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Daar was hij dan  
Hij was de maker van de automobiel, de bedenker van de trein. Hij maakte met zijn ferme 
handen het speelgoed dat ons als jengelende kinderen stil kreeg en nu nog altijd een nos-
talgische glimlach op het gezicht bezorgt. Door hem konden wij wateren overbruggen en 
door hem kon er handel bedreven worden. En tot slot zorgde hij voor licht dat de duisternis 
uit onze huiskamers verdreef.

Daar was hij dan en is daar hij nog steeds; de zon van het heelal, de kers op de taart en het 
stokje van de suikerspin, dat zich in alle wolligheid van het bestaan toch rotsvast staande 
weet te houden. In het middelpunt van de samenleving, nog altijd triomfantelijk zittend op 
zijn troon: De Man. 

Voor wie bovengenoemde mannelijke succesverhalen herkent, de songtekst It is a Man’s 
World van James Brown informeerde ons hier al over. En de Chanel commercial, waarin 
Keira Knightey’s lichaam onderworpen is aan voyeuristische en fetisjerende blikken, her-
innert ons hier nog altijd aan. Een mannenwereld, het klinkt ouderwets en toch is het er 
nog steeds. In de academische wereld, het bedrijfsleven of de film- en televisieindustrie; 
hoe hoger je komt op de carrièreladder, hoe waarschijnlijker het is dat je als vrouw een 
vergaderzaal komt binnenlopen, waarvan de ramen zijn beslagen door het hoge testos-
terongehalte. Driekwart man zal haar aanstaren; de indringer, “de femme castrice” met 
haar “vagina dentata” (oftewel de castrerende vrouw met haar vagina vol scherpe tanden, 
aldus psychoanalytisch filosoof Sigmund Freud). 

Feminisme: de een houdt zich er ver van terwijl de ander zich erin vastbijt. Toch valt niet te 
ontkennen dat het in het debat weer helemaal terug is vandaag de dag. Een van de eerste 
Nederlandse feministische bewegingen bestond uit de vrouwen die zich verenigden onder 
de naam Dolle Mina. Een toegankelijke en uitgewaaierde beweging die volgens filmregis-
seur Nouscha van Brakel de ‘gewone’ vrouw aansprak. Zij wilde het vrouwelijke publiek 
laten zien dat er ook een andere route mogelijk was dan die van de huishoudschool, naar 
het huwelijk met als eindstation het moederschap (P. 7). 

In een wereld die gedomineerd wordt door mannen, proberen steeds meer vrouwen het 
glazen plafond te doorbreken. De journalistiek is bijvoorbeeld van oudsher een mannenbe-
roep en hoewel er steeds meer vrouwen als journalist werken, worden de meeste leiding-
gevende functies nog door mannen vervuld. En toch bestaat de hoofdredactie van Babel uit 
twee vrouwen. We beginnen voorzichtig van onderen, op naar het plafond.  

Alrun Bernhard en Gwyneth Sleutel
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Hoe is het studentenleven veranderd door de jaren heen? Babel 
blikt terug én vooruit met Claske Vos (1980), docent Europese 
Studies.    Tekst /// Robin Dirker    Beeld /// Anne Posthuma

De onderzoeksruimte van Claske Vos bevindt zich op de boven-
ste verdieping van het Bushuis, bereikbaar met een stijlen hou-
ten trap waar menig student waarschijnlijk onopmerkelijk langs 
loopt. De ruimte doet denken aan de kamer van Perkamentus uit 

de filmreeks van Harry Potter. Aangezien ze haar onderzoeksruimte deelt met meer medewerkers 
van de UvA, dwalen we door de gangen van het voormalige bestuurs- en administratiekantoor van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie op zoek naar een geschikte interviewruimte. We praten 
over de veranderende perceptie onder studenten, haar bijbaantjes en haar tijd in voormalig Joe-
goslavië, met name Servië. 

Een groot verschil tussen studenten van toen en nu vindt Claske Vos de perceptie over de waarde 
van de studie. ‘Ik zie veel druk onder studenten om de juiste studie te kiezen. Veel studenten kie-
zen nu voor een studie waarvan de banenkansen groter lijken, en denken dat hun keuze doorslag-
gevend is voor hun latere bestaan. Bij de voorlichtingen waar ik met ouders praat, hoor ik ook vaak 
de vraag van ouders waar hun kind dan terecht komt. Het interessante is dat het eigenlijk niet zo-
veel uitmaakt welke opleiding je doet. Als je enthousiast en gemotiveerd bent, dan kom je er wel.’

Claske Vos werkte gedurende haar studie Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit bij 
de post, in de thuiszorg en was ook actief als hoofdredacteur bij een studentenblad. In de thuiszorg 
was ze schoonmaker: ‘Ik ben niet medisch opgeleid, dus ik mocht geen steunkousen verwisselen, 
maar ik vond het schoonmaken ontzettend dankbaar werk. Het fijne was dat ik het naast mijn 
studie zelfstandig kon inplannen. Het was intrigerend werk doordat er sprake was van sociale 
interactie. De mensen die ik verzorgde vonden het leuk om met een student te praten en over mijn 
avonturen in het buitenland te horen, en ik hoorde allerlei verhalen over bijvoorbeeld de vroegere 
kraakbeweging van Nijmegen. Voor mij was studeren zonder bijbaan geen optie, maar ik zou stu-
denten aanraden om een balans te zoeken tussen werken en studeren.’

De sociale interactie die het werk bij de thuiszorg interessant maakte, is ook centraal voor haar 
studie antropologie. Voor haar scriptie deed ze onderzoek naar de jongeren in Servië, en hoe zij 
zich na de conflicten van de jaren ‘90 positioneerden ten opzichte van een veranderend Europa. 
‘Na de val van de Berlijnse Muur was er veel veranderd in Europa, maar in Servië stond alles stil. 
Ik was benieuwd in hoeverre de Servische jeugd zich in die omstandigheden Europees voelde en 
wat dit inhield. Op de foto zien we mij tijdens mijn eerste veldwerk in Belgrado in 2001. Daar ging 
ik met studenten uit voormalig Joegoslavië praten over hun ervaringen ten aanzien van conflict en 
identiteit. Onderzoek doen in de landen zelf en praten en omgaan met de mensen in de landen die 
je bestudeert, dat vind ik helemaal geweldig en dat zou ik huidige studenten ook willen aanraden.’

Veranderende perceptie 
onder studenten 

 
Claske Vos studeerde van 1999 tot 2004 Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit. 
Daarna deed zij een master South Eastern European Studies aan University College Londen 
(2005-2006) en haalde haar PhD in 2011 aan de Aarhus University in Denemarken, instituut voor 
Geschiedenis en Regiostudies. Sinds 2012 is ze docent Europese Studies aan de UvA. 

Babel

Wellicht klinkt de naam Westenberg niet iedereen bekend in de oren. Toch 
is de jonge regisseur al aardig bezig met het opbouwen van haar portfo-
lio. Afgelopen jaar mocht zijtijdens het talenontwikkelingsproject ‘One 

Night Stand’ de televisiefilm Planet Beauty maken en daarnaast schreef en re-
gisseerde ze ook de clip van het nummer 1,2,3 van Lil Kleine ft. Ronnie Flex. Ze 
zit niet graag stil en is altijd bezig met vernieuwing en zelfontwikkeling, waarbij 
ze probeert zich nieuwe filmgenres eigen te maken. Net als haar held François 
Ozon eigenlijk. Zodra de naam van Ozon valt verschijnt er een sprankeling in 
Westenbergs ogen. ‘De films van Ozon kijk ik al sinds ik jong ben,’ vertelt Emma 
dolenthousiast. ‘François doet in zijn films nooit hetzelfde. Hij probeert verschil-
lende vormen en maakt spannende filmische keuzes.’ Dat wisselende, het veran-
deren van stijlen en genres, dat is precies wat Westenberg aanspreekt. ‘Zoveel 
filmmakers doen steeds opnieuw hetzelfde trucje. Wanneer ze ontdekt hebben 
dat iets werkt proberen ze hun succes te herhalen.’ De jonge regisseur heeft er 
geen goed woord voor over. ‘Als regisseur is het belangrijk dat je jezelf blijft uit-
dagen en buiten je eigen grenzen probeert te denken.’ Al sinds haar kunstoplei-
ding aan de Rietveld Academie vindt Westenberg innovatie en zelfontplooiing 
belangrijk. Ze experimenteert graag met nieuwe filmgenres en stijlen en herkent 
zo een voorzichtige gelijkenis met Ozon.   

Toch benadrukt Westenberg dat Ozon niet alleen bezig is met vernieuwing. Hij 
speelt met de verwachting van de kijker en probeert deze op het verkeerde been 
te zetten. ‘Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk door de muziekkeuze in zijn films; hij 
combineert muziek en filmstijlen die helemaal niet passen,’ legt ze uit. ‘Zo gebruik 
hij in zijn films vaak sterk geromantiseerde muziek, zo erg dat je bijna het idee 
krijgt dat je een bouquetreeksfilm bent beland. Het is vaak echter schijn, zijn films 
zijn zelden romantisch.’ Ook Westenberg heeft er plezier in haar kijker te veras-

sen en op het verkeerde been te zetten. Anders dan Ozon doet zij dit niet met het 
gebruik van muziek, maar liever door met stereotypes te spelen. ‘Met het gebruik 
van stereotypes probeer ik op de verwachting van de kijker in te spelen, om ver-
volgens te verassen door mijn personages ineens van koers te laten veranderen 
en een heel andere kant van ze te laten zien.’ Volgens Emma moet je daar wel heel 
erg mee oppassen. ‘Je moet ook niet teveel afwijken van de verwachtingen van de 
kijker, anders haken ze af, dan ben je ze kwijt.’

Een ‘normale’ rol 
Seksualiteit is in de films van Ozon een terugkerend thema. Er heerst een ero-
tische spanning die lastig te duiden is, maar voortdurend voelbaar is in zowel 
de handeling van de personages als de artistieke filmkeuzes. De Franse regis-
seur, zelf openlijk homoseksueel, gebruikt in zijn films soms personages die ook 
homo zijn of homoseksuele verlangens hebben. ‘Anders dan bij reguliere films 
zitten die homoseksuele hoofdrollen niet in een slachtofferrol of hebben zij een 
probleem met hun seksualiteit,’ vertelt Emma. ‘In veel andere films zijn de “nor-
male” rollen altijd weggelegd voor heteroseksuele mannen. Vrouwen of homo’s 
hebben altijd ergens last van of worstelen met iets,’ verduidelijkt ze. Westenberg 
ziet Ozon hierin als een vernieuwer. Zelf probeert ze iets soortgelijks te doen bij 
vrouwenrollen. ‘Vrouwenrollen zijn vaak op zichzelf staand niet interessant in 
films. Zij vormen meestal een antwoord naar de mannelijke hoofdrol,’ stelt de 
regisseur. In Planet Beauty, haar film die gaat over een jonge vrouwelijke arts die 
zich een weg omhoog vecht in de wereld van plastische chirurgie, koos Westen-
berg voor verandering: ‘Ik wilde een vrouwelijke rol die dat helemaal niet had. Ik 
wilde gewoon een vrouw die bezig was met haar werk, een vrouw doordrongen 
van ambitie.’ 

Een ontastbaar medium 
In Planet Beauty creëert Westenberg een alternatieve wereld waar het individu in 
een smetteloze stilistische omgeving centraal staat. Het creëren van alternatieve 
werelden is voor haar de kracht van film. ‘Anders dan beeldende kunst is film een 
medium dat niet tastbaar is. Ongeacht of de kijker emoties ervaart of onberoerd 
blijft, gaat het bij film om de ervaring en om de aanschouwing. Een ervaring die 
de kijker of hij wil of niet zal meenemen in de rest van zijn leven. Ook al heb je de 
DVD of een digitale kopie, een film kan je nooit echt hebben. Het is iets ontast-
baars. Ik denk dat Ozon het hierin met me eens zou zijn.’ 

Een film kan je niet hebben
8 Femmes (2003), La Piscine (2002) en Sous le Sable (2000): 
Door deze films raakte Emma Westenberg (1990) tijdens 
haar middelbare schoolperiode geïntrigeerd. Pas later ont-
dekte Westenberg dat deze films allemaal afkomstig waren 
van de creatieve hand van François Ozon (1967). Ze brengt 
dan ook een ode aan de Franse regisseur.     
Tekst /// Kay Rutten en Gwyneth Sleutel     Beeld /// Anna Berkhout
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Op het moment dat Winnips in 1995 startte met zijn studie filosofie be-
hoorde deze nog tot de losstaande filosofiefaculteit. Vandaag de dag 
is deze opgegaan in de grotere FGw, en tevens is Winnips’ afstudeer-

richting verdwenen – de wijsgerige antropologie. Al tijdens zijn studietijd 
was hij werkzaam bij de Stadsbank van Lening, onderdeel van de gemeente 
Amsterdam. Veel van zijn medestudenten hadden een andere kijk op het stu-
diegebied, waar Winnips meer pragmatisch ingesteld bleek: ‘Ik merkte om 
mij heen dat veel studenten veel langer bezig waren met hun scriptie, en deze 
soms niet eens afmaakten. Sommigen hadden grotere ambities, met daarbij 
zulke hoge verwachtingen van wat zo’n scriptie moest worden, en daar dan in 
bleven hangen. Ik heb mij toen voorgenomen hem binnen drie maanden af te 
krijgen, wat ook lukte.’

Ambtelijke interesse
‘Omdat ik al ingeschreven stond bij het uitzendbureau dat verantwoordelijk is 
voor gemeentelijke functies, en ik al ervaring had opgedaan, was het na mijn 
studie eigenlijk een logische stap om daar bij de gemeente aan de slag te gaan.’ 
Winnips’ eerste aanstelling was als managementassistent bij de afdeling Kunst 
& Cultuur, van waaruit hij doorstroomde naar de functie van beleidsadviseur. 
Meer en meer trok hij naar de ‘bestuurlijke’ kant van de gemeente, waardoor 
hij met regelmaat werkte aan de besluitvorming voor de gemeenteraad en 

bestuurscommissies. ‘Ik denk dat mijn keuze voor filosofie daar ook wel dui-
delijk werd. Ik ben denk ik voornamelijk een generalist: ik hou me liever bezig 
met de algemene en grote lijnen, dan dat ik me echt lang op de details kan en 
wil focussen.’ Nu is filosofie natuurlijk bij uitstek een vakgebied dat zicht toe-
legt op de details, maar zich tevens – en misschien voornamelijk – bezighoudt 
met de meest algemene vraagstukken van alle wetenschappelijke disciplines.

Ambtelijk schrijven
Al tijdens zijn studententijd schreef Winnips graag, iets wat hij daarna heeft 
doorgezet, hetzij niet professioneel. Zo bracht hij, naast zijn werkzaamheden 
voor de gemeente, de  verhalenbundel Louise Honing (2006) uit, welke goed 
ontvangen werd door recensisten, maar die niet succesvol genoeg was voor 
Winnips om zich toe te leggen op het fulltime schrijverschap. ‘Het idee was 
eigenlijk om schrijver te worden, en daarnaast te werken. Ik merkte echter 
wel dat je steeds meer je werk wordt, zeker als je voldoening daaruit haalt.’ Op 
een zeker moment kreeg hij de kans gedetacheerd te worden bij het commu-
nicatiebureau van de gemeente, waar hij tekstschrijver van interne en externe 
publicaties van de gemeente werd. 

Momenteel is Winnips werkzaam als adviseur bestuurlijke zaken bij Verkeer 
en Openbare Ruimte, een functie die voortvloeit uit zijn voorgaande ervaring 
met zowel de bestuurlijke, als de ambtelijke kant van het gemeentebedrijf: 
‘Het is een mooie positie, en ook dankbaar werk. Je merkt dat je mensen echt 
verder kan helpen door die schakel te zijn tussen partijen.’ Op de vraag of hij 
met de kennis van nu weer voor filosofie zou kiezen, antwoordt Winnips een-
duidig instemmend: ‘Het is voor mij een hele waardevolle en leerzame tijd 
geweest. Dat ik niet zoals veel collega’s planologie of bestuurskunde heb ge-
studeerd, ervaar ik niet als gemis. Ik denk bovenal dat het goed is om een 
breed scala aan visies te hebben binnen een organisatie als de gemeente. Dat 
ik geen schrijver of filosoof ben geworden vind ik geen probleem, het kan 
naast elkaar bestaan.’ 

Ambitie voor ernaast
Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de bril van 
een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: Lucas 
Winnips (1975), afgestudeerd in de wijsbegeerte en nu 
werkzaam als adviseur bestuurlijke zaken bij de gemeente 
Amsterdam.    Tekst /// Joey de Gruijl    Beeld /// Laila Mol  

 
  Lucas Winnips  

 1975
Studie 
 Bachelor Wijsbegeerte, richting filosofische antropologie
Afstudeerjaar 
 2002
Werk 
 Adviseur bestuurlijke zaken bij gemeente Amsterdam
Salaris 
 3000 euro per maand

BROOD OP DE PLANK
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Regisseur Nouchka van Brakel (1940) is bekend geworden als Nederlands’ eerste vrouwelijke 
filmregisseur met films als Een vrouw als Eva (1979) en Van de koele meren des doods (1982). 

Deze maand brengt ze een losse verhalenbundel uit bij Querido, Scènes uit mijn eigen draaiboek, 
waarin ze schrijft over haar gedenkwaardige reizen en terugkijkt op haar carrière.     

Tekst /// Abel Oosterwijk en Hannah van der Vegt    Beeld /// Anna Berkhout

Goede herinneringen 
van een regisseur

HET INTERVIEW
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gingen wij mee. Ik vind het erg leuk, reizen. Als 
ik een film had gemaakt mocht ik van mezelf als 
beloning weg. Een van mijn meest bijzondere reizen 
was een lange rondtocht door Amerika. Die was van 
enorme betekenis; ik heb er in mijn boek uitgebreid 
over geschreven.’ 

Was het voor u als kind niet moeilijk om zoveel 
te verhuizen? 
‘Nee, ik vond het heerlijk. Toen ik bijvoorbeeld in 
Turkije woonde, sprak ik op den duur de taal en 
leerde ik de gewoontes. Het is natuurlijk belangrijk 
om uit te kijken dat je niet met je naïeve westerse 
gebruiken vol over andere normen en waarden 
heen dendert. De taal pikte ik vrij makkelijk op. 
Ik moest mijn moeder op een gegeven moment 
uitleggen dat de lokale Turken haar vieze woorden 
en scheldwoorden leerden – een bekend trucje in 
denk ik ieder land. Probeer dan als zesjarig meisje 
maar uit te leggen aan je moeder hoe jij die vieze 
woorden kent. Goede herinneringen.’ 

Wat is uw meest bijzondere reis geweest? 
‘De keer dat ik echt in een compleet andere cultuur 
terecht ben gekomen, was in de binnenlanden 
van Borneo bij de voormalige koppensnellers. Ik 
zat daar gelukkig op een missiepost met mensen 
die de taal spraken. Ik haat het om toerist te zijn 
en dingen weg te komen halen uit een cultuur. Op 
Borneo is het katholieke en animistische geloof met 
elkaar vermengd, dat was zo bijzonder. Dan zaten 
we midden in de jungle heel langzaam psalmen te 
zingen. Ik heb daar een oud vrouwtje ontmoet die 

prachtige afscheidsliederen voor ons zong. Ik kan er 
nog van vol schieten.’ 

Wie is uw voorbeeld geweest als filmmaker? 
‘Ik denk de Franse filmmaakster Agnes Varda, 
bekend van onder andere The Beaches of Agnes 
(2008). Zij maakte documentaires waarbij ze zelf 
het camerawerk en de productie op zich nam. Ze 
ging compleet haar eigen gang en maakte zelfs de 
eerste film over de abortuskliniek in Nederland: 
L’une chante, l’autre pas. Dit is de inspiratie geweest 
voor een film die ik later gemaakt heb, over een 
journalist en een huisvrouw die van rol wisselen 
en elkaars leven ontdekken. Daarin zat een beetje 
hetzelfde thema als in Varda’s film: wat je ook doet 
als vrouw, of je nou voor je carrière kiest of voor 

je gezin, je mist altijd iets. Bij mannen is dit zoveel 
minder.’ 

Tot slot: is er volgens u tegenwoordig nog een 
groot verschil tussen mannen en vrouwen? 
‘Ja, zeker. Bij een vrouw wordt er toch altijd weer 
iets over haar uiterlijk gezegd. Daar kan ik me zó 
aan ergeren. Kom op jongens, het is 2017. Houd dan 
of je mond, of wees consequent en maak ook 
opmerkingen over het uiterlijk van een man. Door 
positieve discriminatie ben ik destijds wel bij de 
filmacademie terecht gekomen. De klas was 
eigenlijk al vol, maar doordat er maar twee meisjes 
in die klas zaten, werd ik toch toegelaten. Ik heb me 
helemaal het schompes geleerd en met kerst werd 
besloten dat ik mocht blijven. Dus hoewel ik binnen 
ben gekomen door positieve discriminatie, heb ik 
wel keihard moeten werken om te kunnen blijven. 
Het was een geweldig jaar.’ 

BIJ EEN DEMONSTRATIE 
HOORDE IK EEN MEISJE 
ZEGGEN: ‘NOU, IK GA 
MIJN MAN VANAVOND 

VERTELLEN DAT IK  
FEMINIST BEN EN DAN 

GAAT HIJ MAAR DE  
AFWAS DOEN.’

HET INTERVIEW

 

Nouchka van Brakel (1940) studeerde af 
aan de Filmacademie in 1962, waar ze 
later nog lange tijd als docent werkzaam 
was. In 1966 maakte ze haar eerste 
speelfilm, Sabotage, waarna tal van 
films en documentaires volgden. Scènes 
uit mijn eigen draaiboek is een bundel 
uiteenlopende herinneringen aan haar 
werk- en privéleven, opgedragen aan haar 
kleinzoon. Het boek verschijnt deze maand 
bij Querido. 

W e spreken Van Brakel in de tuin van haar 
donkerblauwe, met hout afgewerkte huis 
in Amsterdam-Noord; een locatie die 

door de lange dijk waaraan het huis gevestigd is 
een charmante, dorpsachtige indruk wekt. In de 
groene, idyllische tuin groeien kleurrijke bloemen 
wild rondom het enige paadje dat leidt naar de 
zitplaats. Een kabbelend beekje vormt de grens 
tussen de tuin en een wanordelijk veld waarin een 
geit en shetlandpony staan te grazen.   

Waarom moest er een boek komen?
‘Mijn kleinzoon was de aanleiding van alles. Hij 
was bijzonder geïnteresseerd in oma die verhalen 
vertelt over haar verre reizen. Ik heb bijvoorbeeld 
een heel spannend verhaal over dat ik eens levende 
bijenlarven heb moeten eten in de binnenlanden 
van Borneo. Ik word wat ouder dus ik dacht: het 
is toch wel leuk om dit voor hem op te schrijven. 
Maar ik wilde dat niet in een autobiografische 
structuur verwerken, op een manier van: “Ik werd 
wakker, toen werd ik vier en wist dat ik filmmaker 
wilde worden.” Dat wist ik helemaal niet, ik  
wilde het onderwijs in. Het was puur toeval dat 
ik net in die periode in aanraking kwam met het 
opkomende feminisme. Ik heb de hele fantastische 
ommekeer van serieuze literatuurverfilmingen  
naar films die we met de camera op de schouder 
op straat filmden meegemaakt. Dolle Mina 
[feministische actiegroep begin jaren 70, red.]  
kwam toen ook op, daarvoor heb ik nog 
verschillende films gemaakt. Wie als meisje 
geboren wordt, wordt ook nooit een jongen (1971) 

bijvoorbeeld, een film die ook binnen het onderwijs 
werd gebruikt.’ 

U bent begonnen met films met een pedagogi-
sche inslag. Zat daar al een idee van emanci-
patie in? 
‘Ik begon met kinderfilms. De Nederlandse 
kinderfilms waren in die tijd bijzonder truttig. 
Daarom ben ik films gaan maken vanuit een creatief 
spel: de kinderen kregen de opdracht van de scène 
maar ze kregen het script niet. Deze losse manier 
van filmen gaf de kinderen een stukje vrijheid, 
waardoor ze heel spontaan gingen spelen. Dat was 
een succes.’

Wat voor rol speelde het feminisme in uw 
films?
‘Ik ben zelf heel vrij opgevoed door mijn moeder. 
Ik zat op De Werkplaats Kindergemeenschap. 
Oprichter Kees Boeke wilde ons vanuit het 
principe Hoofd Hart Handen leren denken, voelen 
en doen. Toen Dolle Mina begon, viel dat in goede 
aarde bij mij. Ik had zelf niet veel last gehad van 
discriminatie, ondanks dat ik de eerste vrouw 
was die bioscoopfilms maakte: als regisseur ben 

je de baas. Dolle Mina vond ik een ontzettend 
goede beweging die zowel studentenmeisjes 
als huisvrouwen aansprak. Ik was eens bij een 
demonstratie en daar hoorde ik een toeschouwer 
zeggen: “Nou, ik ga mijn man vanavond vertellen 
dat ik Dolle Mina ben en dan doet hij maar de 
afwas.” Het was erg toegankelijk voor de gewone 
vrouwen, een heel breed uitwaaierende beweging. 
Dat ik het feminisme in mijn films ging gebruiken, 
ging vanzelf. Ik wilde meisjes op zijn minst een 
idee geven van een andere route dan die van 
de huishoudschool naar het huwelijk, naar het 
moederschap. Tegenstanders hadden daar moeite 
mee, vooral bij Een vrouw als Eva, mijn meest 
feministische film.’

Denkt u dat dat te maken had met u als vrou-
welijke regisseur?  
‘Mijn producent en ik hadden afgesproken dat we 
het daar niet over gingen hebben. Ik wilde daar 
niet op afgerekend worden. Ik wilde beoordeeld 
worden als filmmaker. Een veelgehoord verwijt 
was dat wij publieksfilms maakten. Dat klopte niet: 
wij maakten films en daar kwam publiek op af – 
dat was nieuw voor die tijd. Mijn producent zei dat 
onze films goed pasten bij de tijdgeest. Dat is ook 
waarom ik gestopt ben met films maken, ik vind de 
huidige tijdgeest nul inspirerend.’ 

Wanneer bent u ongeveer begonnen met het 
reizen? 
‘Ik heb als kind twee jaar in Turkije gewoond. Mijn 
vader was muzikant, dus hij reisde veel en dan 

IK WILDE NIET 
BEOORDEELD WORDEN 
OP MIJN SEKSE MAAR 

OP MIJN WERK
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Het idee van mode als academisch onderwerp 
zal bij veel mensen vraagtekens oproepen. 
Iets wat zo oppervlakkig en tijdelijk lijkt als 

mode, valt daar eigenlijk wel wetenschappelijk on-
derzoek naar te doen? Een reactie als deze krijgt 
Baronian vaak. ‘Je kan zeggen dat mode opper-
vlakkig is, maar iedere ochtend kleed je jezelf aan. 
Dit gaat bijna automatisch; we denken er niet altijd 
bij na. Tegelijkertijd vertelt ook jouw kleding haar 
eigen verhaal, het draagt herinneringen.’ In haar 
onderzoek focust Baronian zich daarom op de in-
teractie die kleding heeft met onder andere vraag-
stukken en concepten als herinnering en emotie. 
Haar onderzoek richt zich op de manier waarop 
mode, filosofie en film met elkaar samenhangen 
en overeenkomen. ‘Kleding is aan de ene kant iets 
heel evidents, maar zodra je het gaat onderzoeken 
is het dat alles behalve. Dat is wat mij interesseert: 
het evidente deconstrueren.’ 

Paradox van de mode
Tijdens haar studie filosofie, maakte Baronian als 
assistent voor Belgische modeontwerpers kennis 
met de mode-industrie. ‘Ik dacht in het begin: fi-
losofie en mode, dat valt niet met elkaar te com-
bineren, maar later besefte ik dat die combinatie 
zo gek nog niet is. Veel van de centrale thema’s in 
de filosofie spelen ook een rol in de modewereld, 
bijvoorbeeld vraagstukken over identiteit of het 
lichaam.’ Mode is, volgens Baronian, zowel een na-

tuurlijke reactie op wat er speelt in de maatschap-
pij, als een volledig kunstmatig product. Er is een 
reden dat een kledingstuk een trend wordt in een 
bepaalde periode, maar tegelijkertijd is het enkel 
een stukje stof, geconstrueerd door de mode-
industrie. Juist die spanning en dat paradoxale in 
de mode is wat haar interesseert. Een van de ont-
werpers met wie ze zich veel bezig heeft gehou-
den is Alexander van Slobbe. ‘Van Slobbe behoort 
tot Nederlandse modernisten, een beweging in de 
Nederlandse mode. Door hem en zijn werk te vol-
gen zie je dat hij, naast mode, eigenlijk ook bezig 
is met ontzettend veel andere dingen. Hij maakte 
niet alleen mooie en bijzondere kledingstukken, 
maar hij denkt ook over de betekenis van kleding 
in cultuur; over esthetische en ethische vragen 
rond emoties, luxe, hergebruik en de codering van 
bepaalde kledingstukken.’ 

Kleding als motief
Een ander interessegebied waar Baronian onder-
zoek naar heeft gedaan is de Armeense diaspora 
cultuur en specifiek de Armeense cinema. ‘Op een 
bepaald moment werd ik geconfronteerd met de 
vraag wat de Armeense cinema nou precies ís,’ ver-
telt ze. ‘Als je bezig bent met nationale cinema of 
literatuur kom je altijd uit bij de vraag: hoe kan je 
deze precies definiëren? De Armeense cinema was 
rijk aan zoveel invloeden. Uiteindelijk ontdekte ik 
het terugkerende motief van textiel. Kleding heeft 

een enorme herinneringskracht. Veel gevluchte 
Armeniërs moesten alles achterlaten. Het enige 
wat ze mee konden nemen, waren kleren en ande-
re met de handgemaakte voorwerpen. Hierdoor 
kreeg kleding voor de Armeense diaspora een spe-
ciale betekenis. Enerzijds was het van materieel 
belang, door de functionaliteit en de bescherming 
die het bood. Anderzijds had het ook immateriële 
waarde, omdat het zoveel culturele en symboli-
sche betekenis heeft.’ Op de vraag of fotografie ver-
geleken kan worden met kleding omdat beide een 
herinneringswaarde in zich dragen, antwoordt 
Baronian afwijzend. ‘Eigenlijk bevat kleding nog 
veel meer herinnering: het zit dicht op het lichaam 
en is doordrongen van aanraking en geur. Fotogra-
fie heeft, materieel gezien, deze fysieke sensaties 
niet. Lang heb ik me afgevraagd waarom ik de py-
jama van mijn zoontje maar bleef bewaren; hij had 
die immers niet meer nodig. Toen ik eraan rook 
wist ik het weer. Kleding concentreert en conden-
seert zijn eigen geschiedenis en herinnering.’ 

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Deze maand: dr. Marie-Aude 
Baronian (1974) over haar onderzoek naar 
mode als cultureel verschijnsel en hoe het in 
verband staat met film en filosofie.    
Tekst /// Marloes Hesen en Gwyneth Sleutel     
Beeld /// Anne Posthuma 

De textuur van herinnering

 

Marie-Aude Baronian (1974) is universitair 
hoofddocent Visuele Cultuur en verbonden aan 
de afdeling Media Studies. Haar onderzoek 
richt zich op de functie van kleding en textiel 
in visuele cultuur en culturele theorie. 
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herprogrammeren was. Ik had geleerd gehoorzaam te zijn, niet hoe ik zelf kon 
denken. De kerk was mijn familie; daar zaten al mijn vrienden. Als je in een 
zeer gesloten godsdienstige kring bent opgegroeid, ken je daarbuiten meest-
al niemand. In combinatie met het idee dat "de buitenwereld" gevaarlijk is, 
wordt het moeilijk om met de veroordeling van je oude vertrouwde groep 
aansluiting te vinden bij een nieuwe groep.’ Bosscha denkt dat geloof vooral 
werkt binnen een religieus systeem. Volgens haar ontstaan problemen vooral 
wanneer een gelovige buiten zijn eigen bubbel treedt, omdat daar andere 
waarden en normen gelden. ‘Als ik in die kerk was gebleven, had ik misschien 
geen klachten gehad.’

Dominee Arnold Vroomans reageert op Bosscha’s verhaal: ‘Dit is gewoon 
triest, dit soort geloof is een verwrongen christendom.’ Conservatieve ge-
meenten leggen volgens hem in vele gevallen te veel nadruk op regels, schuld 
en zonde. ‘Ik denk dat ouders het blikveld niet te nauw moeten houden, zelf 
moeten laten zien dat er meer is dan christen-zijn.’ Vroomans ervaart dat 
zijn kinderen prima zelf kiezen wat hen goed lijkt en dat niet elke religieuze 
opvoeding indoctrineert. ‘Als ouder moet je je kind zelfstandig keuzes laten 
maken, en ik neem hun dus geloofskeuze serieus. Kinderen van tegenwoordig 
zijn wereldwijs, je onderschat het kind wanneer je ervan uitgaat dat het pas 
op 18-jarige leeftijd zelf keuzes kan maken. De bewering dat kinderen geen 
eigen keuzes kunnen maken klinkt haast als jaren 30; “de tere kinderziel”.’

Religie en keuzes
De religieuze waarden die strengreligieuze ouders aanhangen botsen dusda-
nig met de moderne humanistische pedagogiek, dat het voor een jongere die 
buiten zijn religieuze kring treedt, zorgt voor verwarring en twijfel aan eigen 
identiteit. En dit terwijl Holden en Williamson in 2014 tot de conclusie kwa-
men dat er bij de meerderheid van religieuze gezinnen sprake is van een posi-

tieve invloed op de vorming van het kind; religie 
geeft een gevoel van identiteit, een morele basis 
en religieuze ouders hebben minder conflicten, 
agressie en scheidingen. Ik ben van mening dat 
deze positieve effecten alleen behouden kunnen 
worden wanneer ouders gematigd religieus op-
voeden, wat moeilijk is wanneer ouders denken 
dat het geloof het beste is wat ze hun kinderen 
kunnen meegeven. In een onderzoek van respec-
tievelijk socioloog en politicoloog Inglehart en 
Baker in 2000 onder 63 gemeenschappen komt 
naar voren dat religieuzere ouders vaak meer 
waarde hechten aan traditie, gehoorzaamheid 
en respect voor autoriteit dan aan onafhankelijk-
heid en zelfbeschikking. Een vader of moeder is 
in eerste instantie ouder, maar wat een religieuze 
ouder goed vindt voor zijn kind, is vaak gebon-
den aan de moraal van de religie. Wanneer de 
ouder het daadwerkelijke welzijn van het kind 
ondergeschikt maakt aan de wens om zijn kind 
gelukkig te zien, kan dat fout gaan. Het beeld wat 
zij hebben van hun gelukkige kind strookt niet 
met het beeld dat het kind zelf voor ogen heeft 
wanneer het aan geluk denkt.

Natuurlijk, iedereen die zijn kinderen opvoed, doet dat met bepaalde normen 
en waarden. Elke opvoeding kan potentieel schadelijk zijn. Moraliteit kan ook 
in andere vormen schade aanrichten. Het probleem met religie is alleen dat 
het systeem waarbinnen de religie werkt, vaak zorgt voor segregatie tussen 
levensovertuigingen; ouders sturen hun kinderen met goede bedoelingen 
naar een gereformeerde kerk of school, denkend te weten wat het beste is 
voor het kind. Maar in werkelijkheid zorgt het ervoor dat kinderen zich we-
reldvreemd voelen als ze in aanraking komen met andere opvattingen, sim-
pelweg omdat ze nooit hebben geleerd keuzes te maken. 

Religie en opvoeding hoeven elkaar niet tegen te werken, mits er voldoende 
aandacht wordt gegeven aan de humanistische waarden die onze maatschap-
pij momenteel toekent aan volwassen zijn. Dit is bij een strengreligieuze op-
voeding niet het geval. Willen ouders dat hun religie geen schade aanricht bij 
hun kind, dan doen ze er goed aan het kind zo op te voeden dat het kan func-
tioneren in deze samenleving. Keuzes maken wordt erg lastig wanneer er een 
kind niet gewend is aan meerdere opties. Wanneer kinderen buiten de bubbel 
komen, waar die opties wel aanwezig zijn, zorgt dat voor problemen; zelf na-
denken is lastig, vooral als men aangeleerd heeft dat het lot van de mens al 
bepaald is of dat de mens afhankelijk van een god is. Door dit je kind aan te 
leren, pak je het zijn mogelijkheid tot het nemen van zelfstandige beslissingen 
af, en laat dat nu net zijn wat de maatschappij van mensen vraagt. 

Maart 201612

'Roept Catalonië de onafhankelijkheid uit?’, ‘Hoeveel Catalanen 
willen echt weg uit Spanje?’, het nieuws was afgelopen maand 
bezaaid met dergelijke krantenkoppen. Ik probeerde mij weg-

wijs te maken in het debat, maar iedereen leek wel een andere mening 
paraat te hebben. De NOS vergeleek het zelfs met een mogelijke onafhan-
kelijkheid van Friesland in de toekomst, want daar zitten we namelijk 
met zijn allen op te wachten. Toch heb ik het idee dat velen de plank 
misslaan in het debat.

Opvallend aan het onafhankelijkheidsreferendum van afgelopen ok-
tober in Catalonië vind ik de afwezigheid van de Europese Unie in het 
debat. Catalonië is namelijk bij uitstek een groot Europees probleem. De 
voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft zich 
op de dag van het referendum uitgesproken tegen de repressieve maat-
regelen van de Spaanse premier, Mariano Rajoy. Juncker adviseerde de 
Spaanse en Catalaanse regering om de kwestie zonder verder geweld op 
te lossen. Maar dit is toch niet waar de daadwerkelijke zorgen van de Eu-
ropese Commissie liggen? De Europese Commissie ziet het onafhanke-
lijkheidsreferendum volgens mij eerder als een waarschuwing voor het 
dreigende nationalisme dat voor veel landen in Europa op de loer ligt.

Het Brexit-referendum in Groot-Brittanië en het Oekraïne-referendum 
in Nederland zijn één van de eerste voorbeelden van de onstuitbare op-
mars van populistische partijen in Europa. Zij bedreigen niet alleen de 
gevestigde orde van Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, maar zullen 
ook in de toekomst de Europese landkaart wijzigen. Deze veranderende 
landkaart hangt  samen met de opkomst van alle splinterpartijen in Eu-
ropa. In Brussel zijn ze terecht bang voor een domino-effect waarmee de 
Europese kernwaarden solidariteit, vrijheid en democratie, gevaar lopen 
door nationalisme. Dat de Europese Unie zich afwezig houdt in het debat, 
heeft dus alles te maken met de bedreiging die het vormt voor de desinte-
gratie van Europa. Als de Europese Unie trouw wil blijven aan haar kern-
waarden, zal ze zich tegen het onafhankelijkheidsreferendum richten.

Maar toch valt hier de begrijpelijke rol die Europa aanneemt te betwis-
ten. Denken de meeste Europarlementariërs dat de vaak arbitraire en 
tegennatuurlijke indeling van staten, voor altijd hetzelfde kan blijven? 
Kom op zeg,  de geschiedenis van Europa bewijst toch het tegendeel? 
De Europese geschiedenis heeft ons namelijk geleerd dat eenheid zorgt 
voor vrede, terwijl nationalisme zorgt voor fragmentatie en vernietiging. 
Het valt te hopen dat de politieke partijen in Spanje na het referendum 
de urgentie gaan voelen om de sociale cohesie weer te bevorderen. Ge-
zamenlijke ideeën over de (her)inrichting van Spanje zijn hierbij es-
sentieel. Dat Juncker op het moment geen rol ziet weggelegd voor de 
Europese Unie in het conflict, is hoogstwaarschijnlijk tijdelijk. In een 
wereld die steeds onoverzichtelijker wordt, hebben we het Europa als 
een waardengemeenschap juist heel hard nodig om onze kernwaarden 
te beschermen. 

Stagnerend Europa

Tekst /// Robin Dirker   Beeld /// Anne Posthuma
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Op mijn zestiende keek ik verveeld naar het plafond wanneer mijn ou-
ders baden voor het eten en schreef ik God niet langer met een hoofd-
letter. Op mijn achttiende ging ik uit huis, verhuisde naar de bible belt, 

om die na twee jaar kotsmisselijk te verruilen voor Amsterdam.  

Lange tijd snapte ik niets van mijn ouders. Hun manier van denken vond ik 
laf en hun keuze voor een conservatief christelijke waarheid bizar. Het vast-
houden aan het christendom weet ik aan luiheid, aan het niet willen onder-
zoeken van een gekozen waarheid, om existentiële chaos te ontlopen. Ergens 
is die angst voor nihilisme en verlies van morele en existentiële richting be-
grijpelijk: het is geen pretje om los te weken van vertrouwde idealen en het 
gevoel te hebben dat je geen houvast hebt. Bij religieuzen zie ik de angst voor 
een breder perspectief als een verslaving aan betekenis en veiligheid van een 
leidraad. Ik ben geen groot fan van streng religieus opvoeden: een kind op-
zadelen met zijn eigen zielenheil is in geen enkel geval een goed idee en een 
kind voorbereiden op volwassenheid zonder het gevoel van keuzemogelijkhe-
den zorgt ervoor dat het kind, wanneer het zich buiten de gebaande paadjes 
waagt, twijfelt aan zijn eigen autonomie. 

Rationele autonomie
In de NPO1-discussie komen onder andere een niet-meer-religieuze kerkver-
later en een dominee aan het woord. Beiden praten over hun ervaringen met 
religie en opvoeding en beiden zijn van mening dat het belang van het kind 
voorop zou moeten staan: opvoeding zou het kind moeten begeleiden naar de 
volwassenheid. M.J. Langeveld, een van de belangrijkste Nederlandse pedago-
gen van de 20e eeuw, stelde dat opvoeding een opleiding tot ‘zelfverantwoor-
delijke zelfbepaling’ is. Opvoeding begint wanneer het kind ‘nee’ kan zeggen 
en komt tot einde wanneer sprake is van zelfverantwoordelijke zelfbepaling. 
Peter Guy Winch, religiefilosoof, noemt dit opvoedingsdoel ‘rationele auto-
nomie.’

Inge Bosscha, niet langer gelovig, richtte na het verlaten van haar kerk de 
site dogmavrij.nl op. Op deze site schrijft ze over wat zij aanduidt als ‘ge-
loofsgetraumatiseerd zijn.’ Bosscha groeide op in een besloten gemeente en 
omschrijft hoe haar psychosomatische klachten toenamen naarmate ze met 
het geloof en de behoudend christelijke kerk brak. ‘Het was alsof ik aan het 

OPINIE

Religie en de tere kinderziel
In de NPO1-radiorubriek Kwesties worden debatten  
gevoerd over controversiële onderwerpen. Deze zomer, 27 
augustus, draaide dit debat om de vraag of een religieuze 
opvoeding wel goed is voor een kind. Ik vind dat het kan, 
mits het onder de juiste omstandigheden gebeurt. 
Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Elianne Koolstra 

BIJ RELIGIEUZEN ZIE IK DE ANGST 
VOOR EEN BREDER PERSPECTIEF ALS 
EEN VERSLAVING AAN BETEKENIS EN 

VEILIGHEID VAN EEN LEIDRAAD

ELKE OPVOEDING KAN POTENTIEEL 
SCHADELIJK ZIJN



E en van de kernwaarden van 
de universiteit is zelfreflec-
tie. Studenten leren anders 

te kijken naar de werkelijkheid 
door voortdurend een kritische 
houding aan te nemen. Als gees-
teswetenschapper aan de Univer-
siteit van Amsterdam hoef je niet 
ver te zoeken om deze zelfreflectie 
te vinden. Op de Binnengasthuis, 
het pleintje grenzend aan de Ou-
demanhuispoort, vindt men na-
melijk het kunstwerk van Thomas 
Puckey.  

Op het plein staat een drietal bomen met daarin zes lenzen. De lenzen in de 
takken van de bronzen bomen bieden een steeds veranderend gezichtspunt. 
In zijn kunstwerk werd Puckey geïnspireerd door de 17e-eeuwse schilder-
kunst van Johannes Vermeer. Vermeer maakte bij zijn schilderijen gebruik 
van camera obscura om een zo helder mogelijk beeld van de werkelijkheid te 
krijgen. Camera obscura is het proces waarbij in een verduisterde kamer een 
gaatje wordt aangebracht, de lens. Het invallende licht werpt een afbeelding 
van de buitenwereld op de tegenoverliggende wand in de verduisterde ka-
mer. Elke spiegelreflexcamera werkt op deze manier. De lenzen in het kunst-
werk van Puckey zorgen voor hetzelfde effect. Ze fungeren als vergrootglazen 
waardoor de omgeving verkleind of ondersteboven wordt weergegeven. De 
voorbijganger ziet zijn eigen reflectie. Als er iets kenmerkend is voor deze 
universiteit, is het voor mij de nieuwsgierigheidscultuur die er heerst. Deze 
nieuwsgierige houding gaat gepaard met zelfreflectie.

Maar is de zelfreflectie van Puckey nog wel aanneembaar als kernwaarde  
van de Universiteit van Amsterdam? Is er wel sprake van voldoende kri-
tische zelfreflectie op het leerproces en het eigen functioneren van de uni-
versiteit, of zijn universiteiten kennisfabrieken geworden zonder inspraak 
en kritische zelfreflectie? De roerige Maagdenhuisbezetting van 2015 doet  
het laatste vermoeden. Tijdens de demonstratie wilden omstanders onder 
andere democratische verkiezingen van het universiteitsbestuur afdwingen, 
geen investeringen voor rendement maar voor kwaliteit en meer vaste con-
tracten in plaats van flexibele aanstellingen. De vraag dringt zich op: doet de 
universiteit wel genoeg aan zelfreflectie? Eén ding is zeker, de zelfreflectie af-
gebeeld door Thomas Puckey is heden ten dagen nog steeds relevant.

I n mijn geboortestad Heerlen zijn sinds een aantal jaar veel murals te vin-
den. Op de zijkanten van flats, woonhuizen en openbare gebouwen wor-
den enorme kunstwerken geschilderd, die je via een wandelroute door 

het centrum allemaal kunt bekijken. Waar Heerlen jarenlang bekendstond 
als een grijs mijnwerkersstadje, probeert het met deze hoeveelheid street 
art zijn imago op te krikken. Mijn favoriete werk is met uitstek 'Let the good 
times roll' van de Eindhovense kunstenaar Johan Moorman. Hij bouwde een 
heel kantoorpand aan het centraal gelegen Van Grunsvenplein om tot een 
kleurrijk geheel. Het is in 2015 gemaakt naar aanleiding van de kerstactie 
Serious Request van 3FM, dat toen in Heerlen plaatsvond. Moorman liet zich 
inspireren door de zware industrie en het mijnwerkersverleden van de stad, 
maar gaf hier een vrolijke draai aan. Op de vele verdiepingen van het gebouw 
zijn oranje, paarse en blauwen vlakken aangebracht die op haast cartooneske 
wijze in elkaar overlopen. De woorden 'Let the good times roll' kun je als een 
soort puzzel ontrafelen. Van het grootse theater dat zich aan de overzijde van 
dit kunstwerk bevindt, wordt de aandacht haast ontnomen.  

De combinatie van kleurrijke, indrukwekkende muurschilderingen met de 
anders zo grijze gebouwen uit de zeventigerjaren, brengen een Berlijnachtige 
sfeer met zich mee. In een grauwe en lege straat loop je zo opeens tegen een 
metershoog kunstwerk aan. Dit verrassende element spreekt mij erg aan. Het 
is bijzonder om te zien hoe je in het centrum van een rustig stadje je jezelf 
even in een kunstzinnige wijk in Berlijn waant.

Kunst in de stad
UITGELICHT

Een thema, verschillende meningen. Deze maand schrijven de redacteuren van Babel over hun favoriete kunstwerk uit 
verschillende plekken.    Beeld /// Winonah van den Bosch
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Tekst /// Robin Dirker 

Let the good times roll door Johan Moorman

Tekst /// Andrea Huntjens

H et ligt een beetje verscholen, schuin achter het Hofplein. Verdrukt tus-
sen twee enorme flatgebouwen is het net of het gevaarte er per on-
geluk is neergezet. De Nieuwe Delftsche Poort in Rotterdam lijkt nog 

in aanbouw, ‘onaf’ als het ware. Meer dan een oranje geschilderde stalen ge-
raamte is het niet. Veel Rotterdammers vinden het maar niks. Maar als je er 
dan voor gaat staan, als het gebouw hoog boven je uittorent maar je toch de 
hemel kan zien, is het absoluut een indrukwekkende verschijning.

De Nieuwe Delftsche Poort is een op ware grote nagebouwde kopie van de ori-
ginele Delftsche Poort, die werd platgebombardeerd in 1940. In en rondom 
de nieuwe poort liggen brokstukken van de oude variant, ze zijn op sokkels 
geplaatst als individuele kunstwerken. De oude poort werd in 1772 gebouwd 
naar het ontwerp van Pieter de Swart, die ook het paleis aan het Lange Voor-
hout in Den Haag heeft ontworpen. Als verdedigingswerk heeft het nooit lang 
dienst gedaan, wel heeft de Rotterdamse Kunstacademie er nog een tijdje in 
gezeten.

Het huidige bouwwerk is ontworpen door Cor Kraat (1946), een Rotterdamse 
kunstenaar die vooral in de Maasstad bekendheid geniet. In een interview in 
het NRC in 1995, kort nadat de Poort af was, noemt Kraat het een ‘typisch 
Rotterdams monument.’ Vooral omdat het de indruk wekt dat er nog aan ge-
bouwd wordt, net zoals aan de stad Rotterdam zelf. Een stad die nooit af is. In 
die zin heeft hij absoluut gelijk, het is een monument dat past bij die stad: een 
restauratie van de oorspronkelijke neoklassieke poort zou totaal misplaatst 
zijn in het moderne Rotterdam.

‘De poort is al een monumentaal bouwwerk’, meent Kraat in hetzelfde inter-
view, ‘maar zij moet ook een monument worden.’ Of dat laatste is gelukt, is 
lastig te zeggen. De meningen zijn verdeeld. Het heeft de Rotterdammers ech-
ter wel iets gegeven wat altijd wordt gewaardeerd: een kunstobject om flink 
op te kankeren. 

De Nieuwe Delftsche Poort 
(1995) door Cor Kraat

Tekst /// Kay Rutten 

Z e kijkt je lichtelijk twijfelend aan. Achter haar is nog net een boom te 
zien. Was je een paar minuten later geweest, dan was je in een don-
kere kamer binnen gekomen. Ze is bezig het donkere, zware gordijn 

dicht te schuiven. De vrouw is al wat ouder. Door haar grijze haar komen 
slechts nog enkele plukjes bruin tevoorschijn, haar nek bestaat uit rimpels. 
Desalniettemin oogt ze jeugdig. Haar ogen, die jou hier niet lijken te willen 
hebben, zijn groot en helder. Het is hoe Charley Toorop mensen schildert, 
met grote ogen en overtrokken, realistische kenmerken. In dit schilderij, 
een van een serie, schildert ze zo ook zichzelf. 

Het schilderij Zelfportret uit 1922 is te vinden in het Stedelijk Museum in 
Alkmaar. Dat het hier hangt is geen toeval. Toorop is verbonden geweest 
met de Bergens school, een groep kunstenaar die woonde en werkte in 
Bergen, een dorp vlakbij Alkmaar. Ook Toorop was hier lange tijd geves-
tigd. In het dorp staat een huis met de bijnaam De Vlerken, dat zij ont-
worpen heeft. Het is een groot huis, waar grote ramen worden afgewisseld 
met onverbiddelijk, donker hout. De kunstenaarsgroep staat bekend om 
zijn expressionistische manier van schilderen en het gebruik van donkere 
tinten. 

Zo ook Toorop. Al haar schilderijen zijn donker en lijken vooral de waar-
heid niet anders voor te doen dan ze is. Ze lijkt het de kijkers extra duide-
lijk te willen maken: ‘Kijk, dit is hoe het eruit ziet. Wen er maar aan.’ En 
toch klopt er telkens iets net niet helemaal. Het is meer dan realistisch. Er 
is nog wat liefheid te vinden, licht. Zelfportret heeft ook zo een dergelijk re-
alisme. Het gordijn gaat dicht, maar is nog niet dicht. Toorop is oud, laat dat 
ook zien, maar haar ogen zijn nog levendig. Confrontatie met je eigen wer-
kelijkheid dus, maar met de toestemming een klein beetje magie te zien.

Zelfportret (1922) door Charley Toorop 

Tekst /// Alrun Bernhard 

E indhoven is de lichtstad, de stad van de technologie en de industrie. De 
Brabantse stad ademt innovatie en vernieuwing uit, iets waar ze met 
recht trots op mag zijn. Hetgeen waar Eindhoven niet per se om bekend 

staat, is de overdonderende hoeveelheid kunst die in de stad te bewonderen 
is. In het centrum zijn vooral de sporen van de hoogtijdagen van Frits Philips 
zichtbaar en voert een industriële stijl er de boventoon. Dit staat natuurlijk in 
scherp contrast met veel andere grote Nederlandse steden, die vaak een veel 
ouder, historisch stadscentrum hebben.

De Berenkuil door diverse  kunstenaars
Tekst /// Marloes Hesen  

The Lens Trees (1989) door Thomas Puckey Dit wil echter niet zeggen dat Eindhoven niets moois te bieden heeft. Op een 
groot kruispunt aan de rand van het Eindhovense centrum bevindt zich na-
melijk de Berenkuil, een verkeersknooppunt bestaande uit twee verschillende 
verdiepingen waar dagelijks talloze auto’s en fietsers passeren. Bijna iedere 
centimeter beton is hier bedekt met de meest uitbundige en uiteenlopende 
graffiti-pieces. Kunstenaars hebben hier in hun werk precies de industriële 
en creatieve sfeer van Eindhoven weten te vatten. Sommige van deze kunst-
werken zijn wel meters hoog en enkele meters breed, en uitgewerkt tot in het 
kleinste detail. Iedereen is vrij om iets aan de Berenkuil toe te voegen en er 
mag ten allen tijden legaal graffiti gespoten worden, waardoor het een waar 
dynamisch openluchtmuseum wordt. Eens per jaar wordt het evenement 
Step In The Arena georganiseerd, een festival waarbij vele graffiti-artiesten 
naar de Berenkuil komen om live nieuwe pieces te zetten onder het oog van 
toeschouwers.

Eindhoven is geen doorsnee Nederlandse stad met zijn industriële sfeer, maar 
juist dat maakt de sfeer zo anders en speciaal. De Berenkuil weet dat gevoel 
precies te vatten en om te zetten in een prachtige chaos van beelden, kleuren 
en tags.
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bed, bureau en een kleine badkamer. Hier verblijven voornamelijk alleen-
staanden, de gezinnen slapen in grotere kamers die zich in voormalige kanto-
ren bevinden. De kinderen die alleen naar Nederland gekomen zijn, worden 
samen opgevangen en onderwezen in het azc. De lange gang op de begane 
grond, die liefkozend 'de Kalverstraat' wordt genoemd, leidt naar de lokalen 
voor Nederlandse les, de bioscoop, de kapper en de polikliniek. Door de ra-
men kun je de luchtplaats zien, naast het basketbalveldje is een speeltuintje 
aangelegd. Een opblaasbaar luchtkasteel steekt met zijn vrolijke kleuren fel af 
tegen de omringende grijze muren. Zolang je je binnen deze muren bevindt, 
heb je het idee even afgezonderd van de wereld te zijn. Dat is ook het beeld dat 
dit asielzoekerscentrum opwekt: hoewel het zich binnen de ring van Amster-
dam bevindt, is het een dorpje op zich. Binnen deze muren lijkt het er vreed-
zaam aan toe te gaan: een homobelangenvereniging vertelt ons hoe ze cock-
tailevents organiseren voor LGBTQ+-bewoners die wegwijs willen worden in 
de Amsterdamse gay scene en hulp of een gesprek nodig hebben. Ook zet 
Vluchtelingenwerk Nederland zich in voor het welzijn van de bewoners. Waar 
je van buiten vooral grijze torens ziet, is het van binnen een hechte gemeen-
schap. Ondanks de culturele omslag die hier heeft plaatsgevonden, wordt de 
Bijlmerbajes binnenkort weer teruggenomen door Amsterdam. De gevange-
nis staat te koop en op geheel Amsterdamse wijze zullen de voormalige cellen 
omgebouwd worden tot nieuwbouwappartementen. Alleen op de vraag wat 
er vervolgens met de vijfduizend huidige bewoners zal gebeuren, kan nie-
mand ons antwoord geven. 

Toen het asielzoekerscentrum van Amsterdam zich pakweg een jaar ge-
leden vestigde in de voormalige Bijlmerbajes, stuitte dit op een hoop 
weerstand. Een gevangenis zou niet de geschikte plek zijn om mensen 

met een oorlogstrauma te huisvesten: er hingen tralies voor de muren, er 
stond een metershoge omheining rond het complex en de enige mogelijk-
heid om buiten te komen, was via de luchtplaats: een grijs, afgesloten plein. 
De voormalige gevangenis heeft zich in een mum van tijd echter ontpopt tot 
creatieve broedplaats. De plek is – behalve voor asielzoekers – ook bedoeld 
voor Amsterdammers. De stigma's van het gevangenisverleden die eerder 
nog tegen het complex werkten, worden nu in diens voordeel gebruikt. Zo 
organiseert Bijlmerbajes Events het spel 'Wie is de foute cipier?' – een ge-
vangenis-upgrade van het televisieprogramma Wie is de mol? – en kun je uit 
een cel ontsnappen in de escaperoom. 'Er is hier zo veel te doen, dat ik niet 
eens weet wat er allemaal aangeboden wordt', vertelt bewoner Yemane ons.  
 

Hij is gevlucht uit Eritrea en woont inmiddels negen maanden in Amsterdam. 
Zijn dagen brengt hij door met het leren van Nederlands en het doen van 
vrijwilligerswerk in het centrum. Voor Yemane voelt de bajes niet meer als 
een gevangenis en ook de tralies ziet hij nauwelijks nog. Toch schemert de 
geschiedenis overal door. We zien de namen van oude gevangen in de muur 
gekrast staan en treffen hier en daar een kogelgat in de ramen. Hoezeer er ook 

met kleurige verf en Perzische tapijtjes te werk is gegaan, de oorspronkelijke 
functie van het gebouw blijft zichtbaar: het was de bedoeling dat mensen hier 
niet uit konden. 

Nederlandse les in de Kalverstraat
Een gids neemt ons mee naar een van de torens waar de bewoners verblijven. 
In een lange gang bevinden zich aan weerszijden rijen cellen, alle identiek. Als 
je tussen de tralies door kijkt, heb je best een mooi uitzicht van Amsterdam. 
Een cel is niet veel groter dan de gemiddelde studentenkamer: je vindt er een 
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De Bijlmerbajes: wonen in een gevangenis
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De media heeft de afgelopen maanden veel over de verschillende initiatieven in de Bijlmerbajes bericht. Toch werd  
een groot onderdeel van de voormalige gevangenis hierin steevast vergeten: Hoe gaat het er aan toe in het gevestigde 
asielzoekerscentrum?    Tekst /// Alrun Bernhard en Andrea Huntjens    Beeld /// Sietske Arnoldus

Het tentamen

Gehaast race ik met mijn fiets langs Artis over de Plantage Middenlaan. Gedachtes 
als ‘waar is die kl-ote Plantage Muidergracht’ en ‘volgens Google Maps was het 
toch hier?’ flitsen door mijn hoofd. Ik ben op zoek naar de Amsterdam Business 

School (ABS), een goed verstopt onderdeel van de UvA.

Waarom zou een geesteswetenschapper zich buiten het centrum wagen en vrijwillig een 
gebouw binnenlopen waarop met koeienletters ‘AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL’ staat 
geschreven? Ik hoor het je denken. De reden is eenvoudig: ergens binnen in die bunker 
wordt op woensdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur het vak Wonen en Woonbeleid 
gegeven.

Iets voor 13:00 uur katapulteer ik mijn fiets het fietsenrek van de ABS in en ren naar bin-
nen. Even denk ik nog dat ik in een soort van metrostation ben aangekomen, maar als 
ik ergens bordjes zie met het onbegrijpelijke ‘REC C2.05’ (de collegezaalaanduidingen), 
weet ik weer dat ik op de UvA ben. Drie trappen later sta ik hijgend, en lichtelijk bezweet, 
in het juiste lokaal. Het college is gelukkig nog niet begonnen. Het is een smal lokaal en 
iedereen lijkt elkaar te kennen, want ik voel de ogen van alle studenten op mij gericht 
als ik aan de zijkant de trap op loop en een plekje zoek bovenin de zaal. Nog geen tien 
seconden nadat ik ben gaan zitten, nemen er twee studenten naast mij plaats. Ik ben 
volledig ingesloten. Om me heen vang ik wat gesprekken op: ‘Nee ik heb eigenlijk niet 
zo goed geleerd’ en ‘Hè? Ja dat moest je ook leren voor vandaag.’ Langzaam breekt het 
zweet me uit. Leren? Voor vandaag? Het zal toch niet!

Op hetzelfde moment komt een man, eveneens lichtelijk buiten adem, het lokaal bin-
nenstormen. Hij begint papieren uit te delen en waar ik bang voor was wordt werkelijk-
heid: ze hebben een tentamen vandaag. Enigszins gegeneerd grijp ik al mijn spullen 
bij elkaar en luid excuserend en medestudenten aanstotend bereik ik het gangpad. 
Verbaasd kijkt de docent mij aan. ‘Ja, sorry ik ben van Babel en voor een artikel wil ik 
graag een les van u bijwonen.’ Hij schudt zijn hoofd en met een licht paniekerige onder-
toon zegt hij: ‘Dat gaat niet vandaag, we hebben tentamen.’ Alsof ik dat niet al begrepen 
had.‘Kom maandagavond om 17:00 uur maar terug, dan is het college.’

Even later sta ik gedesillusioneerd buiten op de gang. Dan realiseer ik mij waarom ik het 
vak zelf niet heb gekozen. Ik kan helemaal niet op maandagavond. 

Een vak volg je niet altijd omdat het moet. Op welk vak 
was je zelf nooit gekomen en hoe is het om dat vak te 
volgen? Deze maand: Wonen en Woonbeleid. College 
Sociale Wetenschappen, afdeling Sociale Geografie en 
Urbanisatie.    Tekst /// Kay Rutten    Beeld /// Rosa van Triest

Onderwijsinstituut: Wonen en Woonbeleid (Open UvA College)
Docent: MSc. C. Hochstenbach
Onderwijsinstituut: College Sociale Wetenschappen
Ingangseisen: minimaal 60 EC op WO niveau ten tijde van de vakaanmelding 
Periode: Semester 1, blok 1 
Voertaal: Nederlands 

ALS JE TUSSEN DE TRALIES DOOR 
KIJKT, HEB JE BEST EEN MOOI 

UITZICHT VAN AMSTERDAM
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H oe je van dichter naar vertaler gaat, is 
een vraag die Ingmar Heytze zichzelf ook 
stelde. Hij werd in dit geval benaderd door 

regisseur Olivier Diepenhorst. Eenzame begeerte 
is een vertaling van een tweeluik bestaande 
uit Lunch (1983) en The Bow of Ulysses (2002), 
gemaakt door Steven Berkoff. Het tweeluik in 
zijn originele versie is bloemrijk van taal en valt 
te lezen als een lang gedicht. Een vertaling van zo 
een stuk, zo zei Diepenhorst tegen Heytze, dat is 
echt iets voor jou. En het beviel Heytze: ‘Ik weet 
weinig van toneel, maar het leukste van het stuk 
vind ik het feit dat de mannelijke en vrouwelijke 
hoofdrolspeler elkaar helemaal kapot maken. Het 
gaat veel meer om hoe ze alles zeggen, dan om wat 
ze zeggen.’

Het verhaal is vrij simpel. ‘Een man en een vrouw 
ontmoeten elkaar op het strand, ze raken aan de 
praat. Er zit een bepaalde eenzaamheid en leegte 
in die mensen. Toch hebben ze seks met elkaar. 
Dat is het einde van het eerste deel. Het vervolg 
gaat over dezelfde mensen, twintig jaar later. Ze 
zijn getrouwd en de kinderen zijn het huis uit. Ze 
zijn nog steeds even ongelukkig, vegen elkaar de 
mantel uit.’ Heytze vertelt dat het stuk draait om 
de dialoog tussen het duo, maar vooral ook om 
de monoloog van ieder personage op zich. ‘Er zijn 
maar een paar beurtwisselingen. Ieder personage 
heeft ongeveer twee of tweeënhalve pagina om te 
vertellen wat ze dwars zit. Je vraagt je vooral af wie 
hier nou wie redt van de eenzaamheid. Ze komen 
er niet uit. Op een beeldende manier gooien ze het 
elkaar voor de voeten. Ze blijven kiften. Genieten 
van het kiften, dat bindt ze.’

Letterlijke interpretatie
Een titel als Eenzame begeerte klinkt niet als een 
hoogstaand literair stuk, zo merken wij op. Het 
klinkt eerder als een bouquetroman. Heytze, ge-
kleed in volledig zwart, met een doodskop om zijn 

vinger, vertelt dat hij dit gevoel wel snapt. ‘Ik heb 
dit zelf ook niet bedacht, maar Olivier. Eerst wilde 
ik nog voorstellen om het te veranderen, maar uit-
eindelijk vind ik het wel een goede titel. Begeren 
ze de eenzaamheid? Of maakt de begeerte ze een-
zaam? Het mes snijdt aan twee kanten.’ 

Zelf heeft hij niet heel veel invloed op de uitvoe-
ring van het stuk. ‘Ik vind het ook niet moeilijk om 
het stuk uit handen te geven. Ieder zijn vak, om zo 
te zeggen. Ik kan niet wat de regisseur kan en vice 
versa. Wat die acteurs doen, dat zou ik helemaal 
niet kunnen. Het voelde wel als mijn vertaling 
toen de acteurs het voordroegen bij hun eerste le-
zing. Ze deden het zo goed. Ze leken het direct te  
snappen, al gaven ze later ruiterlijk toe dat het niet 
zo was. En dan deden ze nog niets, ze gebruikten 
alleen hun stemmen nog maar. Ik weet verder 
niets van acteren, dus mag het gelukkig uit handen 
geven.’

De vertaling van het stuk was al een zenuwklus op 
zich, zo vertelt Heytze. Hij onderschatte hoeveel 
tijd het kostte. ‘Engels spreekt iedereen toch? Ik 
was er ook wel goed in op de middelbare school: 
ik stond hoger voor Engels dan voor Nederlands. 
Maar wanneer je een literair werk gaat vertalen 
kom je erachter dat het Engels dat je kent vooral 
spreektaal is. Je hebt geen literaire woordenschat.’ 
Hij vertaalde veel zinnen niet letterlijk, maar pro-
beerde wel zo goed mogelijk de lading te dekken. 
‘Letterlijk vertalen kon niet. Dan was er geen touw 
aan vast te knopen. Ik vond wel dat het zo syno-
niem mogelijk vertaald moest worden.’ Marcel 
Otten maakte ooit een eerdere vertaling van het 

stuk Lunch. In tegenstelling tot Heytze koos Otten 
eerder voor goed speelbaar in plaats van literair 
mooi. ‘Berkoff heeft ritme en klank, als je dat pa-
rafraseert raak je het kwijt. Je kan andere accenten 
leggen op een vertaling, maar naar mijn mening 
is het dan geen daadwerkelijke verbetering, al-
leen een gelijk alternatief. Als mijn vertaling beter 
had gekund, had ik dat vreselijk gevonden.’ Heytze  
las de andere vertaling dan ook pas nadat hij klaar 
was met zijn eigen klus en moest toegeven dat  
Otten het speelbaarder had vertaald – ‘maar vol-
gens mij is mijn vertaling vollediger.’ Omdat hij 
zichzelf de eis had gesteld dat het zo synoniem 
mogelijk moest, worstelde hij wel met sommige 
woorden. ‘De vrouw in het stuk heeft het erover 
dat ze bekeken wordt door mannenogen, waar-
bij Berkoff het woord “ray” gebruikt. Ik heb het 
woord voorgelegd aan mijn vrienden op Facebook. 
Die groep mensen gebruik ik als denktank. “Ray” 
kan van alles zijn, stralen, roggen. “Misschien is 
het wel een typefoutje”, zei Wim Hofman, een be-
vriende schrijver. Ik mailde Steven Berkoff zelf via 
het agentschap. Binnen een week had ik antwoord. 
De vertaling was gewoon “stralen.” Ik moest niet te 
veel nadenken.’

Verbaal bijten
Tijdens het vertalen valt natuurlijk niet te ont-
komen aan interpretatie. Heytze vertelt dat hij 
eigenlijk pas achteraf zag hoeveel hij van zijn ei-
gen ervaringen aan de vertaling heeft toegevoegd. 
‘Tijdens de lezing hoorde ik de twee stemmen en 
besefte: dit zijn een nogal illustere ex van mij en 
ik. Wij figureerden eigenlijk. We hebben zes weken 
wat gehad en dat was een grote verbale slachtpar-
tij. Dat vonden we allebei leuk. Vrienden dachten 
dat we of gingen trouwen, of in zes weken elkaar 
helemaal stuk maakten en uit elkaar gingen. Tij-
dens het vertalen hoorde ik dit niet, dan zit het 
stuk als een stem in je eigen hoofd. Ik zat niet met 
een soort Bert en Ernie-handpoppen te praten; het 

was gewoon één toon. Ik zal nog contact met haar 
zoeken, haar op het stuk wijzen. Ik denk dat ze het 
wel lachen vindt, dat ze het ook wel ziet.’ 

De herinnering werkt hetzelfde als de connectie 
die hij voelt met zijn eigen werk en het toneelstuk. 
‘Meteen toen ik het stuk las merkte ik dat ik wel 
houd van dit soort omgang tussen mensen. Dit 
is een omgang die je alleen maar kan hebben in 
een intieme relatie, anders pik je dit soort dingen 
niet. Dat bederf dat in elke verhouding zit, dat is 
gewoon erg mooi. Bederf, als in deze mensen zijn 
verknipt, het zijn losers, ze tellen niet mee in de 
maatschappij.’ Dit zie je terugkomen bij de perso-
nages. ‘Het mannelijke hoofdpersonage heeft een 
belachelijke baan als advertentieverkoper bij een 
blad dat nog niet bestaat. Het bestaat pas als hij 
genoeg advertenties heeft verkocht, eigenlijk een 
beetje zoals bij Lijmen/Het been van Willem Els-
schot. Het is een vertegenwoordiger die in een pak 
dingen loopt te slijten en een ontzettend laag zelf-
beeld en weinig zelfrespect heeft. Hij praat over 
zichzelf, na de zoveelste afwijzing, als vet dat van 
de trap afdruipt en naar de Starbucks gaat, waar 
al die andere vertegenwoordigers ook binnen ko-
men, met de afwijzingen zichtbaar als oorvijgen in 
hun gezicht.’ Ook de vrouw uit het stuk weet niet 
helemaal waar ze mee bezig is. ‘Zij verzint een 
minnaar. Het is een man die houthakker is en naar 
oud parfum ruikt. Hij bestaat niet. Daarin vullen ze 
elkaar aan: ze leven in fantasieën, maar minachten 
zichzelf en bijten elkaar verbaal. Het staat heel ver 
af van mezelf, ik sta helemaal niet zo in het leven, 
maar ik begrijp dat wel.’

‘Een gedicht zie ik als een voordracht’, zo vertelt 
Heytze. Daarmee is de overstap naar een toneel-
vertaling niet heel ver weg. ‘De vertaling was wel 
lollig. Ik werd eerzuchtig. Op tweederde van de 
vertaling had ik de ambitie gekregen om het waan-
zinnig te maken. Als ze het leuk zouden vinden, 
zou ik misschien zelfs nog een keer een vinger op 
kunnen steken: ik heb ook nog iets liggen!’ Het zou 
niet makkelijk voor Heytze worden om een eigen 
stuk te schrijven. ‘Ik houd niet zo van Nederlands 
Theater om de volgende reden: acteren staat in 
dienst van de tekst, en acteurs vinden tekst maar 
lastig. Ze denken weleens: Misschien kan het zo 
beter. In het beste geval komen ze met iets wat ik 
al bedacht had, zei Wim T. Schippers ooit. Acteurs 
moeten hun bek houden en zeggen wat er staat. 
Er zit een reden achter.’ Aan de andere kant geeft 
hij toe dat hij misschien te veel waarde hecht aan 
dingen die anderen minder belangrijk vinden. 
‘Dirkje Kuik beschreef de kunstenaar ooit als een 
galeislaaf. Je maakt je druk over dingen waar geen 
belang achter steekt, maar je maakt je er toch druk 
over.’ 

Aan het einde van het gesprek mijmert Heytze 
over het stuk. ‘Het is een zwaar, zoet en bederfelijk 
stuk over twee mensen die je een beter lot gunt. Je 
wordt er empathisch van. Je wilt ze een knuffel ge-
ven. Laat je niet kisten, wil je zeggen. Iets in ze past  

bij elkaar, ze horen bij elkaar met al hun waanzin. 
Anders zouden ze niet al die tijd uitrekken om el-
kaar de les te lezen. Je huwelijk is niet mislukt als 
je ruziet, je huwelijk is mislukt als je elkaar niets 
meer te zeggen hebt. “Ik was vitaal, ik was jong, 
had weg moeten gaan… Jij hebt mij gered? Je zat 
alleen op het strand in de stoel met een verzonnen 
minnaar, ik had toen moeten denken: wat moet 
ik met jou? Ik bedoel, wilde ik serieus iets begin-
nen met een halve gare die kerels verzint die naar 
goedkope aftershave stinken? Zeg nou zelf, toen 
hadden de alarmbellen toch wel af moeten gaan,” 

 zo zegt de een tegen de ander. Dit zeg je niet als je 
uitgepraat bent. Het verhaal eindigt ook met: “The 
story continues forever.” Ze kiften nog lang en ge-
lukkig door.’ 

We verlangen niet naar de ander, we verlangen naar het verlangen. Over dit  
gevoel, dat de basis is voor vele ongelukkige relaties, gaat het toneelstuk Eenzame 

begeerte (2017). Dichter Ingmar Heytze (1970) maakte de vertaling van het  
oorspronkelijk Engelse stuk.      

Tekst /// Alrun Bernhard en Marloes Hesen    Beeld /// Sietske Arnoldus  

GENIETEN VAN HET 
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Ingmar Heytze was de Utrechtse stadsdichter 
van 2009 tot 2011. Hij bracht verschillende 
bundels uit, waaronder De Allesvrezer en Aan de 
Bruid. De vertaling Eenzame begeerte schreef hij 
in opdracht van de regisseur Olivier Diepenhorst. 
Het stuk gaat op 25 november in première. 

Zwaar, zoet 
en bederfelijk 

TIJDENS DE LEZING HOORDE IK DE TWEE 
STEMMEN EN BESEFTE: DIT ZIJN EEN 
NOGAL ILLUSTERE EX VAN MIJ EN IK
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De Wiv gaat per 1 januari in werking. Kunnen wij dit via een referendum 
voorkomen? 
‘Nee, gelukkig niet. Helaas zijn er discussies over de vraag of referenda bin-
dend zouden moeten zijn. Ook zijn er veel populistische politici die uitroe-
pen dat het referendum doorslaggevend zal zijn. Dit mag helemaal niet. We 
hebben een parlementaire democratie waarin het parlement beslist, niet de 
burgers.’

Maar deze wet gaat over de privacy gegevens van burgers. Mogen zij 
hier niet juist iets over zeggen? 
‘We hadden hiervoor al een wet, die is alleen wat gemoderniseerd. We hebben 
rechters en toezichtcommissies die de beslissingen aan banden leggen. Het 
is te simpel om te zeggen dat iedereen wordt afgeluisterd. Vergelijk het met 
het volgende: de politie draagt een wapen. Dat betekent niet dat een agent 
zomaar mag schieten. Dit mag alleen in uiterste uitzonderingen waarbij er zo-
wel vooraf als achteraf wordt getoetst. Een wet zoals deze mag juist niet aan 
het volk worden overgelaten, omdat er zo veel emotie in verscholen zit. Stel 
nou dat er drie dagen voor het referendum een aanslag in Amsterdam wordt 
gepleegd. Dan roept de PVV onmiddellijk: degene die tegen deze wet stemt, 
opent een deur voor terrorisme. De uitkomst staat zo al vast. Juist daarom 
hebben wij een parlementaire democratie: om emotie niet de overhand te 
laten nemen. Het parlement moet zich niets aantrekken van referenda en een 
eigen koers varen.’

Denkt u dat de burgers hiermee akkoord gaan? 
‘Waarom niet? Mensen pikken heel veel. Het permanent misbruiken van de 
democratie voor dit soort zaken is onder populisten heel gebruikelijk gewor-
den. Iedereen heeft een mening terwijl niemand echt weet waar het over gaat. 
Dit soort ongenuanceerde reacties zijn gewoon heel vervelend.’

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International steunt het referendum 
wel.
‘Ja, ze hadden geen keuze. Ze waren al bezig met lobbyen om nuance in de wet 
aan te brengen en een sterkere toetsing in te stellen. Toen zijn ze ontzettend 
voor het blok gezet en moesten ze hun steun wel uitspreken. Als ze dat niet 
gedaan zouden hebben, zouden ze de beschuldiging gekregen kunnen hebben 
geen mensenrechtenorganisatie te zijn. Referenda zijn rotdingen. Het zijn de 
instrumenten van populisten.’

In de grondwet staat dat het briefgeheim heilig is. Waarom mogen mijn 
WhatsApp-gesprekken en e-mails dan wel gehackt worden? 
‘Privacy impliceert dat grondrechten worden beperkt onder omstandighe-
den. Die grondrechten zijn nooit absoluut. Bij hoog gevaar moeten wij alle-
maal iets inleveren. Het is het “not in my backyard”-principe: wel de crimi-
nelen aftappen maar niet mij. Helaas weten we niet wie er wel crimineel is 
en wie niet. Als de regering terreur en criminaliteit in de gaten wil houden, is 
de keerzijde dat jij en ik ook afgetapt kunnen worden. Rechters hebben wel 
gezegd dat een sleepnet de ultimate remedie is. Als men niet kan aantonen 
dat het nodig is, gaat het echt niet gebeuren.’

Goed, stel dat het echt niet anders kan in dienst van de veiligheid. 
Waarom mogen mijn gegevens dan drie jaar bewaard worden? 
‘De minister moet echt aan kunnen tonen dat dit noodzakelijk is. Er moet per 
geval bepaald worden of dit nodig is. De gegevens moeten zo snel mogelijk 
verwijderd worden en dit wordt continu getoetst. Dat de gegevens in het erg-
ste geval drie jaar bewaard mogen worden, betekent niet dat dat mag.’ 

Hoe kan de overheid momenteel het beste handelen? 
‘De overheid moet transparant gaan werken. Dit geheimzinnige gedoe levert 
alleen maar op dat de burgers nu denken dat ze de hele dag overal afgetapt 
worden terwijl dat echt niet mag. Alleen in hoge uitzondering met de toe-
stemming van de minister, een commissie en een rechter is het toegestaan. 
Als de regering hier gewoon duidelijk over is, denk ik dat mensen zich een 
stuk minder zorgen maken.’ 

‘De term “technologieneutraal” heeft te veel nadelen. Als je dit begrip  
gebruikt, moet je daar wel iets voor in de plaats stellen. Beter toezicht, be-
ter checken, bredere maatschappelijke discussies. Dat zit nog niet in deze  
wet. Daarbij is het ook niet transparant en staan er geen verplichtingen  
in om te rapporteren. Als je naar het buitenland kijkt, zie je dat er veel  
meer verantwoording afgelegd moet worden aan de bevolking. In Neder- 
land wordt dit niet gedaan, omdat men ervan uit gaat dat criminelen  
dan onze werkwijze zouden kunnen afkijken. In andere landen zijn ze daar 
makkelijker mee. Ik zou niet weten waarom de regering niet transparanter 
kan zijn.’

Men zou ook kunnen stellen dat als je niets te verbergen hebt, er geen 
angst nodig is.  
‘Dit wordt heel veel gezegd. Ik vind dit een foute vraag. Het gaat om de macht 
van de overheid tegenover de burger. Dat betekent dat de overheid mij moet 
uitleggen waarom zij vinden dat ze toegang mogen krijgen tot de informatie 
van burgers. Burgers hoeven zich niet te verdedigen, de overheid moet met 
argumenten komen.’

Het argument van de overheid zou kunnen zijn dat terrorisme op deze 
manier makkelijker opgespoord kan worden. 
‘Als dat zo is, dan moet er telkens gekeken worden naar de meest effectieve 
methode die de minste maatschappelijke lasten met zich meebrengt en die 
ook in verhouding proportioneel is. Daarbij moet er transparant gewerkt 
worden, zodat burgers niet achterdochtig worden en moet het gebruik van 
middelen getoetst worden.’ 

Wordt dat op dit moment niet gedaan? 
‘Niet genoeg. Als het gaat om het uitwisselen van informatie met buitenlandse 
veiligheidsdiensten, dan is het alleen de minister die zijn goedkeuring geeft. 
De veiligheidsdiensten zijn geen onafhankelijke diensten, het is onderdeel 
van het ministerie van defensie of binnenlandse zaken. Als de minister dit 
vervolgens moet beoordelen, lijkt het wel erg op een slager die zijn eigen 
vlees keurt. Natuurlijk moet een ministerie op orde zijn. Bij dit soort gevoe-
lige gevallen proberen wij als adviesorgaan enkel te benadrukken: dit moet 
per geval door de rechter getoetst en beoordeeld worden.’

D e sleepnetwet is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheids-
diensten (Wiv) die per 1 januari 2018 van kracht zal gaan. De wet is 
reeds omstreden vanwege het vermeende sleepnet – een digitaal net 

dat over een hele wijk geplaatst kan worden wanneer de Algemene Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een target heeft gespot in de omgeving. 
Zo worden niet alleen de gegevens van criminelen, maar ook de WhatsApp-
berichten, sms'jes en e-mails van onschuldige burgers onderschept. De op-
hef die hierover ontstond, zorgde ervoor dat er, dankzij een campagne van 
studenten van de UvA, genoeg handtekeningen werden verzameld om een 
referendum te starten. Van Eijk heeft zich uitgesproken tegen de “Wiv”, maar 
is ook fel tegenstander van referenda. 

U heeft zich uitgesproken tegen de sleepnetwet. Zou u ons allereerst 
kunnen uitleggen wat de sleepnetwet precies inhoudt? 
‘Er bestaat geen sleepnetwet. De sleepnetwet is slechts een klein middel bin-
nenin de Wiv, zodat de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten beter toezicht 
kunnen houden op criminaliteit. Er bestond al een dergelijke wet, maar die 
was verouderd doordat de technologie zo snel gemoderniseerd is. In de oude 
wet was het zo geregeld dat de ethers afgetapt mochten worden, maar de 
kabels niet. Tegenwoordig gaat bijna alles via de kabel en is het dus frap-
pant dat de veiligheidsdiensten daar geen toegang toe hebben. Er zijn andere 
technologieën en ook andere toegangsmogelijkheden nodig.’ 

Onder welke voorwaarden hebben de veiligheidsdiensten toegang tot 
deze informatie? 
‘Binnenin de Wiv kan een middel – in dit geval een sleepnet – alleen gebruikt 
worden in bepaalde situaties. Men moet zich goed bewust zijn van het feit dat 
een sleepnet vrijwel uitsluitend informatie van onschuldige burgers bevat. 
Het uitgangspunt moet zijn: er is een specifiek target en telkens als je nieuwe 
informatie krijgt, moet de kring van informatie van anderen zo klein moge-
lijk worden. Het mag alleen ingezet worden als het resultaten oplevert en de 
waarborg moet gelegd worden in de wet en bij toezichtsorganen. De waar-
borg had beter gekund, maar het is allemaal wel redelijk in de wet geregeld. 
Het is niet zo dat de veiligheidsdiensten plotseling een sleepnet over heel 
Nederland kunnen leggen en zo gegevens kunnen aftappen. Er zijn procedu-
res voor, maar deze zijn in mijn ogen nog niet voldoende.’

Wat is dan het probleem met de wet? 
‘De technologieën die gebruikt mogen worden staan niet goed beschreven. 
Er staat nu: “technologieneutrale koers.” Dat klinkt heel sympathiek: je kunt 
nou eenmaal niet voorzien wat er in de toekomst qua technologische voor-
uitgang gaat gebeuren. Maar het heeft te veel nadelen. Normaal gesproken 
zou je een technologie benoemen en omschrijven. Nu verandert het alleen 
zo snel dat we op deze manier iedere keer weer een wetaanpassing zouden 
moeten doorvoeren. Dat kost tijd en geld, waardoor het dus  op deze manier 
wordt aangepakt. Maar juist omdat je niet weet wat de technologie gaat doen 
in de toekomst, weet je nog niet of er technologie gaat komen waarvan het 
aftappen ervan te ver zou gaan. Het kan gevaarlijk worden als we dit niet 
genoeg afbakenen.’

Uw probleem met de Wiv is dus niet de wet zelf, maar het feit dat we 
niet weten welke technologie er in de toekomst gaat komen? 
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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. Deze maand: Nico van Eijk (1961), hoogleraar informatierecht aan de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Instituut voor Informatierecht (IViR) over waarom hij 
niet per se tegen de sleepnetwet is.    Tekst /// Andrea Huntjens en Hannah van der Vegt    Beeld /// Jikke Lesterhuis

In literatuurtheater Perdu ging het op een avond over mislukkingen. 
Mislukkingen in de poëzie, en dus ook over mislukkingen in het le-
ven. Sprekers waren een aantal − al dan niet mislukte − in de letteren 

werkzame figuren, waaronder de in 1996 naar Zuid-Afrika gevluchte 
dichter Alfred Schaffer. Deze vertelde dat elk geschreven voortbrengsel 
ergens mislukt is in de ogen van de auteur, en dat een werk geslaagd is 
als de lezer de mislukking over het hoofd ziet. 

Schaffer merkte op dat sinds hij in Zuid-Afrika woont, de geografische 
afstand met Nederland hem ook een gevoel van afstand heeft gegeven je-
gens het werk dat hij in Zuid-Afrika voortbrengt, alsof de fysieke afstand 
tussen de twee landen hem ook een afstand heeft geboden ten opzichte 
van de literatuur. Naar eigen zeggen heeft hij daarmee een soort buiten-
staanderspositie verworven, terwijl hij gewoon publiceert bij een grote 
bekende Nederlandse uitgeverij, De Bezige Bij. Voor Schaffer heeft zich 
de angst om te mislukken daarmee afgedaan. Dat was een opmerking 
die representatief was voor de hele avond: mislukken doe je voor jezelf, 
maar vooral in het oog van anderen. 

In De Groene Amsterdammer stond kortgeleden een recensie over de 
nieuwe film van Darren Aronofsky, Mother! (2017), waarin de film ‘een 
grandioze mislukking’ werd genoemd. Ik vond het een geweldige film, 
waarmee ik al voldoende bezwaar had om de recensie zelf een misluk-
king te noemen. Toch had deze recensent, hoewel met een andere bedoe-
ling, de juiste woorden gevonden voor Aronofsky’s moderne tragedie, 
namelijk dat er een grandiositeit kan schuilen in het mislukken. En als 
dat aan de orde is, praten we over het wezen van alle grote, tragische 
kunst, en tegelijk over het leven, dat gedoemd is te mislukken in de dood.

In Jeroen Brouwers’ zelfmoordencyclopedie, De laatste deur (1983, 
2017), lezen we hoe − al dan niet mislukte − in de letteren werkzame 
figuren de eer om het leven tot een mislukking te laten komen, aan zich-
zelf hebben gehouden. Brouwers verheft hiermee de mislukking tot iets 
grandioos, en brengt het onder in een grandioos literair werk, zodat hij 
de culturele taboes omtrent zelfdoding aan de kaak kan stellen. Brou-
wers’ idee is: laat iemand er een einde aan maken als hij dat wil. Ik wil 
dit beamen met een nieuwe leuze, die misschien ergens in grote witte 
kapitale letters tussen de hovaardige lijfspreuken van de UvA-kantines 
kan worden geplaatst, luidend: ‘LAAT DE MENS MISLUKKEN’.

Mislukking

Tekst /// Abel van Oosterwijk   Beeld /// Dennis Notebaart



Toneel
Uit het leven van marionetten – 
Stadsschouwburg Amsterdam
Filmregisseur Nanouk Leopold maakt haar theaterregie-
debuut bij Toneelgroep Amsterdam met deze voorstel-
ling over een zakenman die niet aan de sociale verwach-
tingen kan voldoen en compleet doordraait.
Vanaf woensdag 1 november – Stadsschouwburg – 
Leidseplein 26 –€6 (Openbare repetitie) €25 
(regulier ticket) – Voor meer informatie: www.tga.nl

Museum
Museumnacht - Amsterdam
Een museumnachtticket biedt toegang tot 57 Amster-
damse musea. Het is dus zaak om de nacht goed te plan-
nen, of flink door te lopen. Gelukkig zijn er op de website 
ook een aantal curatoren die al een route voor je hebben 
samengesteld. Denk hierbij aan de columnist - en de 
onofficiële ambassadeur van Amsterdam-Noord - Massih 
Hutak of de vrouw met de grootste sneakerverzame-
ling van Europa, Sanne Poeze. Pro-tip: neem een rugzak 
met bier mee. Afterparty bij jou thuis (of in één van de 
vele clubs waar je op vertoon van je museumnachtticket 
flinke korting krijgt)!
Zaterdag 4 november – Amsterdam –€20 – Bekijk het 
programma op: http://museumnacht.amsterdam/

Beurs
Vogue Fashion Festival – Amstel Hotel
Uit je pan op PAN Amsterdam! Ben je een liefhebber van 
kunst, design en antiek? Verslingerd aan het tv-pro-
gramma Tussen Kunst en Kitsch? Dan moet je hier zéker 
naartoe. Van oude Vlaamse meesters tot hedendaagse 
fotografie, ze zijn allemaal te vinden in de RAI.  
Zondag 19 november t/m zondag 26 november – RAI – 
Europaplein 2 – €15 per dag, €40 voor een passe partout 
– Check www.pan.nl voor meer informatie.

Concert
Gorillaz – Ziggo Dome
Boem! De Gorillaz zijn terug, dus daar moet je heen. Dit 
jaar kwam er al een nieuw album uit getiteld Humanz, nu 
kun je ze ook live komen bewonderen tijdens de gelijk-
namige tour. Een concert van de Gorillaz is een virtueel 
spektakel en dat moet ook wel: de band bestaat namelijk 
uit virtuele muzikanten. Geen last dus van slechtpreste-
rende bandleden, een concert van de Gorillaz is altijd lit!
Dinsdag 21 november – Aanvang 20:00 uur – Ziggo Dome 
– De Passage 100 – €44 – Voor meer informatie: 
www.ziggodome.nl.

Politiek
Politieke Junkies – De Balie
Elke maand organiseert debatcentrum De Balie een 
avond voor politieke junkies. Samen met Binnenhofwat-
chers en politiek analisten worden bepalende politieke 
fragmenten uitgebreid geanalyseerd. Journalisten als 
Sheila Sitalsing (de Volkskrant) en Xander van der Wulp 
(NOS), maar ook lobbyisten komen alle ins en outs met je 
delen. Wat wordt er gezegd, niet gezegd en geïmpliceerd 
in een interview? Elke maand is er ook een politicus te 
gast om de sprekers te beoordelen.
Zondag 10 november – Aanvang: 20:30 uur – Debatcen-
trum De Balie – Kleine-Gartmanplantsoen 10 – €10 – 
Meer informatie: www.politiekejunkies.nl.
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Kunst, kunst en 
nog eens politiek
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 /// Kay Rutten    Beeld /// Rosa van Triest

COLOFONDE AGENDA

November 2017

  
Nicole Kaandorp (21 jaar) is net klaar met haar bachelor 
Taalwetenschap en doet nu de schrijversvakschool. 

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!

We zagen elkaar voor het eerst op een bankje. Zij zat daar, benen over elkaar, regenlaarzen aan, en ik zei, “zeg, sorry, maar weet jij waar de Bilderdijk is?”

“Straat of kade?”

Ik fronste, “kade” gokte ik, en ze legde me de weg uit aan de hand van de tramrails, daar waar ze kruizen links, daar waar twee er vier worden rechts.

Ik vroeg: “Werk je bij de tram?”

“Nee, mijn vader heeft een modelbaan van alle lijnen, ik moet er elke avond even naar komen kijken van hem. Als er weer een verfje anders is, dat soort 

dingen.”

Ik knikte, niet vragen of hij autistisch is, dacht ik, niet vragen, iets over trams nog, iets over het weer, maar ze redde me: “Mooie trui heb je!” 

Ik ademde uit en keek naar haar mondhoeken en ik zei: “Dankjewel, wil je hem hebben misschien?”

Het was mijn reserve-trui, zo één voor in herfst over iets anders heen, heel warm. Hij was beige, met op elke elleboog een flamingo gebreid, van de 

tweedehands, en elke keer vroeg ik me af wie zoiets toch had bedacht te maken.

Ze dacht erover na, kneep haar lippen op elkaar, “echt? Maar wat als je spijt krijgt?”

“Dan bel ik je.”

“Maar je hebt… Oké. Ja.”

We lachten (zij zachter) en ik voelde mezelf bekeken, eventjes zeiden we niets, ik wist niet meer wat een natuurlijke houding voor mijn armen was.

“Pak je je telefoon niet dan?”

“Oh, ja, nee, die is leeg.” Ik zocht naar een pen in mijn broekzak, gaf hem aan haar, trok mijn trui uit en zei: “schrijf maar op mijn arm.”

En ze schreef. Haar negens staken uit onder de rest, het bolletje op de lijn en het steeltje naar beneden, zoals bij een g of een y.

“Oké,” zei ze, nam de trui in haar handen en voelde de structuur ervan. “Dankjewel.” 

Ik stak mijn hand uit en schudde de hare, zacht en droog, zei mijn naam, hoorde mijn naam herhaald worden, hoorde: “Marieke.”

Toen fietste ik weg en volgde de tramrails maar ik vergat een paar bochten, het regende en het nummer op mijn arm veegde uit, het was koud en ik kon 

na een tijd zelfs het verschil tussen de zevens en de vieren niet meer zien. Ik liep het café in, staarde naar mijn arm, en ik had spijt.

Beeld /// Elliyah Dyson



VLEESKEURING 
KUNSTZINNIG EN SPORTIEF  

'Femke lijkt mij een kunstzinnig type', bepaalt Tom (21). 'Ze is veel in 
musea te vinden, als ze niet op een terras een wijntje drinkt met haar 
vriendinnen. Ze ziet er heel lief en behulpzaam uit. Ik denk dat ze zich 
graag inzet voor anderen en hier ook veel plezier uithaalt. Ze lijkt me 
geen sporter, maar ze houdt ongetwijfeld van wandelen in de natuur 
en zwemmen.'

Femke studeert Literatuurwetenschap en Onderwijskunde, maar is nu 
vooral druk bezig met haar stage bij het Stedelijk Museum in Breda. 
'Ik werk daar op de educatieafdeling, waar ik lesmateriaal ontwikkel 
voor kinderen. Daarnaast ben ik vooral veel outdoor te vinden: ik doe 
aan klimmen, zwemmen en zit bij de scouting. Op deze manier houd 
ik mezelf bezig. Soms wordt het wel echt te veel hoor, dan vind ik alles 
interessant!' lacht ze.

'Wauw, deze jongen straalt echt gezelligheid uit!' zegt Femke (21), wan-
neer ze Toms foto ziet. 'Ik geloof dat hij wel van een technofeestje of 
–festival houdt. Hij brengt ongetwijfeld veel van zijn avonden met zijn 
vrienden in de kroeg door. Daar kan hij dan lekker gek doen en zichzelf 
flink laten gaan. Hij lijkt me ook een sporter: hij doet vast veel aan fit-
ness en beoefent daarnaast een balsport.'

Tom is het feestbeest dat Femke al vermoedde dat hij was. 'Ik bezoek 
veel feestjes en festivals en ben helemaal gek van hardstyle.' Daarnaast 
houdt hij zich inderdaad veel bezig met een balsport: 'Afgelopen jaar 
was ik de voorzitter van studentenvolleybalvereniging UvO. Daar had 
ik het erg druk mee. Misschien dat ik daarom bij Media en Cultuur ook 
maar 18 studiepunten heb gehaald. Al kunnen de borrels na de training 
daar ook iets mee te maken hebben gehad.'

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 /// Andrea Huntjens    Beeld /// Saskia Groenewegen en Sietske Arnoldus


