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Hoofddocent Wijsbegeerte VICTOR KAL 
brengt een ode aan de open ruimte

Het is zomer dus trek je kleren uit! 
Babel ging op zoek naar de beste 
ZWEMPLEKKEN van de stad

Dichter ILJA LEONARD 
PFEIJFFER over zijn 
nieuwe dichtbundel met 
ERIK JAN HARMENS: 
‘Ik word gek van het 
heersende idee dat poëzie 
een soort vrijplaats is’



TEKENINGHOOFDREDACTIONEEL INHOUD

IN GESPREK      
‘Willemijn Pel (Koninklijk Theater Carré) 
over het Nouveau Cirque, oftewel het 
hedendaagse circus’ 20

Homo Pergens
Reizen is eerder een vorm van escapisme dan een kans om jezelf daadwerkelijk te leren 
kennen, stelde ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breeuwsma enkele maanden geleden in 
NRC Handelsblad. Reizen is voor twintigers bijna een moetje geworden, terwijl belangrijke 
keuzes over wat je wilt doen in het leven juist door het reizen worden uitgesteld. Grote 
reizen zijn dan ook slechts een imagokwestie en stiekem helemaal niet zo avontuurlijk.

Het grootste gebrek in deze visie is de erkenning dat reizen voor velen in eerste instantie 
draait om het ontdekken van ‘de ander’. Nieuwsgierigheid naar een andere cultuur is im-
mers een van de grootste drijfveren van het reizen. Een betere voorbereiding dan het volgen 
van de Grand Tour kan een student geesteswetenschappen zich dan ook bijna niet wensen. 
Bij dit vak volgen studenten een halfjaar lang college alvorens ze een reis maken naar 
de bestudeerde plek. Maar in hoeverre vallen de typische toeristische taferelen die zij dit 
jaar meemaakten in Marokko ook onder het ontdekken van een andere cultuur? Bekijk de 
beeldreportage en oordeel zelf (pagina 16).  

Juist door middel van verdieping in een ander en het daadwerkelijk in contact komen met 
het vreemde volgt de reflectie op jezelf. Hoewel dit soms al tijdens de reis plaatsvindt, 
gebeurt dit vaak – net als de foto’s op je wegwerpcamera – pas als je weer enkele dagen 
thuis zit. 

Naast reizen, leidt ook rust tot nieuwe inzichten. Want of de student nou op reis gaat of niet, 
voor de meeste studenten is de studievrije zomer de tijd van het jaar om de balans op te 
maken. Wat heb ik afgelopen studiejaar gedaan en wat ga ik komend jaar doen? Dat geldt 
ook voor ons. Wat hebben wij geleerd van een jaar hoofdredacteurschap bij Babel? Eén van 
de eerste resultaten van deze reflectie is te lezen in ons stuk over diversiteit in de media 
(pagina 18), een onderwerp waar we ons afgelopen jaar veel mee bezig hebben gehouden. 

Behalve tijd voor reizen en reflectie kenmerkt de zomer ook altijd een overgangsfase, een 
afsluitende periode. Zo nemen we na de zomer afscheid van filosofiedocent Victor Kal, die 
in dit nummer nog een laatste Ode brengt aan de open ruimte (pagina 22) en kookt Char-
lotte Kleyn een laatste maal voor Geestesvoedsel (pagina 24).  

Ook wij nemen met dit hoofdredactioneel afscheid van Babel, vol vertrouwen in Vincent 
Smit en Kim Visbeen die komend studiejaar het stokje van ons zullen overnemen.

Aimée Plukker en Anne Wijn
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rouwen, troosten en leren bijvoorbeeld. Of de 
wijze waarop kafferbuffels stemmen; zij doen net 
zo goed als mensen aan democratische besluit-
vorming. De vrouwtjes staan op en kijken met 
hun kop een bepaalde richting op. Daarna gaan ze 
weer liggen. Als meer dan zestig procent dezelfde 
kant opkijkt, staan ze allemaal op en gaan ze die 
kant op. Dat soort onderzoek stelt de harde grens 
tussen mensen en andere dieren, zoals deze heel 
lang in de filosofie voor waar aangenomen is, ter 
discussie. We gaan dieren mede daardoor steeds 
meer zien als subjecten, en de vraag verschuift 
van hoe we beter met dieren moeten omgaan naar 
wederkerige relaties: Wat willen dieren van ons? 
Hoe kunnen we op een gelijkwaardige manier en 
op hun voorwaarden met ze samenleven?’ Dat kan 
volgens Meijer allerlei maatschappelijke verande-
ringen teweeg brengen. ‘Samen met dieren leven 
en ze eigen keuzes laten maken, kan betekenen 
dat gedomesticeerde dieren meer op zichzelf gaan 
leven en wilde dieren juist tammer worden. Als 
dieren bejaagd worden, ontwikkelen ze namelijk 
vluchtgedrag. Als dat stopt, verdwijnt dat gedrag 
ook langzaam.’

Meijer maakt haar theorie concreet door te laten 
zien hoe we met ganzen omgaan. ‘Toen de Oost-
vaardersplassen werden aangelegd, werd dat ge-
bied geschikt gemaakt voor ganzen omdat men 
graag wilde dat die daar zouden gaan grazen. Maar 
het gebied werd zó geschikt, dat er nu een enorm 
ganzenoverschot is en ze worden vergast. Vanuit 
politiek-filosofisch oogpunt is het behoorlijk pro-
blematisch een groep uit te nodigen zich ergens te 
vestigen, om deze vervolgens te doden. Het punt is 
dat wanneer je ganzen dood maakt, ze toch zullen 
blijven komen. In plaats daarvan moeten we door 
middel van materiële interventies met ganzen in 
gesprek: bijvoorbeeld door aanpassingen aan het 
landschap.’ 

Frisse vragen
Met het nadenken over taal en politieke 
besluitvorming in relatie tot dieren begeeft Meijer 
zich op nieuw onderzoeksterrein. Binnen de 
filosofie zijn die vragen waar het mensen betreft al 
behoorlijk uitgekauwd, terwijl het onderzoek naar 
dieren nog redelijk onontgonnen terrein 
is.‘Filosofen als Sue Donaldson en Will Kymlicka 
schreven over rechten van groepen dieren en 
iemand als John Hedley heeft geschreven over 
eigendomsrechten van dieren, dus hoe dieren land 
in eigendom kunnen krijgen. Maar het taalaspect, 

dus communiceren met dieren, is over het alge-
meen nog heel onderbelicht. Terwijl taal sinds 
Aristoteles wordt beschouwd als noodzakelijk om 
een politieke actor te kunnen zijn. Dat is niet houd-
baar meer: dieren kunnen van alles. De stereoty-
pen – dat ze niet slim zijn, geen taal kennen, alleen 
uit instinct handelen – zijn onjuist.’ Meijer is zich 
ervan bewust dat haar theorie misschien wat uto-
pisch lijkt, maar: ‘We hebben als mensen allemaal 
relaties met dieren, dus er is van alles mogelijk en 
het gaat iedereen aan.’ Waarvan akte. 

Dieren zijn altijd als vanzelfsprekend aanwe-
zig geweest in Meijers leven. Zij waren een 
van de redenen waarom ze na de kunstaca-

demie besloot filosofie aan de UvA te studeren: 
‘Vanaf mijn vijftiende ben ik bezig met de vraag 
waarom het zo problematisch is om dieren te 
eten, waarom de relatie tussen dier en mens zo 
verstoord is. Ik voelde sterk de behoefte om het  
door middel van filosofie beter te doordenken.’ 
Meijers masterscriptie werd genomineerd voor de 
Geert Grote Pen, en inmiddels werkt ze aan haar 
proefschrift De politieke stem van niet-menselijke 
dieren.  

Meijer ontwikkelt een filosofische theorie waarmee 
we dieren kunnen betrekken binnen politieke 
besluitvorming: ‘Dat rust op een aantal pijlers, 
namelijk taal en politieke agency van dieren. Er 
is heel lang aangenomen dat dieren überhaupt 
niet echt taal kennen, terwijl heel duidelijk is 
dat ze met elkaar communiceren. In mijn werk 
onderzoek ik ook de manier waarop dieren 
politiek handelen. Uiteindelijk wil ik handvatten 
bieden voor hoe we de politieke stem van dieren 
kunnen conceptualiseren in bestaande politieke 
instituties, en ook hoe we kunnen nadenken over 
nieuwe politieke praktijken.’ 

Gelijkwaardigheid
Nadenken over dierenwelzijn binnen de filosofie 
op zich is niet nieuw, maar het werd lange tijd al-
leen gedaan vanuit een ethisch standpunt: hoe 
moeten wij met dieren omgaan? Meijer: ‘De laat-
ste tijd komen er steeds meer onderzoeken naar 
buiten die laten zien wat niet-menselijke dieren 
allemaal kunnen. Manieren waarop chimpansees 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Deze maand: filosofe, (liedjes)schrijfster 
en promovenda Eva Meijer (1980) over 
haar onderzoek naar de politieke stem 
van niet-menselijke dieren.
Tekst /// Joey de Gruijl en Jetske Brouwer 

Beeld /// Merel de Herder 

STUDIEGIDS 2.0
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Een goed gesprek met ganzen
The Sublime

Van alle keuzevakken in de studiegids behoort The Sublime tot het abstractere soort. Persoonlijke inbreng 
staat centraal in de colleges, de bestudeerde theorie functioneert slechts als richtlijn voor de individuele 
gedachtegang. Volgens de omschrijving in de studiegids onderzoeken studenten de historische 

ontwikkeling van begrippen als ‘the sublime’ en ‘the beautiful’, en leren ze deze kennis vertalen naar de 
hedendaagse politiek van esthetica aan de hand van de filosofen Burke, Kant en Lyotard. 

Früchtl: ‘Meestal begin ik de collegereeks met de vraag waar studenten aan denken bij het woord “subliem”. 
Maken ze er gebruik van als ze na een concert, film of tentoonstelling hun vrienden erover vertellen? Wat voor 
functie heeft dit begrip voor hen? Er zijn twee aspecten waar je aan moet denken bij de definitie van het begrip 
“subliem”: aan de ene kant het schone en aan de andere kant het lelijke.’ 

‘In de colleges kijken we waarom Burke, Kant en Lyotard zo belangrijk zijn geweest in de discussie over 
het sublieme. Filosofen hebben moeite met fenomenen die tegenstrijdig zijn. Dat iets mooi en lelijk tegelijk 
is, is moeilijk te bevatten. “Het sublieme” is een term die de lading goed dekt. Daarom is het denk ik ook 
nog zo aanwezig tegenwoordig. Het is een goed voorbeeld van de creatieve omgang van onze cultuur met 
tegenstrijdigheid.’ 

‘Elke filosoof krijgt twee colleges: een daarvan is inleidend en de andere verdiepend. We lezen bijvoorbeeld een 
artikel van Lyotard over avant-garde en het sublieme. Hier heeft Lyotard het over kunstenaar Barnett Newman. 
Ik zeg dan tegen studenten: “Ga maar naar het Stedelijk Museum.” Daar hangt Who’s Afraid of Red, Yellow and 
Blue III van Newman. Die titel geeft goed aan wat het sublieme inhoudt. Het sublieme is iets waar je een gevoel 
van schrik, horror in terugvindt. Het is mooi, maar toch kun je er een beetje bang van worden. Deze paradoxale 
structuur vormt de klassieke definitie van het sublieme. Een soort innerlijke strijd met je gevoelens.’

‘Het is fijn om studenten uit verschillende studies in de colleges te hebben. Filosofen alleen zullen niet de vraag 
kunnen beantwoorden wat het sublieme nou inhoudt. Aan het eind van het college nemen de studenten stelling 
over het fenomeen. Hierbij koppelen ze hun eigen ervaring aan ten minste één van de behandelde theoretici. 
Meestal hebben ze tegen die tijd een veel duidelijker idee gekregen van waar we het over hebben. Dat is leuk 
om te zien.’ 

De studiegids biedt een hoop onduidelijke vakomschrijvingen, waardoor 
de speurtocht naar de juiste keuzevakken vaak moeizaam verloopt. Wat is 
het belang van een vak volgens de docenten die het geven? Deze maand: 
The Sublime, gedoceerd door prof. dr. Josef Früchtl. 
Tekst /// Emma Sprangers   Beeld /// Rosa van Triest 

DE HARDE GRENS 
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Eva Meijer studeerde Wijsbegeerte 
aan de UvA en werkt momenteel aan 
haar promotieonderzoek De politieke 
stem van niet-menselijke dieren. Er 
verschenen meerdere boeken van haar 
hand, waaronder de roman Dagpauwoog 
(2014). Haar nieuwste werk, Dierentalen, 
verschijnt binnenkort.
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Vak: The Sublime
Docent(en): prof. dr. Josef Früchtl
Onderwijsinstituut: College of Humanities, onderdeel van 
Wijsbegeerte en het Amsterdam Exchange Programme
Ingangseisen: Minstens 48 EC van een propedeuse behaald
Periode: Semester 1, blok 2 (6 EC)



T ijdens haar bachelorstudie Klassieke Talen aan de UvA vertrok Menkveld 
met een Erasmusbeurs op zak voor een half jaar naar Bologna. Het 
Italiaanse leven beviel haar dusdanig goed dat ze bij terugkomst besloot 

ook maar de bachelor Italiaanse taal en cultuur te volgen. Ze kwam er al snel 
achter dat vertalen haar goed lag. ‘Ik hou van literatuur, maar ik heb weinig op 
met de wetenschappelijke benadering ervan. Vertalen biedt je de kans om zelf 
met de literatuur aan de slag te gaan.’ De keus om een master Literair Vertalen 
te gaan volgen was dan ook snel gemaakt.   

Vertaaltwijfel
Reeds gedurende haar studie begon Menkveld met het vertalen van literaire 
teksten en poëzie voor diverse tijdschriften en bladen en tijdens haar 
masterscriptie kreeg ze van Uitgeverij Cossee de kans om Il garofano rosso 
(De rode anjer) van Elio Vittorini te vertalen. ‘Bij zo’n vertaling werk ik met 
verschillende versies. In het begin vertaal ik zo’n tien pagina’s per dag en 
heb ik een ruwe versie liggen. Vervolgens maak ik een nauwkeurigere versie 
waaraan ik tot slot veel bijschaaf qua Nederlands.’ Menkveld legt uit dat ze 
zich, ondanks haar gedegen opleiding, nog niet heel zeker voelt als vertaler: 

‘Ik twijfel nog aan alles wat ik vertaal. Daarom leg ik vaak moedertaalsprekers 
mijn problemen voor en gelukkig heb ik een begeleider bij wie ik altijd aan 
kan kloppen voor advies. Zonder zijn hulp zou ik het misschien ook niet 
aandurven om nu al een heel boek te vertalen.’ 

Menkvelds begeleider, de Vlaamse vertaler Frans Denissen, vormde tevens 
het studieobject voor haar masterscriptie. ‘Ik ben afgestudeerd op zijn 
vertalingen van Emilio Gadda en op die manier met hem in contact gekomen. 
Hij vond het heel leuk dat ik mijn scriptie over hem schreef en hielp me toen 
al enorm. Toen ik daarom met een vertaalprijs het recht op een jaar lang 
vertaalbegeleiding had gewonnen, heb ik hem als begeleider gevraagd. Zijn 
hulp komt me bijvoorbeeld van pas bij intertekstuele verwijzingen die ik niet 
meteen zie en daarom misschien verkeerd zou vertalen, hoewel ik onlangs wel 
een referentie naar de Orlando Furioso van Ariosto eigenhandig opmerkte.’

De juiste balans vinden
Ondanks het plezier waarmee Menkveld vertaalt, zou ze het in haar verdere 
carriére niet louter bij vertalen willen houden. ‘Dat lijkt me heel erg beperkt. 
Vertalen doe je voornamelijk in je eentje terwijl ik er juist van hou om met 
mensen samen te werken. Daarom werk ik ook als redacteur bij De Persgroep, 
schrijf ik literatuurrecensies voor kranten en zit ik bijvoorbeeld in de redactie 
van Filter, een vertaaltijdschrift. Maar het is nog wel zoeken naar de juiste 
balans: momenteel grijp ik veel kansen met beide handen aan, wat betekent 
dat ik altijd aan het werk ben. Ik wil vertalen blijven combineren met het 
redacteursbestaan.’ Ze vervolgt: ‘Ik weet dat ik momenteel in een luxepositie 
verkeer en in ieder geval voorlopig kan doen wat ik leuk vind, dat is niet 
iedereen gegeven. Sommigen van mijn medestudenten vertalen nu 
handleidingen van wasmachines.’ 

Een veelzijdige vertaalster
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang 
mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven na 
de faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse: iedere 
maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse 
kostwinner. Deze maand: Emilia Menkveld (1990), 
eindredacteur bij De Persgroep en freelance vertaler, 
recensent en redacteur.   
Tekst /// Koen de Groot en Vincent Smit    Beeld /// Anne Posthuma

 
  Emilia Menkveld  

 1990
Studie 
 Bachelor Klassieke Talen (UvA), Bachelor Italiaanse 
 taal en cultuur (UvA), Onderzoeksmaster Literair 
 Vertalen (UU)
Afstudeerjaar 
 2016
Werk 
 Redacteur bij De Persgroep, freelance vertaler, 
 redacteur en recensent
Salaris 
 Ongeveer €2000 euro per maand

Hoi Naam! <3 <3

Wat was het een leuk jaaaaaar! Ik heb echt zo veel geleerd, echt serieus. 

Ik was laatst met onze mutual best vriend aan het praten, niemand minder dan https://

nl.kiwipedia.org/wiki/Poep. Je weet wat dat betekent! Ik. Heb. Weer. De. Sappigste. Verhalen. 

Voor. JOUUU! (Dat had ik niet hoeven zeggen) Hij heeft altijd zoveel te vertellen! (Ik niet).

Echt weird: hij is alleen donker omdat hij 50% van dode rode bloedcellen is! Hahahaha!

Pluuuus https://nl.kiwipedia.org/wiki/Poep heeft dus ruzie gekregen met Hondenpoep. Want 

sinds kort heeft Hondenpoep haar eigen internetsite en ‘dat verdient sij egt nie’, appte hij me. 

Echt drama! Haha, hij kan echt niet schrijven. 

Witregel.

INSPRINGEN. (Haha) In elk geval, ik ben nu I.B.J. (In Between Jobs). Sinds ik heb geaccepteerd 

dat ik alleen op jongens val die Job heten en zich op korte afstand van elkaar bevinden, zodat ik 

er precies tussen kan staan, is het leven best wel moeilijk. Gelukkig kan ik af en toe praten met 

https://nl.kiwipedia.org/wiki/Poep, anders zou het leven zo zwaar zijn.

Hoe heet jij ook alweer?                      Antwoord eens wanneer ik je een vraag stel. Nee. Ant-

woord is nadat ik je een vraag stel. Okee? Waarom luister je eigenlijk naar alles wat ik zeg? Oh 

ja, dat is hoe dialogen werken. Gekke Naam en ik, altijd lol maken! Oh, in blok 2 ontmoette ik 

een meisje. Helaas waren we in een blok en zijn we doodgegaan van de honger. Gister ging ik op 

Tumblr, om te kijken of ‘meisje #5231590809’ al een nieuwe foto had geplaatst. Maar ik verwar 

haar altijd met een andere figurant uit geen film en geen leven. De wereld is een catwalk. Woef.

Vraag: als een god depressief is en aan zelfmutilatie doet, is het dan blasfemie? Of is hij emo 

o.i.d.

Vraag: boodschap waaruit blijkt dat zender iets wil weten. eventueel van een ontvanger.

Waarom besta ik niet en jij wel?

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

BROOD OP DE PLANK BUGRA
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HET INTERVIEW

In het juni-nummer van Babel, opinieerde 
Anne Wijn dat de universiteit er goed aan zou 
doen haar onderwijscurriculum te verbreden 

en meer praktisch georiënteerde vakken aan te 
bieden, waarin de (maatschappelijke) toepassing 
van geesteswetenschappelijke kennis centraal 
staat. Geesteswetenschap, als de wetenschap van 
de producten van de menselijke geest, staat niet 
alleen los van de wereld die zij verklaart, maar het 
gros van de studenten zou verder weinig behoefte 
hebben aan een academische carrière, waarin 
zulke abstracte reflecties op de samenleving 
gewenst zijn. Kortweg: de student heeft er baat 
bij onderwezen te worden in het maatschappelijk 
nut van zijn of haar studie. Volgens Wijn strekt het 
zelfs verder dan dat: extra-curriculaire activiteiten 
als commissie- of redactiewerk, of simpelweg 
‘werk’ leren je vaardigheden die waardevoller 
zijn dan slechts de academische reflectie van de 
universitaire studie. 

Daar valt veel voor te zeggen. Niemand zal ont-
kennen dat een stage waardevol kan zijn, of 
dat vrijwilligerswerk je andere kanten van de 
maatschappij toont. Het wringt echter, wanneer 
we ons afvragen wie de last moet dragen als het 
gaat om het aanleren van dergelijke competenties. 
Ik denk dat dit primair een individuele aange-
legenheid is.

Wijns kritiek richt zich voornamelijk op de dis-
crepantie tussen enerzijds het curriculum, en 
anderzijds de onderwijsvraag van de student. 
Dat deze geen academische carrière ambieert zou 
maken dat de student lastig aansluiting vindt in de 
samenleving. Dit omdat hij slechts een theoretische 
achtergrond bezit, waar de samenleving andere 
competenties van hem verwacht. Wijn lijkt hier 
uit te gaan van het beeld van een student die 
nauwelijks of niet zelfredzaam is zonder sturing 
vanuit de universiteit. Los van of dit beeld klopt, 
denk ik niet dat dergelijke kwaliteiten aan te leren 
zijn binnen de academische wereld. Júist buiten de 
muren van de werkgroeplokalen leer je jezelf, je 
studie en je overtuigingen op waarde te schatten 
en je interesses te ontdekken door middel van 
vallen en opstaan. Echter, vallen en op staan leert 
men niet door binnen het onderwijs dergelijke 
Bildung aan te bieden op een presenteerblaadje, 
maar door te doen. 

De universiteit is bij uitstek de plek waar men 
kansen geboden wordt zich te ontwikkelen tot 
een geleerd, maar ook maatschappelijk geënga-
geerd individu. Men kan zich verenigen onder 
één van de vele gratis of relatief goedkope studie-  
of studentenverenigingen, georganiseerd rond 
allerhande bezigheden of thema’s; men kan 
schrijven voor vele bladen; commissiewerk ver-
richten; zich politiek engageren – in termen van 
Jules Deelder, men kan er ‘droogneuken voor het 
echte leven.’

De student die niets doet buiten zijn studie om, 
noem ik dan ook naïef. Niet omdat het prestigieus 
is om veel vakken, bijbaantjes of functies te hebben, 
maar omdat het vooral gewoon heel leuk en nuttig 
is om eens buiten het universitaire te stappen en 
te denken. Wat meer tijd inruimen binnen het 
studiecurriculum om te reflecteren op je eigen 
ontwikkeling en het leren van minder of niet-
academische vaardigheden zou misschien geen 
kwaad kunnen, maar ik ben ook bang dat het weinig 
effectief zal blijken. Je kunt een student die niet de 
intrinsieke motivatie heeft zich te ontwikkelen 
buiten de werkgroepuren om, niet dwingen dit 

te doen, door hiervoor tijd in te ruimen. Ik zie de 
reflectieverslagen en competentietabellen al voor 
me. Je kunt niet oogsten wat niet gezaaid is, en 
ik ben bang, dat dát toch echt de student zelf te 
verwijten valt.

Ik denk namelijk dat geesteswetenschappen iets is 
dat men dient te leven. Het is het métier van de 
geesteswetenschapper zich te verhouden tot de 
samenleving waarin deze zich bevindt. Om tot 
goed geesteswetenschappelijk onderzoek te 
komen, moet er een constante wederkerigheid 
bestaan tussen enerzijds de academie en ander-
zijds de maatschappij en het individu. De student 
die zich niet actief verhoudt tot de wereld om zich 
heen, dat wil zeggen, niet actief de uitdaging en 
ontwikkeling op zoekt, lijkt me daarom gedoemd 
te falen. De kwaliteiten die je opdoet door je als 
student te engageren voor je vakgebied of de 
maatschappij zijn daarbij secundair. Dit soort 
competenties ontstaan denk ik organisch, uit inzet, 
liefde voor wat men doet, en een zekere zin in de 
(geesteswetenschappelijke) wereld. Dit is iets, wat 
men niet van hogerop kan opleggen of aanbieden. 
Dit is iets dat je zélf moet doen. 

OPINIE

Het vita activa van de student in de 
geesteswetenschappen

HET INTERVIEW

Meer dan een half jaar denderden de dichtregels van Landsmeer naar Genua 
en terug. Het resultaat: Duetten. We spraken Erik Jan Harmens (1970) en Ilja 
Leonard Pfeijffer (1968) over dit ongebruikelijke project waarvoor zij hun 
virtuositeit bundelden.   Tekst /// Aimée Plukker en Lodewijk Verduin    Beeld /// Anne Posthuma

De Champions League 
van de poëzie

De Champions League 
van de poëzie

Babel

Dient de geesteswetenschappelijke bachelor meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van praktische vaardig-
heden en de persoonlijke ontwikkeling van de student? In deze opinie betoogt Joey de Gruijl dat dit veelal een individuele 
aangelegenheid is.   Tekst /// Joey de Gruijl    Beeld /// Rosa van Triest
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vind ik flauwekul. Je moet het openzetten. Mensen 
hebben het idee dat poëzie tijdloos is wanneer zij 
over korenvelden schrijven wanneer de ovens in 
Auschwitz branden. Dat is volstrekt belachelijk. 
Maar ik vind het ook niet interessant om op een 
platte, programmatische manier over sociale 
problemen te schrijven. Dat lezen we in de krant 
al. Ik ga juist op zoek naar empathie om dingen te 
begrijpen, naar de ambiguïteit.’ 
EJH: ‘En zoeken naar details. Je kan veel meer in 
een gedicht vangen dan in een nieuwsbericht, 
door alleen de details te benoemen. Details zeggen 
vaak heel veel over het geheel.’ 
ILP: ‘Je moet een interessante manier vinden 
om hierover te praten. Niet de manier van de 
twitterstormen en columnisten: je moet dieper 
gaan.’ 

Ongebruikelijke vorm
De vorm van de gedichten in Duetten is bijzonder. 
Elk gedicht bestaat uit enkele regels van Harmens 
(steevast aangeduid met EJH), gevolgd door 
een repliek van enkele regels van Pfeijffer (ILP), 
waarbij beide dichters geheel in hun eigen stijl 
en dichtvorm lijken te dichten. Pfeijffer hanteert 
namelijk rijmende alexandrijnen, zoals ook in zijn 

vorige bundel Idyllen. Harmens echter – wiens 
poëzie veelal is geschreven in vrije verzen – rijmt 
en rapt steeds meer met terugkerende rijm als 
antwoord op Pfeijffer.

Hebben jullie met dit project nieuwe manieren 
van schrijven ontdekt? 
ILP: ‘Ik merk dat Erik Jan mijn rijm overneemt.’
EJH: ‘Ik ga steeds meer rappen en dingen proberen. 
Mijn grote vreugde is dat ik hierin volstrekt vrij 
ben. Daarom ga ik spelen, ik kan alles doen waar 
ik zin in heb.’
ILP: ‘Ik heb voor het metrisch rijm gekozen 
om de muzikaliteit van die vorm te ontdekken. 
Je kunt spelen met rijm en ritme, dat vind ik 
heel interessant. Ik ben er nog steeds niet op 
uitgekeken, daarom antwoord ik Erik Jan steeds 
vormvast. Juist omdat dat eigenlijk niet kan, 
doen we het toch. Alles aan deze bundel is heel 
erg ongebruikelijk. De belangrijkste reden is een 
inhoudelijke noodzaak.’
EJH: ‘En het experiment. We willen zien wat het 
opbrengt wanneer je samen en tegen elkaar in 
schrijft. Het is nieuwsgierigheid en het idee dat 
daar iets moois van kan komen. Dit is het enige dat 
op dit moment telt. Alle vorige boeken, al het proza 

stond tijdens dit schrijven op de tweede plaats.’ 

Hoewel gedichten niet door veel mensen 
worden gelezen, stellen jullie toch dat ze de 
wereld kunnen veranderen. Daarmee hebben 
jullie veel vertrouwen in de poëzie. Gaan jullie 
in tegen het cynisme dat rond de kunst-
engagementdiscussie hangt?
ILP: ‘Ik maak me geen illusies - onze gedichten 
gaan niet alle regeringen van de wereld bereiken 
of wereldvrede bewerkstelligen. Maar als het onze 
regering af en toe kan bereiken lijkt me dat heel 
belangrijk. Ook al bereik je maar één lezer, dan is 
het niet voor niets geweest. Als je je zorgen maakt 
over de wereld waarin we leven kun je niet zo veel 
doen. Maar in ons vak kun je er wel iets mee: je 
kunt erover vertellen op een manier zoals weinig 
mensen dat kunnen. Je moet een poging doen. Dat 
is alles behalve cynisme.’ 

HET INTERVIEW
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Harmens en Pfeijffer, beide zowel dichter 
als prozaschrijver, blijken maten te zijn, 
bewonderaars van elkaars werk, die eerder 

samenwerkten en in hetzelfde hoge tempo 
mengsels van cola en cappuccino wegwerken. Voor 
hun gezamenlijke bundel mailden ze beurtelings 
enkele dichtregels aan elkaar, waardoor gedichten 
ontstonden waarin EJH en ILP ‘elkaar voortdurend 
kontjes lijken te geven, maar af en toe ook het 
duel aangaan’, aldus EJH. In de Burcht van Leiden 
beantwoorden ze onze vragen met eenzelfde 
soepelheid als dat zij schrijven: aan elkaar 
gewaagd, competitief maar bovenal broederlijk.

Hoe zijn jullie tot het besluit gekomen om 
samen een dichtbundel te schrijven?
EJH: ‘Nou, we hebben het eigenlijk al eerder 
gedaan. Een jaar of tien geleden hebben we 
een drietal sms-gedichten geschreven. We 
hebben ze toen een keer voorgedragen in de 
Stadsschouwburg en daarna zijn ze kwijtgeraakt.’
ILP: ‘Maar we hebben het niet volgehouden, 
eigenlijk bleef het bij die sms-gedichten.’ 
EJH: ‘In alles was het eenmalig. Ik kwam er daar 
wel achter dat ik het leuk vond om met Ilja op een 
podium te staan. Ik vind het niet erg dat die eerste 
gedichten kwijt zijn - ik vind het zelfs heerlijk. Dan 
kun je er tenminste nooit meer bij.’
ILP: ‘We besloten dat we weer iets samen wilden 
doen toen we elkaar tegenkwamen op een tour 
met verschillende schrijvers naar aanleiding van 
ons proza. Niet veel later kreeg ik opeens van 
Erik een e-mail zonder onderwerp met daarin 
de eerste regels van dit boek, en wist ik dat het 
begonnen was. We schreven verder en hebben 
niets verbeterd of herschreven.’  

Maar waarom specifiek met elkaar? Het 
aanbod van dichters is immers gigantisch.
EJH: ‘Ik had het met niemand anders dan Ilja 
willen schrijven. Onze schrijfstijl is heel anders, 
maar we hebben veel gemeen: de furie, een soort 
brandend vuur, een alles-of-niets-gedrevenheid.’ 
ILP: ‘Zo zie ik het ook. Alleen wij zouden dit samen 
kunnen doen. Op papier begrijpen wij elkaar: als 
ik iets van Erik Jan lees, weet ik dat het werkt. 
Ook al hebben we een heel andere stijl; we willen 
precies hetzelfde. Het is niet makkelijk om onder 
woorden te brengen. Het is het ontdekken dat je 
hetzelfde van de literatuur en de poëzie wilt als de 
ander.’
EJH: ‘Ook halen we bij elkaar het uiterste naar 
boven: als Ilja mij een paar regels stuurt ben ik aan 

de ene kant blij omdat het zo goed is, maar aan de 
andere kant denk ik: fuck, nu moet ik echt aan de 
bak om dit te beantwoorden. Dat heb ik niet met 
veel andere dichters, dat gevoel dat je denkt: dit is 
de Champions League van de poëzie.’

Hoe is het schrijven in praktijk gegaan? 
Hebben jullie samen om de tafel gezeten? 
ILP: ‘Samen schrijven is weliswaar heel intiem, 
maar daar is geen fysieke aanwezigheid voor 
nodig. We hebben elkaar tijdens het schrijven niet 
gezien - alles ging via e-mail.’
EJH: ‘Maar ook als ik met Ilja in Leiden zou wonen 
zou ik het via e-mail willen doen. Ik zou niet samen 
aan een tafel kunnen schrijven. Er is veel tijd nodig 
om het goed te maken. Ver voorbij het tijdstip dat 
ik naar bed had willen gaan stuur ik Ilja pas een 
antwoord.’
ILP: ‘Wat ik in artistiek opzicht hieraan geweldig 
vind is dat het elke keer een complete ver- 
rassing is wat hij stuurt. Het is nooit wat ik 
had verwacht. We spelen eigenlijk samen een 
voetbalwedstrijd en geven elkaar geweldige 
voorzetten, maar tegelijkertijd zitten we elkaar 
continu keihard te tackelen. Je hebt een ge-
meenschappelijk doel, maar we proberen elkaar 
ook te overtreffen.’

Van autobiografisch tot expliciet politiek
Harmens en Pfeijffer werden beide bekend bij 
het grote publiek door hun proza. Harmens 
met name door Hallo muur en Pfeijffer met 
La Superba, waarvoor hij in 2014 de Libris 
Literatuurprijs ontving. In beide boeken zaten 
zowel autobiografische als fictieve elementen. Een 
burn-out, echtscheiding en alcoholverslaving in 
Hallo muur en het opbouwen van een nieuw leven 
in Genua in La Superba.  

ejh

het begon met uitzwaaien, toen het niet meer ging sprong 
ik de haven in
maar zonder props (bijvoorbeeld gewichten): ik was een 
simpel op te dreggen drenkeling
de profs zijn al dood voor ze worden geboren
sijt soo eenvoudig: na de vloekjes een toorn van daden 
en woorden
ik zie je gaan en druk op rewind: daar kom je binnen
ik ga dood en rewind: mijn leven gaat beginnen

ilp

De wind zuigt zeilen hol. Het gorgelt voor de boeg. 
Het ruikt naar alcohol. Ik ken die vuige kroeg
waar ik naar binnen kwam voordat het ging beginnen.
De kots spat terug mijn mond in uit het klamme linnen
waar ik de nacht ervoor stomdronken weer ontwaak. 
Als liefhebber stierf ik mijn lichte dood zo vaak.
Ze denken dat ik zwaai omdat ze mij niet horen. 
Professionals zijn dood voordat ze zijn geboren. 

Fragment uit het derde gedicht in Duetten

In de gedichten in Duetten schrijven jullie  
wederom over gebeurtenissen die jullie zelf 
mee hebben gemaakt zoals alcoholisme en 
stoppen met drinken - is autobiografisch 
schrijven in deze bundel opnieuw belangrijk? 
EJH: ‘Een van die gedichten gaat inderdaad 
expliciet over het stoppen met drinken ja.’
ILP: ‘Bij Brieven uit Genua twijfelen mensen steeds 
of het nou echt gebeurd is of niet en ik kan Babel 
de primeur geven: alles in dat boek heb ik echt 
meegemaakt. In Duetten is het veel ambiguer. 
Het verschilt per gedicht: de ‘ik’ is maar soms 
autobiografisch, vaak is het voornamelijk retorisch. 
Toch zijn er zeker vlagen autobiografisch, dat kun 
je in goede poëzie volgens mij niet vermijden. Het 
moet gaan over vragen die je zelf hebt, hoewel je 
het met verzonnen beelden kunt vertellen.’ 

In sommige gedichten wordt er gesproken 
over identiteit, het tot stand komen van het 
zelf door de blikken van de ander en het 
vormen van persoonlijkheid door performance, 
als in een theater. Zijn dit overwegingen die 
jullie delen?
ILP: ‘Veel van de gedichten kun je inderdaad 
existentieel noemen - hoewel je dat niet op de flap 
moet zetten. Het gaat over de vraag hoe je een ‘ik’ 
kan zijn in deze wereld. Soms zijn wij dezelfde 
‘ik’, soms beantwoorden we elkaar. Het is als een 
duet: soms zingen we samen, soms gaan we tegen 
elkaar in om te bepalen hoe je kunt bestaan in deze 
wereld. Het is waar volgens Socrates alle filosofie 
over zou moeten gaan: hoe wij moeten leven.’ 
EJH: ‘Serieuze vragen. Het is totaal geen spelletje.’

‘Wij verwachten van de literatuur niet dat zij 
oplossingen biedt, maar wel dat zij de wereld 
verandert’ en ‘Wij willen literatuur die in geen 
andere tijd moet zijn geschreven, dan in de tijd 
waarin ze is geschreven’, stelden jullie in 2009 
in een manifest voor een riskante literatuur. 
Sommige gedichten in Duetten snijden actuele 
en expliciet politieke thema’s aan, zoals radi-
calisering. In hoeverre sluiten de gedichten uit 
de bundel volgens jullie aan bij de stellingen 
uit dit manifest?
EJH: ‘Het was opmerkelijk dat mensen over 
stillevens schreven terwijl er buiten oorlogen 
woedden. Onze frustratie hebben wij toen in dat 
manifest verwerkt.’
ILP: ‘Beiden voelen wij heel erg de behoefte om 
heftige dingen te beschrijven in poëzie. Ik word 
gek van het idee dat poëzie een soort vrijplaats 
is waar gevoelens los kunnen bestaan van de 
wereld. Een soort poppenhuisje, een veilige plek 
onder een stolp. Daarbinnen is alles mooi. Dat 

ALLES AAN DEZE 
BUNDEL IS HEEL ERG 

ONGEBRUIKELIJK

JE KAN VEEL MEER 
IN EEN GEDICHT 

VANGEN DAN IN EEN 
NIEUWSBERICHT

 
De bundel Duetten van Erik Jan Harmens 
en Ilja Leonard Pfeijffer verschijnt in 
augustus. De presentatie van de bundel 
zal plaatsvinden op Lowlands.
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In de bus naar Shaoshan, Mao's geboortedorp in de zuidelijke provincie 
Hunan, speldt iedereen al enthousiast rode buttons met een goud 
profiel van hun grote leider op, die door de gids worden verkocht. Bij 
ons aangekomen, blijft de gids even staan en legt uit: 'Wat Mao voor ons 
betekent, is vergelijkbaar met Jezus voor jullie.' Ongemakkelijk kijken mijn 
reisgenoot en ik elkaar even aan en spelden dan ook de button maar op. 
Vandaag laten we ons helemaal onderdompelen in China's rode toerisme. 

De eerste stop is Mao's ouderlijk huis, een simpele en ruime boerderij, 
waarover ik van tevoren had gelezen dat mensen in vakantietijd 
soms meer dan een uur in de rij moeten staan. Ook op deze normale 
doordeweekse dag is het verrassend druk in Shaoshan. De staat promoot 
actief het toerisme naar historische revolutionaire plaatsen om de liefde 
voor het vaderland en de Communistische Partij te stimuleren. Shaoshan 
wordt elk jaar door meer dan drie miljoen Chinese toeristen bezocht, die 
allemaal met eigen ogen de plaats willen zien waar de Grote Roerganger 
opgroeide.

Op naar Mao's oude school, waar onder andere zijn oude lunchbox te zien 
is. Volgens de uitleg ernaast deelde hij zijn lunch vaak met arme studenten. 
We worden aangesproken door een wat oudere man. 'Waar komen jullie 
vandaan?' Goedkeurend wijst hij op onze Mao-buttons: 'Zijn jullie Mao-
kameraden?' Onze afkomst bevalt hem. 'Ik dacht dat jullie Amerikanen 
waren. Wij houden niet van Amerika. Amerikanen zijn slecht.' Dit is de 
eerste keer dat ik een Chinees zoiets hoor zeggen. Het verbaast me niet 
het juist hier, te midden van alle propaganda, te horen.

Op een uitgestrekt plein liggen bloemenkransen aan de voeten van een 
stenen Mao. In het museum over zijn leven wordt met geen woord gerept 
over de tientallen miljoenen doden die onder Mao's bewind vielen. Terug 
in Changsha, de hoofdstad van Hunan, zit ik in de taxi naar het station. 
Buiten is het al donker, de taxi schiet langs de rivier. Ik kijk uit het raam 
naar de typisch Chinese nieuwbouwstad met al zijn flatgebouwen. Dan 
zie ik in het midden van de rivier een eiland met een enorm standbeeld 
van Mao's hoofd. Verlicht door felle lampen kijkt hij uit over de rivier, de 
stad, het land.

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

Rood toerisme

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

COLUMN KIM
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ESSAY

Ook de karakteriseringen en verwijten mogen onder de loep genomen wor-
den. Jahjah spreekt voor moslims, maar verklaart zelf niet gelovig te zijn. Hij 
heeft dan ook geen persoonlijke, godsdienstelijke belangen bij het instellen 
van de sharia of het omtoveren van Nederland tot een islamitische ministaat. 
Ook betekent antizionist niet hetzelfde als antisemiet: Jahjah is kritisch op de 
politieke wanverhoudingen in Palestina, maar ageert niet tegen het jodendom 
in het algemeen, hoewel De Winter en Durlacher dat direct de ether inwier-
pen. Tot slot is Jahjah geen ongeleid projectiel. Hij heeft een universitair diplo-
ma in politicologie van de universiteit Leuven en schrijft conform de normen 
van het Nederlandse opinieveld: betogende, rationele essays die emotioneel 
maar niet gevaarlijk pathetisch zijn. Jahjah is hierdoor niet onbekritiseerbaar, 
maar het moge duidelijk zijn dat het onredelijk is om hem op deze gechar-
geerde manier verwijten te maken. 

Wiens verzet is het nu eigenlijk?
Ten tweede sluit het publiceren van Jahjah, hoewel critici het tegendeel be-
weren, uitstekend aan bij de idealen van De Bezige Bij. In de discussie haalt 
vooral De Winter het verleden van de uitgeverij aan: De Bij is tijdens de 
Tweede Wereldoorlog opgericht als verzetsuitgeverij. De Winter heeft opper-
vlakkig gezien gelijk. De missie van de uitgeverij was van begin af aan  het 
kanaliseren van verzet en het tegenwerken van oppressie. In 1943 betrof dit 

vanzelfsprekend nazi’s (én Japanners), zonder dat het 
een volstrekt joodse uitgeverij was: tijdens de oorlog 
publiceerde De Bezige Bij katholieke, protestantse, 
joodse en atheïstische auteurs door elkaar. Hoewel 
De Winter het graag anders had gezien was De Bij dus 
geen joods literair front - slechts een uitgeverij tegen 
fascisme. Na de oorlog werd het doelwit van verzet dif-
fuser: De Bezige Bij was het nest van de Vijftigers, die 
ageerden tegen de naoorlogse burgerij, van geweld-
dadig antikapitalistische auteurs als Jacq Firmin Voge-
laar, maar ook van auteurs als Georges Bataille, Jean 
Genet, Yukio Mishima en Jerzy Kosinski: controversi-
ele auteurs die schreven over de aantrekkingskracht 
van het nationaal-socialisme, radicaal conservatisme, 
revolutionair nationalisme en het verheerlijken van 
geweld – bepaald geen auteurs die een onvoorwaar-
delijk pro-joodse uitgeverij in haar fonds zou nemen. 
De realiteit is dat De Bezige Bij nog steeds vormen van 
verzet toestaat, maar daar nu even weinig hiërarchie 
in toelaat als vroeger: binnen het fonds is ruimte voor 
elke vorm van politiek verzet, hoe controversieel of 
potentieel gevaarlijk dan ook. Hoe graag De Winter 
het ook anders had gezien, het verzetsgezinde uitgeef-
beleid betekent dat De Bezige Bij geen onderscheid 
maakt tussen pro-zionistische auteurs als De Winter, 
antizionistische auteurs als Jahjah, militant antikapi-
talistische of transgressieve alternatieve stemmen. 
Jahjah kondigde zichzelf dan ook aan als iemand die 
tegen de algemeen omarmde standpunten ingaat – hij 
ziet zichzelf dus juist als een moderne verzetsauteur. 

Het voet bij stuk houden van De Bezige Bij is een be-
grijpelijke en prijzenswaardige oplossing. Er zijn ver-

schillende redenen te noemen waarom Jahjah geen losgeslagen boeman is 
(hoewel sommigen dit lijken te suggereren) en waarom zijn publicaties wel 
degelijk een verschil kunnen maken. Met deze uitgave kan er ruimte komen 
voor een nieuwe, revolutionaire stem in debatten die vast lijken te lopen – een 
stem die momenteel structureel ontbreekt in dagbladen en televisieprogram-
ma’s. Daarnaast heeft De Bezige Bij haar verzetsidealen allesbehalve uitver-
kocht: door het werk van een uitgesproken socialistische denker met een Ara-
bische achtergrond uit te geven, zou gesteld kunnen worden dat die idealen 
eindelijk weer nageleefd worden. Er is al veel commotie ontstaan en terwijl 
de interne Bezige Bij-discussie volgens enkele auteurs weinig heeft opgele-
verd, lijkt het erop dat dit betoog de kwaadste tegenstanders al niet meer 
hoeft te overtuigen. Antagonist Leon de Winter dreigde de uitgeverij te verla-
ten wanneer Jahjah werkelijk uitgegeven zou worden, maar heeft vooralsnog, 
in tegenstelling tot Jessica Durlacher en Tommy Wieringa, besloten te blijven. 
Laten we aannemen dat hij het waardevolle potentieel van deze beslissing 
alsnog heeft ingezien. 

'Zijn ze helemaal gek geworden?’, reageerde schrijver Leon de Winter 
verontwaardigd toen hij hoorde dat De Bezige Bij, tevens uitgever 
van zijn eigen werk, had aangekondigd een pamflet van de Vlaamse 

columnist en politiek commentator Dyab Abou Jahjah uit te gaan geven. Jah-
jah, die als columnist voor De Standaard in Vlaanderen veel los weet te maken, 
gaf het betreffende essay de titel Pleidooi voor radicalisering. Na deze bekend-
making ontstak er een golf van woede onder columnisten en schrijvers van De 
Bezige Bij: Theodor Holman schreef een smalende kritiek, Jessica Durlacher 
en Marcel Möring publiceerden samen een bezwaar in De Groene Amsterdam-
mer en GeenStijl opende het vuur op de ‘Haatzaaiende Hezbollahbelg’. Alle 
medewerkers en auteurs van De Bezige Bij kwamen in mei samen voor een 
crisisoverleg. De uitkomst: het pamflet wordt toch gepubliceerd. 

Het is niet verrassend dat er curieuze spanningen ontstaan wanneer dit soort 
onderwerpen besproken worden. Voor velen staat de westerse notie van 
de vrijheid van meningsuiting onder druk door ingrepen van despotische 
staatshoofden en politieke activisten. Tegelijkertijd gonst de angst voor 
‘radicalisering en islamisering’ door vrijwel alle lagen van de samenleving. 
Dat wat als eigen wordt verondersteld, zou door deze ontwikkelingen 
dreigen te verdwijnen. Tegelijkertijd zijn er trauma’s en door de geschiedenis 
gevormde sentimenten die zekere kwesties tot taboe verheffen. Het pamflet 
van Jahjah is problematisch omdat hij met enig verbaal geweld op deze heilige 
huisjes inrijdt. Hij is geboren in Libanon en een zelfverklaarde ‘culturele 
moslim’, komt op voor Arabische en islamitische belangen en is expliciet tegen 
de Israëlische bezetting van Palestina. Voor sommigen was dit reden genoeg 
om in opstand te komen. Dat verzet is weliswaar vruchteloos gebleken; de 
uitgeverij heeft haar oordeel niet aangepast. Deze beslissing mag verdedigd 
worden, tegen het rumoer van de publieke opinie in. Het is namelijk goed en 
zelfs belangrijk dat Abou Jahjah’s werk toch uitgegeven wordt. 

Can we have some more nuance, please? 
Ten eerste zijn er enkele heikele punten die in dit geval genuanceerd moeten 
worden. Tegenwoordig is islamitische radicalisering een gevoelig onderwerp. 
Openlijk bezwaar maken tegen praktijken van de staat Israël is dat al een 
stuk langer. Jahjah wordt onthaald als een gewetenloze haatzaaier, die alles 
aangrijpt om de kostbare westerse samenleving te vernietigen; een islamiti-
sche fascist die vrijheid haat. Dergelijke benoemingen verdienen de moeite 
niet om hier geanalyseerd te worden. Wel kan worden gesteld dat Jahjah een 
weliswaar controversieel, maar daarom niet direct een onmenselijk geluid 
voortbrengt. Jahjah zegt te spreken namens de islamitische en Arabische 
gemeenschap in Nederland en België. Dit is een groep die het in de media 
flink te verduren krijgt en daarin weinig intellectueel ondersteund wordt; een 
groep die behoefte heeft aan kritische representatie, te zien aan de geluiden 
omtrent de partijvorming van DENK. Jahjah zou met een tekst als het te ver-
schijnen essay een dergelijk ongerepresenteerd segment van de maatschappij 
kunnen betrekken bij het publieke debat. 

Afgelopen mei ontstond een groot schandaal nadat 
bekend werd dat een pamflet van activist en essayist 
Dyab Abou Jahjah zou worden uitgegeven. Hoewel de 
strijdbijl nog niet begraven is, is het tijd om naar de 
gebruikte argumenten te kijken. 
Tekst /// Lodewijk Verduin    Beeld /// Masha Emelyanova

Verzet uit een onverwachte hoek

 
Lodewijk Verduin (1994) is tweedejaars bachelorstudent Nederlandse 
taal en cultuur.
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heid van kluisjes. Ook heeft het bad een groot openbaar terras. Zonder toe-
gangskaartje kun je op het terras buiten het hek zitten terwijl je met kaartje 
vanuit het zwembad een natje en een droogje kunt oppikken. Voor inwoners 
van Amsterdam Noord is het Noorderparkbad een flinke vooruitgang op 
het Floraparkbad en in de zomer een heerlijk plekje bij het water. Voor de 
overgrote meerderheid, die eerst het IJ over moet steken om de buitenbaden 
van het hoge Noorden te bereiken, is het Noorderparkbad waarschijnlijk net 
iets te noordelijk en net iets te weinig bad.

Wat: Blijburg
Waar: IJburg
Prijs: Gratis
Waarom: Echt strandgevoel
Recensent: Anne Wijn

Het is even wat zweet op de bovenlip kweken, maar dan heb je ook wat. 
Geen chloorwater en volgepoepte grasveldjes waar je je handdoek tussen 

een barbecue en vijf huilende peuters in moet proppen, maar een echt weids 
strand, met heuvels en bebossing tegen de wind. Vanaf de Indische buurt 
fiets je richting Diemen, door het Diemerpark en een hele lelijke woonwijk, 
maar als de zon schijnt is het een heerlijk stukje. Blijburg is een soort pier 
van zand, waar het dus vrij hard waait, maar met dertig graden is dat een 
zeer welkom feit. Het is er druk, zeker op het platte strand, maar als je een 
eind de pier op loopt wordt het rustiger en vind je zo een beschut plekje 
voor jezelf. Het enige nadeel: er zijn veel rosten in het water en je moet een 
beetje stuntelen om op kopje onder te kunnen gaan. Als je er eenmaal inligt 
kun je jezelf wel enige tijd vermaken met het uitzicht: de pier ligt aan een 
baai van het Markermeer en wie rechtdoor kijkt ziet alleen maar water. 
Verder is Blijburg van alle gemakken voorzien: het is er schoon, er zijn wc’s 
(vijftig cent), een beachvolleybalveldje, een snackbar en een groot restau-
rant waar je goed kunt eten (en drinken, de prosecco is echt een aanrader). 
Het leukste blijft echter dat je vanwege het oneindige water en 
de weidsheid van het strand het gevoel hebt de drukte van de stad echt even 
achter je te hebben gelaten. 
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Wat: De Oeverlanden
Waar: De Nieuwe Meer
Prijs: Gratis
Waarom: Afgelegen en midden in de natuur
Recensent: Hannah Hamans

Slechts een kwartier fietsen vanaf het Leidseplein in zuidelijke richting en 
je bevindt je in park De Oeverlanden. Het is een prachtig natuurgebied vol 
kleine paadjes door bossen, en strandjes grenzend aan het water De Nieuwe 
Meer. Er zijn een paar grote stranden waar het drukker is, maar wie echt 
wil genieten, moet de oevers van het meer verkennen. Daar, omringd door 
bomen, zijn vele kleine grasvelden waar je geheel afgezonderd kunt liggen. 
Hier hoef je niet te dringen voor een geschikte plek om je handdoek uit 
te spreiden. Wie wil zwemmen moet de stenen in het water trotseren en 
riskeert opengehaalde voeten, maar dat is het waard aangezien je haast in 
stilte kunt badderen in het ietwat bruine water. Denk eraan om genoeg eten 
en drinken mee te nemen, want hier is in de verste verte geen frietkraam 
te vinden. Ook wie naar de wc moet zal dat in de vrije natuur moeten doen. 
Voor vele Amsterdammers zijn de Oeverlanden eigenlijk een no go area. 
Omdat dit zo’n rustieke plek is met vele bosjes waar je je met je liefje in kan 
verstoppen, is het ook een geliefde cruiseplek. Her en der verschuilen zich 
er naakte mannen, maar laat dat de pret niet drukken. 

Wat: Het Stenen Hoofd
Waar: Westerdoksdijk 705
Prijs: Gratis
Waarom: Onontdekt en centraal gelegen
Recensent: Djuna Spreksel

Naast de Silodam op de Westerdoksdijk, een paar minuten lopen vanaf 
Centraal Station, bevindt zich het Stenen Hoofd, een voormalige havenpier 
uit 1902. Anno 2016 doet het Stenen Hoofd in de zomer vooral dienst als 
locatie voor een zeer afwisselend allegaartje aan culturele evenementen, 
waaronder culinair festival het Hoofdgerecht, verschillende (openlucht)
voorstellingen en het absolute hoogtepunt in augustus: filmfestival Pluk 
de Nacht. Naast al deze festiviteiten is het Stenen Hoofd tijdens de warme 
maanden een gewilde plek voor de nodige verkoeling. Zwemmen is er 
overigens officieel niet toegestaan, maar nood breekt wet en gelukkig 
houden de meeste bezoekers zich daar bij hitte dan ook niet aan. Via twee 
trapjes aan beide kanten van de pier kan voorzichtig een teen (of meer) in 
het IJ gestoken worden. Wel op eigen risico dus, de kwaliteit van het water 
wordt hier niet gecontroleerd. Achteraf opdrogen kan bij de gezellige, 
kleinschalige horeca-uitspanning Brandend Zand, open van 10:00-18:00, 
tenzij het weer anders beslist. Daar kan men, al loungend op hooibalen, 
genieten van drankjes, niet zelden in combinatie met livemuziek. Kijk niet 
vreemd op als wat lokale dronkaards je gezelschap zoeken en het enige 
(dixie)toilet ’s avonds plots gesloten is. Tsja, een nog redelijk onontdekte, 
maar oh zo leuke zomerspot vergt nu eenmaal wat improvisatie.

Wat: Flevoparkbad
Waar: Insulindeweg 1002
Prijs: €3,30
Waarom: Alles wat je van een zwembad wenst
Recensent: Vadim Dijkshoorn

Als koene strijder trek ik op een mooie maar koude ochtend in alle vroegte 
mijn Speedo uit de kast en begeef me naar een oase van rust midden in 
Stadsdeel Oost: het Flevoparkbad. Bij de vriendelijke kassajuffrouw tik ik 
een schappelijke € 3,30 af en hijs me in de mannenkleedkamer in mijn  
roodkleurige hydrodynamische slip. Vanwege het weer is het in het 
Flevoparkbad aangenaam rustig. Niets van wat Rico (van Opgezwolle) in 
Buitenbad beschrijft, tref ik hier aan: geen derdegraads verbrande vrouwen 
die naar me lachen alsof ze kauwen op zure pruimtabak noch lugubere 
studiepubers of vaders met transistorradio’s. Dit zal ongetwijfeld verande-
ren zodra de zon zijn intrede zal doen. Hier is alles wat ik van een zwembad 
wens: het water is nat en vloeibaar en het bad rechthoekig. Vol goede moed 
zet ik een borstkrabbel in, maar helaas, de overkant van het vijftigmeterbad 
mag ik met mijn ongetrainde lichaam niet bereiken. De altijd waakzame 
badmeester weet mij van verdrinkingsdood te redden en gebied me naar het 
pierenbadje te gaan waar ik mij vermaak met een waterspuwende clown. 
Mijn mannelijkheid win ik weer terug onder de warme douche, waar ik 50 
centermannen voor neertel. Bij het rode kioskje maak ik een keuze uit het 
verrassend ruime aanbod (ze hebben Turkse pizza en Döner). Te midden van 
het gigantische grasveld sabbel ik weltevreden aan een raketje. Voordat ik 
vertrek en zeker weet dat niemand kijkt, ga ik nog even los op het spring-
kussen. Na een mislukte salto, die ik bijna met mijn leven moest bekopen, 
besluit ik dat het toch echt tijd is om huiswaarts te keren. Mijn dag had niet 
beter kunnen beginnen.

Wat: Noorderparkbad
Waar: Sneeuwbalweg 5
Prijs: €4,10
Waarom: Omdat je in Noord woont
Recensent: Vincent Smit

Een jaar geleden werd het veertig jaar oude Floraparkbad in Amsterdam 
Noord vervangen door het duurzame en elegante Noorderparkbad. Duur-
zaam omdat het gebouw regenwater omzet in zwemwater en zonne-energie 
gebruikt om het water op te warmen. Elegant omdat het Noorderparkbad 
groot, maar tegelijkertijd bescheiden oogt. Het gebouw won twee maanden 
geleden nog de Amsterdamse Architectuurprijs 2016, maar onder water zie 
je daar natuurlijk weinig van. Er zijn een aantal verschillende buitenbaden, 
maar allemaal zijn ze erg klein. Doordeweeks moet dit geen probleem zijn, 
maar in de schoolvakanties en weekenden kan het erg druk worden. In het 
gras liggen kan gelukkig altijd nog. Het grasveld is ruim opgezet en heuvel-
achtig. De grasmat is alleen nog niet helemaal volgroeid en bestaat vooral uit 
zand en onkruid. Wel fijn zijn de ruime wc’s, de pashokjes en de aanwezig-

Het is zomer en dat betekent hitte! Althans, dat hoopt de redactie van 
Babel. We recenseerden verschillende zwemplekken in en rond de stad. 
Pak bij het kleinste zonnestraaltje je spullen en haast je naar een van 
deze koele paradijsjes.    Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

Zwemplekken
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Het keuzevak Grand Tour (6 ECTS) biedt studenten de mogelijkheid om buiten de randen van (West-)Europa te kijken. 
Dit jaar kregen studenten colleges over de geschiedenis van Marokko en Zuid-Spanje, waarna ze de landen van dichtbij 
zagen middels een studiereis. Ondanks dat de studenten gewapend zijn met wetenschappelijke kennis, ontkomen ze af 
en toe niet aan Lonely Planet-taferelen, zoals kamelentochtjes, het dragen van 'tulbanden' en rondlopen in djellaba’s met 
Birkenstocks.    Tekst /// Janet Lie    Beeld /// Charlotte Klein

BEELDREPORTAGE

Tussen oriëntalistische toerist 
en objectieve wetenschapper

BEELDREPORTAGE
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Een halfjaar geleden zat ik erdoorheen met mijn studie. Ik slofte iedere 
dag naar de bibliotheek en keek glazig in mijn boeken. Weer een 
artikel lezen, het zoveelste gesprek over de gelezen literatuur houden 
en daarover een essay schrijven. Ik dacht: is dit het nu? Ik besloot een 
intermezzo te houden: ik ging stage lopen bij een krant. Hoewel ik altijd 
had bedacht stage te gaan lopen aan het einde van mijn studie, zodat ik 
daarna zou kunnen blijven plakken, trok ik het niet meer. Ik hoopte dat 
het ritme van stage lopen mij zou laten smachten naar de tijd dat ik nog 
studeerde. Iedere dag om zeven uur opstaan en pas om zeven uur thuis 
zijn; dat zou mijn studie een oppepper geven.
 
Nu, een half jaar later, is er aan mijn stage een einde gekomen. Ik kan 
weer uitslapen, een doktersafspraak inplannen zonder vrij te hoeven vra-
gen en doordeweeks gaan stappen. Mijn eerste dag bracht ik in de biblio-
theek door. Ik glimlachte een beetje onwennig naar medestudenten en zat 
eenzaam een aantal uren gebogen over mijn vele boeken. Maar die extra 
motivatie bleek ver te zoeken. Mijn gedachtes dwaalden af naar de redac-
tie waar iedereen rondrende en het zoemde van de ideeën voor nieuwe 
artikelen. Ik miste het op de fiets springen voor een reportage en wild-
vreemde mensen ondervragen. Al die informatie bij elkaar te schrapen 
en dat om te vormen tot een mooi verhaal dat vervolgens door duizenden 
mensen zou worden gelezen. Iets dat ik gecreëerd had in zo’n korte tijd.
Nee, daar zat ik weer met mijn stapels boeken een essay te schrijven in 
de meest omslachtige wetenschappelijke taal, dat naast mijn docent nie-
mand zou lezen.

Ik zou deze column graag willen afsluiten met een opbeurende gedachte. 
Dat het heus weer interessant wordt en het fantastisch is om kennis op te 
zuigen. Maar ik heb aan het werkende leven mogen proeven en stiekem 
vind ik dat leuker.

Het werkende leven

Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Charlotte Klein 

COLUMN HANNAH
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Achter deze twee punten staat het derde en meest belang-
rijke probleem van het ‘verdiversiveren’ van witte media: 
machtsongelijkheid. Het zijn de witte autochtone mannen (en 
vrouwen) die bepalen dat er meer niet-witte niet-autochto-
nen aangenomen mogen worden. Zij bepalen welke mensen 
voldoen aan de eisen van ‘anders-zijn’ en dat doen ze vanuit 
hun eigen witte autochtone visie op de samenleving en hun 
oordeel van wie tot een minderheid behoort en wie niet. Zij 
bepalen wie er toe mag treden tot het witte medium in kwes-
tie en wat de gelukkigen er vervolgens moeten gaan doen: di-
versiteit uitstralen.
Kortom: alles is discriminatie en zolang deze discriminatie 
en de daarmee gepaard gaande machtsongelijkheid in de sa-
menleving heerst, zitten witte mainstream media gevangen in 
hun eigen dominantie positie. Ze zijn wit en kunnen daarmee 
enkel vanuit die positie handelen. Willen ze hun redacties 
ontwikkelen tot een betrouwbare afspiegeling van de Neder-
landse samenleving, dan moeten zij daartoe beslissen (macht) 
en zij moeten bepalen wie anders-genoeg is om mee te mogen 
doen (discriminatie).

Babel
Het is een heel lastig parket. Ook als hoofdredactie van  
Babel zijn we er veel mee bezig geweest en ook wij hebben 
geprobeerd onze redactie gedurende het jaar meer divers te 
maken. We zijn ons bewust geweest van het gevaar van discri-
minatie en hebben geprobeerd dit uit de weg gegaan door niet 
zozeer te kijken naar iemands sociaal-culturele achtergrond, 
maar enkel goed door te vragen op iemands ideeën. We heb-
ben bewust mensen aangenomen die in hun standpunten en 
interesses afweken van veel van de redacteurs die doorgaans 
worden aangenomen (namelijk mensen met een vage inte-
resse in literatuur, kunst en journalistiek en de vanzelfspre-
kende ambitie om beter te leren schrijven). Daarbij hebben we 
goed geluisterd en als we vonden dat iemand intelligent klonk, 
maar zijn of haar plannen teveel leken op die van de zittende 
redactie, wezen we diegene af, met inhoudelijke argumenten. 
We hebben het er samen veel over gehad en ook geprobeerd 
tijdens de redactievergaderingen de discussie aan te zwenge-
len waar nodig. Ook probeerden we ons bewust te zijn van ons 
eigen vertrekpunt als overwegend witte, autochtone redactie 
en we probeerden daar kritisch op te zijn.

Deze strategie neemt niet weg dat er nog steeds sprake is van 
een overwegende monocultuur binnen onze redactie. Babel 
heeft het bijkomende probleem dat de faculteit waar wij onze 
redactieleden uit moeten putten overwegend wit en autoch-
toon is. Dat komt weer voort uit dezelfde discriminerende sa-
menleving als waar mainstream media uit moeten putten en 
onontkomelijk mee in de val komen. Het is een voortdurend 
probleem, dat vooralsnog niet zomaar opgelost lijkt. We heb-
ben als hoofdredactie geprobeerd onszelf dit jaar aan te scher-
pen en onze gedachten om te zetten in daden. Dit is een be-
scheiden poging mee te doen binnen dit debat. Wie hier met 
ons of met Babel als geheel over in discussie wil gaan, mag zich 
daartoe uitgenodigd voelen. 
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'Wij vragen nadrukkelijk aan journalisten met een biculturele ach-
tergrond om te reageren.’ Aldus de afsluitende aansporing onder-
aan de advertentie met de kop ‘De Groene Amsterdammer zoekt 

kleur’, die het weekblad afgelopen mei online zette. 
Kleur, een biculturele achtergrond; een duidelijke poging van De Groene om 
positie in te nemen in het debat rondom diversiteit in de media anno 2016. 
Maar wat bedoelen we in dit debat precies met diversiteit? Wat houdt diver-
siteit in de media in en waarom is het zo’n lastig thema? Hoe staat het met de 
diversiteit binnen de redactie van Babel? En wat kunnen we na een jaar hoofd-
redactie zelf zeggen over het praktiseren van een diversiteitsideaal?

Afgelopen winter bezochten we als hoofdredactie een debatavond over het 
thema, waar ook Karel Smouters, adjunct-hoofdredacteur van De Correspon-
dent, aanwezig was. Hij werd door de andere sprekers onder vuur genomen: 
wat was er terecht gekomen van alle mooie praatjes over een medium dat 
het nu echt eens anders zou gaan aanpakken? Zien we tussen de getekende 
hoofdjes op de website niet alsnog gewoon heel veel witte mannetjes? De Cor-
respondent zelf plaatste eerder al een oproep waarin Smouters aangaf dat de 
redactie te wit was. Media zien het probleem en worstelen ermee.

Wat betekent diversiteit in de media en waarom is het belangrijk? Media 
vormen een beeld van de werkelijkheid. Echter, naast het feit dat in ‘droge’ 
verslaglegging al veel subjectiviteit verborgen zit, doen steeds meer media 
in de moderne tijd aan het kaderen van nieuws en het sturen van opinie. De 
media hebben daarin een niet te betwisten macht over de publieke opinie en 
de bijbehorende beeldvorming van ‘de ander’. Een medium dat verschillende 
kanten van de medaille wil laten zien, zoals het een goed medium betaamt, 
moet daarom zelf diverse standpunten binnenboord halen. Het moet een af-
spiegeling zijn van de samenleving waar het over schrijft, wil een medium het 
journalistieke ideaal van objectiviteit zo dicht mogelijk naderen. Diversiteit 
binnen een medium betekent in deze zin dus diversiteit in standpunten in-
gegeven door diverse culturele achtergronden, seksen, sociaaleconomische 
achtergronden en politieke voorkeuren. Alleen zo kan een medium kritisch 
blijven op zijn eigen beeldvormende inhoud.

De Allochtoon
Dat veel media moeite hebben met diversiteit binnen de eigen gelederen is 
niet vreemd. Het is om meerdere redenen een lastig streven. Onlangs maakte 
schrijver Johan Fretz een scherpe parodie op het journalistieke manifest van 
De Correspondent, genaamd ‘De Allochtoon’, die op een pijnlijk heldere manier 
de frictie liet zien: ‘(...) Dus: ben jij blank, van 100 procent Westerse komaf, 
kortom: Autochtoon en wil je graag aan de slag als Allochtoon? Dat kan. We 
zijn op zoek naar mensen met een eigenzinnige blik op de wereld. Je politieke 
voorkeur is GroenLinks of D66. Jon Stewart en John Oliver zijn je helden, je 
vindt Bernie Sanders beter dan Obama’, en zo gaat hij nog een tijdje verder 
met de stereotypering van de links-intellectuele autochtone Nederlander. Het 
punt is duidelijk: je kunt niet zomaar blind op zoek gaan naar allochtone jour-
nalisten omdat je vrijwel direct belandt in culturele stereotyperingen en voor-
oordelen. Het samennemen van grote groepen heel diverse mensen onder de 
noemer ‘de ander’ geeft alleen blijk van een gepolariseerd (en kwalijk) beeld 
van de samenleving.

Een tweede moeilijkheid is de zeer in het oog springende positieve discrimi-
natie waarmee het actief streven naar een divers medium gepaard gaat. Wan-
neer je aangeeft bij een sollicitatie voorkeur te hebben voor iemand van een 
andere culturele achtergrond of sekse, beken je die achtergrond of sekse mee 
te nemen in je beoordeling van de ander. Dit is niets anders dan discriminatie: 
het beoordelen van een ander op basis van eigenschappen waar hij of zij niets 
aan kan doen, in plaats van alleen op zijn of haar inhoudelijke kwaliteiten.

Afgelopen mei plaatste De Groene Amsterdammer een advertentie voor een nieuwe redacteur, waarin het weekblad 
aangaf specifiek op zoek te zijn naar mensen met een gemixte culturele achtergrond. Hoe staat het ervoor met diversiteit 
in de journalistiek en wat heeft een jaar hoofdredactie van Babel ons erover geleerd? 
Tekst /// Aimée Plukker en Anne Wijn     Beeld /// Sarah Knüpfer

Alles is discriminatie

WITTE MAINSTREAM MEDIA 
ZITTEN GEVANGEN IN HUN 
EIGEN DOMINANTE POSITIE
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à vijftien jaar geleden dat hedendaags circus echt 
upcoming was, maar de laatste jaren is er juist 
weer sprake van een opleving van het traditionele 
circus. Vooral tijdens de kerstperiode worden we 
bijna overspoeld met traditionele circussen, die 
dan ook vaak in de theaters verschijnen.’  
 
Het feit dat circussen juist in de kerstperiode 
populair zijn, geeft toch aan dat het klassieke 
circus gepaard gaat met een zekere intieme of 
knusse sfeer. Ben je niet bang dat deze intimi-
teit verloren gaat in het hedendaagse circus? 
‘Nee, helemaal niet. Hedendaags circus kan ook 
zeker heel intiem zijn, maar op een andere ma-
nier dan traditioneel circus dat doet. iD is mis-
schien een iets minder intieme voorstelling door 
zijn energieke karakter, maar er zijn genoeg he-

dendaagse voorstellingen die juist hun intieme en 
poëtische aard benadrukken. iD kent wel diverse 
intieme momenten, maar deze komen vooral voort 
uit narratieve gebeurtenissen, zoals de scène om-
trent een liefdeskoppel.’ 

Naar mijn idee kan intimiteit ook gaan over 
de wijze waarop er sprake is van een zekere 
interactie tussen toeschouwer en performer. 

‘In dat geval is er in iD ook zeker sprake van intimi-
teit. Zo rijdt een crossfietser met zijn fiets door de 
zaal tussen het publiek door. Men erkent de  
aanwezigheid van het publiek en betrekt hen als 
het ware bij de act. Er is dus zeker sprake van een 
bepaalde fysieke intimiteit, net zoals bij het traditi-
onele circus. Zowel het traditionele als het heden-
daagse circus kunnen intieme momenten bevatten, 
maar laten we eerlijk zijn: circus draait toch vooral 
om spektakel.’ 

IN GESPREK
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De rode gordijnen schuiven langzaam opzij 
en vol verwachting kijkt het publiek vanaf 
een cirkelvormige tribune naar de gezette 

man die naar het midden van de cirkel loopt. De 
man heeft een grote zwarte snor, draagt een rok-
kostuum en heeft op zijn hoofd een hoge zwarte 
hoed. Hij haalt diep adem, waarna hij de grote rode 
tent met een zware stem vult met de welbekende 
woorden: ‘Dames en heren, hooggeëerd publiek’.  

Hoewel een soortgelijke openingsscène kenmer-
kend is voor het traditionele circus zal een derge-
lijke introductie niet zo snel voorkomen bij Cirque 
Eloize. Dit circus wordt gerekend tot het subgenre 
Nouveau Cirque, door Willemijn Pel simpelweg 
omschreven als hedendaags circus. Pel werkt ruim 
zes jaar bij Carré en houdt zich in haar werkzaam-
heden als programmeur zowel bezig met traditi-
onele als hedendaagse circusvoorstellingen. Haar 
liefde voor hedendaags circus ontstond tijdens 
haar studie Theater- film- en televisiewetenschap-
pen aan de Universiteit Utrecht. Pel stelde heden-
daags circus centraal in haar scriptie. 

Hedendaags circus, wat is dat nou precies?
‘Hedendaags circus is ontstaan in de jaren 70 en 
80 van de vorige eeuw. Klassieke circusnummers 
staan in het teken van fysieke uitdaging. Wie maakt 
de meeste salto’s of wie kan het hoogste springen? 
Het gaat in het traditionele circus vooral om de 
kracht van de performer en innovatie schuilt voor-
al in fysieke aspecten. Daarbij worden klassieke 
circusnummers vaak in een bepaald jasje gegoten 
door het gebruik van specifieke kostuums en voor-
werpen. Bij hedendaags circus is er sprake van een 
cross-over van verschillende kunstvormen. Dit zie 
je ook terug in de voorstelling iD van Cirque Eloize. 
Zij vermengen circus met dans, muziek en beel-
dende kunst. Belangrijk aan dit subgenre is dat 
circusnummers altijd worden gekoppeld aan een 
bepaald thema, waardoor de acts in dienst staan 
van het vertellen van een verhaal.’ 

Op welke wijze komt het gekozen thema in de 
voorstelling iD tot uitdrukking? 
‘Het centrale thema in iD van Cirque Eloize is de 
stad. Het verhaal, het decor, de muziek, alle ele-

menten staan in het teken van stedelijkheid. De 
artiesten break dancen en ook urban dance, een 
overkoepelende term voor dansvormen uit de 
straatcultuur, speelt een grote rol. Naast deze ei-
gentijdse en vrije dansstijl maakt iD ook gebruik 
van een grote achterwand waarop, door middel 
van een digitale projectie, graffiti en beelden van 
de stad te zien zijn. De artiesten dragen geen gro-
teske typische circuskostuums, maar zijn gekleed 
als alledaagse mensen. Hierdoor spreken de per-
formances als het ware de taal van de straat. Daar-
bij staan artiesten nooit alleen op het toneel. Wan-
neer bijvoorbeeld een jongleur een individuele act 
uitvoert, blijven de andere artiesten aanwezig op 
het podium. De overige artiesten blijven hierdoor 
betrokken bij het verhaal en spelen bijvoorbeeld 
hangjongeren, wat het stedelijke karakter van de 
voorstelling benadrukt. Dat artiesten gedurende 
de hele show op het podium aanwezig blijven, wijst 
tevens op een verschil met het traditionele circus. 
Waar klassieke circusnummers de aandacht vaak 
vestigen op een individu en zijn performance, ver-
laten de artiesten in het hedendaagse circus nau-
welijks het toneel, waardoor zij betrokken blijven 
bij de act en het verhaal van de show.’ 

Digitale videoprojecties verbeelden de stad op 
een moderne manier. Is het noodzakelijk dit 
thema op een moderne wijze te verbeelden? 
‘De stad is een universeel thema en speelde ten 
tijden van de West Side Story al een belangrijke 
rol. Hoewel de voorstelling iD eenzelfde thema 
kent, ook een liefdeskoppel centraal stelt in de ver-
haallijn en twee rivaliserende groepen tegenover 
elkaar zet, gaat de voorstelling heel anders om 
met dit thema dan de West Side Story doet. Deze 
show kijkt naar het nu en naar de wijze waarop wij 
mensen tegenwoordig leven in de stad en tegen 
de stad aankijken. Dit stedelijke karakter wordt in 

de voorstelling tevens benadrukt door het ontzet-
tend hoge tempo. Acts volgen elkaar razendsnel op 
en op het podium gebeurt van alles tegelijk. Dit is 
het meest duidelijk zichtbaar in de trampolineact, 
waarbij diverse artiesten op verschillende hoogtes 
door elkaar springen en tegelijkertijd samenwer-
ken met de achterwand. De energie spat werkelijk 
van het podium! Dit geïntensiveerde tempo sluit 
aan bij de tijdsgeest van tegenwoordig en de wijze 
waarop iD in deze tijd past.’ 

Maar we kunnen dus geen traditionele clown- 
of jongleeracts verwachten in deze voorstelling 
van Cirque Eloize? 
‘Jawel! Clowns verschijnen alleen niet meer in hun 
traditionele vorm, zoals wij hen verbeelden. De 
clown heeft dan wel zijn kenmerkende fysieke ei-
genschappen, zoals uitbundige make-up en grote 
schoenen verloren, maar er is in elke circusvoor-
stelling een clownesk figuur aanwezig in de vorm 
van een jolige joker of het sulletje van de groep. Dit 
is de clown van het hedendaagse circus. Het he-
dendaagse circus gebruikt elementen uit het tra-
ditionele circus, maar bewerkt deze op een unieke 
of eigenzinnige wijze. Zijn basis ligt vooralsnog in 
klassieke circusnummers. 

Denkt je dat hedendaags circus het traditionele 
circus op den duur zal vervangen? 
Al ruim twintig jaar komen er hedendaagse cir-
cusvoorstellingen naar Nederland. Er zijn meer-
dere impresariaten die deze voorstellingen uit het 
buitenland halen en aan Nederland verkopen en 
diverse theaters in Nederland boeken deze voor-
stellingen. Er zijn zelfs circusfestivals die speciaal 
gericht zijn op deze vorm van circus. Maar toch 
blijft dit subgenre lastig in Nederland. Het wil maar 
niet goed doordringen tot het grote Nederlandse 
publiek en misschien gebeurt dat ook wel nooit. 
Vooralsnog kent hedendaags circus in Frankrijk en 
Canada de grootste populariteit, hoewel we ook in 
de Scandinavische landen steeds meer goede he-
dendaagse circusgezelschappen zien opduiken.’ 
Pel laat een stilte vallen, waarna zij vervolgt: ‘Toch 
heb ik een tijdje gedacht dat hedendaags circus 
langzaam het traditionele circus zou verdringen. 
Ik merkte tijdens mijn werkzaamheden zo’n tien 

Leeuwen, clowns, en spectaculaire trapezeacts. Het zijn elementen die we 
associëren met traditioneel circus. Het Canadese gezelschap Cirque Eloize laat 
met de Nouveau Cirque voorstelling iD iets heel anders zien. Willemijn Pel 
(1981), programmeur van Koninklijk Theater Carré vertelt over deze unieke 
vorm van circus maken.    Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Merel de Herder 

Een hedendaagse clown 
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Van 27 juli t/m 7 augustus is de voor-
stelling iD van het Canadese gezelschap 
Cirque Eloize te bewonderen op de bühne 
van Koninklijk Theater Carré. 



Cultureel
Over het IJ Festival
Tijdens dit theaterfestival maken kleine en grotere 
theatermakers voorstellingen langs de oevers van het 
IJ. Maak kennis met Noord door de ogen van de kunsten 
en leer de schoonheid van de industrieterreinen en de 
braak liggende stukken grond inzien. De hele dag is er 
doorlopend vertier in het festivalhart op de NDSM-werf. 
Met een beetje zon moet het heerlijk zijn hier wat dagen 
rond te struinen en je te laten verrassen!
Vrijdag 8 juli t/m zondag 17 juli – festivalhart bij Pllek – 
TT Neveritaweg 59-61 – festivalbandje € 20 aan de kassa, 
voor sommige voorstellingen heb je aparte tickets nodig – 
aanvang dagelijks rond het einde van de middag

Cursus Gedichten Schrijven bij Crea 
Als je deze zomer de zon niet gaat opzoeken, kun je er in 
ieder geval mooi over leren schrijven. In de lome rust van 
een (hopelijk) warme stad kun je je gedachten de vrije 
loop laten en je dichtende zelf de ruimte geven in deze 
cursus van een week bij Crea. Lekker met een leeg hoofd 
en een vol opschrijfboekje het nieuwe studiejaar in!
Maandag 1 augustus t/m vrijdag 5 augustus – Crea – 
Nieuwe Achtergracht 170 – cursusprijs € 145 voor UvA-
studenten – cursusdagen van 10:30 tot 17:00 uur

Feest
Pop Ya Collar XXL – Destiny’s Child Special
Wie niet zo gelooft in Beyoncé’s zelfverrijkende acti-
visme en weleens met nostalgie terugdenkt aan de tijd 
dat ze nog gewoon zong over springen in de club en 
geglitterde bikinitops met leren heupbroeken combi-
neerde, moet naar dit feestje. Dus lak je lange nagels roze 
en kom een avond je stem schor zingen op de 90’s hits. 
Ladies leave your men at home.
Vrijdag 22 juli – Paradiso – Weteringschans 6-8 – tickets € 
15 – aanvang 23:55 uur

Landjuweel
Dit zomerse pareltje is er een om niet te missen. In 
de volle zomerhitte tovert Ruigoord zich om tot een 
kleurrijk allegaartje van muziek, vuur, beeldende kunst, 
eten, dansen, vrijen en vrijheid. De bonte verzameling 
feestvierders en creatievelingen die Ruigoord aantrekt, 
vormen zelf het hoogtepunt van het festival tijdens de 
Beeldenroute op zaterdagavond. Laat je fantasie de vrije 
loop, maak iets moois en draag bij aan de inspirerende 
Ruigoord community.
Woensdag 10 augustus t/m maandag 15 augustus – 
Ruigoord – Ruigoord 76 – Passepartout € 75, dagkaarten 
variëren tussen € 15 en € 35 (tenttickets apart te koop) 

Sport
Polen supporten in Bar Milik
De voetbalgekte slaat ons land over dit jaar. Met 
een beetje creativiteit kun je er echter toch nog een 
spannende EK-zomer van maken. Voor de Ajacieden 
onder ons heeft Bar Benjamin zichzelf bijvoorbeeld 
omgedoopt tot Bar Milik. Onder het genot van Poolse 
soep en wodka kun je hier alsnog een zenuwslopende 
voetbalmaand beleven (mits Polen het goed blijft doen).
Tijdens EK-wedstrijden t/m de finale op zondag 10 juli 
– Bar Benjamin – Potgieterstraat 35 – tapbiertje € 2,40 – 
wedstrijden beginnen om 21:00 uur

Eten/drinken
Nutella Festival 
Als je je afvraagt wanneer je nog meer Nutella zou 
moeten eten behalve op een stokbrood onder de Franse 
zon dan moet je dit spliksplinternieuwe festival eens 
bezoeken. Merkeigenaar Ferrero gaat het vooralsnog niet 
hebben over de vraag of er nou wel of geen kinderarbeid 
in de kilopotten chocopasta verwerkt zit, maar er zullen 
wel meer dan honderd verschillende manieren van het 
consumeren van Nutella gepresenteerd worden, zoals 
verwerkt in pannenkoeken en fruitshakes. Dus dat.
Zaterdag 16 juli – Stadspodium – Turbinestraat 12 – 
toegang tussen € 8 en € 12, afhankelijk van hoe snel je een 
kaartje bestelt – van 13:00 tot 23:00 uur
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NDSM, Nineties en Nutella
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 /// Anne Wijn   Beeld /// Rosa van Triest

COLOFONDE AGENDA

Juli - Augustus 201622 Babel

T oen Kal een oud-studente vroeg waarmee zij hem associeert, antwoordde 
zij daarop resoluut: de open ruimte. Kal onderschrijft dat de open ruimte 
in zijn filosofie een grote rol speelt. Om dit idee te duiden, begint Kal bij  

de notie van vrijheid. ‘Vrijheid is de ruggengraat van de moderne tijd. Maar wat  
is het waartoe van de vrijheid? Waar dient ze toe? Als het om vrijheid gaat, moet  
je antwoorden: ze is open. Als je die open ruimte namelijk invult, is het exit vrij-
heid. Dan word je een functionaris van datgene wat is vastgesteld als vrijheid. De 
open ruimte, het waartoe van de vrijheid is echter leeg. Maar het is ook een bron, 
dus “vol” op een andere, oningevulde manier. Vergelijk het met de hartstocht: 
daar ben je ook vol van. Maar waar je dan precies vol van bent, dat kun je niet 
zeggen. Verliefdheid bijvoorbeeld kent een oneindig waartoe: een persoon wordt 
verliefd, de hartstocht is groot en het waartoe is onbekend. Zo iemand zet alles 
op losse schroeven. Dat kan een catastrofe zijn, zeker als er eigenlijk al iemand 
anders is.’

Leegte als bron 
Volgens Kal moeten we deze open ruimte niet gelijkstellen aan wat men dikwijls 
onder vrijheid verstaat: ‘Men denkt dat het met vrijheid gaat om iets wat men 
goed en wel bezit. Open ruimte is een totaal ander begrip, juist omdat het niet is 
ingevuld. Je hebt niets in handen.’ Kal legt uit dat met die leegte van de open ruimte 
ook geen sprake is van een reservoir met verschillende mogelijkheden waaruit je 

dan een keuze maakt. ‘Met de open ruimte kun je alleen in aanraking komen als je 
deze als bron ziet. Op die manier verschijnen je keuzes in een nieuw licht en dat 
gaat op passieve wijze. Daar zit een logica in. Het probleem is namelijk: hoe kan 
een eindig mens überhaupt vrij zijn? Als je als eindig mens vrijheid wilt, dan zul 
je je mogelijkheden moeten laten toevoegen, en dat telkens opnieuw.’

Liberaliteit 
De open ruimte komt men volgens Kal op allerlei plekken tegen. Een minder 
abstracte vorm hiervan vinden we in het politieke. ‘In de Franse Revolutie is de 
koning onthoofd en op dat niveau bevindt zich nu een lege plek. Die lege plek 
correspondeert met de vrijheid van de moderne samenleving. Deze wordt echter 
continu bedreigd. Ik hoorde laatst een filosoof zeggen dat we meer als een “wij” 
moeten denken. Ik vraag me dan af: waar blijft de open ruimte? Welke implicaties 
heeft dat “wij” van jou? Het wordt al gauw exclusief: wij wel, zij niet. We hebben 
een liberale democratie en in mijn ogen is het woord liberaal belangrijker dan 
het woord democratie. Liberaal betekent dat pluriformiteit het uitgangspunt is 
en dat discussies open zijn.’ Volgens Kal is het tegenwoordig de liberaliteit die in 
het geding is, en minder de democratie. ‘In het Midden-Oosten heeft men niets 
tegen de democratie als middel om aan de macht te komen. Maar er is weinig 
besef dat democratie liberale democratie betekent. En ook in Europa is de 
liberaliteit het tere punt. Hier willen populisten best via de democratische weg 
macht verwerven, maar vervolgens begint onmiddellijk de gelijkschakeling.’ Het 
lijkt zaak dat de burger borg staat voor de open ruimte die de vrijheid nodig heeft. 
En dit kan ook, meent Kal. Je kunt je immers als soeverein individu opstellen. ‘Je 
hoeft niet bekrompen te zijn, of pretentieus, of eigenwijs. Vertegenwoordig als 
persoon een open ruimte, voor jezelf en in relatie tot anderen.’

Cultuur
De open ruimte kent ook een religieuze dimensie, benadrukt Kal. ‘Als ik spreek 
van het waartoe van de vrijheid, noem ik dat een bron. Die bron kan voor mij “het 
goede” zijn, maar ook God. De mens kent vrijheid als hij zich toegankelijk opstelt 
tegenover de bron. Die toegankelijkheid kun je cultiveren.’ Kal legt uit dat hiervoor 
een soort van ernst vereist is. ‘Maar,’ voegt hij toe, ‘juist de erkenning van je 
eindigheid, de zelfrelativering, zorgt ervoor dat er ruimte blijft om grappen te 
maken.’ 

De oneindigheid 
van het waartoe
Victor Kal (1951), de onder studenten geliefde hoofddocent 
Wijsbegeerte aan de UvA, kent zelf weinig neiging tot ado-
ratie. In zijn filosofie en colleges lijkt een bepaald concept 
echter herhaaldelijk centraal te staan: de open ruimte.     
Tekst /// Jetske Brouwer en Joey de Gruijl    Beeld /// Anna Berkhout    

DE ODE



Na twee jaar stopt Geestesvoedsel! Maand in, maand uit at ik bij studenten van de FGw en deze laatste keer is 
het de beurt aan mijzelf, in Noord. Ik nodig hoofdredacteuren Anne en Aimée, oudgediende Pablo en aanhang 
uit, en duik de keuken in om mijn favoriete pasta te maken. 

In de supermarkt besluit ik dat er ook een voorgerecht moet komen: ik sta nu eenmaal maar één keer zelf 
in Babel. Het wordt een salade van rucola met gegrilde courgette en groene asperges, tomaatjes uit de oven 
en wat hazelnoten. De hoofdredacteuren komen binnen en lichtelijk emotioneel door het besef dat dit ook 
hun laatste Babel wordt, trekken we de eerste fles wijn open. Pablo kijkt enthousiast als ik een schaal met 
tomaatjes uit de oven haal. ‘Eindelijk! Ik heb nog nooit bij jou gegeten, het werd tijd.’ 
Ik heb altijd veel gekookt, meer sinds ik mijn blog Dekokendestudent begon en nog meer nu ik stage loop bij 
kookblad delicious. Ik probeer meestal nieuwe dingen te maken maar ga uiteindelijk toch vaak voor pasta, 
dat zou ik echt elke dag kunnen eten. Mits met verschillende sauzen. Voor het hoofdgerecht kies ik vanavond 
een topper voor groepen studenten. Pasta met pesto (zelfgemaakt, uiteraard), sperziebonen en aardappelen, 
zoals ze in Genua ook doen. Iedereen vindt het lekker, het is vegetarisch en het vult goed. Italiaans is sowieso 
populair bij studenten, dat blijkt wel uit eerdere Geestesvoedsels. Ik at Vietnamees, Hollands, veganistisch, 
taarten en zelfs een kalfshart, maar pasta kwam het meest op tafel. 

Zowel de salade als de pasta zijn in mum van tijd op, maar we blijven nog lang aan tafel met wijn. Volgend 
jaar hoop ik met veel buitenlandse studenten te koken, als ik mijn master Food History in Tours en Brussel 
doe. Of het daar net zo gezellig wordt als op deze avond in Noord is nog de vraag. Lezen jullie met me mee 
op mijn blog? 

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte Kleyn 
duikt de keuken in met FGw’ers. Deze keer: pasta pesto bij Charlotte zelf.   
Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Sietske Arnoldus

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