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Kleien, filmen, schrijven;
lang leve creativiteit!
‘Literatuur wordt er mijns inziens niet beter op als deze politieke belangen dient en een 
maatschappelijk idealisme primair stelt, en al helemaal niet als dit van buitenaf wordt 
opgelegd’, betoogt Abel van Oosterwijk (pagina 20). Hiermee reageert hij op het artikel 
in ons aprilnummer, waarin schrijfster Karin Amatmoekrim pleit voor een geëngageerde 
literatuur. Een heus debat binnen Babel. Wanneer literatuur politiek moet zijn,  is ‘de kracht 
der verbeelding ondergeschikt aan de politiek, het individu aan de massa, literaire vrijheid 
aan naastenliefde’, aldus Van Oosterwijk. Is er dan nog wel ruimte voor creativiteit? 

In het onderwijs doet creativiteit ook vaak onder aan maatschappelijk belang. Het is hoog tijd 
voor meer waardering voor het kunstonderwijs! Robin Dirker legt ons haarfijn uit waarom 
ons huidige opleidingssysteem slechts een beroep doet op de beperkte kenmerken van ons 
geestelijk vermogen (pagina 12). Dirker: ‘Door in aanraking te komen met het onverwachte, 
het onbekende en daarmee uitdagende, kan een mens zich tevens als ethisch individu 
ontwikkelen.’

Creatieve processen kunnen de mens ontwikkelen en een verandering teweeg brengen. 
Tijdens het maken van de documentaire De keuze van mijn vader, ondervond de 
filmmaakster Yan Ting Yuen dit aan den lijve (pagina 8). Ze begon aan de film met een zak 
vol vragen: waarom emigreerde mijn vader vanuit Hong Kong naar Nederland? Dacht hij wel 
na over wat dat met haar leven zou doen? En bovenal: houdt hij van mij? Maar gedurende 
het project kreeg Yuen steeds minder behoefte om antwoorden op al haar vragen te vinden. 
Yuen: ‘Door de documentaire heb ik leren loslaten.’ 

Maar creativiteit kan ook een obsessie worden. Anna Enquist schreef een boek over haar 
bijzondere vriendschap met Gerrit Kouwenaar en bewondert in Babel zijn vermogen zich 
écht dichter te voelen (pagina 22). Zijn creativiteit, zijn dichterschap zat zo diep in hem, 
dat het nare consequenties met zich mee kon brengen voor zijn familie en vriendschappen. 
Enquist: ‘Het dichterschap ging altijd voor.’ 

Onder creativiteit verstaan we natuurlijk ook: een homp klei kopen en gewoon beginnen 
(achterkant). FGw’er Erwin Hurenkamp komt tijdens modelboetseren helemaal tot rust. ‘Je 
bent alleen maar bezig met kijken, voelen, opnieuw kijken en opnieuw voelen.’ De waarde 
hiervan – het leegmaken van je hoofd – kan niet worden onderschat. Vandaar deze korte 
ode aan creativiteit.

Vincent Smit en Kim Visbeen
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dat in Europese talen dit onderscheid niet wordt 
uitgedrukt: in het Nederlands, bijvoorbeeld, kun 
je zowel “Jans boek” als “Jans vader” zeggen. Veel 
andere talen kennen dit verschil echter wel. In veel 
Afrikaanse talen, bijvoorbeeld, wordt de relatie 
alleen aangegeven bij “boek”-type woorden, niet 
bij “vader”-type woorden. “Jans vader” wordt in 
die talen dus simpelweg uitgedrukt als “Jan vader.”’ 
Voor Van Rijn is de belangrijkste vraag die hieruit 
voortvloeit of het zo kan zijn dat de soort relatie 
de vorm van de relatie beïnvloedt. Met andere 
woorden: is het zo dat relationele woorden zoals 
‘vader’ of ‘been’ ook daadwerkelijk een andere 
vorm verlangen omdát het relationele woorden 
zijn, of is het puur toeval?

In groten getale
Gelukkig bestaan er voor dit soort taaltypologische 
onderzoeken zogenaamde grammatica’s. Dit zijn 

naslagwerken die op een systematische manier de 
grammatica van een taal beschrijven. Van Rijn: 
‘Grammaticaschrijvers gaan bijvoorbeeld naar een 
inheemse stam in het Amazonegebied en zoeken 

antwoorden op vragen als: welke klinkers en 
medeklinkers kent deze taal? Hoe druk je 
meervoud uit en hoe maak je verkleinwoorden? 
Wat is de volgorde van woorden in zinnen? Ik heb 

van ongeveer zestig talen data verzameld op basis 
van die grammatica’s. Dat vergt nog best wat 
oefening. Ze worden geschreven in verschillende 
tradities en je moet goed op de hoogte zijn van alle 
terminologie. Meestal breng je zoveel tijd door 
met een grammatica dat je je die taal vanzelf een 
beetje eigen maakt.’ 

'Sorry, ik ga altijd heel snel praten 
als ik ergens enthousiast over ben’, 
verontschuldigt promovenda Marlou 

van Rijn zich nadat ze klaar is met uitleggen 
waar haar onderzoek over gaat. Haar onderzoek 
vindt plaats in het vakgebied taaltypologie, 
een discipline binnen de taalwetenschap. Als 
taaltypoloog, zo legt van Rijn uit, ben je bezig een 
zo groot mogelijke verscheidenheid aan talen met 
elkaar te vergelijken op zoek naar zogenaamde 
taaluniversalia: wetmatigheden die gelden voor 
alle natuurlijke talen, ongeacht waar ze gesproken 
worden of tot welke taalfamilie ze behoren. In haar 
onderzoek, getiteld ‘The expression of modifiers 
and arguments in the noun phrase and beyond: 
A typological study’, gaat Van Rijn op zoek naar 
wetmatigheden in de uitdrukking van het verschil 
tussen relationele en niet-relationele woorden. 
Een lastig onderwerp, dat gelukkig haarfijn uit te 
leggen is met behulp van simpele voorbeelden.

Jans vader versus Jans boek
Van Rijn: ‘Woorden hebben altijd een onderlinge 
relatie. Mijn onderzoek stoelt op de observatie 
dat die relatie van twee soorten is. Enerzijds heb 
je woorden die altijd in relatie staan tot een ander 
woord – dat is inherent aan hun betekenis. We 
noemen deze woorden ook wel relationeel. Goede 
voorbeelden hiervan zijn verwantschapstermen – 
vader, moeder, neef, oom – of lichaamsdelen. Het is 
inherent aan een vader dat het iemands vaders is 
en het is inherent aan een been dat het deel is van 
een lichaam. Aan de andere kant heb je ook veel 
woorden waarvoor dit niet geldt: boeken, pennen, 
tafels en stoelen zijn allemaal objecten die geen 
relatie met iets of iemand anders in zich dragen. 
Ze kunnen wel in relatie staan tot een ander woord 
(zoals in bijvoorbeeld ‘Jans boek’), maar het is niet 
inherent aan hun betekenis.

Een verschil in vorm
Voor haar onderzoek heeft Van Rijn gekeken of het 
verschil tussen een woord als ‘vader’ en een woord 
als ‘boek’ consequenties heeft voor de vorm waarin 
de relaties worden beschreven. ‘Het is bekend 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Deze maand: Marlou van 
Rijn (1987), promovenda in de Taal-
wetenschap, over haar taaltypologisch 
onderzoek naar de uitdrukking van 
het verschil tussen relationele en  
niet-relationele woorden.
Tekst /// Vincent Smit
Beeld /// Charlotte Klein

STUDIEGIDS 2.0

Babel4

Een gecompliceerde woordrelatieCoding the Humanities

Waarom zou een geesteswetenschapper moeten kunnen programmeren? Voor velen zal dit klinken als 
vloeken in de kerk – geesteswetenschappen bestaan toch júist bij gratie van de menselijke maat? 
Kaspar von Beelen (1984), van huis uit historicus, neemt studenten aan de hand om te laten zien 

waarom coderen wel degelijk van belang kan zijn voor de geesteswetenschappelijke praktijk. ‘Voor historici is 
het vaak belangrijk dat je een kleine hoeveelheid literatuur heel goed kent, maar juist omdat er de laatste tien, 
twintig jaar zoveel data beschikbaar zijn gekomen, zijn er nu analyses mogelijk die destijds ondenkbaar waren.’ 
Te denken valt aan grootschalige discoursanalyses, in databases van miljoenen boeken, of het schrijven van 
software die beter geschikt is om geesteswetenschappelijke analyses te doen, dan de software die nu bestaat: 
‘Het mooie aan dit relatief jonge werkveld is dat je feitelijk je eigen context moet scheppen. In mijn eigen 
onderzoek binnen de literatuur moet ik mezelf nu steeds de vraag stellen hoe ik door computationele analyse iets 
kan zéggen over de tekst – dat soort reflectie is van groot belang.’

In Coding the Humanities leren studenten de basisgrepen van het programmeren in Python, om vervolgens 
tot een stukje software te komen dat hen in staat stelt een onderzoekje te doen. ‘Zo beschikken we over een 
database met liedtitels. Door iets relatiefs simpels als woordfrequenties door de tijd heen te tellen, kun je daaruit 
interessante dingen opmaken. Dergelijke toepassingen van programmeren willen we de studenten laten zien. 
Grof genomen merk ik dat geesteswetenschappers met enige kennis van programmeren daar ook profijt van 
hebben voor in latere bezigheden, omdat zij dit programmeren ook daadwerkelijk functioneel inzetten voor de 
geesteswetenschappen.’

Voor het vak is geen basiskennis van programmeren vereist, al zal het schrijven van code wel de hoofdmoot van 
het vak zijn – uitdagend voor hen die nieuw zijn, maar verdiepend voor studenten met ervaring. Daarnaast zal 
reflectie op de praktijk van het programmeren een belangrijke rol krijgen: ‘Je kunt makkelijk goedlopende code 
schrijven, zonder dat er één zuivere conclusie uit voortkomt. Concreet zullen we veel bezig zijn met de vragen: 
wat ben ik als geesteswetenschapper aan het doen, en hoe kom ik daar eigenlijk? Het schrijven van code is dan 
eigenlijk maar één tussenstapje daarin.’
 

Wat is het belang van een vak volgens de docenten die het geven? Deze 
maand: Coding the Humanities, gegeven door dr. Kaspar Beelen.  
Tekst /// Joey de Gruijl   Beeld /// Winonah van den Bosch
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Marlou van Rijn (1987) deed de bachelor 
Taalwetenschap en de researchmaster 
Linguistics aan de Universiteit van Amsterdam. 
Ze is gespecialiseerd in taaltypologie; een 
vakgebied binnen de Taalwetenschap dat 
zich richt op de onderlinge verschillen en 
overeenkomsten tussen talen en taalfamilies. 
Op 15 juni verdedigt ze haar proefschrift in  
de Agnietenkapel.
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Vak: Coding the Humanities
Docenten: Dr. Kasper Beelen
Onderwijsinstituut: Digital Humanities
Ingangseisen: Propedeuse in de Geesteswetenschappen
Periode: Semester 1, Blok 2
Voertaal: Engels

MEESTAL BRENG JE 
ZOVEEL TIJD DOOR MET 

EEN GRAMMATICA DAT JE 
JE DIE TAAL VANZELF EEN 

BEETJE EIGEN MAAKT



P as een jaar geleden studeerde Het Klokhuis-presentator Pascal Tan 
af van de UvA. Nadat hij verscheidene skatekampioenschappen op 
zijn naam had staan, een hoofdrol had vertolkt in de tienerfilm Hoe 

overleef ik en de bachelor Media en cultuur had afgerond, was het tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Hoewel er relatief weinig overeenkomsten zijn tussen 
zijn bachelor en zijn huidige baan, ziet Tan wel degelijk een voortgang van 
kennis. Vooral het denkniveau en het kritisch nadenken komen hem nog veel 
van pas. Daarnaast leerde hij bij zijn opleiding Media en cultuur om logisch 
te redeneren en hoe je iets het beste kan overbrengen aan je publiek. ‘Juist 
omdat ik nu programma’s voor kinderen maak, is het belangrijk om je bewust 
te zijn hoe je iets overbrengt en hoe je overkomt’, aldus Tan. 

Van het een komt het ander
Hoewel presentator van Het Klokhuis geen reguliere postuniversitaire 
baan is, biedt het een grote kans om door te stromen naar de verdere 
televisiewereld. Tan: ‘Via Het Klokhuis ben ik bij Zappmissie terechtgekomen 
en via dat programma heb ik een aanbod gekregen om een programma in 
Israël te maken.’ Het skaten dient tegenwoordig meer als hobby dan als 
goedverdienende bijbaan. Toch heeft het hem geen windeieren gelegd. ‘Een 
skater vroeg eens of ik interesse had in het spelen in een tamponreclame. 
Ik kreeg iets van dertig euro dus ik was helemaal happy. De regisseur vond 
me heel grappig en vroeg me voor Checkpoint. Daar heb ik uiteindelijk 
gepresenteerd van mijn zestiende tot mijn eenentwintigste.’ Veel skaters zijn 
uiteindelijk in de televisie- of filmwereld terecht gekomen. Volgens Tan heeft 

dat te maken met het beginnen met filmen op vroege leeftijd om zo je tricks 
te verbeteren. ‘Je gaat je dan onbewust toch comfortabeler voelen voor de 
camera.’

Programmaontwikkeling
Doordat het voorbereiden voor een opname zoveel tijd kost, is het maximale 
aantal draaidagen vier per week. De omvang van het team rondom één 
aflevering is enorm; voor ieder onderwerp zijn programmaschrijvers, 
producenten, regisseurs en specialisten nodig. ‘Uiteindelijk sta je daar wel 
met een heel team dat ervoor zorgt dat het filmpje nog ergens op slaat’,  
lacht Pascal. De items moeten toepasbaar voor kinderen gemaakt worden, 
maar zelf is hij hier weinig bij betrokken. Tan: ‘Mij leek het bijvoorbeeld heel 
vet om een item over depressies te maken. Hier wordt dan wel naar geluisterd 
maar er wordt niet veel mee gedaan. Dit soort onderwerpen zijn ook wel erg 
zwaar.’ 

Het mooiste aan het werken bij Het Klokhuis vindt Tan de afwisseling.  
Niet alleen de tijden zijn op zijn minst flexibel te noemen (werktijden variëren 
van vier dagen per week tot weken achtereen geen draaidagen), ook de  
locaties verschillen per keer. ‘Hier komt het kritische uit mijn studie wel weer 
terug. Alles wat in Klokhuis gezegd wordt, is wetenschappelijk bewezen’, 
aldus Tan. ‘In mijn vriendenkring sta ik onderhand bekend als lopende 
encyclopedie.’ 

De toekomst
Voor in de nabije toekomst ambieert Tan een carrière bij BNN. ‘Ik zou enerzijds 
graag terug willen gaan naar de filmwereld. Anderzijds lijkt het me geweldig 
om de grenzen op te zoeken en echt programma’s te maken voor 
jongvolwassenen over items die leven onder de jeugd.’ De tatoeage van het 
gelukstofje serotonine op zijn rechterarm lijkt dit te bevestigen. 

Wetenschap voor kinderen
Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de bril van 
een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: Pascal 
Tan (1993), presentator bij Het Klokhuis, skater en acteur. 
Tekst /// Hannah van der Vegt    Beeld /// Dennis Notebaart  

 
  Pascal Tan  

 1993
Studie 
 Bachelor Media en cultuur
Afstudeerjaar 
 2016
Werk 
 Presentator Het Klokhuis
Salaris 
 € 300 per draaidag

BROOD OP DE PLANK
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Begeer en bemin

[gitaar loop maken, 55 seconden]
[het publiek in kijken, hopelijk lach]
[dansen en zeggen: ‘chill hè dit’]

‘Eindelijk weg, eindelijk alleen
ik heb mezelf pas gevonden, toen ik eindelijk verdween
in m’n eigen stekkie, m’n eigen plekkie,
ik ben nu net als iedereen, wat ben ik heppie

24, twee violen en een trommel en een fluit
ben nog steeds niet volwassen en ik stel echt alles uit
ik ben zo iemand die dan plots geen wc-papier heeft
ik vond een blauwe envelop, m’n reet maar daarmee afgeveegd

Jaaa… gangster shit…

Ik studeer, ik leer, probeer te leven min of meer 
Stribbel niet tegen, dan doet de pijn minder zeer

Begeer, bemin, al heb je tegenzin
Al is de wereld soms raar, je zit er toch al in

Begeer, bemin, al heb je tegenzin
Al is je leven kut, je zit er toch al in’

[hopelijk applaus]

BUGRA

Bugra (1993) studeert Nederlandse taal en 
cultuur en is campusdichter van de UvA en HvA
Beeld /// Saskia Groenewegen
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E igenlijk houdt ze helemaal niet van dit 
soort ego-documentaires, reageert Yuen 
meteen lachend op de vraag waarom ze 

deze documentaire heeft gemaakt. Maar toen haar 
vader na 50 jaar in Nederland een restaurant in 
Maastricht te hebben gerund, besloot om weer 
terug te gaan naar Hong Kong, dacht ze opeens: dit 
moet ik vastleggen. Al die tijd bleven er vragen in 
Yuens hoofd rondspoken: waarom vertrok hij naar 
Nederland? Stond hij erbij stil hoe dat ook haar 
leven – ze was toen zes jaar – zou beïnvloeden? 
Yuen vertelt: ‘Wij praatten nooit met elkaar. Dat 
is heel Aziatisch. Je hebt het over van alles en nog 
wat, behalve waar het echt om gaat.’  

De keuze van mijn vader is een film over migratie, 
verweven met de geschiedenis van China, maar 
misschien gaat de film nog wel meer over de 
relatie tussen Yuen en haar vader. Hoe had Yuens 
leven en dat van haar vader eruitgezien als ze 
Hong Kong nooit hadden verlaten? Haar vader 
lijkt niet over deze vraag na te denken, maar Yuen 
fantaseert in de film over hoe haar leven had 
kunnen zijn. Yuen vertelt dat de film in feite twee 
lagen bevat. ‘De eerste laag is het migratieverhaal 
van hoe mijn vader van China naar Hong Kong is 
geëmigreerd, en vervolgens van Hong Kong naar 
Nederland.’ Toen haar vader naar Hong Kong 
vertrok was er in China een grote hongersnood; 
eind jaren 50 stierven tientallen miljoenen 
mensen. De Culturele Revolutie in 1966-76 
ontwrichtte vervolgens de hele samenleving. Yuen 

was benieuwd naar de omstandigheden van haar 
vaders vertrek en wilde het liefst alle feiten boven 
water krijgen. ‘Maar het onderliggende verhaal 
gaat over de verhouding tussen mijn vader en mij’, 
vertelt Yuen: ‘Door de hele documentaire klinkt de 
vraag of wij, als vader en dochter, dichter bij elkaar 
komen. En de hamvraag is uiteindelijk: houdt hij 
wel van mij? Hij vertelt het me niet, maar ook ik 
spreek mijn liefde niet uit.’

De film heet De keuze van mijn vader, maar 
in hoeverre was het echt zijn keuze om te 
emigreren? 
‘In de film probeer ik inderdaad achter de 
beweegredenen van de keuzes te komen die mijn 
vader destijds gemaakt heeft. Ik vroeg me af of hij 
überhaupt wel een keuze had of dat zijn keuzes 
enkel waren ingegeven door de situatie of de 
geschiedenis. Mijn oom is bijvoorbeeld gevlucht 

uit Hong Kong, omdat hij bang was dat de Culturele 
Revolutie op de Britse kolonie zou overslaan. Mijn 
vader vertelde de ene keer dat hij gevlucht was 
voor de politieke situatie, terwijl hij een andere 
keer aangaf Hong Kong gewoon een beetje beu te 
zijn. Uiteindelijk denk ik niet dat het de politieke 
veranderingen zijn die mijn vader hier hebben 
gebracht. Mijn vader is een avonturier en hij heeft 
bepaalde keuzes gemaakt die hij op dat moment 
belangrijk vond.’

Wat waren jouw beweegredenen om deze 
persoonlijke documentaire te maken? 
‘Nadat mijn ouders geëmigreerd waren heb ik 
me behoorlijk alleen gevoeld. Ik heb nu ook 
een dochter en ik kan me nog altijd moeilijk 
voorstellen wat mijn vader heeft gedaan. Hij 
ging ergens naartoe waar hij de taal en wetten 
niet begreep. Hij wist helemaal niets en kon niet  
eens vertellen waar Nederland op de kaart lag.  
Het zou niet in mijn hoofd opkomen om mijn 
dochter dat aan te doen. Er is een moment in de 
film dat ik aan mijn ouders vraag of ze ook aan 
mij dachten toen ze besloten te emigreren. Hun 
antwoord was “nee”. Zoals alle Aziaten doen, 
maakten mijn ouders er weer een grapje van. 
Op zo’n moment heeft het geen zin meer om nog 
op de vraag door te gaan. Ik besef dat de pijn 
van mijn ouders, die een hongersnood hebben 
meegemaakt, honderd keer erger was. Dat ik me 
eenzaam voelde, valt in het niet bij wat zij hebben 
meegemaakt.' 

DOOR DE HELE 
DOCUMENTAIRE 

KLINKT DE VRAAG OF 
WIJ, ALS VADER EN 

DOCHTER, DICHTER BIJ 
ELKAAR KOMEN

Filmmaakster Yan Ting Yuen (1967) maakt met De keuze van mijn vader voor het eerst een 
persoonlijke documentaire. De film gaat over haar vader die Hong Kong verliet en ervoor koos 

met zijn gezin naar Nederland te emigreren.    Tekst /// Gwyneth Sleutel en Kim Visbeen    Beeld /// Anna Berkhout 

Een persoonlijk 
portret

Een persoonlijk 
portret

HET INTERVIEW HET INTERVIEW
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Waren er bepaalde vragen die bij jou nog 
achterbleven, maar waar je niet op door durfde 
te vragen?
‘Het is een westerse gedachte om de confrontatie 
aan te willen gaan. Je wilt het kwijt. Zo ben ik er 
ook wel een beetje ingestapt, met de gedachte; ik 
ga eindelijk de vragen aan mijn vader stellen, die ik 
altijd al heb willen stellen. Maar al gauw merkte ik 
dat het helemaal geen zin had. Mijn ouders zitten 
helemaal niet met de problemen waar ik mee 
zit. Door de documentaire heb ik leren loslaten. 
De fixaties waar ik mee zat, ben ik kwijtgeraakt 
gedurende het hele proces. Ik kwam erachter dat 
ik helemaal geen confrontatie nodig had.’

Je zegt dat je hebt leren loslaten. Van alle 
personages in de film ligt eigenlijk de meeste 
ontwikkeling bij jezelf. Zou je kunnen zeggen 
dat jij hoofdpersoon van de documentaire bent 
geworden?
‘Een van de belangrijkste vragen in de 
montagekamer was: over wie gaat de film nou 
eigenlijk? Ik hang de film op aan het personage 
van mijn vader, maar ik merkte tijdens het 
productieproces al gauw dat mijn vader geen 
ontwikkeling doormaakte. En dus moest het 
verhaal meer aan mij opgehangen worden. Ik 
ben ook degene waarmee de meeste mensen 
zich kunnen identificeren en ik maak inderdaad 
de grootste ontwikkeling door. Hoewel ik mijn 
documentaireproject ben begonnen met een 
zak vol vragen blijkt ook uit de film dat ik steeds 
minder vragen stel. Het wordt steeds stiller. Ik laat 
mijn vader vertellen, in plaats van dat ik het zelf in 
de hand wil houden.’

Als kijker ben je je er voortdurend van bewust 
dat de filmmaker er ook is. Je stelt vragen 
en komt zelf ook geregeld in beeld. Was dit 
voordat de film in de montagekamer belandde 
ook al besloten? 
‘Een film over je vader gaat per definitie over jezelf. 
Het zou ook gewoon te makkelijk zijn om andere 
mensen, die dicht bij jezelf staan, te portretteren, 
terwijl je jezelf uit de film laat. In dat geval zou 
er voor mij niks op het spel staan. Doordat ik zelf 
ook nadrukkelijk in de film aanwezig ben, krijg ik 
er net zo van langs als mijn familieleden. Ik stel 
vragen, maar mijn moeder is constant bezig mij 
te bashen: je verdient niks, je doet dit niet goed. 
Dat is ook een soort onderdeel van hoe wij met 
elkaar omgaan. En dat moet ik dan ook laten zien, 
anders is het ook niet eerlijk. Wat heb je aan zo’n 

persoonlijk intiem portret van je eigen vader als je 
zelf de dans ontspringt?’

In de film zit ook een heel emotionele scène 
tussen jou en je neef, waarin hij vertelt hoeveel 
jouw vader voor hem betekent. Hoe lukte het 
jou als filmmaker om toch een zekere afstand 
te behouden tot de film zelf?
‘Dat was ook heel lastig. Ik ben zowel hoofdpersoon, 
als filmmaker, als dochter. Maar het ging me goed 
af. Als ik draaide, was ik gewoon aan het draaien. 
Het lastige was dat ik de controle moest opgeven. 
Soms wilde ik teveel regisseur zijn. Zo had ik een 
verhaallijn bedacht waar ik met mijn vader naar 
het strand ging. Ik had de cameraman nauwkeurig 
geïnstrueerd en hem verteld hoe het gesprek 
tussen mijn vader en mij zou gaan verlopen. Ik 
dacht dat het heel emotioneel zou worden. Maar 
er gebeurde uiteindelijk helemaal niks! Ik liet 
mijn vader een stuk van de trap van ons oude 
restaurant zien die ik had meegenomen. Hij 
herkende het niet. Op het moment dat hij dat zei, 
wist ik dat de scène, zoals ik die bedacht had, niet 
meer zou werken. Er voer een bootje langs in de 
zee en het vuurwerk begon. Het moment was weg. 
Mijn vader zei: het is ook wel heel mooi hier. En 
toen dacht ik: ja, hij heeft gewoon gelijk. Ik wenste 
hem gelukkig nieuwjaar en uiteindelijk werd het 
een prachtscène.’ 

In de film maak je ook gebruik van fictieve 
sequenties. Waarom heb je hiervoor gekozen? 
‘Ik ben een filmmaker die houd van een zekere 
stilering in de film. Hierom kies ik er vaak voor 
fictie met de werkelijkheid te vermengen. De 
werkelijkheid is al erg genoeg. Ik wil graag iets 
moois laten zien en de abstractie en de schoonheid 
van het leven in kaart brengen. Dit kan middels 
fictie. In De keuze van mijn vader maak ik gebruik 
van fictieve scènes, waar een acteur eventuele 
levens van mijn vader naspeelt. Mijn vader is heel 
pragmatisch, maar ik ben een filmmaker en wil 
mijn fantasie gebruiken. Ik wilde voortborduren 
op wat er gebeurd zou kunnen zijn en wat voor 
levens we gehad zouden kunnen hebben. Ook al 
heb je er natuurlijk niks aan, ik was benieuwd hoe 
het leven eruit had kunnen zien, wanneer mijn 
vader andere keuzes gemaakt zou hebben.’ 

WAT HEB JE AAN ZO’N 
PERSOONLIJK INTIEM 

PORTRET VAN JE EIGEN 
VADER ALS JE ZELF DE 

DANS ONTSPRINGT?

V an het ene op het andere moment zat ik vol smurrie. Van buiten zag je 
niks, maar ik voelde het dikke stroperige spul klotsen in mijn binnenste. 
Ik was een ballon vol modderig water. Ik bewoog niet, want ik dacht dat 

de smurrie dan naar buiten zou druipen uit mijn neus en mijn mond en mijn 
ogen en mijn oren. Mijn hand een grijze veeg achter op de deurklink. 

Ik fietste naar de huisarts. Met elke beweging voelde ik mijn binnenste klotsen, 
zwart en vloeibaar waar stevig vlees en botten en bloed hadden moeten zitten. 
‘Och ja’, zei de dokter. Zijn ogen waren groot en bloeddoorlopen. Hij maakte 
een paniekerig gebaar met zijn handen, en ik concludeerde dat ik niet mocht 
gaan zitten. Ik keek hem aan, voelde mijn ogen dobberen in de prut onder 
mijn huid. ‘Ja, het is smurrie.’ Zover was ik ook al wel. ‘Valt er wat aan te doen?’ 
Hij schudde meewarig het hoofd: ‘Het lijkt me beter als je nu weggaat.’

De volgende ochtend raakte het doucheputje verstopt met smurrie die van mij 
af was gedruppeld. Ik behandelde de afvoer met gootsteenontstopper, maar 
het mocht niet baten: het putje was geen putje meer. Ik draaide de douche 
dicht voordat hij kon overlopen. De smurrie leek nu wel door mijn huid heen 
te dringen, bijtend als zuur maar zonder wonden te maken. Het sijpelde door 
me heen, en ik voelde dat ik vol gaten zat. Ik was bang dat er een vlieg zou 
binnenkomen. Een vlieg zou zo door de smurrie heen bij mij naar binnen 
kunnen vliegen, en gaan zoemen in mijn hoofd. Het ging niet snel genoeg. In 
mij groeide de smurrie, werd hij dikker en zwaarder, maar de afvoer schoot 
niet op. Alleen het dunne residu, het grijze, waterige spul, kwam eruit. Ik 
begon op te zwellen, mijn huid trekkerig en klam. Ieder moment kon ik als 
een overrijpe vrucht of een overvolle ballon uit elkaar spatten.

In het middelste laatje van mijn bureau lag een mes. Een stanleymes dat ik 
gebruikte om stoffen mee te snijden, voordat ik ze onder de naaimachine 
omtoverde in zachte pastelkleurige niemendalletjes, die je absoluut niet met 
vieze vingers hoorde aan te raken. Zeker niet als je zo vies was als ik, van 
binnen en van buiten.
 
Het was zwaar om mezelf erheen te hijsen. Het was bijna onmogelijk om met 
mijn worstvingers het laatje open te trekken. Het handvat werd gitzwart van 

mijn vingertoppen, alsof ik een fles inkt had omgestoten. Daar lag het mesje. 
Ik brak het botte uiteinde van het lemmet af en testte de scherpe kant op mijn 
vingertop. Waar een vuurrode druppel bloed had moeten opwellen verscheen 
een zwarte vlek. Ik kon er niet te lang naar kijken. Het was een wormgat. Mijn 
eigen lichaam ging me verslinden. Het moest eruit. Ik moest eruit. Ik zette de 
punt van het mes op mijn huid, precies op de ader op mijn pols, en trok het 
mes naar beneden richting de holte van mijn elleboog.

Het bloedde niet. Ik dacht aan moeders, op het moment dat hun eerste kind 
geboren wordt, op het moment dat hun lichaam zich verder opent dan ze 
ooit voor mogelijk hielden. De smurrie baande zich een weg naar buiten, 
nu verbazingwekkend samenhangend. Het sijpelen van de afgelopen uren 
was verleden tijd. De smurrie was een grote massa geworden, vaag langs de 
randen en verstuivend in de lucht als de pollen van een bloem, zonder dat de 
deeltjes ooit losraakten van elkaar.

Ik zuchtte diep toen het hele gedrocht zich van mij had losgemaakt. Mijn 
handen waren weer wendbaar en smal. Ik pakte het boek op waar ik al in had 
willen lezen sinds de hele ellende begonnen was, maar kon het niet lezen. De 
woorden, glashelder voor mijn scherpe ogen, hadden geen betekenis meer. Ik 
had mijn ziel losgesneden.

Geheel zonder afschuw of angst keek ik toe hoe mijn smurrie zich een weg 
baande door mijn kamer, langs en onder en door alles heen. Het druppelde 
met gemak onder de kier van mijn deur door, mijn ouders en mijn zusje 
tegemoet. Ik kon niets doen om hen te redden. Ik was dood. 

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!

 
Julia Neugarten 1996) is eerstejaars student Literary and Cultural 
Analysis en begint volgend jaar aan de Bachelor Engelse taal en cultuur. 
Ook heeft ze een blog genaamd Findings Of A Frenzied Fangirl.

Smurrie
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Filmmaakster Yan Ting Yuen (1967) is geboren 
in Hong Kong en emigreerde met haar ouders 
op zesjarige leeftijd naar Nederland. Eerder 
maakte ze onder andere de documentaires 
Het geheim van de HEMA en Dinner with 
Murakami. Haar nieuwste film De keuze van 
mijn vader is vanaf 22 juni in verschillende 
filmtheaters door het land te zien. 
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In de Lower East Side huurde ik een kamer bij een stel. Mijn vrouwelijke 
huisgenoot was veertig jaar en was op haar vijfentwintigste vanuit 
Brazilië naar New York gekomen voor een uitwisselingsprogramma. 
Op een dronken avond vertelde ze mij dat ze zevenduizend dollar aan 
een drugsdealer had gegeven zodat hij met haar trouwde. Toen ze haar 
greencard kreeg, scheidde ze van hem en trouwde ze later met een 
andere Amerikaan (‘Op hem was ik wel echt verliefd hoor.’). Hij kwam uit 
Kentucky, maar ze peinsde er niet over om daar te wonen. ‘Ik ben niet 
zwart of zo, maar ik werd daar wel zo behandeld’, zei ze getergd. Tussen 
neus en lippen liet ze weten dat deze man heroïneverslaafd was en een 
overdosis nam in de badkamer. Ze scheidde ook van hem, maar draagt nog 
steeds zijn naam en woont in zijn appartement. 

Onze andere huisgenoot was haar vijftien jaar jongere toyboy uit de 
nietige staat Ohio. Zijn stem klonk zoals die van een 14-jarige valley girl die 
haar zin niet krijgt en het woord ‘like’ misbruikt. Elke avond vertelde hij 
over de strippers die hij had geneukt voordat hij zijn vriendin ontmoette. 
Waarom hij zijn vermoedelijke jongenskleedkamerfictie altijd moest 
vertellen waar zij naast zat, was me een raadsel. Ondanks het feit dat zijn 
vriendin op illegale wijze een greencard had gekregen en hij wilde dat ze 
elke dag taco’s voor hem maakte, was hij een felle Trump-supporter. Niet 
verwonderlijk dat hij hetzelfde warrige blonde nazikapsel had als Donald.

De muren waren dun, en hoewel ik ze nooit hoorde neuken, hoorde ik ze 
wel ruziën. De ene keer noemde hij haar een old cunt omdat hij niet wilde 
dat zij naar een girls only diner ging, de andere keer gilde zij dat hij een 
freak is zonder vrienden. Het is dat ik er iets minder dan vier maanden 
woonde en nauwelijks thuis was, anders was ik na twee weken al naar 
Brooklyn gevlucht. 

Ze maakten elkaar vaak emotioneel kapot, maar keerden zich net zo 
gemakkelijk tegen mij. Toen ik het appartement verliet, werd mijn borg 
van 1200 dollar nooit terugbetaald en blokkeerden ze mijn nummer. 
Het duurde ellenlang om mijn geld terug te krijgen, door middel van een 
rechtszaak. De enige gelukzalige herinnering die ik aan dat appartement 
heb overgehouden, is het moment waarop ik vlak voor mijn vertrek een 
paar flinke rochels in hun shampooflessen achterliet.

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

Lieve huisgenoten
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Volgens UNESCO zullen de komende dertig jaar wereldwijd meer mensen 
een diploma halen dan ooit tevoren. Waar een diploma in het verleden 
min of meer garant stond voor een baan, is dit nu louter behulpzaam 

als voorsprong op de arbeidsmarkt. Het onderwijssysteem is wat dit betreft 
toe aan een grondige wijziging; een diploma zou immers niet als doel op zich 
moeten gelden. Het is een tussenstap in een levenslange zoektocht, waarin 
een mens zijn talenten blijft ontdekken, ontwikkelen en benutten. Gedurende 
deze zoektocht is binnen ons onderwijssysteem tegenwoordig nauwelijks 
aandacht voor creativiteit. Scholen richten zich op uniforme doelstellingen en 
het bereiken van overeenkomstige resultaten tussen scholieren. Als scholier 
word je overwegend gecorrigeerd op het maken van fouten, omdat ons 
onderwijssysteem er veelal op is gericht fouten te stigmatiseren. Zo wordt 
onderwijs steeds minder creatief. Het is om onder andere die reden hoog tijd 
dat er weer meer waardering komt voor het kunstonderwijs. 

Hiërarchie is niets nieuws 
Schrijver en onderwijsscepticus Ken Robinson heeft zich in het verleden 
uitvoerig uitgelaten over het onderwijs. In zijn TED Talk verdedigde hij 
de stellingname dat scholen tegenwoordig het aanleren van academische 
vaardigheden als primair doel zien. Het schoolsysteem verwaarloost hierom 
andere vormen van intelligentie, die met name binnen de creatieve vakken 
nodig zijn. Overwegend wordt er binnen het onderwijs meer waarde 
toegekend aan vakken als wiskunde, Nederlands en Engels. Robinson stelt 
in zijn lezing dat deze bestaande hiërarchie in het onderwijs, om bepaalde 
vakken als belangrijker te zien, sterk bepalend is voor de manier waarop 
wij ons later als mens ontwikkelen. Volgens Robinson kunnen we ons beter 
ontwikkelen als we de bestaande hiërarchie te doorbreken. 

Deze nadruk op bepaalde vakken is zeker niet nieuw. Het denken van de 
Laat-Romeinse filosoof, schrijver en politicus Boëthius vormde de bakermat 
van deze hiërarchie. Zijn zogeheten ‘vrije kunsten’ zijn in onze samenleving 
de ruggengraat geworden van het moderne onderwijs. De vrije kunsten van 
Boëthius bestonden uit: welsprekendheid, logica, rekenkunde, meetkunde 
en sterrenkunde. De beoefening van deze vrije kunsten werd nuttig en nodig 
geacht voor de algehele educatie van de mens. Binnen deze op Boëthius 
gestoelde hiërarchie zou meer ruimte moeten komen voor creativiteit, aldus 
Robinson.

Vanaf de industriële revolutie werd onderwijs pragmatischer ingedeeld en 
verloor het kunstonderwijs nog meer aan prestige. Het hele onderwijssysteem 

De doelstellingen van het basis- en voortgezet onderwijs 
moeten fundamenteel heroverwogen worden. De hiërarchie 
in het onderwijs is steeds bepalender geworden en 
daarnaast is er niet genoeg ruimte voor creativiteit.    
Tekst /// Robin Dirker    Beeld /// Masha Emelyanova
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werd ingericht om aan de behoeftes van de industriële 
revolutie te voldoen. Winst stond en staat daarbij 
voorop. Om deze winst te bewerkstelligen werd 
verondersteld dat alleen de meest toepasbare vakken 
gedoceerd zouden moeten worden. Het is hoog tijd dat 
we afstappen van deze denkwijze en in plaats daarvan 
waarden nastreven waarbinnen we onze toekomst als 
mensen in ontwikkeling, in bredere zin, veilig stellen. Ons 
opleidingssysteem doet, zoals gesteld, slechts een beroep 
op de beperkte kenmerken van ons geestelijk vermogen, 
op een vergelijkbare manier waarop we roofbouw plegen 
op de aarde, op zoek naar slechts bepaalde grondstoffen. 

De mens centraal
Dat pragmatisch georiënteerd onderwijs de voorkeur 
krijgt is in het geheel niet vreemd. Scholieren moeten 
tenslotte opgeleid worden om aan de functionele 
maatstaven van de huidige samenleving te voldoen. 
Wat wel om meer opheldering vraagt, is de bestaande 
hiërarchie binnen het kunstonderwijs zelf. Wie heeft 
ooit bepaald dat muziekonderwijs essentieel is voor de 
opvoeding, en theater en dans van minder waarde zijn? 
We hebben tenslotte allemaal muziekonderwijs gekregen 
op de middelbare school, maar het merendeel van de leerlingen zal nooit één 
theaterles hebben gekregen. Vreemd eigenlijk, want bij theater en dans staat, 
meer nog dan bij muziek, de mens centraal. De danser of de acteur die zich als 
mens tegenover andere mensen manifesteert, ofwel het publiek, en daarbij 
de directe communicatie aangaat door zijn dansante of theatrale expressie. 
Theater- en danseducatie in het onderwijs zorgt ervoor dan kinderen zich 
durven te tonen, in het bijzonder in hun kwetsbaarheid. Zoals Robinson het 
samenvat: ‘There isn’t an educational system on the planet that teaches dance 
everyday to children the way we teach them mathematics. Why? Why not? I 
think this is rather important.’

Voorbeeld van verrijking
Een voorbeeld van een vreemde eend in de bijt binnen de onderwijswereld 
is het vrijeschoolonderwijs, dat is gebaseerd op de antroposofische 
wetenschap van Rudolf Steiner. Deze vrijdenker zag de geschiedenis van 
de mensheid in eerste instantie als een progressieve ontwikkeling van de 
mens als individuele ziel. Deze ziel kan ontplooid worden, door naast de 
kernvakken, ook in aanraking te komen met andere, meer creatieve vakken. 
De vrije kunsten zoals muziek, bewegingskunst (euritmie), handenarbeid, 
toneelspelen, declamatie en het lezen van sprookjes, mythen en sagen vond 
hij net zo belangrijk als de kernvakken lezen, schrijven en rekenen. Leerlingen 
kunnen volgens Steiner hierdoor eerder ontdekken wie zij zijn en welke 
talenten ze verder willen ontwikkelen. Pas dan zullen ze leren goede keuzes 

te maken om zich zo staande houden in onze snel veranderende wereld. Het 
ideaal van Bildung, mens worden, is hier vanzelfsprekend op van toepassing. 
Door in aanraking te komen met het onverwachte, het onbekende en daarmee 
uitdagende, kan een mens zich tevens als ethisch individu ontwikkelen. Dat is 
op zich al een reden om kinderen creatief onderwijs te bieden. Er zou in het 
basis- en voorgezet onderwijs meer ruimte moeten komen voor kunstvakken, 
zoals gegeven op de vrije school.

De filosoof Jean-Jacques Rousseau is in deze context ook toonaangevend 
geweest met het door hem gepresenteerde achttiende-eeuwse opvoe-
dingsideaal. Dit ideaal, zoals door hem beschreven in Emile, berust op het 
principe dat kinderen niet als volwassen moeten worden behandeld. Koester 
hun spontaniteit en creativiteit zo lang mogelijk, is zijn adagium. Voor 
Rousseau gaat het om de mens in zijn natuurlijke staat, voordat hij in 
aanraking komt met de maatschappij. Om een kind te vrijwaren van allerlei 
ondeugden, kan hij beter opgevoed worden in de natuur dan in de 
maatschappij. Dit doet denken aan de onlangs uitgebrachte film Captain 
Fantastic, waarin een vader probeert zijn eigen politieke en maatschappelijke 
idealen op te leggen aan zijn kinderen. In beide gevallen werkt het opleggen 
van idealen maar gedeeltelijk. Bij Emile kent Rousseau geen gelijke rechten 
voor mannen en voor vrouwen en bij Captain Fantastic vervreemden de 
kinderen van de maatschappij, waarbinnen zij in de toekomst een positie 
moeten verkrijgen. Opvoeden buiten de maatschappij om werkt dus 
klaarblijkelijk maar voor een deel. Vandaar dat het aan het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is om het onderwijs in heroverweging te 
nemen en mogelijk daar te wijzigen waar er meer plek kan worden ingeruimd 
voor creativiteit. Laat kinderen al op vroege leeftijd in aanraking komen met 
het onbekende, een uitdaging waarbij allerlei creatieve vaardigheden nodig 
zijn, om ze op die manier voor te bereiden op de toekomst. 

ONS OPLEIDINGSSYSTEEM 
DOET SLECHTS EEN BEROEP OP DE 
BEPERKTE KENMERKEN VAN ONS 

GEESTELIJK VERMOGEN

DOOR IN AANRAKING TE KOMEN MET 
HET ONVERWACHTE, HET ONBEKENDE 
EN DAARMEE UITDAGENDE, KAN EEN 

MENS ZICH TEVENS ALS ETHISCH 
INDIVIDU ONTWIKKELEN

 
Robin Dirker (1992) zat op het Geert Groote College Amsterdam en is nu 
derdejaars student Geschiedenis.



S tephen Colbert, John Oliver, Trevor Noah of het Nederlandse equivalent 
Arjen Lubach: het zijn de mensen van de toekomst. Met hun scherpe 
humor, nieuwe invalshoeken en slim gebruik van sociale media, zijn 

zij degenen die mensen bevrijden van de leugens die de politiek verspreidt. 
Althans, als je Amerikaanse media mag geloven. Het lijkt alsof de journalistieke 
invloed van komieken toeneemt, door hun gebruik van politieke parodie. Op 
zich is dit niet zo’n slechte ontwikkeling. Het is immers de humor die vaak 
overwint, de humor die mensen verbindt. Maar het is ook vaak de humor die 
verblindt, maskeert waar het werkelijk om gaat. Gaat het hier dan werkelijk 
om een bevrijding?  

Wetenschappelijke kaders 
Om die vraag te beantwoorden, is het goed om vast te stellen wat de 
komieken, zoals de hierboven genoemde, eigenlijk doen. Aangezien de 
wetenschap intussen ook doorheeft dat de groeiende vraag naar komedie 
niet te stoppen valt, zijn er veel artikelen over te vinden. Zo stelt het artikel 
Political parody and satire as subversive speech in the global digital sphere dat 
het werk van komieken van deze soort altijd voldoet aan minstens een van 

de volgende vier kenmerken. Het werk is, ten eerste, altijd een wij-tegen-zij-
strijd: er moet een duidelijke vijand aanwezig zijn. Door komieken wordt er 
daarom vaak gebruikt gemaakt van parodie, wat gezien wordt als het tweede 
kenmerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sketches van Saturday Night Live, 
waarbij een bepaald fenomeen of persoon belachelijk gemaakt wordt door 
deze op spottende wijze na te doen. Hierbij is argumentatie heel belangrijk: je 
moet tenslotte goed kunnen betogen waarom dit fenomeen of deze persoon 
belachelijk gemaakt kan worden. Naast deze twee kenmerken is er vaak 
sprake van een verteller, denk aan Jon Stewart als nieuwslezer, en is als vierde 
het publiek erg belangrijk, denk hierbij aan de hashtags waar Lubach mee 
strooit. 

Is dit de oplossing?
De reden dat zoveel mensen parodie en humor zien als het redmiddel in 
het huidige politieke klimaat is tweeledig. Ten eerste worden de machts-
verhoudingen op scherp gezet. Parodie als politiek middel hangt nauw samen 
met mimicry. Als je in de meest simpele manier de onderdrukker tegenover 
de onderdrukte zet, ontstaat aan de kant van de onderdrukte vaak een proces 
dat gezien kan worden als nabootsing. De onderdrukte begint onderdelen 
van de onderdrukker over te nemen, maar behoudt zijn eigen identiteit 
nog sterk. Het is een masker, een vorm van camouflage, dat de ambivalente 
relatie aanduidt tussen kolonisator en gekoloniseerde. Daardoor ontstaat er 
verwarring over of het subject de kolonisator nabootst of juist bespot. Het 
masker benadrukt dus ook dat er nog een identiteit schuilgaat achter het 
masker. Het kernwoord in deze passage: bespotten. De reden dat dit een reële 

UITGELICHTACHTERGROND

‘Je lacht, maar we doen er nu met z’n allen aan mee
Je loopt ook te pronken met een webcam en telefoontje
Nu is dat heel gewoon en kan men zelfs niet meer zonder
Een decennium terug was het nog nergens voor nodig toch
Een overbodige luxe toch 
Nu hoor je zoveel tonen en toetsen dat je er niet goed van wordt'
     
Deze analyse van rijmgrootmeester Rico op ‘Elektrostress’ uit 2006 is 
een decennium later onverminderd actueel. Hoogstaande technologie is 
alomtegenwoordig in de huidige maatschappij en heeft een grotere invloed 
op het sociale leven dan ooit. Een leven zonder internet, smartphone en 
social media is bijna ondenkbaar geworden. 

De ontwikkeling van technologie is onze heilige graal; het staat 
gelijk aan vooruitgang. Internet verkleint de afstand en vergroot de  
communicatiemogelijkheden tussen mensen. Er is echter te weinig  
aandacht voor de onvoorziene gevolgen van technologische ontwik-
kelingen die vaak een tegenovergesteld effect en minstens zoveel impact 
hebben. Vaak staan ze interactie in de weg. Grappig is dat juist een 
autistische vriend van mij opmerkte dat als men DSM-V diagnostiek loslaat 
op de huidige samenleving, een groot gedeelte van haar deelnemers in het 
autistisch spectrum zou vallen.

Dit is precies wat het Removed project van Eric Pickersgill laat zien 
(google vooral!). Hierin heeft Pickersgill een reeks foto’s van mensen in 
sociale situaties, wiens aandacht in beeldschermen verdwijnt, bewerkt 
door personal devices eruit te verwijderen. Wat rest heeft veel weg van de 
gemiddelde zombiescène uit The Walking Dead. De afbeeldingen geven 
een unheimlich gevoel, vooral omdat ze zo herkenbaar zijn. Terecht roepen 
ze de vraag op: weten wij wel hoe we met de moderne technologische 
ontwikkelingen om moeten gaan? 

Telefoon- en internetverslaving is de grootste verslaving van de 
huidige maatschappij. De moderne gebruiker heeft veel weg van een 
drugsverslaafde: hij is constant compulsief op zoek naar een nieuwe kick 
en is nooit verzadigd. Nu wil ik niet zeggen dat we met de komst van de 
computer de doos van Pandora hebben geopend; de voordelen ervan 
spreken voor zich. Vaak verwarren we echter nog doel met instrument en 
gebruik met misbruik. 

Dit is zeker geen pleidooi tegen technologie, maar gebruik met mate. 

De autistische 
samenleving

Tekst /// Vadim Dijkshoorn   Beeld /// Charlotte Klein

COLUMN VADIM

Politieke parodie 
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In een tijd van politieke onrust profiteren de komieken, zo beweren 
verschillende Amerikaanse media. Humor lijkt het perfecte middel te zijn om 
met de absurde werkelijkheid om te gaan. Maar is parodie wel écht de redding?    
Tekst /// Alrun Bernhard    Beeld /// Zep de Bruyn

HET IS IMMERS DE HUMOR DIE 
VAAK OVERWINT, DE HUMOR DIE 

MENSEN VERBINDT

angst is voor de kolonisator is omdat humor een vorm is van het terugnemen 
van macht. Door een onderwerp belachelijk te maken, te bespotten, laat de 
bespotter zien dat hij het onderwerp de baas is. Hij stelt zich boven datgene 
wat bespot wordt, vooral als het onduidelijk is of het normale of ironische 
nabootsing is. Humor is daarmee een belangrijk machtsmiddel, vooral op 
politiek vlak, waar het zo vaak over machtsverhoudingen gaat.

Daarnaast hoeven komieken niet aan de traditionele objectiviteitscriteria 
van de journalistiek te voldoen. Ze zijn een stuk vrijer in het verslaan van 
nieuws. CNN is het nog aan zichzelf verplicht om werkelijk elke stem in het 
debat te laten horen. Daarom verzanden de debatten die zij uitzenden vaak in 
een soort schreeuwpartij op het scherm. Een komiek voelt deze verplichting 
niet. Het is dan ook bijna standaard om parodie neer te zetten als een soort 
haatstrijd, waarbij het wij-zij denken heel belangrijk is, zoals duidelijk werd 
uit een van de vier kenmerken. Hiermee heb je niet alleen een mooi format 
dat je elke aflevering weer kan neerzetten, ook verbind je jezelf goed met het 
publiek. Want wat verbindt er nou meer dan gezamenlijk haten?

Een lege kern
Het idee van een parodie is dus dat er een kern van waarheid in zit. Het is deze 
kern die je wilt aanspreken, die je extra benadrukt door juist zo te overdrijven. 
Wat echter als, door je overdrijving, mensen de kern niet meer als zodanig 
herkennen? Of, erger nog, dat hoeveel clicks iets oplevert als belangrijker 
wordt gezien dan de werkelijke inhoud? Dat Lubach ons als kijkers netjes 
wil onderwijzen over het klimaatprobleem is bewonderingswaardig. De 
gesprekken gaan echter vervolgens enkel nog over het feit dat er een baby 
in de aflevering voorkwam. Dat was ook leuk en origineel gevonden, maar 
voegt het echt iets toe aan het publieke debat? Ook bestaat er het gevaar dat 
mensen bepaalde haatstrijd zo leuk vinden dat ze het wij-zij denken gaan 
overnemen. Als er echt iets mis is met de situatie is dat niet zo erg, maar het 
komt ook vaak voor dat de tegenstellingen enorm overdreven worden, alleen 
omdat het grappiger is.

In een aflevering van TreurTV wordt de tegenstelling tussen volk en elite op 
scherp gesteld. Dit doen de makers door het volk naar een heropvoedingskamp 
te sturen, waar ze kunst leren te analyseren, verplicht coltruien dragen en 
andere stereotypisch elitaire dingen doen. Het roept sterke associaties met 
de Tweede Wereldoorlog op. Het lijkt platte humor, maar de makers van 
TreurTV hebben zichzelf wel degelijk een doel meegegeven. Op de site van 
de serie schrijven ze het volgende: ‘We [...] proberen het gat te dichten tussen 
de hoge en de populaire kunst’ Op welke manier doen ze dat? Om een gat 
te dichten moet je eerst aantonen of het daadwerkelijk bestaat. Dit hebben 
ze gedaan door het absurd te maken, door stereotypes te gebruiken, door 
het gat in eerste instantie te vergroten. Zo komt het onderscheid tussen 
volk – populaire, platte kunst – en elite – hoge, onbegrijpelijke kunst – in de 
aflevering naar voren. Het gat vullen doen ze echter niet. Daardoor is het 
misschien grappig, maar staan de kaders na de aflevering nog steeds. Het 
werkt in dit geval dus niet.

Parodie kan dus worden ingezet om mensen, vooral jonge mensen, politiek 
betrokken te maken. Maar het is belangrijk dat er daarna nog verder wordt 
gekeken. Dat er een manier wordt gezocht om ze betrokken, kritisch en actief 
te houden. Alleen dan heb je een echt redmiddel. 

DOOR EEN ONDERWERP BELACHELIJK 
TE MAKEN, TE BESPOTTEN, LAAT 
DE BESPOTTER ZIEN DAT HIJ HET 

ONDERWERP DE BAAS IS
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Kop van JavaKop van Java
BEELDREPORTAGE

De Kop van Java kijkt uit op Amsterdam Centraal. Vanaf de bankjes kun je rustig toekijken hoe het pontje heen en weer 
vaart tussen het station en Amsterdam-Noord. Zo nu en dan vermengt het geluid van een omroep van een cruiseschip 
aan de overkant zich met de frisse wind die over het IJ raast. Buiten dat blijft het hier aardig stil. Babel maakte een 
timelapse van drie bankjes die op zonnige dagen altijd bezet zijn.    Beeld /// Dennis Notebaart

BEELDREPORTAGE
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Dus hoe groter de kans is dat ons iets 
overkomt, hoe minder bang we ervoor zijn?
‘We zijn bang voor het groteske gevaar, omdat 
er een grotere dramatische aantrekkingskracht 
vanuit gaat. Het is fascinerender om te kijken 
naar crashende vliegtuigen, dan naar iemand die 
uitglijdt onder de douche. Angst bestaat vooral bij 
de gratie dat je iets niet ziet, dat je iets vermoedt, 
dat je argwanend bent voor wat er om het hoekje 
staat. Maar uitglijden onder de douche is iets 
heel banaals, daar kun je weinig meer van maken 
dan wat het is. In dat opzicht is het ook zo dat 
onbekendheid vaak angstig maakt.’ 

Waarom is ervoor gekozen de voorstelling op 
het Mercatorplein te plaatsen?
‘Dat is de keuze van het Holland Festival. Ik dacht 
zelf in eerste instantie aan het Rembrandtplein, 
omdat het midden in de stad zit. Het festival wilde 
echter meer de buitenwijken in en in dat opzicht 
is het Mercatorplein geschikter. Wanneer je het 
over angst voor het onbekende hebt rust er bij 
sommige Amsterdammers nog steeds een sigma 
op West. Daarnaast zouden mensen die even een 
boodschapje bij de Dirk halen, kunnen denken dat 
het een gewoon spookhuis is. Het interessante aan 
dit soort plekken is dat de artistieke betekenis 
niet direct helder is en de argeloze voorbijganger 
ziet eerst een sinistere attractie. Pas in tweede 
instantie zal hij nadenken over de artistieke of 
politieke implicaties. Het viezige volkse wat om 
een kermis hangt, daar kan ik wel wat mee; weg 
van alle elite en tierelantijnen, kunst plaatsen in 
een omgeving waarin men die niet verwacht.’ 

Wat trekt je daar zo in aan? Het onesthetische?
‘Ik denk dat het spookhuis een gesublimeerde 
vorm is van spelen, een soort speeltuin voor 
volwassenen. We hebben in het leven plekken 
nodig waarin we moeilijke onderwerpen als dood 
en oorlog een plek kunnen geven, door momenten 
te creëren waarop we ervaren dat we kwetsbaar 
zijn. Door in een achtbaan te zitten ervaar je 
dat gevoel; ik ben een sterfelijk wezen, maar ik 
blijf leven, ondanks dat ik nu de straatstenen op 
me af zie komen. Even de roes van doodsangst 
ervaren en beseffen dat we dieren zijn en voorbij 
het denken functioneren. Ik denk dat ik daarom 
ook van horrorfilms houd. Met de huiver van een 
horrorfilm in mijn achterhoofd kan ik weer een 
week tegemoet en kan ik sommige vormen van 
onderhuidse angst deels ontwapenen, misschien 
wel helemaal kwijtraken. Door je angsten in de 
ogen te kijken, geef je ze een plek. We hebben 

plekken nodig om die angsten op een gecultiveerde 
manier te beleven.’ 

Als angst een verslaving is, moeten we er dan 
niet zoveel mogelijk tegen doen?
‘Ik denk niet dat het lui of laf is wanneer mensen in 
angst blijven hangen. Het heeft te maken met de 
mate waarin je in iedere situatie terug kunt grijpen 
op de rede. Het subject, de menselijke spons voor 
de televisie, kun je weinig verwijten. Als je mij voor 
een tijger zet, en ik niet weet wat ik kan doen om 
ervoor te zorgen dat die tijger mij niet aanvalt, dan 
kun je me niet verwijten dat ik in paniek raak. We 
willen allemaal blijven leven, en dat is iets wat we 
ons eerst moeten realiseren voor we ons 
laatdunkend uitlaten over bange mensen. Ik hoop 
dat mensen zicht krijgen op hun eigen onderbuik 

en zich via die weg ook kunnen identificeren met 
de onderbuik van iemand anders. We kunnen 
vanuit de Amsterdamse grachtengordel wel 
moralistisch praten over die angstige boeren in 
Zuid-Limburg die azc’s bekogelen, maar ik vind het 
interessanter om te vragen: hoe kan het dat onze 
gut feelings ons gezond verstand overnemen? Niet 
om mensen zich schuldig te laten voelen, maar om 
onze instincten beter te begrijpen.’ 

Phobiarama wordt op de site van het Holland 
Festival omschreven als een excursie door 
onze hedendaagse angstcultuur. Wat wordt 
daarmee bedoeld?
‘Phobiarama is een installatie over het huidige 
“theater van de angst”. Mensen gaan in een 
karretje zitten en maken een reis, een tocht van 
drie kwartier; een soort extended version van een 
spookhuis. De attractie gaat over onze aantrekking 
tot angst, om vervolgens de vraag te stellen: wat 
betekent het spektakel van de angst voor de 
maatschappij waarin we leven? In een tijd die 
nog nooit zo veilig is geweest, maar waar wij ons 
onveilig voelen. Niet eerder waren er bijvoorbeeld 
zoveel mensen die kampen met een angststoornis. 
Politici, media en terroristen anticiperen gretig op 
onze angstreceptoren.’ 

Heb je voor deze voorstelling onderzocht hoe 
angst werkt?
‘Met het team waarmee ik werk zijn we een lang 
repetitieproces ingegaan. We hebben onderzocht 
hoe angstopwekkende elementen op zowel tekst- 
als beeldniveau het meest effectief waren en op 
welke wijze de meeste emotie bereikt kon worden. 
Zoals politici, terroristen en sommige media 
probeer ik op een zo aantrekkelijk mogelijke 
manier een gevoel van dreiging op te wekken. Op 
het moment dat het alleen maar onaantrekkelijk 
is, wordt het een vervelende ervaring voor de 
bezoeker.’ 

Wat heb je geprobeerd te bereiken met 
Phobiarama? 
‘Ik hoop de tijd waarin we leven te markeren. 
Door politici, marketeers en andere angstprofeten 
worden wij in een continue staat van alertheid 
gebracht. Ik wil in het werk onderzoeken hoe wij 
ons verhouden tot onze eigen angstgevoelens en 
de alerte staat waarin wij ons begeven. Kunnen 
we ons hoofd nog koel houden in de continue 
stroom van waarschuwingen? Ik vind het fijn 
als een voorstelling meerdere lagen bevat en ik 
zou graag aanzetten tot nadenken. Ik hoop de 
maatschappelijke staat van zijn te vangen.’

Het lijkt alsof de voorstelling zelf ook balan-
ceert tussen angst en aantrekkingskracht. 
‘De middelen die we inzetten vallen deels binnen de 
strategie van een traditioneel spookhuis. Je moet zo 
min mogelijk afweten van wat er zich daarbinnen 
afspeelt wanneer je met gezonde spanning het 
autootje instapt. Uiteindelijk gaat het werk wel 
voorbij het klassieke kermisentertainment. Het 
was zoeken naar een evenwicht tussen momenten 
die aantrekken en afstoten. Het is vergelijkbaar 
met het gevoel dat je hebt wanneer je naar een 
horrorfilm kijkt. Je voelt de dreiging, maar toch 
blijf je kijken. Het moment dat je tijdens een 
horrorfilm door de spanning tegen je partner 
aankruipt en denkt: het zal toch niet… Dat is het 
moment dat ik wil gebruiken om het te hebben 
over een sociaal-maatschappelijke vorm van zijn. 
Diezelfde angstige fascinatie ervaren we namelijk 
ook als we naar beelden van terrorisme kijken. De 
hypnotiserende werking die uitgaat van dit soort 
beelden zorgt ervoor dat je gekluisterd blijft aan 
je telefoon, tv of iPad. Er is iets heel aantrekkelijks 
aan dat onbegrijpelijke, aan het in de ogen kijken 
van je eigen mogelijke ondergang.’ 

Hoe ervaar je ‘de hedendaagse angstcultuur’ 
zelf?
‘Ik merk dat het moeilijk is om altijd vanuit de rede 
te reageren en regelmatig reageer ik vanuit mijn 
onderbuik. Ik denk dat we allemaal momenten 
meemaken waarin we ons laten leiden door onze 
angstreceptoren en niet door onze common sense. 
IS probeert ons bijvoorbeeld in een angstige staat 
van zijn te krijgen, maar de mensen die ons voor 
IS waarschuwen doen dat op een demoniserende 

manier en ook degenen die ons waarschuwen voor 
degenen die ons waarschuwen, spreken eerder 
onze onderbuik aan dan ons hoofd.’ 

Hoe kijk je aan tegen het idee dat de 
gevoelens die voortkomen uit de onderbuik 
het winnen van het verstand?
‘Ik denk dat het goed is om het als strategie te 
benaderen, om in je achterhoofd te houden: iemand 
heeft er nu baat bij dat ik huiver. Zelf benader ik de 
hedendaagse angstcultuur als theater en ik zie de 
analogie tussen terrorisme en de stadsschouwburg. 
De wetten van het theater worden ook gebruikt 
door politici en terroristen. Ergens is dat ook 
indrukwekkend. Ik kijk met ontzag naar de 
manier waarop het mensen lukt een samenleving 
te ontwrichten met pure zinsbegoocheling. Onze 
fysieke veiligheid is nog nooit zo groot geweest, 
maar onze gevoelsveiligheid staat daar niet gelijk 
aan. Volgens mij is de kans om uit te glijden in 
de douche en verkeerd terecht te komen groter 
dan de kans dat je een terroristische aanslag 
meemaakt. En nog steeds zijn we niet begonnen 
met het demoniseren van douchecabines. Waarom 
niet? Omdat het geen spectaculaire dood is. Het 
spreekt niet tot de verbeelding en is theatraal niet 
zo interessant.’ 

Dus angst is een verslaving van de huidige 
samenleving geworden?
‘We zijn gedigitaliseerd en checken voortdurend 
het nieuws. De constante stroom aan 
huiveringwekkende beelden zorgt ervoor dat ik 
nieuwsverslaafd ben. Ja, dat is toch ook wel een 
verslaving aan de schok, het gevoel dat mensen 
iets is overkomen wat mij niet overkomen is. 
Het is daarom ook zo dom om alle tekenen van 
verval en dood uit de maatschappij te bannen. 
Een samenleving die pijn en dood buitensluit 
bijt zichzelf in de staart. Op het moment dat je 
begraafplaatsen en bejaardentehuizen buiten de 
stad wilt plaatsen, of op social media alleen maar 
perfectie uitstraalt, worden mensen onzeker en 
bang omdat de kloof, het contrast tussen veiligheid 
en gevaar, te groot wordt.’ 

Tussen al het geweld van theater-, zang- en dansvoorstellingen tijdens het Holland 
Festival bevindt zich op het Mercatorplein een circusachtige tent met de naam 
Phobiarama. Babel sprak theatermaker en beeldend kunstenaar Dries Verhoeven 
(1976) over zijn mysterieuze project.    Tekst /// Gwyneth Sleutel en Karen Zijl    Beeld /// Joy van Wooning 

Een spookhuis ingericht 
naar onze hedendaagse 

angstcultuur

IK DENK NIET DAT HET 
LUI OF LAF IS WANNEER 

MENSEN IN ANGST 
BLIJVEN HANGEN

IN GESPREK IN GESPREK
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HET VIEZIGE VOLKSE 
WAT OM EEN KERMIS 
HANGT, DAAR KAN IK 

WEL WAT MEE

 
Met zijn voorstelling Phobiarama reisde 
theatermaker en beeldend kunstenaar Dries 
Verhoeven (1976) in mei naar Athene. Van 12 
tot 20 juni is zijn nieuwe werk te bewonderen 
op het Mercatorplein tijdens het Holland 
Festival. 
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Hoe is het studentenleven door de jaren heen 
veranderd? Babel blikt terug met docenten 
van onze faculteit. Deze maand: Rudolph 
Glitz, docent Engelse literatuur.  
Tekst /// Abel van Oosterwijk   Beeld /// Dennis Notebaart

Rudolph Glitz had een enorme leerhonger na een periode van 
militaire dienst, een tijd waarin hij een sterke afkeer van autoriteit en 
vrijheidsbeperking ontwikkelde, waarin hij geschiedenisles gaf aan zijn 
meerdere zodat hij minder vaak naar buiten de kou in werd gestuurd, 
en waarin hij liefdesgedichten schreef voor zijn medesoldaten aan hun 
vriendinnen in ruil voor corvee. Glitz las over Heidelberg in negentiende-
eeuwse romantische verhalen, dus ging hij daar studeren. Iets later werd 
dat ook Berlijn. ‘Toen kreeg ik een beurs van Oxford en Cambridge. Ik had 
in filosofische teksten over die universiteiten gelezen, over de Bloomsbury 
Group en over Bertrand Russell. Mijn kennis van de academische wereld 
was dus gebaseerd op compleet verouderde twintigste-eeuwse teksten.’ 
Ook had Glitz gehoord over het tutorialsysteem van Oxbridge: één-op-één 
dieptegesprekken met professoren (soms onder het genot van glaasjes 
port). 

‘Het eerste jaar was erg zwaar. De werkdruk was enorm, we lazen drie 
zware boeken per week, waarover we een essay moesten schrijven. Elke 
week. En dat was één van de twee tutorials die je daar kreeg.’ Glitz leerde 
te improviseren: hij las globaal en, tot zijn spijt, niet meer elke pagina van 
een boek. ‘In Heidelberg lazen we niet zo veel teksten, maar elke tekst wel 
zeer diepgaand, inclusief alle belangrijke secundaire literatuur die erover 
geschreven was. We hadden bijvoorbeeld een seminar dat geheel was 
toegewijd aan Hamlet. Een half jaar – één toneelstuk!’

In zijn vrije tijd dichtte Glitz en speelde hij volleybal. Ook zat hij een 
tijdje bij de Rowan Atkinson Appreciation Society, ‘een groep die op een 
religieuze wijze Blackadder keek en eens per jaar samen met Rowan 
Atkinson uit eten ging’, vertelt Glitz met een lach. Hij heeft er soms spijt 
van dat hij het dichten niet heeft doorgezet. ‘Maar ik vond de poetry 
scene ook erg pretentieus, het imago-bouwen dat ermee verbonden was. 
Ik vond mezelf daar bijwijlen te down to earth voor. Ik kom immers van 
het Duitse platteland, dat eenzelfde mentaliteit kent als de Nederlandse 
mentaliteit.’ 

Studeren aan 
Oxbridge 

TERUGBLIK

 
De studietijd van Rudolph Glitz:
1996 – 1998: Wijsbegeerte, Duits en Engels: Universiteit van Heidelberg 
1998: Wijsbegeerte, Duits en Engels: Humboldtuniversiteit Berlijn 
1998 – 1999: MPhil Europese literatuur: Universiteit van Cambridge
1999 – 2004: MA & DPhil Engelse literatuur: Universiteit van Oxford

secundaire literatuur wordt aangehaald ‘die hij nauwelijks heeft ingekeken’, 
en dat alles geschreven is in ‘dat apentaaltje van hem’. Ook schrijver Kees ’t 
Hart recenseerde hetzelfde boek in dezelfde krant op 8 april 2009, en baarde 
zich in dat artikel eveneens grote zorgen over Vaessens visie. Hierin stelt  
’t Hart dat hetgeen Vaessens ‘mooischrijverij’ noemt geen plaats meer heeft 
in de literatuur. ‘Vaessens zou wanneer hij een Franse literatuurgeschiedenis 
schreef Proust weglaten (mooischrijverij, niet geëngageerd, dus niet 
interessant), in een Amerikaanse geschiedenis zouden om dezelfde redenen 
bijvoorbeeld Faulkner en Nabokov ontbreken. En in een Nederlandse 
Bordewijk, Vestdijk en Rosenboom’, besluit ’t Hart. 

En dat is nou mijns inziens precies het probleem met de oproep tot 
engagement. In dat beeld is de kracht der verbeelding ondergeschikt aan 
de politiek, het individu aan de massa, literaire vrijheid aan naastenliefde. 
Literatuur wordt dan, zoals schrijver Marcel Möring stelde in zijn reactie 
op Vaessens’ boek in NRC van 24 april 2009, tot een hogere vorm van 
journalistiek gereduceerd. De vraag van de naar duiding en richting zoekende 
samenleving bepaalt dan het onderwerp en de vorm van de roman. Het is in 
die visie de massa die dicteert wat er in een boek moet komen, en het is in die 
visie de massa die enkel een mimetische vorm toestaat. 

En het is nota bene deze vorm van gemeenschapszin waartegen sommige 
schrijvers zich verzetten door voor het vrije schrijverschap te kiezen. Zo somt 
de Franse dichter en romancier Michel Houellebecq in zijn briefwisseling met 
de Franse filosoof, activist en schrijver Bernard-Henri Lévy, Publieke vijanden 
(2009), een aantal redenen op dat tot zijn isolatie van de wereld heeft geleid: 
‘[…] ik heb altijd het gevoel gehad in een soort technocratie te leven, zonder 
er trouwens van overtuigd te zijn dat dat een slechte zaak was; misschien 
zijn technocraten wel wijs en rechtvaardig; misschien zou ik trouwens geen 
alcohol meer moeten gebruiken, misschien zou ik zelfs wel moeten stoppen 
met roken.’ Ook voelt Houellebecq zich geen búrger, maar een gebrúiker, een 
consument van het overkoepelende orgaan. ‘[…] ik ben er gaandeweg aan 
gewend geraakt de openbare ruimte te zien als een vijandelijk territorium 
vol absurde en vernederende verbodsbepalingen,’ schrijft Houellebecq, ‘dat 
ik zo snel mogelijk oversteek om me van het ene privéadres naar het andere 
privéadres te begeven.’ De burger Houellebecq bestaat dus niet, de openbare 
ruimte schuwt hij; Houellebecq is een publieke vijand.

Het is diezelfde openbare ruimte die bestiert wordt door de engage-
mentsvoorstanders Vaessens, Amatmoekrim en Romeijn, terwijl dat een 
averechtse uitwerking heeft op iemand als Houellebecq. Bruggen slaan 
tussen de literatuur en de samenleving democratiseert de inhoud van het 
boek aan de ene kant, maar drijft de buitenstaander buiten de literatuur aan 
de andere kant. De literatuur is daardoor onderdeel geworden van de 
openbare ruimte, die gereguleerd wordt door mensen die geen literatuur 
willen maken maar deze integraal willen afschaffen, omdat zij haar woord en 
vorm voor de politiek willen gebruiken. De wereld zou er beter van worden 
als er niet zo veel politiek was. 
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In het artikel ‘De activistische schrijver’ van het aprilnummer van Babel laat 
schrijfster Karin Amatmoekrim weten dat de literatuur het zich niet meer 
kan permitteren weg te kijken. ‘Wat ik wil stellen is dat, gezien de tijd waarin 

we leven, we niet meer de luxe hebben om op een niet-politieke manier kunst 
te maken […] Dat zou niet alleen navelstaren zijn, dat is heel nadrukkelijk de 
werkelijkheid je rug toekeren’, aldus Amatmoekrim. Daarbovenop stelt ze dat 
literatuur die erg naar binnen is gekeerd, minder bezig is met de grote vragen 
in de wereld. ‘Wie zit er nog te wachten op een boek als de wereld in de fik 
staat?’ 

Amatmoekrim spreekt hiermee haar collega-schrijvers aan en legt ze 
daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid op: ze roept op tot 
gemeenschappelijk engagement. Hetzelfde deed muzikante en schrijfster 
Aafke Romeijn in een gastcolumn in de Volkskrant van 4 december 2016. 
Haar column is een klaagzang over millennial-generatie schrijvers die maar 
niet willen schrijven over de tegenwoordige maatschappijproblematiek. ‘Het 
fascisme rukt op’, poneert Romeijn, maar ‘debuten gaan al een decennium 
lang over twintigers die ronddolen in West-Europese hoofdsteden, op zoek 
naar zichzelf.’ Dat is ‘decadente wegkijkerij’, volgens Romeijn. En ook Romeijn 
geeft als reden tot actie: ‘Het gezegde luidt dat de wereld in brand staat.’

Schrijfsters zoals Amatmoekrim en Romeijn ervaren duidelijk een 
activistische verantwoordelijkheid in de ‘brandende’ wereld die zij schetsen, 
maar moeten zij de pennen van hun collega-schrijvers wel willen afpakken 
en deze tot zwaarden smeden? Met andere woorden: moeten zij een ander 
vertellen waarover hij of zij schrijven moet? Instinctief roepen deze vragen 
sterke gevoelens van afkeer in mij op. Literatuur wordt er mijns inziens niet 
beter op als deze politieke belangen dient en een maatschappelijk idealisme 
primair stelt, en al helemaal niet als dit van buitenaf wordt opgelegd. Ik 
geloof kortgezegd niet in een literatuur die de pretentie heeft de wereld te 
veranderen. 

Mijn poëticale opvattingen, die gericht zijn op introspectie en het buitensluiten 
van politiek, en onder andere daarom als klassiek-modernistisch bezegeld 
kunnen worden, botsen met die van schrijver-activisten als Amatmoektrim 
en Romeijn, die op hun beurt het politieke postmodernisme in de literatuur 
vertegenwoordigen. Zo’n tegenstelling toont sterke overeenkomsten met 
een debat dat in het voorjaar van 2009 woedde in NRC. De publicatie van 
De revanche van de roman. Literatuur, autoriteit en engagement (2009) van 
Thomas Vaessens, hoogleraar moderne letterkunde aan de UvA, zorgde voor 
een uitgebreide discussie over de maatschappelijke positie van de roman. 
Al in zijn inaugurale rede op 6 april 2006 betreurde Vaessens het feit dat 
schrijvers niet aansprakelijk zijn voor wat hun romanpersonages beweren. 

Hij noemde dat ‘een volmaakt excuus voor vrijblijvendheid’. Een dag na zijn 
oratie liet Vaessens aan een NRC-journalist weten: ‘Wat ik zou willen, is dat 
schrijvers weer een rol spelen in de opinievorming van het publieke debat.’ 

In De revanche van de roman zet Vaessens dit idee uiteen. Vaessens betoogt 
hierin dat de Nederlandse literatuur in zichzelf opgesloten is geraakt. Ten 
eerste is er door de nadruk op het tijdloze en autonome karakter van de 
‘klassieke’ literatuur, een afkeer ontstaan van de actualiteit. Deze houding, zo 
stelt Vaessens, heeft geleid tot een soort smetvrees. Ten tweede stipuleert hij 
dat men binnen de literatuur de grote verschuivingen in de samenleving niet 
heeft erkend, wat ertoe heeft geleid dat de literatuur haar geloofwaardigheid 
als culturele autoriteit is verloren. Volgens Vaessens is de Nederlandse 
literatuur van de samenleving vervreemd geraakt en daarom door diezelfde 
samenleving ontwaard en gemarginaliseerd. Als oplossing hiervoor roept hij 
schrijvers op hun ivoren toren te verlaten, geëngageerde literatuur te schrijven 
en betrokken te raken bij het publieke debat, precies zoals Amatmoekrim en 
Romeijn dat nu op hun beurt ook doen. 

Schrijver en literatuurcriticus Arie Storm reageerde fel op Vaessens boek in 
De Groene Amsterdammer van 15 april 2009. Hij noemde het ‘een krankzinnig 
pleidooi [...] een aanfluiting, geschreven door een warhoofd’ waarin 

Mogelijkheid van een eiland

212121

IK GELOOF NIET IN EEN LITERATUUR 
DIE DE PRETENTIE HEEFT DE WERELD 

TE VERANDEREN 

IN DAT BEELD IS DE KRACHT DER 
VERBEELDING ONDERGESCHIKT AAN 
DE POLITIEK, HET INDIVIDU AAN DE 
MASSA, LITERAIRE VRIJHEID AAN 

NAASTENLIEFDE

Schrijfster Karin Amatmoekrim riep in het aprilnummer van Babel op tot engagement, net 
zoals Aafke Romeijn dat een aantal maanden eerder deed in de Volkskrant. De vraag van 
maatschappelijke betrokkenheid in het schrijverschap lijkt daarmee weer een relevante kwestie. 
Abel van Oosterwijk laat een ander geluid horen.     Tekst /// Abel van Oosterwijk    Beeld /// Elliyah Dyson 

 
Abel van Oosterwijk (1994) is tweedejaars student Engelse taal en 
cultuur en eerstejaars student Nederlandse taal en cultuur.



Babel

D e dichterswereld is een kleine wereld. Daardoor kon het bijna niet anders 
dat de eerste ontmoeting tussen deze twee dichters plaatsvond op een 
dichtersfestival. Het was begin jaren 90 in Rotterdam, tijdens Poetry 

International. Hoe het precies gebeurde weet Anna Enquist eigenlijk ook niet 
meer, alleen hoe het verder ging: ‘Het was gelijk een vriendschap te noemen. We 
maakten meteen grapjes over dezelfde dingen. Na zo een week wil je elkaar niet 
loslaten. We gingen al snel samen op stap, om gedichten voor te lezen of lezingen 
te houden. Je maakt dezelfde idiote dingen mee. Het arsenaal aan grappen en 
gemeenschappelijke herinneringen groeit, en zo ook de vriendschap.’

Een wintertuin
De dood van Gerrit Kouwenaar in 2014 liet een gat achter. Enquist betreurde dat 
zijn dood vrij onopgemerkt bleef, dat er bijvoorbeeld geen postuum biografisch 
werk verscheen. Om haar herinneringen aan Kouwenaar te bewaren schreef ze 
een boek, aanvankelijk bedoeld als privéproject, Een tuin in de winter. Een tuin, 
omdat Enquist de vriendschap als veilig ervoer, als een tuin met muren eromheen 
waar ze toevlucht kon vinden. Ze leerde hem kennen op zijn hoogtepunt, vanaf dat 
moment liep de ontwikkeling van hun vriendschap synchroon aan de langzame 
aftakeling van Kouwenaar. ‘Zijn eerste ziekte, de dood van zijn vrouw, en toen 
veertien of vijftien jaar lang zijn eigen achteruitgang, tot zijn dood. Het was wel 
echt winter, geen lente meer.’ Kouwenaar was tweeëntwintig jaar ouder en zat 
vanzelfsprekend in een andere levensfase. ‘Het zou kunnen dat hij mij een soort 
dochter vond. Zijn vrouw en mijn man raakten ook in die vriendschap betrokken. 
Het was soms alsof wij als brave kinderen bij de ouders op bezoek gingen en daar 
even het huis gingen schoonmaken of in de tuin bezig gingen.’ 

De dichter
Op het dichtersvlak stonden ze als collega’s op gelijkwaardiger niveau. Enquist 
is behalve dichter ook psychoanalyticus en pianiste geweest. Kouwenaar had 
dat nooit gekund, zo vertelt ze. ‘Ik bewonder hem vanwege het vermogen om je 
van jongs af aan dichter te voelen, écht dichter. Dat heeft ook nare consequenties 
gehad, ook voor zijn familie en zijn vriendschappen, maar ik vond het toch 
bewonderingswaardig dat je je eigen begaafdheid zo serieus neemt, dat je je 
daarmee helemaal identificeert. Het dichterschap ging altijd voor. Hij moest 
heel serieus genomen worden. Het was voor hem dan ook akelig als mensen niet 
wisten wie hij was.’

Kouwenaar staat bekend om zijn onpersoonlijke poëtica, waardoor sommigen 
zijn gedichten als koud en afstandelijk ervaren. ‘Hij zei vaak: “Het gedicht is van 
taal.” Ik kon me daar nooit zo veel bij voorstellen.’ Waar Kouwenaar de dichtkunst 
beschouwd als een taalspel dat onmogelijk in verband kan staan met de realiteit, 
ziet Enquist er juist geen bezwaar in als de poëzie ook troost kan bieden. ‘Het is 
volgens mij zo dat hij een blauwdruk wilde oprichten van de werkelijkheid. Dus 
dat je altijd de geleefde werkelijkheid hebt en daarnaast de afspiegeling daarvan 
in taal. Het deed hem verdriet dat die afspiegeling nooit helemaal samenviel met 
de werkelijkheid. Dat heb ik wel in een aantal gedichten teruggevonden, een 
soort spijt, verdriet. Daardoor begreep ik beter wat hij bedoelde als hij zei dat het 
gedicht van taal is. Het gedicht is niet het echte leven.’

De dochter 
Of hij haar bewonderde weet ze niet zeker. Hun relatie was ook niet zodanig dat 
ze dit gewoon konden uitspreken. ‘Dat heeft hij nooit gezegd, maar hij was er wel 
altijd enorm op gespitst of ik wel schreef. Dat was eigenlijk een van de eerste 
dingen die hij vroeg als ik bij hem op bezoek kwam. Hij had mijn jas nog niet 
aangepakt, of hij zei: “En, schrijf je?” Dus kennelijk vond hij het toch belangrijk. En 
ik weet nog dat hij tegen andere mensen zei: “Nou, je moet die gedichten van 
Anna Enquist toch echt goed lezen.” Hij beleefde daar dus wel iets aan.’ 

Gerrit Kouwenaar: dichter en vriend
Zij was een debutante, hij een doorgewinterde dichter. 
Twintig jaar na hun ontmoeting schreef Anna Enquist 
(1945) een boek over haar vriendschap met Gerrit 
Kouwenaar, Een tuin in de winter, dat deze maand uitkomt.    
Tekst /// Alrun Bernhard en Abel van Oosterwijk    Beeld /// Anne Posthuma  
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Bevroren foto’s en 
warme klanken 
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 /// Karen Zijl    Beeld /// Bob Foulidis

COLOFONDE AGENDA

Juni 2017

Culinair
Taste of Amsterdam
Ligt jouw koelkast altijd vol en kun je met moeite de 
verleiding weerstaan om de hele dag te eten? Dan heb 
je in juni de kans om vier dagen achter elkaar kogelrond 
naar huis te rollen. Tijdens Taste of Amsterdam kijk je 
onder het genot van een glas wijn naar de kookkunsten 
van de beste chefs van Nederland, proef je interessante 
nieuwe gerechten en kun je met wijnkenners oeverloos 
zwetsen over afdronk, aroma en bouquet. 
Vrijdag 2 t/m maandag 5 juni – Amstelpark – Tickets € 12 
online en € 15 op locatie – Bekijk het programma op www.
tasteofamsterdam.com

Lezing
De avant-garde en het ontstaan van het 
manifest – Sascha Bru
De Deense filmmakers Thomas Vinterberg en Lars von 
Trier wisten het al: wil je als kunstenaar bekend komen 
te staan als vernieuwend, dan doe je er goed aan je eigen 
manifest te schrijven. Literatuurwetenschapper Sascha 
Bru, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, 
vertelt tijdens deze avond over de betekenis van 
dit soort documenten. Naderhand is er de mogelijkheid 
om de filminstallatie Manifesto van Julian Rosefeldt te 
bekijken.
Dinsdag 6 juni – Casco Amsterdam – Asterweg 22 – Entree 
€ 7,50 – Aanvang 19.00 uur

Muziek
UvA-Orkest J. Pzn Sweelinck
Wil jij zeventig medestudenten Strauss en Wagner horen 
spelen? Onder begeleiding van de Zwitserse dirigent 
Konradin Herzog brengt het oudste symfonieorkest 
van Amsterdam een ode aan de Duitse Romantiek. Het 
programma sluit af met de orkestrale hoogtepunten uit 
de opera Der Rosenkavalier. 
Dinsdag 13 juni – Het Koninklijk Concertgebouw – 
Concertgebouwplein 10 – Tickets vanaf € 15 – Aanvang 
20.15 uur

Fotografie
Out of Camp – Adam Jeppesen
Foam presenteert vijf analoge fotoseries van de 
Deense fotograaf Adam Jeppesen die in 487 dagen 
van de Noordpool naar Antarctica reisde. Voorheen 
was Jeppesen op zoek naar de perfecte print, maar die 
zoektocht heeft hij aan de wilgen gehangen. Met zijn 
imperfecte en beschadigde kiekjes hoopt Jeppesen te 

tonen hoe vergankelijk een niet-digitaal geschoten foto 
eigenlijk is. 
Vrijdag 16 juni t/m 27 augustus – Foam – Keizersgracht 
609 – Entree € 8 

Interview
Operatie Interview: Neelie Kroes 
Neelie Kroes is een interessante ex-politica, niet in 
de laatste plaats vanwege het jarenlange gefluister 
over belastingontduiking en verstrengelde belangen 
dat om haar heen hangt. Hoe denkt deze voormalige 
eurocommissaris over de toekomst van de EU? En welke 
belangen vertegenwoordigt ze als ambassadeur van 
StartUp Delta en adviseur van Uber? Drie nog onbekende 
interviewers leggen Kroes gedurende anderhalf uur het 
vuur aan de schenen. 
Zondag 25 juni – De Balie – Kleine Gartmanplantsoen 10 – 
Entree € 8,50 – Aanvang 16.00 uur

Theater
La Chanson de Roland
De Egyptische kunstenaar Wael Shawky bewerkte een 
eeuwenoud heldendicht over Karel de Grote en zijn neef 
Roelant die in oorlog zijn met de islamitische Saracenen. 
Twintig zangers brengen met Fidjiri, traditionele vocale 
muziek uit de Golfstaten, een Arabisch perspectief op 
de westerse geschiedenis. De voorstelling begint laat in 
verband met de Ramadan.
Zaterdag 10 en zondag 11 juni – Stadsschouwburg 
Amsterdam – Leidseplein 26 – Kaarten € 18 – 
Aanvang 23.00 uur – Meer informatie op 
www.stadsschouwburgamsterdam.nl



Iedereen heeft op de basisschool weleens gekleid, maar bij de hobby van Erwin komt 
er toch wel iets meer bij kijken. Hij doet aan modelboetseren en beeldhouwen. Een erg 
technische vrijetijdsbesteding: ‘Ik volg nu boetseerlessen bij CREA. Dat doe ik vooral om mijn 
beeldhouwtechniek te verbeteren en om meer te oefenen met het realistisch weergeven van 
de menselijke anatomie.’

Erwin is al zolang hij zich kan herinneren bezig met creatieve hobby’s. ‘Op de basisschool deed 
ik al veel aan tekenen, schilderen en kleien. Ik volgde ook les bij een goede vriendin van mijn 
moeder; zij is schilder en beeldhouwer. Toen ik wat ouder werd en ging studeren, werd dat een 
stuk minder, al bleef ik wel een beetje schilderen en tekenen.’ Drie jaar geleden besloot hij toch 
weer iets serieuzer met zijn creatieve passies aan de slag te gaan. ‘Ik heb toen een heel grote 
homp klei gekocht en ben gewoon weer begonnen. Daarnaast hou ik erg van beeldhouwkunst. 
Het leek me dus tof om te gaan beeldhouwen in steen.’

Voor Erwin is het modelboetseren en beeldhouwen een vorm van ontspanning, maar meer 
nog is het een welkome afwisseling van het studeren. ‘Dat komt omdat je het nadenken bij 
modelboetseren zoveel mogelijk naar de achtergrond moet schuiven. Je bent alleen maar bezig 
met kijken, voelen, opnieuw kijken en opnieuw voelen. Dat kijken is heel belangrijk: als je 
dat niet doet, dan ga je boetseren vanuit je hoofd en zo’n lichaam zelf invullen. Dan lijkt het 
helemaal niet meer op het model. Een boetseerles duurt vrij lang, tweeënhalf uur, maar vaak 
heb ik pas tegen het einde van de les het gevoel dat ik er echt helemaal in zit. Het kost tijd 
om je volledig te focussen op het boetseren. Dan denk ik: hé, had ik nog maar de hele dag om 
verder te boetseren.’

Wat doet de geesteswetenschapper als hij niet met zijn neus  
in de boeken zit? Deze maand: Erwin Hurenkamp (1993). 
Hobby: beeldhouwen en modelboetseren.    
Tekst /// Kay Rutten    Beeld /// Dennis Notebaart

DE VRIJE GEEST 
EEN HOMP KLEI KOPEN EN 

GEWOON BEGINNEN

 
Wie: Erwin Hurenkamp
Studie: Research Master Cultural Analysis
Hobby: Beeldhouwen en boetseren


