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EEFJE DE VISSER brengt een 
ode aan het onderweg zijn

‘Je bent verliefd als je iedere dag al haar 
teentjes afzonderlijk wilt kussen’ - schrijver 
HERMAN BRUSSELMANS over zijn nieuwe boek, 
maar vooral over andere dingen

Met je flesje wijn op pad – de mooiste 
STADSUITZICHTEN van Amsterdam 
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Verhuizen 
Dag vissenkommen, dag geheime lift, dag koffieautomaat waaruit je met de speciale snel-
code extra veel extra sterke koffie krijgt. We zullen je missen. Je lelijke lokalen. Het einde-
loos dwalen door de gangen op zoek naar een trap die je naar een andere verdieping leidt. 
De stem die aankondigt: ‘Attentie: de bibliotheek gaat over 15 minuten sluiten. Wil iedereen 
de bibliotheek verlaten?’ Uren brachten we bij je door, niet zelden een half etmaal, wanneer 
we ’s avonds vergaderden voor Babel. Hier, bij jou, hebben we gehuild, gelachen, geleerd 
en geleefd.

Nu moeten we je opeens verlaten, althans een deel van ons. Nog tijdens de studieperiode 
worden we gedwongen afscheid van je te nemen. Docenten keken de afgelopen maanden 
al weemoedig naar de rijk gevulde boekenkasten in hun werkruimtes waar straks geen 
plek meer voor is. Ook wij rouwden de afgelopen weken in stilte, maar voor andere studen-
ten zal de verhuizing als een klap aankomen: want in hoeverre waren alle studenten van 
tevoren eigenlijk op de hoogte gebracht van deze tragedie?

Een tragedie ja. Want hoewel wij als geesteswetenschappers natuurlijk niet vies zijn van 
menig dichterlijke overdrijving, vrezen we oprecht de consequenties van deze verhuizing. 
Heus niet alle vernieuwing is slecht en we komen gerust ook in een mooiere en modernere 
omgeving terecht. We vrezen dan ook niet het verlaten van dit gebouw an sich, we vrezen 
de inbreuk op de academische gemeenschap die de verhuizing tot gevolg zal hebben.

Niet geheel onterecht stelde een docent laatst: ‘De mensen die de plannen voor de ver-
huizing hebben bedacht hebben geen idee wat een academische gemeenschap inhoudt.’ 
Want wat is een academische gemeenschap zonder bibliotheek met echte boeken erin, 
zonder degelijke werkplekken voor studenten, promovendi en docenten? Hoe vaak kom 
je elkaar nog tegen in de wandelgangen als colleges op andere plekken worden gegeven 
dan waar de kamers van docenten zich bevinden? Waar vinden gesprekken plaats, waar 
worden kennis en ideeën uitgewisseld?

Een academische gemeenschap is geen leerfabriek waar in een grote steriele, maar fancy 
ruimte duizenden studenten zonder na te denken kritiekloos leerstof in hun hoofd stam-
pen. Waar studenten slechts twee keer per week buurten om een college te volgen. Waar 
een groot deel van de universiteit bestaat uit flexwerkplekken. En waar de kloof tussen 
onderwijs en onderzoek steeds groter wordt en de uitwisseling van kennis beperkt blijft 
tot reproductie. 

We kunnen slechts hopen dat de academische gemeenschap niet door de komende verhui-
zingen teloor zal gaan voor toekomstige geesteswetenschappers.

Aimée Plukker en Anne Wijn
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ten ze dat de zin klopte bij het plaatje. Kinderen 
halen “hem” en “zichzelf” dus door elkaar.'

'Gaandeweg merkte ik verschil tussen het Engelse 
“every” en de Nederlandse variant “elk”. In dezelf-
de zin met de kangoeroe en het schaap voegde ik 
bij de Engelse kinderen “every” en bij de Neder-
landse de kwantor “elk” toe: “every sheep scrat-
ches him” en “elk schaap krabt hem.” De Engelse 
kinderen maakten aanzienlijk minder fouten dan 
de Nederlandse kinderen. In het Nederlands dach-
ten kinderen vaker dat “hem” op elk schaap sloeg, 
in plaats van op de kangoeroe. Dit is te verklaren 
doordat Nederlandse kinderen “elk” distributief 
verwerken en Engelse kinderen “every” collectief.’ 
Wanneer we Van Koert suffig aankijken pakt ze en-
thousiast een marker en gaat los op het bord.

‘Nederlandse kinderen begrijpen “elk” distribu-
tief, dus ze willen meerdere acties en meerdere 
objecten zien. Zo zullen ze het plaatje van drie 

schapen die zichzelf aan het krabben zijn accepte-
ren voor de zin “de kangoeroe zegt dat elk schaap 
hem krabt”. Engels sprekende kinderen begrepen 
de zin met “every” collectief, en willen dus één 
actie en één object zien. Zij accepteren het plaatje 
waarop drie schapen één kangoeroe krabben. 
Engels-Nederlands tweetalige kinderen zaten pre-
cies tussen de Nederlandse en Engelse kinderen 
in. Soms maakten ze fouten die te wijten waren 
aan de distributieve verwerking, soms aan de col-
lectieve.'

Binding leer je met de tijd
‘Naast Nederlands en Engels, heb ik gekeken naar 
mogelijke verschillen tussen kinderen met een 
Turks-Nederlandse en alleen Nederlandse taal-
achtergrond. Mijn verwachting was dat Turks-Ne-
derlandse kinderen meer fouten zouden maken, 
omdat ze het Nederlands later leren. Ze gedroegen 
zich echter hetzelfde als de kinderen met alleen 
Nederlands als moedertaal. Dit is te verklaren 

doordat Nederlandse kinderen binding tussen 
“hem” en zelfstandige naamwoorden zelf ook pas 
vrij laat leren. Het later leren van een taal heeft 
hier dus geen invloed op.’

‘Verder heb ik een vocabulairetest afgenomen bij 
de kinderen, om te zien of de grootte van woord-
kennis verschil maakt op binding. Dit bleek geen 
invloed te hebben. Binding staat duidelijk los van 
woordenschat. Overigens leren kinderen uiteinde-
lijk vanzelf hoe ze “hem” correct – op de volwassen 
manier – moeten begrijpen.’ 

IIn februari heeft Margreet van Koert met suc-
ces haar promotieonderzoek verdedigd. De vier 
jaar daarvoor heeft ze met kinderen tussen zes 

en tien jaar oud rond de tafel gezeten met een 
boek vol plaatjes en een lijst met net van elkaar 
verschillende zinnen. Rond hun zevende vertonen 
kinderen volgens van Koert de grootste variatie 
in taalgebruik ten opzichte van elkaar. Van Koert: 
'Mijn onderzoek ging over binding. Binding is dat 
gedeelte van taal dat zorgt voor de juiste interpre-
tatie van woorden als “zichzelf” en “hem”. Deze 
woorden hebben van zichzelf weinig verwijzing. Ze 
hebben een context nodig, zodat de luisteraar kan 
begrijpen waar ze naar verwijzen. Als je een zin 
hebt als “de kangoeroe zegt dat het schaap zichzelf 
krabt”, dan weet je als volwassene dat “zichzelf” 
gebonden moet worden aan “het schaap”. Als je 
dezelfde zin gebruikt maar in plaats van “zichzelf” 
“hem” gebruikt, dan wordt er verwezen naar de 
kangoeroe. Nederlandse en Engelse kinderen ble-
ken moeite te hebben met het woord “hem”.’  

Verschil tussen Engels en Nederlands
'Om dit probleem vast te kunnen stellen heb ik de 
kinderen verschillende plaatjes laten zien van die-
ren die een handeling uitvoeren. Ik gaf er een zin 
bij, en dan moesten de kinderen op basis van wat 
ze zagen, zeggen of de zin bij het plaatje klopte. Als 
ze een plaatje zagen waarop een schaap zichzelf 
aan het krabben is en ze hoorden de zin “de kan-
goeroe zegt dat het schaap hem krabt”, dan dach-

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Waar doen zij onderzoek 
naar en waarom juist daarnaar? Deze 
maand: Margreet van Koert (1984), 
postdoctoraal onderzoeker en docent 
bij Taalwetenschap, over haar  
onderzoek naar problemen bij  
taalverwerving onder kinderen. 
Tekst /// Emma Sprangers en Vincent Smit 

Beeld /// Anne Posthuma 

STUDIEGIDS 2.0
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Drie schapen en een kangoeroe
From Hiroshima to 
Punggye-ri

In het vak From Hiroshima tot Punggye-ri staan kernwapens in relatie tot internationale betrekkingen in de 
twintigste eeuw centraal. Tijdens de collegereeks zal onder meer behandeld worden ‘what their role has 
been - or should be’.  Dat lijkt erop te duiden dat kernwapens zich als actieve speler hebben bemoeid met 

de internationale politiek van de afgelopen zestig jaar. Docent Ruud van Dijk legt uit dat bovenstaande zins-
snede bewust gekozen is: ‘Should be is misschien een vreemde vraag voor een geschiedenisvak, maar ook 
terugkijkend op de geschiedenis kun je je afvragen hoe belangrijk kernwapens zijn geweest tijdens de Koude 
Oorlog.’

‘Het vak is dus echt bedoeld om na te denken over de politieke verhoudingen tussen landen en de middelen 
die ze gebruiken om op goede voet met elkaar om te gaan of elkaar juist af te schrikken.’ Bij Van Dijks vak 
staat het kernwapen centraal, aan ander grof geschut wordt geen aandacht besteed. Dat heeft ermee te  
maken dat er met de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki  een nieuw tijdperk ontstond:  
de verwoestende kracht van de atoombom zette de internationale betrekkingen op scherp. Van Dijk: ‘Deze  
ontwikkeling viel samen met het uitbreken van de Koude Oorlog. In dit vak wordt daarom onderzocht wat 
de verhouding was tussen die twee. In de jaren 50 en 60 was men echt geobsedeerd door het feit dat het 
toenmalige atoomwapenarsenaal al het leven op aarde kon uitroeien. Maar wat daarna interessant wordt is 
de zogeheten proliferatie: andere landen (dan de VS, de SU, China, Frankrijk en het VK red.) wilden ook die 
kernwapens. In dit vak kijken we hoe daarmee werd omgegaan en welke rol globalisering hierin speelde.’

Van Dijk geeft in zijn vak ook ruim de aandacht aan de rol van kernwapens na de Koude Oorlog. Niet voor  
niets verwijst de naam van het vak naar de Noord-Koreaanse testplaats Punggye-ri, die nog steeds in gebruik 
is. Het vak is dan ook buitengewoon nuttig voor elke student die geïnteresseerd is in moderne internationale 
verhoudingen en niet louter voor historici. Van 
Dijk: ‘Je krijgt tijdens dit vak hele relevante 
achtergrondinformatie voor zaken die vandaag 
nog steeds spelen. Je snapt de Korea-situatie, 
Israëls politiek of de spanning van vorig jaar 
rond het nucleaire programma van Iran veel 
beter als je dit vak hebt gehad.’ 

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: From 
Hiroshima to Punggye-ri van Ruud van Dijk.  
Tekst /// Koen de Groot   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

NEDERLANDSE KINDEREN 
VERWERKEN KWANTOREN 

DISTRIBUTIEF, ENGELSE 
KINDEREN COLLECTIEF

Vak: Fromt Hiroshima tot Punggye-ri: 
Nuclear Weapons in International 
Relations, from WW II to the Present
Docent(en): Ruud van Dijk
Onderwijsinstituut: Minor Geschiede-
nis van Internationale Betrekkingen, 
keuzevak Amsterdam Exchange 
programme-Humanities
Ingangseisen: Minstens 48 punten 
van een propedeuse, alleen toegankelijk 
voor bachelorstudenten
Periode: Semester 2, blok 1 (6 EC)
Voertaal: Engels
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Margreet van Koert (1984) is momenteel 
bezig aan haar postdoctoraal onderzoek bij 
Taalwetenschap waarin ze onderzoekt hoe 
Engelse lessen op de basisschool – met name 
die over spreekvaardigheid – meer individueel 
en adaptiever gemaakt kunnen worden.
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Vol van ambitie joeg Daniela Solano een zangcarrière na toen zij op acht-
tien jarige leeftijd begon aan een zangopleiding aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Na een jaar besloot ze de opleiding echter te verlaten. 

Ze liet de harde wereld van de muziek achter zich en hunkerde naar een leven 
voorbij de afgebakende grenzen van de muziek die het conservatorium haar 
oplegde. Een nieuwe uitdaging vond ze in de bachelor Geschiedenis. ‘Vroe-
ger als kind las ik altijd al historische romans, maar naarmate ik ouder werd, 
groeide de behoefte terug te keren naar het wérkelijke verhaal,’ vertelt So-
lano enthousiast. ‘Ik wilde weten welke ‘waarheid’ ten grondslag lag aan deze 
historische romans wanneer het verhaal van al zijn fictieve elementen werd 
ontdaan.’  

Geschiedenis in de praktijk 
Met haar bachelordiploma op zak was de keuze voor de master Publieksge-
schiedenis snel gemaakt. ‘Het mooist aan de studie van het verleden, vind ik 
de wijze waarop historische verhalen in hedendaagse context opnieuw ge-
interpreteerd kunnen worden en nieuwe inzichten bieden.’ Solano vervolgt: 
‘Publieksgeschiedenis is dé opleiding om theoretische kennis te verbinden 
aan een praktisch aspect en historische verhalen direct te vertalen naar een 
hedendaagse context.’ Dat vooral een publiekshistorica haar kennis het beste 
buiten de schoolbanken beoefent, benadrukt Solano wanneer zij vertelt over 
haar huidige werkzaamheden als onderzoeksassistent bij de VPRO, waar 
ze momenteel onderzoek doet voor een historische documentaire naar het 
boek HhhH (2010) van Laurent Binet. HhhH gaat over de aanslag op Reinhard 

Heydrich, een van de nazikopstukken die in 1942 in Praag werd vermoord. 
Stralend vertelt Solano over de baan. ‘Het was een buitenkans! De VPRO was 
op zoek naar een stagiair die zowel affiniteit met geschiedenis heeft als Tsje-
chisch spreekt.’ Solano schreef op dat moment haar masterscriptie en was be-
kend met de Tsjechische taal door haar Tsjechische moeder. Ze werd aange-
nomen als stagiair en bleef na haar stage werkzaam als freelancer. Samen met 
twee andere researchers en de producent werkt Solano nauw samen met de 
regisseur, Roel van Broekhoven, die eerder In Europa (2004) van Geert Mak 
verfilmde. ‘We hebben het historische verhaal al, maar moeten dit voor televi-
sie natuurlijk verlevendigen. Dit doen we door interessante mensen en verha-
len te zoeken die op de een of andere manier een verband met de historische 
gebeurtenis hebben.’ Als onderzoeksassistent is Solano vooral bezig met het 
vinden en interviewen van geschikte mensen. ‘Het bekijken en selecteren van 
archiefmateriaal is slechts een klein deel van mijn werkzaamheden. Ik ben 
vooral mensen aan het bellen, om te proberen hun verhaal te achterhalen.’ 

Van stagiair naar freelancer   
Al vóór haar stage bij de VPRO liep Solano stage bij het Nieuw Amsterdams 
Kinderkoor, waar zij een inleidende documentaire maakte over een opera die 
tijdens de oorlog in Theresienstadt werd opgevoerd. De NOS produceerde op 
dat moment een documentaire over het Nieuw Amsterdams Kinderkoor, dat 
de opera zou gaan opvoeren en Solano maakte met behulp van archiefmateri-
aal en interviews een informatieve documentaire als inleiding op het verhaal 
van de NOS-film. Hoewel de documentaire voornamelijk een educatief doel 
diende, probeerde Solano het gevoel van de mensen in het kamp opnieuw op 
te roepen. ‘Muziek was voor de mensen in het kamp een middel om te over-
leven. Het belang van de muziek heb ik geprobeerd duidelijk te maken in de 
tekst van de voice-over.’ Het Nieuw Amsterdams Kinderkoor was voor Solano 
reeds bekend terrein. Voor haar stage was ze er immers al werkzaam als klas-
siek zangdocent en sinds kort is ze er ook productieleider. 

Of Solano in de toekomst verdergaat als researcher of zangdocent weet ze nog 
niet. ‘Op dit moment ben ik gelukkig als freelancer en doe ik de twee dingen 
die ik het allerleukst vind!’ 

De zangstem van het verleden 
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang 
mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven na de 
faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse: iedere maand 
een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwin-
ner. Deze maand: Daniela Solano (1990), freelance onder-
zoeksassistent bij de VPRO en freelance docent en produc-
tieleider bij het Nieuw Amsterdams Kinderkoor.   
Tekst /// Gwyneth Sleutel     Beeld /// Charlotte Klein

 
  Daniela Solano 

 1990
Studie 
 Bachelor Geschiedenis (UvA)
 Master Publieksgeschiedenis (UvA)
Afstudeerjaar 
 2015
Werk 
 Freelance onderzoeksassistent bij de VPRO 
 Freelance docent klassieke zang en productieleider 
 bij het Nieuw Amsterdams Kinderkoor
Salaris 
 Variërend tussen de € 550 en € 1100 netto per maand 

illegaal hotel

de dame in zijn blauwe jurk
op zijn rode lippen stift
permanent voor vanavond 

erwin had ook een gitaar
binnen bier verstopt
daar stonden we dan niet
we dansten op de vieze vuile straatmuziek

mannen onder elkaar
bad de zwarte dame
dat hoorde
ik zong en ik schreeuwde
uit haarvolle borst
man, ik wou dat ik homo was

dat hoorde niemand
ik maakte mijn verhaal af: 

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

BROOD OP DE PLANK BUGRA
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HET INTERVIEW

Partijen
Humanities Rally
Humanities Rally is vorig studiejaar opgezet als 
protestbeweging tegen de bezuinigingen op de 
FGw en was actief bij de Bungehuis- en Maagden-
huisprotesten. Nog steeds streven ze vanuit de 
achterban van deze protestbeweging naar meer 
democratie, medezeggenschap, kwaliteit en decen-
tralisatie. Zo willen ze bijvoorbeeld dat een nieuwe 
decaan direct gekozen wordt door medewerkers 
en studenten in plaats van door het College van 
Bestuur. Ook zouden studenten, bijvoorbeeld 
via de FSR, niet alleen beleid moeten controle-
ren, maar ook moeten meeschrijven aan beleid.  
Docenten zouden meer autonomie en tijd 
voor onderwijs moeten krijgen en ook zouden  
opleidingen weer zelfstandiger moeten worden. 
Daarbij zijn ze tegen fusies van kleine opleidin-
gen, zoals het ontstaan van regiostudies, en zou 
de faculteit geld opzij moeten zetten voor kwets-
bare specialisaties en meer onafhankelijk onder-
zoek moeten financieren, bijvoorbeeld door het 
behouden van zelfstandige promotieplekken.  
Humanities Rally zegt te staan voor kwaliteit en  
specialisatie binnen de studies aan de FGw en een 
grotere autonomie en invloed van student, docent  
en opleiding. 

Trots op FGw (TOF)
Ook TOF is een partij die pas voor de tweede keer 
meedoet aan de verkiezingen. Het grootste ver-
schil met Humanities Rally is dat bij TOF kandida-
ten meer als individu in de studentenraad zitten in 
plaats van een protestbeweging te vertegenwoor-
digen. Daarnaast gaan zij minder ver in hun demo-
cratische hervormingen: een nieuwe decaan zou 
volgens TOF door de medezeggenschap gekozen 
moeten worden. TOF streeft naar meer macht voor 
de opleidingscommissies (OC’s). Zo zouden deze 
commissies instemmingsrecht moeten krijgen bij 
onderwijsinhoudelijke besluiten en zou de OC nog 
meer de studentenbelangen per opleiding moeten 
behartigen. Rendementsmaatregelen als 8-8-4 en 
het BSA zouden een kritische evaluatie moeten 
ondergaan. Wanneer deze maatregelen onderwijs 
benadelen, zouden ze teruggedraaid moeten wor-
den volgens TOF. Net als Humanities Rally is TOF 
een facultaire partij: ze opereren niet op centraal 
niveau in de Centrale Studentenraad (CSR). TOF 
is dan ook van mening meer oog te hebben voor 
concrete problemen en onderwijs op de FGw, aan-
gezien de facultaire belangen volgens TOF, vaak 

door centrale partijen, zoals UvA Sociaal, uit het 
oog worden verloren.     

UvASociaal
UvASociaal bestaat sinds 2006 en is op de FGw de 
enige studentenpartij die zowel meedoet aan de 
verkiezingen op alle faculteiten als aan die op cen-
traal niveau. Dit is volgens UvASociaal voordelig, 
omdat ze zich als partij op centraal niveau kunnen  
inzetten door bijvoorbeeld een betere verdeling 
van het geld tussen de faculteiten te stimuleren. 
Zo willen ze geld dat over is bij faculteiten (zoals 
bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde) inzet-
ten op faculteiten waar bezuinigd moet worden 
(zoals de FGw). Een speerpunt van UvASociaal is 
diversiteitsbeleid: de eurocentrische visie in het 
curriculum van de FGw zou aangepast moeten 

worden, met name in de literatuur voor studies 
als Geschiedenis en Wijsbegeerte. UvASociaal wil 
de bezuinigingen op de FGw zoveel mogelijk bin-
nen de perken houden, maar positief omgaan met 
bezuinigingen die niet meer teruggedraaid kun-
nen worden: de ontwikkeling van een studie als 
Midden-Oostenstudies, waarbij het bachelorpro-
gramma is herzien en kritisch naar het onderwijs-
programma is gekeken, is volgens UvASociaal een 
voorbeeld van een mogelijkheid tot vernieuwing.  

Waarom stemmen?
Waarom is het belangrijk om te stemmen? De  

studentenraad kan niet alleen meer macht en in-
vloed uitoefenen als er veel studenten hebben ge-
stemd, ook bereikt de studentenraad wezenlijke 
dingen die voor jou als student van belang zijn. 
Stemmen op een partij met programmapunten die 
volgens jou van belang zijn loont dus echt.

Wat heeft de facultaire studentenraad afgelopen 
studiejaar bijvoorbeeld concreet bereikt? Nynke 
van Leeuwen (1994), huidig lid van de FSR geeft 
antwoord: ‘We hebben ervoor gezorgd dat iedere 
student minstens één feedbackronde moet krijgen 
op zijn of haar definitieve versie van de scriptie, 
sommige studenten kregen namelijk niet altijd 
feedback. Ook zit er vanaf dit jaar in elke sollicita-
tiecommissie voor het benoemen van bestuursle-
den een student die vanaf het begin betrokken is 
bij de procedure en het kiezen van een kandidaat. 
Bijvoorbeeld voor het benoemen van leden van het 
faculteitsbestuur.’

Maar de FSR heeft nog meer gedaan. Van Leeuwen: 
‘Als reactie op de grootschalige invoering van se-
lectieve masters op veel universiteiten, waarbij 
je bijvoorbeeld geselecteerd wordt op basis van 
cijfers, motivatie of een gesprek, heeft de FSR een 
voorstel gedaan om in de bachelor al betere stu-
diebegeleiding en strengere ingangseisen in te 
voeren voor een vooropleiding, minors of keuze-
vakken. Zo worden studenten beter voorbereid op 
de toelating tot een master.’

Ook heeft de FSR gepleit voor een transparantere 
en democratischer benoemingsprocedure van de 
nieuwe decaan, steunden ze de actie van studenten 
die op eigen initiatief een stilteruimte hadden op-
gezet en hebben ze ervoor gezorgd dat de biblio-
theek in het P.C. Hoofthuis vanaf september 2016 
in de week voor en tijdens de tentamenweek tot 
22:00 uur is geopend.

Kieskompas
Het moge duidelijk zijn: de FSR kan op faculteitsni-
veau wel degelijk wat betekenen voor studenten. 
Dit geldt ook voor belangen van studenten op cen-
traal niveau, waarvoor de CSR zich inzet en waar je 
ook begin mei voor kunt stemmen. Voor de zwe-
vende kiezer is er dit jaar zelfs een kieskompas 
ontwikkelt om je te helpen bij de keuze tussen de 
verschillende partijen op de faculteit. Laat de in-
vloed die je als student kunt uitoefenen niet verlo-
ren gaan en stem! 

ACHTERGROND

Van 9 tot en met 13 mei vinden de verkiezingen voor de facultaire studenten-
raad (FSR) plaats. Welke partijen doen er mee, wat zijn hun standpunten en hoe 
verschillen ze onderling van elkaar? En waarom moet je als student überhaupt 
gaan stemmen? Een kort overzicht.   Tekst /// Aimée Plukker    Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

Studentenraadsverkiezingen
HET INTERVIEW

Eind deze maand brengt Herman Brusselmans (1957) om en nabij zijn zesenzestigste boek uit, het derde deel in de 
reeks misdaadromans over politie-inspecteur Zeik: Zeik en het lijk op de dijk. We namen de trein naar Gent en spraken 
hem op zijn bank over de stand van zaken in de literatuur, verliefd zijn en feminisme.    
Tekst /// Emma Sprangers en Djuna Spreksel     Beeld /// Muriël van den Berg

Macho’s, vrouwen-
teentjes en 

misdaadromans

Macho’s, vrouwen-
teentjes en 

misdaadromans
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echt interessant maakt: de interactie 
tussen mannen en vrouwen. Kijk 
naar de Trojaanse Oorlog, die is enkel 
begonnen om Helena. Ik wil ook wel 
een oorlog beginnen om een vrouw.’ 

Maar zo’n houding ten opzichte van 
vrouwen schrikt hen dus af?
‘Als ik verliefd ben, wil ik dat mijn 
vrouw continu om mij heen is. Ik val 
nu toevallig als oude klootzak op jonge 
vrouwen dus ik ken het segment van 
de jonge vrouw redelijk goed. Jonge 
vrouwen willen eigenlijk twee dingen: 
een goede relatie en absolute vrijheid. 
Dat kan niet. Als je een relatie hebt, 
geef je een stuk van je vrijheid op. Het 
is heel moeilijk om als man nu een 
relatie te hebben met een jonge vrouw.’

‘Het maakt het ook lastig dat ik een 
beeld heb van de vrouw als droom-
koningin, dan moet ze ook wel alles 
hebben. Bloedmooi zijn, verstandig; 
dat is niet makkelijk te vinden. 
Tegelijkertijd bestaat er niet zoiets als 
de ideale man of vrouw. Je kunt ook 
gecharmeerd worden door iets wat 
niet helemaal perfect is: een klein 
litteken, dat ze ongesteld is. Ver-
liefdheid is eigenlijk iets ondefinieer- 
baars. Je kunt er enkel wat kenmerken 
aan geven. Ik geloof dat je verliefd bent 
wanneer je iedere dag haar teentjes 
wilt tellen en ieder teentje afzonderlijk 
wilt kussen.’ 

HET INTERVIEW
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HET INTERVIEW

'Befkoning van Vlaanderen’, ‘veelschrijver’, 
‘de mooie jonge oppergod van de Vlaamse 
letteren’: het zijn een paar voorbeelden 

van bijnamen die Brusselmans toebedeeld krijgt. 
De één meer terecht dan de ander volgens hemzelf. 
Met twee boeken per jaar en negen columns per 
maand is het wel duidelijk dat hij veel schrijft. 
Dat er in talkshows en interviews steeds wordt 
teruggegrepen op zijn vermeende expliciete 
schrijfstijl, vermoeit hem. 

Brusselmans: ‘Ik vind het achterlijk dat men zich 
focust op die zogenaamd expliciete taal. Ik heb 
twaalf keer bij De Wereld Draait Door gezeten, 
en negen keer is er gepasseerd dat ik mezelf 
tot de ‘Befkoning van Vlaanderen’ zou hebben 
uitgeroepen. Dat heb ik nooit met die woorden 
gezegd. Het is ook helemaal niet zo dat mijn 
boeken zo expliciet zijn. Er staat wel eens ‘kut’ 
in, maar er zijn altijd mensen die tussen honderd 
woorden één ‘lul’ zien en daar dan over struikelen. 
Voor mij maakt het niet uit waar ik over schrijf, 
het is allemaal even normaal. Ik zeg al een 
aantal jaar: ik ben semi-impotent. Dan reageren 
mensen met “wat zegt hij nu?!” Een man van 58 
die erectiestoornissen heeft, dat is een enorm 
taboe, want wie heeft dat nu hè, zogenaamd. Er 
zitten dan vierhonderdduizend mannen televisie 
te kijken die denken: dat heb ik ook, maar ik zou 
dat nooit zeggen. Mij kan dat geen fuck schelen. 
Ik ben totaal niet gefrustreerd op seksueel gebied 
en daarom struikel ik nooit over die zogenaamd 
expliciete woorden.’

‘Ik lach om seks, ik vind dat het overschat wordt. 
Daarom schrijf ik ook dingen als: ik blies op haar 
ellenboog, en ze kwam tien keer klaar. Stel je hebt 
een uur per dag seks, iedere dag. Dat is best veel. 
Dan zijn er al 23 uur per dag dat je het níet doet. 
Het zijn uiteindelijk gewoon twee lichamen die 
iets doen met elkaar.’

Die nadruk op je uitspraken over seks gaan 
ten koste van je werk zelf.
‘Ja tuurlijk. Ik schrijf een boek van vierhonderd 
pagina’s met één pagina achterin waar ‘poes’ staat, 
en men gaat zich daarop focussen. Het wordt een 
selffulfilling prophecy. Hij schrijft iets, dus het zal 
wel iets seksueels zijn. Dat is bullshit.’

Merk je verschillen tussen hoe Belgen en 
Nederlanders reageren op je werk? Is de 
Belgische markt anders dan de Nederlandse? 
‘Als je begint met: Belgen zijn dit en Nederlanders 
dat, dan ben je eigenlijk al fascistisch bezig. Er 

bestaat het idee dat Nederlanders vrijer met 
seksuele onderwerpen omgaan, maar er zijn ook 
hele gesloten Nederlanders en open, expressieve 
Belgen. Ik heb een Nederlandse uitgeverij en het 
literaire circuit is er veel uitgebreider. Wanneer je 
als Belg de Nederlandse markt niet kunt bespelen, 
ben je wel heel beperkt. 75 procent van mijn 
optredens doe ik in Nederland: een potentieel 
publiek van zeventien miljoen lezers die dezelfde 
taal spreken, ik zou gek zijn daar niet iets voor te 
doen.’

Over je nieuwe misdaadroman Zeik en het 
lijk op de dijk: hoe volgt het op de vorige 
twee boeken?
‘Twee, drie jaar geleden kreeg ik het idee om een 
detective-reeks te gaan schrijven. Ik denk dat ik 
nog een deel ga schrijven. De eerste liep heel goed. 
Het werd geafficheerd als: kijk, hij doet eens iets 
anders, hij schrijft een misdaadroman! Het tweede 
liep een stuk minder, omdat je de lezers kwijtraakt 
die ervan uitgaan dat het een serieuze detective is. 
Wat het uiteraard niet is. Het is een parodie, het is 
van alles, maar serieus is het niet. Een recensent 
van het NRC zei dat ’t het best in elkaar zittende 
misdaadverhaal was dat ie de laatste tien jaar had 
gelezen. Dat slaat helemaal nergens op.’

Hij had niet door dat het ironisch was?
‘Als je dat niet doorhebt, kom je van een andere 
planeet. Maargoed, er zit wel structuur in. Als 
je iets parodieert, moet je het origineel goed 
kennen. Dus ik lees heel veel misdaadromans. De 
elementen zijn altijd hetzelfde.’

Waarom denk je dat vrouwelijke auteurs 
minder vaak over seks schrijven?
‘Vrouwen schrijven wel over seksualiteit, maar 
altijd vanuit een feministisch reflex: wij zijn nog 
altijd tweederangs burgers, ook op seksueel 
gebied. Dan denk ik: lach er ook eens mee. Zeg ook 
eens: ik heb een kut van twee meter diep waar vijf 
lullen in kunnen. Het is altijd zo serieus, bij jullie 
vrouwen. Het kan niet zo zijn dat vrouwen geen 
gevoel voor humor hebben. Mensen gaan er vanuit 
dat vrouwen bang zijn dat mannen hen niet leuk 
vinden. Als een vrouw een goede grap vertelt, lach 
ik daar even hard om als wanneer een man er een 
vertelt. In de Belgische literatuur had je in de jaren 
tachtig drie nieuwe schrijvers, Tom Lanoye - de 
homo-, ik - de hetero - en Kristien Hemmerechts 
- de feministische vrouw. Die schrijft dertig jaar 
later pamfletten als De man, zijn penis en het 
mes. Zo van: de mannelijke schrijver gebruikt 
zijn penis als pen om mee te schrijven. Het gaat 
alleen maar om onderdrukking van de vrouw. Dat 
is toch bullshit? Jullie vrouwen in onze Westerse 
maatschappij doen toch gewoon wat jullie willen?’

Vind je het feminisme een onnodige beweging 
geworden?
‘Het is nergens meer voor nodig. Als een 
mannelijke directeur meer verdient dan een-
zelfde vrouwelijke directeur is dat natuurlijk 

onrechtvaardig, maar dat gebeurt niet eens. Oké, 
dat men in Saoedi-Arabië het feminisme gaat 
introduceren, is begrijpelijk. Vrouwen mogen 
daar niet eens autorijden. Dat verbod is trouwens 
geen slecht idee, geen vrouwen en homo’s in de 
auto. Met de grotere toestroom van migranten 
zullen dit soort dingen misschien wel weer 
problematisch worden. Migranten komen vaak uit 
een achterlijke cultuur. Excuseer mon french maar: 
de beste cultuur is de westerse democratische 
kapitalistische cultuur. Je mag niet zeggen  
dat andere culturen minderwaardig zijn, maar 
eentje waar homo’s van hoge gebouwen worden 
gegooid en vrouwen niet met de auto mogen 
rijden, is dat wel.’

Zeg je dit soort dingen om te provoceren? 
‘Ik ben voor Humo gevraagd een column te schrij-
ven over de aanslagen in Brussel. Ik probeer 
dan een zeker tegengeluid te laten horen. Veel  
columnisten houden te veel vast aan ‘de werke-
lijkheid’, maar de werkelijkheid bestaat niet. Je 
moet het allemaal een beetje relativeren. Er zijn 
misschien 34 doden in Zaventem, maar in Irak 
ontploft een bom bij een kindervoetbalwedstrijd, 
in Syrië worden mensen doodgeschoten, in 
Afrika verhongeren mensen. Met die aanslagen in 
Brussel moet je niet lachen, maar toch een beetje 
kritisch zijn: wij linkse denkers zijn te soft. Op zo’n 
manier worden die columns een beetje apart. Je 
kunt in plaats van te schrijven dat het jammerlijk 
is dat Cruijff dood is, ook zeggen: het wordt tijd 
dat die klootzak dood is. Dat houdt het ook leuk 
voor mijzelf.’

Je hebt eens gezegd dat je vrouwen een 
dankbaar onderwerp vindt om over te lachen, 
wat bedoel je hiermee?
‘Vrouwen zijn vaak meelijwekkende sukkels, ik 
amuseer mij met ze. Ik word gecharmeerd door 
de kleine kantjes van de vrouw. De manier waarop 
ze haarzelf in de spiegel bekijkt en denkt: zie ik er 
wel goed uit? Dat ze een pukkel vindt en twijfelt of 
die jongen haar nu nog wel leuk zal vinden. Maar 
tegelijkertijd is de vrouw voor mij een droombeeld. 
Als ik een vrouw heb, dan maak ik haar een godin. 
Met het gevolg dat die vrouwen dan weg willen. 
Vrouwen kunnen er niet tegen om behandeld te 
worden als godin. Maar goed, er zijn twee kanten: 
ze zijn fantastisch en ik aanbid ze, maar anderzijds 
moeten ze ook in de keuken eten maken voor mij. 
Ik ben een soort feministische vrouwvriendelijke 
macho. We zijn oost en west, zwart en wit, man 
en vrouw. Dat is het enige dat het leven ook 
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Herman Brusselmans (1957) 
is een Vlaamse schrijver, 
dichter en columnist. Ook 
verschijnt hij in Nederland 
regelmatig als gastspreker bij 
DWDD. Eind mei publiceert hij 
zijn nieuwste boek Zeik en het 
lijk op de dijk - een parodie op 
de literaire triller - bij Uitgeverij 
Prometheus.
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Vier prachtige jurken, driehonderdvijftig gasten en een witte catwalk 
waarover de bruid door haar vader naar haar toekomstige man werd ge-
bracht. Afgelopen weekend ging ik met mijn huisgenoot mee naar de brui-
loft van een Chinese vriendin. Voor de bruiloft begonnen mijn huisgenoot 
en ik nerveus inlichtingen in te winnen bij mensen die al vaker Chinese 
bruiloften hadden bijgewoond. Welke tradities konden we verwachten? 

Op Chinese bruiloften is het gebruikelijk een hóngbāo (rode envelop) met 
geld te geven. Met de ervaringen van onze informanten gebundeld, pro-
beerden we een geschikt bedrag te kiezen. Een rond bedrag was het beste. 
Het getal vier, waarvan de uitspraak in het Mandarijn op het woord 'dood' 
lijkt en daarom een ongeluksgetal is, is uit den boze. Sommigen zeiden 
dat een even getal beter was dan een oneven. Een ander benadrukte het 
geven van nette briefjes. 

Gekleed in een rood jurkje, een gelukskleur in China, keken mijn huis-
genoot en ik als enige buitenlanders nieuwsgierig naar de tradities die 
gedurende de dag door het bruidspaar werden uitgevoerd. Onwennig be-
studeerden we constant wat de andere gasten deden, om niet per ongeluk 
iets fout te doen. Bij het ophalen van de bruid moest de bruidegom zich 
door familieleden heen vechten die de voordeur blokkeerden. Een bruids-
meisje probeerde ons van tevoren uit te leggen dat we de bruidegom om 
rode enveloppen moesten vragen. Maar toen de luide knallen van vuur-
werk zijn komst aankondigde en de familie naar de deur rende, waren 
we onzeker of wij mee moesten doen. Pas toen de bruidegom kleine rode 
envelopjes uitdeelde zodra hij werd binnengelaten, hadden we door dat 
we het moment hadden gemist. 

Het meest uitbundige onderdeel van een Chinese bruiloft is het eten. Voor 
de lunch en het diner werden de ronde tafels gevuld met schalen garna-
len, krab en eend. Tijdens de lunch ging het gezelschap alle tafels langs. De 
bruidegom schonk ieders glas vol, de bruid voorzag alle mannen van een 
sigaret, en er werd geproost. Op de vraag of ze een leuke dag had gehad, 
verzuchtte de bruid: ‘Nee, het is allemaal traditie.’ Veel tijd om even te zit-
ten of te genieten van het eten had ze inderdaad niet gehad.  

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

Chinese bruiloft

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

COLUMN KIM
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ACHTERGROND

De ene verandering van een traditie is misschien onschuldiger dan de ande-
re. Dat Pinksteren elk jaar meer wordt gekoppeld aan Pinkpop, en niet aan 
de uitstorting van de Heilige Geest, is misschien minder jammerlijk dan het 
feit dat het op 5 mei steeds vaker gaat om de vraag voor welk festival je een 
kaartje hebt, in plaats van het besef dat Nederland als volk een luttele vijfen-
zeventig jaar geleden op een veel wredere manier van diens diverse nationale 
identiteiten werden beroofd. 

Volgens De Witte is dit niet zo verwerpelijk als het lijkt: ‘Er zit geen beteke-
nis opgesloten in de traditie zelf, die betekenis wordt er door mensen aan 
gegeven. Het feit dat sommige vieringen minder betekenis krijgen, heeft te 
maken met tijd. Je hebt de oorlog zelf niet meegemaakt, dus dan komt er een 
tweede niveau van vertelling overheen. Vrijheid is voor ons iets veel abstrac-
ters dan voor mensen die onderdrukking hebben meegemaakt. Het hebben 
van die abstracte vrijheid is meer vanzelfsprekend voor ons, dus we geven 
nu een andere invulling aan 5 mei. Waar het echt om gaat bij een traditie, de 
betekenis die eraan wordt gegeven, bestaat niet buiten de mensen die het al 
dan niet vieren. Het is dus niet erg als de reden achter de traditie verandert. 
Dat kun je niet voorkomen. Tegelijkertijd zie je ook weer dat zo’n historische 
gebeurtenis vele generaties later opeens sterker herdacht wordt. Dit zie je bij 
de afschaffing van de slavernij. Juist de laatste jaren is de viering hiervan erg 
in opkomst, met het Keti Koti Festival in het Oosterpark bijvoorbeeld. Zo’n 
viering wordt dan weer gekoppeld aan de huidige problematiek, in dit geval 
van racisme.’ 

Lucratieve viering
Het commerciële aspect blijft belangrijk om een traditie kans van slagen te ge-
ven. Vader- en Moederdag, Valentijnsdag, Sinterklaas: het zijn allemaal tradi-
ties die in het teken staan van het uitwisselen van cadeautjes. Apple mailt zijn 
klanten met aanbiedingen voor de nieuwe iPad met de subtiele hint dat Va-
derdag eraan komt, de winkels liggen begin februari vol met chocoladeharten 
en bedrijven als Bol.com produceren reclames met Sinterklaas in de hoofdrol, 
ongetwijfeld om de verkoop een impuls te geven. Rooijakkers: ‘Consumptie is 
in onze cultuur een van de belangrijkste elementen geworden om je identiteit 
te vormen: welke telefoon heb je, in wat voor auto rijd je? Dit is ook belang-
rijk geworden in de rituele wereld.’ De Witte: ‘Tradities kunnen ontstaan uit 
grootse historische gebeurtenissen, maar ook vanuit een bepaalde marktwer-
king. Het commerciële karakter van tradities moet je niet onderschatten, wat 
dacht je van de consumptie tijdens Kerst! Allerlei organisaties kunnen dagen 
claimen om iets aan de orde te stellen. Zo heb je de dag van het bruine brood, 
die is ingevoerd door bakkers, waarschijnlijk in de hoop om meer bruin brood 
op die dag te verkopen. Of dat soort dagen werken of niet, is weer afhankelijk 
van hoe het ligt in de samenleving, of er relevantie is voor het onderwerp.’

Selectieve cultuuroverdracht
Het vasthouden aan al dan niet eeuwenoude tradities om te voorkomen dat 
we onze culturele identiteit verliezen, strookt niet erg met de uit andere cul-
turen overgewaaide tradities en de vanzelfsprekendheid waarmee die exo-
tische feestdagen in Nederland worden overgenomen. Steeds vaker zetten 
mensen eind oktober een uitgeholde pompoen voor hun oprit, kunnen we op 
17 maart groene biertjes bestellen en - een duidelijke invented tradition waar-
van men denkt dat het al eeuwenlang tot onze cultuur behoort - schrijven 
we op 14 februari geparfumeerde briefjes aan elkaar. Honderd jaar geleden 
deden we al deze dingen nog niet, maar ze zijn op de een of andere manier in 
ons eigen rooster van rituelen geslopen. Waarom vormt dit geen schijnbare 
bedreiging van onze cultuur? En waarom wordt een minder westerse traditie 
als het Suikerfeest dan bijvoorbeeld niet ook overgenomen? 

Rooijakkers: ‘Tradities hebben een insluitende en een uitsluitende functie. 
Dat insluitende karakter bindt ons, mensen hebben daar behoefte aan. Als 
Suikerfeest uitsluitend werkt omdat het gericht is op een bepaald religieus 
publiek, zal dat niet werken als nationaal erkende feestdag. Mensen vanuit 
een ander religieuze of niet-religieuze achtergrond moeten zich binnen die 
traditie ook vrij voelen, het gevoel krijgen dat het feest ook voor hen is. Op 

scholen wordt het Suikerfeest wel vaak gevierd nu. Het is ook lastig omdat het 
in onze kalender een mobiele feestdatum is, elk jaar begint het op een andere 
dag. Dit maakt het moeilijk herkenbaar als terugkerende traditie. Een vaste 
datum geeft meer houvast en geeft een traditie makkelijker vorm.’   

‘Voor Halloween was in eerste instantie ruimte op de kalender. De laatste dag 
van oktober wordt van oudsher Hervormingsdag genoemd in de protestantse 
wereld. In de katholieke traditie wordt de dag daarna Allerheiligen gevierd. 
Door de secularisatie van de samenleving is dat op de achtergrond geraakt, in 
dat vacuüm kreeg Halloween een plekje. Als Halloween op 11 november zou 
vallen, zou het simpelweg niet overgenomen zijn, omdat dan Sint Maarten 
wordt gevierd.’

Een veranderlijke toekomst 
Het dynamische karakter van tradities zal ervoor zorgen dat we de komende 
jaren waarschijnlijk afscheid moeten nemen van welbekende rituelen, hoe 
lang ze ook bestaan, waarvan we denken dat ze onze identiteit vormgeven. In 
de plaats daarvoor krijgen we vast nieuwe tradities terug. In een wereld waar 
momenteel zoveel grootse dingen gebeuren, zowel goed als slecht, en waar 
globalisering steeds meer vorm krijgt door grote migratiebewegingen, is het 
goed denkbaar dat onze agenda steeds voller wordt, en de nationale identiteit 
waarvan we denken dat die door deze rituelen wordt geconstrueerd, er an-
ders uit gaat zien. De samenstelling van de bevolking wordt steeds diverser, 
en daarmee zullen tradities en feestdagen zoals we die nu kennen ook lang-
zaamaan veranderen. 

Een beetje onderzoek op internet leert dat er haast aan elke dag van het 
jaar een bijzondere betekenis is verbonden. Waar komen deze tradities 
vandaan en hoe ontstaan ze? 'Tradities ontstaan soms vanuit een be-

hoefte aan het vastleggen van de grootsheid van een gebeurtenis en de be-
hoefte dit door te geven aan de volgende generatie, anderen ontstaan veel ge-
leidelijker, omdat mensen iets zien wat ze cool vinden, en dat dan overnemen', 
aldus Marleen de Witte, verbonden aan de onderzoeksgroep Globalizing Cul-
ture and the Quest for Belonging van Culturele Antropologie aan de UvA. 'Er 
zit een bepaalde cultuuroverdracht in tradities, een historische dimensie. De 
rituelen die bij een traditie horen, laten mensen tot een bepaalde groep beho-
ren. Dat kan zo werken binnen een familie met haar eigen gewoonten, of op 
nationaal niveau met volksfeesten.' 

De eensgezindheid die deze tradities kunnen opwekken, is misschien de re-
den dat mensen de neiging voelen om vast te houden aan de volksfeesten en 
tradities die ze kennen. Wanneer het door multiculturele invloeden wenselijk 
wordt bepaalde tradities aan te passen, staan er altijd mensen op die hier 
luidkeels tegenin gaan. Een maar al te vaak aangehaald, maar kraakhelder 
voorbeeld hiervan is onze Sinterklaastraditie. De Witte: 'Vermeende sociaal-
economische bedreigingen veroorzaken een angst voor het kwijtraken van 
onze cultuur. Dit zorgt ervoor dat we ons vastklampen aan tradities waarvan 
we denken dat ze al eeuwen bestaan, terwijl ze in feite redelijk nieuw zijn. 
Sinterklaas is een goed voorbeeld van zo'n invented tradition.’ 

Daar wérd aan de deur geklopt? 
Gerard Rooijakkers, oud-hoogleraar Nederlandse Etnologie aan de UvA: 'Ei-
genlijk is Sinterklaas als traditie ook erg veranderd. Het element van de roe 
is er bijvoorbeeld uitgehaald omdat er andere ideeën kwamen over de op-
voeding van kinderen. Van de angstcultuur die bestond toen ik klein was, is 
nog weinig over. Zwarte Piet werd pas laat in het feest geïntroduceerd, en hij 
zou ook weer kunnen verdwijnen. In feite vormen rituelen de sleutels tot de 
samenleving. Ze geven heel duidelijk weer wat een samenleving beweegt. Het 
is een prachtige manier om culturele categorieën in Nederland te analyseren 
en categoriseren. Een tijd terug had de HEMA het in een actiefolder over een 
lentefeest in plaats van Pasen. Halbe Zijlstra sprong meteen in de bres voor 
het christelijk paasfeest. Niet omdat hij religieus is, maar omdat hij betekenis 
geeft aan het paasfeest vanuit een nationale culturele eigenheid. Het christen-
dom is daar nog sterk onderdeel van. Mensen denken vaak dat verandering 
verlies impliceert, maar dat is niet zo. Feestdagen veranderen voortdurend 
van betekenis. Als ze dat niet zouden doen, zouden ze verdwijnen. Als tradi-
ties verstarren en verstenen, hebben ze geen schijn van kans in een dynami-
sche samenleving.' 

Tradities en volksfeesten vormen vaak de culturele  
waarden van een land. Aanpassing van die rituelen wordt 
dan ook gevreesd uit angst om de nationale identiteit te 
verliezen. Hoe strookt dit conservatieve karakter met de 
overname van tradities en feesten uit bijvoorbeeld  
Amerika? Deze maand vieren we Bevrijdingsdag, maar wat 
betekent dit nog voor ons? En wat maakt dat we Halloween 
wél langzaamaan gaan vieren, maar het Suikerfeest  
bijvoorbeeld niet?   Tekst /// Emma Sprangers    Beeld /// Bob Foulidis

Happy 
Hanukkah? 
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De wc’s van de Oudemanhuispoort en het P.C. Hoofthuis zijn galeries vol sanitaire schoonheid, waar opstelling, lichtval 
en kleurgebruik samen stillevens vormen van ongekende grandeur. Kunststromingen mêleren hier tot een geheel van 
maatschappijkritische, dadaïstische street art met invloeden van Duchamp, Blek le Rat en Taki 183. Een samenwerking 
tussen de universiteit, een aantal stellige antifascisten en anarchisten en een enkele Feyenoorder heeft geresulteerd in 
een verbluffend progressieve kunstexpositie die op onbegrijpelijke wijze zowel actueel als tijdloos is. Het hoofdthema, 
‘Contrast’ is terug te vinden in kleur en beeld, zoals man/vrouw, zwart/wit, goed/kwaad en Ajax/Feyenoord.  
Tekst /// Vincent Smit    Beeld /// Merel de Herder

BEELDREPORTAGE

UvA’s verborgen kunstschat-
ten: ‘Sanitair in zwart-wit’

BEELDREPORTAGE
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Wat: Steiger tegenover de Hermitage
Waar: Centrum
Waarom: majestueus uitzicht middenin de stad
Recensent: Lodewijk Verduin

Pontificaal voor museum de Hermitage ligt een kleine steiger in het water. 
Gezeten op dit bescheiden vlot kijk je direct uit op een pittoreske rij he-
renhuizen aan de Amstel, af en toe onderbroken door een LOVERS Canal 
Cruises-boot of een eenzame sloep. Draai je hoofd naar rechts en je ziet de 
Stopera, naar links en je ziet de Amstel in haar volledige lengte uitgestrekt. 
Het uitzicht is kenmerkend Amsterdams zonder overdreven te worden en 
de omgeving is relatief rustig, het veeltalige geklets van een verscheidenheid 
van museumbezoekers van middelbare leeftijd uitgesloten. Wellicht een 
goede plek om op adem te komen, het vervolg van een route te bespreken of 
te kunnen reflecteren op zojuist geziene schilderijen. Een plek om uitgebreid 
door te zakken is het niet. De locatie is te publiek om intiem te zijn: niet 
alleen is er sprake van een constante, hoewel rustig kabbelende stroom van 
verkeer, ook de aanmerende hop-on-hop-off-boten verstoren de rust. Een 
wc is in het museum te vinden en misschien is dit een logischer pad om te 
volgen: de steiger is leuk om even te zitten, maar na enige tijd ga je waar-
schijnlijk liever de Hermitage in. 

Wat: NDSM pier
Waar: Noord
Waarom: post-apocalyptisch terrein om in jezelf te keren
Recensent: Janet Lie

Tot aan de jaren 0 wilde niemand dood gevonden worden in Amsterdam-
Noord. Zelfs Appie Baantjer deed nooit moeite om lijken uit dit stadsdeel te 
vissen. Maar de laatste jaren is Noord een broedplaats geworden voor hippe 
cafés en technofeestjes, waar hoge knotdragende import-Amsterdammers 
als hongerige bijen op af zwermen. Op een normale, technovrije dag is de 
post-apocalyptische setting van het NDSM terrein perfect om je eigen feestje 
te bouwen. Vlak voor kraanhotel Faralda en ten oosten van Pllek, laat je je 
billen rusten op de pier en kijk je uit over het IJ. De stilte en de leegte van 
de NDSM-werf geven het gevoel dat je niet in Amsterdam bent, maar op een 

eiland waar je ontsnapt aan de stadsdrukte. Er zijn hier geen toeterende 
taxichauffeurs, driftige tweewielers en stonede toeristen die als een kudde 
schapen op het fietspad lopen. Laat je benen boven het water bungelen, 
maar kijk vooral niet naar beneden waar de verwoesting van het milieu 
plaatsvindt in de vorm van oude plastic tassen en een verdwaalde Ken-pop. 
Naast het geruis van het water, wordt je gehoor soms geprikkeld door zachte 
jazz die in Pllek wordt gespeeld. Voor het geval je je blaas moet legen, biedt 
dit café een godsgeschenk: gratis toiletbezoeken. Maar hoe kalmerend de 
pier ook is, voor jouw zitbot is het minder fijn. Hoe knokiger je billen zijn, 
hoe lager je tolerantie is om lang op de stenen te kunnen zitten. 

Wat: Park Schinkeleilanden
Waar: Zuid
Waarom: rustige plek aan het water
Recensent: Vincent Smit

Voor een goede dag zon met uitzicht over het water denkt menig  
Amsterdammer tegenwoordig aan Amsterdam-Noord. De NDSM-werf  
heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen, maar door de 
ruime opzet van de omgeving verdwijnt het gevoel in Amsterdam te zijn  
al direct bij aankomst. Aan het randje van de Stadion- en Schinkelbuurt  
schuilt echter een andere mogelijkheid om van het water te genieten. Het 
gebied langs de Schinkel is een prachtig stukje ‘klassiek’ Amsterdam en  
park Schinkeleilanden is de plek om hier tot rust te komen en van de 
omgeving te genieten. Toeristen vind je hier zelden, tenzij ze in slaap zijn 
gevallen in de laatste tram. Het park ligt namelijk vlak achter de remise  
van de GVB: niet te missen. Het uitzicht is zowel vanaf een van de grasheu-
vels als op de steigers aan het water te bewonderen. Aan de overkant van 
het water liggen reusachtige woonboten die het karakter van de binnenstad 
weerspiegelen. Een wc is helaas nergens te bekennen en een stiekem plasje 
onder water zit er ook echt niet in. Zwemmen is ten strengste verboden.  
Op elke tien meter staat een schreeuwerig wit bord dat waarschuwt voor  
het gevaar van een frisse duik. Voor de personen die dit advies volledig 
willen negeren, staan er nog meer borden met de tekst: ‘Let op! Obstakels 
onder water’. Als dit je niet weerhoudt erin te springen, dan verdien je het 
ook gewoon. 
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Wat: Artisplein 
Waar: Plantagebuurt
Waarom: bonte omgeving waar een speciale rust ontstaat
Recensent: Jetske Brouwer

De Plantagebuurt bezit een prettig soort allure. Statige panden, hoge bomen 
en weidse opgeruimdheid. Haar hart is exotisch: als je de Plantage Mid-
denlaan bewandelt en je ogen sluit, doen de geuren en geluiden die vanuit 
Artis opstijgen het geklingel van de trams vergeten. Ga je echter naar het 
Artisplein, dan is het zelfs mogelijk je met geopende ogen weg te wanen uit 
het stadse. Achter het terras van Café-Restaurant de Plantage bevindt zich 
dit bijzondere openbare plein. Het is afgeschermd van het straatgewoel 
en biedt uitzicht op Artis’ badderende flamingo’s. Op het plein staan losse 
tafeltjes en stoeltjes die je al naar gelang de zonnestand kunt verplaatsen. 
Ze doen denken aan het meubilair van de Parijse stadstuinen. Het dierlijke 
gekwetter verhult dat van je medemensen, waardoor er van het terras een 
speciaal soort rust uitgaat. Gek genoeg wordt deze plek niet en masse opge-
zocht; de flamingo’s zijn ook in het weekend in de meerderheid. Doordat de 
stoeltjes verplaatsbaar zijn, kunnen zowel grote groepen als eenlingen een 
eigen plek creëren. Omdat het plein van 07.00 uur tot 23.30 uur geopend 
is, is het zeer geschikt voor de ochtendkoffie met krant, maar ook voor een 
avondlijk soupertje. Voor sanitaire voorzieningen kun je bij De Plantage te-
recht. De weelderige omgeving zorgt er bovendien voor dat het ook zonder 
gezelschap of lectuur goed toeven is.

Wat: Nieuwe Meer 
Waar: Nieuw-West
Waarom: natuurgebied om aan de stadsdrukte te ontsnappen
Recensent: Joey de Gruyl

Verstopt achter de Oude Haagseweg in Nieuw-West bevindt zich de Nieuwe 
Meer. Met in het oosten zicht op de Amstelveense jachthaven en water dat 
zich tot ver in het zuidwesten uitstrekt, is de Nieuwe Meer de ideale plek om 
tot laat in de avond in de ondergaande zon te barbecueën en te zwemmen. 
De waterkwaliteit behoort namelijk tot een van de hoogste van Nederland. 
Aangezien de plek voor het grote publiek onbekend is en met name in trek is 
bij wandelaars en windsurfers, is de Nieuwe Meer bij uitstek een plaats voor 

hen die de drukte van het Vondelpark of de Sloterplas eens willen vermijden. 
Hoewel de voorzieningen minimaal zijn, kun je voor koffie, lunch en toilet 
terecht bij Paviljoen Aquarius: een vreemde glazen constructie met prachtig 
uitzicht, gerund door even vreemde (maar zeer gastvrije) Indiërs. Het groen 
aan de Nieuwe Meer wordt mede bevolkt door een kudde bizons, dus oprui-
men van etensresten en rommel is gewenst. Voor wie nog nooit deze beesten 
geaaid heeft: ze zijn zeer gezellig en meegaand. De Nieuwe Meer kenmerkt 
zich als een van de weinige plekken waar men even kan ontsnappen aan de 
drukte van de stad.

De zon komt weer steeds vaker koekeloeren, maar terrasjes afstruinen 
kan een flinke aanslag zijn op je portemonnee. Babel zocht daarom de 
mooiste gratis plekken van Amsterdam, waar je kunt genieten van de 
beste stadsgezichten en je eigen Lidl-bier.    Beeld /// Sarah Knüpfer

Stadsgezichten
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Vanuit een volgepakte loods in Noord bestie-
ren Martijn en Sanne hun biermerk. De twee 
jonge ondernemers maken op de vroege 

ochtend een opgeruimde indruk. Omringd door 
kleurrijke flesjes bier vertellen ze ons de ont-
staansgeschiedenis van Two Chefs Brewing en hun 
toekomstplannen. De vrienden kennen elkaar uit 
Noordwijk waar ze samen jarenlang in de keuken 
van een restaurant werkten. Beiden gingen na hun 
studie aan de slag bij bedrijven waar ze zich van-
wege de grootschaligheid al gauw niet op hun plek 
voelden. Martijn: ‘Een groot bedrijf is traag en log. 
Je kunt soms wel jaren uittrekken om iets te ver-
anderen. Ik houd er juist van om binnen één dag 
iets voor elkaar te krijgen.’ In hun vrije tijd konden 
ze hun creativiteit gelukkig kwijt in een gedeelde 
hobby: bierbrouwen. Binnenkort zullen ze dankzij 
een crowdfundingcampagne een nieuwe brouwe-
rij openen. Naar verwachting zal Two Chefs Bre-
wing haar productie zodanig opvoeren dat ze na 
Brouwerij ’t IJ de grootste van Amsterdam wordt.

Waarom een crowdfundingcampagne?
Martijn: ‘We hebben voor crowdfunding gekozen 
vanwege een aantal redenen. Allereerst heb je met 
crowdfunding een groot bereik. Je maakt herrie 
in de markt. Ten tweede is het gewoon leuk om 
veel mensen te mobiliseren. Die worden allemaal 
ambassadeurs van je merk. En dan die hele cam-
pagne. Dat is echt gaaf om te doen. Naast het geld 
dat we met crowdfunding binnenhalen, levert het 
onze brouwerij meer exposure op. Als we bij de 
bank om financiering hadden gevraagd, was dat 
misschien gelukt. Het had wel meer tijd gekost. Bo-
vendien ben je dan een saai businessplan aan het 
presenteren. Crowdfunding is wel risicovol voor 
de investeerder. Als we failliet gaan dan kunnen 
we het geld niet terugbetalen. Maar daar gaan we 
natuurlijk niet van uit. We keren een rendement 
van 22,5 procent uit, verdeeld over vier jaar. Zo’n 
financiering nemen we niet zomaar aan. We zitten 

nu natuurlijk al op een flinke productie bij andere 
brouwerijen, dus alles wat we straks produceren 
kunnen we in een keer verkopen.’ 

Even terug naar het begin. Hoe zijn jullie bier-
brouwpraktijken begonnen?
Martijn: ‘We zijn best wel lang geleden in aanra-
king gekomen met speciaalbieren in café Gollem. 
Op een gegeven moment kwam er een Amerikaans 
biercafé bij, The Beer Temple. Dat werd onze stam-
kroeg. We waren alleen maar met bier bezig en 
met smaken. Ik denk dat daar onze passie ligt: lek-
ker eten, lekker drinken. Toen besloten we zelf ook 
eens wat uit te proberen.’ 
Sanne: ‘We gingen voor het brouwen naar mijn 
huis. Daar zetten we een pan van dertig liter op het 
fornuis. Boven stonden vergistingstanks.’
Martijn: ‘Het was een beetje Breaking Bad. We von-
den oude koelkastjes op Marktplaats en bouwden 
die om. De kasten stonden vol met flesjes en in de 
badkuip spoelden we die om voor hergebruik.’ 

Dachten jullie toen al aan verkoop?
Martijn: ‘In eerste instantie deden we het omdat 
het leuk was om te doen. Het is een uit de hand 
gelopen hobby. Het werd steeds gekker: na een tijd 
stonden we iedere week te brouwen. Dit deden we 
aan het begin van het hele biergebeuren in Am-
sterdam. Toen in de zomer bierfestivals ontston-
den, mochten wij daar ook staan met onze biertjes 
en dat beviel de mensen heel goed. Zo begon het.’

Sanne: ‘In november 2013 besloten we er ons 
werk van te maken. Dus zochten we vanaf toen 
naar afnemers van ons bier.’
Martijn: ‘Biercafés konden aan het begin sceptisch 
zijn. Die dachten: “We hebben toch al Belgische 
speciaalbieren?” Inmiddels willen steeds meer ca-
fés en restaurants verschillende soorten bier. We 
worden nu door de afnemers zelf benaderd.’

Two Chefs Brewing, hebben jullie deze naam 
gekozen met de intentie de internationale 
markt te bestormen? 
Martijn: ‘Nee, toen we ‘m bedachten, waren we 
nog niet bezig met het zijn van een merk. De naam 
was nog een flinke discussie. Dat de naam Engels is 
komt nu wel mooi uit.’
Sanne: ‘Toen we werden gevraagd om op een festi-
valletje te staan moesten we wat verzinnen. Je gaat 
daar niet staan als Sanne-en-Martijn-maken-bier.
nl.’

Lokale bierbrouwerijen schieten als padden-
stoelen uit de grond. Bier is hip, waar ligt dat 
aan? 
Sanne: ‘Mensen worden er steeds meer bewust van 
dat er een breedte is in alles wat je eet en drinkt. 
Het sluit naadloos aan op allerlei ontwikkelingen 
in de eet- en drinkcultuur. Het begon met verse 
fruitsapjes in de Albert Heijn. Mensen kochten niet 
langer alleen maar Appelsientje. Toen kwam de 
koffie, de chocola, noem het maar op. Alles is on-
der de loep genomen. Vroeger had je alleen maar 
hele grote producenten die bulk maakten. Nu heb 
je veel kleinere ondernemingen met passie. Bier 
was een van de laatste producten in die ontwik-
kelingen.’ 
Martijn: ‘Nu komen de frisdranken.’
Sanne: ‘Ja, dat is de volgende trend. En daarna gaat 
de wijn op de schop, daar ligt nog veel ruimte voor 
het experimenteren met smaken. Dat is mijn ver-
wachting.’

Martijn Disseldorp (1983) plus Sanne Slijper (1983) maakt Two Chefs 
Brewing. Na Breaking Bad-achtige taferelen op zolderkamertjes en het creëren 
van een reeks eigen bieren openen ze binnenkort hun eigen brouwerij in Amster-
dam-West. Een crowdfundingcampagne helpt hen deze laatste stap te realiseren.    
Tekst /// Jetske Brouwer en Vadim Dijkshoorn    Beeld /// Sietske Arnoldus

Van koksmuts tot 
bierrevolutie  

WE STONDEN AAN 
HET BEGIN VAN 

DE BIERREVOLUTIE IN 
AMSTERDAM

Heeft deze revolutie ook nadelen?
Sanne: ‘Het zou trendgevoeligheid kunnen vergro-
ten. Als je merkt dat de vraag van de consument 
verandert, moet je meebewegen.’ 

O ja, zou je niet juist je eigen koers moeten 
varen?
Sanne: ‘Ook. Maar je moet wel aanvoelen wat de 
consument wil. Om een voorbeeld te geven, Coca 
Cola is ook niet meer wat het vijftien jaar geleden 
was. Alle grote bedrijven zijn meebewogen met de 
vraag van de consument.’ 

Op welke manier onderscheiden jullie jezelf 
van andere lokale bieren?
Martijn: ‘Brouwerij ’t IJ is een van de oudere brou-
werijen en heeft dus al een rijke traditie. De Prael 
draagt de specifieke boodschap uit dat ze werkt 
met mensen met een verstandelijke beperking. Ze 
zijn ook een zorgbedrijf. Oedipus focust zich heel 
erg op culturele activiteiten. Wij willen plezier uit-
stralen. Dat vinden wij heel belangrijk.’
Sanne: ‘We staan voor hoge kwaliteit, willen geen 
concessies maken in smaken. Ook gebruiken we 
onze ervaring uit de keuken bij het brouwen van 

ons bier. Zo voegden we eens limoenblad als ingre-
diënt toe. Om onze naam even aan te halen: wij kij-
ken met een koksmuts in onze flesjes. We zijn altijd 
bezig met het finetunen van de smaken.’ 
Martijn: ‘Als we straks onze eigen brouwerij heb-
ben kunnen we alles erin gooien. Alle fruitsoorten, 
hout, kruiden. Dan kunnen we heel crazy gaan. 
In bier kunnen tradities worden doorbroken. In 
Duitsland werd een lange tijd alleen met hop, gist 
en mout gebrouwen. Maar wie zegt dat je altijd 
hop moet gebruiken, wie zegt dat je altijd bepaalde 
granen moet gebruiken? Je kunt zelfs kritisch kij-
ken naar de brouwtechniek. Waarom zouden we 
dingen doen omdat het altijd zo gedaan is?’

Wat zijn jullie verdere ambities? 
Martijn: ‘Als alles goed blijft gaan en we plezier 
blijven houden dan gaan we voor een eigen proef-
lokaal in Amsterdam en meer verkoop in het bui-
tenland.’
Sanne: ‘Nu wordt ons bier heel kleinschalig  
verkocht in Engeland, Frankrijk, Spanje, Letland, 
Litouwen en Denemarken. Maar dan heb je het 
over fustjes, doosjes.’  

De chefs trekken dus de wereld in. Hoe is het 
buiten ’s lands grenzen eigenlijk gesteld met 
de biercultuur? 
Sanne: ‘Europa loopt achter als het gaat om de 
ontwikkeling van speciaalbieren, de Verenigde 
Staten is waar het allemaal gebeurt. Daar begon 
“craft beer” in 1995 in Sierra Nevada. Dat bier 
was de voorloper van de huidige IPA. België is bij-
voorbeeld heel erg blijven hangen in zijn tradities. 
Het groeit niet mee met wat consumenten willen. 
Tuurlijk, ze maken fantastische bieren, maar in 
Amerika is de vernieuwing.’ 
Martijn: ‘Als je daar in een klein dorpje komt van 
tweeduizend mensen dan hebben ze al een eigen 
brouwerij en een proeflokaal. En ze maken daar de 
gekste bieren, van perzik- tot lauriersmaak.’ 

Welk advies zouden jullie jonge ondernemers 
geven?
Martijn: ‘Dat je niet bang moet zijn om een groot 
risico te nemen. Dat kan een ondernemer namelijk 
tegenhouden. Wij zegden bijvoorbeeld onze baan 
op om een volgende stap te maken. Als je dat doet, 
ontstaat er ruimte in je hoofd. Dan kom je verder. 
Wij hebben daar veel aan gehad. En daarnaast 
moet je staan achter alles wat je doet. En er plezier 
uithalen!’ 
Sanne: ‘Ja, doe wat je leuk vindt. En blijf constant 
kijken of dat nog steeds zo is. Hetgeen je leuk vindt, 
doe je ook goed.’ 

WE BROUWEN ALTIJD 
WAT WE ZELF 

LEKKER VINDEN
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Met mijn moeder sta ik op een metrostation in Moskou. Ik wijs naar een 
bordje dat aan de muur hangt en zeg: ‘Kijk mam, je moet drie haltes blijven 
zitten en dan ben je er. En als het niet lukt, kun je mij bellen.’ Kilometers 
onder de grond probeer ik haar uit te leggen hoe ze vanaf de metrohalte 
terug naar het hotel komt. Ze laat haar ogen glijden over het Cyrillische 
schrift en ik zie de lichte paniek in haar ogen. 

Als je klein bent zijn je ouders alles voor je. Zij spreken altijd de waarheid. 
Nooit twijfel je aan hun expertise. Zij leiden je door het leven. Pakken je 
handje vast terwijl je naar school loopt. Zorgen ervoor dat je je gymkleren 
niet vergeet, smeren je boterhammetjes en halen je weer op van school. 
Zonder hun hulp had je het nooit gered. 

Als je ouder wordt, verandert dat. Jij wordt ineens de wijzere en legt aan 
je vader uit wat voor telefoon hij moet kopen, omdat hij anders wordt 
opgelicht door de telefoonwinkel. Jij helpt je moeder met boodschappen 
doen en koken. Want zelf blijkt ze amper voor zichzelf eten klaar te ma-
ken en te teren op soep uit blik. En in plaats van dat je moeder jou aan je 
handje meeneemt door de stad, wijs jij haar de weg in een van ’s werelds 
grootste metropolen. 

Het lijkt moeilijk te accepteren dat mijn ouders niet meer almachtig zijn. 
Ineens is die droom aan diggelen nu ik zie dat mijn ouders ook zwaktes 
hebben. Gefrustreerd kan ik me dan soms voelen. Waar is die zo zelfstan-
dige moeder gebleven, die vroeger de hele wereld afreisde, maar nu bang 
is om alleen in een onbekende stad met de metro te gaan? Ze kon vroeger 
toch ook voor mij zorgen, maar nu lijkt het zorgen voor haarzelf alleen al 
te moeilijk te zijn. 

Hoe moet dat dan als ze straks echt ouder worden? En niet meer goed ter 
been zijn, amper onder de douche gaan en jij erop moet letten dat ze wel 
in bed slapen en niet beneden op de bank? Accepteer je dan dat je hun ou-
der bent geworden of lees je ze de les dat ze toch echt beter voor zichzelf 
moeten gaan zorgen?

De ouder van 
je ouders

Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Sietske Arnoldus 

COLUMN HANNAH
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blijven doen. Van mijn hoge lening heb ik geleefd, maar ook dat was niet heel 
ruim. Ik heb hier ook tijdens mijn studie voor gekozen: werken naast mijn 
studie wil ik niet, omdat ik het belangrijk vind me volledig te kunnen con-
centreren op het studeren. De hoge schuld is een consequentie van hoe ik in 
elkaar zit en dat is nu eenmaal zo. Het enige waar ik mij zorgen over maak, 
is of ik überhaupt werk vind na mijn studie. Maar ook als dat niet lukt: het 
ergste wat er kan gebeuren is dat ik paar jaar van bijbaantjes moet leven en 
pas later kan beginnen met terugbetalen.’

Nooit geleend, toch een schuld
Bart Kos (1992) begon in 2010 aan Zweedse taal en cultuur en een jaar later 
aan Geschiedenis, maar maakte geen van beide studies af. Aangezien de kans 
klein is dat hij nog een studie gaat afronden binnen de tien jaar die er voor 
staan, moet hij de studiefinanciering en de aanvullende beurs die hij tijdens 
zijn studententijd kreeg helemaal terugbetalen. Ondanks dat hij nooit heeft 
bijgeleend, is dit bedrag opgelopen tot € 26.000. ‘Ik leefde van mijn studie-
financiering en mijn aanvullende beurs. Dat was zo’n € 550 per maand in 
totaal. Soms werkte ik wat bij of kreeg ik een beetje van mijn ouders wanneer 
het echt te krap werd, maar zij hebben me op het hart gedrukt nooit te gaan 
lenen. Ik vind het wel knap, ruim vier jaar leven van € 26.000.’ Bart moet 
vanaf 2018 gaan terugbetalen. Momenteel werkt hij veel en heeft hij een lage 
huur. Vanwege de schuld heeft hij wel het gevoel dat dit zo moet blijven en 
dat zorgt ervoor dat hij niet snel een lange reis zal kunnen maken of ergens 
anders kan gaan wonen. ‘Maar ik hoef nu ook niet per se weg, ik vind het werk 
dat ik nu doe erg leuk. Het is natuurlijk wel krom dat ik nooit heb geleend en 
nu alsnog een schuld heb. Ik ben pas vorig jaar met Geschiedenis gestopt, 
waardoor die schuld ook zo hoog is geworden. Ik denk dat ik zo lang heb 
doorgestudeerd omdat ik ergens aan mijn ouders wilde bewijzen dat ik het 
kon, dat ik zo’n studie kon doen. Achteraf gezien had ik eerder moeten stop-
pen. Maar over de schuld lig ik niet echt wakker.’

Appeltje voor de dorst
Kenneth Geurts (1996) zit in het eerste jaar van zijn studie Kunstgeschiede-
nis, nadat hij vorig jaar zonder veel succes was begonnen aan Media en Cul-
tuur. Vanaf dag één heeft hij tijdens zijn studententijd maximaal geleend, 
waardoor zijn studieschuld inmiddels zo’n € 12.000 euro bedraagt. Maar 
Kenneth gebruik dit geld louter als ‘buffer’. Hij legt uit: ‘Het grootste deel van 
wat ik leen zet ik op m’n spaarrekening. Mocht ik m’n baantje kwijtraken, 
zonder huis komen te zitten of een andere tegenslag te verwerken krijgen, 
dan heb ik in ieder geval genoeg geld om het een tijdje uit te zingen. Mijn ou-
ders kunnen die gaten namelijk niet zomaar opvullen.’ Van de € 12.000 die 
Kenneth geleend heeft, staat er inmiddels nog ruim € 10.000 op zijn spaar-
rekening. Misschien dat hij daarom binnenkort wel stopt met lenen, want hij 
heeft het geld voorlopig nog niet echt nodig. Doordat hij vorig jaar met stude-
ren is begonnen ontvangt hij namelijk nog studiefinanciering en daarnaast 
werkt hij ongeveer twee volle dagen per week. Omdat Kenneth slechts een 
klein deel van zijn lening ook daadwerkelijk heeft uitgegeven maakt hij zich 
niet zo druk om de toekomst. Toch waren zijn ouders huiverig toen hij hun 
zijn leenstrategie voorlegde. ‘Maar toen ik ze ervan vergewiste dat ik het geld 
louter als buffer zou gebruiken, waren ze gerustgesteld.’ 
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Als opgroeiende puber leer je: steek je niet in de schulden. Geef niet meer 
uit dan je hebt! Wie eenmaal een negatief saldo heeft, komt er niet mak-
kelijk meer vanaf. En schulden hebben is iets ergs. Als je zakgeld op is, 

is het op. Wil je meer geld, dan moet je maar een paar uurtjes extra achter 
de kassa van de plaatselijke grootgrutter spenderen. Wanneer we echter 
gaan studeren, lijken zowel opvoeders als kinderen dit hele principe radicaal 
te vergeten. Wie niet begiftigd is met welverdienende ouders merkt al snel 
dat Amsterdam een dure stad is en het studentenleven 
handenvol geld kost. Bovendien kost studeren tijd; op 
papier zelfs evenveel tijd als een voltijdbaan. Naas je 
studie nog twintig uur per week werken is vaak geen 
gezonde keuze. Logisch dus dat veel studenten ervoor 
kiezen om te gaan lenen tijdens hun studiejaren. 

De feiten
WO-studenten hebben na hun studie een schuld van 
tussen de € 15.000 en € 20.000, zo blijkt uit onderzoek 
van DUO. Met het in 2015 ingevoerde leenstelsel zal dit 
naar verwachting met gemiddeld € 6000 tot € 9000 
toenemen. Wie tussen 2009 en 2015 voor het eerst 
studiefinanciering heeft ontvangen, moet dat onder de 
oude aflossingsregels terugbetalen. Dit betekent dat je 
in vijftien jaar moet aflossen, te beginnen vanaf twee tot 
drie jaar na het behalen van je diploma. Een schuld van  
€ 15.000 betekent met een zo laag mogelijk renteper-
centage dat je ongeveer € 86 per maand moet terugbe-
talen. Dit bedrag kan lager uitvallen wanneer je minder 
verdient. Iedereen die op dit moment studeert valt on-
der deze regeling, behalve huidige eerstejaars die onder 
het nieuwe leenstelsel zijn begonnen met studeren.

De realiteit van een studieschuld dringt vaak pas tot je 
door wanneer je klaar bent met studeren en moet gaan 
nadenken over het vinden van een baan. De optie om 
bij te lenen als het even niet gaat, is er niet meer. En je 
moet gaan terugbetalen. Hoe kijken studenten aan te-
gen het hebben van een lening? Babel vroeg het drie 
FGw-studenten.

Geen stress
Maaike Hommes (1990) begon in 2007 aan een studie 
Geschiedenis aan de HvA. Na haar propedeuse begon 
ze met Geschiedenis en Wijsbegeerte aan de Vrije Uni-
versiteit. Hier studeerde ze in 2014 af. Momenteel is ze 
bezig met haar researchmaster Cultural Analysis aan de 
UvA. Hoe hoog haar schuld precies wordt, wil Maaike 
liever niet zeggen, wel dat deze bovengemiddeld is. ‘Ik 
maak me er geen zorgen over. Ik heb altijd in mijn hoofd 
dat ik alleen hoef af te betalen wanneer ik kan, naar in-
komen. Ik denk niet dat ik erg veel ga verdienen als ik 
ben afgestudeerd. Dan hoef ik dus ook niet veel te gaan 

afbetalen.’ Het belangrijkste voor Maaike is dat ze niet per se veel hoeft te 
gaan verdienen later. ‘Ik denk dat een hoge studieschuld je stress kan geven 
als je verwacht dat je veel gaat verdienen en hier ook echt naar gaat uitkijken, 
zo van: als ik ben afgestudeerd, heb ik eindelijk geld om allemaal dure din-
gen te doen. Maar als je veel verdient, moet je ook veel gaan afbetalen en dan 
hou je alsnog niet veel over voor een luxer leven. Ik heb dit soort ideeën niet, 
ik ben ingesteld op het idee dat ik het voorlopig nog met weinig zal moeten 

Lenen tijdens je studie is de normaalste zaak van de wereld. Tenzij je een rijke pappie of mammie hebt of je je uit de naad 
werkt in de snackbar, moet je het simpelweg doen om rond te komen. Maar wat zijn de consequenties van lenen en hoe 
kijken studenten aan tegen het hebben van een schuld?   Tekst /// Koen de Groot en Anne Wijn     Beeld /// Rosa van Triest

Het noodzakelijk kwaad van lenen



Intellectueel
Nacht van Rome
Kom zaterdag 28 mei naar De Balie voor een avond vol 
quizzen, workshops, lezingen en dansjes, allemaal in het 
thema van het oude Rome. Leer meer over machtsstrijd, 
democratie, eten, kunst en muziek, of volg een minicol-
lege van Cécile Narinx, hoofdredactrice van Harper’s 
Bazaar Nederland, over Italiaanse mode. Wie kunnen 
zo’n avond nou beter organiseren dan de ambassadeurs 
van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome?
Zaterdag 28 mei – aanvang 19:00 uur – De Balie – 
Kleine-Garmantplantsoen 10 – entree €15

Eten/drinken
Amsterdam kookt
Een gratis muziek-/foodtruckfestival op Bevrijdingsdag 
met liveacts van Typhoon en anderen? Er is geen reden 
om hier nee tegen te zeggen. Mocht je Bevrijdingsdag al 
volgepland hebben, kun je hier op 6, 7 en 8 mei ook nog 
terecht om je kater weg te smikkelen en van de andere 
muziekacts te genieten. Nu nog hopen dat de zon schijnt.
5 t/m 8 mei – van 13:00 tot 23:00 uur – Olympisch Stadion 
– entree gratis

Feest
90’s Now: Spice Girls Edition
Mei is, ondanks de vele vrije dagen, vaak een van de 
drukkere maanden van het studiejaar. Deadlines komen 
dichterbij en de tentamenweek staat weer voor de deur. 
Denk, net zoals wij, op dit soort dagen even aan het 
advies van de Spice Girls: ‘gotta slow it down baby, gotta 
have some fun’, of ‘never give up on the good times. Living 
it up is a state of mind.’ Dans, hak of stamp jezelf deze 
vrijdag de dertiende even helemaal tot rust in de Melk-
weg. ‘Free your mind of doubt and danger. Be for real, 
don’t be a stranger.’
Vrijdag 13 mei – aanvang 23:30 uur – de Melkweg – 
Lijnbaansgracht 234A – entree €12,50

Dansé Dansé
Voor wie het zat is zich steeds in benauwende zweet-
clubs te bevinden, bestaat er natuurlijk al tijden het 
buitenfestival. In de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord 
vindt deze maand een heerlijk ontspannen festiviteit 
plaats met een Afrikaans thema. Van twee uur ’s middags 
tot drie uur ’s nachts ben je hier welkom om te genieten 
van Afrikaanse muziek, eten en gezelligheid, terwijl je 
heen en weer struint tussen drie podia.
Zaterdag 28 mei – aanvang 14:00 uur – Paradiso Tolhuis-
tuin – IJpromenade 2 – entree €17,50

Cultuur
Rhythm & Roots in het Tropenmuseum
Voor de muziekliefhebber komt het Tropenmuseum met 
een nieuwe tentoonstelling. Rhythm & Roots neemt ons 
mee terug naar de basis van onze populairste muziekstij-
len. Volg de geschiedenis van jazz, blues, hiphop, salsa, 
rock-‘n-roll en veel andere stijlen terug naar hun roots 
in Afrika. Bewonder iconische instrumenten, kleding-
stukken en film- en geluidsfragmenten. Van de cape van 
James Brown tot de gitaren van Jimi Hendrix en Chuck 
Berry.
Vanaf 13 mei – di t/m zo van 10:00 tot 17:00 uur – 
Tropenmuseum – Linnaeusstraat 2 – Studenten €8, Muse-
umjaarkaart gratis

(S)HE: Searching for the other
In Centrum Beeldende Kunst Zuidoost vindt eind mei 
een expositie plaats over het begrip gender en de vele 
grijstinten hierbinnen. Zeven kunstenaars deden onder-
zoek naar bijvoorbeeld transgenders en sworn virgins. 
De tentoonstelling beperkt zich niet tot Nederland. Ook 
Albanië, Marokko, Brazilië en andere landen worden 
gerepresenteerd. De expositie is onderdeel van een reeks 
evenementen die het marketingteam van de gemeente 
Amsterdam dit jaar organiseert onder de naam ‘City of 
Diversity’.
Opening: 26 mei 17:00 uur, tentoonstelling tot 9 juli – CBK 
Zuidoost – Anton de Komplein 120 – entree gratis
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Typhoon, Tolhuistuin 
en Tropenmuseum 
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 /// Vincent Smit   Beeld /// Sarah Knüpfer
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D e Visser praat zoekende, ze wikt en weegt haar taal. Ze probeert de beel-
den die in haar opdoemen te vertalen, maar -zo stelt ze- woorden laten 
zich hiervoor niet altijd lenen. En dus verbetert en nuanceert ze zichzelf. 

Hoewel ze rustig spreekt, gebaart ze hierbij veel. Ze vertelt hoe het vroeger vaak 
druk was in haar hoofd. ‘Gedachtes kunnen rondjes draaien. Als die energie in je 
hoofd blijft, kun je super onrustig worden. Daar heb ik wel last van gehad. Onder-
weg zijn helpt om los te laten. Het is een soort bestemmingsloosheid. Daar hoef 
je niet zo veel mee, je moet je er aan overgeven. In die zin is het heel duidelijk en 
dat geeft rust.’ 

Revolutietje 
De Visser legt uit dat ze vroeger nooit echt de behoefte had om eropuit te trek-
ken. Ze verklaart: ‘Het hoort denk ik bij introvert zijn. Dan speelt er zich al zo 
veel in je af, dat je daar eigenlijk wel genoeg aan hebt. Daardoor was ik een tijd 
een beetje wereldvreemd. Maar na mijn eerste plaat ben ik eropuit getrokken 
en heb ik zó veel gezien. Dat is wel een soort persoonlijk revolutietje geweest. 

Ik kwam uit mijn cocon. Ik merkte dat je je introverte zelf eigenlijk overal mee 
naartoe kunt nemen.’ Ze ging naar Barcelona om te schrijven en even later reisde 
ze naar Zweden. De energie voor nieuwe muziek ontstaat niet alleen door die 
nieuwe plekken, vindt ze. ‘Het gaat ook om het onderweg-zijn. Ik schrijf veel over 
de plaatsen waar ik ben en hoe ik daar terecht ben gekomen. Het is fijn om bezig 
te zijn, ergens te komen. Maar de roadtrips zelf vind ik ook fantastisch.’ 

Reismuziek
Reizen doet De Visser het liefst per auto bekent ze, zich licht verontschuldigend 
voor de milieugevolgen. Muziek speelt een grote rol tijdens die autotochten. ‘Mu-
ziek kan de sufste reis bijzonder maken. Het kan er magie aan toevoegen.’ Volgens 
De Visser is er niet één soort reismuziek. Zelf luistert ze van alles, van pop à la 
Sia tot bands als Unknown Mortal Orchestra. Of Frank Ocean: ‘Die heeft een half 
jaar in mijn auto gezeten.’ De Visser wil vooral door de muziek gegrepen worden, 
niet door de tekst. Als zij zelf muziek maakt, is dat dan ook de volgorde. Ze wil 
vermijden dat haar tekst te direct binnenkomt, wat met Nederlandstalige muziek 
volgens haar al gauw het geval is. ‘Ik vind het zonde als er vooral aandacht uitgaat 
naar de taal. Ik vind het altijd tof als tekst en muziek gelijk op gaan. Dat de tekst 
bij je groeit.’ Lachend zegt ze: ‘Taal is zeg maar niet echt mijn ding. Ik ben geen 
taalfreak, maar een muziekfreak.’   

Verborgen betekenis?
Haar eigen muziek kenmerkt zich, evenals haar reisgevoel, door een zekere  
bestemmingsloosheid – haar zinnen meanderen voort. In ‘Trein’, single van het 
album De Koek, komt dit duidelijk naar voren: ‘er is een trein waar ik in …, langs 
de wegen waar we langs …’ Over de betekenis van haar teksten is ze verder kort: 
‘Ik wil niet te veel onthullen. Ik maak teksten niet om een bepaalde boodschap 
mee te geven.’ Bovendien voegt ze toe dat er geen verborgen betekenis te vinden 
is. ‘Liedjes vormen meer een soort fotoalbum van mijn leven.’ Toch kan dat foto-
album ook De Visser verrassen. ‘Dit klinkt zweverig en daar hou ik eigenlijk niet 
zo van, maar ik heb vaak teksten geschreven waarvan ik nu dingen begrijp die ik 
toen niet zag.’ 

De rust van 
bestemmings-
loosheid  
Na twee goed ontvangen albums bracht zangeres Eefje de 
Visser (1986) begin 2016 haar derde album Nachtlicht uit. 
Door haar carrière in de muziek ontdekte ze de schoonheid 
van het reizen. Zij brengt voor Babel een ode aan het onder-
weg-zijn.   Tekst /// Jetske Brouwer en Joey de Gruijl    Beeld /// Anna Berkhout 
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GEESTESVOEDSEL 
BIER EN PANNENKOEKEN 

Ga je mee naar Diemen-Zuid? Daar bakt Vera van Vlerken (20), student kunstgeschiedenis, pannenkoeken 
voor Babel. Haar container ademt Whitney Houston (ze hangt aan de muur, haar platen liggen in de kast en 
haar stem schalt door de keuken) en de eettafel is een mooi stilleven van lege flessen Club-Mate, een asbak 
en een Jip en Janneketafelkleed. 

Vera draagt sokken in haar slippers (‘het zijn massageslippers, zo chill’) en heeft een roze pet op. Haar huisje 
is erg opgeruimd en schoon, maar normaal is het heel vies, vertelt ze. Een vriend die ook mee-eet heeft alles 
schoongemaakt, opgeruimd en zelfs gedweild. 
Op de vraag ‘kook je veel?’ barsten haar twee vrienden in hoongelach uit. ‘Grappig dat ik in de Geestesvoed-
sel kom, want ik kan helemaal niet koken’, geeft Vera toe. Meestal eet ze met vrienden: ‘goede tip als je niet 
kan koken!’ Maar pannenkoeken, dat kan ze wel goed. Al gebeurt het vaak dat ze die gaat bakken, waarna 
iemand anders het vervolgens overneemt. Vanavond is Vera wel de enige pannenkoekenbakker. En dat gaat 
soepel, ondanks de rottige kookplaatjes. 
Geheim ingrediënt is 40-centbier door het beslag, om het luchtiger te maken. Verder moet je de pannenkoek 
niet te snel omdraaien en is in de lucht gooien om te draaien ‘echt bullshit.’ Vera schrikt als ze per ongeluk 
olijfolie in de koekenpan schenkt. ‘Altijd boter nemen!’ Ze bakt de pannenkoeken met spek en aan tafel kan 
iedereen er zelf gorgonzola en gekookte spinazie op leggen. 

De pannenkoeken zijn hartstikke lekker voor iemand die ‘niet kan koken’. Bovendien vullen ze als een gek 
en zijn ze de ideale bodem voor een avondje dansen, of het nu op Whitney of op Lange Frans en Baas B is. 

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte Kleyn 
duikt de keuken in met FGw’ers. Deze keer: pannenkoeken in 
Diemen-Zuid.   Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Muriël van den Berg

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


