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Het meisje en de mastodont 
Een jong, wat vertwijfeld meisje dat het universitaire leven afzwoor en zich volledig ging 
richten op het schrijven van poëzie. Een drumnestor van 73 met gouden handjes en een 
leven vol geweldige gigs achter zich, die evenwel dóórgaat als de dreunende stoomtreinen 
die hem ooit inspireerden tot het maken van piep-knor-muziek. Het lijkt het begin van een 
weliswaar wat artistiekerig boeketromannetje, maar het is deze Babel, waarin poëziedebu-
tante Marieke Rijneveld en jazz-oudgediende Han Bennink zij aan zij staan. 

Allebei praten ze over dat wat ze het liefste doen: dichten, drummen. Zonder gedoe van 
buitenaf, zonder zich bezig te houden met commercie of wat mensen van hen vinden. 
Kunstenaars die hun leven inrichten als een atelier, als een vrijplaats waar ze alles kunnen 
maken, waar de boze buitenwereld vol werklozen en rendementsdenkers niet bij kan. 

Ook de academie is zo’n soort vrijplaats: teksten worden er geschreven zonder dat ze 
gepubliceerd, veelgelezen of verkocht hoeven te worden, discussies worden er gevoerd, 
zonder dat er meteen een uitvoerbaar beleidsplan uit voort hoeft te komen. Zonder gedoe 
van buitenaf, zonder zich bezig te houden met andere invloeden dan intrinsieke motivatie 
en interesse -  bijvoorbeeld commercie of wat mensen van hen vinden - leest, schrijft, 
discussieert de studentenmeute voort. 

Met name in juni is de UB ’s avonds overvol, draaien koffiemachines overuren en zijn de 
wallen onder de ogen van de studenten dieper dan op andere momenten in het jaar: nog 
één keer vlammen, doorpakken en deadlines halen en daarna de luie lome dagen van de 
zomerdroom in. Een nobel leven: studeren is immers ook maar een ambacht. Toch moet 
de student ervoor waken dat ze, verdiept in Foucault, monografieën over de Oudheid, Il 
Gattopardo of een Middelnederlands minnelied, om maar in vredesnaam dat tentamen te 
nailen, dat werkstuk te ownen of op het mondeling te shinen, de realiteit van buiten de 
academische muren niet uit het oog verliest. 

En dat vindt niet alleen Jet B. In die realiteit ligt namelijk schoonheid verborgen: in Lofdicht 
bezingt P.C. Hooftprijswinnaar Anneke Brassinga het ellenlange gedicht Nieuwe Zon van 
Jacob Groot, omdat het zo schaamteloos mooi is. In een Achtergrond is te lezen over de 
gevolgen van het uit het oog verliezen van die schoonheid: het vernietigen van erfgoed als 
propaganda. 

In een andere Achtergrond over wetenschapskritische vakken aan de universiteit wordt 
verkend op welke manier de kritiek van buitenaf op het universitaire leven binnen de muren 
van de faculteit wordt verwerkt. Dat gebeurt via een verrassend vak, zo blijkt: Staging Sci-
ence. In een derde Achtergrond wordt de vraag opgeworpen of de filosofie zich inmiddels 
niet vooral naar buiten de faculteit heeft verplaatst, naar festivals of naar instituten als The 
School of Life. 

Niet alleen tijdens, maar ook tussen de bedrijven van het studeren door is het goed om de 
realiteit in het oog te houden. Babel greep eruit en presenteert het gegrepene  in dit num-
mer. Vouw hem op, stop hem in je kontzak en sla hem open als je neerploft in één van de 
parken die we hebben Uitgelicht, want ook de student moet er af en toe even uit.

Jesse Beentjes en Kim Schoof
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'Ik hoop met mijn promotie een push foward  te 
geven aan het onderzoek naar de digitale her-
inneringscultuur in Oost-Europa. Met name 

buiten de Europese Unie staat het onderzoek daar-
naar nog in de kinderschoenen, terwijl het van be-
lang is en bijzonder boeiend.’ Mykola Makhortykh 
is een ernstige, gedreven wetenschapper. Vol vuur 
vertelt hij over het onderzoek dat hij bij Slavische 
talen en culturen doet naar de manieren waarop 
online uiting wordt gegeven aan de nagedachtenis 
van de Tweede Wereldoorlog in Oekraïne.

Digitale herinneringscultuur, wat moet ik me 
daar precies bij voorstellen?
‘Het is de manier waarop een bepaalde historische 
gebeurtenis wordt herinnerd op het internet. Dat 
klinkt nogal uitgebreid, en dat is het eigenlijk ook. 
In mijn onderzoek kijk ik naar de manier waarop 
de Tweede Wereldoorlog wordt gepresenteerd op 
websites, maar ook via sociale media en op ken-
nispagina’s als Wikipedia.’

Wat is er zo boeiend aan digitale herinnerings-
cultuur?
‘Er is zoveel van! In mijn geval, de Tweede Wereld-
oorlog, wordt er heel veel online herinnerd, in de 
breedste zin van het woord. Met name in voorma-
lig communistische landen als Oekraïne heeft de 
staat altijd het monopolie gehad op herinneren. 
Monumenten werden alleen neergezet door de 
staat. De laatste jaren is daar wel wat in aan het 
schuiven en kan je ook zelf een initiatief nemen 
om een monument op te richten, maar daarvoor 
geldt wel dat de eis is dat je veel geld hebt. Online 
kan iedereen herinneren en herdenken, op zijn of 
haar manier. Zo ontstaat een democratisering van 
het herdenken.’ 

HOMO PROMOVENDUS

Een democratisering van het herdenken. 
Wat bedoel je daar precies mee?
‘Het gaat er om dat niet langer de staat bepaalt 
wat mensen herdenken, en op welke manier ze 
dat doen. Online komt het veel meer van onderaf. 
Daarnaast kan iedereen iets online zetten, een 
website bouwen of een mening verkondigen. Zo 
ontstaan verschillende, gelijkwaardige herinne-
ringsnarratieven naast elkaar. Mensen kunnen die 
lezen, vergelijken, en vervolgens zelf bepalen wel-
ke ze geloven en willen volgen. Volgens mijn hy-
pothese ontstaat door die interactie op de digitale 
media tussen verschillende meningen een nieuwe 
benadering van het herdenken.’

Makhortykh werd geboren in Kiev en rondde daar 
zijn magisteropleiding Archeologie af. Hij vond 

deze opleiding wat te praktisch, waar hij zelf veel 
theoretischer geïnteresseerd was. Hierdoor, en 
door een bredere interesse, begon hij daarna aan 
de Erasmus Mundus-master Euroculture, aan de 
Jagiellonenuniversiteit in Krakau en de Georg-Au-
gust Universiteit van Göttingen. 

Hoe ben je vanuit deze master aan je 
promotieplaats in Amsterdam gekomen?
‘Ik volgde een vak, European ideas and memories, 
waarbij ik kennismaakte met begrippen als collec-
tief en cultureel geheugen. In Oekraïne waren dat 
theorieën die tot dan toe nog niet bekend waren. 
Ik herkende ze gelijk: in Oekraïne zijn er eigen-
lijk drie momenten die tot het collectief geheu-
gen behoren: de Burgeroorlog van 1917, de Grote 
Hongersnood (Holodomor, red.) onder Stalin in 

1932-1933 en de Tweede Wereldoorlog. Ik wilde 
ermee verder en ging nadenken over een eventu-
ele promotie. Tijdens een Googlesessie vond ik El-
len Rutten, die zich bezighoudt met gelijksoortige 
thema’s, hier aan de UvA. Ik stuurde haar een mail-
tje en het was vrij snel geregeld!’ 

Je was in eerste instantie geschoold als 
archeoloog en moest nieuwe werkwijzen en 
theorieën leren. Zijn er nog meer van deze 
veranderingen waar je tegenaan liep?
‘Jazeker. Ik moest me de online onderzoeksmetho-
den eigen maken. Niet alleen hoe je zoekt, maar 
ook hoe je data verwerkt en daarmee omgaat. 
Naast kwalitatieve tekstanalyse, gebruik ik ook 
kwantitatieve methoden om in kaart te brengen 
hoeveel ‘herinneringsuitingen’ van een bepaalde 
soort er zijn, bijvoorbeeld. Ook heb ik een tijd ge-
worsteld met de vraag hoe ik correct moet verwij-
zen naar online bronnen: de eis voor wetenschap-
pelijk onderzoek is immers dat je het moet kunnen 
reproduceren. Online bronnen veranderen voort-
durend, dus wordt dat lastiger. Inmiddels heb ik 
het opgelost.’

Je bent nu drie jaar bezig. Is je onderzoek op 
de één of andere manier beïnvloed door de 
onrust in Oekraïne sinds 2013? 
‘Natuurlijk, op twee manieren eigenlijk. Allereerst 
is er een positieve manier waarop het is beïnvloed, 
namelijk dat mensen de Tweede Wereldoorlog 
veel meer als referentiepunt zijn gaan gebruiken 
in hun commentaar op de gebeurtenissen. Alles 
wat er gebeurt wordt aan de Tweede Wereldoor-
log gerelateerd: dat is natuurlijk koren op mijn 
molen. Aan de andere kant is er door de onrust 
begripsverwarring online ontstaan: beide partijen 
noemen elkaar voortdurend nazi, waardoor de 
echte ‘herdenking’ wat getroebleerd wordt. Ik ga 
echter in mijn onderzoek in op de echte herden-
king van de oorlog, de manier waarop die herin-
nering het heden beïnvloedt is wel van belang, 
maar in zekere zin ook bijzaak.’ 

DE STAAT HEEFT NIET 
MEER HET MONOPOLIE 

OP HERDENKEN

Wie zijn die promoverende geestes-
wetenschappers eigenlijk? Waar gaat 
hun proefschrift over en waarom 
juist dáárover? Deze maand Mykola 
Makhortykh (1982), over zijn onder-
zoek naar digitale herinneringscultuur 
in Oekraïne.    
Tekst /// Jesse Beentjes    Beeld /// Daniel Webb
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DE BESCHOUWING

Babel

15:00 
Vier hoog in het Bungehuis bevindt zich het lokaaltje 
waar de werkgroep gehouden wordt. Alle studenten 
hebben het op tijd gevonden, en docent Everdien 
Rietstap bijt het spits af met een overzicht van de 
planning.

15:15 
Opdracht vijf wordt van uitgebreide feedback voorzien. 
‘Let erop dat je bij het schrijven van je beleidsplan 
altijd reflecteert op de uitkomst van al genomen maat-
regelen. Daar moet je op inspelen. Zorg dat je elke 
bewering kunt onderbouwen. Dan sta je sterk.’

15:28 
‘Ik weet niet of het tijdspad dat je stelt wel realis-
tisch is. Drie jaar, is dat niet weinig?’ De studenten 
krijgen de kans om in groepjes de feedback in hun 
beleidsplan te verwerken voordat ze hun ‘flitspre-
sentaties’ moeten geven. Zoals het deelnemers van 
een werkgroep over debatteren en schrijven betaamt, 
wordt er druk gediscussieerd. De tips die Rietstap 
heeft gegeven, worden gretig ter harte genomen. ‘Er 
zijn toch al subsidies voor reizen buiten de spits?’

15:51 
De flitspresentaties barsten los. De eerste gaat over 
de matige schrijfvaardigheid van bachelorstudenten. 
Vol overtuiging presenteren twee studentes hun plan-
nen. Door de kritische noten die de overige studenten 
naderhand opwerpen, laten ze zich niet uit het veld 
slaan.

16:05 
Pauze.

16:21 
De presentatiereeks wordt voortgezet. Voor uiteen-

lopende kwesties komen creatieve maatregelen 
langs. Plannen ter verbetering van de mobiliteit in de 
Randstad worden gevolgd door plannen ter bestrijding 
van chlamydia onder jongeren. Inventieve maatre-
gelen worden aangevoerd om loslopende toeristen 
uit de binnenstad van Amsterdam te weren. Tussen 
de presentaties door flitsen steeds maar nieuwe 
kritische vragen door het lokaal, die meestal dapper 
worden geweerd. Een nieuwe aanval wordt ingezet. 
Heel even valt het stil. ‘Ehm, daar hadden we nog niet 
helemaal over nagedacht’, pruttelt de aangevallen 
student terwijl hij sluiks enkele blikken uitwisselt met 
zijn compagnon. ‘Klopt’, bevestigt deze. De discussie 
wordt hervat.

17:27 
Na negen presentaties richten de studenten voor de 
laatste keer hun al dan niet verslapte aandacht op een 
beleidsplan. De laatste maatregelen om de leefbaar-
heid in Amsterdam te verbeteren, galmen door het 
lokaal.

17:33 
‘Amsterdam wordt wel echt een fijne stad zeg, als dit 
allemaal lukt’, merkt iemand grijnzend op. Daarmee is 
de werkgroep tot een waardig einde gekomen: het is 
tijd om de plannen te laten rusten en Amsterdam in 
zijn onvolmaaktheid tegemoet te treden. 

Herbeleef met Babel de belangrijkste momenten van een FGw-college. 
Deze maand: een werkgroep van Debatteren en schrijven over beleid, 
de ultieme training voor het schrijven van en debatteren over beleids-
plannen.   Tekst /// Roos Zwiers   Beeld /// Masha Emelyanova

Flitsbeleid

Cursus: Debatteren en schrijven over beleid
Onderwijsinstituut: Neerlandistiek
Docent: Mw. drs. E.J. Rietstap
Inhoud: Het schrijven van en debatteren 
over beleidsplannen
Publiek: Voornamelijk mondige 
eerstejaarsstudenten Taal en communicatie

Juni 20154

Online de oorlog herdenken

 
Mykola Makhortykh (1982) studeerde ge-
schiedenis en archeologie en volgde de Erasmus-
mundus master Euroculture. Aan de UvA is hij 
verbonden aan de opleiding Slavische talen en 
culturen, waar hij in zijn onderzoek From Myths 
to Memes: Transnational Memory and Ukrainian 
Social Media naar de manier waarop de Tweede 
Wereldoorlog wordt herdacht op Oekraïnse sociale 
en andere online media. 



6 Babel

Sinds een jaar zit er een nieuw lunchcafé te-
genover het Westerpark: Koffie Ende Koeck. 
De broodjes zijn biologisch en plantaardig, 

de gebakjes en taarten zelf- en versgebakken, 
en de koffie komt uit Ethiopië zonder dat daar  
tussenhandelaren aan te pas komen: direct trade. 
Wat ook zeker niet onbelangrijk is, is dat het be-
drijf gestart is door een geesteswetenschapper: 
Maartje Borst.

Wat heb je gestudeerd?
‘In 2007 ben ik mijn bachelor Kunstgeschiedenis 
begonnen, en heb me tijdens deze studie vooral 
gespecialiseerd in de middeleeuwse kunsten. Ik 
vond het interessant, maar ik kwam er toen ei-
genlijk al gauw achter dat ik niets met de oude 
kunsten wilde doen; ik wilde met het heden bezig 
zijn. Mijn master Architectuur paste hier gelukkig  
beter bij.’

En nu ben je een veganistisch lunchcafé be-
gonnen. Hoe zit dat? 
‘Haha, ja. Ik heb altijd wel een bepaalde onder-
nemersdrang gehad. Tijdens mijn studie heb ik 
veel nagedacht over ondernemerschap binnen de 
kunst, zoals kunsthandel of het organiseren van 

exposities. Maar ik had geen idee hoe ik dat zou 
moeten aanpakken, en mijn studie bood me hier 
ook weinig handvatten voor. Ik merkte dat ik dat 
miste.’

Ben je die handvatten toen ergens anders 
gaan zoeken? 
‘Na mijn bachelor heb ik meegedaan aan de Mil-
lennium Venture Competition van de Rabobank. In 
wekelijkse bijeenkomsten werd ik persoonlijk be-
geleid in het schrijven van een ondernemersplan. 
Ik moest ook boeken lezen en seminars volgen. Ei-
genlijk een soort nieuwe studie dus, maar nu met 
een duidelijk doel. Heel bevrijdend vond ik dat.’

Maartje schreef in anderhalf jaar een onderne-
mersplan voor een openstaand pand in het NS-ge-
bouw in Obdam. Er zou een huiskamerrestaurant 
komen, waar eten met kunst en muziek gecombi-
neerd werd. Ze won de tweede prijs en het plan 
zou bijna uitgevoerd worden, ware het niet dat 
ProRail het pand op het laatste moment toch liever 
omtoverde in een wachtruimte. ‘Ik heb mijn plan 
helaas dus niet uit kunnen voeren, maar ik ben let-
terlijk en figuurlijk als rijker mens uit deze compe-
titie gekomen. Ik wist wat ik wilde, was in staat om 

zelfstandig een ondernemersplan op te zetten en 
had een budget van €5000 op zak, een mooi begin. 
Na mijn master kwam ik op het idee voor Koffie 
Ende Koeck en ben ik hiervoor een concept gaan 
uitwerken.’

En dat plan heb je wél kunnen realiseren - hoe 
bevalt het om op zo’n jonge leeftijd een bedrijf 
te runnen? 
‘Ja! Ik ben tijdens mijn master verder gaan sparen 
en had toen ik klaar was een leuk budget om echt 
iets mee te kunnen starten. Gelukkig kon ik hier op 
de Haarlemmerweg een erg leuk pand krijgen, en 
sinds 21 maart 2014 is Koffie Ende Koeck een feit. 
Het beeld dat ik ervan had toen ik het plan aan het 
schrijven was, komt best wel overeen met de reali-
teit. Mijn nachtmerrie was natuurlijk dat ik het 
bedrijf zou openen en dat er niemand zou komen, 
maar gelukkig is het druk. In het begin runde ik 
het helemaal alleen, maar toen merkte ik dat ik het 
op die manier al snel minder leuk vond worden. Ik 
maakte erg lange dagen en raakte steeds vermoei-
der. Gelukkig heb ik na twee maanden iemand in 
dienst genomen die me vier keer per week helpt, 
dat is erg fijn.’ 

 
 Maartje Borst

 26 jaar
Studie 
 Kunstgeschiedenis, master Architectuur
Afstudeerjaar 
 2012
Werk 
 eigenares en opstarter van het lunchcafé 
 ‘Koffie Ende Koeck’
Salaris
 krijgt een startende ondernemersondersteu- 
 ning, die verschilt van maand tot maand, 
 afhankelijk van hoeveel winst het bedrijf 
 gedraaid heeft en hoe de totale jaarrekening 
 er aan het eind van het jaar uitziet 

De ondernemersdrang van Maartje Borst
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 kost-
winner. Deze keer: Maartje Borst (1989), eigenaar van Koffie ende Koeck, een hippe koffie-, taart- en lunchtent bij 
het Westerpark.   Tekst /// Bruno Prent   Beeld /// Eline van der Brugge

BROOD OP DE PLANK

Schaamteloze taalschoonheid
P. C. Hooftprijs-winnaar Anneke Brassinga (1948) bezingt Nieuwe Zon, een groot gedicht, boeklang welteverstaan, 
van gelijknamig dichter Jacob Groot. Groots ook, meent Brassinga: ‘Ik koos het omdat ik het subliem vind.’ 
Tekst /// Kim Schoof en Kim Visbeen    Beeld /// Daniel Webb

Fragment uit Nieuwe Zon 

[...]
Het is een extra warme dag en je neemt
de tijd om na te denken over het doel
van je leven tot dan toe, in beslag
genomen door de muur waarop de graffito
beweert dat het nu komt, Now
is the moment schrijft de witte inkt
die een acuut motief verraadt, maar
bovendien een grandioos citaat, vind
jij, loszingt uit Dave Berry’s Now,
waarin now beurtelings en tegelijk
the moment en the time en zelfs the time
to love beslaat, hoe traag Berry ook klinkt
Je luistert naar de letters die bevelen
dat dit ogenblik, deze versnelde stilte
van de middag in de straat, door te
verstrijken duur wordt, tijd maakt, tijd
die, zelf ogenblik, uit ogenblikken
bestaat, non-stop vluchtige eeuwigheid,
slaperige Berry in een hemelbed vol
zaad, zo moet je het zien, eindeloos
wacht de lang gewenste liefde
op de daad over het vale trottoir
onder de zon,
[...]

Jacob Groot (2014)

‘Lopen jullie maar dáárlangs, dan ga ik zó.’ In het 
halletje bevindt zich aan de rechterkant een nauwe 
doorgang naar de woonkamer. De doorgang wordt 
bovendien voor de helft in beslag genomen door 
een vanuit de woonkamer doorlopende boeken-
kast: het laat niemand door behalve een dame van 
bescheiden postuur. Aan de linkerkant van het 
halletje is een gang met een kapstok. Her en der 
schilderijen, de meeste zonder signatuur. In het 
woonkamergedeelte van de boekenkast staat een 
wildtikkende klok met alleen een secondewijzer.

Overgave
Brassinga rolt een sigaret, spreekt op bescheiden 
toon. ‘Aan het eind van het gedicht moeten we 
begrijpen dat er iemand voor de trein springt in 
Zaltbommel. Hij heeft een reis achter de rug van A, 
Amsterdam, naar Z, Zaltbommel. Hij springt omdat 
hij de overweldiging in zijn ontvankelijkheid niet 
aankan. Het eindigt in het eeuwige moment van 
verdwijnen.’ Brassinga leest voor uit een lezing die 
ze gaf in Perdu: “Voor wie de schoonheid voelt aan 
den lijve als overweldigende aanwezigheid, heeft 
het leven iets ondraaglijks. Omdat er van die over-
weldigende aanwezigheid een oproep of aanzoek 
uitgaat die niet te verwerkelijken is, omdat we haar 
alleen maar kunnen ondergaan. Je kunt je ervan 

verlossen door jezelf te vernietigen. Je in die abso-
lute verscheurdheid te begeven met een sprong.” Ik 
heb het hele gedicht (ruim tweehonderd pagina’s 
en al die tijd geen punt, red.) hardop gelezen om te 
horen wat voor geluid het gaf.’ Luid: ‘Dan las ik: “De 
sluis van het uiterste gefluister!” Volgens mij deed 
ik er zo drie dagen over. Ik houd van dingen die de 
tijd nemen. In die zin heeft het gedicht dezelfde 
werking als een opera of een langdurige symfonie: 
die lokken overgave uit bij de lezer.’ 

Meeklinkende contexten
‘Het uitlokken van overgave doet denken aan Her-
man Gorter (één van de Tachtigers, die men kan 
kennen van het epische gedicht Mei en bijvoor-
beeld van Zie je ik hou van je, red.), een auteur van 
heel gepassioneerde en muzikale poëzie. Elders in 
Nieuwe Zon staat ‘o zachtgekleurde vleesdragende 
mijn vlees vragende zoetgeklede mijn zijdege-
opende mijn bloeddoorlopende aan de tafel vol 
ooft’, en Gorter schreef: ‘o bloedhandige, o withan-
dige, o zachtverende overbegerende o zoetzingen-
de ledenzachtslingende u verlang ik u verlang ik’. 
Beide passages verwoorden het reiken naar iets en 
er tegelijkertijd niet in kunnen opgaan. Bijna een 
Bijbels hooglied. Er klinkt dus veel context mee 
in Nieuwe Zon. De passage die ik uitkoos is een 

variatie op Martinus Nijhoffs Het uur u. Waarin 
dan weer jaren 60-popidool Dave Berry figureert. 
Nieuwe Zon parodieert, maar zonder ironie of dis-
tantie. Het brengt al die context samen op een ver-
nieuwende manier.’

Humoristisch taalspel
De peuk gaat in een metalen asbak, het klepje gaat 
dicht. ‘Het wordt dan wel nergens ironisch, grap-
pig is Nieuwe Zon zeker. Middenin een natuurbe-
schrijving heeft Groot het over margrieten en libel-
len. Dan kun je niet anders dan denken aan de 
damesbladen!’ Brassinga legt uit dat Groot met 
dergelijke taalspelen wel degelijk pogingen onder-
neemt om het geheel van het gedicht draaglijker te 
maken. ‘Het is de humor. Grappig zijn ook sommi-
ge losgeslagen beelden, zoals dat van de slaperige 
Berry in een hemelbed vol zaad. De associaties zijn 
van alles losgezongen, maar tegelijk blijft het beeld 
heel plastisch, je kunt het zó voor je zien.’ Beelden 
die niet gaan vervelen, meent Brassinga. ‘Eigenlijk 
hou ik niet van gedichten. De meeste zijn plat, 
slaan dood zodra je ze leest. Maar dit gedicht heeft 
iets onuitputtelijks, het is iets levends, je kunt er 
telkens nieuwe dingen in ontdekken. Nieuwe Zon 
staat vol met schaamteloze taalschoonheid en dat 
durft tegenwoordig niemand meer.’ 
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Park: Gerbrandypark
Oordeel: Modernistische esthetiek buiten de ring
Recensent: Jesse Beentjes

In een lange groene streep ligt het Gerbrandypark tussen de flatjes van  
Slotermeer. Het recentelijk gerenoveerde park uit 1965 vormt onderdeel van 
het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, waarin de Westelijke Tuin-
steden (Geuzenveld, Slotermeer etc.) tot stand kwamen. Het was oorspronke-
lijk bedoeld als ontmoetingsplaats voor de wijk, die volgens de principes van 
het modernisme is gebouwd: functiescheiding, veel groen en gericht op auto-
verkeer. Ook in het park is deze Nieuwe Zakelijkheid goed terug te zien: de hel-
dere, strakke lijnen leveren kaarsrechte laantjes op, de vlakverdeling van de 
grasvelden is als een schaakbord. Een tijdlang leed het park aan verpaupering, 
maar door de renovatie in 2005-2009 is het nu weer een ontmoetingsplaats 
in de buurt. Deze opknapbeurt leverde een aantal vrolijke, kleurige beelden 
van kunstenaar Hoshyar Rasheed op, en een bloementuin. Behalve tennissen, 
barbecueën en op het gras liggen, kan je dus ook goed wandelen in het rustige 
park: er is genoeg te zien. 

Park: Erasmuspark
Oordeel: Een beetje braaf, een beetje eng: een typisch Amsterdams 
stadsparkje
Recensent: Anne Wijn

Het Erasmuspark is een kleine vierkante postzegel aan groen, op de rand  
tussen De Baarsjes en Bos en Lommer. De indeling van het park is het typisch 
Amsterdamse resultaat van de behoefte aan natuur zonder er ver voor te hoe-
ven fietsen. Zo is er een mooi grasveld, omringd door bomen, waar zomers de 
geur van supermarktworst op wegwerpbarbecues niet weg te denken is. Aan-
grenzend aan het veld is er een kleine uitspanning, Terrasmus genaamd, waar 
koffie, drank en verse smoothies gedronken kunnen worden. Vanaf de lente 
tot het einde van de zomer is er daarnaast vrijwel elk weekend iets te doen in 
het park: theater, festivalletjes of muziek. Het is er knus, maar het heeft een 
zeer hoog jonge-gezinnetjesgehalte. Wat het park zijn brave karakter echter 
ontneemt, zijn de mannetjes die even verderop op de bankjes rondom de klei-
ne kruidentuin zitten. Studentes in korte hardloopbroekjes kunnen beter om 
het park heen joggen; de blikken van de mannetjes boren zich in je zomerbe-
nen. Het Erasmuspark is een echt stadspark: een ratjetoe van allerlei soorten 
mensen. Het is geen plek om voor af te reizen, maar als je er in de buurt woont 
is het op zijn tijd een prima stukje groen.

Plezante parken
Het is juni en de zomer lonkt. Helaas houden de universitaire bezigheden de 
geesteswetenschapper nog binnen. Wie zijn of haar bleke huidje tussen het 
studeren door graag even wil opwarmen in een authentiek stukje natuur, zal 
dat moeten doen in het Amsterdamse stadsgroen. Babel recenseerde een aantal 
plezante parken, zodat je na het zwoegen boven de boeken zo snel mogelijk je 
billen op een leuk grasveld kunt planten.

UITGELICHT

Park: Noorderpark
Oordeel: Geen park om te zitten, maar wel mooie wandelroutes en 
upcoming
Recensent: Vincent Smit

Het Noorderpark in (je raadt het al) Amsterdam-Noord is geen doorsnee park: 
het bestaat grotendeels uit bos- en wandelroutes. Slechts een klein stuk van 
het park biedt ruimte aan met hondenpoep gedecoreerde gazonnetjes. Het 
is ook niet de plek waar jij deze zomer je ijskoude Corona soldaat zal maken. 
Neen, in het Noorderpark wordt voornamelijk gewandeld, gefietst of geskatet. 
De culturele evenementen die worden georganiseerd in de verschillende hip 
ogende tenten (verlaten pompstations en Zweedse architecten zijn in de strijd 
gegooid) trekken nog geen volle zalen, maar met de opening van de Noord/
Zuidlijn in het vizier ziet de toekomst er rooskleurig uit. Letterlijk, want de ge-
renoveerde westkant staat vol met bloemen. Over een tijdje opent ook Grand-
café Noorderpark zijn deuren. En als de geplande metrohalte ‘Noorderpark’ 
er eenmaal is, zal Amsterdam-Noord helemaal klaar zijn voor de massale toe-
stroom van vogelspotters en dagjesmensen die in het Noorderpark hun om-
metje zullen maken. Wees er dus snel bij: over twee jaar is het natuurlijk niet 
meer cool.

Park: Flevopark
Oordeel: Perfect voor pyromanen en vooral voor wie even wil vergeten dat 
hij in Amsterdam woont
Recensent: Fien Veldman

Wellicht ken je dit park alleen als eindhalte van tram 14, misschien ben je 
er wel eens de stad ontvlucht. Het Flevopark is zo groot dat je er bijna kunt 
verdwalen en zo rustig dat je je op een zonnige dag afvraagt hoe dat mogelijk 
is. Waarschijnlijk omdat een eindhalte altijd ver weg klinkt. In het geval van 
het Flevopark valt dat mee: na een rondje door de Indische Buurt wandel je 
zo het park in. Daar passeer je de mysterieuze en slecht onderhouden Joodse 
begraafplaats, ontwijk je een 
paar reigers en kun je bij Distilleerderij ’t Nieuwe Diep een likeurtje op het 
terras drinken. ’s Avonds mag je – legaal! – een vuurtje stoken: dit is het enige 
park waar dat door de gemeente is toegestaan. Het Flevopark is een oase van 
rust, dus wanneer je de volgende keer het veel te drukke Vondelpark in fietst, 
keer dan om en ga in oostelijke richting op de Stadhouderskade. Het is de 
fietstocht waard.

Park: Amstelpark
Oordeel: Niet bepaald de plek voor een luidruchtige barbecue, eerder het 
park om je lief mee naartoe te nemen om blijk te geven van je goede 
smaak
Recensent: Boris Duregger

Over elke grasspriet in het Amstelpark lijkt nagedacht. De struiken worden 
al dan niet in kunstige vormen gesnoeid en de gazons liggen er zo verzorgd 
bij dat je ze nauwelijks durft te betreden. Het is een deftig, romantisch park 
dat uitnodigt tot wandelen op zondagmiddagen. Er zijn vele heemtuinen (een 
erfenis van de Floriade die er in 1972 werd gehouden) met bekoorlijke namen 
als ‘Japanse tuin’ en ‘Rhododendronvallei’. Sommige plantensoorten die er 
groeien worden met uitsterven bedreigd, naar aanleiding waarvan de bezoe-
ker vriendelijk wordt verzocht het niet op het plukken te zetten. De indeling 
van het Amstelpark is lovenswaardig. Royale vijvers en grasvelden worden 
afgewisseld met bruggetjes en kronkelpaadjes. Naast frisse lucht kan in het 
Amstelpark ook cultuur worden gesnoven: er zijn meerdere paviljoenen waar 
exposities worden gehouden. Verder is er in het park een midgetgolfbaan, een 
treintje, een doolhof van manshoge struiken en een pannenkoekenhuis met 
terras. Wie de stadsdrukte wil ontvluchten, hoeft de stad niet uit: het Amstel-
park is om de hoek.
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Het ruikt naar vissticks in het studentenhuis 
waarin Marieke Rijneveld ons ontvangt, 
vijfhoog in een woontoren op de Utrechtse 

Uithofcampus. Een huisgenoot bakt ze in de keu-
ken bruin. Op de campus bleef Rijneveld plakken, 
na een jaar Nederlands te hebben gestudeerd aan 
de Universiteit Utrecht. ‘Weten jullie hoe dat moet, 
koffiezetten?’ vraagt ze. Meisjesachtig en wat ver-
baasd over zichzelf beantwoordt ze onze vragen. 

‘Kalfsvlies’, waar komt die titel vandaan?
‘Het is een woord dat eigenlijk niet bestaat. Als een 
kalf geboren wordt zit er altijd een grijs vlies over 
de kop heen. Dat moet de moeder verwijderen zo-
dat het kalf lucht krijgt. Heel veel van mijn gedich-
ten gaan over moeder-kind relaties. Het vlies staat 
voor een beschermlaag.’

Of een soort bevrijding?
‘Ja, inderdaad. Het zou allebei goed kunnen. Ik 
vond het bij de bundel passen: die gaat ook over 
het platteland en over dieren.’

Hoe kom je tot die thematiek?
‘Mijn thema’s lopen enorm uiteen. Zo wilde ik ook 
de bundel uiteenzetten. Het is eigenlijk een heel 
bonte verzameling geworden, maar ergens raakt 
het elkaar wel weer. Mijn werk gaat heel erg over 
het opgroeien op het platteland en in de stad, over 
volwassen worden en afstand doen van je kinder-
tijd. Samen met seksualiteit en gemis zijn dat de 
grootste thema’s.’

Thema’s waarmee veel jonge twintigers 
worstelen, waarmee jij ook worstelt?
‘Ik kom zelf van het platteland, waar ik tot mijn 
negentiende heb gewoond. Mijn ouders wonen op 
een boerderij. Er was één stad waar we kleding 
kochten – Gorinchem – en in Zeeland gingen we op 
vakantie. Toen ik naar Utrecht verhuisde was het 
best een schok dat de wereld veel groter is dan je 
denkt. Daar heb ik wel een tijdje moeite mee ge-
had, omdat ik zo veilig ben opgevoed.’

Wat was het moeilijke daaraan?
‘In het dorp ken je iedereen en blijf je altijd om 
dezelfde mensen heen hangen. Dan kom je in de 
stad. Ik kwam hier alleen, kende niemand en zou 
net met mijn opleiding gaan beginnen. Dan denk 
je toch: wat stel ik voor tussen al die andere men-
sen?’

Heb je het idee dat je de stad hebt gemist in je 
jeugd?
‘Ja, misschien ben ik wel zo veilig opgevoed dat het 
moeilijker wordt om op eigen benen te staan.’

Dat is wel gelukt?
‘Mede dankzij het schrijven wel, ja.’

In een interview bij KRO’s Hemelbestormers 
zei je dat je de nieuwe Jan Wolkers wil 
worden. Waarom Wolkers?
‘Ik heb best veel overeenkomsten met Wolkers. 

We komen allebei uit een gereformeerd gezin, zijn 
opgevoed in de natuur. Ik wil niet zeggen dat ik 
van het geloof af ben gevallen, maar ik ben er niet 
erg mee bezig. Mijn familie vindt het best moeilijk 
wat ik doe, ze snappen veel van mijn werk niet en 
denken erg in ‘wat vindt het dorp hiervan’. Schrij-
verschap is volgens mijn ouders geen echte baan 
en sommige onderwerpen waarover ik schrijf zijn 
toch wel verboden.’

Zoals?
‘Over seksualiteit wordt bijvoorbeeld niet gepraat. 
En je mag eigenlijk niet twijfelen aan het geloof. 
Dat doe ik in het boek dat ik nu aan het schrijven 
ben wel en in mijn gedichten ook weleens. Die we-
reld is een wereld die mijn ouders niet kennen. Ge-
lukkig zorgt het niet dat het contact wordt verbro-
ken. Bij Wolkers wel, maar ik ben niet zo radicaal 
en hard als hij soms was. Ook niet in mijn thema’s.’

Wat zijn de verschillen dan?
‘Ik ben door Wolkers wel echt over bepaalde the-
ma’s gaan schrijven. Hij schaamt zich niet voor li-
chamelijkheid en seksualiteit – vleselijke thema’s. 

Ik wil het zelf niet zo neerzetten en ik zou ook 
niet heel snel mijn ouders kwetsen op de manier 
waarop hij dat deed, maar ik ben door het lezen 
van zijn werk wel vrij geworden. Dat heb ik ook 
nodig gehad om een roman te kunnen schrijven. Je 
moet schrijven wat je wilt schrijven en je niet laten 
tegenhouden door wat mensen ervan vinden.’

Is het een soort wens van je om over ongemak 
en seksualiteit te kunnen praten, dat je dit op 
papier doet? Of doe je het in de realiteit ook?
‘In het echt ben ik geen heel goede prater. Mensen 
zijn weleens verbaasd als ze mijn werk hebben ge-
lezen. Mensen merken dat er een heel groot ver-
schil is tussen mijn werk en hoe ik over kom.’

Zou je liever zijn zoals je op papier overkomt?
‘Deels wel. In je boek kun je dingen beter uit laten 
komen. In de bundel of de roman ben ik het perso-
nage, maar die kan beter met dingen omgaan dan 
ik. Hoewel de ik-figuur in mijn werk een op zich-
zelf staand personage is, zit er heel veel van mij in.’

Dus je schrijven is ook een soort uitlaatklep?
‘Op een gegeven moment kom je op een leeftijd 
waarop je volwassen hoort te zijn. Althans, volgens 
de sociale orde. In mijn boek kan ik nog als een 
kind naar de wereld kijken – alsof je iets voor het 
eerst ziet. Alle vreemde gedachten kun je daarin 
kwijt. Dat vind ik het allerleukste van het schrij-
ven.’

Je bent nu eigenlijk fulltime schrijver. Hoe kan 
je je dat permitteren?
‘Ik heb een tijd last gehad van psychische proble-
men en krijg daardoor nu een Wajong-uitkering. 
Dat is mijn redding: daardoor kan ik al mijn tijd 
aan schrijven besteden. Natuurlijk heb ik nu een 
voorschot van de uitgeverij gekregen, en hoop ik 
van het schrijven te kunnen gaan leven. Dat voelt 
beter dan op een uitkering leven, natuurlijk.’

Hoe ziet een werkdag eruit?
‘Alleen in de ochtenden schrijf ik. In de middag ga 
ik naar buiten, wandelen of naar iemand toe. In de 
avond werk ik iets uit of schrijf ik iets bij, maar de 
ochtenden zijn het allerbelangrijkst.’

Wat vind je zo fijn aan de ochtend?
‘De stilte, de rust, de temperatuur is anders. Ik zou 
willen dat de dagen uit alleen maar ochtenden be-
staan. Ik begin om zeven uur. In de middag krijg ik 
altijd het idee dat ik iets moet gaan doen, dan kan 
ik niet meer werken.’

Dus je zoekt nu juist de rust weer op?
‘Er moet een goede combinatie zijn tussen rust en 
chaos. Als ik een week niemand heb gezien, zou ik 
het niet trekken om te schrijven.’

Als je zou kunnen kiezen waar je woonde? Zou 
je dan in de stad blijven?
‘Ik denk dat ik over een jaar in Zeeland woon. Daar 
ga ik twee à drie maanden in het jaar naartoe. Ik 

OP EEN GEGEVEN 
MOMENT KOM JE 
OP EEN LEEFTIJD 

WAAROP JE VOLWASSEN 
HOORT TE ZIJN

De rust en 
   de chaos

Op 4 juni presenteert Marieke Rijneveld 
(1991) haar debuutdichtbundel Kalfsvlies 
in Perdu. Volgend jaar verschijnt haar 
eerste roman. We vroegen haar het hemd 
van het lijf over de bundel, haar jeugd en 
de toekomst. Tekst /// Jesse Beentjes en Vincent Smit    

Beeld /// Eline van der Brugge
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zit daar helemaal alleen, vlakbij het strand, maar ik 
ken daar ook mensen in het dorp. Ik zou me kun-
nen voorstellen dat ik een half jaar in een stacara-
van woon en het andere halfjaar in de stad.’

Dus voor jou is schrijven genoeg?
‘Ja, absoluut.’

Hoe zeker ben jij van jezelf als schrijver?
‘Over de kwaliteit van wat ik maak of schrijf ben 
ik aardig zeker. Maar ik wil wel af en toe van mijn 
redacteur horen dat ik op de goede weg ben. Ik 
kan heel erg bang zijn dat ik het vermogen om te 
schrijven kwijtraak, dat er iets gebeurt waardoor 
het weggaat, maar ik ben niet bang dat er geen 
toekomst is. Ik heb zoveel om me heen gebouwd 
waar ik op terug kan vallen. Ik ben lange tijd onze-
ker geweest over wat ik nu precies wilde met mijn 
leven. Soms denk ik: ik ga studeren. Maar het vol-
gende moment denk ik: het schrijverschap is wel 
echt wat ik wil.’

Maak je je geen zorgen over de receptie van je 
werk?
‘Niet zozeer over de literatuurwereld. Natuurlijk 
heb je de kans om een slechte recensie te krijgen, 
maar ik denk dat het mijn werk wel goed ontvan-
gen wordt. Spannender wordt het om te zien wat 
mijn familie denkt. Mijn ouders hebben ooit iets 
uit het Hollands Maandblad gelezen. Mijn moeder 
belde me, ze vond het een heel raar blad. Er stond 
bijvoorbeeld een tekening van een naakte vrouw 
in en mijn gedichten begreep ze niet. Dat heeft me 
wel een beetje tegengehouden om nog een keer 
iets te sturen.’

Voel je niet de noodzaak om dat aan ze uit te 
leggen?
‘Nee bij mijn gedichten niet echt, maar bij mijn ro-
man geef ik ze wel eerst de proefversie. Ze kunnen 
er niets aan veranderen, maar ik ben heel bang dat 
ik ze kwets. Ze zullen dingen lezen die ze niet van 
me weten of willen weten. Dat blijft moeilijk.’ 

IN GESPREK

IK HEB BEST VEEL 
OVEREENKOMSTEN MET 

JAN WOLKERS

Marieke Rijneveld (1991) groeide op in 
Nieuwendijk bij Gorinchem. Nadat ze voor 
uitgeverij De Geus en de VPRO schreef kreeg 
ze een aanbod van AtlasContact. Deze maand 
verschijnt haar poëziebundel Kalfsvlies bij 
laatstgenoemde uitgever. Presentatie op 4 juni 
in Perdu. Volgend jaar ligt haar eerste roman in 
de winkels.

Sommigen zullen de muziek van Han Bennink 
bestempelen als piep-knor-muziek, anderen 
zullen zeggen dat zijn muziek compromis-

loos is. Improvisatie vormt vaak het uitganspunt. 
Zijn optredens zijn memorabel, doordat hij op al-
les drumt wat los en vast zit: op de grond, op stoe-
len, op zijn eigen lichaam. Maar van de vrijheid 
die Bennink zich in zijn muziek permitteert, lijkt 
in de inrichting van zijn huis geen sprake. Wan-
neer we naar de eettafel lopen om het interview 
te beginnen, valt er een modelautootje van de kast. 
Bennink rent ernaartoe om het gevallen Deux Che-
vauxtje terug te zetten. ‘Zo, nu kan ik weer ade-
men’, zegt hij, zichtbaar opgelucht.

Op tafel ligt een affiche van het North Sea Jazz Fes-
tival, met de aankondiging: ‘Han Bennink: artist-
in-residence.’ Op de vraag wat artist-in-residence 
betekent, antwoordt Bennink: ‘Tja… ik denk dat ze 
daarmee bedoelen dat ik een hotel krijg voor die 
drie dagen. Maar toch vind ik North Sea Jazz een 
verschrikkelijk festival.’

Waarom?
‘Ik vind festivals vaak te groot. Ik houd niet van 
massa’s. Bovendien, als de grote massa het mooi 
vindt, dan vind ik het verdacht. Dan gaat het niet 
over muziek, dan gaat het over heel andere dingen. 
North Sea Jazz is één grote commercie, dat wil je 
niet weten. Veel artiesten die daar optreden ne-
men een heleboel geld weg van degenen die écht 
met muziek bezig zijn.’

Welke artiesten zijn volgens u dan niet echt 
met muziek bezig?
‘Ik ken de namen niet en wil die ook niet kennen. 
Maar ik heb het over popiejopiemuziek. Alles wat 
ingesteld is op populair zijn, haat ik. Dat heb ik bij 
alles, niet alleen bij muziek. Grote manifestaties, 
daar zal je mij niet zien.’

Maar toch gaat u spelen op North Sea Jazz.
‘Ja natuurlijk, want een gig is een gig. En ze  
hebben me vrijgelaten in mijn keuze met wíe ik 
speel en wát ik speel. Dat vind ik genereus van  
hen. Ik ben blij en dankbaar dat ze op mij zijn  
gevallen.’

Bent u wel een concertganger?
‘Nee, helemaal niet. Ik vind het ook eng. Ik heb al-
tijd op het podium gezeten.’

Eng? Is het niet veel enger om op het podium 
te staan dan om in de zaal te zitten luisteren?
‘Ik houd er niet van om tussen veel mensen te zit-
ten. Op het podium staan ben ik wel gewend. En 
daar, op het podium, kun je een onzichtbare muur 
om je heen maken met het materiaal dat je speelt. 
Ja, van tevoren is het allemaal wel heel eng. Zenuw-
achtig gedoe. Nog een keer poepen. Maar als je er 
bent, dan ben je daar en valt de nervositeit van je 
af. Ik ben overigens ook nooit die jongen geweest 
die heel lang in de bar hangt. Of wanneer je niet 
hoeft te spelen, iedere keer maar weer naar zo’n 
café gaan waar jazz wordt gespeeld. Gadverdam-
me! Ik ga liever Biesheuvel of Gerard Reve lezen.’

In wat voor een staat van zijn bent u als u 
muziek maakt?
‘Ik probeer helemaal nergens aan te denken. Zodra 
je ergens aan denkt, ben je afgeleid van het muziek 
maken. Plotseling besef je: hé, ik heb even niet na-
gedacht. Dan ben je dus een beetje door de tijd ge-
schoten. ik zal best weleens een keer, zoals in Suske 
en Wiske, in een tijdmachine willen zitten. Weet je 
wel, professor Barabas die je afschiet waarna je 
in de middeleeuwen terechtkomt en dat je denkt: 
wauw, dat ziet er merkwaardig uit. Met muziek 
kan je dat hebben, het verlies van tijd. Soms verlies 
ik de tijd echt. Het is pure concentratie.’

U speelt vaak in duo-formatie. Wat maakt het 
aantrekkelijk om met slechts één muzikant 
aan uw zijde te spelen?
‘Je hebt twee oren. Wanneer de muziek uit elkaar 
gaat kan je beide muzikanten blijven volgen. Ook 
vind ik het fijn dat de muziek veel sneller gaat in 
duo-formatie.’

Sneller?
‘Ja, het contact is veel sneller. De dialoog. Je kunt 
veel zelf bepalen. Als iemand een boogiewoogie in-
zet dan heb ik de vrijheid om te denken: ja, bekijk 
het, daar ben ik nog even niet klaar voor. Ik wil nog 
even iets in elkaar hakken hier. Als je in een trio 

speelt, gaat dat allemaal langzamer. Het is net als 
een verhouding: alsof je een driehoeksverhouding 
hebt. Dat lijkt me heel merkwaardig.’

U wilt eigenlijk continu invloed kunnen uitoefe-
nen op de muziek?
‘Ja.’

Die mogelijkheid heb je al helemaal wanneer 
je in je eentje speelt. Dat doet u ook wel, toch?
‘Inderdaad, maar in je eentje ben je maar alleen. 
Dat is vaak verschrikkelijk, want je hebt geen te-
genspraak. Je komt alleen maar jezelf tegen. Soms 
denk je al na tien minuten: godver, wat moet ik nou 
nog gaan doen? Hoe moet ik het komende half uur 
in godsnaam doorkomen? En je zit daar maar al-
leen. Ik ben ook niet iemand die van tevoren een 
programma maakt. Ik begin gewoon. Ik geef één 
klap. Ja, en dan volgen er meer.’

Bij avant-gardistische beeldend kunstenaars 
zie je vaak dat ze in hun begintijd paprika’s 
schilderden voordat ze abstracter te werk 
gingen. In hoeverre is het als muzikant be-
langrijk dat je het meer mainstream repertoire 
beheerst voordat je het vrije pad opgaat?
‘Die basis heb ik zelf nooit gehad. Ik heb nooit les 
gehad, zelfs niet van mijn vader, hoewel hij ook 
slagwerker was. Ik heb alles zelf uitgevogeld. Afkij-
ken, ik zweer het je.’

Toch heeft u wel een solide muzikale basis. Naast 
het vrijere werk, kunt u ook swingen als de beste.
‘Jawel, maar ik kan geen noot lezen. Muzieknota-
tie. Voor mij is het vliegenpoep op wit papier. Het 
zegt me hélemaal niks. En toch, hoe gecompliceerd 
een compositie ook is… Neem gister, bijvoorbeeld, 
moest ik vijfkwarts- en negenkwartsmaten spelen. 
Nou, dan moet je bij mij aankomen! Ik kan alleen 
één, twee en meer. Maar toch speel ik dat op de 
een of andere manier de eerste keer feilloos mee. 
Je moet talent hebben, vind ik wel hoor. Tenminste, 
anders was ik er waarschijnlijk nooit gekomen.’

Wanneer weet een muzikant u te boeien?
‘Ik vind het belangrijk dat een muzikant een her-
kenbare stijl van spelen heeft. Niet dat je zegt: 
wauw, wat een adept van Keith Jarrett (een van 
’s werelds meest toonaangevende jazzpianisten, 
red.). Keith Jarrett is sowieso niet mijn lieve-
lingspianist.’ >>

Jazzdrummer Han Bennink (1942) is een grootheid die met ontelbaar veel 
grote namen van de internationale jazzscene samen heeft gespeeld. Deze zomer 
drumt hij maar liefst alle drie de dagen op het North Sea Jazz Festival. Een 
gesprek met de maestro.    Tekst /// Boris Duregger   Beeld /// Charlotte Klein

MUZIEKNOTATIE: VOOR 
MIJ IS HET VLIEGENPOEP 

OP WIT PAPIER

De boel muzikaal in 
elkaar hakken

HET INTERVIEW
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Maar hij is toch buitengewoon goed?
‘Ik vind hem niet avontuurlijk genoeg. Er is niks 
geks aan. Weinig muzikaal risico en dáár houd ik 
van. Ik houd van oneindig veel muzikaal risico. 
Keith Jarrett is voor mij autopoetsen op een za-
terdagmiddag. Ik vind het te mooi. Ik luister veel 
liever naar Monk (Thelonious Monk was een jazz-
pianist met een volstrekt eigen geluid, red.), na-
tuurlijk veel liever.’

Wat is het dan dat u in Monk meer 
aanspreekt?
‘Het verhaal. Het verhalende. Ik houd er niet van 
als muziek verdwijnt in structuren en techniek. 
Maar veelal wordt muziek wel in zo’n hoek ge-
zocht. Het wordt vaak getoetst aan virtuositeit en 
vingervlugheid. Maar daar gaat het dus juist niet 
om. Die vingervlugheid kan iedereen.’

Ook op conservatoria lijken techniek en 
vingervlugheid vaak centraal te staan.
‘Ja, ik zie jongens op het conservatorium die al zo 
verschrikkelijk goed spelen. Het enige wat ik hun 
kan aanraden is zo snel mogelijk van school af te 
gaan. Of proberen een paradiddle te spelen met 
je piemel. Ja, daar kan je pas geld mee verdienen! 
Begrijp je? Dat zie je ook wel op conservatoria:  
jantjes verstandjes, die blijven daar in een  
veilig nest, worden bij alle ensembles gevraagd 
en hebben een leven als God in Frankrijk. Tegen 
die mensen moet je zeggen: joh, het is fijn op zo’n 
school, maar je moet ook de praktijk in, dus ga  
je daar maar eens bewijzen. De praktijk is waar 
je het moet doen en het is bovendien de beste  
leerschool.’

Vindt u ook inspiratie in geluiden die niet 
direct met muziek te maken hebben?
‘Ik luister graag naar natuurgeluiden en stoomtrei-
nen. Tegenwoordig rijden de treinen allemaal  
geruisloos. Je hoort bijna niks meer. Vroeger reisde 
ik dagelijks tussen Hilversum en Amsterdam. Nou, 
dan zat ik echt te swingen bij de wissels van Weesp 
op het tussenbalkon! Ja man!’ 

VAAK WORDT MUZIEK 
GETOETST AAN 

VIRTUOSITEIT EN 
VINGERVLUGHEID, MAAR 

DAAR GAAT HET DUS 
JUIST NIET OM

IN GESPREK

Han Bennink speelt:
18 juni in het Concertgebouw met het Jazz 
Orchestra of the Concertgebouw
2 juli in het Bimhuis met punkband The Ex
10, 11 en 12 juli op het North Sea Jazz Festival

'D e boeken van Louis Ferron behoren tot het belangrijkste wat de Neder-
landse literatuur over nazi-Duitsland te bieden heeft. Dat Ferron het 
aandurfde om holocaustromans te schrijven vanuit het daderperspec-

tief vind ik ongelofelijk. En ik bewonder hoe hij dat gedaan heeft. Zijn romans zijn 
een groteske vertekening van de werkelijkheid. Een enorm taalgeweld.’ 

Vorige maand verscheen Alles Waan. Louis Ferron en het Derde Rijk van Jan Konst 
bij uitgeverij De Bezige Bij. Het is het resultaat van twaalf jaar onderzoek naar vijf 
boeken van Louis Ferron die Konst ‘de Duitslandromans’ noemt.

‘De eerste keer dat ik De keisnijder van Fichtenwald (1976) las, bleek dat Ferron 
mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en het Derde Rijk deelt. Ik woon al 
heel lang in Duitsland en het Derde Rijk is zó’n wezenlijk onderdeel van de Duitse 
geschiedenis. Bovendien fascineren de romans mij als literaire kunstwerken: ze 
lijken ontoegankelijk en roepen een beangstigende wereld op waarin vreselijke 
dingen gebeuren.’

De vertekende mens
‘De Duitslandromans zijn historische romans, maar tegelijkertijd zijn ze ook heel 
onhistorisch. De ik-persoon in De keisnijder van Fichtenwald is een SS’er die het 
doet voorkomen alsof hij tijdens de oorlogsjaren in een sanatorium werkt waar 
psychiatrische patiënten worden genezen. Historisch gezien is dit onwaarschijn-
lijk. Onder Hitlers regime waren er verschillende euthanasieprogramma’s. Gees-
teszieken werden geëuthanaseerd en er waren nauwelijks nog psychiatrische in-
richtingen. Ferrons boeken zijn altijd als postmodernistisch beschouwd; als een 
instabiele taalwereld waarin je geen betekenis kan achterhalen. Maar wanneer je 
veel tijd investeert, kun je de bronnen terugvinden waarop Ferron zich heeft geba-
seerd. Dan lukt het opeens om achter die onbetrouwbare ik-perspectieven te kij-
ken en kan je precies zien op welke manier de werkelijkheid vertekend wordt. Voor 
de ik-persoon uit De keisnijder van Fichtenwald blijkt dan Sigmund Rascher model 
te hebben gestaan, een beruchte nazi-arts die tijdens de oorlog experimenteerde 
op mensen. En de psychiatrische patiënten blijken concentratiekampgevangenen 
te zijn. Ferron heeft historische gebeurtenissen volledig vertekend en in het per-
spectief gezet van de wereldvreemde en waanzinnige mens.’

Ferron werd geboren uit een buitenechtelijke verhouding tussen een Duitse Wehr-
machtsoldaat en een Nederlandse vrouw. De eerste jaren van zijn leven bracht hij 
door in Duitsland bij zijn stiefmoeder, zijn vader overleed toen Ferron vier was. Na 
de oorlog werd hij door zijn biologische moeder naar Nederland gehaald. Konst: 
‘In Nederland werd hij gezien als een moffenkind en heeft hij veel met discrimi-
natie te maken gehad. Ik denk dat dat hem enorm bepaald heeft. Toen hij ging 
schrijven was hij bezig met zijn eigen identiteit: hoe ga ik om met dat moeilijke 
Duitse verleden en wat is daarin mijn eigen positie? Hij heeft zich hierdoor in het 
daderperspectief durven verplaatsen. In zijn romans heeft Ferron geprobeerd te 
zoeken naar een verklaring voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Ferron 
leefde eigenlijk tussen twee landen in. In beide landen was hij de ander. Dat heb ik 
zelf als geëmigreerde Nederlander in Duitsland ook. En waar Ferron zich via zijn 
vader verbonden voelde met Duitsland, voel ik dat op een bepaalde manier via 
mijn Duitse dochters.’

Puur in de literatuur
‘Ik bewonder Ferron. De manier waarop hij een bijna onnavolgbaar gecompliceerd 
construct in zijn romans oproept, vind ik mooi. Als je lang genoeg bezig bent ge-
weest met zijn werk komt er een gruwelijke wereld naar voren en een duidelijke 
persoonlijke visie op wat het nationaalsocialisme is geweest. Ik heb Ferron nooit 
persoonlijk gekend, maar door de studie naar zijn werk heb ik wel een bepaalde 
Ferron voor mijzelf gecreëerd. Of hij dat echt is of niet dat weet ik niet. Maar voor 
mij is hij dat. Mijn studie was geen biografische studie. Mijn bewondering zit puur 
in zijn literatuur.’ 

Een groteske 
vertekening
Literatuurwetenschapper en neerlandicus aan de Freie 
Universität Berlin Jan Konst (1963) brengt een ode aan 
prozaïst en dichter Louis Ferron (1942-2005), over wiens 
werk hij afgelopen maand het boek Alles Waan uitbracht.  
Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Vera Duivenvoorden

DE ODE

15



Juni 2015

ACHTERGROND

Ik weet dat het nog even duurt – het is tenslotte juni – maar je kunt nooit 
vroeg genoeg beginnen met het organiseren van een groots feest. Want 
dat moet de diploma-uitreiking worden, beste organisator. Bachelor, mas-
ter, het maakt niet uit. Zelfs de propedeuse-uitreiking mag feestelijker. 
We weten allemaal dat de kleine studies er meestal bekaaid vanaf komen, 
met een achterafzaaltje in een onvindbaar gebouw waar geen budget was 
voor een borrel en de mapjes met de diploma’s soms zelfs kwijt zijn ge-
raakt (bovenstaande is gebaseerd op een waargebeurd verhaal).
Daar mag wel eens wat verandering in komen. Studenten werken jaren-
lang naar dit moment toe, nodigen hun verwachtingsvolle ouders uit en 
hopen op een persoonlijke touch. Uiteindelijk stellen ze hun verwachting 
bij en zijn ze allang blij wanneer de docent hun naam goed uitspreekt. Zo 
veel studiepunten, zo weinig erkenning. 

Laat je inspireren door Jay Gatsby, de beste gastheer die er binnen de lite-
ratuur bestaat. Hij wordt niet voor niets The Great Gatsby genoemd. Zijn 
feesten zijn op z’n zachtst gezegd legendarisch, terwijl Gatsby zelf zich op 
de achtergrond houdt. Eis dan ook niet te veel eer op, maar laat je studen-
ten genieten van een Jazz Age-festijn waar de champagne rijkelijk vloeit 
en iedereen welkom is. Misschien komt zelfs Daisy wel langs.

Mocht het budget niet toereikend zijn om een champagnezwembad in de 
Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek aan te leggen, dan een een-
voudige tip: besteed al je geld aan drank. Neem een voorbeeld aan Doro-
thy Parker, een fantastisch zwartgallige auteur die ieder feestje opleukte 
met haar gevoel voor humor, aangewakkerd door een voorliefde voor gin. 
Vier de diploma’s met een goeie borrel maar drink met mate, want zoals 
Parker schrijft:

I like to have a martini / two at the very most / after three I’m under the 
table / after four I’m under my host.

De diploma-uitreiking is (hopelijk) de stap naar het werkende leven – 
wellicht is dit een uitgelezen moment voor je studenten om nog eventjes 
onvolwassen te kunnen zijn. Kies dan voor het grootste cliché binnen het 
genre van romantische komedies (zie Ten Things I Hate About You, Mean 
Girls, Grease, She’s All That, et cetera) en plak aan de uitreiking een prom 
vast. Laat de – typisch Amerikaanse – limo’s achterwege, maar ga wel uit 
dansen. En alsjeblieft: spike the punch.

Aan de organisator van 
de diploma-uitreiking

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

FIEN GEEFT FICTIEF ADVIES

Fien Veldman (1990) is tweedejaars masterstudent Literary Studies en 
geeft iedere maand ongevraagd literair advies aan wie dat nodig lijkt te 
hebben.
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Iedereen filosoof?
De filosofie als wetenschapsgebied ligt de laatste tijd landelijk onder 

vuur: afgelopen december werd aangekondigd dat de filosofiefaculteit 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wegens verlieslijdendheid aan 

het eind van haar Latijn is. Het bericht dat de faculteit zou worden opgedoekt 
bereikte ook de Amsterdamse geesteswetenschappenfaculteit, terwijl die tot 
haar nek in de protesten tegen de aangekondigde bezuinigingen zat: de studie-
richting Wijsbegeerte hing een begrotingskorting boven het hoofd van veertig 
procent. Tegelijkertijd lijkt de interesse voor wijsbegeerte juist wijdverspreid 
ontvlamd: filosofiefestiviteiten als wijsgerig festival DRIFT, de Filosofie Nacht 
en Brainwash Festival raken steevast uitverkocht, en ook grotere podia zoals 
die op Lowlands worden steeds vaker gereserveerd voor wijsgeren.

Toegepaste filosofie
Doet de filosofie het tegenwoordig dan alleen nog goed op feesten en par-
tijen? Niet per se, want ook op institutioneel niveau wint filosofie aan ter-
rein. Ook buiten de reguliere universiteiten vindt men onderwijs in filosofie 
op academisch niveau: in Utrecht opende, inmiddels 26 jaar geleden, de le-
vensbeschouwelijke Universiteit 
voor Humanistiek haar deuren: 
een instituut dat studenten via een 
interdisciplinair programma met fi-
losofie als basis opleidt tot kritische 
zielen, die uiteindelijk aan het werk 
gaan als geestelijk begeleider of or-
ganisatieadviseur. Sinds september 
vorig jaar kan men filosofie stude-
ren aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, waar een aantal verschil-
lende studierichtingen (Journalistiek en media, Onderwijs, Beleid en bestuur, 
Economie en duurzaamheid) gedoceerd wordt vanuit filosofisch perspectief.

Nog een stap verder van de wetenschappelijke filosofiebeoefening bevindt 
zich The School of Life, een instituut dat in Londen in 2008 het licht zag on-
der leiding van Alain de Botton, schrijver van essayistische boeken over wat 
wel gekwalificeerd wordt als ‘filosofie van alledag’. Afgelopen jaar opende 
aan de Amsterdamse Herengracht een vestiging van The School of Life, waar 
men middag- of avondworkshops kan volgen, bijvoorbeeld over het werk 
van Friedrich Nietzsche. Dat werk wordt tijdens zo’n middag niet uitputtend 
besproken, maar de krenten worden uit de filosofische pap gelicht, waarna 
de deelnemers vooral ook de gelegenheid krijgen het geleerde met elkaar 
te bediscussiëren. Ook bredere onderwerpen worden aangedaan tijdens die 
workshops, zo wordt er een class gegeven over hoe je je zelfvertrouwen kan 
boosten. De workshops beloven ‘frisse ideeën van grote denkers uit heden en 
verleden, die praktisch bruikbaar zijn voor je alledaagse vragen’.

The School of Life: aanvulling op de universiteit?
Heeft men in het huidige tijdsbestek de behoefte aan theoretische filosofiebe-
oefening verloren, ten gunste van een groeiende behoefte aan een wijsgerige 
lifestyle? Laurens Knoop, oprichter van de Amsterdamse School of Life, be-
twijfelt dat: ‘Dat de universiteit juist in deze tijd besluit filosofieprogramma’s 
te schrappen omwille van rendementsredenen vind ik onbegrijpelijk. Het 
getuigt van het feit dat de universiteit totaal niet meer connected is met wat 
er om haar heen gebeurt. Juist nu bestaat een heel grote behoefte aan diep-
gravende filosofische levensbeschouwing, die zie je terug in de ongekende 
populariteit van filosofiefestivals en ook in de toeloop naar The School of Life. 
We hebben alle kabels, zoals religieuze levensinstellingen, met grote heggen-
scharen doorgeknipt in de veronderstelling dat we daardoor heel vrij zouden 
worden. Maar we ondervonden dat die vrijheid ons een beperking oplevert: 
we weten niet meer als vanzelf, bijvoorbeeld naar aanleiding van wat er in de 
Bijbel staat, welke kant we met ons leven uit moeten. Dat levert allerlei mo-
derne problemen op, zoals keuzestress. Juist die problemen zijn onderwerp 
van discussie tijdens cursussen aan The School of Life.’

Is maatschappelijke betrokken-
heid dan waar het de universitaire 
filosofiebeoefening volgens de al-
ternatieve instituties aan schort? 
Gaan universiteiten uit een soort 
elitarisme te veel voorbij aan ur-
gente vraagstukken? Knoop: ‘Alain 
de Botton heeft The School of Life 

inderdaad opgericht vanuit dergelijke kritiek op de huidige wijsgerige prak-
tijken aan de academie. Hij heeft wel een punt: ik denk dat als je met de vraag-
stukken die wij hier bespreken naar een universiteitsdocent zou gaan, hij of 
zij je direct zou doorverwijzen naar de faculteitspsycholoog. Maar hoewel ik 
zelf ook genoeg aan te merken heb op het functioneren van de universiteit is 
kritiek leveren op, of een alternatief bieden voor de academie bepaald niet 
het uitgangspunt van de Amsterdamse School of Life. Veel van onze cursussen 
worden wel gegeven door academici, maar we pretenderen op geen enkele 
manier academisch te zijn.’ Kunnen instituties als The School dan gelden als 
praktijkgerichte aanvulling op de academische curricula? Knoop: ‘In het leven 
zijn er wat betreft educatie twee dingen belangrijk. Aan de ene kant is dat 
kennis opdoen, en vaardigheden, dat doe je aan de universiteit. Maar aan de 
andere kant is dat het vormgeven van je sociale leven. En dat laatste word je 
geacht zelf uit te zoeken, terwijl veel mensen juist daarmee moeite hebben. 
Dat is het gat waar The School of Life in springt, en niet op een therapeuti-
sche manier, maar via filosofische inzichten en met de focus op het voeren van 
goede gesprekken met medecursisten.’

Terwijl wijsbegeertefaculteiten worden wegbezuinigd, floreren filosofische 
festivals. Ook niet-academische filosofiescholen schieten als paddenstoelen 
uit de grond. Is de universiteit uitgeduid en verplaatst de filosofie als vak-
gebied zich naar de praktischere regionen van de samenleving?   
Tekst /// Kim Schoof en Vincent Smit  

Alternatieve instituties als opstapje naar de academie
Is de waarde van toegepaste of publieksfilosofie dan een andere dan die van 
de wetenschappelijke wijsbegeerte? Knoop: ‘Ik heb zelf economie gestu-
deerd, en daarmee echt mijn tijd verspild. Aan wat ik daar leerde heb ik he-
lemaal niets. Nu ik in de achteruitkijkspiegel kijk, weet ik: ik had veel liever 
een geesteswetenschappenstudie gedaan. Mijn eigen drijfveer hier: zorgen 
dat mensen er op tijd bij zijn. Dat ze niet na jaren in de medische wereld werk-
zaam te zijn geweest tijdens een midlifecrisis moeten ondervinden dat they 
have only been scratching the surface. Maar dat ze tijdens hun twintigerjaren 
beginnen met helder denken over de dingen die er écht toe doen.’ Kunnen 
instituties als The School of Life dan niet een rol spelen in een publieke her-
waardering van de filosofie? ‘Ik heb genoeg mensen voorbij zien komen die 
naar aanleiding van een avond hier aan de Herengracht besloten filosofie te 
gaan studeren. Ik sprak laatst een ABN AMRO-man, die tijdens zijn carrière 
in het bankwezen inzag dat het hele rendementsdenken gestoord is en nu al-
lerlei filosofieclubjes organiseert op zijn zolderkamer.’

De gehypete publieksfilosofie lijkt niet te hoeven concurreren met wijsbe-
geerte op wetenschappelijk niveau. Instituten als The School of Life hoeven 
de academie niet te vervangen, ze hebben niet eens de intentie. Wel duidt hun 
populariteit wellicht op een tekort aan maatschappelijke betrokkenheid van 
de vraagstukken die er aan de academie worden besproken. Of tenminste op 
een publieke onderwaardering van het vakgebied. En tegen die onderwaarde-
ring kunnen de alternatieve instituties juist een tegenwicht bieden: na een 
avond bij The School of Life loopt men doorgaans de Herengracht op met een 
gestegen waardering voor de praktijken aan de faculteit daar om de hoek. Die 
gestegen waardering gaat vaak ten koste van een geloof in rendement als 
kwaliteitscriterium – een tendens die toch zou moeten uitmonden in het in-
zicht dat het schrappen van wijsgerige programma’s aan de universiteit een 
kwalijke zaak is. 

GAAN UNIVERSITEITEN UIT EEN SOORT 
ELITARISME TEVEEL VOORBIJ AAN 

URGENTE VRAAGSTUKKEN?

DE GEHYPETE PUBLIEKSFILOSOFIE 
LIJKT NIET TE HOEVEN CONCURREREN 

MET WIJSBEGEERTE OP WETEN-
SCHAPPELIJK NIVEAU



RUBRIEK | STUK

Ik ben mijn masterscriptie aan het schrijven. Veertigduizend woorden in 
vier maanden, moet lukken. Het plan voor mijn scriptie lag er al ruim een 
jaar, maar belangrijker zaken (stage, luieren in de zomer) verhinderden 
steeds de echte aftrap. Nu kan ik er echt niet meer omheen: mijn master 
duurt intussen al langer dan mijn bachelor en ik heb mijn stage al zo vaak 
verlengd dat ik bijna toe ben aan mijn pensioen. 

Het begin is het moeilijkst, dat weet iedereen. En zonder goede plan-
ning ben je nergens, dus ik heb de eerste maand besteed aan uitrekenen 
hoe weinig tijd ik nog heb om mijn scriptie te schrijven. Veertigduizend 
woorden, vier hoofdstukken in vier maanden, dat is dus een hoofdstuk 
per maand. Tienduizend woorden per maand, is vijfentwintighonderd 
woorden per week. Dat is vijfhonderd woorden per werkdag. Een A4-tje 
per dag. Dit kan ik. 

Geloof het of niet, maar het eerste hoofdstuk is af. Dat ging ongeveer zo: 
drie weken lang uitstellen, leeslijsten maken en ‘voorbereiden’: alle nut-
tige artikelen netjes uitprinten, sorteren op alfabet en alvast een litera-
tuurlijst maken. Plaatjes zoeken bij de nog te schrijven hoofdstukken. Een 
ander onderwerp overwegen. Dan, in de laatste week voor de deadline 
negenduizend woorden uit mijn laptop rammen. Vervolgens drie weken 
bijkomen, tot ik – verrassing – nog maar een week heb voor het volgende 
hoofdstuk.

Mijn scriptiebegeleider gelooft niet dat ik het op tijd af ga krijgen. Toen ik 
hem tijdens de bespreking van mijn eerste hoofdstuk voorzichtig vroeg 
naar mijn afstudeerdatum, keek hij me sceptisch aan. We kennen elkaar 
al best lang (hij stelde me ooit aan een gerenommeerd historicus voor als 
‘de laatste studente van haar jaar die nog niet afgestudeerd is’) dus ik was 
best beledigd dat hij zo weinig vertrouwen in me heeft. Toegegeven, toen 
ik het concept voor mijn scriptie schreef betaalden we nog met guldens, 
maar dat vind ik persoonlijk geen argument voor zoveel wantrouwen.

Goed, mijn eerste hoofdstuk is dus ingeleverd, en op miraculeuze wijze 
goedgekeurd. Het volgende hoofdstuk moet over twee weken af, en ik heb 
nog niets gedaan. Nou ja, ik heb al wel een mooie afbeelding voor bij de 
conclusie. En aangezien het voornemen om te beginnen aan het vorige 
hoofdstuk pas in de laatste week kwam, loop ik technisch gezien een week 
voor op schema. Tijd zat om nog eens op mijn gemak die literatuurlijst te 
alfabetiseren.

Scriptie

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

COLUMN HANNAACHTERGROND

De filmfragmenten van IS waarin leden van deze organisatie oude stand-
beelden afkomstig uit Hatra, een archeologische site in Irak, kapotsloe-
gen, gingen in februari van dit jaar de hele wereld over. Nieuwsberich-

ten over andere erfgoedbeschadigingen volgden, net als video’s waarin met 
behulp van explosieven erfgoed werd opgeblazen. Elke hamerslag die dit 
erfgoed aantastte, afkomstig uit een stad die ooit de macht van de Parthen 
symboliseerde en die Trajanus nooit heeft kunnen veroveren, lijkt bij veel kij-
kers een gevoel van machteloosheid en ongeloof te doen groeien, zo blijkt uit 
reacties die circuleren op Twitter en Facebook. Ondanks de verontwaardigde 
reacties, lijken weinig mensen op de hoogte te zijn van wat er precies aan de 
hand is. Dat groeperingen als IS erfgoed vernietigen om volkeren die zij willen 
uitroeien de ijkpunten van hun identiteit af te nemen, zoals tradities en mo-
numenten, waarvan erfgoed het bewijs vormt, moge duidelijk zijn. Maar wat 
probeert IS nog meer te bereiken met deze video’s van erfgoedvernietiging? 

De enorme verontwaardiging en het grote effect van de video’s baart Gert 
Jan van Wijngaarden, universitair hoofddocent mediterrane archeologie aan 
de UvA, grote zorgen. ‘IS maakt deze filmpjes om bewust boze reacties uit te 
lokken. Zo worden discussies die oplaaien naar aanleiding van deze video’s 
gevolgd door IS, zoals bleek uit de berichtgeving over Hatra. Toen na het ver-
schijnen van satellietbeelden de geruchten ontkracht konden worden dat 
dit werelderfgoed met bulldozers was platgelegd, verscheen er kort daarop 
meteen beeldmateriaal van vernietigingen die juist wél op deze plek plaats-
vonden.’ Van Wijngaarden vindt behalve de vernietigingen zelf dus ook de 

reacties daarop in het Westen verontrustend: ‘Ik verbaas mij enorm over het 
effect dat deze propaganda heeft en de nieuw ontstane woede die het teweeg 
brengt bij de kijker.’

Het voornaamste doel van de propaganda rondom erfgoedvernietiging is de 
aanwakkering van een vijandigheid tussen de wereld van IS en de westerse, 
volgens Van Wijngaarden. ‘IS maakt gebruik van een achterliggende ideologie: 
het bewonderen van erfgoed, of het plaatsen van archeologische vondsten in 
musea, is in hun optiek westers, en daar keren ze zich opzettelijk van af door 
dit erfgoed te vernietigen. IS lijkt een beeld te willen creëren dat de gangbare 
manier van omgang met erfgoed westers is en pal tegenover hun eigen manier 
van omgang met erfgoed staat. Zo gebruikt IS de berichtgeving rondom hun 
vernielingen van archeologisch erfgoed om de vijandigheid tussen henzelf en 
het Westen te doen toenemen. Een doel dat, zo blijkt uit de reacties op de 
filmfragmenten, lijkt te worden gerealiseerd’ 

Meer vormen van vernietiging
IS wil zich volgens Van Wijngaarden door berichtgeving over erfgoedvernieti-
ging dus pal tegenover het westen plaatsen. Maar wat is precies de uitwerking 
van hun propaganda in de westerse media? Naast de erfgoedvernietiging die 
te zien is op video’s, zijn er namelijk ook andere vormen van beschadiging en 
verwoesting die erfgoed wordt toegebracht in crisisgebieden als Syrië, Irak en 
Libië, maar die nauwelijks in de westerse media verschijnen. Een voorbeeld 
hiervan zijn illegale opgravingen. ‘Een onderdeel van erfgoedbeschadiging 

Erfgoedvernietiging is een wapen van alle tijden, nieuw zijn echter de 
confronterende beelden van IS waarin ze erfgoed schade toebrengen. 
Wat zijn de motieven achter de propagandistische beelden rondom erfgoed-
vernietiging van IS, en hoe effectief zijn deze?  Tekst /// Aimée Plukker   Beeld /// www.aaas.org

Vernietiging als ultieme propaganda
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waaraan veel geld wordt verdiend’, stelt Sanne Klaver, promovendus Oude 
Geschiedenis. ‘Bij illegale opgravingen gaat men grof te werk, waardoor de 
context van de opgegraven voorwerpen vaak verloren gaat. Door een gebrek 
aan context daalt de wetenschappelijke waarde van de opgegraven voorwer-
pen en kunnen deze minder goed worden bestudeerd. Een bewijs voor deze 
illegale opgravingen vormt het onderscheppen van illegaal opgegraven voor-
werpen, zoals recentelijk bij de Turkse grens is gebeurd. Satellietfoto’s van ar-
cheologische sites bevestigen ook deze vorm van erfgoedbeschadiging. Voor-
heen egale vlaktes rondom deze sites zien er nu uit als een soort gatenkaas.’ 

Een ander onderdeel van erfgoedvernietiging waar relatief weinig aandacht 
voor is in de westerse media is de verwoesting van monumenten van levende 
religies in crisisgebieden. ‘Door de media is erfgoedvernietiging prominenter 
aanwezig in ons bewustzijn, maar het is opvallend dat de media zich vooral 
richten op archeologisch erfgoed.’, stelt historica Lucinda Dirven, die veel 
onderzoek heeft gedaan in Irak. ‘Er zit echter een verschil tussen cultureel 
erfgoed dat óns interesseert en erfgoed dat van belang is voor bijvoorbeeld 
de Iraakse bevolking. Archeologisch erfgoed is daar zeker ook een onderdeel 
van hun identiteit, maar vernielingen van gebouwen en monumenten van de 
nog levende cultuur zijn veel grootschaliger. Voor hen is er niks meer om naar 
terug te keren.’ 

Dirven toont hiermee een belangrijk aspect van de discussie rondom erf-
goedvernietiging in crisisgebieden en de berichtgeving en reacties hierover 
in westerse landen. Beschadiging van archeologisch erfgoed lijkt ons meer te 
raken dankzij de grote aandacht in de media. Daarbij is er in de media en van-
uit de wetenschap te weinig aandacht voor wat er daadwerkelijk gedaan zou 
kunnen werden om de desastreuze impact die de vernietigingen hebben op 
de identiteit van bevolkingsgroepen in te perken: documentatie. ‘Het registre-
ren, documenteren en fotograferen van vondsten is niet het meest sexy werk, 
maar wel werk dat nodig is. Alhoewel dit in geringe mate al gebeurt, is dat in 
veel gevallen nog niet goed gedaan. Niet alleen kan erfgoed zo minder makke-
lijk illegaal worden verhandeld, ook bestaat er dan beeldmateriaal wanneer 
dit erfgoed toch wordt vernietigd.’

Effectieve propaganda?
Maar als de eigenlijke actie naar aanleiding van erfgoedvernietiging door 
groeperingen als de IS uitblijft, is de creatie van een ideologische tweestrijd 
tussen de IS en het Westen die van Wijngaarden benoemt wel effectief? Van 
Wijngaarden denkt van wel: ‘De IS zet zich heel bewust af tegen de westerse 
verbinding van erfgoed aan identiteit en een trotse houding ten opzichte 
van het verleden. Reacties op erfgoedvernietiging als ‘gelukkig lag dit nog 
in een museum in Amerika’ lijken dit beeld te bevestigen.’ Dirven is het hier 
echter niet mee eens: ‘Oudheden, met name in Irak en ook Syrië, spelen een 
belangrijke rol in het bewustzijn van de bevolking en zijn altijd gekoesterd. 
De verbinding tussen identiteit en verleden is in deze gebieden letterlijk en 
figuurlijk met de paplepel ingegoten. De maanden dat ik daar in een museum 
werkte heb ik nog nooit zo veel schoolklassen voorbij zien komen.’

De onbewuste koppeling van erfgoed aan identiteit maakt dat de beelden van 
erfgoedvernietiging door IS vol ongeloof en verontwaardiging worden beke-
ken. Dat hierbij vernietiging van ouder, archeologisch erfgoed vaker in de 
westerse media circuleren lijkt te passen bij de tweedeling tussen oost en 
west dat de IS lijkt aan te willen wakkeren. Wanneer er in de westerse media 
relatief weinig en gefragmenteerde aandacht blijft voor de precieze achter-
grond van de erfgoedvernietigingen en er geen oplossingen worden genoemd, 
zal de ongenuanceerde visie op erfgoedvernietiging blijven, en de beoogde 
tweestrijd van IS wel eens werkelijkheid kunnen worden. 

Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van een editie van Elementaire 
Deeltjes, een samenwerking tussen Amsterdam University Press en SPUI25, 
op 16 april 2015. Sprekers waren Lucinda Dirven, Sanne Klaver en Gert Jan 
van Wijngaarden. De avond werd gemodereerd door Fik Meijer. 
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hebt om theater te maken, komen overeen met de vaardigheden die je nodig 
hebt om een goede wetenschapper te zijn. Je moet risico’s durven nemen, het 
onbekende op durven zoeken en niet bang zijn om fouten te maken. Dit zijn de 
eigenschappen waarom het draait in dit vak.’ 

Merel Talbi, met wie Remijn het vak 
samen geeft, verzorgt als weten-
schapsfilosoof het wetenschappe-
lijke deel van het vak. Talbi: ‘Naast 
het feit dat we de vloer op gaan, 
wordt er iedere week de filosofie 
van een dwarse denker behandeld, 
zoals bijvoorbeeld de ‘black boxes’ 
van Bruno Latour. Door op de we-
tenschapspraktijk te reflecteren in 
een theatrale setting, dagen we studenten uit hun creatieve vermogen te ver-
groten en dat uiteindelijk toe te passen in hun eigen vakgebied.’ Het sluitstuk 
van de cursus is een paper waarin op basis van hun nieuw aangeleerde weten-
schapkritische visie, een wetenschappelijk artikel uit het eigen vakgebied van 
een alternatieve kant belicht wordt. Talbi: ‘We nemen de artikelen die we voor 

onze studies moeten lezen namelijk vaak maar al te makkelijk aan voor ‘de 
waarheid’.’ Ook regisseren de studenten als eindopdracht zelf een monoloog 
of dialoog. Talbi: ‘De tekst gaat over de behandelde stof of over persoonlijke 
onderwerpen: het idee is dat je de creatieve vaardigheden en het lef dat je no-
dig hebt om risico’s te nemen op het podium meeneemt in je latere professie 

als wetenschapper.’

Tot nog toe is Staging Science aan de 
FGw als wetenschapskritische cur-
sus uniek in zijn soort. Maar het kri-
tische klimaat dat heden ten dage 
heerst aan de academie vraagt om 
méér dan één cursus, die bovendien 
voor méér dan alleen studenten die 
een honoursprogramma doen te 

volgen zou zijn. Dat interdisciplinaire inzichten zich lenen voor metaweten-
schap moge duidelijk zijn: nu de reflectie vanuit een theaterperspectief in 
première is gegaan, staan wellicht ook andere wetenschapsgebieden in  
de coulissen te trappelen om op het wetenschapskritische toneel te verschij-
nen. 

IN DE CURSUS STAGING SCIENCE 
LEREN STUDENTEN AAN DE HAND VAN 
THEATERSKILLS EEN WETENSCHAPS-

KRITISCHE HOUDING INNEMEN

Perverse prikkels: het academisch systeem is er volgens de publieke 
opinie al te zeer aan onderhevig. Onder perverse prikkels verstaat men 
bijvoorbeeld resultaatgerichtheid, de hoge druk op publiceren, financie-

ring door bedrijven. De wetenschap zou door deze stimulansen afdrijven van 
zijn eigenlijke waarden, zoals kwaliteit, objectiviteit en onafhankelijkheid, 
naar hun tegendeel: kwantiteit, partijdigheid, en daarmee een spil worden 
in de strijd der belangen. Verandering is gewenst en moet op zijn minst voor 
een deel komen van binnenuit. Wordt er aan de academie zelf wel gereflec-
teerd op de huidige wetenschappelijke praktijk, op de invloed van perverse 
prikkels? Op welke manier worden aanstaande we-
tenschappers geconfronteerd met de kritiek op het 
gebied waarin ze zich bekwamen? Worden er aan de 
faculteit die bekend staat als de meest reflexieve, de 
Faculteit der Geesteswetenschappen, vakken gege-
ven met wetenschapskritiek als onderwerp?

Wetenschapskritiek vanuit de wetenschappelijke 
wereld
Dat de wetenschap in staat is zijn eigen kritiek te 
formuleren, blijkt bijvoorbeeld uit de bezigheden 
van de actiegroep Science in Transition. Anderhalf 
jaar geleden richtten vijf academici het collectief op, 
dat in een position paper scherpe kritiek naar buiten 
bracht op de huidige staat van de wetenschap. De 
vijf wijdden zich aan een probleemanalyse van die 
wetenschappelijke staat, formuleerden zeven kern-
punten van kritiek, waaronder de ondemocratische 
bepaling van onderzoekthema’s en de kwaliteitsme-
ting van onderzoek aan de hand van aantallen publicaties in plaats van aan 
de maatschappelijke relevantie ervan. Met die onderwerpen als thema orga-
niseerden Science in Transition congressen en debatten met wetenschapsbe-
trokken instanties als de KNAW en de NWO.

Eén van de initiatiefnemers is Huub Dijstelbloem, hoogleraar Filosofie van 
wetenschap en politiek aan onze faculteit. Vanuit zijn positie als weten-

schapsfilosoof wijdt hij zijn onderzoek aan het reflecteren op onderzoek: 
zo verscheen in 2011 van zijn hand Het betwiste gezag van de wetenschap, 
waarin hij vaststelt dat het gezag van de wetenschappen tanende is en waarin 
verschillende onderzoekers hun werkzaamheden inzetten om de oorzaken te 
achterhalen van die wankele positie. En wie aan de FGw een bachelordiploma 
haalde, kan in zijn masterfase bij Dijstelbloem het vak Philosophy, Science and 
Public Affairs volgen. In die cursus wordt onderzocht hoe de relaties tussen 
wetenschap, politiek en maatschappij heroverwogen worden binnen actuele 
discussies, zoals die over de winning en toepassing van schaliegas.

Interdisciplinaire reflectie
Wetenschapsfilosofen nemen een metapositie aan 
ten aanzien van het functioneren van de wetenschap. 
Maar zijn zij de enigen? Of gebeurt er aan de facul-
teit die reflectie hoog in het vaandel draagt méér 
wetenschapskritisch? Een bevestigend antwoord 
op die vraag komt uit de interdisciplinaire hoek: dit 
semester loopt voor honoursstudenten aan de FGw 
voor het eerst de cursus Staging Science. Studenten 
nemen tijdens dat vak kennis van klassieke inzichten 
uit de wetenschapsfilosofie om kritisch te leren re-
flecteren op het functioneren van de wetenschap en 
die leren koppelen aan theatertechnieken.

Staging Science belooft nog een stapje verder te gaan. 
Het vak heeft als bedoeling studenten niet alleen te 
laten reflecteren op wetenschappelijke praktijken, 
maar hen ook zelf een onderzoekshouding aan te le-

ren die die kritiek in acht neemt. Er worden teksten gelezen van wetenschaps-
filosofen die kritiek uiten op de wetenschappelijke cultuur waarin efficiëntie, 
snel publiceren en het mijden van risico’s aan de orde van de dag zijn, maar er 
wordt ook gekeken naar alternatieve houdingen ten aanzien van wetenschap. 
Die alternatieve houdingen zijn afkomstig uit de theaterwetenschap: studen-
ten staan tijdens de colleges op het podium geïmproviseerde scènes te spelen. 
Staging Science-docent Maruja Bobo Remijn: ‘De vaardigheden die je nodig 

Publicatiedruk, efficiëntiedenken, commerciële motieven: de wetenschap wordt 
de laatste jaren heel wat verweten. Maar wat gebeurt er met die kritiek op de 
academie? Wordt aanstaande wetenschappers, studenten, tijdens hun studie 
wel geleerd ermee om te gaan, de geuite kritiek te incorporeren?    
Tekst /// Bruno Prent en Kim Schoof   Beeld /// Masha Emelyanova
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Het ijsboefje 
Ijssalon Het ijsboefje bevindt zich sinds een jaar aan het 
hippe Beukenplein in Amsterdam-Oost, die tevens popu-
laire cafés zoals Maxwell (pubquiz op maandagavond!) 
en Bar Brouw huisvest. Hier geen salon met de uitstra-
ling van een veredelde snackbar. Integendeel: met zijn 
vintage-look interieur past Het ijsboefje bij de andere 
hotspots aan het plein. 

Achter de glazen vitrine staan 28 smaken uitgestald, 
zoals banaan, hazelnoot en framboos. Alle standaard 
smaken zijn aanwezig, maar echte verrassingen zijn er 
niet. Wel leuk is de wisselende smaak van de week. Het 
ijs komt van Monte Pelmo, een ijsfabriek in de Jordaan 
die vanaf 1957 ambachtelijk Italiaans ijs maakt, en is 
in handen van de familie van de eigenaresse van Het 
ijsboefje. Ik proef vier smaken: bloedsinaasappel, lemon 
cheesecake, yoghurt-kers en de smaak van de week: 
appeltaart. De grootte van de bolletjes zijn normaal, 
al zijn ze iets kleiner dan het populaire IJscuypje. Het 
bloedsinaasappelijs is heerlijk; fruitig en niet te zoet. 
Het appeltaartijs is lekker met stukjes appel erin. Over 
de lemon cheesecake ben ik minder te spreken. Te zoet 
en daardoor een beetje chemisch. Het yoghurt-kersijs is 
daarentegen wel weer erg lekker en bevat veel stukjes 
verse kers.

Het beste van Het ijsboefje is misschien wel het terras. 
Pal in de zon, met genoeg tafeltjes en stoelen. Dat is iets 
wat ik vaak mis bij ijssalons. Geen zoektocht nodig naar 
een vrij bankje om uiteindelijk neer te strijken op een 
vies stoepje aan de straatkant, maar ontspannen zitten 
en genieten van de zon. Ook leuk: als het kouder wordt, 
verandert de salon in een afhaalrestaurant met elke win-
ter iets anders op het menu. Vorige winter werd de salon 
omgebouwd tot Het curryboefje, waar Indiaas eten kon 
worden afgehaald. Komende winter zullen er Italiaanse 
pasta’s worden verkocht. Dit concept werd ook door IJs-
cuypje toegepast met Stamppotje, maar daar liep het niet 
goed genoeg. Bij Het ijsboefje vooralsnog wel. Wellicht 
omdat stamppot niet echt afhaaleten is, in tegenstelling 
tot Indiaas of Italiaans, suggereert de eigenaresse. Met 
het Oosterpark om de hoek nodigt Het ijsboefje in ieder 
geval uit om een ijsje te gaan eten.

Wat: Het ijsboefje
Waar: Beukenplein 5
Wanneer: Elke dag van 12:00 tot 21:00 uur (bij mooi 
weer tot 22:00)
Hoeveel: €1,50 voor één bolletje, €2,80 voor twee en 
€3,70 voor drie

Eindoordeel: prima ijs met een fantastisch terras

Tekst /// Kim Visbeen
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DE HOKJESAGENDA

Op het Frederik Hendrikplantsoen in West staat een 
gekraakt schoolgebouw. Inmiddels zit er een organisatie 
voor drugsvoorlichting in, een vluchtelingensteunpunt 
en kookkollectief Robin Food. Vrijwilligers koken elke 
maandag en donderdag een vegetarisch of veganistisch 
driegangenmaal voor 9 euro. Drankjes haal je bij de 
buren in café de Nieuwe Anita.

In een grote lichte ruimte staan oude schooltafels en 
–stoelen, en aan de muren hangen allerlei schilderijen: 
van wortels tot een klassiek zeezicht. Na een kopje gro-
entesoep vraagt een aardige, lange man of we de vega- 
of veganoptie willen. Hij weet zelf ook niet goed wat er 
vandaag komt, maar als je niet uit principe vegan bent, 
neem je toch de versie met kaas? We stemmen in en kri-
jgen een flink bord pasta met aubergine en broccoli. De 
pasta is wat doorgekookt maar smaakt prima. De salade 
van venkel, sinaasappel en eetbare bloempjes is lek-
kerder en bovendien erg mooi. Tussen het hoofdgerecht 
en het toetje worden we afgeleid door een blinde kat in 
het kleine tuintje achter de eetzaal en door een onge-
makkelijk gesprek aan de tafel naast ons. Tijdens een 
eerste (Tinder?)date vertelt een blond meisje aan een 
Spaanse jongen dat haar lievelingsmuziek One Direc-
tion is. We luisteren onbeschaamd terwijl we het toetje 
eten: een veganistische, mierzoete sinaasappelcake met 
een crème van cashewnoten. Achteraf spreken we een 
van de drie initiatiefnemers. De diners lopen goed, al 
is het op deze maandag wat rustig. 'Iedereen zit bier te 
drinken op terrassen. Zou ik ook doen.' De zon komt net 
niet in het kleine tuintje, maar binnen is het ook gezel-
lig. De blondine vertelt de Spanjaard inmiddels over de 
Nederlandse film Verliefd op Ibiza. Het is tijd om naar 
huis te gaan.

Wat: Kookkollectief Robin Food 
Waar: Frederik Hendrikstraat 111, Amsterdam
Wanneer: Elke maandag- en donderdagavond van 
18.00-20.00, aanmelden via robinfoodkollektief.nl
Kosten: 9 euro voor een driegangendiner 

Eindoordeel: Waar krijg je nog een gezond driegangen-
maal voor 9 euro? Bij Robin Food dus, en op maandag-
avond kan je daarna ook nog een bijzondere film bij de 
Nieuwe Anita zien. 

Tekst /// Charlotte Kleyn

Goedkoop eten bij 
Robin Food

14 juni: Demonstratie tegen de kerncentrale Tihange
Drieländerweg, Aken, Duitsland, Drielandenpunt, 
aanvang: 14:00 uur
Witte lakens heb je al beschreven: ‘Weg met Kernenergie!’ De potten en 
pannen worden uit de kast getrokken en een grote trommel hijs je mee in de 
trein. Voor het kernafval is nog steeds geen duurzame oplossing gevonden. 
Een demonstratie op het drielandenpunt is dan ook nodig. Zo kunnen de-
monstranten van alle drie de landen samenkomen en hun stem laten horen. 
Die Duitsers kunnen als een gek rellen, en het zal dan ook een spannend 
spektakel worden. 

19 juni – 20 juni Bewustwordingscampagne De Nachtdienst
Geheime locatie in Amsterdam, €5, 19 juni van 18:00 tot 
20 juni 1:00 uur 
Graag offer jij je weekend op: je gaat niet drinken of dansen, maar je zet je 
in voor een hoger doel. Tijdens De Nachtdienst ga jij met andere studenten 
binnen 32 uur een oplossing te vinden voor het mensenrechtenprobleem in 
Nederland. Als het moet trek je de hele nacht door, slaap is overrated wan-
neer er mensen gered kunnen worden. Op deze vreedzame manier probeer 
jij een steentje bij te dragen. 

21 juni: Mag Het Licht Aan Festival
Tolhuistuin, earlybirdticket €12,50, daarna €17,50 
Nadat je het hele weekend al gebrainstormd hebt over hoe je het mensen-
rechtenprobleem moet aanpakken, is het nu tijd voor meer vertier. Het Licht 
Aan Festival is een festival georganiseerd op de langste dag van het jaar om 
zo lang mogelijk te kunnen filosoferen over de duurzame mens. Tijdens het 
festival worden er geestverruimende gesprekken gehouden met bekende 
filosofen en de Denker des Vaderlands, maar daarnaast is er ook muziek, 
eten en theater. Eindelijk een festival waar jij als idealist je ei kwijt kan. Een 
plek waar je kan genieten en tegelijkertijd heerlijk kan discussiëren over wat 
er allemaal mis is in de wereld.

24 juni: Klimaatzaak Urgenda vs. Nederlandse staat
Den Haag, vooraf aanmelden via de site: www.urgenda.nl 
Volgens Urgenda neemt de politiek niet zijn verantwoordelijkheid om de 
uitstoot van broeikaseffecten te verminderen. Daarom spande Urgenda 
een klimaatzaak aan tegen de Nederlandse staat. Zij vinden dat er sprake is 
van de schending van de mensenrechten als de warmte van de aarde met 2 
graden stijgt. Op 24 juni is de uitspraak en gaat Urgenda met een grote groep 
naar Den Haag om steun te betuigen. Jij bekommert je als echte activist ook 
om het milieu en staat natuurlijk vooraan. 

Stereotypes bestaan. Lees hier elke maand de agenda van een karikatuur-
FGw’er. Hang rond in je eigen straatje of stap in de wereld van je favoriete cliché. 
Deze maand: de beroepsactivist. Je kent ’m wel. Lekker hokjesdenken.
Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Midas van Son

J e hartje gaat sneller kloppen als je hoort van een mogelijke demonstratie. Je huis ligt vol met span-
doeken, T-shirts met allerlei leuzen en muziekinstrumenten om zoveel mogelijk kabaal te maken. 
Je ergert je dood aan mensen die over alles klagen, maar niets doen. Jij hebt hier geen last van en 

durft je mening altijd te geven. De afgelopen maanden heb je het druk gehad: zo stond je vooraan bij de 
bezetting van het Maagdenhuis, danste je om het Lieverdje en blokkeerde je de weg bij de ontruiming 
van het Bungehuis. Maar niet alleen studentendemonstraties trekken jouw aandacht. Jouw hart ligt bij 
iedere vorm van verzet en je bekommert je om het welzijn van de mens in het algemeen. Feminisme, het 
milieu, vluchtelingen. Alles en iedereen verdient steun. 

De beroepsactivist

Ieder moment van de maand: Spoedactie Amnesty
Aanmelden via de site: https://spoedacties.amnesty.nl/ 
Deze actie kan je uitvoeren vanachter je computer. Wanneer je je even niet 
kan concentreren op je studie, verstuur jij een e-mail naar een machthebber 
wanneer er in dat land iemand onterecht wordt gemarteld of vastgehouden. 
Als iedereen berichten stuurt, kunnen ze niet genegeerd worden en kunnen 
onschuldige mensen wellicht vrijkomen. Een makkelijke manier van actie-
voeren zonder de straat op te hoeven.



DE STUDENTENFLAT
GEESTESVOEDSEL

'Welkom in de kutste flat van Amsterdam'. Job Harms (20), eerstejaars muziekwetenschappen, doet de deur open van zijn 
studentenflat in Noord. De gang kan inderdaad gezelliger en lijkt meer op een gevangenis dan op een studentenwoning. Elf 
mensen wonen er, maar eigenlijk kent hij er maar twee. Er wordt dan ook weinig samen gegeten en de keuken is opvallend 
leeg - op de grote hoop afvalzakken na. 'Kom daar niet te dicht in de buurt, dan maak je de vliegen wakker,’ waarschuwt 
huisgenoot Vincent, die wél graag aanschuift als Job de keuken induikt. Die vuilniszakken worden bijna nooit ververst, dus het 
is handiger je kookafval mee naar je kamer te nemen of het uit het raam te gooien. Job doet behendig het raam open en gooit 
wat randjes kip naar beneden. 'O, het kan erger. Er is ook ooit een salontafel naar buiten gegooid'. De kip wordt gebakken, rijst 
en sperziebonen gekookt. Om brand te voorkomen gaat het gas om de vijftien minuten uit. Een bemoeilijkende factor, maar Job 
is inmiddels handig geworden in timen. 

Het wordt een rode curry, een verbasterd recept van Jamie Oliver. Job doet wat honing bij de kip, haalt hem vervolgens uit de 
pan en gaat verder met het bakken van ui, knoflook, aubergine en paprika. Vincent kijkt tevreden zittend op het aanrecht toe 
met een biertje in zijn hand. Dat eerste blijkt een minder goed idee. 'Hè getver! Ik moet ook niet op het aanrecht gaan zitten, 
het plakt zo, maar dat vergeet ik steeds'.

In een vijzel maalt Job kruidnagel, gember, sereh en koriander. Dat gaat in de pan, samen met kurkuma, kaneel ('een heel klein 
beetje, anders overheerst het en heb je alles voor niets gedaan'), sojasaus en twee gehakte rode pepers. Job strooit zout in de 
pan en vertelt zijn geheim: ‘Gewoon veel zout in het eten, zodat het lekker lijkt. Dat doen de pakjes-en-zakjesfabrikanten ook.’ 
De kip gaat terug in de pan, kokosmelk en cherrytomaatjes mogen erbij en de curry is klaar.

'Als je in het begin zelf probeert te koken, smaakt het altijd kutter dan het pakje. Maar ik kom er wel'. Hij is er al gekomen. De 
curry is verwarmend lekker, en vormt de ideale zondagslunch na een brakke ochtend. 

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

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte Kleyn duikt de 
keuken in met FGw’ers. Deze keer: rode curry in een studentenflat.   
Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Daniel Webb 


