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Een verhaal in textiel
Twee jaar geleden ontvluchtte kunstenares Yara Said de oorlog in Syrië en maakte ze de 
gevaarlijke overtocht over zee, op weg naar Nederland (pagina 8). Ze studeerde af aan 
de Faculteit van de Schone Kunsten aan de Universiteit van Damascus en zette hier haar 
kunstenaarschap voort. Vorig jaar ontwierp Said een vlag voor The Refugee Nation, om alle 
natieloze vluchtelingen ter wereld met elkaar te verbinden. Hoe ze op het idee kwam voor 
de vlag? ‘Als je de vlag om je heen slaat, komen de zwarte strepen bij elkaar en lijkt het op 
een reddingsvest. Het materiaal is ook gemaakt van oude reddingsvesten.’

Het is bijzonder hoe een ontwerp steun kan bieden. De vlag die wappert in de wind vertelt 
het verhaal van alle mensen die gedwongen hun huis moesten ontvluchten. Het leed dat 
de vluchtelingen op zee hebben meegemaakt – het feloranje van de reddingsvesten in 
het water – wordt omgevormd tot een verbindende kracht. De lap stof draagt een sterke 
symbolische boodschap.

Kan een lap stof meer verhalen vertellen? Historica Ileen Montijn schreef er een boek over. 
In Tot op de draad: de vele levens van oude kleren onderzoekt zij hoe mensen met oude 
kleren omgaan (pagina 20). Thema’s als liefdadigheid, handel in oude kleren, erfgoed en 
recycling komen aan bod. Textiel wordt hier behandeld als een historisch onderzoeksobject, 
maar is tegelijkertijd in staat bijzondere verhalen te vertellen over het verleden. Ook bij 
Montijn vertelt textiel het verhaal van de mens.

De een gebruikt textiel als statement, de ander als historische bron. Geesteswetenschapper 
Sofia van Boven vond er een ander heil in: quilten (pagina 24). Het is een handwerktechniek 
waarin lapjes stof door middel van verschillende steken in een patroon aan elkaar worden 
genaaid. Van Boven: ‘Quilten is ruimte maken in je hoofd na de drukte van de dag.’ Textiel 
als vorm van ontspanning.

Textiel vertelt op vele verschillende manieren het verhaal van de mens in het verleden, het 
heden en de toekomst. Volgens Montijn kun je kleding bijna niet los zien van de mens. ‘Als 
je bijvoorbeeld een jasje van een kleuter ziet, vind je dat schattig’, stelt ze. ‘Terwijl er niets 
schattig is aan dat jasje. Het is gewoon een stuk stof.’

Hoe zit het eigenlijk bij jou? Wat vertelt je kleding over jou?

Vincent Smit en Kim Visbeen
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Spanningsvelden in de Europese Unie 
Wormsbecher vertelt dat het begrip ‘kwetsbare 
minderheid’ iets is van de afgelopen drie jaar, en, 
omdat een (kwetsbare) minderheid in de EU in 
groepsverband wordt gezien, het in sommige ge-
vallen op gespannen voet staat met een nationaal 
idee van gelijkheid. ‘Met name in Frankrijk is zo’n 
groepsoriëntatie heel problematisch, omdat ze 
daar een heel republikeins idee hebben over ge-
lijkheid, waarin alleen het individu centraal staat. 
Lidmaatschap van een etnische groep kan daar 
überhaupt in de wetgeving geen rol spelen als je 
gelijkheid gaat vormgeven’, aldus Wormsbecher. 
Ze vertelt ook dat sommige splintergroeperingen, 
naast Roma ook bijvoorbeeld Basken en Schotten, 
juist de Unie als bondgenoot zien om hun eigen 
culturele identiteit gehoord te krijgen. ‘Het pro-
bleem van Roma is dat ze op één hoop worden ge-
gooid, maar Roma bestaan juist uit verschillende 
clans en familieverbanden, dus Roma zoals wij ze 
kennen bestaan eigenlijk niet. Ze vinden het moei-
lijk om gezamenlijk tot één voice te komen, maar 

tegelijkertijd is er binnen het Europees parlement 
een ontzettend sterke lobby voor die Roma. Je hebt 
zelfs Roma Europarlementariërs’, aldus Wormsbe-
cher.

Weerstand 
De doelstelling van Wormbechers onderzoek is in-
zicht te geven in de spanningsvelden waarmee be-
leidsmakers rekening moeten houden, opdat ze 
hun inhoudelijke beleid zo efficiënt mogelijk kun-
nen afstemmen op de wensen en systemen in de 

lidstaten. ‘Het is natuurlijk voor niemand een 
groot geheim dat er heel veel weerstand is tussen 
wat er op Europees niveau en op nationaal niveau 
gebeurt, en dat is juist omdat veel mensen heel 
snel het idee hebben dat wat de Unie wil niet bij ze 
past. En je ziet eigenlijk ook bijna een soort natio-
nalisme, ook op juridisch gebied, dat mensen  
zeggen: dit is ons systeem en blijf er van af’, aldus 
Wormsbecher. Wormsbecher herhaalt dat het  
belangrijk is voor haar onderzoek om zelf niet tot 
ideologisch geladen uitingen te komen. ‘Als je de 
Europese agenda pusht, dan rem je uiteindelijk de 
efficiency’. 

N a haar master Europese Studies heeft 
Wormsbecher een schakelprogramma  
rechten gevolgd om deel te kunnen ne-

men aan de master European Union Law. Voor-
dat Wormsbecher als promovendus aan de UvA  
begon, was zij actief in het verstrekken van juri-
disch advies aan lokale en regionale overheden 
over de correcte toepassing van EU-wetgeving 
in Den Haag. Dit deed zij bij het kenniscentrum 
Europa Decentraal, wat onderdeel is van het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken. ‘Ik hinkte altijd 
wel op twee gedachten tijdens mijn loopbaan’, be-
nadrukt Wormsbecher. ‘Wil ik meer de praktische 
kant of toch meer de onderzoekende kant? Bij we-
tenschappelijk onderzoek krijg je echter zo veel 
inhoudelijke vrijheid die je bij andere werkgevers 
niet krijgt, dat de keuze uiteindelijk toch viel op 
het onderzoek. Ik dacht: als ik het nu niet doe, dan 
komt het er mogelijk niet meer van’.

Europese Unie als waardengemeenschap
Vanuit interdisciplinair onderzoek richt Wormsbe-
cher zich op verschillende ideeën van gelijkheid, 
waarbij ze een case study maakt van voornamelijk 
het Nederlandse en het Franse concept van gelijk-
heid. Om deze case study inzichtelijk te maken, 
richt zij zich vooral op de gelijke behandeling van 
etnische minderheden en dan met name de Roma. 
‘Ik kijk vooral hoe, in het geval van de Roma, het 
recht op gelijke behandeling op nationaal niveau 
is vormgegeven, bijvoorbeeld op het gebied van 
huisvesting. Tegelijkertijd zie je dat ook de EU 
graag een waardengemeenschap wil zijn. Gelijk-
heid is namelijk een fundamenteel beginsel dat 
aan de rechtstaat ten grondslag ligt. Interessant 
is dat de ideeën die Europa heeft over wat gelijk-
heid zou moeten zijn, niet altijd stroken met de 
nationale ideeën over gelijkheid’, legt Wormsbe-
cher uit. Naast verschillende nationale concepten 
van gelijkheid kijkt Wormsbecher ook naar de 
ontstaansgeschiedenis van gelijkheid. ‘Ik denk dat 
dit mij onderscheidt van hardcore juristen, om het 
zo maar even te noemen. Juristen gaan heel erg uit 
van een rechtskader dat er nu ligt, maar ik kijk ook 
naar de historie’, aldus Wormsbecher. 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de  
FGw eigenlijk? Deze maand: Manon 
Wormsbecher (1984), PhD kandidaat 
Europese studies. Haar onderzoek richt 
zich op de verschillende invullingen  
die EU-lidstaten geven aan het begrip 
gelijkheid.
Tekst /// Robin Dirker en Abel van Oosterwijk    
Beeld /// Saskia Groenewegen

STUDIEGIDS 2.0
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Europese eenheid in verdeeldheidContexts and Frames

'Thinking outside the box.’ Een tegenwoordig immens populaire uitspraak die zich eerder leent voor het 
bedrijfsleven dan voor de wereld van de geesteswetenschappen. Toch is dit de manier waarop studen-
ten literatuurwetenschappen vanaf dit jaar geacht worden naar hun bronnen te kijken: interdisciplinair 

en vooral kritisch. Bij Literary and Cultural Analysis onderzoeken studenten naast literatuur ook schilderijen, 
monumenten, films en zelfs popmuziek. Duindam: ‘De focus ligt op het analyseren van objecten. Door deze 
verbreding van het perspectief klopte de naam literatuurwetenschappen niet meer. Daarom hebben we de studie 
omgevormd tot Literary and Cultural Analysis.’ Een tweede verandering is dat de voertaal nu Engels is, waardoor 
de helft van de studenten uit het buitenland komt en de Nederlandse studenten op internationaal vlak meer 
kansen hebben om zich te ontwikkelen. 

Het voormalige vak Contexten heet nu Contexts and Frames. Tijdens dit vak onderzoeken studenten in hoeverre 
zij een object in de historische context kunnen plaatsen. Duindam: ‘Tot in de vroege 20ste eeuw was het zo dat 
de historische context als iets statisch werd gezien. Er werd gekeken naar het hokje waarin we een boek konden 
plaatsen. Wanneer een boek tussen modernisme en realisme inzat, ontstond er al een probleem. Onder andere 
het poststructuralisme zette zich hier vanaf de jaren 70 tegen af en legde de nadruk op close reading: het be-
studeren van een tekst of object op zichzelf en het afwijzen van de vaak deterministische vorm van context. Als 
reactie hierop ontstond New Historicism: hoe kunnen we de historische achtergronden wel bestuderen zonder 
te veel van de tekst te wijken?’ Duindam wil zijn studenten inzicht geven in de dynamiek van de geschiedenis. 
‘Het verleden staat vast. De geschiedenis daarentegen, hoe we over het verleden schrijven, is dynamisch. We 
schrijven nu bijvoorbeeld heel anders over de Tweede Wereldoorlog dan in de jaren 40 en 50.’ 

Het vak is opgedeeld in drie theoretische sessies en drie praktische case studies. Duindam: ‘In de eerste case 
study behandelen we een boek, terwijl we het tweede en derde seminar wijden aan een monument en aan een 
schilderij.’ Boek, plek, kunst. Door te kiezen voor de interdisciplinaire benadering, worden studenten breed op-
geleid en valt er altijd wel iets binnen het interessegebied. Het is een zwaar vak, geeft Duindam toe. ‘Maar juist 
door de studenten in het diepe te gooien, zien we hun motivatie groeien. Ze voelen zich serieus genomen. Dat is 
doorslaggevend om volwassen debatten te kunnen voeren.’ 

Wat is het belang van een vak volgens de docenten die het geven? 
Deze maand: Contexts and Frames, gegeven door dr. David Duindam.   
Tekst /// Hannah van der Vegt   Beeld /// Masha Emelyanova
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Manon Wormsbecher (1984) studeerde  
Europese studies aan de Universiteit van  
Amsterdam en deed een master European Law. 
Ze is gespecialiseerd in Europese wetgeving  
en het beleid van gelijkheid van de Europese  
Unie met betrekking tot minderheden in Europa. 
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Vak: Contexts and Frames
Docenten: Dr. David Duindam en dr. Irina Souch
Onderwijsinstituut: College of Humanities
Ingangseisen: Geen
Periode: Semester 2, blok 2 en 3 (12 EC)
Voertaal: Engels

ALS JE DE EUROPESE 
AGENDA PUSHT, DAN 

REM JE UITEINDELIJK DE 
EFFICIENCY



'M ensen die gewend zijn dat je één baan hebt, kijken mij vaak 
vreemd aan’, begint Vredegoor. ‘“Drie baantjes? Hoe doe je dat?” 
vragen ze vaak, met nadruk op het verkleinwoord. Vaak zie je ze 

van gedachten veranderen als je vertelt hoe leuk het juist is om op drie ver-
schillende plekken te werken.’ Vredegoor werkt sinds april 2016 als museum-
docent bij Het Scheepvaartmuseum en sinds mei 2016 als hoofd publieksme-
dewerker bij het Koninklijk Paleis Amsterdam. Ook is hij dansleraar bij Boys 
Action in Arnhem, waar hij zelf al sinds zijn elfde danst. ‘Het voelt niet als een 
beetje aanmodderen totdat ik een baan krijg die veertig uur in de week is. Wat 
ik nu doe is echt een serieuze eerste stap in mijn carrière als alumnus.’ 

Opgedane kennis inzetten
Tijdens zijn research master Art Studies aan de UvA specialiseerde Vredeg-
oor zich gedeeltelijk in de geschiedenis van Amsterdam. Zijn masterscriptie 
ging over de manier waarop kaarten van Amsterdam de stad representeren. 
‘De kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie kan ik vooral goed toepas-
sen bij mijn werk voor Het Scheepvaartmuseum, maar inhoudelijk sluit het 
werk bij het Koninklijk Paleis Amsterdam niet echt aan op mijn specialisatie. 
Ik stuur als hoofd publieksmedewerker het team van publieksmedewerkers 
aan en ondersteun ze waar nodig, maar ben niet heel erg inhoudelijk met het 
gebouw bezig.’ Toch is dit voor Vredegoor geen reden om er minder van te 
genieten. ‘De tentoongestelde objecten vind ik niet per se het leukste aspect 
van werken in een museum; ik haal vooral plezier uit de bezoekers. Bij het  

Koninklijk Paleis Amsterdam ontvang ik vaak grote groepen. Je kunt in de eer-
ste minuten na binnenkomst zo veel voor een groep betekenen, alleen al door 
de manier waarop je de mensen verwelkomt.’

Een stiekeme leraar
Eigenlijk is Vredegoor parttime leraar. De groepen bij Het Scheepvaart- 
museum bestaan vaak uit basis- of middelbare scholieren en bij Boys Action 
geeft hij les aan jongens tussen de acht en achttien jaar. ‘Ik heb er weleens aan 
gedacht om de Pabo te gaan doen, maar ik ben achteraf toch altijd blij dat ik 
dat niet gedaan heb’, stelt Vredegoor, waarna hij lachend toelicht: ‘Ik vind het 
best leuk om een schoolklas even rond te leiden, maar ik hoef er geen jaar 
lang aan vast te zitten. Ik zou het niet volhouden om die kinderen dag in dag 
uit op allerlei gebieden te stimuleren.’ Hoe hij dan toch aan de kennis komt 
om kinderen te boeien tijdens zijn rondleidingen? ‘Er zijn bij Het Scheepvaart- 
museum trainingen om beter te worden met die kinderen, maar ik kon toen 
ik er kwam werken gelukkig ook heel veel leren door naar andere gidsen te 
kijken.’

Combineren
Vredegoor ziet zichzelf voorlopig nog wel verschillende banen naast elkaar 
doen. ‘Als ik vijf dagen alleen bij het Koninklijk Paleis zou staan dan zou ik er 
misschien minder energie van krijgen. Wellicht dat ik over tien jaar wel één 
vaste baan zou willen hebben, maar dan moet die inhoudelijk wel heel inte-
ressant zijn.’ De criteria waar zo een baan aan moet voldoen? ‘Ik zou graag 
willen nadenken over hoe een tentoonstelling interessant gemaakt kan wor-
den voor bezoekers. Een afdeling educatie lijkt me bijvoorbeeld heel erg leuk. 
Maar misschien dat ik dat tegen die tijd dan alsnog wel zou willen combineren 
met een ander baantje. Ik beschouw het als een luxe dat ik niet veertig uur per 
week op dezelfde plek werk.’ 

Dans van de alumnus
Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de bril 
van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand:  
Enzo Vredegoor (1990), museumdocent, hoofd 
publieksmedewerker en dansleraar.
Tekst /// Vincent Smit    Beeld /// Anna Berkhout  

 
  Enzo Vredegoor  

 1990
Studie 
 Bachelor Theaterwetenschappen
 Research master Art Studies
Afstudeerjaar 
 2015
Werk 
 Museumdocent bij Het Scheepvaartmuseum
 Hoofd publieksmedewerker bij het Koninklijk Paleis 
 Amsterdam
 Dansleraar bij Boys Action
Salaris 
  € 1700 netto per maand

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

Lege stoel
vrouw au au au au ik doe je pijn
vrouw au au tis ook niet makkelijk 
om met iemand als mij te zijn

heb een pornoster gevonden 
die precies op jou lijkt
zij stuurt me alle liefde 
zonder alle gezeik
ze kijkt me elke avond aan 
dat digitale wijf
ze is misschien wel nep 
maar toch wel beter dan jij 

ik weet ook wel dat jij het niet bent
maar om jou te houden
heb ik dat te vaak ontkend  

vrouw au au au au wie doet wie pijn
vrouw au maar tis ook niet makkelijk 
voor mij

op m’n kamer doe ik mijn ogen dicht
en dan doe ik of je mij weer 
van iets slechts beticht - net als vroeger

nee, zeg ik, zo was het niet bedoeld 
dit is een misverstand, maar
tegelijk een goed gevoel – een lege stoel

tis ook niet makkelijk voor mij

BUGRA
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Op dit moment zijn meer dan zestig miljoen 
mensen op de vlucht of hebben hun huis 
gedwongen moeten verlaten. Hoe kunnen 

ontwerpers en architecten deze vluchtelingen 
helpen? Het is een vraag die centraal staat in de 
tentoonstelling Oplossing of Utopie? Ontwerpen 
voor vluchtelingen, een samenwerking tussen 
het Stedelijk Museum en Refugee Company, een 
organisatie die onder andere vluchtelingen aan 
Nederlandse bedrijven koppelt. De tentoonstelling 
toont projecten gemaakt met als doel gevluchte 
mensen die nu in een tijdelijke situatie zitten 
te helpen. Ook de oranje met zwarte vlag die 
Syrische kunstenares en vluchteling Yara Said 
maakte wordt tentoongesteld. Deze vlag ontwierp 
zij in opdracht van The Refugee Nation, om het 
Olympisch vluchtelingenteam een symbool te 
geven. Door het creëren van een vlag en een 
volkslied zet deze organisatie zich in om de wereld 
in hun steun aan vluchtelingen te verenigen. 
Twee jaar geleden vluchtte Said voor de oorlog 
in Syrië en maakte de gevaarlijke tocht over zee 
naar Europa. Nu woont ze in Amsterdam, maakt 
kunst bij Studio Yalla, een atelier voor gevluchte 
kunstenaars, en werkt bij Refugee Company. In 
haar kunst is de oorlog in Syrië en haar ervaring 
als vluchteling altijd aanwezig. 

Hoe is de vlag die je voor het Olympisch vluch-
telingenteam ontwierp tot stand gekomen?
‘Ik zocht destijds samen met vrijwilligers een 
manier om reddingsvesten te recyclen. Dat was 
moeilijk. De kleur van de vesten is lelijk en het 
materiaal is onflatteus. Maar het concept sprak 
me aan: we probeerden iets verschrikkelijks om 
te zetten naar iets moois. Zoveel mensen waren 
al gestorven in deze reddingsvesten. Vervolgens 
werd ik benaderd door The Refugee Nation om 
een symbool voor ze te ontwerpen. Toen begon 

ik over vlaggen te lezen. Wat is een vlag? Een vlag 
bestaat niet om te laten zien dat je een land bezit. 
Nee, een vlag is een teken. Soms waarschuwt het 
voor gevaar, soms zegt het gewoon: wij zijn hier. 
Ik kwam op het idee om de vlag oranje met een 
zwarte streep te maken. Als je de vlag om je heen 
slaat, komen de zwarte strepen bij elkaar en lijkt 
het op een reddingsvest. Het materiaal is ook 
gemaakt van oude reddingsvesten.’

Wat symboliseert de vlag voor jou? 
‘De vlag laat aan vluchtelingen zien dat je 
niet alleen bent en dat je wordt gesteund. De 
vluchtelingencrisis had een symbool nodig, iets 
wat het zichtbaar maakt. Wanneer jij deze vlag aan 
je deur hangt, zie ik dat je me steunt.’

Eerder werkte bijvoorbeeld IKEA samen met 
UN Refugee Agency in het ontwerpen van een 
refugee shelter, en er zijn nog meer ontwerpen 
gericht op het helpen van vluchtelingen. Wat 
zijn volgens jou voorbeelden van ontwerpen of 
spullen die vluchtelingen nodig hebben?
‘Het kan heel simpel zijn. In een kamp kun je  
je mobiel en portemonnee niet achterlaten 
wanneer je gaat douchen. Je kent de mensen 
om je heen niet; daardoor worden de spullen 
gemakkelijk gestolen. Je moet naast je kleren 
en douchespullen al je waardevolle bezittingen 
meenemen. Er is alleen geen plek in de douche om 

deze spullen op te bergen. Vluchtelingen zouden 
eigenlijk een tas moeten krijgen waarin ze alles 
kunnen opbergen en die ze kunnen ophangen 
tijdens het douchen. Verder zou voor iedereen 
ook een medische kit beschikbaar moeten zijn. 
Het is gestoord dat je voor een paracetamol vijf 
uur in de rij moet staan. Dit zijn allemaal kleine 
dingen die met weinig geld en in samenwerking 
met organisaties zoals het Rode Kruis makkelijk 
gerealiseerd kunnen worden.’

Zie je verschil in jouw werk als ontwerper of  
kunstenares bij het helpen van vluchtelingen? 
‘Wanneer je kunst maakt, voeg je toe aan de 
data van de mensheid. Kunst is het ultieme 
collectieve geheugen van de geschiedenis, 
oorlog, liefde, vrede en nog zoveel meer. Als je 
iets voor vluchtelingen maakt, maak je iets voor 
mensen. Ik ben een vluchteling, maar ik was ook 
een arme kunstenares. Ik ben opgegroeid in de 
middenklasse, onder moeilijke omstandigheden. 
Ik was al deze dingen, ik was al deze verschillende 
mensen.’

Kun jij als vluchteling, omdat jij zelf hebt mee-
gemaakt wat vluchten is, meer bijdragen dan 
andere ontwerpers?
‘Natuurlijk. Ik ken de praktische kant ervan. Ik 
weet wat werkt en wat niet werkt, omdat ik daar 
was.’

Vergeet het westerse perspectief soms die 
kant? Het perspectief van de vluchtelingen?
‘Zeker. Dat is het probleem van tegenwoordig. Dat 
is waarom Trump nu president is van de VS. Ik heb 
workshops gegeven aan studenten en met hen 
samengewerkt. Sommige van hen zijn zelf naar een 
vluchtelingenkamp gegaan. Een van de studenten 
vertelde me dat ze vervolgens thuis probeerde een 

KUNST IS HET ULTIEME 
COLLECTIEVE GEHEUGEN 
VAN DE GESCHIEDENIS, 
OORLOG, LIEFDE, VREDE

Hoe kunnen kunst en design vluchtelingen helpen? Kunstenares en Syrische vluchteling  
Yara Said (1991) ontwierp een vlag voor het Olympisch vluchtelingenteam, tijdens de Spelen  
van 2016. ‘De vlag laat aan vluchtelingen zien dat je niet alleen bent en dat je wordt gesteund.’    

Tekst /// Alrun Bernhard en Kim Visbeen    Beeld /// Joy van Wooning

Een vlag als 
steun

Een vlag als 
steun

HET INTERVIEW HET INTERVIEW
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douche te nemen met al haar spullen. Ze wist niet 
hoe wij het voor elkaar kregen. Het is fijn om deze 
dingen te horen. Het betekent dat ik een indruk 
heb achtergelaten. Ik vind dat dat ook is wat we 
moeten proberen te bewerkstelligen: één op één 
mensen veranderen. Het perspectief van één 
persoon veranderen is beter dan voor miljoenen 
mensen een speech houden, maar bij niemand een 
impact te maken.’

Is dat iets wat kunstenaars kunnen doen?
‘Ja, want kunstenaars zijn speciaal. Mensen 
luisteren naar hen. Laatst zei ik tegen een vriendin 
die actrice is dat het tegenwoordig niet meer 
genoeg is om alleen te acteren. Bekende mensen 
moeten bewustzijn verspreiden, ergens voor 
staan. Mensen kijken naar je op. Het komt bij het 
werk, daar kun je niet voor wegrennen.’

Je schildert ook. Draag jij met je schilderijen 
een politieke boodschap uit?
‘Zeker. Ik kan ook gewoon vogels schilderen, 
who cares. Het schilderen is een soort meditatie 
geworden, maar mijn schilderijen hebben ook een 
politieke kant. Ik gebruik materiaal, zoals krijt en 
zand, omdat ik dichter bij de mensen wil staan. 
Abstracte kunst is te ver van de meeste mensen af 
gaan staan.’

Het kiezen van deze materialen is dus ook al 
een keuze in het proces?
‘Eerst was het geen keuze. Ik wilde schilderen 
maar ik kon me geen verf veroorloven. Toen begon 
ik zand te gebruiken, en het zag er geweldig uit, 
zelfs nog beter dan verf. Kijk, ik kan met verf een 
schilderij maken dat 2000 euro kost, of één van 
200 euro met andere materialen.’

Eerder zei je dat je het voor jezelf nodig vindt 
om ook dingen te leren over bijvoorbeeld poli-
ticologie en theologie. Waarom is dat?
‘Wanneer je abstracte kunst maakt, begin je na te 
denken over wat de betekenis is van het leven. Je 
begint bewegingen waar te nemen. Ook wanneer 
je bijvoorbeeld portretten maakt, moet je je eerst 
verdiepen in die persoon. Als kunstenaar moet 
je jezelf engageren en weten wat er gebeurt. 
Ik heb de oorlog in Syrië meegemaakt en mijn 
schilderijen gaan over de oorlog. Maar de oorlog 
in Syrië heeft me ook doen nadenken over de 
oorlog in Palestina, de omstandigheden in Iran, 
Afghanistan, Kenia, Somalië en hoe moeilijk het is 
om daar te wonen. Het heeft mijn ogen geopend 
voor andere problemen.’ 

Schuilt er gevaar in het tonen van de vlag in 
een museum? Omdat dan de vlag uit zijn con-
text wordt gehaald – het praktisch gebruiken 
van een vlag als teken – en alleen nog als 
kunst fungeert? 
‘Nee, het kan me eigenlijk niks schelen als mensen 
het als kunst zien. Het belangrijkste is dat het 
een indruk achterlaat. Elke keer dat iemand de 
vlag ziet moet hij of zij herinnerd worden aan 

de vluchtelingencrisis. Trump is constant op het 
nieuws te zien en het lijkt alsof mensen vergeten 
dat de oorlog in Syrië nog steeds bezig is. De vlag 
zegt: hallo, we zijn nog steeds hier!’ 

Kunnen foto’s hetzelfde teweegbrengen 
als kunst?
‘Je kunt beter kunst laten zien, dan een foto van 
een dood kind. Foto’s van de oorlog zijn een 
inbreuk op privacy, het is onbeschoft. Hebben 
de fotografen toestemming gekregen voordat ze 
een foto op social media plaatsen? Je ziet ook dat 
de aandacht voor de oorlog in Syrië verslapt. De 
aanslag in Londen was overal op social media te 
zien, maar elke dag overlijden er mensen in Syrië. 
Vorige week overleden honderddertig mensen 
in een auto-explosie. Was het op tv te zien? Nee. 
Werd er verslag van gedaan? Nee. Het is tijd voor 
een nieuwe aanpak. Mensen moeten er met elkaar 
over praten. Kunst en deze tentoonstelling kunnen 
aanzetten tot een gesprek. Social media benadrukt 
alleen maar het gevaar. Het is alsof ze te koop 
lopen met ons leed.’ 

Wat is jouw volgende project?
‘Mijn volgende doel is om de vlag zo groot en 
bekend te krijgen als de regenboogvlag. Maar het 
is niet zozeer de vlag die ertoe doet, maar de 
mensen die belangrijk zijn. Ik ben verdrietig om de 
mensen die niet kunnen vertellen dat ze van streek 
zijn, omdat ze de taal niet spreken. Soms stel ik me 
mijn moeder in deze situatie voor. Als zij naar 
Nederland zou komen, zou ze zichzelf niet uit 
kunnen drukken. In de vluchtelingen, in de mensen 
die gediscrimineerd worden of in een moeilijke 
situatie zitten, herken ik mijn eigen familie. Ik zie 
mijn moeder, mijn vader, mijn oma. Het gaat er niet 
alleen om dat mensen zich uitspreken tegen 
discriminatie of voor gelijke rechten. Het is 
belangrijker is om te helpen. Dat je tegen een 
vluchteling zegt: kom, ik koop een kop koffie voor 
je, ik wil iets doen.’ 

FOTO’S VAN DE 
OORLOG ZIJN EEN 

INBREUK OP PRIVACY, 
HET IS ONBESCHOFT

H et was een mooie dag geweest. Het zou een gewone dag zijn geweest 
als hij geen ontslag had genomen. Hij was nog jong, maar had toch al 
tien jaar van zijn leven gesleten binnen een hiërarchie die hem niet 

aanstond. Een hiërarchie vol egoïsten die hij stuk voor stuk een narcistische 
persoonlijkheidsstoornis toekende. DSM-IV was een van zijn favoriete boe-
ken. Hij had zich altijd slimmer gevoeld dan zijn leidinggevenden. Zij hadden 
immers alleen diploma’s binnen een enkel vakgebied. Aan zijn muur prijkte 
weliswaar ook maar één diploma, maar na zijn bachelor Econometrie was hij 
erachter gekomen dat hij geen docenten nodig had om een vak te leren. Hij 
was gezegend met een snel brein en een strak lichaam die beide weinig slaap 
nodig hadden: drie uur per nacht was voldoende. Wanneer zijn medestuden-
ten sliepen dan wel feestten, leerde hij zichzelf Spaans, Russisch, Arabisch, 
Sranan en Hongaars. Later, toen zijn collega’s sliepen dan wel een huilende 
baby aan het sussen waren, leerde hij uit boeken over sociologie, muziek, na-
tuurkunde en pedagogiek. Voor acht uur ’s avonds leerde hij zichzelf piano, 
viool en dwarsfluit, want de muren waren nogal dun en de buurman nogal 
agressief. Hij hoorde soms hoe hij zijn vrouw sloeg. 

Het had een gewone dag kunnen zijn, want zoals elke dag nam hij in Gronin-
gen om 17.18 uur de sneltrein richting Rotterdam, om uit te stappen in Zwol-
le. Vanaf daar was het nog maar enkele minuten naar zijn woonplaats. Maar 
op de dag dat hij ontslag nam, zou hij zijn dagelijkse overstap nooit maken. 

De trein vertrok met twee minuten vertraging vanuit Groningen en zoals altijd 
waren er niet genoeg stoelen voor het aantal mensen dat in de spits reisde. 
Medepassagiers gingen op de trap zitten, maar hij wist hoe onhygiënisch dit 
was. Het was logistiek onmogelijk om treinen ziektekiemvrij te houden. Dus 
stond de man, zoals elke dag, 57 minuten lang in het pad naast de deuren van 
de trein. Een strategische plek, want veel mensen in een ruimte betekende 
zweet, warmte en benauwdheid. Bij de enkele tussenstop in Assen kon hij 
even een frisse neus halen.

Het was een mooie dag geweest. De man hield het voor onmogelijk, maar toen 
de trein stopte in Assen en hij even een frisse neus kon halen, werd zijn dag 
plotseling nog mooier. Dagelijks zag de man veel verschillende soorten men-
sen tijdens zijn ritjes van en naar zijn werk. Het is overbodig uit te leggen 
hoeveel verschillende mensen, aangezien iedereen weleens met de trein is 
geweest en dus weet hoeveel verschillende mensen er in een trein kunnen 
zitten. Niet iedereen heeft echter het soort mens gezien dat op deze mooie 
dag bij de man in de trein stapte, dus zij behoeft nadere uitleg. Ze was een 
cliché. Ze was prachtig, nee, bloedmooi. Ze was de zon, de maan en de sterren 
tegelijk. Haar haar was zilver, haar oorbellen goud, en de man zou zweren 
dat haar ogen waren ingelegd met diamanten. Achteraf zou kunnen worden 
gezegd dat wat de man ervoer liefde op het eerste gezicht was, maar dat was 
het niet. Het was herkenning: de man herkende God en hij kon zijn ogen niet 
van haar afhouden. 

Pas toen de vrouw naar hem keek, wende hij zijn ogen eerbiedig af en keek hij 
om zich heen. Zijn medepassagiers waren niet bewogen. In plaats van dat ze 
hun ogen op de vrouw hadden gericht, keken ze naar hun telefoon, de krant 

of naar buiten. De man begon te trillen van woede. Deze vrouw verdiende de 
ogen van al haar omstanders, zachte zuchtjes en opengevallen monden. Hij 
moest iets doen. Hij moest zijn medepassagiers laten zien wat ze niet zagen. 
Hij moest de vrouw de aandacht geven die ze verdiende.

Voorzichtig deed hij een stapje naar voren. De vrouw stond met haar rug naar 
hem toe. Ze had zelf niet door hoe mooi en bijzonder ze was. Dat zou ze snel 
te weten komen. De man liet zijn hand heel voorzichtig naar de rand van haar 
wijde shirtje gaan en in een snelle beweging lagen zijn handen op haar bh. De 
vrouw gilde. Ja, gil maar, dacht de man. Zo krijg je de aandacht die je verdient 
en ziet iedereen wat ik al zo lang zag.

In Zwolle werden de dienstdoende agenten op het station opgepiept, waarna 
ze zich haastten naar spoor 5a. Met veel geweld werd een verward persoon uit 
de intercity naar Rotterdam opgepakt. 

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

 
Joanna den Blijker (1997) is tweedejaars student Taal en communicatie. 

Spoor 5a
Tekst /// Joanna den Blijker    Beeld /// Bob Foulidis
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De tentoonstelling Oplossing of utopie? 
Ontwerpen voor vluchtelingen is van 20  
mei t/m 3 september 2017 te zien op 
twee locaties: het Stedelijk Museum en de 
creatieve broedplaats Lola Lik waar Refugee 
Company gevestigd is. De vlag die kunste-
nares Yara Said (1991) voor het Olympisch 
vluchtelingenteam maakte zal worden ten-
toongesteld. Op 21 mei houdt het Stedelijk 
Museum een Sunday Seminar, waar onder 
andere Said zal spreken. 
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New York natives maken altijd duidelijk uit welke borough ze komen. ‘I’m 
from Brooklyn, BITCH’, is bijna synoniem voor ‘goeiemorgen’. Soortge-
lijke uitspraken worden gedaan door inwoners van Queens, The Bronx of 
Manhattan. Onderling is er veel verachting, maar uiteindelijk erkennen ze 
elkaar als rasechte New Yorkers. De vijfde borough, Staten Island, daar-
entegen: daar praat niemand over. ‘Het is de republikeinse trailer trash 
met een vuurwapenfetisj die wij liever ontwijken’, aldus de Manhattanite.
 
Kort daarna ontmoette ik een Staten Islander, die het tegenovergestelde 
was van het stereotype. Hij stemde op Jill Stein en tijdens onze eerste 
ontmoeting praatten we urenlang over protest masculinity in zwarte ge-
meenschappen. Na een paar museumdates begon ik langzaam maar zeker 
verliefd te worden. Ik kon niet stoppen met naar zijn gezicht staren, het 
gezicht dat de afgelopen twee jaar tijdens New York Fashion Week werd 
geboekt. 

Het was drie uur reizen naar zijn huis op Staten Island, dat hij ‘Trumpville’ 
noemde. Na de eerste paar dates sliepen we daarom in mijn minuscule 
appartement in Lower East Side. Maar toen ik weer met een stijve nek 
naast hem wakker werd in mijn eenpersoonsbed, besloot ik volgende 
keer bij hem te slapen. Overigens borrelde het racisme van mijn huisge-
noot op wanneer ze deze zwarte jongen met zijn grote afrokapsel zag. Ze 
schoot telkens in een zodanige kramp dat het me niet verbaasde dat haar 
eigen vriend eruitzag als een neonazistische naakte molrat. 

Vanaf de ferry naar Staten Island zag ik het Vrijheidsbeeld steeds kleiner 
worden. Het New York dat ik kende verdween uit zicht. Vervolgens namen 
we een bus die een safaritocht maakte door de filmachtige suburbs: grote 
huizen, enorme auto’s op de opritten en Amerikaanse vlaggen die trots 
voor de deur wapperden. Een witte man met ontblote pens zat tevreden 
in zijn voortuin te zonnen. De Make American Great Again-pet prijkte trots 
op zijn hoofd. Ik kreeg rillingen van de Trumpiaanse sfeer. 

Toen ik uit de bus stapte, werd ik overrompeld door een haast buiten-
aardse stilte die ik nergens in Manhattan vond. Voor het eerst sinds maan-
den voelde ik me niet gejaagd. Ik kon weer ademen. Dat dit in Trumpville 
gebeurde, hoefde niemand te weten.

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

Trumpville

Tekst /// Janet Lie   Beeld /// Sietske Arnoldus
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'A chteraf gelijk krijgen is heerlijk’, tweette een niet nader te noemen 
fractievoorzitter van een rechts-populistische lokale politieke partij 
onlangs. Twitter is bij uitstek de plek om je gelijk te uiten – maar bo-

venal ook dit gelijk te halen. Zo zien we Twitter dan ook veel gebruikt worden 
om korte, vluchtige online polemiekjes te bedrijven en de individuele moraal 
de ether in te slingeren in de vorm van snappy commentaren en oneliners. 
Nu is Twitter één ding, maar het sentiment dat de politicus in dit schijnbaar 
nietszeggende bericht uitte, heeft me terdege aan het denken gezet. Wat is 
de rol van het gelijk krijgen voor de politicus en hoe verhoudt dit zich tot het 
vertegenwoordigen van het volk?

Gelijk krijgen lijkt me wezenlijk anders dan gelijk hebben. Met gelijk hebben 
bedoel ik niet meer dan de meest intuïtieve opvatting van wat we bedoelen 
wanneer we het hebben over gelijk: een opvatting of uitspraak noemen we 
juist wanneer deze ongebonden door context of spreker waar is. Indien hier-
aan voldaan is, spreken we van het gelijk van een spreker. Belangrijk op te 
merken hierbij is dat waar gelijk hebben niet impliceert dat men je in dit ge-
lijk ook erkent, tegenwoordig een omgekeerde logica lijkt te gelden. De sug-
gestie lijkt te zijn dat omdat het gelijk ‘behaald’ is, er in eerste instantie sprake 
was van een gelijk, gevolgd door de erkenning daarvan. Het krijgen van gelijk 
verwordt daarmee tot legitimering van een uiting, maar laat onverlet of het 
gelijk ook daadwerkelijk aan diens zijde was. Het is een beweging die type-
rend is voor de politiek en hoe we denken over volksvertegenwoordiging.

Ik denk dat de taak van de politicus – in haar meest naakte vorm – bestaat 
uit de synthese van dit gelijk hebben en krijgen. De volksvertegenwoordiger 
bedient zich daarom van logica en argumentatieleer met betrekking op het 
gelijk hebben, en van retoriek en spindoctorij als het aankomt op het krijgen 
van dat gelijk. Van oudsher behoort de kunst van het gelijk hebben en de on-
derbouwing hiervan tot het takenpakket van de Eerste Kamer en de weten-
schappelijke partijbureaus, waar het politieke spel van de retoriek meer is 
weggelegd voor de Tweede Kamer politici – al was het maar omdat daar meer 
media-aandacht voor bestaat. We zien daarom in talkshows, interviews en 
partijpropaganda zeer eloquente sprekers, bedreven in het winnen van ziel-
tjes die ze bij voorkeur wegnemen van hun respectieve politieke tegenstan-
ders. Het hebben van het gelijk lijkt hier in toenemende mate ondergeschikt 
aan het krijgen ervan. Het is daarom interessant op te merken dat we veelal 
spreken over het ‘debat’. Hoewel dit een gangbare term is, heeft hij toch een 

Gelijk krijgen is fundamenteel anders dan gelijk hebben, 
maar cruciaal voor de wijze waarop het politieke spel 
vandaag de dag gespeeld wordt. In dit onderscheid ligt een 
rol weggelegd voor de volksvertegenwoordiger, zo betoogt 
Joey de Gruijl.    Tekst /// Joey de Gruijl    Beeld /// Zep de Bruyn

Het vertegenwoordigen van het gelijk
OPINIE

specifieke definitie. Anders dan een discussievorm – tussen twee partijen – 
kenmerkt het debat zich door deelname van een derde, passieve partij: de 
toeschouwer en zijn kiesrecht. Het is de kiezer tot wie de debattant zich richt, 
niet de opponent aan de debattafel. Het is daarbij nog maar de vraag in hoe-
verre de kiezer zich hecht aan het gelijk van de spreker, meer dan dat hij het 
van belang acht dat zijn belangen behartigd worden. Het gelijk ‘krijgen’ van de 
politieke achterban, vormt daarmee de legitimering van de praktijken van de 
politicus. Het is de kiezer die de politicus afstraft voor de gemaakte politieke 
keuzes – maar niet het ‘gelijk’ van diens handelen.

Het is maar wat je gelooft
Een van de mantra’s van de sociale wetenschappen betreft het Thomas the-
orema: ‘If men define situations as real, they are real in their consequences.’ 

Ironisch genoeg blijkt de waarheid van dit citaat uit hoe men dit doorgaans 
aanhaalt: S. Thomas (v) is de auteur, terwijl van W.I Thomas (m) veelal ge-
loofd wordt dat hij dit heeft onderzocht, al speelde hij slechts een bijrol in 
de totstandkoming van het artikel. Een van de talrijke toepassingen van het 
theorema betreft Vogelaarwijken. Hoewel feitelijke criminaliteitscijfers in 
zulke wijken in geringe mate hoger uitvallen, blijkt uit diverse bevolkingson-
derzoeken dat de subjectieve ervaring van onveiligheid in zulke wijken veel 
hoger uitvalt dan in andere wijken. Het gevolg is dat men de wijken mijdt, 
de huizenprijzen dalen en daarmee effectief de sociale mobiliteit onder deze 
wijkbewoners verkleint. Real in its consequences.

Ondertussen propageert Henk Krol dat ouderen structureel minder verdie-
nen, hoewel aantoonbaar onjuist. Wilders spreekt van toenemende islamise-
ring, terwijl uit CBS-cijfers juist blijkt dat het migratiesaldo van niet-westerse 
bevolkingsgroepen niet significant sterker groeit of daalt dan dat van de 
westerse, of autochtone bevolkingsgroepen. Marktwerking zou overheidsbe-
moeienis terugbrengen, maar de facto is er een aanzienlijke toename in con-
troleorganen en middenmanagementlagen te zien sinds de jaren 80. Beleid 
daarentegen is wel degelijk real in its consequences.

Het is maar wat je wilt geloven
Er is niets mis met ideologische argumenten, zeker niet als die mooi verpakt 
worden, maar ook zij moeten – onderhevig aan de tand des tijds – gelegiti-
meerd en waar mogelijk getoetst worden. Het is maar de vraag of de kies-
gerechtigde deze last op zich wil, moet, of misschien zelfs wel kan nemen. 
Goed beschouwd kiezen we een volksvertegenwoordiging in de veronderstel-
ling dat die zich beter geïnformeerd weet, of beter uitgerust is, dan de ach-
terban, met een oog op de realisatie van diens belang(en). We verlenen de 
vertegenwoordiger daarmee een zekere discretionaire bevoegdheid tot vrij-
elijk handelen, in ons aller belang. Het is daarom in het belang van de kiezer 
dat de volksvertegenwoordiger het gelijk heeft, dat de achterban probeert te 
halen. Het legitimeren van het politiek handelen ‘omdat het volk het wil’ lijkt 
me daarom niet voldoende. Het voorbijgaan aan het eigen gelijk is daarbij 
cruciaal: de politicus moet voorbij het partijprogramma willen kijken om het 
gelijk te vinden, en zich toe te eigenen en in te passen binnen zijn politieke 
ideologie.

Het gelijk krijgen, hoewel een van de kerntaken van de politicus, is daarmee 
secundair aan het gelijk hebben. In zoverre de politiek de zorg zegt te dragen 
over het welzijn van land en bevolking, is het haar taak recht te doen aan de 
werkelijkheid, en vanuit deze werkelijkheid de vox populi te vertegenwoordi-
gen. Alleen als het gelijk hebben vooraf gaat aan het gelijk krijgen, bedrijven 
we een politiek die niet alleen recht doet aan de werkelijkheid en diens com-
plexiteit, maar openen we ook de vloer voor de inhoudelijke discussie, losge-
vochten van de dogmatische partijideologieën. Ik zou daarom willen pleiten 
voor het gelijk krijgen door het te hebben, voorbij aan het eigen gelijk. 

HET GELIJK ‘KRIJGEN’ VAN  
DE POLITIEKE ACHTERBAN, VORMT 

DE LEGITIMERING VAN DE PRAKTIJKEN 
VAN DE POLITICUS

HET IS IN HET BELANG VAN DE KIEZER 
DAT DE VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

HET GELIJK HEEFT, DAT DE ACHTERBAN 
PROBEERT TE HALEN



UITGELICHTACHTERGROND

‘Kifesh je stresst om die meisjes’ klonk het vorig jaar januari tijdens de 
minuut van De Wereld Draait Door. Wie zijn ogen sloot hoorde een Marok-
kaanse rapper. Woorden als ‘kahbas’ , ‘kowed’ , ‘ma3lish’ en ‘saaf’ vloeiden 
Sevn Alias’ mond uit. Wie zijn ogen opende zag echter een donkere jon-
gen. De gemiddelde DWDD-luisteraar begreep vrij weinig van zijn tekst. 
Een greep uit de tweets: ‘Subtitles aan’, ‘Versta er trouwens helemaal niks 
van! Is dit rap?’ en ‘Die rap was tof. Nu nog een bestaande taal kiezen.’ 
Veel jongeren daarentegen kunnen de teksten van Alias woord voor woord 
meerappen. 

Volkskrant-columnist Sylvia Witteman schreef afgelopen november dat 
straattaal zelfs door was gedrongen tot het bekakte grachtengordelschool-
tje waar haar kinderen naartoe gaan. Hun taalgebruik was hier dan ook 
van doorspekt geraakt. Het leren van nieuwe talen is een grote verrijking, 
schijnoppert ze, maar haar kinderen waren er toch vooral slachtoffer van 
geworden. Hun Nederlands leed er ernstig onder. Kwalijk, schreef ze, want 
er blijft behoefte aan een gemeenschappelijke, voor iedereen begrijpelijke, 
doeltaal die verder reikt dan ongenuanceerde uitspraken als: ‘faya, kk-
zemmel’ of ‘je moeder’. 

Verblind door haar taalpurisme ziet Witteman cum suis niet dat straattaal 
taal overstijgt. Het is een dynamische uitwisseling die zich niet per se laat 
vangen in grammatica en al helemaal niet in purisme. Het is een taal die, 
in tegenstelling tot haar beoogde doeltaal, juist extreem openstaat voor 
verandering. Dit betekent dat Sranantongo, Arabisch, Berber, Turks, Papi-
aments, Engels en Nederlands door de taalgevoelige woordkunstenaars 
door elkaar worden gebruikt. In die zin is het een neutrale, inclusieve en 
creatieve taal. Zo kan een jongen van Surinaamse afkomst, zoals Sevn Ali-
as, zich zonder problemen bedienen van Marokkaans vocabulaire en an-
dersom (denk aan Mocromaniac). Zie het daarom liever als een geslaagde 
vorm van het Esperanto. 

Omdat iedere gebruiker tegelijkertijd schepper van straattaal is, en deze 
dus niet van bovenaf wordt opgelegd, voelen sprekers zich ermee verbon-
den en is het onderdeel van een sociale identiteit. Een identiteit die zich 
afzet tegen de norm. In die zin is de taal ook weer iets exclusiefs. Misschien 
is het tijd voor de taalpurist om zich over zijn kortzichtige, elitaire hou-
ding heen te zetten en moeite te doen om te integreren in de straattaal 
en -cultuur, net zoals jongeren correct Nederlands zouden moeten leren. 
Deze wederzijdse inspanning zal leiden tot meer begrip voor elkaar. Begin 
bijvoorbeeld bij het ontcijferen van het nummer ‘Kifesh’. Zou dat niet mooi 
zijn, wederzijdse integratie?

Straattaal overstijgt 
taal

Tekst /// Vadim Dijkshoorn   Beeld /// Anne Posthuma
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A ls schrijvende journalist heb je het tegenwoordig niet makkelijk. 
Door tegenvallende verkoopcijfers, mislukte verdienmodellen en de 
onzekere toekomst van diverse mediabedrijven is de kans groot dat 

je geen vaste baan kunt krijgen. Die kans is, om preciezer te zijn, twee op 
de drie. Op dit moment heeft nog maar een derde van alle journalisten een 
vast contract, de rest is zzp’er. Dit houdt in dat je op opdrachtbasis werkt. Je 
schrijft een artikel, soms over wat je interessant vindt, maar vaker over dat 
wat je denkt dat het publiek interessant gaat vinden. Vervolgens moet je het 
artikel nog zien te publiceren. Je probeert het aan een grote krant te verkopen 
en krijgt daar volgens een onderzoek van De Nieuwe Reporter tussen de 10 en 
36 cent per woord voor, of je publiceert het via je eigen kanalen. De tweede 
optie zou je heel veel geld kunnen opleveren, mits je het grote publiek weet te 
bereiken. De kans dat je artikel wordt opgepikt door het Facebook-algoritme 
is echter heel klein. Oftewel: kies je voor de journalistiek, dan kies je voor een 
onzeker bestaan. Maar er zijn oplossingen te bedenken. 

Een oplossend concept 
Een manier om de onzekerheid te verkleinen, zo zeggen diverse grote namen 
binnen de wereld van de journalistiek, is om je vaardigheden als journalist 
te verbreden. Zo gaat het gerucht dat de hoofdredacteur van de NRC tegen-
woordig enkel nog videospecialisten aanneemt. Het is een logische stap, aan-
gezien het publiek om meer lijkt te vragen dan de traditionele manier van 
schrijven. Korte, flitsende artikelen met veel beeld en weinig tekst doen het al 
jaren beter dan lange alleen uit woorden bestaande opiniestukken. De journa-
listiek moet dus op zoek naar nieuwe manieren van verhalen vertellen, naar 
manieren die het publiek boeien en blijven boeien. Een van de oplossingen is 
te vinden in het concept transmedia. Dit concept biedt de mogelijkheid een 
verhaal te vertellen door middel van meer dan één medium. Transmedia is 
een combinatie te noemen van crossmedia (een verhaal verspreid via meer-
dere kanalen) en multimedia (een verhaal in meerdere vormen). Het gaat bij 
dit concept dan ook meer om het bouwen van een verhalenwereld waarbin-
nen de lezer zelf zijn verhaal schept dan om het schrijven van een verhaal. In 
het kort kan het concept gedefinieerd worden door middel van de volgende 
steekwoorden: een verhalenwereld, veel verhalen, veel vormen, veel media.
 
De verhaalwereld
Transmedia is in eerste instantie een goed verdienmodel te noemen, omdat 
het alle potentie in zich draagt de lezer vast te blijven houden. Om hiervoor 
bewijs te vinden hoeft er enkel te worden gekeken naar de verhaalwereld die 
zovelen van ons twintig jaar na ontstaan blijft boeien: de Harry Potter-wereld. 
Het is het perfecte voorbeeld van het bouwen van een wereld met behulp 
van diverse kanalen. De serie bestaat tegenwoordig immers onder andere 
uit boeken, films, een theaterstuk, een rondreizende tentoonstelling en een 
virtuele gemeenschap. Dit is slim: de bezoekers blijven hierdoor geboeid en 

hunkeren altijd naar meer, omdat er bij elk bezoek weer op een andere manier 
iets nieuws te ontdekken valt. Het verhaal omvat de lezer en nodigt hem uit 
om binnen te treden op een manier die de realiteit even wegduwt, doordat 
de lezer zelf kan kiezen welke deur hij nu weer zal verkennen. Dit wekt een 
actieve lezer op, een lezer die zelf de stappen zet om het verhaal te beleven. 
Op een paradoxale manier kan dit de vluchtigheid tegengaan waarmee lezers 
tegenwoordig verhalen tot zich nemen, omdat hij zelf kiest welke invalshoek 
meer aandacht krijgt. 

Nu is dit een voorbeeld van hoe transmedia werkt voor een fictioneel werk, 
maar het werkt ook voor non-fictie. Een goed journalistiek verhaal heeft 

Een nieuwe manier van verhalen vertellen
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Van alle kanten wordt geroepen dat de schrijvende journalistiek in een crisis 
zit. Het wordt tijd om te zoeken naar oplossingen. Kan de journalistiek niet zo 
langzamerhand op een andere manier verhalen gaan vertellen?    
Tekst /// Alrun Bernhard    Beeld /// Bob Foulidis

KIES JE VOOR DE JOURNALISTIEK, DAN 
KIES JE VOOR EEN ONZEKER BESTAAN

een punt, ongeacht of het een betoog, een overweging of een overzicht is.  
Op het moment dat dit punt wordt geleverd op een niet-traditionele manier 
is het moeilijk voor de lezer om het punt te filteren uit het artikel, omdat 
het op verschillende manieren wordt geleverd. Dit lijkt slecht. Als het punt  
niet begrepen wordt, is het doel immers niet gehaald. Toch hoeft dat niet 
zo te zijn. Transmedia heeft de mogelijkheid om het punt op zo’n verstopte  
manier over te brengen dat de lezer eerder geneigd zal zijn het aan te nemen 
dan wanneer dit op de traditionele manier gebeurt. En dat niet alleen: hij 
krijgt ook de mogelijkheid er zelf iets mee te doen. Om weer terug te ko-
men op het voorbeeld van Harry Potter: een vaak gehoord kritiekpunt op 
J.K. Rowling is dat er geen openlijk homoseksuele karakters in haar boeken 
voorkomen. Lezers – vooral jonge lezers – verzonnen ze dus maar zelf. Op 
het internet zijn tal van verhalen te vinden waarin Harry zijn gehele school-
tijd stilletjes hunkert naar Draco, en dit zijn nog de onschuldige versies. Ook  
de journalistiek wil dat de lezer zelf aan de slag gaat met een artikel, een 
reden waarom De Correspondent zo trots is op het bestaan van hun readers 
community. 

Over De Correspondent gesproken: hun Deense equivalent Zetland is een van 
de weinige journalistieke platformen die transmedia als werkmiddel omarmt 
heeft. De oprichters willen op de meest optimale manier gebruikmaken van 
tweerichtingsjournalistiek, waarbij de verhalen geïnspireerd zijn door vra-
gen van het publiek. Zo worden er live-evenementen georganiseerd, waar ter 
plekke een verhaal wordt gemaakt met de input van het publiek. Een plat 
artikel op de theaterbühne; het wordt tijd dat de Nederlandse journalistiek 
dit ook gaat doen. 

Aan de zijlijn
De ironie wil dat ook dit artikel niet ondersteund wordt door hyperlinks, op-
gevrolijkt door bewegend beeld of aangeleverd in een grotere verhalenwe-
reld. Net als het gros van alle gepubliceerde artikelen. De journalistiek is er 
namelijk nog niet klaar voor. Want op het moment dat je een verhaal publi-
ceert door middel van het concept transmedia, geef je als journalist de con-
trole over het verhaal volledig weg. Je bent niet meer de ouder die zijn kind, 
de lezer, voorleest en precies bepaalt wat hij leest en wanneer. Je bent eerder 
de ouder die aan de zijlijn staat en toekijkt hoe je kind zelf een weg baant 
door het pretpark dat jij voor hem hebt gebouwd. Wil de journalist slagen in 
deze manier van verhalen vertellen, een manier die hem zou kunnen redden, 
dan moet hij zich erop voorbereiden dat hij enkel nog het middel in eigen 
handen heeft en niet langer het doel. 

EEN PLAT ARTIKEL OP DE 
THEATERBÜHNE; HET WORDT TIJD 

DAT DE NEDERLANDSE JOURNALISTIEK 
DIT OOK GAAT DOEN
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‘Recordaantal buitenlandse studenten in Nederland’, kopte de NOS eind maart. Ook op de UvA zijn vele uitwisselings-
studenten te vinden. Toch blijft het leven van de uitwisselingsstudent grotendeels gescheiden van die van de  
Amsterdamse student. Hoe ziet hun verblijf in onze stad er eigenlijk uit? FGw’ers Maud Haddon (VS) en Jeong Woo Seo 
(VS) wilden hun horizon verbreden en besloten in Nederland te gaan studeren. Naast de stad en de studie blijkt onze 
(muziek)cultuur een grote aantrekkingskracht te hebben.    Beeld /// Dennis Notebaart
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Hoe is het studentenleven veranderd door 
de jaren heen? Babel blikt terug met docen-
ten van onze faculteit. Deze maand: Federico 
Gobbo (1974), bijzonder hoogleraar Inter-
linguïstiek en Esperanto. 
Tekst /// Kay Rutten    Beeld /// Saskia Groenewegen

Op de foto poseert Federico Gobbo (uiterst rechts) met zijn jongere broer-
tjes in het huis van hun ouders in Monza, een stad net boven Milaan. Daar 
heeft Gobbo zijn gehele studiecarrière gewoond. ‘Ik studeerde in Turijn 
en moest dus minstens drie keer per week bijna twee uur met de trein 
heen en twee uur met de trein terug.’ Maar het forenzen was een noodza-
kelijk kwaad, de universiteit van Turijn was namelijk een van de weinige 
universiteiten waar je Communication Sciences kon studeren. ‘Dat is ver-
gelijkbaar met Mediastudies hier op de UvA’, verduidelijkt hij. Het reizen 
deed Gobbo gelukkig niet in zijn eentje, maar met een groep medestuden-
ten die allemaal goede vrienden van elkaar werden. 

Tijdens zijn studie kwam hij erachter dat zijn hart toch meer bij taal lag. 
‘Mijn familie woont door heel Europa en spreekt allemaal verschillende 
talen: Frans, Duits, Italiaans en alles wat ertussenin zit. Ik ben dus heel 
geïnteresseerd in een etnisch neutrale taal.’ Gobbo vertelt dat hij op die 
manier bij Esperanto uitkwam. ‘Binnen Communication Sciences heb ik 
daarna alle vrije ruimte benut om zoveel mogelijk taalvakken te halen.’ De 
taalliefhebber deed dit met groot gemak en binnen de vijf jaar die er voor 
de studie stond. ‘Het heen en weer reizen was wel een extra reden om de 
studie nominaal af te ronden’, lacht Gobbo.

Over hoe Gobbo als student was kan hij kort zijn. ‘Ik was een saaie student 
ben ik bang’, gniffelt hij. ‘Ik had niet een heel groot sociaal leven en ik ging 
niet vaak naar feestjes. Ik was vooral bezig met studeren, daar haalde ik 
ook een boel plezier uit overigens.’ Gobbo kijkt dan ook met veel plezier 
op zijn studententijd terug en heeft ook absoluut niet het gevoel dat hij 
veel gemist heeft. ‘Ik doe nu nog steeds wat ik altijd graag deed. Studeren 
en nieuwe dingen leren.’

De forenzende 
student

TERUGBLIK

 
De studietijd van Federico Gobbo:
1993-1998: Communication Sciences, Universiteit van Turijn
2000: Master I.C.T. for the Humanities, Universiteit van Milaan

en liggen vooral in bepaalde zwaartepunten en als student kun je meebepalen 
waar de focus van de FSR komt te liggen.

Maar zelfs als bepaalde zwaartepunten in verkiezingsprogramma’s je niets 
interesseren en het jou niet uitmaakt of nou Humanities Rally Partij of TOF 
de grootste partij wordt, dan nog is het laten horen van je stem belangrijk. 
Dat de mogelijkheid bestaat om verschillende partijen op te richten en door 
middel van verkiezingen een medezeggenschapsorgaan te selecteren dat zich 
inzet voor de belangen van de studenten, verdient meer erkenning dan een 
opkomstpercentage van 23,4%. 

Een stem bij de studentenraadsverkiezingen is een stem in het voordeel  
van studenteninspraak; een legitimering van medezeggenschap in het  
algemeen. Osté: ‘Natuurlijk kun je niet alles veranderen als studentenraad 
– sommige dingen zijn gewoon landelijk geregeld – maar ik weet zeker  
dat we als studentenraad heel veel kunnen betekenen en veranderen binnen 
de faculteit. We staan er namelijk voor alle studenten, ook voor degenen die 
niet stemmen. Toch kan het soms voorkomen dat je als FSR ergens heel goed 
over hebt nagedacht en er uiteindelijk weinig wordt gedaan met het advies. 
Daarom is het ook zo belangrijk om te stemmen. Het komt bij het faculteits-
bestuur heel anders over als 60% van de studenten heeft gestemd in plaats 
van 20%.’

Waarop en hoe stem ik?
Al met al moge het duidelijk zijn dat het belangrijker is dat je stemt dan op 
wie je stemt. De partijen verschillen onderling van elkaar en diegene die zich 
daarin interesseert wordt aangeraden zichzelf erin te verdiepen, de partij-
programma’s te lezen en met de campagnevoerders in gesprek te gaan in de 
wandelgangen. Maar ook bij een gebrek aan interesse in bestuurlijke zaken 
en voor de student die alleen colleges volgt en tentamens maakt maar buiten 
dat niets met de UvA te maken wil hebben, kan stemmen van grote betekenis 
zijn. Iedereen heeft te maken met de Onderwijs- en Examenregeling en het 
gaat iedereen aan als complete opleidingen een ongewenste voertaalwijzi-
ging ondergaan.

Hier komt bij dat het stemmen niet gemakkelijker gemaakt had kunnen  
worden. Je hoeft alleen in te loggen met je studentnummer en naar keuze  
één of twee stemmen uit te brengen: voor de Centrale Studentenraad en de 
Facultaire Studentenraad. De keuze die je uiteindelijk maakt, wordt anoniem 
verzonden. Geen tijd hebben is geen excuus: de stemperiode duurt van 
woensdag 10 mei tot en met dinsdag 16 mei. 
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I edereen die regelmatig het P.C. Hoofthuis bezoekt, kent wel die tijd van het 
jaar dat je bij het betreden van het gebouw al wordt opgewacht door een 
groep studenten die een handvol flyers en drie keer de vraag ‘weet je al 

wat je gaat stemmen?’ naar je hoofd slingert. Ook dit jaar zal het weer zo zijn, 
dus bereid je er vast op voor. Het is belangrijk te beseffen dat deze agressief 
ogende groep studenten er niet staat om je kwaad te doen en al helemaal niet 
voor henzelf. De stem waar door hen om wordt gesmeekt, is een stem in je 
eigen belang. 

Elk jaar vinden in mei de studentenraadsverkiezingen plaats aan de UvA. De 
studenten van de UvA krijgen deze maand een week lang kans om te stem-
men op vertegenwoordigers voor het universiteitsbestuur, op zowel facultair 
als centraal niveau. Een buitenkansje, extreem makkelijk gedaan en veel te 
weinig benut. Het opkomstpercentage voor de verkiezingen van Facultaire 
Studentenraad (FSR) van de FGw lag afgelopen jaar op 23,4%. Dit is op het 
eerste gezicht al een laag percentage, maar vergelijk het met de Faculteit der 
Geneeskunde (38,7%) en het wordt al snel duidelijk dat er nog een hoop te 
winnen valt.

Wat doet de FSR?
De FSR is een medezeggenschapsorgaan dat de stem van de student probeert 
te laten horen in het faculteitsbestuur. De raad komt op voor de belangen van 
de studenten en heeft verschillende rechten om die belangen te behartigen. 
Zo heeft de FSR instemmingsrecht op bepaalde delen van de Onderwijs- en 
Examenregeling (OER) en de komst van nieuwe opleidingen of het opheffen 
ervan. Ook heeft de FSR adviesrecht op bepaalde veranderingen binnen op-
leidingen, zoals een voertaalwijziging. Elk jaar wordt aan de hand van de stu-
dentenraadsverkiezingen bepaald hoe de verdeling van de totaal twaalf zetels 
in de FSR eruit gaat zien. Zo komt in de huidige FSR het voorzitterschap en 
zeven zetels op naam van partij TOF, bekleedt Humanities Rally Partij er vier 
en heeft UvAsociaal één zetel. Onderling is de FSR verdeeld over zogenaamde 
werkgroepen, waarvan ieder FSR-lid er aan minstens twee deelneemt. Op 
deze manier zorgt de FSR voor specialisatie op alle gebieden, zodat de leden 
zich niet op te veel onderwerpen tegelijk richten.
 
Volgens huidige voorzitter Charlotte Osté zijn er onderling wel verschillen 
tussen de partijen, maar komt de FSR er vaak wel met zijn allen uit. ‘Soms 
verschil je met een ander raadslid van mening; je zit immers niet voor niets 
bij een specifieke partij. Toch merk je dat de FSR eigenlijk altijd alle studenten 
vertegenwoordigt. Elke partij wil goed onderwijs. Er zijn gewoon onderwer-

pen die alle studenten aangaan en waar eigenlijk geen één student tegen is.’ 
Zo geeft Osté als voorbeeld dat ze sinds dit jaar in de OER hebben kunnen 
doorvoeren dat elke scriptiestudent recht heeft op een feedbackronde over 
de gehele eerste versie van de scriptie. Osté: ‘Voorheen was het zo dat som-
mige begeleiders alleen feedback gaven over de eerste twee hoofdstukken. 
Dat vonden wij oneerlijk, omdat het dan van je begeleider afhangt hoeveel 
feedback je krijgt. Feedback is een essentieel onderdeel van het leerproces.’

De waarde van een stem
Nu kun je je natuurlijk afvragen wat de waarde is van verschillende partijen 
en verkiezingen als de leden van de FSR simpelweg het beste voorhebben met 
alle studenten. Volgens Osté kun je door te stemmen meebepalen wat voor 
soort medezeggenschapsorgaan je graag ziet. De verschillen tussen de partij-

Stem voor legitimatie van de stem!

19191919

HET KOMT BIJ HET FACULTEITS-
BESTUUR HEEL ANDERS OVER ALS 

60% VAN DE STUDENTEN HEEFT 
GESTEMD IN PLAATS VAN 20%

HET GAAT IEDEREEN AAN ALS  
COMPLETE OPLEIDINGEN EEN  

ONGEWENSTE VOERTAALWIJZIGING  
ONDERGAAN

Van 10 tot en met 16 mei vinden de verkiezingen voor de Facultaire Studentenraad (FSR) plaats. 
Vorig jaar was de opkomst op de FGw 23,4%. Dit percentage is te laag en moet dit jaar hoger.  
Studenten hebben geen excuus om niet te stemmen.    Tekst /// Vincent Smit    Beeld /// Masha Emelyanova 
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beeld tot hun twaalfde of vijftiende nog nooit iets 
nieuws hadden gehad en altijd afdankertjes uit de 
familie kregen.’ Zelf draagt Montijn tegenwoordig 
ook veel tweedehands kleding. ‘Voornamelijk uit 
milieuoverwegingen,’ zegt ze. ‘Als je ziet hoeveel 
schade de lawine aan katoen die wij produceren 
toebrengt aan de natuur, dat is echt verschrikke-
lijk. Al dat water en al die chemicaliën die bij het 
productieproces nodig zijn...’ In haar studententijd 
was dat nog anders. ‘Nee, toen droeg ik geen twee-
dehandskleding. Waarom weet ik ook niet. Gek 
eigenlijk dat ik er een heel boek over heb geschre-
ven en me dat nooit heb afgevraagd’, glimlacht de 
schrijfster. 

Kleding hergebruiken mag dan goed zijn voor het 
milieu, het dragen van tweedehands kleding, of 
liever vintage, lijkt tegenwoordig vaak meer een 
statussymbool te zijn. Montijn is het hier niet mee 
eens. ‘Ik hoor dat wel vaker, maar dat zou ik eigen-
lijk alleen zo noemen als je precies weet van: dit 
kledingstuk komt uit de jaren 40, dit is een New 
Look. Als je er echt verstand van hebt. Ik heb een 
vriendin die kunsthistorica is en ook kleding ver-
zamelt. Zij onderzocht een jurk uit 1795 en merkte 
dat deze jurk honderd jaar later weer gewoon in 
de mode was. Dat gebeurt eigenlijk altijd. Er zijn 
ook mensen die heel veel kleren bewaren, gewoon 
omdat het toch weer in de mode komt.’

De interesse voor kleding zit volgens Montijn de 
laatste jaren wat meer in de lift. Vooral kleding-
stukken van beroemdheden doen het goed. ‘Kleren 
houden altijd verband met degene die ze gedragen 
heeft. Neem bijvoorbeeld de jurk van Marilyn Mon-
roe waarin ze president Kennedy “happy birthday” 
toezingt. Die leverde op een veiling 4,5 miljoen 
dollar op. Dat is niet zomaar. Die jurk is een beetje 
Marilyn Monroe.’ Maar ook binnen het religieuze 
discours zijn kledingstukken onderwerp van ge-
sprek. ‘De lijkwade van Jezus of de mantel van Sint 
Maarten bijvoorbeeld.’ Daarnaast zijn er ook natio-
nalistische relieken in het Rijksmuseum te zien, 
zoals een wapenrok van een van de Oranjes uit de 
zeventiende eeuw. ‘Daardoor wordt geschiedenis 
veel tastbaarder. Je kunt kleding bijna niet los zien 
van de mens. Als je bijvoorbeeld een jasje van een 
kleuter ziet, vind je dat schattig. Terwijl er niets 
schattig is aan dat jasje. Het is gewoon een stuk 
stof. De associatie tussen mens en kleding is heel 
nauw.’ 

B ij veel mensen neemt de kledingkast in het 
huis een prominente plaats in. En toch zul-
len de meeste mensen nooit diep over kle-

ding hebben nagedacht. Ileen Montijn wel. Een 
boek over kleding past dan ook binnen het oeuvre 
van de schrijfster. Eerdere werken van Montijn gin-
gen bijvoorbeeld over de adel, distinctie, etiquette 
en smaak. ‘Dit onderwerp heeft zeker ook te ma-
ken met mijn belangstelling voor hoe mensen zich 
presenteren. Zo kijk ik graag naar de verschillen 
tussen mensen en hoe die worden waargenomen. 
Ik heb ooit een boek geschreven over de adel, dat 
ging over mensen die denken dat zij een hogere 
plaats in de gemeenschap innemen. Dit fenomeen 
heeft alles te maken met “wie ben ik” en “hoe laat 
ik mezelf zien”. Distinctiedrang is een hele belang-
rijke drijfveer van mensen. Dat is nu nog steeds 
wel, maar vroeger was die drang nog zoveel ster-
ker. Vooral omdat toen het idee bestond dat je als 
je voor een dubbeltje geboren was niet moest pro-
beren een kwartje te worden. Kleding speelt een 
heel grote rol in het laten zien wat je plaats is in 
de maatschappij.’ En toch is een onderwerp als kle-
ding tot op heden niet veel besproken binnen de 
geschiedkundige wereld. Montijn beaamt dat. ‘Het 
is echt een aparte wereld onder de historici. Dat is 
ook het leuke aan dit onderwerp, dat het nog zo 
onontgonnen is. Toch benader ik dit thema weer 
heel anders dan de meeste kledinghistorici. Ik zou 
bijvoorbeeld niet kunnen zeggen of een jurk uit 
1625 of uit 1640 komt: dat is mijn zaak niet.’ 

Bronnen
Als er niet veel over een onderwerp geschreven is, 
ben je op indirecte bronnen aangewezen. Zo heeft 
Montijn veel gehad aan boedelbeschrijvingen: 

‘Dat zijn fantastische lijsten met wat mensen be-
zaten en waarvan de waarde werd geschat. Als er 
iemand dood was gegaan, werd er een inventaris 
gemaakt van alles wat die persoon bezat. Kleding 
hoorde daar ook bij.’ Een dergelijke lijst is een vrij 
abstracte bron. Om specifieker in te kunnen gaan 
op bepaalde kledingstukken, gebruikte Montijn 
weer andere bronnen. ‘Bijvoorbeeld kasboekjes 
van huisvrouwen. Wendela Bicker, de vrouw van 
Johan de Witt en een schatrijke Amsterdamse 
huisvrouw, heeft een kasboekje bijgehouden 
waarin ze precies beschreef wat ze uitgaf aan haar 
kleren. De rijken zijn wel makkelijker op te sporen 
dan de armen, die niet zoveel achterlieten. Zelfs 
hun kleren zijn verdwenen. Alle kleren van arme 
mensen zijn poetslappen geworden en daarna als 
losse draadjes bij het vuilnis gegooid.’

Vijf thema’s
Tot op de draad gaat specifiek over hoe mensen 
met hun oude kleren omgaan. ‘Dus niet hoe men 
met mode omgaat, maar hoe bijvoorbeeld liefda-
digheid zich altijd in de sfeer van oude kleding 
heeft afgespeeld’, zegt Montijn. ‘Tot op de dag van 
vandaag trouwens. Het gaat van de mythe van Sint 
Maarten tot aan het werk van het Leger des Heils 
nu.’ De historica heeft ervoor gekozen om haar 
boek niet chronologisch op te bouwen, maar the-

matisch. Liefdadigheid is een van de thema’s. An-
dere thema’s zijn de handel in oude kleding, het 
vermaken van kleding, erfgoed en recycling. ‘Aan-
gezien alleen de elite zich nieuwe kleding kon ver-
oorloven, was het helemaal niet gênant om twee-
dehandskleding te kopen. Ook het vermaken van 
kleding was vroeger hartstikke normaal. Als er een 
scheur of gat in een broek kwam, dan werd daar 
zo een nieuwe lap op gezet. Jullie generatie kent 
dat waarschijnlijk niet.’ Daarom een voorbeeld. ‘Ik 
vond in een museum een oude gestreepte onder-
broek. Die was zeker twintig keer opgelapt. Het 
is heel mooi om te zien hoe iemand zo zijn best 
heeft gedaan de strepen nog steeds mooi door te 
laten lopen, om het maar netjes te krijgen.’ Als een 
kledingstuk echt niet meer kon worden vermaakt, 
kon van de oude stof altijd nog iets nieuws worden 
gemaakt. Vooral als men niets anders had. ‘In de 
Tweede Wereldoorlog bereikte het vermaken van 
kleding een hoogtepunt. Er was een ongekende 
schaarste aan kleding, dus men moest wel creatief 
zijn’, verduidelijkt Montijn. ‘Er stonden bijvoor-
beeld adviezen en tips in damesbladen als, “maak 
van de broek van uw man een jasje voor uw kleu-
ter”, dat soort dingen.’ 

Zelfs in tijden van stofschaarste of in tijden waar-
in kleding bijna niet te betalen was voor Jan met 
de pet, probeerde men toch goed voor de dag te 
komen. ‘Kleding werd heel erg vaak aangepast 
om de mode te volgen. Dus vesten werden slan-
ker gesneden of korter gemaakt, afhankelijk van 
het modebeeld dat op dat moment heerste. Als je 
achttiende-eeuwse zijde herenvesten nauwkeurig 
bekijkt, zie je dat deze vaak meerdere keren zijn 
vermaakt. Puur en alleen om de mode te volgen.’ 
Volgens Montijn deed de rijkere bovenlaag van de 
samenleving hier ook aan mee. ‘Dure jurken uit 
bijvoorbeeld de Napoleontische tijd werden jaren 
later helemaal uit elkaar getornd en hergebruikt, 
om toch weer te voldoen aan het contemporaine 
modebeeld.’ Want één overheersend feit is belang-
rijk: kleding was bijna niet te betalen. ‘Textiel was 
heel duur. Dat kunnen we ons helemaal niet meer 
voorstellen. We kunnen nota bene voor 22,50 euro 
een jas kopen. Ongelofelijk, maar bedenk je goed: 
dat kan pas sinds de jaren 80. Toen kwam een gi-
gantische import uit de lagelonenlanden op gang.’

Recycling
Recycling heeft bij Montijn een speciale plaats in 
het boek. Of zoals ze het zelf noemt: recycling is de 
hoop van de wereld vanuit milieuoogpunt. ‘Vroe-
ger was het veel normaler dat mensen bijvoor-

Kleding vormt en maakt ons tot wie we zijn, al eeuwenlang. Historica Ileen  
Montijn (1952) onderzoekt de rol van kleding in haar nieuwe boek Tot op de 
draad: de vele levens van oude kleren.    Tekst /// Alrun Bernhard en Kay Rutten    Beeld /// Sietske Arnoldus
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Ileen Montijn (1952) is journaliste en historica. 
Haar nieuwe boek Tot op de draad: de vele 
levens van oude kleren komt rond Moederdag uit. 
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R uim vijftien jaar geleden kwam Nanine Linning voor het eerst in aanra-
king met de kunst van Francis Bacon toen zij in het Zwitserse Basel een 
overzichtstentoonstelling bezocht. Gegrepen door de schoonheid van zijn 

werken en de geheimen die verborgen zaten in zijn schilderijen, besloot Linning 
verder onderzoek te doen naar de persoon achter de kunst. Ze verdiepte zich in 
Bacons familie en vriendenkring en bezocht tentoonstellingen waar zijn werken 
hingen. Linning ontdekte dat zij en Bacon meer met elkaar gemeen hadden dan ze 
in eerste instantie had kunnen verwachten. Linning: ‘Onze werelden raken elkaar. 
Als ik in zijn vriendenkring had gezeten, denk ik dat Bacon en ik elkaar heel goed 
begrepen hadden.’

Een persoonlijke kunstvorm 
Het werk van Francis Bacon gaat over de donkere kanten van menselijkheid. 
Het zijn kanten waar we liever niet mee geconfronteerd worden en waar we het 
liefst onze ogen voor sluiten. Ook Linning geeft aan in haar dansproducties de 
mens in al zijn glorie te willen tonen, waarbij ook zijn onvolmaaktheden naar 
boven komen. Toch is het volgens Linning vooral de persoonlijkheid die zij in 
hun werk leggen, die haar met Bacon bindt. Linning: ‘In Bacons werken zie je als 
het ware zijn eigen leven terug en voel je de emoties die Bacon op het moment 

van schilderen ervoer. Hij portretteerde zijn leven zoals het er op een bepaald 
moment uitzag.’ Evenals Bacon probeert ook Linning een zekere persoonlijkheid 
in haar werk te leggen, waarbij vooral het lichaam van de danser fungeert als 
voertuig voor het overbrengen van Linnings gevoelens, gedachtes en dromen. 
Het is Linnings fascinatie voor het menselijk lichaam die resulteert in extreem fy-
sieke dansvoorstellingen, waarbij zij de capaciteiten en de universele taal van het 
lichaam bevraagt. Linning: ‘Elke beweging van het lichaam draagt als het ware 
een bepaald verhaal of gevoel in zich. Het lichaam is zo expressief en universeel 
begrijpelijk. Als iemand zijn hand naar ons uitsteekt, dan weten wij wat ermee 
bedoeld wordt en hoe wij met dit signaal moeten omgaan.’ 

Het onbegrensde lichaam 
Dit onbegrensde karakter van het lichaam blijkt ook uit verschillende voorstel-
lingen van Linning, waarin zij op artistieke wijze experimenteert met het mense-
lijke lichaam. Een van deze experimenten is zichtbaar in de voorstelling Bacon. 
Aangezien karkassen een belangrijk en terugkerend element in Bacons werken 
vormen wilde Linning dit element niet weglaten uit haar dansproductie over Ba-
con. Tegelijkertijd realiseerde Linning zich de moeilijkheid van deze opgave. Zij 
had immers niet te maken met levenloze karkassen, maar met de levende en be-
wegelijke lichamen van dansers. Linning stelde zichzelf de vraag hoe ze een mens 
dusdanig zou kunnen ontmenselijken dat het enkel nog een stuk vlees was. Uit-
eindelijk besloot ze gedurende 35 minuten van de voorstelling zichzelf op haar 
kop te hangen als belichaming van het karkas in het werk van Bacon. Linning 
vertelt dat het langdurig ondersteboven hangen van een danser een naar en iet-
wat morbide gevoel oproept. Tegelijkertijd roept het verschillende associaties 
met het verleden op. Het doet denken aan historische martelprocessen, maar ook 
aan de slaven die in Amerika vaak op hun kop om het leven werden gebracht. ‘Het 
is niet meer van deze tijd om als kijker een voorstelling heel comfortabel mee te 
maken. Ik wil dat de toeschouwer zich kan onderdompelen in mijn dansproductie 
en ik wil kunst maken die vraagt om participatie. Ik ben geen moraalridder, maar 
een beetje engagement vind ik belangrijk in mijn dansproductie.’ 

Dansen als Bacon
Ze stond in de lijst van meest succesvolle vrouwen van  
Viva Magazine en werd door omroepkanaal NPS benoemd  
tot ‘diva of dance’: Nanine Linning (1977), choreograaf van 
diverse nationale en internationale dansproducties, brengt 
een ode aan haar grote fascinatie: schilder Francis Bacon 
(1909-1992).    Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Anne Posthuma  
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Vrijheid, filosofie 
en gin
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 /// Kim Visbeen    Beeld /// Winonah van den Bosch
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Dans
Bevrijdingsdans
Wanneer voel je je ooit vrijer dan wanneer je rond-
jes draait totdat je niet meer sneller kan, je armen in 
de lucht, de voetjes van de vloer; kortom, wanneer je 
danst?! Op Bevrijdingsdag vindt voor de eerste keer 
Bevrijdingsdans plaats. Er zijn verschillende dansoptre-
dens: lindy hop, salsa, flamenco, moderne dans, hiphop, 
noem maar op. Als hoofdact laat de Syrische danser 
Ahmad Joudeh een eigen choreografie zien met het 
thema ‘vrijheid is niet vanzelfsprekend’. Zelf mag je deze 
feestelijke dag natuurlijk ook een dansje wagen.
Vrijdag 5 mei – Museumplein – Gratis entree –  
Aanvang 17.00 uur – Bekijk het programma van de  
optredens op www.4en5meiamsterdam.nl 

Maatschappij
Living in the Nederlands
Hoe kunnen we de interactie tussen vluchtelingen en 
Nederlanders verbeteren? Met dit doel slaan verschil-
lende studieverenigingen van de FGw hun handen ineen 
en organiseren voor zowel vluchtelingen als Nederlan-
ders ‘Living in the Netherlands’. Er worden informatie en 
workshops over vijf thema’s gegeven, waaronder ‘dealing 
with the Dutchies’ en ‘werken met en voor vluchtelingen-
organisaties’. Iedereen is welkom!
Zaterdag 20 mei – CREA – Nieuwe Achtergracht 170 – 
Gratis entree – Aanvang 14.00 uur

Lezing
Wat Afrikaanse filosofie ons leert – Sophie 
Oluwole
Op onze faculteit krijgen we allemaal wel iets mee van 
de Westerse filosofie. Oosterse filosofie doet bij menig 
student ook nog wel een belletje rinkelen. Maar volgens 
de Nigeriaanse filosofe Sophie Oluwole is er ten onrechte 
maar weinig aandacht voor de Afrikaanse filosofie. 
Hoog tijd dat er een lezing over gehouden wordt, moet 
organisator The School of Life gedacht hebben. Wat is 
de waarde van Afrikaanse filosofie? Oluwole legt uit 
waarom die relevanter is dan ooit en hoe de Afrikaanse 
filosofie een ander licht kan laten schijnen op complexe 
vraagstukken van deze tijd. 
Dinsdag 23 mei – Oude Lutherse Kerk – Singel 411 –  
Tickets vanaf € 35 (inclusief het nieuwe boek van  
Sophie Oluwole) – Aanvang 19.00 uur 

Literatuur
International Literature Festival Utrecht
Benieuwd naar de auteurs achter jouw favoriete boeken? 
Tijdens het literatuurfestival komen verschillende 
internationale schrijvers zoals Graham Swift (Moeders 
zondag) en Xu Zechen (Rennend Beijing) naar Utrecht. 
Maar ook de Nederlandse auteurs worden vertegen-
woordigd. Zo praat Herman Koch met drie vertalers van 
onder andere Het diner, Geachte heer M. en Zomerhuis 
met zwembad en gaat Paulien Cornelisse met de Duitse 
Gerd Brusse in gesprek over de ‘kantoorroman’.
Donderdag 11 t/m zaterdag 13 mei – TivoliVredenburg – 
Vredenburgkade 11, Utrecht – Tickets € 25 –  
Bekijk het programma en de tijden op www.ilfu.nl

Festival
Gin Festival
Maakte jouw hart ook een sprongetje toen er geruchten 
op internet rondgingen die beweerden dat gin eigenlijk 
hartstikke goed voor je is? Waarheid of klinkklare onzin; 
het doet er voor het gemak even niet toe. Op het Gin Fes-
tival kun je een spectrum aan onder andere gin, vermout, 
tonic en jenever proeven. Verder zullen er sprekers over 
het ontwikkelen, distilleren en de geschiedenis van de 
dranken vertellen. Er is zelfs een heus Gin lab. Proost! 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 mei – Undercurrent –  
Papaverweg 265 – Tickets vanaf € 21,50 (inclusief proeven 
en een Gin Guide) – Zie de tijden op www.ginfestival.nl 



Handwerk mag dan geassocieerd worden met de Gerda’s en Wilma’s van deze samenle-
ving, voor Sofia van Boven is quilten een manier om tussen alle hectiek van het studeren 
door tot rust te komen. ‘Quilten is ruimte maken in je hoofd na de drukte van de dag. Het 
is een handwerktechniek waarbij men lapjes stof door middel van verschillende steken in 
een patroon aan elkaar naait. Het vergt concentratie, maar is tegelijkertijd ontspannend. 
Heel mindful.’ 
 
Naaien en borduren kon Sofia al in de kleuterklas. Nadat ze op haar vijftiende met haar 
moeder een quiltcursus volgde, besloten ze samen een paar uur in de week te oefenen 
met stikken. ‘In juli heb ik pas geleerd van haar hoe een naaimachine werkt. Daarvoor 
deed ik alles met de hand.’ Quilten is een bezigheid die niet is weggelegd voor onrustige 
en ongeduldige personen. Sofia: ‘Over het algemeen heb ik te weinig tijd om ermee bezig 
te zijn, dus ik ben al blij als ik ’s avonds een klein uurtje achter de naaimachine kan zit-
ten. Gelukkig is er ook een groot deel van quilten dat niet met een naaimachine kan: de 
stof moet ik meten en knippen. Een voordeel is dat ik veel reis en spelden of kleine lapjes 
handmatig aan elkaar naaien ook in de trein kan doen. Dat levert ook weleens leuke 
gesprekken op met mensen die willen weten wat ik aan het doen ben.’

Sinds juli werkt Sofia aan haar eerste plaid voor een tweepersoonsbed, een fiks karwei 
waar ze nog wel even mee bezig is. Of het nooit gaat vervelen om honderden lapjes stof 
aan elkaar te naaien? Volgens Sofia niet. ‘Ik word steeds geduldiger. In zo’n plaid zitten 
honderden uren aan werk. Veeleisend ben ik niet: het hoeft niet perfect te zijn. Je moet 
gewoon beginnen en accepteren dat je er waarschijnlijk steken uit moet halen; dan wordt 
het pas leuk.’

Wat doet de geesteswetenschapper als hij niet met zijn 
neus in de boeken zit? Deze maand: Sofia van Boven 
(1995). Hobby: quilten.    Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Charlotte Klein
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Wie: Sofia van Boven
Studie: Bachelor Nederlandse taal en cultuur
Hobby: Quilten 


