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Buiten de gebaande paden
Stel je eens voor: het leven zoals wij het kennen bestaat niet. Ons lichaam is gevangen en 
onze geest leeft in een computersimulatie. Het lijkt een ondenkbare situatie, maar in The 
Matrix is het voor Thomas A. Anderson de realiteit. Het ironische van deze filmreeks is dat 
het een fictief verhaal is over hoe het ‘echte’ leven in deze fictieve werkelijkheid eigenlijk 
fictief is. Begrijp je het nog? Maar wat nou als onze werkelijkheid ook fictief is en we naar 
een film kijken over hoe het leven eigenlijk een computersimulatie is, terwijl we in een 
computersimulatie zitten? Krankzinnig toch? Onze kersverse en levensechte redacteur Kas 
Galstaun reflecteert op kritische wijze op deze zogenaamde ‘simulatiehypothese’; een on-
denkbaar idee dat desalniettemin steeds meer aan populariteit begint te winnen. Dit artikel 
(be)staat op pagina 12.

Nieuwe ideeën worden in eerste instantie vaak belachelijk gemaakt. Vraag het maar aan 
Nicolaas Copernicus of Louis Pasteur. Toen IDFA-oprichtster en directeur Ally Derks het in 
1988 voor het eerst had over een ‘documentairefestival’ werd ook zij uitgelachen (pagina 
16). Tegenwoordig is een leven zonder IDFA net zo ondenkbaar als het leven in een com-
putersimulatie. Volgend jaar draagt Derks het IDFA-stokje zelfs over aan de jongere gene-
ratie. In het kader van IDFA selecteert Babel in dit nummer zijn favoriete documentaires  
(pagina 20).

Een ander persoon valt deze maand ook op vanwege zijn innovatieve geest. In ‘De Ode’  
bewondert Margriet Schavemaker oud-directeur Willem Sandberg van het Stedelijk Mu-
seum (pagina 22). Onder zijn leiding moest het museum vooral voor vernieuwing staan. 
Schavemaker: ‘Hij wilde innoveren, wilde anders zijn.’ Het museum ontwikkelde mede 
dankzij hem tot een internationaal centrum voor moderne kunst.

Wie wil vernieuwen, moet buiten de gebaande paden treden. Juist omdat radiomakers bij 
Red Light Radio veel vrijheid krijgen en zich niet aan bepaalde formats, playlists of genres 
hoeven houden, willen zoveel mensen bij het station betrokken worden (pagina 7). Volgens 
één van de oprichters Hugo van Heijningen ‘is er een grote groep over de hele wereld die 
niet meer naar conventionele commerciële radio wil luisteren en zijn heil op het internet 
zoekt.’

Een wijze les voor ons allen: wees innovatief en durf met de meest krankzinnige ideeën 
te komen. Het leven in een computersimulatie? Over dertig jaar weten we misschien niet 
beter.

Vincent Smit en Kim Visbeen
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denken. Maar om te zeggen dat er sprake is van 
een feministische maatschappij zou voorbarig 
zijn. ‘Het is literatuur, geschreven door mannen 
uit de bovenste vijf procent van de maatschappij, 
vóór mannen uit de bovenste vijf procent. Om daar 
dingen uit af te leiden over de gehele maatschappij 
durf ik niet. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat er 
in het denken bepaalde Freiräume waren: moge-
lijkheden om vrouwen op een andere manier af te 
schilderen.’

Ruimte dus voor vrouwen om krijgerstaken op 
zich te nemen. Maar ook ruimte voor mannen om 
gevoelens te tonen. ‘Ik neig ernaar te spreken over 
een glijdende schaal, met mannelijk en vrouwelijk 
aan de uiteinden, en iedereen kan ergens op die 
schaal zijn.’ Daarmee lijkt het voor vrouwen moge-
lijk te zijn om een held te worden; het is niet afhan-
kelijk van je geslacht. ‘Wat bij het echte heldendom 
uitmaakt, is dat men zich inzet voor een hoger doel 
en dat dit ook wordt erkend. In dat opzicht is “hel-
dendom” gender overstijgend.’

Anders onderzoek doen
Het toepassen van genderstudies is niet heel  

gebruikelijk bij onderzoeken in de Klassieke  
Talen. Zelf is Borowski ook geen traditionele on-
derzoeker. ‘Ik doe mijn onderzoek in het kader 
van de promotiebeurs voor leraren, dat is op zich 
al een beetje bijzonder. Die beurs is vier jaar gele-
den door de NWO in het leven geroepen en wordt 
toegekend aan docenten die les in het primair of  

voortgezet onderwijs geven. Ik werk nu twee da-
gen op het 4e Gymnasium en drie dagen per week 
op de UvA.’ Het lijkt een groot niveauverschil: van 
lesgeven aan jongeren naar het schrijven van een 
onderzoek dat door wetenschappers zal worden 

gelezen. Zo ziet Borowski het niet. ‘Ik vind het ook 
uitdagend om voor een groep van dertig zeven-
tienjarigen iets te verzinnen waardoor ze Livius 
interessant gaan vinden.’
 
Borowski schrijft haar onderzoek in het Duits. ‘Het 
fantastische aan de lerarenbeurs is dat ik kan doen 
wat ik wil. Ik ga waarschijnlijk niet verder met on-
derzoeken aan de universiteit, dus ik kan het me-
zelf gunnen om in het Duits te schrijven. Ik hoef in 
Amerika, waar het geld is, niet bekend te worden 
met mijn onderzoek. Als ik mezelf vergelijk met 
jonge onderzoekers, dan ben ik blij dat ik geen 
moeite hoef te doen op een congres bij een profes-
sor, om misschien later een postdoc te krijgen. Ik 
heb al een leuke baan.’ 

Lang was de heersende gedachte binnen de 
Klassieke Talen dat vrouwen die vochten 
iets uitzonderlijks waren. Met haar onder-

zoek naar vrouwelijke heldenrollen in Griekse en 
Latijnse epen wil Borowski deze gedachte veran-
deren. ‘Wat mij is opgevallen, is dat in alle epen 
vrouwen voorkomen die naar de wapens grijpen. 
Die echt vechten. Dat is nooit eerder herkend als 
wederkerend motief. In sommige van die epen zijn 
ze wel opgemerkt, maar dan wordt meestal ge-
zegd: “Daar heb je een vrouw die vecht, dat kan na-
tuurlijk niet, want in de oudheid hoorde de vrouw 
thuis.” En als ze doodging werd het gezien als een 
straf voor haar grensoverschrijdend gedrag.’  

Je zou het raar kunnen noemen dat zoiets opval-
lends nooit eerder is opgemerkt door onderzoe-
kers, maar volgens Borowski is het gemakkelijk 
te verklaren. ‘De Klassieke Talen zijn per definitie 
tamelijk conservatief. Wij kijken vaak met een 
negentiende-eeuwse bril naar de epen. Veel tekst-
uitgaven en ook onderzoek naar klassieke teksten 
stammen uit die periode. In die tijd was er een heel 
duidelijk beeld van wat familie en de plaats van de 
vrouw in de samenleving was. Ik denk dat er lang 
vanuit vaststaande genderpatronen naar de krijgs-
haftige vrouw is gekeken. De epen laten echter 
zien dat er ruimte was voor ander gendergedrag. 
De vrouwelijke krijgers worden afgeschilderd als 
gewone krijgers en helden. Ze dragen dezelfde 
wapenuitrusting en zijn zorgvuldig ingebed in het 
hele verhaal. Krijgshaftige vrouwen fungeren niet 
als ornament, maar zijn een cruciaal onderdeel 
van het epos.’

Overstijgend heldendom
De oudheid is dus niet zo vastgeroest als wij  

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Waar doen zij onderzoek naar 
en waarom juist daarnaar? Deze maand: 
middelbareschooldocent Klassieke Talen 
Susanne Borowski (1967) over haar 
onderzoek naar krijgshaftige vrouwen in 
het heldenepos. 
Tekst /// Alrun Bernhard en Kim Visbeen   

Beeld /// Saskia Groenewegen

STUDIEGIDS 2.0
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De heldinnen van de oudheid
Communities of Readers

Waar sommige vakken in de studiegids de aandacht trekken door hun ambigue titel of abstracte uitleg, 
springt Communities of Readers in het oog door de unieke leerdoelen. Als nieuw ingesteld verplicht 
vak van de studie Nederlandse taal en cultuur gaat het studenten vanaf januari laten nadenken over 

iets wat we allen doen: lezen. 

Franssen: ‘Het gekke is dat we op de universiteit, en specifiek bij geesteswetenschappen, misschien wel niets 
anders doen dan lezen en daarna erover praten. Maar het lezen zelf is zelden onderwerp van studie. In dit vak 
doen we dat wel: hoe lezen mensen eigenlijk, en waarom doen ze dat zo.’

Rock: ‘Het vak komt in de plaats van het verplichte vak Tekst & Media. Daar eindigden we altijd met de vraag: 
“Wat betekent een tekst in verschillende media eigenlijk voor de lezer?” Nu starten we juist vanuit die vraag. 
We gaan kijken naar het leesgedrag van professionele lezers, maar ook naar dat van de alledaagse lezer. Er  
zijn namelijk zoveel meer mogelijke manieren om te lezen dan dat wij studenten aanleren. Mensen letten 
helemaal niet op stijlfiguren en dergelijke als ze lezen. We gaan de traditionele academische lezer die kritisch 
en objectief naar literatuur kijkt, in zijn of haar tijd plaatsen. Dan blijkt dat die lezer rond de achttiende en 
negentiende eeuw "ontdekt" wordt en als norm wordt aangenomen.’

‘Een deel van het college zal vooral historiserend van aard zijn: we behandelen het succesverhaal van acade-
misch lezen,’ aldus Rock. ‘Daarnaast onderzoeken we ook andere en nieuwe leespraktijken. We kijken naar de 
verschillende "leesgemeenschappen". Net als de vaktitel klinkt dat misschien tegenstrijdig omdat we gewend 
zijn te denken dat lezen een eenzame activiteit is. Lezers lijken echter toch vaak de behoefte te hebben met 
andere lezers contact te leggen.’

Franssen: ‘Kort voor de Romantiek ontstond het beeld dat je boeken zelf leest. Het leuke is: als je een breed 
historisch perspectief neemt, zie je dat dit lange tijd heel anders is geweest. Ten tijde van de Verlichting lazen 
mensen samen in koffiehuizen. Aan het eind van de negentiende eeuw ontstonden vervolgens literaire genoot-
schappen waarbij er iemand voorlas en er daarna ruimte was voor discussie. Tegenwoordig hebben we nog 
veel meer van dit soort communities: uitgeverij Das Mag is eigenlijk een hedendaags genootschap, een soort 
fanclub van literatuur. In dit vak proberen we erachter te komen waarom dat opeens hip en populair wordt, en 
waarom mensen daar behoefte aan hebben.’

Met een zelfstandig opgezet onderzoek als afsluiting is het vak vooral bedoeld voor tweede- en derdejaars 
studenten. Het staat open voor keuzevakkers van verschillende disciplines. 

De studiegids biedt een hoop onduidelijke vakomschrijvingen, waardoor de 
speurtocht naar de juiste keuzevakken vaak moeizaam verloopt. Wat is het 
belang van een vak volgens de docenten die het geven? Deze maand: 
Communities of Readers, gegeven door dr. Gaston Franssen en dr. Jan 
Rock.    Tekst /// Emma Sprangers   Beeld /// Zep de Bruyn 
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Susanne Borowski doet onderzoek 
naar het motief ‘krijgshaftige vrouw’ 
in het Griekse en Latijnse heldenepos. 
Daarnaast geeft ze les op het 4e 
Gymnasium in Amsterdam.
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Vak: Communities of Readers
Docent(en): dr. G.E.H.I. Franssen en dr. J.A.Th. Rock
Onderwijsinstituut: College of Humanities, verplicht onderdeel van de Bachelor Nederlandse taal 
en cultuur
Ingangseisen: Minstens 48 EC van een propedeuse behaald
Periode: Semester 2, blok 1 (6 EC)
Voertaal: Engels

DE KLASSIEKE TALEN 
ZIJN PER DEFINITIE 

TAMELIJK CONSERVATIEF

ER IS LANG 
VANUIT VASTSTAANDE 

GENDERPATRONEN 
NAAR DE KRIJGSHAFTIGE 

VROUW GEKEKEN
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W at ik me herinner aan onze tijd samen zijn de zaterdagen. Hoe hij me 
’s morgens vroeg ophaalde en hoe we scheurden over de Amster-
damse grachten in zijn oude, witte Saab. In de auto rook het naar 

mijn vader: een mix van kruiden (salie, jasmijn, rozemarijn) en de weeïge 
geur van de pijp die hij rookte. Hoe ik met mijn hoofd in mijn nek door het 
open dak de grijze hemel aan me voorbij zag trekken en hoe de wereld dan 
voor even stil stond.   

Elke zaterdag dat we samen waren, liepen we hand in hand over de Boeren-
markt. Het marktplein vol lawaaiige handelaren, een bont kwartet muzikan-
ten en kisten vol geurig fruit. We zaten altijd op hetzelfde bankje en aten daar 
onze buit al smakkend op. Mijn vader bekeek alle passerende vrouwen uit-
voerig: de hoogblonde met haar sierlijke, lange benen; de rooie met armen vol 
sproeten en een gulle lach. De volle vrouw die struikelde en ons schaamtevol 
aankeek. Mijn vader lachte breed naar hen allemaal en liep soms een eindje 
met hen op. Ik bleef wachten op ons bankje, tot hij terugkwam en over vroeger 
zou vertellen. Over de tijd dat hij mijn moeder had leren kennen op een eiland 
aan de Amerikaanse oostkust. 

Het was begin jaren 80, eind augustus en warm. Er speelde de avond van hun 
eerste ontmoeting een bekende klezmerband in een rustiek café aan de baai. 
Mijn moeder kwam aanrijden in haar tweedehands luid ronkende autootje, 
terwijl mijn vader nog een laatste hijs van zijn pijp nam. Zij had hem tijdens 
de pauze verleid met koele gin en de kuiltjes in haar wangen. Na een avond vol 
dans, drank en de opzwepende muziek van violen en trompetten, verdwenen 
ze samen de nacht in. Ze reden naar het water waar mijn vader en moeder 
naast elkaar op een steiger gingen liggen en wachtten tot de sterren de zwarte 
lucht verlichtten. Het was er stil en donker, alleen de krekels en het zachte 
deinen van het water vulden de steiger. Ze hadden niet veel gepraat die eerste 
avond, gewoon gelegen en toen had ze hem als eerst gekust. Ze rook naar 
sandelhout, zijn lievelingsgeur. 

Soms kwam hij maanden of jaren niet langs, zonder ook maar een teken van 
leven te geven. Dan wachtte ik op zaterdagen tevergeefs voor de hoge, lege 
ramen van ons huis. Op straat zag ik de mensen lopen, hun handen in elkaar; 
hoe ze allemaal heel erg samen waren. Dan was ik boos op hem en vooral op 
mezelf: ik was niet leuk genoeg als dochter, anders was hij wel gebleven. Wan-
neer hij er wel was, verdween alle boosheid zodra hij me in zijn armen nam en 
prees ik me zelfs gelukkig met hem als vader. 

Hij bracht altijd de vreemdste cadeaus mee van zijn reizen. Geen barbiepop-
pen of spellen, maar grove stukken geurende zeep, boeken met gedroogde 
bloemen vanbinnen en kaarsen die nooit goed brandden. Hij reisde van Mexi-
co naar India, van San Diego door naar Teheran. Hij schilderde met verf de 
uitstrekkende bergen en eilanden op dunne vellen papier. Zijn haar rook naar 
citroen en zijn ongeschoren wangen prikten, maar waren toch mijn lievelings-
wangen. Hij vertelde nooit waarom hij niet op één plek kon zijn, alleen dat het 
zo was. Misschien wist hij zelf ook niet waarom. 

Hij vertelde alleen over de avond die bijna nacht wordt, wanneer de lucht 
inktblauw is en de wolken samentrekken. Wanneer de lichtjes in de huizen 
allemaal doven en het er niet toe doet waar ter wereld je bent: het wordt over-
al toch vanzelf weer een nieuwe dag. 

Ben jij FGw-student en wil jij ook met een kort literair verhaal in Babel 
staan? Stuur dan je meesterwerk van rond de 700 woorden op naar 
Babel-FGw@uva.nl. Wie weet staat jouw verhaal binnenkort in Babel!

LITERAIR VERHAAL

 

Tatjana Almuli (1991) is derdejaars student Nederlandse taal en 
cultuur aan de UvA.

Zaterdag
Tekst /// Tatjana Almuli    Beeld /// Zep de Bruyn

Midden op de Wallen, tussen hordes toeristen en schaars geklede dames achter roodverlichte ramen, 
bevindt zich één raam waarachter zich wel erg atypische taferelen afspelen. Hier wordt radio gemaakt, 
onafhankelijke radio welteverstaan. In een voormalige peeskamer spraken wij met één van de oprich-
ters Hugo van Heijningen (links) over het platform Red Light Radio, zijn succes, alternatieve manieren 
van radio maken, commerciële radio en de toekomst ervan.  
 Tekst /// Vadim Dijkshoorn en Gwyneth Sleutel    Beeld /// Anne Posthuma

Onafhankelijke 
radio op de Wallen: 

Red Light Radio

Onafhankelijke 
radio op de Wallen: 

Red Light Radio

Babel
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wereld beluisteren! De commerciële zenders 
zullen meer gebruik gaan maken van het internet 
en de globalisering. Ze zijn nu al met hun websites 
bezig, maar er zullen veel meer video’s en extra 
items komen. Zij beginnen ook steeds meer een 
onlineplatform te worden dat interactief is in 
plaats van een eenzijdig zender-ontvanger 
etherverhaal. Het ethersignaal zal steeds minder 
waard worden, dus daar zullen ze ook steeds 

minder voor gaan neerleggen. Ze betalen daar echt 
flink voor en dat kunnen ze beter investeren in 
hun webpagina’s en mobiele apps en onderzoek 
naar hoe je internetradio in auto's kan krijgen 
zodat ze uiteindelijk helemaal niets meer te maken 
hebben met wat er in de airways gebeurt. Sommige 
radio’s hebben nu ook 4G ingebouwd, dan heb je 
alles tot je beschikking. Daar gaat het toch wel 
gewoon heen.' 

 

Red Light Radio is een onafhankelijk  
internetradiostation. Vanuit een oude pees-
kamer op de Wallen zenden zij wekelijks 
rond de 4000 shows uit. Zij heten zowel 
lokale als internationale artiesten welkom, 
wat resulteert in een brede muzikale en 
culturele diversiteit.

HET INTERVIEW

Hoe is Red Light Radio ontstaan?
‘In 2010 hadden de medeoprichter en ik het 
idee om onze muziekcollecties en die van onze 
vrienden, en vrienden van vrienden, een soort van 
platform te geven om ze te verspreiden. Dat kun 
je heel leuk doen door bij mensen thuis plaatjes 
op te zetten of voor in de auto te zitten met een 
iPod, maar ons leek het leuker om die auto uit 
te breiden tot de hele wereld. Internet was in 
2010 op veel plekken snel genoeg om radio uit te 
zenden, maar ook om het te ontvangen. Platforms 
zoals SoundCloud kwamen toen sterk op, dus 
podcasts maken was vrij simpel. Aanvankelijk 
wilden we het tijdelijk doen. Vrienden van ons 
zaten op de Wallen met een creatief project. 
Wij dachten: misschien kunnen we aanspraak 
maken op een lege peeskamer, aangezien een dj-
setup en microfoons niet heel veel ruimte nodig 
hebben. Toen konden we de ruimte beneden 
voor drie maanden anti-kraak krijgen. En toen 
nog een maandje en nog een maandje. Red 
Light Radio werd een steeds groter succes. Niet 
alleen onze vrienden kwamen draaien, maar ook 
internationale artiesten waar wij fan van waren 
wilden dolgraag een setje komen doen. Nu bestaat 
het team uit zes mensen op de achtergrond en 
honderden mensen die shows maken. Het is een 
soort community project.’

Hoe zijn jullie zo’n succes geworden? 
‘Eigenlijk zat iedereen van het Red Light Radio-
team al lang in de muziek. We hadden al een groot 
netwerk. In eerste instantie werd het initiatief 
mond op mond verspreid. Mensen kwamen via 
via bij ons terecht om een set op te nemen. We 
konden hierdoor al gauw programma’s maken. 
Belangrijk is dat het ook gewoon leuk was om hier 
te komen. We zitten midden in de stad in een oude 
peeskamer. Dat spreekt tot de verbeelding! Al snel 
kwamen veel internationale artiesten die dezelfde 
avond in een uitverkocht Paradiso stonden, 
tussen soundcheck en optreden bij ons wat doen. 
Daarbij hadden we vrienden die journalist waren 
en het tof vonden om mensen te interviewen. 
Aanvankelijk begonnen we met maar drie of soms 
vier dagen in de week en slechts een paar uurtjes 
radio per dag. Intussen zijn we zes dagen per 
week, meestal tien uur per dag live. Mensen willen 
hier gewoon vrijwillig radio maken. Dat is niet 
anders dan zes jaar geleden. Steeds meer mensen 
sturen mixen in en willen betrokken worden bij 

het station. De muziek gaat de hele wereld over. 
Nog niet eens veertig procent van onze luisteraars 
komt uit Nederland. Ondertussen hebben we er 
een platenzaak bij, zitten hier allemaal creatieve 
mensen in het gebouw, doen we feestjes in de 
stad en organiseren we eigen festivals. We doen 
ook uitzendingen vanuit het buitenland, zoals 
Rusland, China en Amerika. Dit jaar gaan we nog 
naar Brazilië en Marokko. Daar maken we ter 
plekke uitzendingen omdat we natuurlijk alleen 
maar internet, een dj-set, onze geluidskaart, 
laptops en apparatuur om alles aan te sluiten 
nodig hebben om live te kunnen gaan vanaf waar 
we ook maar willen. Red Light Radio is dus ook 
een soort moving platform.’

Waar halen jullie jullie inkomsten vandaan?
'De radio zelf verdient eigenlijk geen geld. Maar 
doordat we een platform zijn en veel buiten de 
studio doen, verdienen we ook wat. Naast het 
programmeren van het station organiseren we 
events en hebben we wekelijks samenwerkingen 
met partijen die tickets verkopen. Met een beetje 
geluk treffen we sponsoren die wel wat in het 
station zien en er geld in willen steken. Op deze 
manier houden wij ook wat geld voor onszelf over. 
We verdienen dus niet echt geld aan de muziek 
zelf maar meer aan het produceren van dingen 
rondom muziek. In tegenstelling tot de eerste 
anderhalf jaar kunnen we nu gelukkig rondkomen 
van Red Light Radio.' 

Wat heeft jullie bewogen tot de keuze de 
uitzendingen te videostreamen?
'Dat was niet mijn keuze. Ik dacht: wie vindt het 
nou vet om naar een dj te kijken? Maar Boiler 
Room, een groot platform dat ook elektronische 
muziek produceert heeft ongekend veel kijkers. 
Ook daar kijk je naar een dj die platen oplegt en 
ze aan elkaar mixt. Daardoor gingen wij dus ook 
maar over op een videostream. Door deze actie 
hebben we onwijs veel luisteraars naar het station 
getrokken. Mensen vinden het leuk om het even te 
zien, vervolgens niet meer te kijken en alleen maar 
te luisteren, om vervolgens af en toe weer even 
terug te schakelen. Dit heeft ook alles te maken 
met het internet. Door de huidige snelheid van het 
internet kun je videostreams zonder haperingen 
bekijken. Als wij nu iets live zetten op Facebook, 
dan gaat dat meteen keihard. Het wordt vaak 
gedeeld en uiteindelijk heb je echt een gigantisch 
bereik. Wij ontwikkelen dus mee met hoe wij de 
muziek naar buiten brengen.' 

Hoe beïnvloedt jullie locatie, de Wallen, de 
radio die jullie maken? 
‘De Wallen zijn onlosmakelijk verbonden met  
het station. We wilden per se hier zitten. Het 
concept bestond uit radio maken vanuit de 
peeskamer. Zonder peeskamer geen radio en 
andersom. Daarbij wilden we koste wat het 
kost ook achter een raam zitten en niet op een 
zolderkamer waar niemand ons ziet. Meer 

dan een miljoen mensen lopen hier jaarlijks 
voorbij en kijken naar binnen, waardoor ze iets 
meekrijgen van een soort underground scene. 
Tegelijkertijd geven juist deze mensen energie aan 
de radiomakers. Als er iemand gek staat te doen 
voor het raam dan wordt daarover gesproken in 
de studio. De mensen reageren op ons en wij op 
de mensen.’ 

Je hebt het over een underground scene. Hoe 
verschillen jullie van commerciële radio? 
‘Het heeft eigenlijk niet echt zoveel met elkaar te 
maken. We vallen beide onder de noemer radio, 
we doen allebei uitzendingen, er zijn interviews 
en er is muziek, en toch is commerciële radio iets 
heel anders. We zijn niet met de commerciële radio 
bezig en ik denk zij ook absoluut niet met ons. 
Commerciële radio moet zoveel mogelijk mensen 
naar het station trekken om naar commercials 
te luisteren. Wij hebben geen commercials en 
het gaat ons niet om het aantal luisteraars. Soms 
hebben we een gigantisch bereik bij een show of 
een stream en soms hebben we maar tien mensen 
die ingetuned zijn. I don't give a fuck, als er maar 
iets vets gebeurt. Daarbij krijgen radiomakers 
hier veel meer vrijheid om te doen wat ze willen. 
Ze hoeven zich niet aan bepaalde formats, playlists 
of genres te houden. Iedereen brengt zijn eigen 
muziek mee. Sommige radiomakers komen één 
keer in de twee maanden, andere één keer in de 
week. Sommige maken shows van vier uur lang, 
sommige een uurtje. Dat is een beetje de vrijheid 
die we proberen te geven aan iedereen die hier 
iets wil doen. Het is niet zo dat we zijn gesloten 
voor iemand die metal draait. Nee, daar hebben 
we plek voor. Net als voor iemand die disco draait, 
iemand die soundtracks draait of iemand die een 
lang interview wil houden met een kunstenaar. 
Het kan allemaal. Wij cureren de mensen en de 
mensen cureren wat er op de radio gebeurt. De 
mainstream luisteraar wil hitjes en gemakkelijk 
in het gehoor liggende muziek als hij aan het 
werk is of in de auto zit. Maar er is ook nog grote 
groep over de hele wereld die niet meer naar 
conventionele commerciële radio wil luisteren en 
zijn heil op het internet zoekt.’

Hoe denk jij over de toekomst van de commer-
ciële radio?
'Voorlopig zitten er nog heel veel mensen met een 
ether radio op de werkvloer en wordt er nog 
steeds naar commerciële zenders geluisterd. Wel 
verliezen we luisteraars aan podcasts. Ik bedoel; 
vroeger kon je geen BBC luisteren, nu kan je 
gewoon met je laptop elk radiostation over de hele 
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Alles mag er zijn

ik zing dit liedje voor jou
ik zing dit liedje voor jou
Ik zing dit lied alleen voor jou

maar wat doe jij hier opeens
jou ken ik niet eens
maakt eigenlijk ook niet uit

de drukt- auw
ik probe- hey
jezus kanker
er is niets speciaal
als iedereen zijn (of haar, laat dat duidelijk zijn, of haar) διάρροια bij elkaar gooit
ja, dan zijn al die verschillende soorten diarree heel bijzonder
maar het blijft wel allemaal poep
en dat is eigenlijk wat wij zijn 
7 miljard poep
en dat zeg ik speciaal voor jou beste lezer
en ik hoop dat jij dat ooit wil zeggen tegen mij
of ben jij ook zo een schijterd?

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

BUGRA

K raaks liefde voor schrijven begon al op jonge leeftijd. Toen hij slechts 
acht jaar oud was, maakte hij onbewust zijn eerste journalistieke de-
buut. Zijn vader stuurde een fragment uit ‘Haro Kraaks dagboek’ op 

naar het NRC Handelsblad, waar het vervolgens gepubliceerd werd op de ach-
terpagina. ‘Het was een stukje dat ik zelf op de computer had geschreven over 
dingen die ik had meegemaakt. Uit die tijd weet ik nog dat ik vaak verhaaltjes 
schreef en mijn eigen strips tekende. Later, toen ik twaalf was, begon ik web-
sites te bouwen waar ik stukjes op plaatste. Ik had een vriend waarmee ik 
die interesse voor schrijven deelde. Wij zeiden altijd heel stoer tegen elkaar: 
“Kijken wie later het eerste boek zal schrijven!”’ 

Sociologische bagage
Kraak studeerde Sociologie (‘Bij het kopje arbeidsperspectieven stond dat je 
journalist kon worden’), maar vond het eigenlijk ‘best wel een stomme studie’. 
Desondanks merkt hij dat zijn sociologische achtergrond hem nu wel helpt in 
de journalistiek. ‘Bij Sociologie leer je de cultuur en maatschappij ontleden en 
analyseren. Dat is wat ik in stukken voor de Volkskrant ook vaak doe. Tijdens 
de studie leer je veel theorieën uit de 19e en 20ste eeuw; van Durkheim tot We-
ber, en van Bourdieu tot Marx. Die bagage sterkt mij in het schrijven.’ Tijdens 
zijn studie schreef Kraak voor een studentenblad en met een fictieverhaal 
deed hij mee aan de landelijke finale van de literaire schrijfcompetitie Write 

Now! ‘Voor het eerst kreeg ik een soort van erkenning dat ik het kon. Het gaf 
me het zelfvertrouwen om er serieuzer mee aan de slag te gaan.’ 

De al op jonge leeftijd ontstane liefde voor schrijven was niet genoeg  
toen Kraak zich aanmeldde voor de master Journalistiek en media aan de UvA 
en bij de eerste poging werd afgewezen. ‘Ik begreep volledig waarom ze me 
toen niet op gesprek vroegen. Ik had op dat moment nog geen aantoonbare 
journalistieke affiniteit. Ik schreef vooral voor satirische blaadjes, maar had 
nog geen ervaring met serieuze journalistiek.’ Om zijn kansen bij de volgende 
poging te vergroten schreef hij stukken voor Folia en Hard//hoofd, liep hij 
stage bij een communicatiebedrijf en volgde hij de minor Journalistiek. Toen 
Kraak in 2011 wel werd aangenomen voor de master, mocht hij op de media-
redactie van de Volkskrant stage lopen. Daar zat hij gelijk op zijn plek: hij werd 
gevraagd na zijn masterscriptie terug te komen en na twee jaar kreeg hij een 
vast contract. 

Veelzijdige belangstellingen 
Onlangs kwam Kraaks debuutroman Lekhoofd uit, waarvoor het idee in de 
gangpaden van het P.C. Hoofthuis is ontstaan. ‘Ik liep door de gangen en op 
een prikbord hing een A4’tje met de vraag: Staan deze letters en cijfers in de 
juiste kleuren volgens jou? Synesthesie (vermenging van de zintuigen, red.) is 
nu een van de hoofdthema’s van mijn boek.’ Voor de Volkskrant schrijft Kraak 
naast interviews, reportages en nieuwsberichten ook vaste rubrieken als de 
Top & Flop van de mediaweek. Tevens neemt Kraak eens in de vijf weken de 
rol op van tv-recensent en werkt mee aan het cultuurkatern. ‘Bij het cultuur-
katern werken we vaak aan langlopende artikelen. Ik draag zelf ideeën aan en 
als de redactie die leuk vindt, ga ik daar op af. Zo schreef ik onlangs een artikel 
over hoe Netflix en Spotify aan de hand van algoritmes onze smaak beïnvloe-
den. Daar spreek ik dan met mensen van Spotify over en lees ik veel literatuur 
voor. Het mooie aan journalistiek vind ik dat je altijd een excuus hebt om er-
gens te komen en dat je op plekken belandt waar je normaal gesproken nooit 
zou komen. Op reportage gaan, bizarre mensen spreken; dat vind ik geweldig. 
Je doet nooit hetzelfde, elke keer duik je weer in iets nieuws.’ 

Schrijven als jeugdliefde 
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang 
mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven na de 
faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse: iedere maand 
een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwin-
ner. Deze maand: Haro Kraak (1986), mediaredacteur bij 
de Volkskrant en schrijver van de in september verschenen 
debuutroman Lekhoofd.
Tekst /// Robin Dirker en Kim Visbeen    Beeld /// Joy van Wooning 

 
  Haro Kraak  

 1986
Studie 
 Bachelor Sociologie aan de UvA
 Master Journalistiek en media aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2013
Werk 
 Mediaredacteur bij de Volkskrant en schrijver
Salaris 
 € 2900 bruto per maand
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boosheid blijft bij mij 
het zal zitten voorlopig
in de zuurstof (21%) of stikstof (78%)
in de lucht
en daar kan ik nooit schijt aan hebben
en daar zou ik eigenlijk van huilen moeten

eigenlijk. maar ik ben niet speciaal.
wat mijn moeders ook verzwijgen.
daarom ben ik ook zo blij. kijk maar.
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slechts platte afspiegelingen zijn van volmaakte ideeën. Denk aan een boom 
en haar schaduw. Volgens Plato kennen wij alleen de schaduw. De echte boom 
ligt verscholen in een volmaakte wereld die naast de onze bestaat: de ideeën-
wereld. Ook de christelijke traditie predikt over het bestaan van een andere, 
puurdere werkelijkheid. Wij mensen leven een imperfect bestaan in een 
wereld die slechts fungeert als tussenstap in de richting van een veel per-
fectere werkelijkheid: de hemel. Deze vorm van denken werd aan het 
eind van de negentiende eeuw door filosoof Friedrich Nietzsche ver-
afschuwd. Hij betichtte de denkers ervan een pathetische neiging 
te hebben de reële werkelijkheid af te waarderen door middel 
van het creëren van fantasiewerelden. Het is de vraag of 
Nietzsche de simulatiehypothese zou toevoegen aan 
het rijtje van werkelijkheidontkenners.

Bostroms trilemma
De simulatiehypothese werd in 2003 
door Oxford-filosoof Nick Bostrom 
in het leven geroepen in het artikel 
'Are we living in a computer simula-
tion?' De redenering leunt, zoals we 
eerder hebben gezien, op twee aan-
names: dat computers onze huidige 
wereld (inclusief onze ervaring van 
het bewustzijn) kunnen simuleren 
en dat men in toekomstige bescha-
vingen de technologische capaciteit 
bezit dat op grote schaal uit te voeren. 
Of je het eens bent met de bouw van 
deze twee fundamentele pilaren hangt af 
van je vertrouwen in technologische voor-
uitgang. Bostrom baseert zijn overtuiging 
op een berekening van de hoeveelheid compu-
terkracht die nodig zou zijn voor een dergelijke 
simulatie. Met de ongelooflijke snelheid van technolo-
gische ontwikkeling in de afgelopen veertig jaar in het achter-
hoofd, is het hoe dan ook moeilijk te ontkennen dat de kans op zijn minst 
aanzienlijk is dat nabootsing van een ervaring van menselijk bewustzijn  
mogelijk is.

Geloof in dit fundament leidt volgens Bostrom echter niet direct tot de con-
clusie dat we hoogstwaarschijnlijk in een computersimulatie leven. Wel be-
tekent het dat je uit drie mogelijkheden moet kiezen. De eerste mogelijkheid 
is dat alle beschavingen die ons niveau van technologische ontwikkeling 
kennen (of gekend hebben) uitsterven voordat zij technologisch volwas-
sen zijn. Oftewel: er zijn in de gehele geschiedenis van het universum geen  

beschavingen geweest die het benodigde technologische niveau bereikt heb-
ben voordat zij ten onder gingen. De tweede is dat alle technologisch volwas-
sen beschavingen dezelfde desinteresse tonen in het maken van simulaties. 
Ook al zouden we het kunnen, dan zouden we het simpelweg niet doen. De 
derde: we leven hoogstwaarschijnlijk in een computersimulatie. 

De drie mogelijkheden bij elkaar zijn deel van een trilemma: keuze voor  
een van de drie sluit de andere twee automatisch uit. Het betekent 

dat, indien je de twee eerstgenoemde mogelijkheden ontkent, je  
noodzakelijkerwijs dient te accepteren dat de kans groot is dat 

we in een computersimulatie leven. Bostrom neemt zelf een 
agnostische houding aan ten opzichte van het trilemma, 

omdat hij vindt dat het in ‘de huidige staat van onwe-
tendheid’ verstandig is de kansen ongeveer gelijk-

matig te verdelen over de drie mogelijke opties. 
Met andere woorden: hij schat de kans op on-

geveer dertig procent dat we gesimuleerde 
wezens zijn in een gesimuleerde wereld. 

Dat is een radicale overtuiging. 

De zwakke plek
Tegengeluiden komen in alle soor-
ten en maten. De meest concrete  

is simpelweg de ontkenning van  
het feit dat het technologisch  

mogelijk is om onze wereld en ons 
menselijk bewustzijn te simuleren.  

Eigenlijk is dat geen tegenargument: 
het betekent slechts dat je, binnen 

de hypothese, kiest voor de mogelijk-
heid dat het onmogelijk is om dat niveau 

te bereiken. Doe je echter een stap terug 
om een blik op het grotere geheel te werpen, 

dan is te zien dat de simulatiehypothese fundamen-
teel van eenzelfde natuur is als Plato’s ideeënwereld of 

het christelijk creationisme. De hypothese is namelijk niet falsifieer-
baar: geen enkel fenomeen of experiment zal de hypothese tegen kunnen  
spreken. Net zoals het onmogelijk is te bewijzen dat God niet bestaat, is het 
niet mogelijk te bewijzen dat we niet gesimuleerd zijn. 

De zwakte van deze niet-falsifieerbare theorieën komt aan het licht wanneer 
je bedenkt dat je zonder problemen tegelijkertijd in beide kunt geloven. God 
schiep de wereld, en wij schiepen de simulaties. Wanneer je beide combi-
neert, wordt het idee van het ontstaan van de wereld een gradatie complexer. 
Deze complexiteit kan bovendien eeuwig doorgevoerd worden. Want binnen 
een simulatie kan men een nieuwe simulatie creëren. In potentie zijn we een 
simulatie, in een simulatie, in een simulatie. Een kopie, van een kopie, van een 
kopie, maar we zullen nooit weten of het echt zo is. Hoewel dit inzicht abso-
luut een zwakke plek blootlegt, zal een aanhanger als Musk hiervan weinig 
onder de indruk zijn. Geloof in een gesimuleerde wereld is immers niet geba-
seerd op zekerheid. Het is het resultaat van een gefundeerde en weloverwo-
gen gissing. 

De kans bestaat: 
  we leven in een computersimulatie

Maart 201612

Ik pers me door een stampvolle bar in de wijk Lower East Side. Mensen 
joelen en schreeuwen naar de projectieschermen als horkerige Nederlan-
ders tijdens een voetbalwedstrijd. Het presidentiële debat tussen Trump 
en Hillary is in volle gang. Dit bizarre ad hominem-spektakel is beter dan 
alle shitty comedyshows die ik tot nu toe in New York heb gezien. We zit-
ten in een comfortabele anti-Trump setting, waardoor mijn bloeddruk 
stabiel blijft en er geen vechtpartijen hoeven uit te breken. Mijn Ameri-
kaanse vriend wil de Debate-bingo spelen, waarbij je onder andere een 
shot neemt als Trump ‘CHI-NA’ roept, als een stier briest of Hillary onder-
breekt. Na tien minuten is mijn vriend dood. 

Anti-Trump is natuurlijk niet synoniem aan pro-Hillary. Ik voel de moede-
loosheid van mijn Amerikaanse vrienden, die uit noodzaak op haar stem-
men. 8 november is de dag voor de grootste non-keuze in de Amerikaanse 
geschiedenis. Een vriendin neemt een trek van haar sigaret en zegt: ‘Als 
je moet kiezen tussen een verrotte eierschotel en een verrotte eierschotel 
waar een verse luier en romige babykots in zit, kan je beter voor het min-
ste kwaad gaan.’ De rouw om Bernie Sanders hing als een donkere wolk 
boven haar. 

Na het surrealistische debat lopen we naar het nieuwe restaurant ‘Merica 
NYC. De eigenaar neemt alles wat ‘patriottistisch’ is op de hak door de 
kitscherige tent te versieren met macho-symbolen zoals antieke wapens 
en sport memorabilia. Hun grootste attractie is de Trump-hamburger, 
gemaakt van koeienkont met Amerikaanse en Mexicaanse pepperjack 
kazen, gescheiden door een ‘muur’ van gegrilde paddenstoelen, ui en pe-
pers. 

Terwijl ik een hap neem uit de sappige koeienkont, besef ik dat ik sinds 
mijn aankomst geen enkele Trump-supporter ben tegengekomen. Sowie-
so is New York een progressieve, liberale bubbel waar geen ruimte is voor 
kleingeestigheid. Logisch ook, want New Yorkers zijn de meest tolerante 
en accepterende mensen die ik ooit heb ontmoet. Ze weten ondanks de 
24-uurse takkeherrie, massale rattenplaag, oneindige toeristenstroom 
en de naar pis ruikende straten harmonieus te leven. Ik kijk om me heen 
en zie dat iedereen in dit restaurant ironisch geniet van alle all-American 
prullaria. Desondanks wordt mijn fascinatie voor de authentieke, Fox-kij-
kende, gunslinging Trump-supporter steeds groter en groter. Misschien 
had ik toch maar in Texas moeten gaan studeren. 

Janet studeert Media en cultuur aan de UvA en is voor een semester op 
uitwisseling in New York City. In Babel houdt ze ons op de hoogte van haar 
avonturen in de Big Apple.

Politiek mediacircus 

Tekst /// Janet Lie   Beeld /// Anne Posthuma

COLUMN JANET
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'Misschien leven we nu wel in een simulatie’, zegt entrepreneur en 
Silicon Valley zwaargewicht Elon Musk voor een zaal met talenten 
uit de techwereld. Er klinkt gelach in de ruimte, waar men denkt 

dat de CEO van Tesla en Space-X een grap maakt. Musk wacht even, glimlacht 
en knikt: ‘Ja, maar serieus.’ Hij is aanhanger van een nieuwe, hoogst verwon-
derlijke theorie afkomstig uit de filosofie: de simulatiehypothese. Musk heeft 
het hier dus niet over een scenario uit een film als The Matrix. Integendeel, 
voor hem gaat het niet over fantasie, maar over een van de meest serieuze en 
fundamentele vragen die een mens kan stellen: de vraag naar de aard van de 
werkelijkheid waarin wij leven. Hij heeft naar eigen zeggen duizenden discus-
sies gevoerd over simulaties zonder dat dit heeft geleid tot een ontdekking 
van een fout in de argumentatie van de hypothese.

Zijn redenering begint met het inzicht dat de technologie een ongekend snelle 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. ‘Veertig jaar geleden hadden we het compu-
terspel Pong: twee rechthoeken en een punt’, begint Musk. Vervolgens kijkt hij 
naar het heden, waarin virtual reality zijn intrede heeft gedaan; technologie 
die zijn gebruikers op wilt zuigen in een virtuele werkelijkheid. Denk aan een 
bril als de Oculus Rift, die geeft je, in de woorden van de makers, de mogelijk-
heid om ‘alles, waar dan ook, te ervaren’. Deze belofte wordt op dit moment 
nog niet ingelost, maar virtual reality staat dan ook nog in haar kinderschoe-
nen. Zij maakt echter een stormachtige ontwikkeling door, wat Musk doet 
concluderen dat het slechts een kwestie van tijd is totdat virtual reality niet 
meer te onderscheiden is van de realiteit. Zelfs al zou het nog tienduizend jaar 
duren voordat dat niveau wordt bereikt, ‘dan stelt het op evolutionaire schaal 
nog steeds niets voor’. Tevens gaat Musk ervan uit dat er miljarden computers 
zullen zijn die zo’n simulatie kunnen – en minstens net zo belangrijk: zullen 
– uitvoeren. Hij stelt dat in die situatie de kans dat we in base reality leven 
plotseling uitermate klein is, doordat er volgens die denkwijze één echte re-
aliteit staat tegenover miljarden simulaties. Zijn conclusie: we leven hoogst-
waarschijnlijk in een simulatie.

Onze wereld als schijnwereld
In de geschiedenis zijn veel voorbeelden te vinden van denkers die verkon-
digen dat de wereld waarin wij leven slechts een schijnwereld is. Een van de 
bekendste voorbeelden is Plato, die stelde dat de objecten die wij waarnemen 

Er is een nieuwe, radicale theorie ontstaan over de aard 
van de realiteit die stelt dat we in een computersimulatie 
leven. De theorie deelt dezelfde zwakte als het christelijk 
creationisme omdat ze fundamenteel onbewijsbaar is. Wat 
rest is een stevig doordachte speculatie die we volgens 
sommige vooraanstaande figuren uiterst serieus dienen te 
nemen.   Tekst /// Kas Galstaun    Beeld /// Masha Emelyanova

DE KANS IS AANZIENLIJK DAT EEN 
NABOOTSING VAN EEN ERVARING VAN 

BEWUSTZIJN MOGELIJK IS

GEEN ENKEL FENOMEEN OF 
EXPERIMENT KAN DE HYPOTHESE 

TEGENSPREKEN



Sommigen verafschuwen hem, anderen dragen hem met trots en weer anderen proberen hem tevergeefs te kweken: 
de snor. De laatste jaren staat het smalle strookje gezichtsbeharing  vooral in november in bloei. Deze FGw’ers kiezen 
ervoor hun bovenlip gedurende het hele jaar te voorzien van een sierlijke begroeiing. Geef ze eens ongelijk!
Beeld /// Saskia Groenewegen, Anne Posthuma en Joy van Wooning
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thema’s. Dit zijn thema’s die opkwamen in de ja-
ren 90 en tegenwoordig nog steeds hot topics zijn, 
zoals de vluchtelingenproblematiek of dementie. 
Er worden vaak documentaires gemaakt op basis 
van persoonlijk familieverhalen of gebeurtenissen 
uit de directe omgeving. Zo portretteerde laatst 
een documentairemaakster de zelfmoord van haar 
zusje. Echter, tegenover deze intieme persoonlijke 
verhalen staat bijvoorbeeld Michael Moore die 
liever zoekt naar grotere verbanden die politiek 
van aard zijn. Wat we de afgelopen jaren wel zien 
is een grote toename van documentaires voor het 
net. Pop documentaires, die worden gemaakt ter 
illustratie van het nieuws en oppoppen op de web-
site van grote nieuwsbladen.’ 

Hoe gaat IDFA om met deze nieuwe online 
ontwikkeling? 
‘Wij spelen hier natuurlijk op in en vertonen deze 
online documentaires. Momenteel zijn we in ons 
DocLab druk bezig met de verdere ontwikkeling 
van virtual reality documentaires. Hoewel IDFA 
vanaf de buitenkant vooral een evenement lijkt, 
waarbij hordes mensen de zalen in- en uitstromen 
is er in de schaduw van IDFA een groot industrie-
programma. Hier pitchen we films aan financiers 
of organiseren educatieve cursussen voor scholen 
met onze IDFAcademy.’ 

Heeft u het idee gehad dat u meer vrijheid 
heeft gekregen in wat vertoond kan worden 
naarmate het IDFA succes vergaarde?
‘Ik heb nooit gehuiverd om een bepaalde film te 
programmeren. Dit zou heel kwalijk zijn, aange-
zien een festival juist alle nieuwe trends in docu-
mentaires in kaart moet brengen. Ik durf te stellen 
dat ik eerder grenzen heb overschreden dan dat 
ik in mijn programmering te voorzichtig ben ge-
weest. Zo heb ik in de beginjaren van IDFA The Rat-
catcher getoond: een film over ratten die symbool 
stonden voor de Sovjet-Unie en het communisme. 
Ik heb deze film nota bene op de openingsavond 
vertoont en aan het einde van de film was de halve 
zaal leeggelopen. Vanaf de jaren 90 nam de popu-
lariteit van documentaires toe en tegenwoordig is 
er een veel grotere diversiteit in documentaires 
dan er vroeger was. Veel jonge makers hebben het 
genre ontdekt en gaan steeds meer risicovolle do-
cumentaires maken. Ik heb dus niet zozeer meer 
vrijheid gekregen in wat vertoond kan worden, 
maar de keuze in het documentaire aanbod is sim-
pelweg diverser geworden.’ 

U heeft aangekondigd in 2017 afscheid te 
nemen van IDFA. Wat heeft u tot deze beslis-
sing geleid? 
‘Ik kreeg een aanbod om in Berlijn te gaan wonen 

en werken. Daar ga ik werken in een soort  
politiek-culturele denktank, waarbij we door  
middel van cultuur verschillende hoofdsteden met 
elkaar gaan proberen te verbinden en banden leg-
gen tussen Noord-Afrikaanse landen. Dertig jaar is 
een mooi getal en het waren prachtige jaren,  
waarin ik het festival groot heb zien worden. Ik 
ben nu 58 jaar en de jongere generatie mag het 
overnemen. Of ik nog dromen heb voor de toe-
komst van IDFA? Stiekem hoop ik dat IDFA op een 
dag de erkenning zal krijgen dat het niet alleen een 

festival is, maar ook een ontmoetingsplek en nog 
veel meer. Het zou mooi zijn als IDFA financieel  
erkend wordt als documentaire instituut. In feite 
zijn we dat immers al! We bieden diverse educa-
tieve programma’s en gaan langs op scholen.  
Daarbij hoop ik in de toekomst voor IDFA op een 
eigen grote zaal, waar ruim 150 man in past. Maar 
goed, ik heb een fantastisch team met zulke  
kanjers en ik heb er alle vertrouwen in dat zij het 
festival op een mooie en eigenzinnige wijze zullen 
voortzetten.’ 
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Al van jongs af aan wist Derks het zeker: ze 
moest en zou het theater ingaan. Toen Derks 
tijdens haar studie theaterwetenschappen 

stage ging lopen bij het Nederlands filmmuseum 
organiseerde ze samen met hen Festicon: een fes-
tival voor fictie, korte films en documentaires. Ze 
merkte op dat de documentaires eigenlijk de uit-
blinker waren van het festival en mede door aan-
sporing van Hans Berenkamp, redacteur voor het 
NRC, ontstond het idee om een festival op te rich-
ten enkel voor documentaires. 

Hoe is dit idee uiteindelijk ten uitvoer gebracht?
‘Er hing echt een jaren 60 sfeer rond Festicon, het 
was heel erg geitenwollensokken. Er waren prach-
tige films en documentaires maar nauwelijks pu-
bliek door dat stoffige imago. Ik dacht: dan heffen 
we dat hele Festicon toch op? De directeur van het 
Nederland Filminstituut zag een documentairefes-
tival ook wel zitten. We maakten plannen en vroe-
gen subsidie aan. De televisie was geïnteresseerd 
in het educatieve aspect dus we kregen geld van 
de NOS en de VPRO. Het waren kleine bedragen 
maar dat groeide wel. Toen ik het in 1988 voor het 
eerst had over een documentairefestival moesten 
mensen gewoon lachen. Ze wisten niet eens hoe 
ze dat moesten spellen. De documentaire is een 
goede manier om inhoud te verkopen en is veel 
goedkoper dan speelfilms. Om deze reden is het 
genre steeds populairder geworden en ik denk dat 
IDFA daar ook zijn steentje aan heeft bijgedragen. 
Elk jaar groeien we meer.’

Hoe is het gegaan met de voorbereidingen?
‘Nadat het programma rond is breekt eigenlijk een 
beetje de pleuris uit. Alle afdelingen moeten weten 
wat voor films er vertoond worden, er moet con-
tact gelegd worden met sales agents, distributeurs, 
producenten, regisseurs… alles komt in één keer. 
We ontvangen tijdens het festival meer dan drie- 
duizend gasten. We hebben een apart team van vijf 
man dat alleen maar bezig is met die gastenser-
vice: mensen bellen, ze in hotels zetten, afspreken 
wanneer ze komen, dat dan weer afstemmen op 
de programmering. Het zijn allemaal losse draad-

jes die nog tot een knotje geweven moeten wor-
den. Het is de leukste tijd van het jaar. Het begint 
rommelig en dan denk je: oh god, als het allemaal 
maar goed komt. Uiteindelijk lukt dat dan toch, al 
28 jaar. We zijn nu ook al bezig met het volgende 
festival. Subsidies aanvragen en sponsors werven 
kost tijd en is gebonden aan deadlines. We houden 
ons al bezig met de vraag wie welke taken op zich 
neemt, en wat de themaprogramma’s zullen wor-
den. Dit jaar is dat editing en shifting perspectives, 
in dat laatste programma onderzoeken we de rol 
van beeldvorming in de manier waarop we kijken 
en nadenken over ras en identiteit en vanuit welk 
perspectief we dat doen.’

Is dat politieke karakter belangrijk bij de selec-
tie van documentaires, of gaat het jullie meer 
om de creatieve visie van de makers?
‘Beiden. Maar de politiek is de laatste jaren wel 
wat minder belangrijk geworden in IDFA. Het gaat 
ons meer om de kwaliteit van de documentaire, 
en niet per se om het aanzwengelen van een  dis-
cussie. Dat is wel heel erg mijn ding, maar ik werk 
met een jonger team dat daar minder in geïnteres-
seerd is. Zij geven de voorkeur aan de creatieve 
documentaire. We proberen een balans te vinden 
tussen vorm en inhoud die op cinematografische 
manier vormgegeven kan worden. Wat we wel heel 
belangrijk vinden bij de selectie is diversiteit. Ik 
ga bijvoorbeeld niet elk jaar vijftien Nederlandse 
films in de competitie zetten. Het is belangrijk dat 
er ook films uit ontwikkelingslanden komen en 
niet alleen maar uit het Westen. Daarnaast letten 
we erg op gender. Ik wil het liefst gewoon vijftig 
procent vrouwen, als het even kan meer. Dat lukt 

niet altijd. Dit jaar zijn er ook meer mannen, maar 
het is al veel beter in balans dan het een aantal ja-
ren geleden was. Vier jaar geleden hebben we een 
speciale prijs in het leven geroepen voor vrouwe-
lijke regisseurs. Het is lastig, maar ze zijn er wel 
echt. Je moet gewoon goed zoeken. Wanneer films 
dezelfde waardering krijgen van ons team, geef ik 
de voorkeur aan een documentaire die door een 
vrouw is gemaakt.’

Is een gerenommeerde naam belangrijk bij 
de keuze van vertoningen, of is er ruimte voor 
jong talent?
‘Het maakt in principe niet uit of de maker al naam 
heeft gemaakt, maar de films van grote makers van 
deze tijd zijn dermate duur en al op zoveel andere 
festivals vertoond dat we een aparte mastersectie 
binnen het festival in het leven hebben geroepen. 
Hier worden grote films van Michael Moore en Fred 
Wiseman en dergelijke getoond. Films van makers 
als hen gaan in première op Cannes of Sundance. 
Tien jaar geleden hadden we die concurrentie 
niet. Die filmfestivals toonden vroeger alleen fictie, 
maar storten zich tegenwoordig ook op documen-
taires. Het is onzin om te proberen te winnen van 
Cannes. Daarom hebben we onderscheid gemaakt 
tussen twee secties: "masters" en "best of the fest". 
In die laatste vertonen we bijvoorbeeld films die al 
op een paar festivals zijn geweest maar die we het 
publiek gewoon niet willen onthouden. De films 
uit deze secties doen niet mee met de competitie 
maar wel voor de publieksprijs.’ 

Merk je ook een verandering in trend door de 
jaren heen?
‘Dat zou ik niet zo willen noemen. Documentaire 
kent net als fictie veel subgenres. Er zijn journalis-
tieke en antropologische documentaires, maar ook 
natuurfilms en noem maar op. Het is zo dat in de 
jaren 50 er een grotere nadruk lag op fly-on-the-
wall cameravoering die paste bij de observational 
cinema, maar tegenwoordig zien we nog steeds 
documentaires in deze stijl. Ik wil niet zozeer spre-
ken van een zekere trend die overheerst, maar we 
zien wel bepaalde tendensen in het gebruik van 

Op 16 november vindt de negenentwintigste editie van het International Docu-
mentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) plaats. We vroegen Ally Derks (1958), 
directeur en oprichtster van het festival, naar de ontwikkeling die het festival 
heeft doorgemaakt en wat zich achter de schermen afspeelt.   
Tekst /// Gwyneth Sleutel en Emma Sprangers    Beeld /// Joy van Wooning

Van bescheiden filmfestival 
tot sociaal-educatief instituut
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Waarom zijn uitdrukkingen wél belangrijk om te behouden? Dat is im-
mers ook niet de meest simpele manier van uitdrukken.
‘Nu wordt het misschien ook nostalgisch. Het gaat mij dan om de rijkdom 
van de Nederlandse taal, die je niet wilt verarmen. Je hebt een hele voor-
raad aan manieren om iets uit te drukken. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat 
spreekwoorden het waard zijn om behouden te blijven. Het is misschien 
een verloren strijd, maar het is jammer als mensen niet meer weten wat een 
spreekwoord betekent.’
 

Dus vanuit de nostalgie gesproken mag de taal niet eenvoudiger wor-
den? Staat dat niet haaks op wat u aan het begin zei?
‘Ik betrap mijzelf erop dat bij die nostalgie over spreekwoorden en uitdruk-
kingen een warm gevoel speelt van: dat hoort bij het Nederlands. Maar als 
ik het hard moet maken, dan klopt het natuurlijk niet. De betekenis van 
spreekwoorden kun je ook op een andere, simpele manier uitdrukken. In za-
kelijk taalgebruik heb je geen spreekwoorden nodig. Maar betekent het dat 
je uitdrukkingen overboord moet gooien? Nee, alsjeblieft niet, dan wordt de 
taal hard en kil. Ik kan ervan smullen wanneer iets mooi en imponerend ver-
woord wordt. Dat heb je niet als de taal volledig wordt teruggebracht tot de 
feitelijke boodschap. Taal is ook gewoon emotie. Er is veel verbonden aan 
woorden. Twee woorden kunnen op het eerste gezicht hetzelfde betekenen, 
maar waarvan er één net afstandelijker, neutraler of juist persoonlijker is. Die 
subtiliteit is voor mij ook een van de grote charmes van taal. In die zin zou ik 
helemaal niet willen pleiten voor versimpeling. Dan zeg ik: alsjeblieft, laat al 
die nuances bestaan.’
 
Dus u bent toch wél tegen een versimpeling van de taal?
‘Wel als versimpeling verarming betekent. Als ik naar onze vereniging  
kijk, dan bepleiten wij veel meer de liefde voor het Nederlands, dan dat wij 
willen wijzen op allemaal regeltjes. We laten liever zien hoe rijk onze taal is 
en welke nuances erin zitten. We zijn er niet alleen om te laten zien hoe je zo 
effectief mogelijk de taal kunt inzetten. Vereenvoudiging in grammaticale  
regels verhindert niet dat jij nog steeds heel genuanceerd de taal kan  
gebruiken. Staar je niet dood op bepaalde vormen, zoals “hun hebben”, die 
symbool zijn gaan staan voor taalverloedering. Taal verandert mee met de 
maatschappij. Maar dat haalt niets weg van het belang van de rijkdom en 
nuances van een taal. Als die verloren gaan, zou een versimpeling van de taal 
wel kwalijk zijn.’ 
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De heilige huisjes 
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Om ons heen zien we een versimpeling van taalgebruik. Zo gebruiken 
studenten steeds vaker spreektaal in hun essays en heeft het NOS-
journaal de stap gemaakt om nieuws eenvoudiger te brengen. Dat is vrij 
frustrerend voor een taalliefhebber, vindt u niet?
‘Je moet wel erg conservatief ingesteld zijn als je vindt dat men vast moet blij-
ven houden aan oud en moeilijk taalgebruik. Sowieso moet eerst vastgesteld 
worden of er sprake is van een versimpeling. Ik zou het zo niet willen noemen. 
De taal is steeds informeler aan het worden, maar informalisering is nog geen 
versimpeling. Het is een maatschappelijke ontwikkeling. Waarom zou het 
taalgebruik een ivoren toren moeten zijn? Waarom zou je niet zo schrijven als 
je spreekt? Het is bijna een principiële discussie of er een heel grote scheiding 
tussen die twee moet zijn. Je ziet maatschappelijk dat de twee registers dich-
ter bij elkaar komen. Het lijkt me een logische ontwikkeling dat als spreektaal 
in opmars is, dat dan ook de schrijftaal informaliseert.’

Verliest een taal zijn schoonheid niet als die simpeler is? Synoniemen 
en nuances worden zo vergeten. Als taal puur als communicatiemiddel 
gebruikt wordt, gaat dan de kwaliteit van literatuur niet ook achteruit?
‘Zou je niet in een simpeler taal ook poëtisch taalgebruik kunnen toepassen? 
Is een boek minder mooi als het in een eenvoudiger taal is geschreven? Het 
Afrikaans, een “versimpelde taal” om in jullie woorden te spreken, heeft ook 
grote dichters voortgebracht. Het is maar wat je doet met een taal. Het moet 
voor iedereen te begrijpen zijn. Een handleiding bijvoorbeeld, is beter ge-
schreven in zakelijke kerntaal. We vragen er zelf ook om; het leven gaat steeds 
sneller, dus de taal moet beter behapbaar zijn.’

Het klinkt alsof u zich uit een soort realisme erbij neergelegd heeft.
‘Misschien is het wel realisme. Je wilt niet als een Don Quichot tegen de taal-
ontwikkelingen inroeien. Tegen de natuurlijke taalontwikkeling ingaan werkt 
niet. Kijk maar naar het onderscheid tussen “hen” en “hun” als leidend en 
meewerkend voorwerp. Dat onderscheid is ooit van bovenaf opgelegd en nog 
steeds zie je dat mensen ermee worstelen. Wat heb je er dan aan gehad? In de 
spreektaal maakt bijna niemand het verschil consequent. Waarom die dingen 
zo moeilijk maken als de historische ontwikkeling van de taal richting prak-
tisch en hanteerbaar gaat?’ 

Taal bestaat toch juist voor een groot deel uit regels die van bovenaf zijn 
opgelegd? Moeten die regels niet gewoon nageleefd worden?

‘In wiens belang? Als er een elitaire bovenlaag is die het onderscheid maakt 
tussen taalregels en iets wat blijkbaar 90% van de bevolking anders doet, dan 
leidt het alleen maar tot niet-gedeelde taal. Als je er dieper over nadenkt, hoe 
belangrijk is het dan of je “ik word” met een “d” of een “t” schrijft? Ik pleit er 
niet voor om deze regels overboord te gooien, want het zijn heilige huisjes 
geworden, maar als je er eerlijk over nadenkt, is dit niet waar het in taal over 
gaat. Zo zijn we bij Onze Taal ook altijd kritisch geweest over het Groot Dictee 
der Nederlandse Taal, omdat daar de indruk wordt gewekt dat als je goed kan 
spellen je de taal goed beheerst. Het zijn eigenlijk twee verschillende werel-
den.’ 

Zaagt u niet een beetje de poten onder uw eigen stoel door, als u zegt 
dat spelling niet zo belangrijk is?
‘Ik hoop dat mijn stoel nog overeind blijft staan. Als vereniging mogen we er 
best op wijzen dat spelling echt niet de essentie van taal is, vind ik.’

Wat is dan volgens u de essentie?
‘Het gaat erom of jij met de juiste woorden en met de juiste zin iets kunt con-
strueren wat je uit wilt drukken. Onze Taal heeft er wel eens voor gepleit om 
het Groot Dictee der Nederlandse Taal op andere dingen te laten testen, zoals 
verbindingswoorden, contaminaties en uitdrukkingen. Bij uitdrukkingen en 
spreekwoorden gaat tegenwoordig een heleboel kennis verloren. Ik vind het 
prachtig als je de juiste uitdrukkingen weet te gebruiken. Taal is meer dan 
spelling.’

Soms is het zinnig om door te vragen. In deze rubriek onderzoeken we stelselmatig standpunten die volgens ons wel 
wat opheldering nodig hebben. Want de versimpeling van de Nederlandse taal, is dat niet een ontwikkeling die we tegen 
moeten gaan? Deze maand het woord aan Peter Smulders (1956), directeur van Genootschap Onze Taal.   
Tekst /// Alrun Bernhard en Kim Visbeen     Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa
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HOE BELANGRIJK IS HET OF JE 
“IK WORD” MET EEN “D” OF EEN 

“T” SCHRIJFT?
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Hoe is het studentenleven veranderd door 
de jaren heen? Babel blikt terug met docen-
ten van onze faculteit. Deze maand: Maarten 
Doorman (1957) universitair docent Kunst-
kritiek en Cultuurfilosofie. 
Tekst /// Djuna Spreksel   Beeld /// Dennis Nootebaart

Wijsbegeerte, Kunstgeschiedenis en Spaanse letterkunde: vanaf het mo-
ment dat Maarten Doorman in Amsterdam ging studeren, deed hij het al-
lemaal. En hij ging ook naar de colleges Literatuurwetenschap. Doorman 
hield ervan zoveel mogelijk verschillende dingen te doen. Hij vertelt: ‘Ik 
was een hele opstandige puber en ging na school in de bouw werken. En 
veel reizen. Maar toen ik aan de Universiteit van Amsterdam ging stude-
ren, had ik daar heel duidelijk voor gekozen. Dit was wat ík wilde. Toen 
was mijn honger naar kennis nauwelijks nog te stillen. Later dacht ik wel-
eens: de keuze voor filosofie was grotendeels een dekmantel om zo veel 
mogelijk te kunnen lezen en leren zonder meteen iets te hoeven worden.’

In de tijd dat Doorman studeerde, promoveerde er haast niemand bin-
nen de faculteit. ‘De sfeer was er niet naar. Bijna niemand was bezig met 
zoiets als een carrière. Je moest als student behoorlijk sterk in je schoe-
nen staan als je echt iets wilde in het vakgebied, maar het had ook wel 
wat.’ Doorman studeerde cum laude af op het pessimisme van de Duitse 
filosoof Arthur Schopenhauer. ‘Als jonge student sprak dat pessimisme 
me heel erg aan. Zoals veel studenten existentialist werden en alleen nog 
maar zwarte kleding droegen, zo vond ik een zekere Schopenhaueriaanse 
zwartgalligheid heel behaaglijk. Schopenhauer houdt ook sterk verband 
met een van de vele paradoxen die mij kenmerkt. Hij was een anti-filosoof, 
stond enorm sceptisch tegenover de academische filosofie. Hij was wan-
trouwend tegenover abstracte begrippen. Die spanning is interessant: 
filosoof zijn, maar wel altijd zo concreet mogelijk willen blijven en aca-
demisch taalgebruik wantrouwen.’ Dat laatste is een opvallende parallel 
met Doormans eigen latere loopbaan. Hij schrijft naast wetenschappelijk 
werk op een toegankelijke manier stukken voor De Groene Amsterdam-
mer en de NRC, evenals boeken en poëziebundels voor een breed publiek.

Doorman was als achttienjarige uit te tekenen aan zijn bureau, te midden 
van vele boeken, zoals ook op deze foto. ‘Om half negen ’s ochtends ging ik 
aan mijn bureau zitten en las en schreef ik. Andere studenten gingen rond 
twaalf uur eens richting college, tegen die tijd worstelde ik vertwijfeld 
met de transcendentale reductie van Kant of dobberde ik stuurloos in het 
middelste deel van Prousts Á la recherche du temps perdu.’

De Schopenhauer-
iaanse anti-filosoof

TERUGBLIK
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De studietijd van Maarten Doorman (1957):
1977-1984: Studie Wijsbegeerte – kandidaats en doctoraal
1994: Promotie Universiteit van Maastricht
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Yamborghini-high, Lambo by the crib
This is how it is, this is how we live
Bitches, bitches, bitches, bitches.

Mijn Wharfedale-boxen pompen ’s ochtends op hoog volume deze tekst 
mijn kamer in. De ramen en vitrinekast trillen mee. Ik zit aan mijn bu-
reau en mijn hoofd bouncet mee op de beat. Het nummer dat aanstaat, 
‘Yamborghini-high’ van de A$AP Mob, is een echte banger.

Bam!

Een zooi boeken valt met een groot kabaal voor mijn neus. Ze zijn van de 
plank boven mijn bureau afgetrild. Ik zie onder andere Le deuxième sexe 
van Simone de Beauvoir liggen. Nooit gelezen overigens. Wel weet ik dat 
men het de spirituele moeder van de tweede feministische golf noemt, en 
dat het de ongelijkheid tussen man en vrouw bevraagt en de vrouwelijke 
identiteit ter discussie stelt. 

De A$AP Mob is wel uit over de vrouwelijke identiteit: het zijn bitches, bit-
ches, bitches en nog eens bitches. Ben ik het daarmee eens? Nee. Maar de 
muziek klinkt heerlijk. Sinds ik me kan herinneren houd ik van dit genre. 
De allereerste cd die ik op twaalfjarige leeftijd bij de Free Record Shop 
kocht was The Eminem Show. Tijdens zomervakanties in de auto op weg 
naar Zuid-Frankrijk moest mijn moeder het ontgelden met alle fucks, bit-
ches en motherfuckers.

Hoe valt te verklaren dat ik naar muziek luister die vrouwonvriendelijk 
en homofoob is en geweld, criminaliteit, materialisme en machogedrag 
verheerlijkt? Waarschijnlijk omdat dit alles diametraal tegenover mijzelf 
staat. Gangsterrappers zijn alles wat ik niet ben. Ik ben niet de stoere jon-
gen uit de getto die hosselt op straat om te overleven. Gangsterrappers 
durven tegen de maatschappij aan te trappen en het roest ze aan hun reet 
dat ze politiek incorrect zijn.

Met de muziek nog in mijn hoofd loop ik de straat op en ik voel me ook een 
beetje gangster. Ik waan me in een rauwe buurt van Brooklyn, waar het 
systeem tegen me is en ik tegen het systeem, waar ik hossel voor een Lam-
borghini en vrouwen bitches noem. Automatisch ga ik wat breder lopen. 
Onderweg naar de Albert Heijn kruist een deftige vrouw van middelbare 
leeftijd mijn pad. Ze laat haar hond uit. Met een plastic zakje raapt ze zijn 
poep op van de stoep. Het leven hier is duidelijk niet zo ruig als in de getto. 
Ik schiet in de lach om mezelf en mijn gedrag.

Verrukkelijke vrouwon-
vriendelijke gangsterrap

Tekst /// Vadim Dijkshoorn   Beeld /// Sietske Arnoldus
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The act of killing (2012)
Tekst: Gwyneth Sleutel 

De grens tussen feit en fictie is altijd al troebel geweest. Fictiefilms adopte-
ren filmische documentairetechnieken voor een realistische look en docu-
mentaireregisseurs zijn er niet vies van situaties tot in de puntjes voor te 
bereiden en artistiek te coördineren. Regisseur Joshua Oppenheimer maakt 
in zijn hybride documentaire The act of killing (2012) dankbaar gebruik van 
een combinatie van beide vormen. The act of killing gaat over de sadistische 
kampleiders die tijdens de Indonesische massamoord van 1965 tienduizen-
den van communisme verdachte mensen om het leven brachten. Door deze 
ex-kampleiders te vragen zichzelf te spelen en een film te maken over hun 
daden, documenteert Oppenheimer een fictief spektakel. Het onbegrijpelijke 
van de misdaden wordt zo op schrijnende wijze gereduceerd tot het produc-
tieproces van een gangsterfilm. In The act of killing worden feit en fictie op 
doordachte wijze verweven met als resultaat een treffend portret, waarbij 
trauma en bewustwording centraal staan. 

Koyaanisqatsi (1982)
Tekst: Emma Sprangers

Koyaanisqatsi is niet je doorsnee documentaire. Hier zul je geen zwoele 
voice-overs vinden of statische interviews om de stroom aan informatie te 
kunnen structureren. In plaats daarvan wisselen verschillende hypnotise-
rende beelden elkaar af: een groep gebouwen wordt gecontroleerd tot ont-
ploffing gebracht, we zoomen in op de productie van tandpasta in een oude 
fabriek, wolken jagen al van vorm veranderend achter elkaar aan boven 

Naar aanleiding van het International Documentary Filmfestival Amsterdam 
(IDFA) interviewden wij oprichtster Ally Derks op pagina 16. Als extraatje vertel-
len zes Babel-redacteuren hieronder over hun favoriete documentaire; speciaal 
voor jou geselecteerd voor de ‘Uitgelicht’ van deze maand.   Beeld /// Masha Emelyanova

Babels docu’s
een heuvelachtig landschap… het kreeg een afgeladen Bravo-tent muisstil 
op Lowlands. De muziek van Philip Glass en zijn ensemble die de beelden 
ondersteunt, is weliswaar gespeeld op klassieke instrumenten, maar wordt 
vaak bestempeld als voorloper van minimal techno. Het repetitieve karak-
ter is even beklemmend als intrigerend. Een spookachtige stem herhaalt 
langzaam de titel, het makend tot een mantrum. Het ontbreken van een nar-
ratief geeft je de vrijheid de beelden een eigen betekenis te geven en maakt 
Koyaanisqatsi een fascinerende visuele trip. 

Sweetgrass (2009)
Anne Posthuma

Een groep oudere schapenherders neemt een kudde van honderden schapen 
een laatste keer mee over de Absaroka-Beartooth Mountains in Montana, 
USA. Hun beroep sterft uit en dat geeft deze film een extra laag. Sweetgrass is 
een film zonder verdere uitleg. Er komen geen voice-overs of andere toelich-
tingen in voor en de hele film wordt gedragen door een poëtische montage 
van landschap, dier, geluid en gesprek. Shots van kauwende schapen en 
kabbelende beekjes wisselen af met beelden van koele observaties en zware 
ontberingen. De (haat-liefde)verhouding tussen mens, dier en natuur wordt 
hier onderzocht. Het landschap is prachtig, de schaapherders zijn taai 
maar ontwapenend als ze op de helft van de driehonderd kilometer lange 
tocht bekennen dat het niet meer gaat; dat ze de bergen haten. Deze op een 
vreemde manier kalmerende film is misschien niet voor iedereen wegge-
legd, maar zeer de moeite waard. Zeker op een avond na een dag in de UB, 
als je je plots afvraagt hoe ‘natuur’ eruitziet, ruikt, of klinkt – en wanneer je 
ergens ook zin had om een western te kijken. 

Exit through the giftshop (2010)
Tekst: Vadim Dijkshoorn

Deze door Banksy gemaakte documentaire gaat over een maniak genaamd 
Thierry Guetta, die de kunstwereld op wonderlijke wijze bestormd. Guetta 
filmt sinds jaar en dag obsessief alles om zich heen en vindt in zijn neef, de 
straatkunstenaar Space Invador, het perfecte slachtoffer voor zijn compul-
sieve gedrag. Via hem komt hij in contact met andere grootheden binnen de 
wereld van de Street Art zoals Shepard Fairey, van Obey, en Banksy. Guetta 
houdt ze voor dat hij een documentaire maakt over het ontstaan van deze 
subcultuur. In werkelijkheid doet hij na het vastleggen niets meer met de 
cassettebandjes. Banksy besluit het heft in eigen handen te nemen en zelf 
de documentaire te maken. Ondertussen heeft Guetta een nieuwe obsessie: 
het organiseren van een expositie met zijn eigen kunst. Binnen de kortste 
keren neemt hij twee hypotheken op zijn huis en heeft hij honderd man voor 
hem werken. Hij wil van de ene op de andere dag een grote naam binnen de 
kunstwereld worden. Deze wereld is hierover mede dankzij publiciteit van 

Fairey en Banksy laaiend enthousiast. Terecht stellen de twee kunstenaars 
de vraag: is de kunstwereld een grote grap?

Tyke elephant outlaw (2015)
Tekst: Alrun Bernhard 

In 1994 ontsnapte een circusolifant genaamd Tyke tijdens een voorstel-
ling. Ze ontsnapte nadat ze een van haar trainers dodelijk verwondde, de 
ander het ziekenhuis in vertrapte en diverse circusbezoekers de schrik 
van hun leven aanjoeg. Het is een nieuwsbericht wat medelijden oproept 
met alle mensen betrokken bij dit ongeval. De documentaire Tyke elephant 
outlaw laat echter ook nog een ander beeld zien. Als ik zie hoe Tyke na haar 
ontsnapping op de grond zit, lichtelijk met haar slurf zwaaiend om de kogels 
die haar kant op komen af te weren, schieten de tranen me in de ogen. Het 
is precies dit wat de documentaire zo sterk maakt. Meerdere kanten van de 
discussie rondom circusdieren worden getoond. De liefde van de trainers 
voor de dieren is aanwezig, maar toch maken ze nog steeds gebruik van 
de olifantenhaak. De circusbezoekers krijgen de mogelijkheid om voor het 
eerst in hun leven het majestueuze dier te zien, maar komen het volgende 
moment in een horrorshow terecht. De oppassers kennen de olifanten door 
en door, maar toch laten ze de dieren 22 uur lang aan elkaar vastgeketend. 
De documentaire laat het allemaal zien en lijkt te zeggen: oordeel zelf.

This changes everything (2015)
Tekst: Jetske Brouwer

Van sommige films weet je niet meer wanneer, waar of met wie je ze zag. Je 
herinnert je enkel nog wat je voelde, hoe de beelden je wisten te raken en 
je bijbleven. Toen ik This changes everything van de Canadese journaliste 
en activiste Naomi Klein zag, was mijn kijkervaring anders. Tijd, plaats en 
gezelschap speelden een grote rol. Op een gure herfstavond werd de film op 
de Nuon-kolencentrale vertoond; het publiek – dat per fiets of te voet het 
industriële niemandsland had bereikt – kon plaatsnemen op klapstoeltjes 
en werd uitgenodigd om proviand te delen. Al wolkjes blazend en rode wijn 
nippend zagen we een film met een opmerkelijke boodschap: klimaatver-
andering biedt ons een kans. Vergis je niet, Klein is een milieuactiviste in 
hart en nieren – scepsis ten aanzien van milieuproblematiek is aan haar niet 
besteed. Met de film hervat zij echter de strijd tegen een haar vertrouwde 
vijand. Ze toont hoe kapitalisme niet alleen debet is aan klimaatverandering, 
maar duurzame oplossingen onmogelijk maakt. Ergo, als wij ons klimaat 
willen redden, is de tijd rijp om onze kapitalistische systemen aan te pakken. 
Hoewel de film qua stijl niet altijd de toegestane limiet Noord-Amerikaanse 
dramatiek respecteert, is hij overtuigend. Prachtige natuurshots worden 
afgewisseld met aangrijpende verhalen van klimaatslachtoffers. Aangewak-
kerde strijdlust verzekerd.
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Cobain, Clinton 
en Ken
Iedere maand selecteert Babel evenementen voor elk type student in en rond Amsterdam. 
Van cultureel hoogtepunt tot conditietraining, met 'De Agenda' in de hand verlaat elke 
geesteswetenschapper zijn ivoren toren.   Tekst /// Vincent Smit    Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

COLOFONDE AGENDA

November 201622 Babel

S chavemaker had als studente Kunstgeschiedenis en Filosofie aan de  
UvA al grote bewondering voor Willem Sandberg, zodanig zelfs dat ze 
zichzelf tot de orde riep: er waren toch meer mensen die belangrijk zijn 

geweest in de ontwikkeling van het Stedelijk Museum? ‘Maar als ik vervolgens 
iets van hem tegenkom, voelt het zo hedendaags, radicaal en vooral slim, dat in-
spireert mij telkens weer. Hij heeft een brug geslagen tussen de beeldende kunst 
en het gewone publiek. Het museum mocht een plek zijn waar mensen plezier 
maakten. Hij zag educatie als onontbeerlijk element en presenteerde tegelijker-
tijd avant-garde kunst. Elke keer word ik weer ontzettend door hem gegrepen,’ 
glimlacht ze. Sandberg staat onder veel kunsthistorici bekend als de man die 
ruimte schiep voor de hedendaagse kunst. Voordat hij na de Tweede Wereld-
oorlog directeur werd van het Stedelijk Museum, zorgde hij ervoor dat enkele 
belangrijke kunstwerken veilig de oorlogsjaren doorstonden. In een bunker die 
hij bouwde in Castricum lagen onder andere de Nachtwacht en enkele Van Goghs 
opgeborgen. Schavemaker: ‘Dat is voor mij zo iets mythisch. Tegelijkertijd had hij 
enorm veel humor en was hij een echte showman. Het hele project rondom die 

bunker in Castricum liet hij filmen, en dan figureert hij daarin als een soort Ali 
Baba die zijn grot bewaakt.’ 

Vanaf het moment dat Sandberg de leiding over het museum kreeg, waren zijn 
bereidheid te experimenteren met de tentoon te stellen kunst en zijn innovatieve 
geest van groot belang. ‘Sandberg was de eerste museumdirecteur die er geen 
moeite mee had om na de Tweede Wereldoorlog een dialoog aan te gaan met 
Duitse kunstenaars. Die hadden niets met het onheil van de oorlog te maken ge-
had, vond hij. Sandberg weigerde om zwart-wit te denken en bleef streven naar 
vooruitgang binnen de kunst. Door deze vooruitstrevende houding haalde Sand-
berg gedurende deze tijd veel hedendaagse kunst naar het Stedelijk. Hij had zijn 
blik vooruit gericht, op de toekomst.’

Lieu de memoire
Het Stedelijk Museum moest vooral voor vernieuwing staan onder Sandberg, 
concludeert Schavemaker. Zelf haalt ze als hoofd educatie, interpretatie en publi-
caties nog steeds veel inspiratie uit Sandberg. ‘Hij geloofde in de dialoog. Een be-
roemde uitspraak van hem is: “Zorg dat je de mensen die je rondleidt aan het 
praten krijgt.” Dat is nog steeds mijn filosofie.’ Naast een focus op vernieuwing en 
de toekomst, laat het Stedelijk Museum nu ook zien een lieu de memoire te zijn; 
een plek van herinneringen aan eerdere bezoeken aan het gebouw en de collectie. 
Dat wordt zichtbaar in de huidige tentoonstelling over de Zwitserse kinetische 
kunstenaar Jean Tinguely, tot stand gekomen onder leiding van Schavemaker: ‘In 
deze tentoonstelling betrek ik uitvoerig de geschiedenis van de kunstenaar, eer-
dere tentoonstellingen en zijn hechte band met het Stedelijk Museum. Daarin 
hebben we een transformatie ondergaan. Sandberg wilde geen museum dat een 
erfgoedinstelling was en richtte zich vooral op het heden en de toekomst. Hij 
wilde innoveren, wilde anders zijn.’ Op een ander belangrijk punt volgt Schave-
maker in haar beleid wel de man die ze zo bewondert: ‘Ik zie onze collectie als de 
basis. Maar vanuit de collectie als uitgangspunt moet dit museum vooral een plek 
zijn voor debat, reflectie, educatie en (zelf)kritiek. Het immateriële erfgoed is na-
melijk net zo betekenisvol als de collectie zelf. Zo zag Sandberg zijn Stedelijk ook 
het liefst.’ 

Ali Baba die zijn 
grot bewaakt
Margriet Schavemaker (1971), tentoonstellingsmaker en 
hoofd educatie, interpretatie en publicaties van het Stede-
lijk Museum, vertelt hoezeer roemruchte directeuren in het 
verleden een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwik-
keling van het museum tot een internationaal centrum voor 
de moderne kunst. Zij brengt voor Babel een ode aan grafisch 
vormgever, verzetsman én oud-directeur Willem Sandberg 
(1897-1984).   Tekst /// Robin Dirker en Djuna Spreksel    Beeld /// Saskia Groenewegen

Muziek
Nirvana Night
Op 25 november 1991 gaf Nirvana een legendarisch 
optreden in Paradiso. Helaas weten wij dit alleen door 
de overgeleverde beelden, want de meeste van ons lagen 
net in de wieg of waren nog niet eens geboren. Nu, 25 
jaar later, kunnen we er dan eindelijk zelf bij zijn: Para-
diso zal het optreden uitzenden op een groot scherm. De 
toegangsprijs is berekend aan de hand van de toenmalige 
prijs van ƒ 18, dus niets weerhoudt ons ervan om er 
precies zo’n gestoorde avond van te maken als 25 jaar 
geleden. De bierprijs blijft helaas onveranderd.
Woensdag 23 november 2016 – Paradiso, Weteringschans 
6-8, Amsterdam – Ticket € 7,50 (inclusief lidmaatschap) – 
24:00 uur tot 04:00 uur

Intellectueel
President’s Night 2016
Eindelijk is het zover. Na ons ruim een jaar lang te heb-
ben verbaasd over de manier waarop Amerika haar 
verkiezingsstrijd nog bombastischer wist te maken dan 
Rambo en WrestleMania bij elkaar, krijgen we nu ook 
eindelijk een uitslag. Mocht je deze nacht niet kunnen 
slapen, geen paniek: bij de Melkweg kun je live meekij-
ken naar de zenuwslopende finale. USA-watchers, politici 
en kunstenaars verzorgen debatten, lezingen en meer. 
Tussendoor wordt de avond nog ietwat luchtig gehouden 
met behulp van muziek, comedy en film. Voor het ontbijt 
(het is inmiddels ’s ochtends vroeg) kun je aanschuiven 
bij het All American Breakfast in de Stadschouwburg.
Dinsdag 8 november – Melkweg, Lijnbaansgracht 234A, 
Amsterdam – Ticket € 30 – 19:00 uur tot 09:00 uur

Feest
The Primo Disco Poolparty – Barbie & Ken 
Edition
Barbie, disco, poolparty: wat wil je nog meer? Heel veel 
meer dan de steekwoorden ‘bikinibathminton’, ‘kleedka-
merrave’, ‘swimshortgrinding’ en ‘speedoclub’ is niet be-
kend over dit feestje, maar wat maakt het uit. Dit belooft 
toch al genoeg? Grijp dus gelijk naar je portemonnee en 
koop vliegensvlug een kaartje nu het nog kan. En vergeet 
je zwemdiploma niet mee te nemen!
Zaterdag 5 november – Sloterparkbad, President Allendel-
aan 3, Amsterdam – Ticket € 15 – 20:00 uur tot 03:00 uur

Cultureel
The Stranger Next Door
Het Museum zonder Muren organiseert een gratis ten-
toonstelling in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. 
Begin november wordt deze buurt omgetoverd tot een 
kunstroute met onder andere videoprojecties op gevels 
en filminstallaties in ramen. De looproute is op te halen 
bij het infopunt op het Steve Bikoplein. Heb je behoefte 
aan een gids? Op de website van Museum zonder Muren 
vind je de tijden waarop de kunstenaars zelf een tour 
door de buurt organiseren. Gastcurator Eva DeCarlo 
beëindigt de tentoonstelling met een rondleiding op 
zaterdag 5 november om 17:30 uur.
Donderdag 3 t/m zaterdag 5 november – Informatiepunt: 
Steve Bikoplein 2, Amsterdam – Gratis entree – Informatie-
punt geopend van 16:00 uur tot 23:00 uur

Sport
Fitness Expo 2016
Voor iedereen die graag naar de sportschool gaat, vindt 
in de Sporthallen Zuid de jaarlijkse Fitness Expo plaats. 
Verschillende podia met demonstraties, meet & greets 
met fitness-sterren en de mogelijkheid om mee te doen 
aan wedstrijden houden je waarschijnlijk de hele dag 
bezig. Het fijne aan een fitnessexpo is dat je zelf natuur-
lijk niet topfit hoeft te zijn. Je kunt er altijd voor kiezen 
om alleen te komen kijken. Misschien kun je nog een 
kleine snack halen bij de Healthy Food Area. Hoe dan ook 
belooft dit een verantwoord weekend te worden.
Zaterdag 12 & zondag 13 november – Sporthallen Zuid, 
Burgerweeshuispad 54, Amsterdam – Ticket € 17,50 – 
10:00 uur tot 22:00 uur

DE ODE



Het is een vraag die Bernd al vaker heeft moeten beantwoorden. Het antwoord op waarom hij baskla-
rinet is gaan spelen, ligt dan ook al klaar: 'Ik wilde een onderscheid maken tussen mij en de andere 
klarinettisten op de muziekschool. Zij waren heel goed en ik minder. Dus ik besloot de baspartij te 
gaan spelen.' Op dezelfde muziekschool ontstond in eerste instantie de belangstelling, zo geeft hij 
aan. 'Het was een beetje liefde op het eerste gezicht. Ik heb de klarinet die ik van de school mocht 
lenen eigenlijk ook nog steeds, al betaal ik geen huur. Ze lezen Babel toch niet?'

De interesse voor het instrument bleek blijvend. Bernd: 'De basklarinettist toetert vrolijk onder ieder-
een door in een muziekstuk, dat past wel bij me.' Hij vervult de rol van klarinettist nu dan ook elke 
maandag bij het Amsterdamse Studentenorkest. 'Het orkest is gelukkig niet zo streng. Natuurlijk 
oefenen we om een goed muziekstuk neer te zetten, maar gezelligheid is ook zeer belangrijk.' Een ty-
pisch studentenorkest dus? 'Vier jaar geleden heeft een vrij bekende componist, Laurens van Rooyen, 
een stuk voor ons geschreven, dat was wel bijzonder. Hij was fan van de basklarinet dus The Let’s 
Twitter Symphony zoals het heette, had een grote partij voor mij.' 

Bernd: 'We zijn ook uitgenodigd om mee te doen met de BZT-show. Een meisje wil graag elk instru-
ment uit het orkest een keer bespelen.' De vraag welk advies Bernd aan haar zou geven wat betreft 
zijn instrument, beantwoordt hij met een lach. 'Je hebt een grote longinhoud nodig, dus vooral heel 
erg hard blazen. Het zou me verbazen als ze er geluid uitkrijgt.'

Menig FGw’er spendeert heel wat tijd met zijn neus in de boeken. 
Toch is het niet verkeerd om de wetenschappelijke wereld af en toe 
te ontvluchten. Wat doet de geesteswetenschapper in zijn vrije tijd? 
Deze keer: Bernd Schouten (1993). Hobby: de basklarinet.   
Tekst /// Alrun Bernhard   Beeld /// Dennis Notebaart
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Wie: Bernd Schouten
Studie: Bachelor Latijn en Grieks, Bachelor Econometrie 
Hobby: Basklarinet spelen


