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Het einde van de start 
De eerste maand van het studiejaar is alweer voorbij. Iedereen is intussen hopelijk gewend 
aan de nieuwe kantine van het PC-Hoofthuis, loopt op automatische piloot naar de colleges 
toe en weet weer hoe het voelt om een chronisch slaapgebrek te hebben. De start van 
een studiejaar is altijd wennen. Zo moesten wij even goed zoeken waar onze Babelbakken 
precies heen waren verplaatst. De bekende rode bakken hebben jarenlang dezelfde plek 
gehad. Na de zomer echter, waren we er op verschillende locaties een paar kwijt. 

Een klein beetje onhandig is het wel, als een nummer met zoveel moeite gemaakt wordt en 
vervolgens niet eens verspreid kan worden. Onze eerste taak na de zomer bestond dus uit 
bellen, mailen en vooral goed zoeken. We hebben fysiek met bakken moeten slepen, soms 
zelfs heen en weer, maar gelukkig staan uiteindelijk bijna alle bakken weer op de bekende 
plekken, bij de ingangen van de Oudemanhuispoort, Bushuis en PC-Hoofthuis. Laat dat in 
ieder geval geen excuus zijn om de Babel niet te lezen. 

Ons geharrewar met de bakken is nog maar een klein voorbeeld van hoe ingewikkeld de 
UvA af en toe in elkaar zit. Onze redacteur Hannah weet er alles van. Toen zij hulp zocht bij 
de studentenpsychologen, kwam ze in een doolhof terecht met diverse kastjes en muren. 
In haar artikel (p.12) betoogt ze hoe dit anders moet. De druk van sociale media helpt in 
ieder geval niet. We zijn vergroeid met onze telefoons, maar hoe fijn is het om toch even 
snel dingen op te zoeken of contact te maken met je vrienden? Dat dit ook anders kan, laat 
filosofe Miriam Rasch (p.7) zien. Zij, zoals ook al in de Folia van afgelopen zomer te lezen 
viel, verwijderde whatsapp en leeft nog steeds prima. 

Soms krijgt de Folia, het tijdschrift waar Babel al een tijd een gezonde concurrentie mee 
heeft, het eerder voor elkaar een interview met iemand te regelen dan wij. Echter, zo dach-
ten wij in onze redactievergadering, het daagt ons uit om de verdieping nog meer op te 
zoeken. Lees het interview met Rasch dan vooral als verdieping van het eerdere artikel. 
Dan blijven wij originele interviews maken, achtgronden schrijven en foto’s maken.

Alrun Bernhard en Gwyneth Sleutel
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BROOD OP DE PLANK
Bob Bronshoff: ‘Ik kende Youp van ’t Hek en hij wist dat 
ik fotograaf was, dus we hadden een soort groetplicht’
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Hoe is het studentenleven veranderd door de jaren heen? 
Babel blikt terug met Daan Wesselmans (1979), onderzoeker 
en docent bij Literary and Cultural Analysis.   
Tekst /// Alrun Bernhard en Denise Retera    Beeld /// Anne Posthuma

Op de middelbare school was Daan Wesselman ervan overtuigd 
dat hij natuurkunde zou gaan studeren, totdat zijn vader hem 

aanraadde het boek Ulysses van James Joyce te lezen. In de bibliotheek op de Prinsengracht kwam 
Wesselman tot de conclusie dat hij literatuur veel betekenisvoller vindt dan de empirische werke-
lijkheid. Het idee dat er één waarheid bestaat, die je wel of niet kan bevestigen, leek bij literatuur 
schril bij af te steken. ‘Ik las Ulysses, ontdekte hoeveel betekenis daarin zat en hoeveel daarin tege-
lijkertijd tegenstrijdig waar en onwaar was, en wist: ik ga literatuur studeren.’ 

Wesselman besloot om Engelse taal- en letterkunde te studeren. De keuze voor een studie waar je 
minder makkelijk een baan mee krijgt, is geen makkelijke keuze. Wellicht is dat waarom hij het van 
belang acht dat studenten het bestaansrecht van de Geesteswetenschappen kunnen verdedigen. 
Maar uit eigen ervaring weet hij ook dat je daar eerst een bepaalde intellectuele bagage voor nodig 
hebt. Pas ver na zijn studententijd besefte hij: ‘Als je kijkt naar de wereld om ons heen, bestaat 
deze uit veel verschillende concrete dingen. Een belangrijk deel daarvan is hoe mensen omgaan 
met betekenis. De Geesteswetenschappen bieden een heel goed instrumentarium om daar vat op 
te krijgen.’

De studie ging hem overigens goed af. Hij kreeg zelfs een extra jaar studiefinanciering vanwege 
zijn goede cijfers. Een voorbeeldstudent, behalve dat hij vaak te laat was. ‘Ik heb weleens een jaar 
gehad dat ik op donderdagochtend om 9 uur college had. Het hele jaar ben ik twee of drie keer 
op tijd geweest.’ Als docent doet Wesselman dan ook niet al te moeilijk als zijn studenten te laat 
komen. Het enige wat hij wel van zijn studenten eist, is dat ze voorbereid zijn. Zoals hij dat zelf ook 
was: ‘Het eerste uur was ik te laat en nutteloos, maar na de pauze deed ik volwaardig mee.’

De rijkdom van 
betekenis

 
Daan Wesselman (1979) studeerde van 1997-2002 Engelse Taal- en Letterkunde aan de  
UvA. Daarna volgde hij een master bij Literatuurwetenschap. In 2012 keerde hij terug aan de  
UvA als docent. 

Babel

Hoewel De Wolf al meer dan twintig jaar in het televisiedrama werkt, be-
gon hij zijn carrière als dramaturg bij dans en theater. Hij was werkzaam 
voor het repertoire-toneel en belandde tevens bij het Publiekstheater, 

wat nu Toneelgroep Amsterdam is in de Stadsschouwburg. ‘Een van de redenen  
waarom ik destijds bij de VARA ging werken, was omdat ze bij de televisie zoch-
ten naar dramaturgen. Het voordeel van dramaturgen was dat ze een deugdelijk 
beeld hadden van sterke acteurs, en hoe je een vertaalslag kon maken naar tele-
visie.’ De Wolf brengt een ode aan Bij nader inzien, omdat de serie niet alleen in-
vloed had op het Nederlandse televisielandschap, maar ook op zijn persoonlijke 
interesse.  

Bij nader inzien beschrijft het leven van een zestal studenten die de Tweede We-
reldoorlog van een afstand heeft meegemaakt. Ze ontmoeten elkaar in het eerste 
jaar Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en bespreken hun toekomsti-
dealen. De Wolf: ‘De serie was eigenaardig doordat het een strikt stramien door-
brak. Er was destijds een strikte scheiding tussen theater en televisie, waar met 
de komst van deze serie een einde aan kwam. Van huis uit filmregisseur Frans 
Weisz besloot het boek van J.J. Voskuil te bewerken naar een dramaserie voor 
televisie. Hij ging met een filmisch elan te werk wat resulteerde in een betere art 
direction en een goed gestructureerd scenario, waarbij verschillende herinnerin-
gen samensmelten en het verhaal zich langzaam ontvouwt. Met de komst van een 
filmregisseur kreeg je tevens een sterke casting. Veel acteurs waren destijds niet 
in voor televisierollen en andersom waren ook de toneelgezelschappen waar zij 
bij aangesloten waren huiverig voor televisiedrama. Aangezien Frans Weisz de 
serie ging regisseren werd het een kwalitatief en prestigieus project en sloten 
diverse goede acteurs zich aan. De casting, met onder andere Willem Nijholt en  

Rijk de Gooyer, was subliem.’ De Wolf vertelt dat dit de aanzet was voor meer-
dere toneelacteurs om de overstap naar televisie te maken, wat vanzelfsprekend 
leidde tot een ander televisielandschap. De dramaserie bracht een nieuwe trend 
teweeg; de Nederlandse dramaserie werd erkend. Bij nader inzien werd gehono-
reerd door het inmiddels opgeheven Mediafonds, wat voor een deel in het leven 
was geroepen om meer kwaliteit op de televisie te brengen. De eigenzinnige oer-
Hollandse televisieserie won drie Gouden Kalveren en rakelde een discussie op 
over de vraag of deze televisie kon meedingen met Nederlandse speelfilms. Ne-
derland besefte dat er voortaan ook televisieseries van hoogstaand niveau kon-
den worden gemaakt. De filmische dramaserie was geboren.’ 

Vanwege De Wolf’s eigen politieke achtergrond en zijn interesse in politiek jour-
nalistiek drama maakte hij de overstap van de VARA naar de VPRO. ‘Voor ik bij de 
VARA ging werken was ik adviseur van het Stimuleringsfonds waar ik diverse ver-
sies van het script van Bij nader inzien heb gelezen. Ik vond dat het eindresultaat 
ontzettend sterk was geworden en raakte erdoor geïnspireerd.’ Ook buitenlandse 
series als House of Cards (1990) van de BBC en Brideshead Revisited (1981) van 
ITV maakten grote indruk op De Wolf. ‘De VARA koos destijds voor ander soortig 
drama. Zij gingen met Joop van de Ende in zee en maakten series als Bureau Kruis-
laan (1993-1995). Dit is natuurlijk prima, maar mijn animo lag inmiddels elders. 
Bij de VPRO heb ik mijn verlangen om meer politiek en journalistiek drama te 
maken kunnen verwezenlijken. Het zaadje was gelegd in de jaren negentig en is 
momenteel nog steeds terug te zien in veel Nederlandse dramaseries.’ Als voor-
beeld noemt De Wolf de productie Mevrouw de minister (2002), die op filmisch 
gebied een vergelijkende aanpak kent als Bij nader inzien. Zelfs recente reeksen 
als A’dam-E.V.A. (2011-2016) of De Zaak Menten (2016) getuigen van een heel 
vernieuwend dramagenre op de Nederlandse televisie, vertelt De Wolf. 

Volgens De Wolf heeft het politiek journalistiek drama met name door de VPRO 
een enorme impuls gekregen. ‘Het grappige is dat juist de Nederlandse film erg 
profiteert van alle televisie ervaring. Er heeft een duidelijke wisselwerking 
plaatsgevonden die je ook ziet op filmfestivals als Cannes. De uitwisseling tussen 
beide media heeft de Nederlandse film- en televisiewereld op het juiste pad ge-
zet’, zo betoogt De Wolf. 

De geboorte van de kwalitatieve dramaseries 
Deze maand brengt VPRO-eindredacteur Joost de Wolf 
(1952) een ode aan de zesdelige dramaserie Bij nader inzien 
(1991). Als bijna gepensioneerde blikt hij terug op een 
veranderend televisielandschap en op de rol die deze serie 
daarin gespeeld heeft.    
Tekst /// Robin Dirker en Gwyneth Sleutel     Beeld /// Saskia Groenewegen  
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D e studie Nederlands die Bronshoff afrondde in 1991, ligt inmiddels  
al weer enige tijd achter hem. Vandaag de dag is Bronshoff werkzaam 
als zelfstandig fotograaf en mag hij acts als Youp van ’t Hek en bands  

als De Dijk tot zijn vaste klanten rekenen. Al tijdens zijn studie merkte  
Bronshoff dat zijn interesse niet enkel bij de Nederlandse taal lag: hij was  
actief in de kraakbeweging en bij de studentenvakbond, en daarnaast  
werkzaam bij café Van Puffelen. Fotografie was een hobby voor Bronshoff, 
totdat hij benaderd werd door Ernie Tee om te fotograferen voor het filmtijd-
schrift Skrien, waar Tee, nu docent aan de Filmacademie, destijds de functie 
van hoofdredacteur bekleedde. Voor dit blad fotografeerde Bronshoff diverse 
grote namen uit de filmwereld zoals Wim Wenders en Robby Muller. Dit beviel 
hem een stuk beter dan in het café staan en dus weidde hij zich, na enige jaren 
de financiële zekerheid van het café-inkomen te hebben gehad, volledig aan 
de fotografie. ‘Ik was eerst misschien te schijterig’, erkent Bronshoff.

Succesvolle samenwerkingen
Waar hij in zijn beginjaren voornamelijk foto’s in opdracht van anderen 
schoot, legt Bronshoff zich nu steeds meer toe op eigen projecten. ‘Je kunt 
altijd wel voor anderen blijven fotograferen, maar dan kom je niet verder als 
fotograaf’, zegt Bronshoff. Toen hij op een dag aan het werk was in zijn doka, 
hoorde hij een interview met Huub van der Lubbe op de radio, de frontman 
van de band De Dijk. Van der Lubbe vertelde dat De Dijk op tour zou gaan 
door Amerika. ‘Dat leek me nou te gek, zo’n band volgen’, vertelt Bronshoff. ‘Ik 

kreeg er gelijk een rock-‘n-roll beeld bij.’ Bronshoff sprak Van der Lubbe aan 
op het schoolplein van de school waar hun beide kinderen naartoe gaan. Na 
een studio-shoot mocht Bronshoff mee met de band op tour. Bronshoff: ‘Ze 
gunden het me omdat ik zo enthousiast was – op een manier van: dat is toch 
leuk voor die jongen.’ De foto’s die Bronshoff op tour van de band nam wer-
den later tentoongesteld en bijeengevoegd tot een succesvol fotoboek over 
De Dijk.

Nu Bronshoff naam had gemaakt, lag het veld open voor meer samenwerkin-
gen. ‘Ik kende Youp van ’t Hek en hij wist dat ik fotograaf was, dus we een 
soort groetplicht’, vertelt Bronshoff. ‘Toen ik hem eens tegenkwam op straat 
stelde ik als grap voor om hem ook eens te fotograferen. Zonder nader contact 
te hebben gehad, werd ik gevraagd om Youp te fotograferen bij de voorbe-
reidingen voor zijn oudejaarsconference.’ Dit beviel zo goed dat er besloten 
werd om vaker samen te werken. Dit mondde uiteindelijk uit in de nog steeds 
lopende ‘Bob & Youp’-rubriek in de VARAgids. Bronshoff erkent dat geluk een 
grote rol heeft gespeeld bij dit soort successen. ‘Ik was toevallig de juiste man 
op de juiste plek’, vertelt hij, ‘maar je moet ook door veel mislukkingen en je 
moet gewoon zelf op mensen afstappen. Als je verliefd op iemand bent, moet 
je ook actie ondernemen.’

Pleidooi voor proactiviteit 
‘Voor mijn eigen projecten heb ik niet altijd voorafgaand een vaststaand idee,’ 
legt Bronshoff uit, ‘maar ik bedenk me vaak wel van tevoren of andere mensen 
het ook leuk zouden kunnen vinden. Willen mensen dit zien? Kunnen ze hier 
wat mee? Er zijn genoeg fotografen die foto’s maken en ze dan nooit laten 
zien.’ De boodschap die hij ons meegeeft is duidelijk dat vooral eigen initiatief 
je verder kan helpen in je carrière als fotograaf: ‘Ga het gewoon doen, als je 
het wil! Je hoeft geen dichtgetimmerd plan te hebben van tevoren, je moet het 
gewoon gaan maken. Het zal niet vanzelf naar je toe komen, zo werkt dat niet. 
Soms heb je geluk, maar vaak zal je er echt zelf op af moeten stappen. Het is 
belangrijk dat je het niet alleen bij woorden laat, maar dat je echt iets  
laat zien.’ 

Het zelf doen 
Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de 
bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: 
Bob Bronshoff (1958), afgestudeerd neerlandicus en 
nu professioneel fotograaf.    
Tekst /// Marloes Hesen en Abel van Oosterwijk    Beeld /// Laila Mol  

 
  Bob Bronshoff  

 1958
Studie 
 Nederlands
Afstudeerjaar 
 1991
Werk 
 Fotograaf
Salaris 
 “Ik word er niet rijk van, maar ik kan er van leven.”

BROOD OP DE PLANK
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Filosofe Miriam Rasch (1979) is een van de sprekers op het Brainwash Festival dat in oktober 
zal plaatsvinden. In de geest van de lezing die ze daar zal geven én het boek dat zij kortgeleden 

publiceerde staat ze voor Het Interview stil bij het digitale leven.     
Tekst /// Alrun Bernhard en Abel van Oosterwijk    Beeld /// Dennis Notebaard 

De alomvattendheid 
van het internet

HET INTERVIEW
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om het verschil tussen de online-offlinewereld op 
te heffen. Ze gaat verder: ‘De existentiële vraag 
– of er iets is dat ontsnapt aan digitalisering – is 
eigenlijk een heel “digitaal-dualistische” vraag.’ 
Rasch lacht. En het lichaam dan? ‘Dat is misschien 
nog niet gedigitaliseerd, maar wel al zo onderhevig 
aan technolisering. Er zijn zo veel mensen die met 
techniek in hun lijf lopen. Ook je ogen laten laseren 
is daar in feite een voorbeeld van: de techniek doet 
iets met je lichaam. Kleding is wél iets dat je fysiek 
aan je lichaam moet hebben, maar hier [Rasch 
wijst] aan het Amsterdam Fashion Institute zijn 
ze ook al bezig met het gebruik van sensoren in 
stoffen.’

Verslaafd zijn
‘Ik wilde  iets schrijven dat voorbij gaat aan die 
pessimistische gedachte, maar dat ook weer 
niet een soort halleluja-utopie van Wired en 
dat soort bladen is, of van Silicon Valley in zijn 
geheel. Ik wil dat mensen bewuster over hun 
mediagebruik gaan nadenken, en bewuster 
omgaan met hun accounts, smartphone en 
internetverbinding. In die zin mogen mensen 
wel wat pessimistischer zijn.’ Rasch meent dat je 
op dit gebied zelf de verantwoordelijkheid kan 
nemen. ‘Dat we verslaafd zijn aan media wordt 
altijd gepresenteerd als: we liggen aan de leiband 
van de grote technologiebedrijven die ons allemaal 
verslaafd maken. Het is alsof we een slachtoffer zijn, 
terwijl je zelf verantwoordelijkheid kan nemen 
over de manier waarop je met media omgaat. 

Je kan verslavende gewoontes veranderen.’ De 
boodschap van Rasch is in deze duidelijk een van 
zelfredzaamheid. ‘Je kan gewoon zelf stoppen met 
het gebruiken van WhatsApp zonder dood te gaan.’   

‘Ik wil af van het frame dat het internet slecht zou 
zijn en dat onze kinderen geen jaartallen meer 
zouden kunnen onthouden. Daar moet toch iets 
anders op te zeggen zijn? Als we het bijvoorbeeld 
over afleiding hebben, dan wil dat toch niet direct 
zeggen dat je nergens aandacht voor hebt? Het 
zegt enkel dat je aandacht in korte stukjes wordt 
verlegd, en misschien heeft dat ook iets positiefs. 
Je kan ook zeggen dat afleiding juist een kracht 
is die energie geeft en dat je daar misschien je 
aandacht aan moet geven. Eigenlijk moet je heel 
gefocust zijn op dat wat je afleidt, dan ontdek je 
misschien wel iets over jezelf.’ 

Rasch is in haar ideeën over afleiding sterk 
beïnvloed door Alessandro Baricco en diens boek 

De barbaren (2006). ‘Baricco is iemand van een 
oudere generatie die niet zegt dat alles ten onder 
gaat en dat de jeugd van tegenwoordig niet weet 
wat kwaliteit en diepgang is. Hij stelt juist: volgens 
mij mis ik iets en ik ben van een uitstervend soort, 
daarom ga ik het onderzoeken. Wat Baricco “de 
barbaar” noemt is iemand die liever bezig is om 
over de oppervlakte te scheren dan de diepte in te 
gaan.’ De moderne internetgebruiker is dan die 
barbaar, zou je denken. ‘Er is gewoon zo veel’ zegt 
Rasch. ‘Ik sta soms te kijken van mijn timeline, hoe 
je leest over oorlog, dan over het nieuwe boek van 
die en die, en dan weer naar de meest onbenullige 
dingen en kattenfilmpjes en zichzelf afspelende 
filmpjes van bomaanslagen kijkt.’ Zo kan de 
internetgebruiker eigenlijk ook niet anders dan 
surfen over een oceaan die te groot is om te 
bevatten, bestaande uit alles van kattenfilmpjes 
tot bomaanslagen, waar diepzeeduiken eerder 
gevaarlijk is. 

JE KAN GEWOON 
ZELF STOPPEN MET 
HET GEBRUIKEN VAN 
WHATSAPP ZONDER 

DOOD TE GAAN

HET INTERVIEW

 

Miriam Rasch (1979) werkt bij het  
Instituut voor Netwerkcultuur van de  
Hogeschool van Amsterdam en schrijft  
essays en kritieken voor De Gids,  
De Groene Amsterdammer en Revisor. 
Met een van haar essays uit Zwemmen  
in de oceaan won ze in 2015 de  
Jan Hanlo Essayprijs Klein.

In juni dit jaar bracht Rasch bij De Bezige Bij 
haar essaybundel Zwemmen in de oceaan: 
Berichten uit een postdigitale wereld uit. In dat 

boek bespreekt ze het hedendaagse technologie- 
en mediagebruik Ze bespiegelt dit gebruik zowel  
in een breed filosofisch kader als ook haar eigen 
mediagewoonten, waarbij ook  haar niet-mediale 
gewoonten aan bod komen. Zo bespreekt Rasch 
in het titelessay ‘Zwemmen in de oceaan’ het 
idee van (zelf)discipline aan de hand van onder 
andere Michel Foucault en Ze heeft het over het 
over afleiding en verveling in verband met het 
alomtegenwoordige internet, dat, bij wijze van 
spreken, als een oceaan is waar men surft over de 
oppervlakte maar dat wellicht minder geschikt is 
voor diepzeeduiken.    

Technologisch dualisme
In haar boek introduceert Rasch de term ‘de 
postdigitale conditie:’ een begrip dat op het eerste  
gezicht lijkt aan te duiden dat de mens de  
digitalisering van zijn leefwereld heeft voorbij-
gestreefd en achtergelaten. Echter, na het gesprek 
met Rasch wordt duidelijk dat een dergelijke 
begripsaanduiding het resultaat is van een 
binair denken, namelijk om technologie/media 
en ‘de wereld’ als twee los van elkaar bestaande 
entiteiten te beschouwen. Rasch stelt juist dat deze 
begrippen met elkaar gefuseerd zijn, en dat deze 
doordrenkt zijn van het leven ín technologie. ‘Het 
hele onderscheid tussen de virtuele wereld en de 
“echte” wereld bestaat niet meer’, vertelt Rasch.

‘Alles wat we doen, denken, lezen, schrijven en 
zeggen komt op de een of andere manier altijd 
in aanraking met digitale technologie,’ vervolgt 
Rasch, ‘zelfs als je bij wijze van spreken een offline-
weekend op een bergtop inplant, dan nog kom je 
in aanraking met digitale technologie. Alleen al 
het feit dat je een weekend offline moet gaan, is 
bepaald doordat we altijd online zijn. En waarom 
ga je op die bergtop zitten? Om foto’s te maken en 
deze vervolgens te delen.’ In haar boek reflecteert 
ze daarom op de alomtegenwoordigheid van het 
internet. Waarom? ‘Dat waar je van houdt, daar 
ben je bezorgd over, of het er wel goed ermee 
gaat. Het begint allemaal met een soort liefde of 

fascinatie, die ik wil begrijpen, eerder dan dat 
het begint bij een gevoel van angst. De afgelopen 
vijftien jaar zijn er zoveel dingen gebeurd. Ik kan  
er niet over uit dat mensen daar niet meer bezig 
zijn, want ik denk dat het [de digitale revolutie, 
red.] heel cruciaal is in de menselijke geschiedenis. 

Met Trump en Brexit bijvoorbeeld, heeft het 
internet een rol gespeeld die heel duister is en 
voor heel veel mensen onvoorzien is geweest. Het 
is  breed gevoeld verlangen om daar meer over te 
weten.’

Een cultuurpessimist kunnen we Rasch zeker 
niet noemen. ‘Filosofen die over sociale media 
hebben geschreven, zeker in Nederland, zijn 
altijd begonnen vanuit de vooronderstelling dat 
sociale media slecht zijn en dat bijvoorbeeld iets 
als vriendschap op Facebook per definitie geen 
echte vriendschap kan zijn. Het past niet in het 
rijtje ‘typen vriendschap’ van Aristoteles en dús is 
het slecht of nep en kan het nooit een diepgaande 
vriendschap zijn. Dit terwijl ze zelf niet eens 
op sociale media actief waren. Dat is echt lui 
denken, vind ik. Het is niet zo dat die Facebook-
vriendschappen niet “echt” zijn omdat ze in de 
virtuele wereld bestaan. De virtuele wereld is 
even “echt” als deze wereld, alleen in een andere 
gedaante, en dus kunnen die vriendschappen even 
goed ook echt zijn.’ Rasch vertelt hierop volgend 
dat dit ook voor de liefde kan gelden – men denke 
aan Spike Jonze’s film Her (2013), waarin het 
verhaal verteld wordt van een man die verliefd 
raakt op  het bestuurssysteem van zijn computer. 
‘Eenzame ouderen die bijvoorbeeld een robot-
zeehond krijgen, fleuren daar helemaal van op, dat 
geeft ze zoveel meer kwaliteit van leven. wie zijn 
zij [de filosofen, red.] dan om te zeggen dat dat niet 
echt is?’ Rasch is daarom voorstander van het idee 
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BEELD

Na twee eerdere afwijzingen begon Rik Span-
jers in 2013 met zijn onderzoek naar een 
ogenschijnlijk vreemde combinatie: de 

Tweede Wereldoorlog en strips. Het lijken twee 
uitersten, maar volgens Spanjers vullen ze elkaar 
goed aan. 'De combinatie van geschiedenis en 
strips is heel interessant. Aan de ene kant maak 
je geschiedenis wat frisser en aan de andere kant 
maak je strips iets chiquer.' Stripboeken zijn name-
lijk nog steeds een buitenbeentje in de literatuur. 
Of zijn afwijzingen hier iets mee te maken hebben, 
weet Spanjers niet zeker. 'Het is niet het makkelijk-
ste onderwerp. Je moet meer vooroordelen zien te 
overwinnen dan bij een literatuuronderzoek, maar 
strips kunnen ook tot de verbeelding spreken. Als 
je het zoveelste onderzoek doet naar de grote 
schrijvers in de Nederlandse literatuur, verslapt de 
aandacht misschien eerder.'

Spanning tussen beeld en tekst
Spanjers was niet altijd al een stripfanaat. Pas 
tijdens zijn master Cultural Analysis kwam hij 
in aanraking met manga en ontstond de liefde. 
Hij schreef zijn scriptie over het personage van 
de Joker, de antagonist uit de Batmanboeken en 
-films. 'Wat mij het meest aansprak aan strips is de 
spanning tussen beeld en tekst die constant in het 
medium aanwezig is. Hierdoor blijft het een uitda-
ging.' Tijdens zijn zoektocht naar een promoveer-
onderwerp stuitte hij op de graphic novel Maus 
(1986). In deze strip wordt het verhaal verteld 
van de vader van de schrijver, die Auschwitz over-

leefde. De Joden worden afgebeeld als muizen, de 
Duitsers als de katten die op hen jagen. 'Ik ben al-
tijd al fan geweest van historische fictie en gezien 
de bekendheid van Maus leek het mij interessant 
om te kijken of er ook andere stripboeken beston-
den die over de Tweede Wereldoorlog vertelden.' 
Die bleken er in grote getale te zijn. 'Ik wilde strips 
vinden die met het genre zouden spelen, die op 
een andere manier met de geschiedenis om zou-
den gaan.'

Concentratiekampkitsch
Aan de vraag of strips dé manier zijn om een histo-
risch onderwerp te verbeelden, wil Spanjers zich 
niet wagen. 'Ik wil geen mediagevecht starten aan 
de hand van een proefschrift. Ik denk dat er hele 
goede strips over de Tweede Wereldoorlog zijn, 
maar ik ken ook heel goede boeken en films over 
dat onderwerp. Een voordeel van strips is dat zij 
een subjectief beeld kunnen geven van de oorlog 
en de vraag kunnen stellen: hoe was het voor een 
persoon in die tijd?' Enthousiast haalt Spanjers er 
enkele voorbeelden bij. Hij laat zien hoe in som-
mige boeken naast afbeeldingen, ook historische 
documenten en ooggetuigenverslagen zijn toege-
voegd. Hierdoor worden feit en fictie toch met el-
kaar vermengd. 'Als je de Tweede Wereldoorlog 
verbeeldt, neem je als stripmaker een grote ver-
antwoordelijkheid op je. Daarom worden in strips 
vaak verschillende vormen van representatie met 
elkaar gecombineerd. Er is een groot verschil tus-
sen de manier waarop een historicus het verleden 

zou representeren en hoe een stripschrijver dit 
zou doen.' Spanjers laat zien dat de objectiviteit 
van een historisch onderzoek en de subjectiviteit 
van een persoonlijk verhaal in strips samen- 
komen. 'Die mengelmoes is wat ik interessant 
vind.' Waar Maus in Spanjers ogen op een respect-
volle wijze de Holocaust portretteert, valt dit niet 
te zeggen over Magneto: Testament (2009), zijn 
volgende voorbeeld. Hier wordt de voorgeschiede-
nis van slechterik Magneto, die een concentratie-
kamp overleefde, verteld. 'Het gevaar van Holo-
caustrepresentatie is dat je bijna niet buiten het 
cliché kan treden. Dat laat deze strip zien. Het is 
verschrikkelijke concentratiekampkitsch.' Dat 
sommige mensen aanstoot kunnen nemen aan dit 
stripboek, kan hij dan ook goed begrijpen. 'Dit 
boek is erg cliché en probeert op een bepaalde ma-
nier geld te verdienen aan de Holocaust. Maus doet 
dit veel respectvoller. Uiteindelijk moet een strip-
boek de vooroordelen zien te ontstijgen. De absur-
diteit van een historische strip kan laten zien hoe 
onze weergave van de geschiedenis ook slechts 
een methode is.' 

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Deze maand: Rik Spanjers (1985), 
docent Grondslagen bij Neerlandistiek, over 
zijn onderzoek naar de representatie van de 
Tweede Wereldoorlog in stripboeken.    
Tekst /// Andrea Huntjens en Hannah van der Vegt    
Beeld /// Dennis Notebaart 

De oorlog in stripvorm

 
Rik Spanjers studeerde Algemene  
Cultuurwetenschappen, gevolgd door een 
master Cultural Analysis, aan de Universiteit 
van Amsterdam. Momenteel doet hij  
onderzoek naar de representatie van de 
Tweede Wereldoorlog in strips.
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student die slechts verplichte vakken volgde, en tot op dat moment had ik alles  
gehaald. Vakken laten vallen was voor mij geen optie en dus kon ik weer  
opstappen. 

Goed, dit geval van ‘veni, vidi, foetsie’ kan een momentopname zijn geweest. 
Helaas heb ik in mijn directe omgeving niet veel betere verhalen gehoord. 
Toch ging ik een aantal weken later terug, dit keer naar een andere studie-
adviseur. Haar adviesplan was een stuk minder radicaal dan het eerste en 
verwees me door naar de studentpsycholoog. Aangezien ik van stress en 
oververmoeidheid niet meer wist waar ik het moest zoeken, leek dit mij de 
enige optie. De studentpsycholoog had een wachtlijst van vier tot vijf maan-
den. Voor degenen die nooit zo moedeloos zijn geweest dat ze overwogen iets 
kapot te slaan: dat is lang. Na die paar maanden zou ik recht hebben op vijf 
gesprekken. Dat is dan weer niet lang. De gesprekken zijn bedoeld voor de 
lichte problemen, zoals die bij het concentreren en plannen. Als we het CBS 
moeten geloven, is het aantal studenten dat lijdt aan zwaardere problematiek 
groter dan het aantal dat werkelijk geholpen is met vijf gesprekken. 

Het advies 
De Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen (FSr – FGw) herken-
de zich ook in dit probleem en schreef het afgelopen jaar een advies aan  
het College van Bestuur. Het eerste probleem dat zij aankaartten is de 
zichtbaarheid van de studentpsychologen. De voor studenten beschikbare  

informatie is te onduidelijk waardoor studenten niet goed weten waar ze 
heen moeten voor welk probleem of hoe ze in contact kunnen komen met 
de psychologen. Daarbij zijn er te weinig beschikbare studentenpsychologen.  
De wachttijd kan daarom oplopen tot zeven maanden, terwijl hulp bij  
psychische problematiek juist niet te lang kan wachten. Tot slot is het stig-
ma omtrent psychische gezondheid nog zo groot dat studenten zich vaak  
beschaamd voelen en langer met klachten rondlopen voordat ze stappen 
durven te ondernemen. Tegen de tijd dat deze studenten de moed gevonden 
hebben om langs te gaan, kan de problematiek al danig verergerd zijn. De  
FSr pleit daarom in hun advies allereerst voor de vergroting van de zicht-
baarheid van de psychologen. De informatie op de website van de UvA moet  
duidelijker en overzichtelijker worden. Daarnaast pleit de FSr voor een  
wekelijks inloopspreekuur op iedere locatie. Hiermee zouden studenten op 
discrete en snelle wijze om hulp kunnen vragen. Ook meldt de FSr dat er 
meer psychische problematiek gesignaleerd wordt wanneer de enquêtes  
anoniem via de computer ingevuld worden dan wanneer een specialist het zou  
moeten constateren. Dit wijst opnieuw op het stigma wat heerst rondom  
psychische gezondheid. Daarom pleit de FSr voor een jaarlijkse Mental 
Health Week waar onderwerpen als depressies en burn-outs bespreekbaard  
gemaakt zouden moeten worden. Het advies is momenteel in behandeling  
bij het College van Bestuur. 

De FSr heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaken achter de klachten. 
Wel zien zij een duidelijk verband tussen studies met een hoge prestatiedruk 
en een toename van klachten. Studenten aan het Amsterdam Medisch Cen-
trum scoren opvallend hoog wat betreft psychische gezondheidsklachten om-
dat daar de prestatiedruk relatief hoog ligt. Tot zover is het logisch. Wanneer 
we naar andere onderzoeken kijken uit de afgelopen twee tot drie jaar valt 
het echter op dat er niet alleen naar de studie wordt gewezen als oorzaak. Het 
zijn lang niet alleen de AMC-studenten die lijden aan depressiviteitsklachten: 
er wordt juist gesproken van een algeheel groeiend probleem. We kunnen ar-
tikel na artikel naast elkaar leggen, ze beamen bijna allemaal hetzelfde: mil-
lennials zijn rijker maar steeds ongelukkiger. 

De vraag rest wie er verantwoordelijk is voor de algehele psychische gezond-
heid onder studenten en jongeren. Op het handelen van universiteit kan veel 
aangemerkt worden maar men zou zich kunnen afvragen of de hogescholen 
en universiteiten dan niet buiten de verantwoordelijkheid van hun vakgebied 
treden. Immers; zijn zij voornamelijk bedoeld voor de opleidingen. Vanwege 
de recente bezuinigingen op gebied X kan er niet meer geld vrijgemaakt wor-
den voor gezondheidszorg, en jongeren volstoppen met antidepressiva blijkt 
ook niet altijd te werken. De snelste manier om de problematiek enigszins 
terug te dringen, is naar mijn mening om het stigma op psychologische pro-
blematiek te doorbreken. Het oprichten van een AA-club voor psychische pro-
blemen gaat misschien te ver, maar het voorstel van de FSr – een jaarlijkse 
Mental Health Week met bijbehorende promotie op sociale media − lijkt me 
een goed begin. 

Maart 201612

Van de zomer kwam ik tijdens mijn korte rondreis door Noord-Italië op 
de enige camping van in en rondom het stedelijke gebied van Bologna 
terecht. Dit was een camping van het verschrikkelijke, smakeloze soort, 
hetgeen ik kon opmaken uit het on-Italiaans cynisme dat sprak uit de 
neerslachtige werkwijze van het personeel en het overwegend grijze 
uiterlijk van de camping, de straten grijsstenen bungalows en de par-
keerplaatsachtige kampeerplekken. Dat alles zette me eventjes aan het 
denken over een mogelijke wisselwerking tussen mens en omgeving. 

Tijdens mijn tweedaagse verblijf trok een zeer merkwaardig en kleurrijk 
koppel, sterk contrasterend met de rest van de camping, al bij aankomst 
meteen mijn aandacht, waar ik ze aan de enige tafel van het terras van 
het campingcafé bezig zag. Ik schatte de man op een jaar of vijftig, al 
gedroeg hij zich ouder. Dit bleek uit zijn stille, maar beheerste lichaams-
houding en de manier waarop hij met geveinsde discretie een halve liter 
witbier in de zon dronk. Tijdens het drinken praatte hij op een zachte 
en ingehouden toon. Uit zijn mond kwam een eigenaardig soort taaltje 
dat ik duidde als een mix van Italiaans en Engels, dat hij uit zijn strot 
wist te krijgen door deze op een kunstmatige en geacteerde manier te 
onderdrukken zodat hij een getemperde, geraspte stem ten gehore kon 
brengen. 

Zijn aanhoorder was een mooie jonge vrouw die zich on-Nederlands ge-
charmeerd toonde van zijn verhaaltje, door meisjesachtig rond de tafel 
te huppelen in haar roodgekleurde zomerjurk; ondertussen gaf zij hem 
affectieve kusjes op zijn wangen en achter in de nek. Deze vrouw, van 
wie ik aanvankelijk in een opwelling van jaloezie wilde geloven dat zij 
zijn dochter was, maar vanwege haar lieflijke, begeerlijke voorkomen al 
snel moest begrijpen als zijn geliefde, kon niet ouder geweest zijn dan 
midden twintig. 

De hele discussie betreft hier natuurlijk hoe het zich kon voordoen dat 
deze welbeschouwd vrij lelijke, tengere en oudere man aan de haal is 
gegaan met zo’n mooie jonge vrouw. Aanvankelijk overwoog ik vanwege 
zijn ietwat verwilderde voorkomen hem als een vergane rockster te zien, 
en anders als een ander raadselachtig rijk en succesvol figuur; maar die 
staan toch niet op campings? Ging het hier om iets anders... ging het hier 
soms om liefde?

Liefde

Tekst /// Abel van Oosterwijk   Beeld /// Dennis Notebaart
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D e ellenlange kritiek op de ‘verwende millennials’ die niets meer ge-
wend zouden zijn, die de Hongerwinter alleen als horrorsprookje mee 
hebben gekregen en vergroeid zijn met hun smartphones; studenten 

lijken alom ergernis op te leveren in het publieke debat. Volgens velen heb-
ben jongeren weinig te klagen. Toch neemt het aantal studenten met psychi-
sche gezondheidsklachten fors toe. De GGZ waarschuwde vorig jaar al voor 
de ernst van de situatie; de hoge druk van de prestatiemaatschappij en de 
hoge mate van werkloosheid onder hoger opgeleiden worden onder andere 
als oorzaken aangewezen. Daarbij voelen veel jongeren ook een sociale en 
culturele druk sinds de komst van sociale media waarop de suggestie wordt 
gewekt dat iedereen een fantastisch leven leidt. Het stigma rondom de psy-
chische problematiek bemoeilijkt het aanpakken van deze problemen. Hoog-
leraar psychologie aan de universiteit van Leiden Willem van der Does stelde 
vorig jaar al dat de depressiecijfers vele malen hoger liggen wanneer deze 
door enquêtes worden afgenomen dan door een specialist berekend. De en-
quêtes zijn namelijk veel laagdrempeliger en bovenal anoniem. 

Het televisieprogramma Zembla melde vorig jaar dat het aantal jongeren in 
de leeftijdscategorie tot 21 dat antidepressiva slikt sinds 2007 met 40 pro-
cent is gestegen. Volgens specialisten is dit zorgwekkend omdat onrechtmatig 
gebruik van bepaalde antidepressiva suïcidale gevoelens juist zou kunnen op-
wekken. De forse toename van antidepressivagebruik zou kunnen liggen aan 
de lange wachttijden bij therapeuten en psychiaters. De gemiddelde wacht-
tijd voor behandeling binnen de Randstad ligt op vijf tot zeven maanden. Een 
goedkopere en vaak toegankelijkere manier voor studenten is om hulp te zoe-
ken binnen de universiteit. 

Hulp op de universiteit
De UvA biedt een aantal hulporganen aan; de tutor, de studieadviseur en de 
studentpsycholoog. Een van de drempels met dit systeem is dat het zelden 
duidelijk is bij welk orgaan de student voor welke hulpvraag moet zijn. De 
studieadviseur is vaak de logische eerste stap. Deze kan je in geval van per-
soonlijke omstandigheden doorverwijzen naar de studentpsycholoog. Mijn  
eigen ervaring hiermee is dat ik na goed zoeken een afspraak kon inplan-
nen met de studieadviseur. Toen ik daar na drie weken eindelijk terecht kon,  
luisterde ze vijf minuten naar mijn situatie en gaf ze direct het advies 
twee vakken te laten vallen. Voor de duidelijkheid: ik was een eerstejaars- 

OPINIE

Doorbreek het stigma 
Volgens het bevolkingsonderzoek van het Centraal  
Bureau Statistiek uit 2016 is ruim een miljoen Nederland-
ers depressief. Hierbij rekent het CBS burn-outs, persoon-
lijkheidsstoornissen en de gevolgen van overwerktheid 
niet mee. Vooral onder studenten is stress en depressie 
een toenemend probleem. Wiens verantwoordelijkheid 
is dit en welke oplossingen zijn er?    
Tekst /// Hannah van der Vegt    Beeld /// Winonah van den Bosch  

DE STUDENTPSYCHOLOOG HAD 
EEN WACHTLIJST VAN VIER TOT 

VIJF MAANDEN 

WE ZIJN RIJK MAAR OOK ONGELUKKIG 

 
Hannah van der Vegt (1993) is derdejaars geschiedenis



O osten (67) woont in Apeldoorn. De afgelopen jaren is er veel veran-
derd op het gebied van genderbewustzijn De discussies omtrent gen-
derneutraliteit houden de gemoederen bezig. Zo besloot de NS dit jaar 

om de reizigers niet meer aan te spreken met ‘dames en heren’ maar met ‘ge-
achte reizigers’. Ook besloten verschillende gemeentes  in openbare toiletten 
niet meer het verschil te maken tussen mannen en vrouwen maar om gender-
neutrale toiletten in te voeren.  

Oosten: ‘Dat transseksuelen of genderneutralen mensen zich zo voelen dat 
moeten ze zelf weten. Voel je je als man vrouw? Trek dan hakken aan en maak 
gebruik van het vrouwentoilet. Voel je je als vrouw man? Doe dat dan lekker. 
Het probleem met bijvoorbeeld genderneutrale toiletten is  denk ik dat een 
hele grote groep zich ontzettend ongemakkelijk gaat voelen als er te pas en 
te onpas mensen van het andere geslacht binnen komen lopen. Vooral voor 
vrouwen lijkt het mij heel vervelend en minder veilig aanvoelen. De groep die 
niet weet tot welk geslacht ze behoren is relatief zo ontzettend klein dat ik me 
afvraag waarom wij ons dan allemaal moeten aanpassen.’ Oosten hecht geen 
belang aan hokjes denken maar ziet het man/vrouw zijn wel als iets natuur-
lijks. ‘In de natuur zien we toch ook alleen mannen en vrouwen. Dat is geen 
kwestie van hokjes denken,dat is gewoon een feit. De verwarring over gender 
lijkt mij eerder wijzen op afwijkend seksueel gedrag. Ik heb geen kant en klare 
oplossing voor hen maar misschien kunnen we eerst kijken naar wat therapie 
kan doen in plaats van zo snel seksuele verwarring te accepteren.’ Zijn groot-
ste ergernis is echter het eindeloze debat over transgenders. ‘Waarom moet 
hier allemaal zo’n probleem van gemaakt worden? Doe lekker wat je zelf wilt, 
maar laat de maatschappij er niet voor opdraaien. Zo ook met de paspoorten: 
er moet toch iets opstaan over je geslacht. Als je een penis hebt, staat er ge-
woon ‘man’ op je paspoort. Als je je dan zelf toch vrouw voelt is dat toch niet 
het einde van de wereld?’ 

E rnestine (15) kwam eind groep acht uit de kast. ‘Ik vond het moeilijk 
dat ik niet geïnteresseerd was in jongens. In groep zeven kwam een 
vriendin van mij uit de kast, toen dacht ik: zou dat bij mij niet ook zo 

kunnen zijn?’ Volgens Ernestine dienen labels niet ter identificatie, maar ter 
uitleg. ‘Mijn ouders zeiden: kijk het nog even aan, het kan een fase zijn. Ik 
praat veel met een biseksuele vriendin van me en denk dan ook weleens; weet 
ik het zeker? Als ik daar nu iets over zou moeten zeggen, dan denk ik niet dat 
ik op een jongen zou vallen. Voor mij voelt het soms alsof ik een keuze heb 
moeten maken, terwijl ik niet uitsluit dat ik ooit iets met een jongen krijg. Het 
lijkt alsof ik mijn eigen label opnieuw zou moeten definiëren om begrijpelijk 
te maken wie ik ben.’  

Of labels niet beter kunnen verdwijnen? Ernestine: ‘Zolang er nog steeds men-
sen zijn die heteronormatief naar seksualiteit kijken, blijven die labels nodig. 
Als alle vormen van gender en seksualiteit geaccepteerd worden, wordt dat 
definiëren overbodig. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst op jongen val en 
als ik ooit verliefd wordt op een jongen, krijg ik misschien de vraag: ben je 
‘weer’ hetero geworden? Mensen vragen zich dan af of ik niet weer in een 
ander hokje pas.’ Hoewel Ernestine geen fan is van labels, ergert ze zich niet 
aan dit soort vragen. Ze ziet ze vooral als een kans om meer met mensen te 
praten over seksualiteit. ‘Ouders van vrienden zeggen soms dat ik te jong ben 
om te weten dat ik op meisjes val. Dan vraag ik aan die vrienden of ze aan hun 
ouders willen vragen wanneer die wisten dat ze hetero waren. Ik heb nooit 
het gevoel gehad dat ik mijn geaardheid moet bewijzen. Iedereen is geneigd 
mensen in een hokje te plaatsen en ik wil best uitleggen hoe het voor mij is, 
maar aan oordelen over mijn seksualiteit heb ik geen behoefte. Dat gaat alleen 
mij aan.’

I n 1992 kwam Tomas (25) ter wereld als man. Althans, hij werd aange-
duid als man vanwege zijn mannelijke geslachtsdeel. De zelfverzekerdheid 
waarmee de kraamverzorgster ongetwijfeld Tomas’ geslacht bevestigde 

werd door klasgenoten in twijfel getrokken die hem treiterig nariepen: ‘Doe 
niet zo vrouwelijk, homo!’ Dit bracht Tomas al op jonge leeftijd aan het twij-
felen: ‘Ben ik een vrouw?’ Hoewel Tomas geboren is als man benadrukt hij 
dat dit niet betekent dat hij zichzelf identificeert als man of dat zijn gender-
expressie (namelijk het geslacht waarin hij zich uitdraagt) ook per definitie 
mannelijk is: ‘Lange tijd heb ik gedacht dat mijn genderidentificatie gender 
fluid is, wat betekent dat ik de ene dag liever als man door het leven ga, terwijl 
ik me de andere dag identificeer als vrouw. Afhankelijk hiervan veranderde 
mijn genderexpressie.’ De laatste jaren zou Tomas zich meer identificeren als 
gender-queer, waarbij hij gender en seksualiteit ziet als fluïde is: ‘Een neu-
traal vlak waarop ieder mens zich vrij mag bewegen’. Tomas weigert zich dan 
ook te beperken tot binaire gender opposities en zich te conformeren tot een 

Gender in drie generaties
UITGELICHT

In deze rubriek kijken we met verschillende redacteuren naar een thema. Deze maand: Gender en seksualiteit. Hoe wordt 
er over dit thema gedacht in verschillende generaties? Van jong naar oud, drie mensen met een mening.    Beeld /// Bob Foudolis
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Labels ter uitleg

Geen hokjesdenken

Gefeliciteerd, 
het is een jongen! 

Tekst /// Karen Zijl 

Tekst /// Hannah van der Vegt

Tekst /// Gwyneth Sleutel 

bepaalde gendernorm. ‘Ik wil niet in hokjes denken en verlang naar vrijheid 
in mijn genderidentiteit. Met pijn in het hart vul ik op registratieformulieren 
bij geslacht dan ook ‘mannelijk’ in’. 

Hoewel er in Nederland vrijheid van seksualiteit is, voelt Tomas een andere, 
minder zichtbare, vorm van onderdrukking. ‘Onze maatschappij creëert be-
paalde verwachtingspatronen die bepalen wat mannelijk en vrouwelijk is. 
Toen ik klein was vroeg ik mijn moeder of ik een jurk aan mocht naar school, 
maar zij antwoordde “doe maar niet jongen, dan word je gepest”. En dat was 
waar: als klasgenoten mij terechtwezen op mijn vrouwelijke kant, was dit al-
tijd in negatieve context. Een man hoort zich immers niet vrouwelijk te gedra-
gen. Hierin schuilt een bepaalde vorm van seksisme, homofobie en transfobie’. 
Een groot deel van zijn tienerjaren is Tomas hierom actief bezig geweest zijn 
vrouwelijke gedragingen te onderdrukken. Hij durfde geen lenzen te nemen 
uit angst gepest te worden met zijn lange wimpers en hij verruilde zijn dans-
lessen voor vechtsporttraining. ‘Als de maatschappij anders in elkaar had ge-
zeten, dan had het mij acht jaar depressie gescheeld’, verzucht Tomas. ‘Ik ver-
wacht niet dat alle mensen hetzelfde gaan denken, maar ik hoop dat mensen 
erkennen dat er meer openheid moet komen.’



slim genoeg zijn. Als ze havo of vmbo doen, is hun gevoel van eigenwaarde 
hoger, omdat ze dan hogere cijfers halen en het gevoel krijgen dat ze wel de-
gelijk wat kunnen.

En toch zeg je ook in je column dat je niet weet of je het fijn zou vinden 
als je dochter met een stukadoor thuiskomt.
Ja, maar dat is meer omdat ik geen Pools spreek. De vakmensen die we niet 
hebben, trekken naar Nederland omdat hier een markt is. Er zijn genoeg men-
sen met een hoge opleiding waar ik mijn dochter niet mee zou willen zien 
thuiskomen. Als je iemand date die lager opgeleid is, heet dat meteen ‘down-
daten’. Dat is een symptoom van hoe belangrijk wij ratio en opleiding vinden. 
Ik denk dat er sowieso een steekje los zit bij mensen die een hoge opleiding 
als eerste eis stellen aan hun nieuwe liefde. 

Maar het is toch ook logisch dat mensen iemand willen daten die op 
hetzelfde denkniveau zitten?
Jazeker, als ik een vrouw zou hebben die niet geïnteresseerd was in politiek 
en actualiteiten, en we kunnen daar nooit over konden praten, dan kan ik 
me voorstellen dat dat frustraties oplevert. Maar dat heeft naar mijn mening 
met interesse te maken, niet met IQ of opleiding. Als je bij voorbaat iedereen 
zonder universitair diploma uitsluit, vind ik dat een armoedige manier van 
denken. Een opleiding zegt niet alles, soms zelfs vrij weinig over een persoon.

Ervaart u een kloof tussen hoog- en laagopgeleiden?
Ja, die is er, maar we creëren hem niet bewust. Basis- en middelbare scho-
len proberen iedere leerling zo goed mogelijk les te geven, en dat lukt niet 
wanneer je iedereen door elkaar zet. Mbo’ers en studenten aan de univer-
siteit gaan niet naar dezelfde onderwijsinstelling, dus je omgeving bestaat 
vaak uit mensen die hetzelfde niveau doen. Dat bepaalt welke mensen je in 
de toekomst tegenkomt, welke vrienden je maakt, welk inkomen je krijgt en 
daarmee ook je status. Het grappige is dat ik om me heen zie dat mensen 
die gestudeerd hebben workshops gaan doen; brood bakken, kleding naaien, 
meubels maken. Die dingen worden juist populair onder hoogopgeleiden; ook 
zij hebben de behoefte iets met hun handen te kunnen. Op de een of andere 
manier gaan mensen mee in dat stramien om zo hoog mogelijk opgeleid te 
worden, maar ze komen er later soms ook van terug. Ik weet niet of die inte-
resse in ambacht doorzet en heb het idee dat vooral de klasse die zich dat kan 
veroorloven bijvoorbeeld vaker naar de slager gaat of iets op maat laat maken.

Waarderen we praktische beroepen te weinig en moet de overheid daar 
niet wat aan doen? Denkt u dat de overheid iets kan doen om prakti-
sche beroepen interessanter moet maken?
Beter betalen is natuurlijk altijd al goed. Daar hebben we de overheid  
niet voor nodig, dat gebeurt vanzelf. Na mijn column kreeg ik reacties van 
vakmensen die zeiden dat ze nu drie keer meer konden vragen voor hun werk 
dan tien jaar geleden, en daarom eigenlijk wel blij zijn met dat tekort.  
Het heeft voor hen zeker voordelen. Ik denk ook dat praktisch werk sneller 
voldoening geeft. 

In uw radiocolumn op NPO1 kaartte u in mei het tekort aan vakmensen 
aan. U schetst het beeld van een Nederlander die over een paar jaar een 
gigantisch brein heeft en twee kleine hulpeloze handjes; er zijn teveel 
hoogopgeleiden en niemand kan meer bouwen of bakken. 
Gelooft u in het beeld van Nederland als kenniseconomie? 
Ik denk niet dat dat een kwestie is van geloven, we hebben wetenschappe-
lijk gezien veel in huis. Nederland loopt qua innovatie en technische kennis 
voorop, maar de vraag is of we alleen een kenniseconomie moeten willen zijn. 
Dat is het punt dat ik probeerde te maken in mijn column: er moeten ook nog 
kranen gerepareerd worden. Praktisch gezien kan niet iedereen hoogopgeleid 
zijn en kantoorwerk doen; we hebben loodgieters, schilders, installateurs en 
timmermannen hard nodig. We lijken het vanzelfsprekend te vinden dat die 
praktische functies wel bezet worden, terwijl we eigenlijk een tekort hebben 
aan vakmensen en er meer zouden moeten opleiden.

U legt de schuld bij onze obsessie voor een hoger opleidingsniveau, 
maar zijn er tegelijkertijd ook niet te veel mbo’ers die administratieve 
of creatieve studies doen, terwijl er bekend is dat er in deze sectoren 
minder werk beschikbaar is? 
Oh ja, zeker. Maar dat vind ik onderdeel van een ander probleem: scholen  
die met elkaar concurreren bedenken nieuwe vakken en opleidingen voor 
branches die leuk klinken maar in feite nog in opbouw zijn en geen realistisch 

werkveld vormen. En dat is niet alleen op het mbo aan de hand, maar ook  
op de universiteit.

Dus er zijn te veel pretstudies? Is dat het probleem?
Nou, dat wil ik niet direct beweren. Ik ken de cijfers omtrent werkeloosheid en 
dat stoort studies niet. Eigenlijk denk ik, en dat is misschien wat tegenstrijdig, 
dat een studie er minder toe zou moeten doen. Met een studie kan je laten zien 
op welk rationeel niveau je kan komen, het is wel degelijk een implicatie van 
de kennis die je achter de hand hebt en wat je aankunt. Het rationele als maat-
staf hanteren is niet altijd goed. Als je heel goed bent in iets praktisch, scoor 
je vaak vrij laag op de opleidingsschaal, terwijl je wel degelijk ergens heel 
goed in bent. Ik vind dit krom. Misschien zou het goed zijn om niet te spre-
ken van lager en hoger onderwijs, omdat hoger onderwijs rationeel gezien 
meer uitdagend is en lager onderwijs op praktische vlakken meer uitdaagt. 
Het zijn gewoon verschillende richtingen. Ik ken weinig mensen die uiteinde-
lijk het werk zijn gaan doen waarvoor ze zijn opgeleid; niet elke opleiding is 

een garantie op een baan in hetzelfde werkveld en 
niet alles leer je via een studie. Ik heb de Konings-
theater Academie gedaan, een kleinkunstopleiding. 
Ook studeerde ik geschiedenis aan de UvA, waar ik 
mee stopte omdat ik het te druk met optreden had. 
Ik zit natuurlijk in een raar vak; cabaretier wordt je 
alleen maar door ervaring op te doen, daar is eigen-
lijk geen opleiding voor. Het is op een podium staan, 
op je bek gaan en opnieuw beginnen. Het idee dat 
je alleen iets kan wanneer je ervoor bent opgeleid 
en het diploma hebt, klopt niet. Ervaring zou het  
belangrijkste moeten zijn. 

U bent tegen universitair opleiden als hoogste 
doel.’ Heeft u het idee dat degene die niet naar 
een universitaire opleiding streeft, niet het beste 
uit zichzelf haalt?
Dat zie je vaak bij ouders; die stappen boos naar de 
directeur, willen dan per se een vwo-advies voor 
hun zoon of dochter, terwijl zij een havo-advies heb-
ben. ‘Ja, het komt er niet altijd uit, maar hij kan het 
wel. En dan is het toch zonde als hij het niet doet?’ 
Op deze manier geef je kinderen die naar het vmbo 
gaan het gevoel: je hebt gefaald. Terwijl kinderen die 
gepusht worden om het ‘een niveautje hoger te pro-
beren’ keihard werken om vwo aan te kunnen, vaak 
lage cijfers halen en het idee hebben dat ze net niet 
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Soms is het zinnig om door te vragen. In deze rubriek onderzoeken we stelselmatig standpunten 
die volgens ons wel wat opheldering nodig hebben. Cabaretier Pieter Derks (1984) beweert dat 
Nederland een diplomafetisj heeft waar we hoognodig iets aan moeten doen. Is het streven naar  
een hoogopgeleid land toch niet zo aantrekkelijk als het lijkt?    Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Winonah van den Bosch

Ken jezelf

'Ik heb het vak Psychoanalyse gekozen omdat dat zich bezighoudt met de mens, en 
bij Rechten houden we ons niet bezig met de mens’, hoor ik een rechtenstudent 
zeggen tijdens het voorstelrondje van het enige vak aan de UvA dat zich volledig 

richt op de psychoanalyse. Gepensioneerd klinisch psycholoog en psychoanalyticus 
Wouter Gomperts doceert het vak in de avonduren. Het is een eclectisch vak, begrijp ik 
van Gomperts als hij zegt dat hij iedereen al ontmoet heeft bij de gesprekjes. 

Een aantal studenten kijkt ietwat bedroefd als Gomperts het studiemateriaal omhoog-
houdt, het dikke Psychodynamic Psychiatry (1e druk 1990) en daarna Freud and Beyond 
(1e druk 1995). ‘Jullie moeten veel lezen en gewoon hard studeren als je iets over de 
psychoanalyse te weten wilt komen’, vertelt Gomperts op de gedecideerde, treffende 
toon die elke psychiater eigen lijkt te zijn.

‘Psychoanalyse gaat kortgezegd over de innerlijke wereld van de mens, het Zelf. Het 
stelt zich ten doel de analysant een beter begrip van dat Zelf te laten ontwikkelen, 
zodat hij of zij daar sterker van wordt en zo met moeilijke situaties in het leven om weet 
te gaan. Hij of zij kan zich tijdens een sessie in alle vrijheid uiten: hij/zij kan mij willen 
slaan of met mij vrijen – we doen het niet –, maar hij/zij mag alles willen. Ik veroordeel 
niet’, zegt Gomperts als hij zijn vak uiteenzet. Gomperts: ‘In dit lokaal zitten we allemaal 
tegenover elkaar dus kunnen we goed met elkaar communiceren; ik stel voor dat we 
net zoals in de psychoanalytische praktijk vrijelijk associëren: als je iets wil zeggen, denk 
dan niet na maar zeg het gewoon.’ 

‘De psyche staat in de verschillende levensfasen voor verschillende taken’, zegt Gom-
perts, terwijl hij zijn indringende, betrouwbare blik langs de studenten laat glijden. ‘Jullie 
moeten een baan vinden, een partner vinden, kinderen – ga zo maar door. Ik kijk veel 
meer terug en ben meer – gelukkig nog niet zoveel – met de dood bezig. Je moet dan 
kunnen omgaan met het feit dat je bijvoorbeeld niet meer begeerlijk bent voor anderen. 
Voor een narcist is dat bijvoorbeeld enorm moeilijk.’ 

Aan het einde van de les krijg ik Gomperts’ kleine lesboek, Psychoanalyse in vogelvlucht 
(2015), cadeau. Dat boek leidt Gomperts in met een anekdote over Gerard Reve. ‘Zal ik 
het spoilen?’ vraagt een psychologiestudente naast mij. ‘Het blijkt dat hij homo is.’ 

Een vak volg je niet altijd omdat het moet. Op welk vak 
was je zelf nooit gekomen en hoe zou het zijn om dat 
vak te volgen? Deze maand: Het vak Psychoanalyse, 
dat studenten van verschillende disciplines van de 
drie Amsterdamse universiteiten met elkaar verenigt.     
Tekst /// Abel van Oosterwijk    Beeld /// Elianne Koolstra

Onderwijsinstituut: Honoursmodule: Psychoanalyse – Toen, Thans en Verder
Docent: dr. W. Gomperts 
Onderwijsinstituut: Instituut voor Interdisciplinaire Studies
Ingangseisen: Honoursstudent aan de UvA, VU of AUC (Amsterdam 
University College) 
Periode: Semester 1, blok 1 en 2 
Voertaal: Nederlands 

HET RATIONELE ALS MAATSTAF 
HANTEREN IS NIET ALTIJD GOED

ERVARING ZOU HET 
BELANGRIJKSTE MOETEN ZIJN
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D en Haag kent een grote Hindoestaanse en 
Indiase gemeenschap. De stad leent zich 
daarom uitstekend voor een festival dat de 

Indiase dans viert: het India Dans Festival. Artistiek 
directeur Leo Spreksel, initiator van het festival, 
kwam op het idee terwijl hij door Azië reisde. ‘Ik 
merkte dat er nog altijd een klassieke danscultuur 
heerst, die verbonden is met de Aziatische cultuur 
en tradities. Een sterke conserverende kracht 
wil vasthouden aan de culturele erfenis’, vertelt 
Spreksel. ‘Tegelijkertijd is er in Azië een grote 
culturele ontwikkeling zichtbaar. De traditie 
beweegt naar een meer eigentijdse cultuur die past 
bij de moderniteit. Vooral in de beeldende kunst, 
maar ook op het gebied van dans en muziek wordt 
eigentijdse kunst in India steeds belangrijker.’ Het 
India Dans Festival probeert deze ontwikkeling 
verder in beeld te brengen en te stimuleren. 
‘Doordat wij in Nederland die betrokkenheid met 
eigentijdse kunst al veel sterker hebben, zijn wij in 
staat die ontwikkeling in het festival te laten zien.’ 
Inmiddels is het India Dans Festival tot ver over 
de Haagse stadsgrenzen een begrip. ‘Doordat dit 
festival ook in India wordt opgepikt, hopen wij de 
ontwikkeling daar ook weer te stimuleren.’ 

Klassiek en eigentijds
Het is bijzonder dat het van oorsprong Nederland-
se festival ook in India grote belangstelling geniet. 
‘Zo’n zestig procent van de choreografen en kun-
stenaars die betrokken zijn bij het festival komen 
uit India’, aldus Spreksel, niet zonder trots. De ove-
rige choreografen hebben allemaal Hindoestaanse 
of Indiase roots. ‘De choreograaf Kalpana Raghu-
raman heeft bijvoorbeeld een Nederlandse iden-
titeit, maar haar ouders zijn beiden Indiaas’, legt 
hij uit. ‘Zij heeft zich in Nederland als choreograaf 
ontwikkeld, waarbij zij zich eerst focuste op het 

klassieke werk en pas later op moderne dans. Ze 
staat op dit festival met een choreografie van een 
beroemde westerse muziekcompositie, uitgevoerd 
door dansers van Indiase en Nederlandse komaf.’ 
Het festival is op alle vlakken een combinatie van 
klassiek en eigentijds, van westers en Indiaas. Het 
is een lastige combinatie, ook omdat de klassieke 
Indiase dans veel religieuze elementen in zich 
heeft. ‘Klassieke Indiase dans is veelal verhalend, 
met als terugkerend thema de aanbidding van go-
den. Tijdens het India Dans Festival wordt dit reli-
gieuze aspect grotendeels losgelaten en is het en-
kel aanwezig in de dansers van de klassieke vorm. 
In de eigentijdse dans wordt het religieuze motief 
veel meer geabstraheerd, maar kunnen klassieke 
vormen wel gebruikt worden om iets anders uit te 
beelden. Kali is bijvoorbeeld een klassiek vrouwe-
lijk hart uit de traditionele dans. Zij is de schepper, 
maar tegelijkertijd een vernietiger. De energie die 
in de bewegingen van de klassieke zit kunnen de 
choreografen en de dansers ook gebruiken om een 
eigentijds verhaal te vertellen over een moderne 
vrouw van nu.’ 

In deze moderne versie worden niet alleen de 
religieuze elementen losgelaten. Volgens Sprek-
sel geldt dit bijvoorbeeld ook voor de traditionele 

armbewegingen en handgebaren in de Indiase 
dans. ‘In de verhalen van klassieke Indiase dans 
wordt er veel gebruik gemaakt van die traditionele 
handbewegingen om iets uitbeelden. [Spreksel 
maakt een sierlijke beweging met zijn armen]. Dit 
betekent in het klassieke verhaal bijvoorbeeld ‘de 
olifant’. Als je het over eigentijdse onderwerpen 
hebt dan kent het een andere relevantie, maar die 
beweging kunnen de choreografen wel gebruiken 
om iets anders mee uit te drukken. Daarbij is ook 
de vormgeving van de voorstelling heel anders. In-
diase dans heeft een sterke opvallende vormgeving 
die bijvoorbeeld zichtbaar wordt in de aanwezige 
kostumering met glitters en felle kleuren. Waar de 
klassieke Indiase dans feeëriek is in de kostuums, 
is de vormgeving van de eigentijdse danskunst 
veel soberder.’ Je zou je kunnen afvragen of de In-
diase en Hindoestaanse gemeenschap wel zitten 
te wachten op deze modernisatie van hun traditi-
onele dans. Spreksel is er echter van overtuigd dat 
zij dat wel degelijk zien zitten. Uit ervaring weet 
hij dat het publiek vaak goed op de hoogte is van 
de moderne invloeden. Daarbij wil het festival ook 
veel jongeren naar de voorstellingen krijgen. ‘Na-
tuurlijk zullen er jongeren zijn die zich aangetrok-
ken voelen tot de klassieke danskunst, maar de 
meesten zijn vooral geïnteresseerd in de verhalen 
van nu. Hierom werken wij onder meer met video-
kunst en andere vormen die de jongere generatie 
zal herkennen. Om een voorbeeld te noemen: de 
openingsvoorstelling wordt gemaakt door choreo-
graaf Shailesh Bahoran, een Hindoestaanse jongen 
die is opgegroeid in Utrecht. Persoonlijk vind ik 
Shailesh een van de beste hiphop-dansers ter we-
reld. Lange tijd zette hij zich af tegen de cultuur van 
zijn ouders, totdat hij besloot te onderzoeken of hij 
zichzelf op een bepaalde manier kon vinden in de 
cultuur. Dit jaar heeft Shailesh de openingsvoor-

stelling ‘Aghori’ gemaakt, die gaat over de Indiase 
Aghori’s; religieuze mannen die zich terugtrekken 
uit de maatschappij om middels meditatie tot reli-
gieuze vervoering te komen. Samen met jongeren 
uit verschillende culturen, van Hindoestaanse tot 
Antilliaanse, maakt Shailesh hier een dynamische 
hiphopvoorstelling van.’

Geen folklore
Het vermengen en combineren van stijlen, tradi-
ties en culturen is een terugkerend thema op het 
India Dans Festival. Ook in de muziek is dit zicht-
baar; in Indiase muziek zijn de tabla en de sitar 
belangrijke instrumenten, maar op het festival 
wordt ook moderne en westerse muziek gebruikt. 
Een voorbeeld. ‘Afgelopen jaar heb ik met twee Ka-
thak dansers een voorstelling gemaakt. Er werd 
mij gevraagd een voorstelling te maken met Indi-
ase dans, maar met westerse muziek. De dirigent 
koos een compositie van Camille Saint-Saëns, Dan-
se Macabre, uit, waarna ik er een eigentijdse voor-
stelling op heb gechoreografeerd’, verduidelijkt 
Spreksel. ‘Wij zullen nooit een festival zijn dat en-
kel de tradities wil laten zien en onze intentie is 
dan ook om de dynamische cultuur van de Indiase 
dans te laten zien. Het India Dans Festival heeft 
een landelijke oriëntatie. Het spreekt mensen aan 
die geïnteresseerd zijn in Hindoestaanse dans en 
muziek, maar richt zich tegelijkertijd op een bre-
der publiek. Zo brengen we dit jaar bijvoorbeeld 
een bewerking van Philip Glass’ opera Satyagraha 
uit. Hier zullen ook liefhebbers van minimal music 
op af komen.’ De voorstellingen trekken inmiddels 
een gemêleerd publiek en ook over aandacht in de 
pers hoeft artistiek leider Spreksel niet te klagen. 
Maar dat is niet altijd zo geweest. Er waren een 
hoop barrières en vooroordelen te beslechten 
voordat het India Dans Festival echt voet aan de 
grond kreeg in het Nederlandse culturele veld. 
‘Vroeger dacht de Nederlandse pers dat dit een 
soort folklorefestival was’, zegt Spreksel fel. ‘Alsof 
het Nederlands klassieke ballet folklore is?!’ Vol-
gens hem moeten we de Indiase dans in het vol-
gende licht zien; een hoogwaardige culturele tra-
ditie die, zeker in India, net zulk hoog aanzien 
geniet als bijvoorbeeld het Nationale Ballet hier. 
Gelukkig weet de Nederlandse pers het festival in-
middels op zijn waarde te schatten. ‘Nu zie je dat 
de landelijke pers wel degelijk  interesse toont’, 
constateert Spreksel. Hij is trots op het festival dat 
er nu staat. Twee weken lang zijn de drie zalen van 
het Haagse theater continu in gebruik. Er worden 
meer dan vijfentwintig voorstellingen gespeeld 
waar zowel publiek met een Hindoestaanse, Indi-
ase en Nederlandse achtergrond op afkomt. ‘Op 
alle vlakken is het festival een combinatie gewor-
den. Dat is sinds het begin altijd al de bedoeling 
geweest van het India Dans Festival.’ 

Klassieke Indiase dans, maar met een duidelijke eigentijdse ontwikkeling; dat is het 
India Dans Festival. Traditiegetrouw vindt dit festival plaats in de laatste twee weken 
van oktober, in het Haagse theater Korzo. Zelfs in India is het dansfestival inmiddels 

uitgegroeid tot een begrip, zo vertelt artistiek directeur Leo Spreksel (1951).      
Tekst /// Kay Rutten en Gwyneth Sleutel    Beeld /// Martin Fox  

HET FESTIVAL IS OP ALLE VLAKKEN EEN 
COMBINATIE VAN KLASSIEK EN EIGENTIJDS, 

VAN WESTERS EN INDIAAS

VROEGER DACHT 
DE NEDERLANDSE PERS 
DAT DIT EEN FOLKLORE-

FESTIVAL WAS

IN GESPREK IN GESPREK
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Het India Dans Festival wordt gehouden van 13 
tot en met 29 oktober in het Korzo theater in Den 
Haag. Het is de zevende editie. 

Loslaten van tradities en 
combineren van culturen



Oktober 2017

Is het dan die perverse agressiviteit die het genre aantrekkelijk maakt? Ik zou 
zeggen: het is juist die perverse agressiviteit, die hypermasculiniteit die aan-
trekkelijk is. Sterker nog, dat is simpelweg de kwaliteit waaraan het genre zijn 
bestaansrecht ontleent; van de gangsta rap blijft niets over als de ontblote bo-
venlijven en geweerschoten worden geschrapt. Als we aan de Duitse filosofen 
Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche denken, dan kunnen we deze 
kwaliteit misschien wel in verband brengen met wat zij dionysisch noemen. 
Dionysisch wil in deze zin zeggen een onbeheerste, wilde, chaotische kracht 
die weinig met het gecontroleerde en overwogen proces van het denken te 
maken heeft. Net als bijvoorbeeld in rock-‘n-roll en punk komen juist dan 
idealen tot uiting die in de schaduw liggen van het maatschappelijke licht. 
Zo kan een veel instinctiever geluid ten gehore worden gebracht, dat ongefil-
terd door morele overwegingen het publiek kan bereiken. Het is dan ook geen 
toeval dat in het rapgenre de freestyle een gelauwerde kunstvorm is. Deze 
methode levert geen bijzonder doordacht tekstbestand op, maar eerder een 
chaotische woordenstroom, oftewel ‘fire’ als we in het jargon willen spreken, 
en dat is denk ik illustratief voor het genre in het algemeen –uitzonderingen 
uit de conscious rap daargelaten. Daar waar de teksten van de conscious rap 
vaak wel doordacht zijn, is de tekstuele betekenis van de teksten van de free-
style en de gangsta rap – dat wil zeggen tekstuele betekenis in een bredere 
culturele zin – ondergeschikt aan de affectieve betekenis van de tekst. Het is 
omwille van deze affectieve betekenis, die elke muziek eigen is, dat de rapmu-
ziek een beroep kan doen op een veel gevoelsmatiger niveau, waar lichamelij-
kere, instinctievere idealen van macht, (seksuele) dominantie, egocentrisme, 
gewelddadigheid, vijandschap en broederschap aan de oppervlakte komen. 
Op deze manier kan muziek waartegen je morele bezwaren hebt, je toch in 
vervoering brengen. 

Vrouwonvriendelijk maar feminist
Dat een uiting van een duister ideaal leidt tot een waarachtige overname van 
datzelfde ideaal, is nog maar de vraag. Ouders van kinderen die gewelddadige 
videospelletjes spelen zijn al sinds jaar en dag bezorgd over of hun kind dat 
dagelijks virtuele prostituees onthoofd, dat ook eens in ‘real life’ wil probe-
ren. Het antwoord is hier in normale gevallen altijd nee. Ik denk dat hier een 
parallel te trekken is met de verbeeldingswereld van de muziek. Een groot 
deel van de generatie die nu studeert of net het werkende leven betreedt, is 
opgevoed met rapmuziek en heeft aandeel gehad in de popularisering van het 
genre. Ik kan me nog voor de geest halen hoe op mijn bassischool grotendeels 
witte kinderen uit de middenstand, massaal in de pauzes op internet het hip-
hop-platform 101Barz bekeken en beluisterden. Daarop kwamen teksten ten 
gehore waarvan ik zeker ben dat een pedagoog die als ongeschikt voor kinde-
ren zou verklaren, teksten die bijvoorbeeld op het gebied van vrouwonvrien-
delijkheid de kroon spanden. Toch is diezelfde generatie, die de rap in zowel 
de Schilderswijk als in Het Gooi op haar schouders draagt, wel degelijk ont-
vankelijk voor vrouwenemancipatie. Je kunt dus naar muziek waar welbe-
schouwd elementen van bijvoorbeeld vrouwenonderdrukking in voorkomen, 
luisteren, zonder hiertoe over te gaan. Gelukkig, niets menselijks is ons 
vreemd. 

culiniteit’. Overigens is het wel zo dat als we naar de twee uitersten van het 
rapspectrum kijken, het opmerkelijk is dat rappers die een poëtische gave 
toegedicht krijgen vaak zowel aan een masculiene kwaliteit voldoen alsook 
aan een zekere sociaal-maatschappelijk bewuste kwaliteit, zoals bij we bij-
voorbeeld bij een rapper als Kendrick Lamar zien. 

Perverse agressiviteit
Dan is de vraag waar de aantrekkingskracht in zit. Zoals elke muziek een 
uiting is van een gevoel dat niet altijd op een intellectueel niveau te duiden 
is, komt ook in de rapmuziek een gevoelswereld tot uitdrukking, zij het een 
stormachtige. We hebben het hier over een genre dat uiting geeft aan duiste-
re, perverse, agressieve wensen van de auteur. Zo opent rapper Young Thug in 
zijn nummer ‘The B Language’ (2014) met de zin: ‘I fucked her then washed 
off my dick with the curtains inside of the phantom’, waarmee hij verhaalt 
wat hij met de dure gordijnen van zijn eveneens prijzige Rolls-Royce Phantom 
gedaan heeft, en wat daarvoor de aanleiding was. Verder staat het nummer 
voornamelijk in het teken van wat de ‘B’ al in de titel doet suggereren, name-
lijk een blijk van verbondenheid met de in 1972 in Los Angeles opgerichte 
bende (gang) The Bloods. In de titel ligt eveneens een intertekstuele rela-
tie naar een nummer van Drake besloten, diens ‘The Language’ (2013); een 
nummer dat afgezien van de drakeiaanse relatieproblematiek net als in het 
nummer van Young Thug de nadruk legt op persoonlijk succes, wat dan weer 
leidt tot zelftevredenheid en verwantschap met een groep, in Drakes geval 
zijn platenmaatschappij en zijn geboortestad.

S teeds vaker zijn de geweld verheerlijkende, macht, seks en drugs aan-
gaande, en vooral de misogyne teksten van rapnummers onderwerp 
van academische tekstanalyse. Vaak gebeurt dit door een cultuurwe-

tenschapper in de overtuiging dat een raptekst ons iets kan vertellen over 
de cultuur waaruit hij is voortgebracht, dat wil zeggen een (sub)cultuur die 
masculiniteit glorificeert en vrouwen objectificeert. Aan de andere, morele, 
kant stelt de cultuurwetenschapper weer dat een raptekst op een effectieve 
manier bredere maatschappelijke problemen kan aankaarten, zoals bijvoor-
beeld racisme en onrechtvaardig politiegeweld jegens minderheidsgroepen. 
Deze intellectuele, academische benadering van rapmuziek gaat mijns in-
ziens te vaak voorbij aan het vraagstuk wat het nou is dat dit soort muziek 
aantrekkelijk maakt. Enkel concluderen dat het allemaal niet zo netjes is wat 
er gezegd wordt en dat bijvoorbeeld vrouwonvriendelijke teksten een nega-
tief stereotype van de vrouw bevestigen en dus bestreden moet worden, zegt 
in feite niets over de charme van deze muziek. De cultuurwetenschapper kijkt 
te vaak louter vanuit een moreel-maatschappelijk oogpunt naar de tekst en 
stelt dat de door hem geconstateerde boodschap van een raptekst al dan niet 
moreel is, en dat zou dan weer iets zeggen over onze maatschappij. Het is 
echter dezelfde wetenschapper die, als hij klaar is met zijn analyse, zonder 
bezwaar later op de dag in een club op de nieuwe Kanye West danst. Tja, dat 
bitch en hoe, dat is niet zo fraai, maar leuk is het wel, zal hij de volgende dag, 
aan zijn wilde avond terugdenkende, toegeven.

Hypermasculiniteit
Allereerst is daar de vraag of bijvoorbeeld misogynie en geweldsidealisering 
eigen zijn aan het genre. Hoewel het genre ‘rapmuziek’ zoals elk genre moei-
lijk te definiëren is en op geen manier door sluitende begrippen gekenmerkt 
kan worden, is dit toch geen gekke gedachte. Met uitzondering van de politiek 
geladen teksten van de conscious rap (sociaalbewuste rap) en het steeds ster-
ker groeiende hiphopfeminisme, volgen rappers doorgaans het veelgehoorde 
credo ‘PMW’, wat in mijn vrije vertaling iets betekent als vrouwen, geld en 
marihuana. Aan deze kant van het spectrum is de meest extreme variant mis-
schien wel de gangsta rap, waar het geld, zoals de videoclips laten zien, op 
stapels naast bergen cocaïne op tafel ligt en waar schaars geklede vrouwen 
ofwel plaats moeten maken voor semiautomatische handgeweren, ofwel zelf 
de wapens ter hand nemen. De motieven van dit soort muziek laten zich sim-
pel gezien samenvatten als de door de man voorgestelde idealen van macht 
en dominantie, welke psychologen weer samenvatten in de term ‘hypermas-
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Denk niet te veel na over een raptekst
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UITGELICHTACHTERGROND

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was een enorme portie partijpo-
litieke profileringsdrang aanwezig. We konden kijken naar verschillende 
schandalige reclamespotjes waarin politieke partijen elkaar probeerden te 
verslaan in hun originaliteit en lachwekkendheid. In het CDA-reclamespot-
je werden Wilders en Rutte als weglopers weggezet, waarop de VVD rea-
geerde dat Mark Rutte veertig jaar later overigens wel minister-president 
was. 

Ik wil terugkomen op de verkiezingen van maart, omdat ik denk dat de 
kernproeven van Noord-Korea, waar de media uitvoerig over bericht, niet 
onze grootste zorgen zouden moeten zijn. Onze grootste zorgen zouden 
eerder moeten gaan over hoe beleidsmakers zich laten verblinden door 
kortetermijnpolitiek. Elon Musk, bekend van Tesla en SpaceX, waarschuwt 
al jaren dat deze partijpolitieke profileringsdrang zorgt voor kortetermijn-
politiek, waardoor toekomstscenario’s voor onze planeet niet onderzocht 
worden. Politici kunnen vanwege verkiezingen en agenda’s, die een nei-
ging hebben naar de korte termijn, zich niet hard maken voor de toekomst. 
Het is tijd dat de Nederlandse overheid een voorbeeld neemt aan Zweden. 

In Zweden is er een Ministerie van de Toekomst opgericht dat zich buigt 
over de houdbaarheid van onze planeet. Niet alleen klimaatverandering 
en overbevolking zijn daar onderwerp van discussie, maar ook de waar-
schuwingen van Elon Musk worden onderzocht. Zo berichtte hij onlangs 
dat een derde wereldoorlog mogelijk wel eens veroorzaakt kan worden 
door toenemende kunstmatige intelligentie. Een scenario waar veel men-
sen aan twijfelen, maar waar zowel fysicus Stephen Hawking en Microsoft-
oprichter Bill Gates samen met andere grote figuren uit wetenschappelijke 
en technologische wereld al jaren voor waarschuwen. Waarom blijven we 
de adviezen van grote bestuurders als bijvoorbeeld Musk telkens negeren 
en richten we ons voortdurend op de kortetermijnpolitiek? 

Ik hoop vooral dat we niet alleen in het aankomende reageerakkoord, 
maar ook in toekomstige reageerakkoorden rekening houden met de toe-
komst van onze planeet. Laat politieke profileringsdrang niet verblinden 
en neem een voorbeeld aan Zweden voor een eventueel Ministerie van de 
Toekomst. Ik hoop dat de Nederlandse overheid zich uit de sleur van de 
korte termijn wrikt en weer opnieuw durft te dromen en te denken over 
de toekomst. 

Durven we nog 
te dromen?

Tekst /// Robin Dirker   Beeld /// Anne Posthuma

COLUMN ROBIN
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Wat is de aantrekkingskracht van rapmuziek? In de academische wereld zijn 
rapteksten, vanwege de groeiende aandacht voor populaire cultuur, steeds vaker 
onderwerp van tekstanalyse. In een feministische discoursanalyse komen deze 
er slecht vanaf, maar wordt er dan niet iets over het hoofd gezien?   
Tekst /// Abel van Oosterwijk    Beeld /// Elliyah Dyson

MUZIEK WAARTEGEN JE MORELE 
BEZWAREN HEBT, KAN JE TOCH IN 

VERVOERING BRENGEN
NET ALS IN DE ROCK-‘N-ROLL EN PUNK 

KOMEN IN RAP IDEALEN TOT UITING 
DIE IN DE SCHADUW LIGGEN VAN HET 

MAATSCHAPPELIJKE LICHT



Toneel
De Gevangenis Monologen – Bijlmerbajes
Herman Koch, Christine Otten en Manon Uphoff schreven 
een voorstelling gebaseerd op de levens van drie (ex-)
gedetineerden. In oktober draait de voorstelling nog 
drie keer in de Bijlmerbajes. Dit ‘theater achter gesloten 
deuren’ belooft een inkijk in het gevangenisleven en wil 
het publiek tonen wat uitsluiting van de maatschappij en 
opsluiting met iemand doet. 
Maandag 2 t/m zaterdag 7 oktober – Bijlmerbajes - H.J.E. 
Wenckebachweg 48 – Entree €22 – Voor meer informatie: 
www.gevangenismonologen.nl

Muziek
Pianoduo Festival Amsterdam¬ – Amstelkerk
Topduo’s uit o.a. Israël, China en Polen slaan je om de 
oren met de meest intense composities. Boy Edgar-prijs-
winnaars Martin Fondse en Jeroen van Vliet improvise-
ren tijdens de jazzavond en componist en musicoloog 
Leo Samama geeft een lezing over de hedendaagse 
Amerikaanse pianoduomuziek. 
Vrijdag 6 t/m zondag 15 oktober – Amstelkerk – Amstel-
veld 10 – Prijzen van gratis tot €75 – Bekijk het program-
ma op: www.pianoduofestival.nl

Mode
Vogue Fashion Festival – Amstel Hotel
Bestaat jouw favoriete sog-bezigheid uit het scrollen 
door de online catalogi van dure labels? In oktober 
vindt voor de eerste keer een Vogue Fashion Festival in 
Nederland plaats. Goedkoop is anders, maar de organi-
satie heeft wel grote namen weten te strikken. Zoals te 
verwachten zijn Nederlandse trendsetters Anna Nooshin, 
Olcay Gulsen en Nikkie Plessen van partij. Ook topont-
werper Claes Iversen komt babbelen over zijn creaties. 
Niet minder interessant is het seminar met Freddy 
Tratlehner, ook wel Vjèze Fur, die in 2013 zijn eigen 
modelabel oprichtte. 
Vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober – Amstel Hotel – Profes-
sor Tulpplein 1 – €129 per dag, €230 voor een tweedaags 
ticket – Aanvang 9:00

Poëzie
De poëzie van Dylan Thomas – De Nieuwe 
Liefde
De Welsh dichter Dylan Thomas stond bekend om zijn 
magnifieke manier van voordragen. Mark Rietman, 
acteur en regisseur, draagt deze middag Thomas’ eigen 
poëzie voor. Oud beeldmateriaal van optredens toont 
hoe deze poëet zijn publiek een paar decennia geleden 
betoverde.
Zondag 15 oktober – De Nieuwe Liefde – Da Costakade 
102 – €10 – Voor meer informatie: www.denieuweliefde.
com – Aanvang 16:00

Media
Tegenlicht Meet Up – Goudzoekers in YouTu-
be-land
Wat betekent YouTube voor de toekomst van ons media-
landschap? Er zijn vloggers zat op de wereld en het lijken 
er alleen maar meer te worden. Professionele YouTubers 
leggen uit hoe zij groot werden en Nederlands meest po-
pulaire YouTuber Kwebbelkop komt kwebbelen over zijn 
succes. Daarnaast kom je te weten welk verdienmodel 
YouTube gebruikt en hoe de YouTube-industrie eigenlijk 
werkt.
Woensdag 25 oktober – Pakhuis De Zwijger – Piet 
Heinkade 179 – Gratis – Voor meer informatie zie www.
dezwijger.nl

VRIJE KUNSTEN
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Mode en 
monologen
Iedere maand selecteert Babel evenementen in en rond Amsterdam voor elk type student. 
Van culturele hoogtepunten tot conditietraining, met ‘De Agenda’ in de hand verlaat elke 
geesteswetenschapper zijn ivoren toren.    Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Elliyah Dyson

COLOFONDE AGENDA

Oktober 2017

  
Frederica van Mastrigt (1992) studeert 
Journalistiek en Media aan de UvA. 

Ben jij een FGw-student en wil jij ook met je kunstwerk in de Babel staan. Stuur dan je meesterwerk 
(maximaal 700 woorden of 5 foto’s) naar babel-fgw@uva.nl. Wie weet sta je binnenkort in de Babel!



VLEESKEURING 
VAN FITGIRL TOT FASHIONWEEK MODEL  

‘Dit is een blogger of een vlogger! Of fanatiek instagrammer met een 
extreem fancy feed’, roept Roos (23) meteen uit bij het zien van Ro-
sannes foto. ‘Ze draagt dé bloggerbroek van 2017 en haar zelfbewuste 
pose verraadt dat ze weet in welke houding haar getrainde buik het 
mooist uit komt. Volgens mij gaat zij na haar wekelijkse intensieve boot-
camp met een sexy instructeur in het Vondelpark meteen door naar The 
Avocado Show voor een welverdiende avo-toast. Een mooie selfie onder 
hashtag fitgirl volgt’. 

Rosanne is inderdaad de fitgirl die Roos denkt dat ze is. ‘Ik sport vrij-
wel elke dag , het is de perfecte manier om de dag te beginnen. Yoga, 
hardlopen, fitness, kickboksen, als ik van de sportschool kom voel ik 
me helemaal energiek,’ lacht Rosanne. Na economie en bedrijfskunde 
geprobeerd te hebben, doet Rosanne nu psychologie. Wat ondernemen 
betreft kan ze er ook wat van. ‘Psychologie sluit mooi aan bij waar ik 
mee bezig ben; een bedrijf in lifecoaching opzetten.’ 

‘Roos is een kunstzinnig type’, zegt Rosanne (21). ‘Mijn eerste indruk 
is dat ze iets doet met kunst of culturele antropologie. Haar outfit ziet 
er relaxed uit, maar je kan zien dat hij met zorg is samengesteld. Ze is 
ondernemend en zelfbewust, het zal me niet verbazen als ze iets met 
mode doet of model is. Waarschijnlijk is ze dagelijks bezig met hoe ze 
met haar kledingkeuze haar persoonlijkheid kan presenteren. In haar 
vrije tijd schildert ze en bespeelt ze een instrument.’

Een lesprogramma ontwikkelen over gender en seksualiteit voor  
basisscholen is Roos’ grote droom. ‘Een veilige plek waar je op jonge 
leeftijd leert dat er meer is dan heteronormativiteit. Ik wil niet zeggen 
dat ik op ‘alles’ val, maar ik definieer mezelf als pansexual omdat ik 
weiger bepaalde groepen uit te sluiten. Ik heb het geluk dat ik mezelf 
als model als androgeen kan onderscheiden en niet binnen een vaste 
categorie wordt geplaatst. Op de Mercedes Benz Fashion Week liep ik 
als vrouwelijk model in een mannenlijn.’

Wat zie jij als je naar iemand kijkt? Babel stelt Geesteswetenschappers 
aan elkaar voor, op een manier die verder gaat dan de eerste indruk. 

Tekst /// Gwyneth Sleutel en Karen Zijl    Beeld /// Laila Mol 


