaan werken, maar dat was niet te combineren met studeren en mijn 
kunstenaarspraktijken. Daarom ben ik na mijn propedeuse gestopt en bij 
museum Het Grachtenhuis gaan werken.’

Hoe bevalt het om te werken?
‘Ik begon hier op de museumvloer en ben na anderhalf jaar doorgestroomd 
naar de backoffice. Ik wist het niet van tevoren, maar kantoorwerk is helemaal 
niet goed voor mij. Aan het eind van de dag was mijn hoofd helemaal wolkig 
en kreeg ik op het atelier niets meer voor elkaar. Ik had geen idee wat ik 
die dag had gedaan, omdat het één grote bal van niksigheid was geworden. 
Inmiddels ben ik gevlucht naar een bakkerij, waar ik de hele dag croissantjes 
sta te rollen. Ik stuurde ze een open sollicitatie: “Hee, ik word gek hier op 
kantoor, mag ik alsjeblieft bij jullie komen meelopen?” Ze belden dat ik er in 
opleiding mocht komen.’

Is dat werk niet ook eentonig?
‘Ik zie dat als iets heel anders. Ik begin onderaan, want ik weet nog vrij weinig 
over brood, maar ik heb wel de mogelijkheid om dingen bij te leren. Het is 
zoveel fijner voor mijn hoofd om iets fysieks te doen. Het is ook voor een heel 
duidelijk doel: je bent iets aan het maken dat mensen straks gaan opeten. 
Brood fascineert me, omdat het lijkt te leven. Het heeft drie rijsmomenten 
en daarna ga je het afbakken. Ik ben nu ook heel erg verwend qua brood. Ik 
stond laatst in de keuken een goed brood te snijden en dacht: ja! Zo moet dat 
klinken.’

Heb je achteraf wel het idee dat je iets hebt gehad aan je propedeuse 
Geschiedenis? Heeft het je geïnspireerd?
‘Niet één op één geïnspireerd. Het is niet dat ik over de Habsburgers leer en er 
vervolgens alleen nog maar Habsburgse kinnen in mijn portretten staan. Ik 
zie de verhalen van de geschiedenis als een bron van inspiratie. Ik hou me in 
mijn kunst veel bezig met mensen. Ons doen en laten, ons uiterlijk en het 
aspect van goed en kwaad. Dat is ook een groot onderdeel van de studie 
geschiedenis. Morele oordelen zijn natuurlijk heel erg gebonden aan de 
tijdgeest. Wat wij nu als “slecht” zien, was in andere tijden misschien 
doodnormaal en omgekeerd. Ik loop sinds kort stiekem mee met een 
filosofievak en zit er zelfs over te denken om mijn studie geschiedenis volgend 
jaar gewoon weer op te pakken. Eigenlijk is dat zelfs vrij zeker.’ 

Doorkneed in haar vak
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 maand: Maroesjka Verhagen (1990), 
kunstenares (en bakker).  
Tekst /// Vincent Smit en Emma Sprangers    Beeld /// Anna Berkhout

 
 Maroesjka Verhagen

 1990
Studie 
 Bachelor Art & Design aan de 
 Gerrit Rietveld Academie (VAV) en 
 propedeuse Geschiedenis aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2014
Werk 
 Kunstenares en bakker
Salaris 
 Bakkerij: nog geen salaris
 Kunst: op verkoop

(7:16)

klaar met dit beton
kom maar met het water
sta daar zonder vragen
afgronden onder me vervagen
net zwarte vlekken verwoestend
en vervuild is alles 
achter mij
staat voor mij al het goede
gevoed door wat is dat eigenlijk

(2:52)

dit
wat is dit
dit is
is

(2:51)

ik wil niets meer weten
ik wil niet kunnen praten
ademen, ik spreek mezelf tegen
herhaal mezelf

dit is de eerste keer
dat ik voel
dat ik mijn tijd niet verdoe

(0:03)

en het is te laat

0:01

of nét 

op 

tijd

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

BROOD OP DE PLANK BUGRA
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In de zuidelijke provincie Guangxi zie ik de traditionele kant van China. 
Boeren werken zonder machines op het land. Lokale bewoners dragen 
stokken met aan weerszijden rieten manden vol mandarijnen. Oude 
vrouwen schuifelen over stenen wegen. Veel van hen zijn krom door 
het dragen van zware lasten. In de rivier wassen moeders met de hand 
de kleren van hun gezin. Op smalle bamboevlotjes vissen mannen met 
aalscholvers.

In deze provincie bezoek ik Yangshuo, bekend om zijn prachtige 
karstgebergte en één van China's meest populaire bestemmingen. 
Elke dag komen boten vol toeristen aan over de Li-rivier. Het gebied 
wordt overwoekerd door hotels. In het centrum vind je restaurants 
en souvenirwinkels, 's avonds dreunt er muziek uit de bars. Maar 
na tien minuten fietsen beland je tussen sinaasappelgaarden en 
landbouwvelden. Kindjes roepen enthousiast hallo naar mij, buiten 
komen de dorpsbewoners samen om te kaarten.

In Yangshuo ontmoeten twee werelden elkaar. Op het platteland rond 
de stad wordt opvallend veel gebouwd. Hele dorpen staan in de steigers. 
Oude en verwaarloosde huizen staan naast witgepleisterde gebouwen. De 
eigenaar van het hotel waar ik verblijf, vertelt dat veel boeren hun geld 
gebruiken om een nieuw huis in de streek te bouwen. 'Zij gaan er niet zelf 
in wonen maar verhuren het aan rijke investeerders uit de grote steden 
die er een hotel van maken. Die investeerders bezoeken Yangshuo tijdens 
China's Golden Week: een nationale vakantie. Dan stroomt Yangshuo 
vol met Chinese toeristen die het landschap komen bekijken en is er 
een gebrek aan hotels. Maar vervolgens staan de rest van het jaar veel 
gebouwen leeg.'

In China geldt nog altijd het huishoudregistratiesysteem (hukou). Je hebt 
een plattelands- of een stadshukou, waarbij bepaalde rechten en plichten 
horen. Elke familie op het platteland heeft recht op één huis. Dat geldt ook 
voor elke zoon die wordt geboren. Mensen uit de stad mogen geen huis 
kopen op het platteland. Hierdoor huren zij van boeren, of bouwen ze een 
hotel op naam van de boer. In ruil voor het geïnvesteerde geld mogen zij 
het gebouw voor een bepaalde tijd gratis gebruiken.

De overheid beseft dat deze ontwikkeling de nationale trekpleister 
niet ten goede zal komen. Ter waarschuwing heeft zij laatst een illegaal 
gebouwd hotel neergehaald. Als een land dat zich economisch zo snel 
ontwikkelt, zoekt China naar een balans tussen het traditionele en het 
moderne, waarbij het prachtige landschap behouden blijft.

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

In de steigers

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

COLUMN KIM
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streren kan beschrijven. Het eerste type is het ideaaltypische ‘transactioneel 
leiderschap’. Dit behelst op de korte termijn en op compromis gerichte, tac-
tisch en genuanceerd handelen en spreken. Dit moge concreet en doelmatig 
zijn wat betreft demonstraties, maar het voert geen idealen aan en activeert 
de burger nauwelijks. Het is te saai. Hiertegenover stelt de auteur het ideaal-
type van het ‘transformatieve leiderschap’. De transformatieve leider stelt een 
onrecht aan de kaak en werpt zich op als de brenger van verandering. Hoe-
wel niet alle demonstraties een sterke leidfiguur kennen, is het taalgebruik 
dat Burns associeert met dit ideaaltype treffend wanneer we het vergelijken 
met het discours van de demonstratie. Het transformatieve karakter van de 
demonstratie ligt feitelijk al besloten in de etymologie van de term – demon-
strare (lat.): tonen, opmerken, bewijzen.

Ideologie
Een demonstratie ontstaat namelijk wanneer men benadeeld wordt, of wan-
neer men een onrecht ervaart. Men zou kunnen stellen dat iedere demon-
stratie een bepaalde ideologie uitdraagt, die gepropageerd wordt in de stand-
punten van de demonstranten en in de formulering van de vijand waartegen 
gestreden wordt. Dit komt duidelijk naar 
voren in politieke demonstraties, maar 
ook ‘stil’ protest zoals de rouwstoet na het 
vliegtuigongeluk met de MH17 toont in ze-
kere mate een ervaren onrecht, waar een 
ideologie achter schuilt. In het laatste ge-
val bijvoorbeeld de opvatting dat zinloos 
geweld ‘zinloos’ is.

Het interessante aan de ideologische 
lading is dat dit zowel de kracht als de 
zwakte van de demonstratie is. Enerzijds 
is deze ideologie de verbindende factor 
tussen mensen en de drijfkracht achter de 
demonstratie. Anderzijds kan zij ook de 
ondergang van haar eigen de-monstratie 
betekenen. De demonstratie gaat namelijk 
uit van het idee dat er een vijand is die be-
streden moet worden, maar identificeert 
zich met het tegenovergestelde van deze 
vijand. Als rendementsdenken de vijand 
betreft, is niet-rendementsdenken de de-
monstratie zelf. Deze ‘negatieve’ identiteit 
maakt haar kwetsbaar, omdat ze deze ont-
leent aan datgene waartegen ze strijdt en haar identiteit dus oplost zodra het 
beoogde doel is bereikt. De hoop die zij geeft, de saamhorigheid en het gevoel 
gehoord te worden, verdwijnen wanneer de demonstratie uiteen valt. Men 
kan zich afvragen in hoeverre dit problematisch is voor praktisch-georiën-
teerde demonstraties, maar in het geval van sterk ideologisch protest lijkt de 
zingeving achter de demonstratiepraktijk iets dat fungeert als doel op zich: 
het tonen van de mores van de goede burger, waarbij daadwerkelijke veran-
dering in sommige gevallen van secundair belang lijkt.

Zo zou in het geval van politieke demonstratie het uiteenvallen hiervan de-
sastreus blijken, aangezien de partij of belangenvereniging die demonstreert 
zich hoogstwaarschijnlijk niet ten doel stelt zichzelf op te heffen indien het 
ideaal verwezenlijkt is. En dus lijkt ze genoodzaakt haar vijanden dusdanig 
abstract te formuleren opdat ze nooit overwonnen en de doelen nooit bereikt 

kunnen worden, waarmee haar protest en negatieve identiteit in stand blij-
ven. Zo zingt de SP nog steeds het decennia oude ‘De Internationale’, is de 
PvdA nog steeds aan het bouwen aan ‘een socialer Nederland’ en blijft een 
definitie van wat Wilders een nepparlement noemt vooralsnog in het onge-
wisse. Auteurs die voortborduren op Burns’ bevindingen gebruiken dit ar-
gument om te suggereren dat er een paradox bestaat in het transformatief 
leiderschap. De leider die zich laat voorstaan op verandering is geenszins ge-
baat bij die verandering. De eenheid van de demonstratie bestaat bij de gratie 
van haar negatieve identiteit.

Maatschappelijk gewicht
Een bijkomend gevaar voor de eenheid van de demonstratie is het zwaar-
tekrachteffect. Indien een demonstratie een abstracte vijand bevecht, wordt 
het gemakkelijker voor splintergroeperingen of kleinere belangengroeperin-
gen zich te voegen onder de vlag van de grote demonstratie. De grote de-
monstratie is namelijk een uitstekend podium voor doeleinden die wellicht 
op zich zelf niet veel medestand oproepen, of simpelweg ongehoord blijven. 
Een abstracte vijand laat zich namelijk corrumperen voor allerhande motie-

ven. Zo liep het Maagdenhuis-protest op 
den duur het gevaar slachtoffer te worden 
van haar eigen democratische ideaal, puur 
omdat op de eigen democratische gron-
den splintergroeperingen niet afgestoten 
of geweigerd konden worden. Het was 
niet voor niets voor Geenstijl zo makkelijk 
om een oneerlijk beeld neer te zetten door 
één deviante bezetter te zoeken, deze te 
karikaturiseren, en vervolgens hiermee de 
hele beweging af te schilderen als junks en 
krakers, om maar wat te noemen. Wat dan 
vaak rest is een cynische volksopinie, een 
afzwakking van de medestand en verket-
tering  van het ideaal, of de ridiculisering 
van de groepering.

Wat ik hier heb willen schetsen is  
geenszins een kritiek op de demonstratie 
als verschijnsel; daarvoor is ze voor ons 
burgers te nuttig, te empowering. Wat ik 
echter heb willen aankaarten, is de  
discrepantie tussen enerzijds de demon-
stratie als middel tot verandering en  

anderzijds de demonstratie als doel op zich. Waar ideologie zich makkelijk 
leent voor medestand, dient men zich af te vragen in hoeverre ze dit ook 
daadwerkelijk verdient. Immers, indien de doelstelling onhaalbaar blijkt,  
is de demonstratie dan niet contraproductief wat betreft het bereiken  
van verandering? Hoe goed de intentie ook moge zijn, maakt zij zichzelf  
dan geen slachtoffer van haar eigen standpunt? En is zij de moeite van  
demonstratie dan nog waard, of is ze terecht onderwerp van hoon en ridicu-
lisering? 

Daar staat hij dan, be-leusd en be-spandoekt, de burger op zoek naar zijn 
podium. De burger in de straten, protesterend tot hij zijn gehoor vindt. 
Het heeft iets moois, maar op het eerste gezicht ook iets vreemds. Mooi 

omdat de demonstratie de hoeksteen van de gezonde democratie vormt. 
Vreemd omdat de uitingsvorm van het protest op het eerste gezicht wat absurd 
aandoet. Immers, demonstraties vinden veelal plaats op aangewezen locaties, 
ver van de schuldenaren of beoogde toehoorders tot wie de demonstratie 
primair gericht is. Daarnaast zijn demonstraties vaak omringd door een sfeer 
waarin abstracte vijanden of denkbeelden worden bevochten, en weinig 
concrete doelstellingen worden gepropageerd: ‘hét rendementsdenken’, ‘dé 
bio-industrie’.

Deze sfeer laat een spanningsveld zien dat inherent is aan de praktijk van het 
demonstreren. In zoverre het doel van een protest het bereiken van verande-
ring is, is het voor de protestgroepering te allen tijde van belang een gulden 
middenweg te vinden tussen enerzijds een activerende boodschap en ander-
zijds concrete oplossingen. Ten eerste dient de groepering er rekening mee 
te houden dat ze haar draagvlak behoudt en vergroot, om zo haar politieke 
gewicht te behouden of te versterken. Het creëren van een saamhorigheidsge-
voel, het wij-tegen-zij, gepaard met (al dan niet onbewust) abstract geformu-
leerde vijanden is altijd een effectief middel gebleken om een grote schwung 
teweeg te brengen. Weinigen zullen beargumenteren dat ‘het rendements-
denken’ op zichzelf een wenselijke zaak is, maar de vraag rijst in hoeverre 
dit een individu of instantie aan te rekenen valt. Betreft het niet veel meer 
een aanval tegen een collectieve maatschappelijke trend – een vijand zonder 
gezicht? Ten tweede is het voor de groepering van belang haar doelen dusda-
nig te formuleren dat niet alleen de verontwaardiging van de demonstranten 
breed gedeeld wordt, maar de doelen ook concreet en te realiseren blijken. 

De crux van de succesvolle demonstratie ligt denk ik in het vinden van dit 
evenwicht. Een demonstratie gericht tegen te specifieke en concrete doelen 
spreekt wellicht weinig tot de verbeelding en motiveert niet (meer) tot me-
destand. Zo lijkt bijvoorbeeld de sympathie voor vakbondsdemonstraties de 
laatste jaren af te zwakken. Anderzijds kan een te abstracte vijand leiden tot 
antipathie tegenover de groepering, waarbij te denken valt aan het cynisme 
dat de Occupy-beweging of de demonstraties tegen Monsanto toekwam. Vaak 
lijkt het echter alsof de praktijk van het demonstreren gericht is op het nega-
tieve, het tegen zijn. Dat is wellicht ook logisch – je demonstreert niet als je 
ergens tevreden mee bent, of ergens een neutrale opvatting over hebt. 

In een gedateerde, maar interessante theorie over vormen van discursief lei-
derschap onderscheidt historicus en politicoloog James Burns (1978) twee 
typen leiderschap – een typologie die ook accuraat de praktijk van het demon-

Dat demonstreren een fundamenteel burgerrecht is, staat 
buiten kijf. Maar hoe manifesteert de demonstratie zich op 
straat? Wat zijn de valkuilen en wanneer moeten we het 
serieus nemen?   Tekst /// Joey de Gruijl    Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa 

Protest om protest

DE EENHEID VAN DE DEMONSTRATIE 
BESTAAT BIJ DE GRATIE VAN HAAR 

NEGATIEVE IDENTITEIT

 
Joey de Gruijl (1992) is derdejaars student Sociologie en volgt een major 
Wijsbegeerte.
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HET INTERVIEW

Het boek, dat zich richt tot jonge westerse 
moslims, gaat over een groep islamitische 
studenten in Amerika. De jongeren zijn 

onorthodoxe moslims én punks. In plaats van 
zich te voegen naar conventionele vormen van de 
islam, vullen zij hun geloof zelf in. Volgens Knight 
schuilt hierin de verwantschap tussen punk en 
de islam: het zijn geen afgebakende visies op het 
leven, maar eerder sets van principes en ideeën die 
mensen zelf kunnen interpreteren. In tegenstelling 
tot het christendom is er in de islam geen 
dogmatische hiërarchische structuur. Religieuze 
leiders hebben in de islam niet noodzakelijkerwijs 
vormende macht: gelovigen bepalen aan de hand 
van de schriftuur zelf hoe zij willen geloven. Zo 
ook met punk: eigen hieraan is het idee van non-
conformisme, maar punks met hanenkammen, 
feministische riot grrrrls en skinheads dragen dit 
allemaal op een andere manier uit. 

Deze vrije en anarchistische benadering van 
het geloof leidt in dit boek tot nieuwe vormen 
van religieus leven. De islamitische jongeren 
uit Taqwacore geloven allemaal op een andere 
manier: ze kiezen zelf of ze willen drinken, drugs 
willen gebruiken of seks willen hebben, ze bidden 
wanneer ze willen en interpreteren de Koran 
allemaal anders. Een van de personages is een 
vrouw die ervoor kiest een boerka te dragen en 
overtuigd feminist is: ze streept zelfs passages 
uit de Koran door omdat ze deze seksistisch en 
achterhaald vindt. Ondanks meningsverschillen 
en soms radicaal afwijkende geloofsovertui- 
gingen hebben de jongeren een ding gemeen: de 
islam speelt voor hun allemaal een zeer belangrijke 
rol in hun leven. De tekst is doordrongen van 
intense religieuze beleving en waarde: het is 
het geloof dat verbroedering en vriendschap 
teweegbrengt. 

Hoewel bepaalde standpunten van Knight contro-
versieel aandoen, is het de vraag of ze werkelijk 
zo nieuw zijn, en of er in het Nederlandse islam-
debat aan deze ideeën behoefte is. Sakina Loukili 
(24), researchmasterstudent Religious Studies 
aan de UvA en belijdend moslim, reflecteert op dit 
denken over de islam. Zij vindt het beginpunt van 
Knight vrij realistisch: ‘In het hedendaagse Westen 
kan het orthodoxe collectief niet altijd overeind 
blijven. Er ontstaat behoefte aan een individualis-

tischere geloofsbenadering. Jonge moslims vragen 
zich vaak af hoe ze hun geloof in een geglobaliseer-
de, moderne wereld moeten belijden.’

Volgens Loukili is Knight niet een stem die uit de 
lucht komt vallen. Hoewel de vergelijking met 
punk nieuw is, is de islam volgens haar altijd al 
een religie zonder geestelijk leider of vastliggende 
structuur geweest. ‘Moslims baseren hun geloof al-
lemaal op dezelfde tekst. Hierdoor is er veel ruimte 
voor interpretatie. Dit is zowel een vloek als een 
zege: het betekent dat mainstream moslims en ex-
tremisten teruggrijpen op dezelfde bron.’ 

In dit licht zijn bepaalde visies uit Taqwacore  
wellicht minder schokkend dan zij op de buiten-
staander overkomen. ‘Michael Muhammad Knight 
is natuurlijk iemand die graag provoceert. In  
Nederland hoor je er niet veel over, maar femi-
nisme in de islam bestaat zeker. Ook is er veel  
discussie over gangbare interpretatie van de  
Koran. Sommige interpreten zeggen ook dat veel 

teksten niet meer letterlijk genomen kunnen  
worden.’ 

Loukili wijst ook op een blinde vlek van Knight. 
‘Hij vergeet dat er ook veel jongeren zijn die juist 
orthodoxer worden, die zoeken naar een puurdere 
vorm van de islam. Deze moslims krijgen door 
mensen als Knight het idee niet gehoord te wor-
den. Zij kunnen het als een uiting van white privi-
lege zien, wanneer een witte, bekeerde moslim als 
Knight opeens veel aandacht krijgt, terwijl de stille 
meerderheid ook nadenkt over hun geloof. Dat 
schept wantrouwen.’ 

Loukili wijst daarom op de tweedeling die binnen 
de Islam lijkt te ontstaan. Jongeren hebben behoefte 
aan hervorming, maar ook aan traditie. Taqwacore 
gaat volgens Loukili voor veel jonge Moslims te 
ver buiten de kaders van wat is toegestaan: ‘Voor 
velen zal het té radicaal zijn.’ Toch is ze blij dat de 
tekst nu in Nederland beschikbaar is: ‘Men moet 
dit lezen. Het is goed om geconfronteerd te worden 
met nieuwe ideeën en te praten over de verschillen 
in het beleven en praktiseren van de islam.’

In theorie kan Taqwacore een interessante bijdrage 
leveren aan een veranderend debat, maar het is de 
vraag of dit werkelijk mogelijk is. Tot nu toe is er 
weinig aandacht voor. Misschien is de shock value 
genoeg om een nieuwsgierige lezer te betrekken 
bij publiek debat, maar tot nu toe heeft het nog 
geen breed publiek ontvankelijk gemaakt.  

ACHTERGROND

Eerder dit jaar publiceerde uitgeverij Bananafish de vertaling van Michael Muhammad Knights boek Taqwacore, een 
roman over islam, punk en geloven in de 21e eeuw. Zijn de gewaagde statements uit dit boek een waardevolle bijdrage 
aan het islamdebat in Nederland of gaat Knight aan belangrijke punten voorbij?   
Tekst /// Janet Lie en Lodewijk Verduin     Beeld /// Rosa van Triest

Taqwacore: een mentale moshpit 
van islam en anarchisme

IN HET HEDENDAAGSE 
WESTEN KAN HET ORTHO-

DOXE COLLECTIEF NIET 
ALTIJD OVEREIND BLIJVEN

HET INTERVIEW

Henk Wildschut (1967) studeerde 
fotografie aan de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Den Haag. 
Sindsdien reist hij als freelance 
documentairefotograaf de wereld rond. 
Hij maakte onder meer reportages 
in Jordanië en Pakistan. Dit voorjaar 
exposeert hij in Foam met Calais – 
From Jungle to City, waarin hij de 
complexiteit en (on)zichtbaarheid 
van deze plek toont.    
Tekst /// Jetske Brouwer en Koen de Groot     

Beeld /// Merel de Herder 

Op zoek naar het 
verborgene 

Op zoek naar het 
verborgene 
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heeft zo’n rare connotatie gekregen: je moet er 
eigenlijk net de kogel voor ontlopen zijn.’

In ‘vluchteling’ weerklinkt meer 
slachtofferschap. Jij denkt dat mensen die 
vertrekken een actievere houding hebben. 
‘Ja. Je kunt ook indirect slachtoffer zijn, of uit-
gesteld slachtoffer. Bommen zijn gevallen, je hebt 
het een tijdje geprobeerd en dan denk je: Wat 
moet ik hier? Er bestaan landen waar alles goed 
geregeld is, waar de politie je niet lastig valt, waar 
je niet voor je kop geschoten wordt op straat. Nou, 
daar wil ik zijn. En dan ben je voor veel mensen 
niet meer een vluchteling.’

Vluchteling, migrant, gelukszoeker. Het zijn 

geen neutrale woorden in het publieke debat. 
‘Ja, gelukszoeker, ook zo’n term. Iedereen wil 
het geluk zoeken, toch? Maak gebruik van die 
gelukszoekers! Hier in Calais hebben ze even geluk 
gevonden en zie wat er gebeurt: er ontstaat een 
stad, hele mooie dingen. Dat potentieel moet benut 
worden. Bedenk je eens hoeveel ondernemers in 
Nederland onder zulke slechte omstandigheden 
gewoon een bedrijf zouden beginnen en dat ook 
nog rendabel zouden krijgen. Gewoon midden in 
een modderpoel.’ 

‘Benut het potentieel’, is dat jouw boodschap?
‘Dat begint het wel steeds meer te worden ja. Ik 
vind het ongelooflijk schrijnend dat we dadelijk 
weer mensen in een azc laten verkommeren en 

geen aanspraak doen op hun capaciteiten. Vanaf 
dag één moeten mensen de mogelijkheid krijgen 
dingen te doen. Ik wil niet leven in een Europa dat 
omringd is door hekken en waarbinnen wij in een 
zogenaamd utopische wereld leven die niets met 
de realiteit van daarbuiten te maken heeft. Europa 
gaat veranderen. En dat is helemaal niet erg, dat 
heeft het altijd gedaan. Maar ik denk dat dit een 
belangrijke periode is. Waar we over honderd jaar 
op terugkijken en waarvan we dan denken: toen 
veranderde het.’ 

Welke rol heb jij ten aanzien van deze periode?
‘Ik wil mensen laten zien hoe die eruit zag, ik ben 
beschouwend. Ik wil het algemene idee op scherp 
zetten en de mensen laten nadenken.’ 

HET INTERVIEW
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HET INTERVIEW

Op een gure voorjaarsochtend trekken 
wij naar het atelier van Henk Wildschut, 
die de avond tevoren terug is gekomen 

uit Calais. De fotograaf was daar als de bliksem 
naartoe afgereisd toen bleek dat ‘de Jungle’, het 
enorme vluchtelingenkamp dat al jarenlang in de 
duinen verscholen lag, door de Franse overheid 
ontruimd zou worden. Wildschut komt sinds 
2006  geregeld in de verschillende kampementen 
rond Calais om vast te leggen hoe de plek zich 
ontwikkelt en welke verhalen er in de kampen 
besloten liggen. Het blijft hem verwonderen hoe 
mensen vanuit het niets een bestaan creëren en 
hoe in een ogenschijnlijk desolate regio orde en 
sociale structuren ontstaan. Zijn aankomende 
tentoonstelling in Foam heet dan ook Calais 
- From Jungle to City. Eenmaal in Wildschuts 
atelier hoeven we geen openingsvraag te stellen. 
Bevlogen begint de fotograaf zelf te vertellen: ‘Wat 
er gisteren in Calais gebeurde was maar een kort 
tijdsmoment in het hele verhaal. Daarom is het 
belangrijk dat er goed gedocumenteerd wordt. Ik 
ben me daarvan bewust: hoe zullen we hier later 
op reflecteren?’ 

Waarom trok jij ooit naar Calais?
‘Ik ben altijd op zoek naar verborgen, maat-
schappelijke werelden met een urgentie. Ik zoek 
verhalen die niemand ziet, maar die wel cruciaal 
zijn. Immigratie is daar een van en dit speelt al 
sinds 2001 in Calais. Ook toen trokken migranten 
naar de havenstad in de hoop de oversteek naar 
Groot-Brittannië te maken. Ze werden daar in een 
grote hangaar gestopt en op een gegeven moment 
bestormden ze de tunnel naar Dover. Ik stond met 
mijn camera midden in die bestorming en dacht: 
dit is niets voor mij. Ik kon het niet doorgronden.’

Wildschut legt uit dat hij geen reportagefotograaf 
is. Ook in een ‘nieuwssituatie’ is hij op zoek naar 
de achtergrond. Zo kreeg hij via Artsen zonder 
Grenzen de opdracht om gebieden in Pakistan vast 
te leggen, net nadat het land door een aardbeving 
getroffen was. ‘Van mij werd verwacht dat ik tra-
nentrekkende foto’s zou maken, maar ik zag iets 
heel anders. Ik zag dat mensen enorme veerkracht 
hadden en snel de zaakjes op orde hadden. Binnen 
de kortste keren maakten ze hun tenten gezellig 
en hadden ze tuintjes. Ik vond het zo waanzinnig: 
het was gewoon gezellig daar.’ 

Komt het vaker voor dat je opdrachtgever een 
ander idee heeft dan waar jij mee terugkomt? 
‘Dat is wel een beetje mijn probleem. Ik probeer 
me wel aan te passen, maar dat lukt me gewoon 
niet altijd. Ik wil tegendraads zijn, want dat is 
de functie van een fotograaf en kunstenaar.’ 

Wildschut stopt en verbetert zichzelf: ‘Ik ben 
documentairefotograaf, dat vind ik wezenlijk an-
ders dan kunstenaar. Een kunstenaar werkt vanuit 
zijn verbeelding. Ik heb de realiteit nodig, ik leg er 
mijn ideeën in. Dat is mijn kunstenaarschap.’

Werk je nooit met ensceneringen?
‘Nee. Wel pas ik eens wat aan, bijvoorbeeld als 
ik rotzooi op de voorgrond zie. Maar dat is puur 
esthetisch. Ik vraag me met name af wat er 
allemaal al is gedaan en verteld en wat ik er aan 
toe kan voegen. Als documentairefotograaf zie 
ik mezelf als de bezemwagen van het nieuws. De 
echte reportagefotografen staan aan de frontlinie 
en zien dingen die niemand ziet. Als een ramp 
plaatsvindt, moet je mensen hebben die het 
publiek wakker schudden. Zulke fotografen 
tonen wat er aan de hand is: het drama. Huilende 
kinderen, kapotgeschoten lichamen. Zij zijn de 
commando’s van de fotografie. Daarna komen 
de grondtroepen die dat werk keer op keer over 
doen. Dan ontstaat geweldsporno: er worden 
alleen maar shockerende foto’s geschoten om 
het shockerende beeld. Dat slaat mensen lam. Ze 
denken: “Heb je weer die vluchtelingen, wat moet 
ik er mee?” Dan is het tijd voor verdieping en 
komen kunstenaars en fotografen zoals ik om een 
ander verhaal te vertellen.’

Probeer jij foto’s met een eeuwigheidswaarde 
te maken? 
‘Ja. Het is altijd een momentopname, maar je 
kunt wel kijken hoe je een beeld zo monumentaal 
mogelijk maakt. Dat is het spel dat ik speel, dat 
vind ik het leukste. Je moet heel kritisch blijven, 
alle eerste emoties eraf pellen en dan jezelf 
afvragen: waar gaat het nou om? Gisteren in 
Calais was voor mij bijvoorbeeld een rare dag. 
Ik kreeg het gevoel dat het één groot theater 
was. De fotografen, Franse demonstranten en 
de politie speelden allemaal een hoofdrol. Maar 
de immigranten waren eigenlijk secundair. Zij 
hadden een heel passieve rol, het was haast alsof 
zij de toeschouwers waren. Veel fotografen waren 
teleurgesteld, want er was geen actie. Als er dan 
één brandje ontstaat, staan ze er allemaal omheen. 
En dan kijk ik op Twitter en zie ik die vlammen 
met een “Migrants burn their own camp”. Zo gaat 
dat.’ 

Twitter is een van de vele media waarin 
sinds 2005 in toenemende mate over de 
vluchtelingencrisis wordt bericht. Ook het 
publieke discours is in de loop der jaren 
intenser geworden. Heb jij hierdoor als 
fotograaf een andere rol gekregen? 
‘Ik vind mijn rol op dit moment heel verwarrend. 
Ik zit midden in de storm van het nieuws en ik loop 
er met mijn reflecties achteraan. Vorig jaar werd 
ik door de Volkskrant gevraagd een reportage te 
maken over immigratie. In juni reed ik langs de 
grens van Hongarije met een politieagent toen ik 
op de radio hoorde dat de Hongaarse regering had 
besloten daar een hek te bouwen. Die politieman 

zei: “Nee joh, dat gaan ze niet doen.” En ik dacht 
ook: ben je net een hek kwijt, krijg je een nieuw 
hek. Maar drie maanden later stond het er! Ik wist 
gelijk: hier moet ik naar terug. Dit is de plek waar 
het gaat gebeuren.’ 

Wildschut veert op en begint tussen zijn foto-
afdrukken te speuren. Hij vindt twee afbeeldingen 
die hij ons toont: tweemaal dezelfde plek langs de 
Hongaarse grens. Eenmaal met en eenmaal zonder 
hek. De foto’s tonen slechts de plek zelf, er is geen 
vluchteling te bekennen. Wildschut legt uit dat dit 
een bewuste keuze is: ‘Ik had die foto ook kunnen 
maken met allemaal mensen op het spoor, maar je 
moet blijven verrassen om de mensen wakker te 
houden. Je moet origineel blijven. Ik fotografeer 
heel ruim en ik selecteer heel nauw.’ 

Als de kranten ons groepen vluchtelingen langs 
de Oost-Europese grenzen tonen, kiest Wildschut 
dus bewust voor een impliciet beeld. Door te 
spelen met het (on)zichtbare, lijkt hij met zijn 
fotografie een duidelijke visie te hebben. Als hij 
over zijn projecten vertelt, valt eveneens op dat hij 
vaak spreekt over de ‘menselijke veerkracht’. 

Is die veerkracht veranderd in Calais?
‘Wat ik heel interessant vond om te zien, is wat er 
gebeurt als de overheid zich totaal afzijdig houdt 
en de mensen aan hun lot overlaat. Dan ontstaat er 
dus iets. Mensen gaan winkels openen, bakkerijen. 
Ze gaan hun creativiteit inzetten. En de overheid 
kijkt ernaar en denkt: “fuck, dit willen we niet.” 
Er was een periode in het kamp dat er enorm 
veel spirit was. Er waren misstanden, absoluut. 
Maar er was spirit. Nu keert het systeem zich 
tegen die vrijheid, terwijl er geen wetteloosheid 
was. Ik werd er nooit lastiggevallen. Maar toen 
de overheid haar macht ging opvoeren, werden 
mensen onzeker. Er ontstond stress. Als de 
structuren onderuit worden gehaald, voelt 
niemand zich meer verantwoordelijk.’

Het valt ons op dat als Wildschut over de 
inwoners van de Jungle spreekt, hij het niet over 
vluchtelingen, maar over migranten heeft. Hij legt 
uit dat ook dit een bewuste keuze is: ‘Ik wil dat 
onderscheid niet maken. Ik denk dat iedereen die 
in Calais zit uit een land komt dat instabiel is en 
daar hebben mensen mondiaal genoeg van. Van de 
corruptie, de wetteloosheid, de machteloosheid en 
de uitzichtloosheid. Dat vind ik genoeg reden om 
mensen vluchteling te noemen. Maar ‘vluchteling’ 

ALS DOCUMENTAIRE-
FOTOGRAAF BEN IK 

DE BEZEMWAGEN VAN 
HET NIEUWS 

IK ZOEK VERHALEN DIE 
NIEMAND ZIET 
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UITGELICHT

Wat: Kam Yin
Waar: Warmoesstraat 6
Hap: Surinaams-Chinees-Indonesisch
Gemiddelde prijs: ongeveer €8 - €11
Gemiddelde wachttijd tussen 18.00 – 20.00 uur: ongeveer 15 
minuten
Recensent: Anne Wijn

In de van toeristen doordrenkte Warmoesstraat stikt het van de Argentijnse 
grillrestaurants waarvan je weet dat ze nooit in de haak zijn. Wie zich door 
de neppe vleesgeuren niet laat afschrikken, vindt echter op de kop van de 
straat het even brede als diepe Surinaamse mengelmoes-restaurant Kam 
Yin. Altijd druk maar nooit vol, dus perfect voor een snelle hap. Bij de ingang 
word je opgevangen door een van de bediendes en dan is het even span-
nend: krijg je een plaatsje in de tl-verlichte voorkant van het restaurant, of 
word je meegenomen naar de sfeervollere achterste zaal? Voor ons geldt 
gelukkig het laatste en we strijken neer aan een van de donkere nephouten 
tafels met papieren placemats. Ook zonder tl-licht is de menukaart nogal 
heftig. Overbelichte stukken vlees en ondefinieerbare sauzen staren je aan. 
Maar wat er uiteindelijk op je bord verschijnt is heerlijk. De gado gado heeft 
veel knapperige kroepoek, de roti is rijk gevuld en lekker gekruid, de saoto 
soep heeft wat weinig vlees maar wel veel taugé en Indonesische aardap-
pelstaafjes. Als je stiekem kiest voor een biertje voor je college moet je zeker 
voor het lichte Chinese Qingdao-bier gaan. De bediening is vriendelijk en 
snel en binnen een halfuurtje heb je bij Kam Yin een prima bodem gelegd 
voor een avondje geesteswetenschappelijke inzichten.

Wat: Bird
Waar: Zeedijk 77
Hap: snelle Thaise hap
Gemiddelde prijs: ongeveer €9 - €12
Gemiddelde wachttijd tussen 18.00 – 20.00 uur: ongeveer 5 
minuten
Recensent: Djuna Spreksel

De Zeedijk mag met recht het walhalla van de Aziatische eetadresjes 
genoemd worden. Tussen al het geweld van de Chinese uitspanningen zit 
hier Bird gevestigd, een snackbar waar Thaise lekkernijen kunnen worden 
afgehaald. Voor studenten die na avondcolleges in de Oudemanhuispoort 

met hongerklop geconfronteerd worden of veroordeeld zijn tot lange 
avonden blokken in de bieb, biedt deze tent op nummer 77 een uitstekende 
mogelijkheid de buikjes lekker rond te eten. De snackbar blijkt na 
binnenkomst piepklein te zijn en bomvol te staan met Amsterdammers die 
geen zin hebben om te koken. Twee minuten de drukke keuken observeren 
leert dat het hier, ondanks de chaos, als een geoliede machine loopt. Je 
kunt je hap ook hier opeten, maar tijdens het spitsuur zit je dan bijna bij 
de koks op schoot terwijl de vlam in de pan slaat. De prijzen variëren van 
€5 (voorgerechten) tot €9 (vega en een dagelijks wisselende daghap) en 
€11,50 (vlees). Dat laatste betaal je ook voor een overheerlijke Pad Thai 
of Nua Priou Waan, waarbij we onze vingers aflikken. Prijzen zijn dus niet 
uitgesproken studentvriendelijk, maar daar staat tegenover dat je, binnen 
vijf minuten na het doen van je bestelling, een enorme hoeveelheid heerlijks 
meekrijgt waar je gemakkelijk twee dagen van eet. Kijk, dat maakt het nog 
aantrekkelijker de volgende keer een noodstop bij Bird te maken. 

Wat: Curry Express
Waar: Spuistraat 50
Hap: Surinaams-Indiaas eten
Gemiddelde prijs:  €8 voor een Surinaams nasigerecht
Gemiddelde wachttijd tussen 18.00 – 20.00 uur: 10 minuten
Recensent: Koen de Groot

De kleine toko aan de Spuistraat biedt op het eerste gezicht een goede 
mogelijkheid tot eten voor de student die tot in de avonduurtjes in het P.C. 
Hoofthuis verblijft. Vol goede moed stap ik daarom het eettentje binnen, 
maar meteen krijg ik de eerste tegenvaller te verwerken. Ik word compleet 
genegeerd. In plaats van aandacht te hebben voor een klant, tuurt de 
Pakistaanse medewerker aandachtig naar een livestream van een 
cricketwedstrijd. Na wat gekuch word ik dan toch opgemerkt en bestel ik 
een Roti Kip. Tien minuten later is het gerecht klaar en loop ik terug naar 
het PCH, nadat ik eerst heb moeten vragen om wat servetten, een tasje en 
een lepel. Klantvriendelijkheid is ver te zoeken. Eenmaal in het PCH 
aangekomen, blijkt het eten van de roti een ware opgave te zijn. De stukken 
kip zijn reusachtig en het lepeltje volstaat niet om het vlees van het bot te 
krijgen. Dus zet ik grovere middelen in. Met m’n handen ga ik het gevecht 
met de kip aan. Ik win, maar de prijs die ik moet betalen is hoog. De eens zo 
schone tafel in de kantine is verworden tot een slagveld, botspaanders 
liggen her en der verspreid over het tafelblad. Wat een lekkere maaltijd had 
moeten worden, is uitgelopen op een janboel. Ik loop weg. Dit nooit meer. 
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Wat: Wok 2 Home
Waar: Voetboogstraat 23H
Hap: Chinees. Onze Nederlandse versie ervan althans
Gemiddelde prijs: ongeveer €5 - €7
Gemiddelde wachttijd tussen 18.00 – 20.00 uur: maximaal 15 
minuten
Recensent: Emma Sprangers

Wok 2 Home voelt als een miniatuurversie van een kantine. De zaak 
is erg klein, maar rond de tafels gonst het van luide gesprekken en 
bestekgekletter. De tl-buizen zijn net te fel om het een gezellig etentje 
te maken, maar daar is deze tent ook niet voor bedoeld. Het standaard 
publiek bestaat uit roodogige toeristen die hun munchies sussen en even 
roodbeoogde studenten die hun dag voorbij hebben zien gaan vanuit de UB 
om de hoek. Het is er druk, maar langer dan een minuut of tien zal je niet 
hoeven wachten op je bakje comfort food. Ondertussen kun je een praatje 
maken met de zoete jongen die altijd achter de kassa staat en nauwelijks 
Nederlands spreekt, of meesurfen op verhitte discussies over de relevantie 
van Kant. Ja, echt. Naast nasi, bami en noodles hebben ze andere snacks als 
springrolls, soepjes en salades. Een simpele wokmaaltijd heb je voor € 4,90. 
Deze kun je, tegen een meerprijs, aanvullen met verschillende vlees- en 
groentesoorten, maar op zichzelf is de standaard, verrassend smaakvolle 
maaltijd voldoende om je buik te vullen en je aandacht even ergens anders 
op te richten dan die te snel naderende deadline. Let wel op dat je zelf 
servetjes meeneemt en voorkom een deceptie eenmaal terug in de kantine.

Wat: BurgerBar Express
Waar: Warmoesstraat 21
Hap: hamburgers en patat
Gemiddelde prijs: ongeveer €6 - €8
Gemiddelde wachttijd tussen 18.00 – 20.00 uur: 5-10 minuten
Recensent: Vincent Smit

‘Daar waar een bouquet van cannabis zich verhult in de wind is waar de 
beste burgertent van Amsterdam zicht bevindt’, luidt een eeuwenoud 
gezegde. Niets is minder waar. De Warmoesstraat is een stinkende, 
vieze plek, maar de BurgerBar Express is een fastfoodtent volgens het 
boekje. De menukaart is al te lezen vanaf de straat: voor €3,50 heb je 
een sappige burger, die je voor €5,80 en €8,50 kan verdubbelen en zelfs 

verdriedubbelen. De BurgerBar is in principe goedkoop, maar pas op voor 
de toppings! Die draaien je de nek om. Mijn keuze is allang gemaakt: het 
wordt een vette burger met een hand frieten en een klodder mayo on the 
side. Dit kost je €6,30 en het is een flinke hap. De open keuken geeft je de 
mogelijkheid om je maaltje scherp in de gaten te houden en je honger nog 
even goed aan te wakkeren. De 5 à 10 minuten die het duurt om je burger 
te bereiden wordt verzacht door een stereotyperende fastfood Top 40-mix. 
Nog geen kwartier probeer je met je laatste frietje de uit je burger gedrupte 
vetrestjes je mond in te werken. Dat was een goede investering.

Als je tijdens de tentamenweek een avond studeren op de planning hebt staan, 
wil je je natuurlijk niet ook nog zorgen maken over waar en wat je gaat eten. 
Babel testte vijf relatief onbekende en goedkope eettentjes in de buurt van het 
P.C. Hoofthuis die als lichtpuntje kunnen dienen van jouw studieavond. Van 
sappige burgers tot snelle wokhap   Beeld /// Rosa van Triest

Vlotte studiehap



Dat de UvA een chaotische universiteit is, is al jaren bekend. Vele studen-
ten streden de afgelopen jaren nog dapper (en vaak tevergeefs) voor 
hun gelijk over fouten in de studiegids. Anderen tikten voor de zoveel-

ste keer huilend een mailtje, om te smeken voor toegang tot dat ene vak na 
een onverwachte serverfout. De meeste studenten hebben zich er tijdens hun 
eerste studiejaar echter al lang mee verzoend dat de UvA nu eenmaal geen 
bureaucratisch wonder is. De UvA zal altijd moeite blijven hebben met ge-
stroomlijnde processen rond studiezaken. Maar, dit komt niet uit onwil voort. 
Sterker nog: ik ben van mening dat de UvA het regelen van studiezaken be-
wust zo chaotisch mogelijk houdt.

Een onverwachtse ontdekking
Laten we bij het begin beginnen. Ietwat onzeker besloot ik afgelopen maand 
een achtergrond te schrijven over hoe het er achter de schermen van de UvA 
aan toegaat. Het was de bedoeling om een aantal problemen voor te leggen 
aan de onderwijsbalie en te kijken hoe vaak ik doorverwezen zou worden tot 
ik bij het juiste UvA-orgaan uitkwamen dat het probleem voor ons kon oplos-
sen. Maar de praktijk bleek weerbarstiger. De eerste reactie bij het horen van 
de naam Babel was een doorverwijzing naar een collega, die op vakantie bleek 
te zijn en mij per mail doorverwees naar een andere collega. Mijn speurtocht 
was begonnen.

De derde collega was bereid met mij in gesprek te gaan en nodigde mij uit op 
het kantoor in het Binnengasthuisterrein. Ik sprak over communicatiemoei-
lijkheden binnen de UvA en dat dit vaak de oorzaak is van de organisatorische 
problemen. Er werd duidelijk uitgelegd hoe de belangenstrijd tussen verschil-
lende UvA-organen en de strenge controles zorgen voor de bureaucratische 
rompslomp waar onze universiteit bekend om staat. Denk bijvoorbeeld aan 
iets simpels als het selecteren van een datum voor de diploma-uitreiking, wat 
tegenwoordig centraal geregeld is. De onderwijsadministratie regelt dit on-
derling met de opleidingsdirecteur, die weer afhankelijk is van het secreta-
riaat. Tegelijkertijd moet er een zaal gehuurd worden en is het wel zo leuk 
als de scriptiebegeleider van de afstuderende student een praatje houdt. Zo 
verstrijken er al snel een paar maanden en blijft de student onwetend achter. 

Het gesprek had mij veel informatie opgeleverd, maar mijn ideeën om dieper 
door te dringen in de UvA waren op. Op dit moment zat ik muurvast in de 
bureaucratische mallemolen: er was geen uitweg meer. ‘Het lijkt wel of de uni-
versiteit iets voor ons probeert achter te houden,’ grapte ik. Op dat moment 
wist ik nog niet dat we op het punt stonden een grote ontdekking te doen. 

Op een regenachtige vrijdagavond kreeg ik plots een ingeving in een café in 
de Jordaan. Alles viel op zijn plek. Al die jaren dat wij dachten dat de UvA haar 
problemen zou oplossen, waren wij onderdeel van een geheim complot. Het 
beste wat de UvA te bieden heeft, zijn niet de ‘uitstekende studiemogelijk-
heden’, de ‘rijke traditie’ of dat Amsterdam ‘the place to be’ is, zoals de UvA-
website ons wil laten geloven. Nee, de waarheid is dat de UvA doelbewust een 
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geheim onderwijsmodel hanteert dat ons al die tijd al heeft klaargestoomd 
voor de bureaucratie en chaos die elke student straks te wachten staat in het 
grotemensenleven. De UvA is eigenlijk een geoliede machine.

Het complot
Voorbeelden te over om deze theorie te staven. Heb je je bijvoorbeeld ooit 
afgevraagd waarom je als student aan de UvA altijd minimaal zes tabbladen 
open hebt staan op je computer? De UvA heeft een aparte site voor de roos-
ters, vakaanmeldingen, cijferlijsten, studentenmail, de studiegids en de vak-
ken zelf. Een dergelijk lomp systeem kan alleen maar verantwoord worden, 
als dit ontworpen is om de student van het begin af aan te leren multitas-
ken. Heb je Blackboard eindelijk onder de knie? Perfect! De UvA is namelijk 
al op zoek naar een nieuw systeem. De hersenen blijven hierdoor constant 
geprikkeld. Het is niet voor niets dat (oud-)studenten volgens de UvA-website 
‘scherpe, nieuwsgierige en onafhankelijke geesten zijn. Typisch Amsterdams, 
typisch UvA.’

Een ander voorbeeld: heb je weleens binnen vijf minuten van het P.C. Hooft-
huis naar de Oudemanhuispoort moeten rennen om je volgende college te ha-
len? Ook dan ben je onderdeel geweest van een vooropgezet plan. De meeste 
universiteiten hebben één grote campus voor hun faculteiten. De UvA pro-
beert je op een harde manier te leren stress te onderdrukken en vooral om 
de schuld niet altijd door te schuiven naar anderen, zoals de roostermakers. 
Het is overigens geen toeval dat beide locaties zijn ontworpen als doolhof. 
De gangen van het P.C. Hoofthuis transformeren je binnen vier jaar van on-
wetende tiener tot zelfstandige jongvolwassene, klaar voor de prestigieuze 
kantoorgebouwen waarin we behoren te belanden. Ook hier geldt dat zodra je 
eindelijk gewend bent aan het gebouw, het verkocht wordt en er een nieuwe 
locatie opent.

Een half jaar uitlopen omdat je blijkbaar niet genoeg punten buiten je stu-
die hebt gehaald, of te veel propedeusevakken en te weinig verdiepingsvak-
ken hebt gevolgd? Eigen schuld. Bij de UvA leer je al in je tweede jaar om 
de spreekwoordelijke addertjes onder het gras vandaan te plukken. De stu-
diegids kan ongetwijfeld overzichtelijker gemaakt worden, maar dit kun je 
ook zeggen over zorgverzekeringen en contracten. De UvA-alumnus weet al-
tijd waar hij voor tekent. Ben je het er nog steeds niet mee eens dat het jouw 
schuld is dat je hier overheen las? Zoek het hogerop, maar verwacht niet te 
veel hulp of medelijden. Je wist wat je te wachten stond toen je aan de UvA 
ging studeren. Volgende keer beter opletten!
 
Beste student, stop met die strijd voor structurele hervormingen binnen de 
universiteit. Concentreer je op het halen van je studie en neem de chaos ach-
ter de schermen voor lief. Over een paar jaar zal je de UvA dankbaar zijn. Een 
testament opstellen? Een hypotheek aanvragen? Kat in het bakkie voor de 
UvA-alumnus. Terwijl je leeftijdsgenoten ’s nachts wakker liggen van de stress 
omdat de bruiloft nog gepland moet worden en het nieuwe huis nog niet klaar 
is, lig jij met een tevreden glimlach opgekruld tegen je mannetje of vrouwtje, 
denkend aan die zorgeloze studententijd. 

DE UVA HANTEERT DOELBEWUST EEN 
GEHEIM ONDERWIJSMODEL

‘If I were a boy’ van Beyoncé schalt door mijn slaapkamer (iets waarvoor 
ik me duidelijk moet schamen, maar soms heb je van die dagen). Een vrij 
stereotyperend nummer gezongen door een vrouw die zichzelf een fe-
minist noemt - waar ik toch mijn vraagtekens bij zet. Maar het nummer 
zet me aan het denken. Is het leven makkelijker als je een man bent? Ik 
zou meer geld verdienen, eerder een topfunctie vervullen en hoogstwaar-
schijnlijk wel mijn aanleg voor scheikunde hebben benut. Mijn vader zou 
in ieder geval de moeite hebben genomen om uit te leggen hoe de boor 
werkt, in plaats van bij voorbaat aan te nemen dat ik dat toch niet begrijp. 
Dit zou me een hoop geld hebben bespaard op klusjesmannen en ik zou 
me onafhankelijker voelen. Kleding zou makkelijker zijn: mannen hebben 
een stuk minder items om uit kunnen kiezen. Make-up en dat soort onzin 
kunnen de deur uit. Maar ach, hoe vervelend zijn die dingen nou?

Nee de liefde, daarin zou ik echt liever een man willen zijn. Hoe vaak zie 
je niet een lelijke man met een mooie vrouw? Bij de man gaat het om 
inhoud en intellect. Hoeveel vrouwen worden er niet door mannen ge-
dumpt, omdat die nu even niets serieus willen, waarna de man in kwestie 
met iemand anders doodleuk wel een relatie kan beginnen? Dat is toch 
oneerlijk?

Mannen hebben geen klapperende eierstokken en het gevoel het huwe-
lijksbootje te missen. Ik en al mijn vriendinnen zitten met onze handen in 
het haar. Hoe lang nog single? Nog vier jaar, of zes? Allemaal moeten we 
moed houden. Wat als we straks dertig en alleen zijn? Als man pik je zo 
een gewillige vrouw op. Ik kan hoogstens een kat nemen.

Een paar dagen na het wegkwijnen bij het nummer van Beyoncé sta ik in 
de kroeg. Ik kom twee  beste vrienden tegen, Freek en Boris. Het is uit met 
de vriendin van Boris en ik vraag aan Freek: “Hoe is Boris eronder?” “Geen 
idee”, zegt Freek. “Praten jullie daar dan niet over?”, vraag ik. Freek schudt 
zijn hoofd. “Nee, ik zeg gewoon ‘kut man’ en we drinken een biertje.” Goh, 
ik denk terug aan de tijd dat het uitging tussen mij en mijn ex. Mijn vrien-
dinnen stonden op de stoep en ik kon bij hen aan een stuk huilen en pra-
ten over mijn gevoelens. Stiekem ben ik even blij vrouw te zijn en voelt 
het kunnen praten met vriendinnen een stuk belangrijker dan alle andere 
nadelen van het vrouw-zijn. 

If I were a boy

Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Sietske Arnoldus 
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Complottheorie: de UvA is eigenlijk een geoliede machine
Al jaren zijn studenten slachtoffer van de willekeur en ordeloosheid in de organisatiestructuur van de UvA. Centralisatie 
van het bestuur zou dit oplossen, maar werkt tegelijkertijd allerlei nieuwe problemen in de hand. Een langetermijnoplos-
sing is nog lang niet in zicht, maar volgens redacteur Vincent Smit is dit een bewuste strategie.   
Tekst /// Vincent Smit   Beeld /// Bob Foulidis

Babel



'Ik ben nu als de wiedeweerga naar huis aan het rijden,’ vertelt Mascha 
Feoktistova (1986) gehaast, terwijl ze schichtig om zich heen kijkt naar 
tegemoetkomende auto’s. Ze waait met haar ene hand wat lucht door 

haar haren, terwijl ze met haar andere hand haar stuur recht probeert te hou-
den. ‘Serieus, ik kan wel janken nu.’ Terwijl Mascha de bocht om gaat en het 
licht van de laaghangende zon de achterruit van haar auto binnendringt, vul-
len haar ogen zich met tranen. ‘Ik weet dat ik van het moment moet genieten, 
maar het gaat allemaal zo snel.’ Mascha haalt diep adem en veegt een traan 
van haar gezicht: ‘Ik kreeg gewoon zulke leuke reacties op de wimpers! Dat 
raakt me.’   

Voor iedereen die zich afvraagt wie Mascha Feoktistova is: Mascha speelde 
de kleine rol van secretaresse in de bioscoopfilm Fashion Chicks (2015), 
heeft Ariana Grande ontmoet, houdt van katten, is goed in ‘nee-zeggen’ en 
gaat binnenkort trouwen met haar verloofde Gregor. Tijdens haar drukke 
bezigheden laat Mascha zich in ieder geval niet tegenhouden door een in het 
oog springende pukkel. Dat ook haar fans zich niet onder de lakens hoeven 
te verstoppen, wanneer een dergelijk vervelend rood bultje zich aandient, 
legt Mascha uit in haar video ‘Een dikke puist wegwerken’. Mascha, beter 
bekend onder de naam van haar YouTube-account Beautygloss, is een van 
de bekendste Nederlandse beautyvloggers van dit moment. Ze voorziet haar 
fans dagelijks van de nodige make-up tips en brengt ze op de hoogte van 
beautytrends. 

Vloggers zijn creators 
Rond 2013 bloeide in Nederland een nieuwe trend op: ‘gewone’ mensen die 
zich richten op het maken van online videodagboeken, vormgegeven in een 
kort filmpje. Vloggers worden ze genoemd, hoewel ze zichzelf liever zien als 
creators. Door de voorkeur aan deze naam te geven, benadrukken vloggers 
enkel filmpjes te maken over onderwerpen die zij zelf leuk of interessant vin-
den. Dat zij hun geld met name halen uit samenwerkingen met reclamebu-
reaus zou hun ‘creatorschap’ niet in de weg staan. Zo zou Teske de Schepper 
(1995), beter bekend als voormalig beautyvlogger Teskuh en nu een vlog-
manusje-van-alles, alleen een samenwerking zijn aangegaan met Spa Citroen 
vanwege haar voorliefde voor citroenen. Het moge duidelijk zijn dat vloggers 
zich met de naam creators een zekere subjectpositie toekennen, waarbij ze 

zichzelf een unieke vorm van vrijheid toekennen, los van maatschappelijke 
restricties. Heeft dit fenomeen daadwerkelijk een manier van ontologische 
vrijheid gevonden? 

Het maakbare lichaam 
In beautyvlogs ligt de nadruk op het lichaam. Of liever gezegd op de vorming 
en maakbaarheid van het vrouwelijke lichaam. Hoe kan wat mooi is mooier en 
wat niet mooi is verdoezeld worden, is de vraag die ten grondslag ligt aan deze 
filmpjes. Met make-up en penselen in de aanslag, tonen beautygoeroes hoe zij 
hun wenkbrauwen in vorm brengen en hun gezicht zodanig contouren dat 
hun jukbeenderen mooier uitkomen. Is het formaat van je onderlip niet hele-
maal in verhouding met dat van je bovenlip, dan weet Beautygloss wel raad. 
Of anders Miss Lipgloss of Teskuh. Het is deze flexibele benadering van het 
lichaam die het publiek van deze vloggers, veelal bestaande uit jonge meisjes, 
stimuleert te streven naar een verbeterde versie van het eigen lichaam. Dat 
deze gedachte gepaard gaat met een toenemend consumentisme, blijkt uit de 
tientallen beautyproducten die gedurende een vlog worden gepresenteerd 
aan de kijkers. Dat niet de huismerk-lipgloss van de Etos, maar schaamteloos 
een kostbare Chanel-lippenstift wordt aangeprezen, bevestigt des te meer de 
status die aan het beautyproduct kleeft. Niet alleen op lichamelijke, maar ook 
op symbolische wijze tilt de prijzige lippenstift de gebruiker naar een hoger 
niveau. Het lichaam verwordt tot een project waar de eigenaar net zo lang aan 
kan sleutelen als ze zelf wil. Of in ieder geval totdat de beautygoeroes zeggen 
dat het goed is. Maar net als ze denken dat hun lichaam de perfecte staat heeft 
bereikt, komt er weer een nieuwe beautytrend om de hoek kijken, waar de 
beautyvloggers meteen op inspringen. Het is dit idee van de maakbaarheid 
van het lichaam, dat wordt voorgesteld als een onderneming, dat aansluit bij 
een neoliberale gedachte van het vrije werkbare subject. De vraag blijft: Wie 
bezit dan de macht tot vrijheid? Vooralsnog lijken het de beautygoeroes die 
deze macht bezitten. Echter, in hoeverre is het terecht deze beautyvloggers 
aan te duiden als subject? 

Traditioneel beeld van vrouwelijkheid  
Beautyvloggers mogen dan wel de actieve partij vormen die in staat is te han-
delen en haar kijkers tot handelen aan te zetten, maar de vloggers verworden 
tevens tot bekekenen. Door zich in hun video’s te introduceren met een on-
opgemaakt gezicht, geven de beautygoeroes zichzelf bloot aan een onbekend 
publiek dat schuilgaat achter de camera. Dit publiek krijgt de kans de beau-
tyvloggers actief te bekijken. Het is een zekere vorm van voyeurisme die de 
beautyvlogger radicaal uit haar subjectpositie trekt en tot object maakt. En 
hoewel de beautyvlogger zichzelf enige vorm van macht toekent door haar 
lichaam als maakbaar project voor te stellen, benadrukt zij tegelijkertijd de 
imperfecties van haar lichaam. Dit betekent dat deze imperfecties worden 
afgewogen tegenover een ideaalbeeld dat aansluit bij een vooraf vastgestel-
de norm. Wie heeft dit ideaalbeeld bedacht? Of beter gezegd: wie heeft de 

norm gesteld? In verschillende video’s wijst Mascha op haar korte wimpers 
en dunne bovenlip. Zij reduceert zichzelf tot haar lichaam. Of sterker nog tot 
segmenten van haar lichaam. Hierdoor zet zij haar eigen bewustzijn en ei-
gen identiteit volledig buitenspel. Dit idee wordt versterkt wanneer zij haar 
ogen of lippen via de camera in close-up shot in beeld brengt. Hierdoor frag-
menteert ze op cinematografische wijze haar lichaam en stelt ze zichzelf ten-
toon als onvolmaakt wezen. Als onvolmaakte vrouw. Tegelijkertijd suggereert  
Mascha dat het de norm is volle lippen te hebben en lange wimpers met volu-
me te bezitten. Het is echter deze norm die precies past binnen de kaders van 
de denkbeelden omtrent klassieke vrouwelijke schoonheid. Waar Mascha zich 
aan het begin van haar tutorial vertoont met ‘korte’ onopgemaakte wimpers, 
verschijnt ze aan het einde van haar vlog als een verbeterde versie van zich-
zelf met optisch verlengde wimpers. Mascha maakt niet zozeer een verbeter-
de versie van zichzelf, maar propageert liever een verbeterde versie die aan-
sluit bij de normen van traditionele vrouwelijkheid. Waar is de vrijheid van  

deze creators gebleven nu blijkt dat deze onafhankelijke beautyvloggers bin-
nen de lijntjes van conservatieve denkbeelden hun gezicht inkleuren? 

Een norm voorbij de beautyvloggers 
Beautyvlogs, een verschijnsel van de populaire cultuur, blijken enkel een 
voertuig voor de articulatie van conservatieve normen omtrent vrouwelijkheid 
in onze patriarchale maatschappij. Het neoliberale maakbare lichaam staat 
enkel in dienst van het streven naar een verbeterde, maar behoudende versie 
van vrouwelijkheid. Beautyvloggers bevestigen hierdoor niet alleen de 
normen omtrent vrouwelijke schoonheid, maar lijken ze tevens te versterken. 
Creators, de gepretendeerde subjecten van deze samenleving, verworden tot 
slaven van een neoliberaal systeem, wanneer zij op passieve wijze consumptie-
idealen verheerlijken. Wat volgens de vrouwelijke beautyvloggers mooi is en 
wat niet, krijgt ineens een andere betekenis, sinds niet langer enkel het 
gezicht, maar de volledige vrouwelijke lichamelijkheid wordt geshaped. 

ACHTERGROND
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Beautyvloggers kleuren 
binnen de lijntjes 

Shapen, contouren, highlighten. Het zijn termen die regelmatig vallen in de 
video’s van beautyvloggers, die liever worden aangemerkt als creators. Zij 
zouden immers enkel filmpjes maken over onderwerpen die zij zélf leuk of 
interessant vinden. De vraag is echter in hoeverre beautyvlogs, waarin het 
lichaam centraal staat, daadwerkelijk de belangstelling van de makers zelf 
articuleren.   Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Sarah Knüpfer 

BEAUTYVLOGGERS REDUCEREN ZICH 
TOT HUN LICHAAM EN ZETTEN DAARBIJ 

HUN EIGEN IDENTITEIT BUITENSPEL
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T oen Elly de Waard in de vroege jaren 60 Nederlands studeerde, arriveerde 
vanuit Engeland en Amerika de nieuwe, vreemde popmuziek. ‘Het was een 
nieuw fenomeen en het werd absoluut niet hoog ingeschat. Tienermuziek, 

noemde men het’, aldus De Waard.

‘Pop was de uitdrukkingswijze van de generatie die na de Tweede Wereldoorlog 
opgroeide. De opkomende welvaart maakte dat jonge mensen voor het eerst in 
de geschiedenis over voldoende geld beschikten om een eigen cultuur te maken. 
Ze werden daarin geholpen door technologische ontwikkelingen die het maken 
van muziek en de verspreiding ervan aanzienlijk vereenvoudigde. Groeiende 
welvaart en het vooruitzicht op verandering stuwden de beweging voort.’ Als 
studente vond zij in de popmuziek veel meer dan alleen vermaak. Zij zette de 
ontwikkeling van het genre in een sociaal-historisch perspectief en beschouwde 
het als een uniek cultureel fenomeen. ‘Kijk, in de jaren 60 maakte de van oor-
sprong Amerikaanse rock-‘n-roll vanuit Engeland een grote sprong voorwaarts. 
Van tienermuziek werd het muziek voor studenten. Denk aan The Beatles, The 
Stones etc. Die waren gewoon een stuk intelligenter dan Elvis Presley. Die jongens 
studeerden of gingen naar de kunstacademie: je voelde je verwant aan hen, ze 

vertaalden jouw gedachten. Popmuziek is veel levendiger in het vertegenwoor-
digen van de tijdsgeest dan literatuur. Hermans en Reve waren weliswaar grote 
schrijvers, maar zij spraken niet namens de jeugd.’

In de kritieken die zij in een periode van bijna twintig jaar schreef, legde De Waard 
in Nederland de ‘basis voor de receptie van popmuziek’. Dit schrijven stond in 
dienst van een programma: aan de hand van gedegen culturele analyse probeerde 
De Waard aan te tonen dat de opkomende popmuziek ook grote artistieke waarde 
kon hebben. Door vergelijkingen te trekken tussen gecanoniseerde kunstvormen 
als opera en poëzie, liet ze zien dat popmuziek vaak complexer is dan gedacht 
werd: net als ‘hoge kunst’ put het vaak uit een lange artistieke traditie. ‘Wild is the 
Wind (een nummer van David Bowies album Station to Station, red.) bijvoorbeeld, 
een prachtig nummer, verschilt eigenlijk vrij weinig van een klassieke aria. Als je 
het naast Purcells Dido's Lament plaatst, hoor je dat het tempo en de instrumen-
tatie anders zijn, maar de emotionaliteit is vergelijkbaar. Er is geen verschil in 
waarde tussen de twee, maar het is duidelijk dat Purcell in een postkoets reed. 
Bowies aria komt uit een tijdperk van mechanische en digitale snelheid.’ 

Pop is voor De Waard geen historisch verschijnsel, maar een fenomeen dat voor 
generaties mensen van groot belang is. Ze schrijft niet meer over muziek, maar 
blijft geïnteresseerd luisteren. Op het moment is ze geïntrigeerd door nieuwere 
vormen van pop. ‘Volgens mij wordt de huidige tijdsgeest door rap verwoord. 
Daar zou ik weleens over willen schrijven.’ De popmuziek blijft een medium 
waaraan de jeugd haar stem ontleent of waarmee zij haar stem tot uitdrukking 
kan brengen. De Waard ziet dat rap en r&b, ook dankzij nieuwe uitingsvormen als 
de videoclip, in deze tijd effectief kunnen reflecteren op sociale problemen en 
bewegingen. Nog steeds wordt het grotere en jongere publiek met deze kunstvorm 
bereikt. Net zoals in de jaren 60 is het een bijzondere kunstvorm, een belangrijk 
sociaal fenomeen dat niet onderschat moet worden. 

Veel meer dan 
‘tienermuziek’ 
Dichter, interviewer en muziekrecensent Elly de Waard 
(1940) schreef als een van de eersten in de Nederlandse 
journalistiek over popmuziek. Van 1968 tot 1986 publiceerde 
zij over de grote artiesten uit die tijd en interviewde zij 
muzikanten als John Lennon, Lou Reed, Mick Jagger, Leonard 
Cohen en David Bowie. Nu brengt zij een ode aan de 
popmuziek.    Tekst /// Lodewijk Verduin    Beeld /// Sietske Arnoldus

DE ODE IN GESPREK
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In 2015 werd een overzicht van de kritieken en interviews van Elly De Waard 
door uitgeverij De Harmonie uitgeven onder de titel Het jasje van David Bowie.

In een kleine zijstraat van de levendige Amster-
damse Haarlemmerdijk zit het hoofdkantoor 
van het onafhankelijke (film)productielabel 

IFproductions. Onder dit label brachten de zus-
sen Van Velzen in de afgelopen jaren vijf docu-
mentaires uit, waarvan drie over Congo: Fighting 
the Silence, Weapon of War en Justice for Sale. De 
films werden onder andere vertoond op het IDFA 
en het Movies that Matter Festival, en wonnen 
verschillende (internationale) prijzen, waaronder 
een Gouden Kalf in 2010. In hun laatste project, A 
Haunting History, volgen ze de jonge, Zuid-Soeda-
nese advocaat Anuol, die als kind de burgeroorlog 
in Soedan meemaakte en als adolescent rechten 
studeerde in Engeland. Nadat Zuid-Soedan in  
2011 onafhankelijk werd, besloot hij naar zijn 
vaderland terug te keren om zich daar in te 
zetten voor het opbouwen van deze jonge natie 
en het verbeteren van het rechtssysteem. Tijdens 
het filmen van de documentaire brak er in 2013 
opnieuw een burgeroorlog uit waardoor Anuol 
geconfronteerd werd met oorlogstrauma’s uit zijn 
verleden.

Ilse en Femke, hoe kwamen jullie erbij om een 
documentaire te maken over Anuol? 
Femke: ‘We ontmoetten onze hoofdpersoon Anuol 
vier jaar geleden bij een vertoning van onze film 
Justice for Sale in Praag. Hij vertelde ons dat hij 
een heel interessant verhaal had, en wij zeiden: 
“Prima, stuur maar een mailtje.’’ We waren niet 
echt geïnteresseerd, omdat we doorgaans zelf 
onze onderwerpen en hoofdpersonages zoeken. 
Maar toen hij bijna terugging naar Zuid-Soedan 
besloten we toch af te spreken. En er was een 
klik, het voelde goed en dat was voor ons enorm 
belangrijk. Er zaten veel lagen in Anuols verhaal: 
hij had last van trauma’s, maar er zat ook een 
enorme drive om z’n land verder te helpen.’

Waarom is een documentaire dan het juiste 
medium om zo’n verhaal te vertellen?
Ilse: ‘In ons laatste jaar van onze studie Culturele 
en Maatschappelijke Vorming besloten we voor 
ons afstudeerproject een documentaire te maken, 
zonder dat we daar ook maar enige ervaring mee 
hadden. We hebben alles zelf gedaan, ook het 
monteren. Toen ontdekten we de kracht van film 
als medium: het is zo bijzonder mensen een stem 

te kunnen geven die anders niet gehoord zouden 
worden. Door de documentaire vervolgens uit 
te zenden op verschillende plaatsen ter wereld, 
kunnen we een groot publiek bereiken.’

Al snel komen we te spreken over de mobile cine-
mas: een project dat de zussen ontwikkelden om 
door middel van hun films taboes te doorbreken 
rondom de onderwerpen die zij zelf aankaarten.

Femke: ‘Voor ons begint een belangrijk deel 
van het werk eigenlijk pas als het filmen klaar 
is. Onze documentaires zijn in eerste instantie 
voor een internationaal publiek bedoeld, maar 
vervolgens willen we met de film veranderingen 
teweegbrengen in het land zelf. We steken er heel 
veel energie in om verschillende doelgroepen te 
bereiken. Zo laten we een mobiele bioscoop door 
het land rijden die de film op grote schermen 
vertoont aan de lokale bevolking. We passen de 
docu’s ook aan voor debatten en internationale 
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en 
VN-organisaties. We stoppen na het voltooien 
van de film nog minimaal een jaar in plaatselijke 
projecten en outreach-projecten. Zo zijn we bij 
Weapon of War (over rebellen en soldaten in 
het Congolese leger die seksueel misbruik van 
Congolese vrouwen als politiek machtsmiddel 
gebruiken, red.) rond de tafel gaan zitten met de 
Congolese overheid en het nationale leger om de 
films te laten zien aan de bataljons. Wanneer wij 
films terugbrengen naar de landen zelf werken 
we dus nauw samen met lokale gemeenschappen 
en organisaties. Hun commentaar op de film en 
de projecten is erg belangrijk, omdat zij zelf de 
projecten gaan uitvoeren die door ons ontwikkeld 
zijn.

Eén ding wordt tijdens het gesprek wel duidelijk: 
beide vrouwen hebben een hart dat klopt voor 
dit continent. Zodra het over Afrika gaat, krijgen 
Ilse en Femke allebei een twinkeling in hun ogen. 
We zijn benieuwd hoe ze aankijken tegen de 
beeldvorming van Afrika in het Westen.

We krijgen veel informatie over Afrika 
via journalisten, documentairemakers en 
fotografen. Vaak tonen media een eenzijdig 
beeld en zijn er veel vooroordelen. Zien 
jullie een verantwoordelijkheid voor jezelf 
weggelegd in beeldvorming over Afrika? 
Femke: ‘Ik zie een fundamenteel verschil tussen 
wat wij doen en de vluchtige media. Wij hebben 
veel meer tijd om echt om ons heen te kijken. 
Journalisten die gehaaste reportages maken, 
zien alleen de verhalen aan de oppervlakte en 
zijn blind voor de lagen daaronder. Zeker in een 
land als Zuid-Soedan, een land met een complexe 
geschiedenis en momenteel een zeer onduidelijke 
oorlogssituatie. De situatie is elke dag anders. 
Mensen schrijven dingen op die de waarheid 
lijken te zijn, maar het volgende moment liggen 
de kaarten weer helemaal anders. Dat was 
ons misschien ook gebeurd als we de film een 
jaar na het uitbreken van de oorlog af hadden 
moeten hebben. Wij gaan soms ook weer terug 
als een situatie veranderd is, om nieuw materiaal 
te filmen. En als we in Congo of Zuid-Soedan  
zijn, dan zijn we ook echt dáár. Op zoek naar het 
kleine verhaal, dat tegelijkertijd het grote verhaal 
vertelt.’ 

Over die ‘waarheid’ waar je het over hebt: 
in hoeverre zijn jullie je er echt bewust 
van dat jullie twee vrouwelijke, blanke 
documentairemaaksters zijn die op pad gaan 
met een camera, en dat dit vanzelfsprekend 
invloed heeft op wat jullie te zien krijgen, en 
wat juist niet?
Ilse: ‘Veel deuren zijn daarom juist open gegaan. 
Als wij een Congolese filmcrew waren geweest, 
hadden veel vrouwen hun verhalen over seksueel 
misbruik niet durven delen. De sociale controle 
is daar namelijk heel groot. Wie weet zou de 
cameraman dan wel familie zijn van de een of de 
ander en dingen doorspelen: er is veel extended 
family en wantrouwen onderling.’

Tweelingzussen en filmmakers Ilse en Femke van Velzen (1980) maken politiek en maatschappelijk geëngageerde do-
cumentaires in Donker Afrika. Hun films raken aan grote thema’s zoals seksueel geweld en corruptie, onderwerpen die 
ze bloot weten te leggen door op zoek te gaan naar onzichtbare verhalen. In april verschijnt hun nieuwste documentaire, 
A Haunting History.   Tekst /// Koen de Groot en Djuna Spreksel    Beeld /// Charlotte Klein

Het beeld laten spreken

WE ZIJN OP ZOEK NAAR 
HET KLEINE VERHAAL DAT 
GELIJKTIJDIG HET GROTE 

VERHAAL VERTELT
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Intellectueel
De poëzie van Hugo Claus
Laat je zondagmiddag er een van vervoering of verlich-
ting zijn door achterover te leunen en de woorden van 
de Vlaamse meester tot je te laten komen. Redacteur en 
tekstschrijver Tommie van Eck presenteert het poëzie-
programma en accordeonist Tuur Florizoone verzorgt 
muzikale intermezzo’s. Voor de volledig Vlaamse 
ervaring moet je eerder komen: om 14.00 uur wordt een 
uitgebreide lunch van onder meer waterzooi, frieten en 
kriekensaus opgediend. 
Zondag 10 april – De Nieuwe Liefde – Da Costakade 102 – 
€12,50 voor het poëzieprogramma, €17,50 extra voor de 
driegangenlunch – aanvang poëzie 16.00 uur, lunch 14.00 
uur 

Lezing Deens drama Borgen 
Zijn Birgitte Nyborg, Katrine Fonsmark en Kasper 
Juul ook jouw beste vrienden? Of ben je juist van het 
type dat zich met enige regelmaat hulpeloos vindt 
in verhitte discussies over die fantastische serie van 
Deense makelij? Hoe het ook zij, aan Borgen is niet te 
ontkomen. Dit jaar maakte het Noord Nederlands Toneel 
zelfs een theateradaptie. Redenen te over om Borgen te 
duiden. Scandinavisten en politicologen zullen tijdens 
deze lezing de serie analyseren, maar ook ingaan op 
de wisselwerking tussen het televisiedrama en de 
werkelijke politiek. 
Maandag 25 april – Spui25 – Spui 25-27 – toegang gratis, 
wel aanmelden – aanvang 20.00 uur

Eten/drinken  
Meibockfestival 
Proost op de lente tijdens dit festijn dat in het teken 
staat van de Meibock (en dat in april!). Laat je verrassen 
door een scala aan voorjaarsbieren bij verschillende 
stands. Klassiek, obscuur of toch hip IPA: aan ieder type 
bierdrinker is gedacht. Bij aankomst ontvang je een 
bierglas dat je mee naar huis mag nemen: voortaan kun 
jij met deze souvenir ook thuis als kenner het glas heffen. 
Zondag 17 april – Posthoornkerk – Haarlemmerstraat 
124-126 - €7 entree (inclusief bierglas) en €2 per muntje – 
aanvang 13.00 uur

Cultuur
Imagine Film Festival 
Liefhebber van sci-fi of horror? Of benieuwd naar het 
hedendaagse aanbod van cult en anime? Geef dan je ogen 
de kost op het Imagine Film Festival in het EYE waar een 
brede internationale selectie van imaginative films wordt 
vertoond. Dit jaar is het themaprogramma ‘Building 

dreams and nightmares’. In onder meer masterclasses en 
tentoonstellingen zal onderzocht worden hoe middels 
architectuur en vormgeving aan nieuwe werkelijkheden 
wordt gesleuteld.
Donderdag 14 t/m zondag 24 april – EYE filminstituut 
Nederland – IJpromenade 1 – tijden en prijzen variëren 

Theaterstuk Bommenneef
Theatermaker Marjolein van Heemstra onderzoekt in 
dit persoonlijke en filosofische stuk een intrigerende 
familiegeschiedenis. In 1946 pleegde een verre oom, 
Kapitein van Heemstra, een aanslag waarbij drie mensen 
omkwamen. De Kapitein was een verzetsheld en pleegde 
de aanslag in de hoop bij te dragen aan een betere 
wereld. Na zijn daden, die de ‘Sinterklaasmoorden’ 
werden gedoopt, was hij daarentegen tot terrorist 
verworden. De Kapitein wordt gespeeld door acteur 
Herman Gilis. Samen met hem onderzoekt Van Heemstra 
de morele grenzen van geweld.
Dinsdag 19 t/m zaterdag 23 april – Frascati – Nes 63 – 
online kaarten €11,50 <27 jaar – aanvang 20.30 uur

Sport
Nescioloop
Als geesteswetenschapper ben je gewend te stretchen, 
zij het wel op een betrekkelijk specifieke wijze. 
Inspanningen voltrekken zich in de bovenkamer die de 
ratio heet. En ja, mens sana in corpore sano. Laat je door 
de verantwoorde naam van deze hardloopwedstrijd 
verleiden de stoute sportschoenen aan te trekken. Je 
rent mee met de 15- of 8-kilometerloop en als je wilt, 
kun je voor een studentikoos bedrag na afloop bij een 
professioneel masseur terecht. 
Zondag 10 april – Start op de baan bij AV’23 – Radioweg 
89 – voorinschrijving €10 (15km) en €7,50 (8 km) –  
aanvang 10.00 uur (15 km) en 12.15 uur (8 km) 
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Vlaamse vervoering, voorjaarsbier 
en verbeelding 
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 /// Jetske Brouwer   Beeld /// Sarah Knüpfer
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Femke: ‘Soms word je als twee vrouwen on-
derschat. Wat kunnen die bereiken?’ 
Ilse: ‘Toen we de rebellen interviewden die 
vrouwen hadden verkracht voor Weapon of War, 
hielp het enorm dat wij als vrouwen de vragen 
stelden. Dat er geen testosteronbommen tegenover 
ze zaten die haantjesgedrag vertoonden.’ 
Femke: ‘Omdat we daar zo lang geweest zijn, 
hebben we ook een heel netwerk opgebouwd met 
vertrouwen als basis. Bepaalde contactpersonen 
introduceren je ook weer bij belangrijke personen. 
Zodoende hebben we als filmmakers gewoon heel 
veel lagen kunnen ontdekken. 

Maar hadden jullie niet regelmatig te maken 
met tegenwerking vanuit bijvoorbeeld de 
overheid of de politie, die graag een bepaald 
beeld van een nieuw Afrikaans land als Zuid-
Soedan naar het Westen willen exporteren?
Femke: ‘Er is in Zuid-Soedan zeker sprake van een 
grote geheime dienst, maar wij hebben vaak de 
mazzel dat we mensen heel persoonlijk volgen, zo-

als Anuol, en daarmee het grotere verhaal van een 
land vertellen. Het is daarom heel moeilijk voor de 
staat om helder te krijgen welk verhaal wij precies 
gaan vertellen, vaak is dat zelfs voor de hoofdper-

soon onduidelijk. Je schiet zoveel uren aan materi-
aal dat lang niet alles aan bod kan komen. Pas bij 
het monteren komt een film echt tot leven. Het is 
daarom belangrijk dat wij als makers heel duide-
lijk weten wat we willen laten zien.’ 

Vaak kom je alsnog voor verrassingen te staan, 
nietwaar? Toen jullie in 2012 begonnen met 
filmen in Zuid-Soedan, wisten jullie natuurlijk 
niet dat er in 2013 weer een burgeroorlog uit 
zou breken.
Ilse: ‘Ja, er is heel veel veranderd tijdens het filmen, 
maar het persoonlijke verhaal van Anuol is als 
kern overeind gebleven. Daar moesten we ook wel 
voor vechten: hij liet zich niet heel makkelijk zien 
en gooide niet snel zijn emoties op tafel. Dat zit ook 
erg in de Dinka-cultuur verweven. Toen de oorlog 
uitbrak, was de verleiding groot het vooral 
dáárover te laten gaan. De oorlog is nu aanwezig, 
maar heeft niet het verhaal overgenomen.’ 

SOMS WORD JE 
ALS TWEE VROUWEN 
ONDERSCHAT. WAT 
KUNNEN DIE NOU 

BEREIKEN?

IN GESPREK

 

De film A Haunting History ging op 20 maart 
in première tijdens het Movies that Matter 
Festival in Den Haag en is vanaf 7 april te zien 
in filmtheaters door het hele land. 



GEESTESVOEDSEL 
DE TAARTENBAKSTER 

Op de zolderetage van een huis achter de Dappermarkt bakt Zará Kars (22), student Geschiedenis, taarten. 
Het schuine dak van de keuken is van hout, de muren ook. Het geeft een aparte Zwitserse bergsfeer, vooral 
als het buiten begint te onweren. De geur van de sinaasappel-amandeltaart die uit de oven komt maakt het 
huisje nog knusser.

Zará en haar twee huisgenoten – samen de ‘chaletgirls’– hebben uitgeknipte recepten uit supermarktbladen 
naast krantenartikelen over Brad Pitt, Michiel Huisman en Leonardo di Caprio aan de wand gehangen. Zará 
had de taart van tevoren al gemaakt, met een vanillestokje, plakken sinaasappel en suikerstroop op de bodem 
en daarop een beslag van amandelschaafsel, bloem, suiker, boter en ei. Ze haalt net een springvorm uit de 
oven als we binnenkomen. Als ze hem omdraait komen de plakken sinaasappel en de vanille tevoorschijn. 
‘Wat mooi! Die moet ik ook maar eens op mijn werk maken,’ zegt Zará blij, terwijl ze thee inschenkt en de 
taart in stukken snijdt. Ze werkt in het café van muziekwinkel Concerto en bakt daar ook taarten. Dit recept 
komt nog van haar meest actieve bakperiode, tijdens de middelbare school. Zorgvuldig typte ze recepten 
over, om ze met uitgeknipte plaatjes in een grote map te verzamelen. Ook deze sinaasappeltaart komt uit de 
map. ‘Taarten vond ik echt de bom.’ Maar ook nu bakt Zará nog graag, ze vindt het heerlijk ontspannend om 
na een drukke dag lekker appels te snijden en deeg te kneden. Ze dacht er toen zelfs aan om professioneel 
bakster te worden, maar liet het idee varen voor een studie Geschiedenis. ‘Als ik later groot ben doe ik het 
misschien alsnog. Als alles mislukt.’

De taart is allesbehalve mislukt. Hij is zoet en sponzig door de sinaasappelstroop en je proeft op de achtergrond 
de amandel duidelijk terug. Zará is blij, de rest van de eters ook. Taarten zijn ook nu nog echt de bom.

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte Kleyn 
duikt de keuken in met FGw’ers. Deze keer: sinaasappel-amandeltaart op 
een knusse chaletzolder.   Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Merel de Herder

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


