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Altijd weer Said 
Black Twitter, discussieavonden over diversiteit in de media, het wel of niet faciliteren 
van stilteruimtes op de universiteit: bijna veertig jaar na publicatie blijkt het fenomenale 
Orientalism van literatuurwetenschapper Edward Said nog steeds relevant. Saids betoog 
was vooral gericht tegen het paradigma in de wetenschap van ‘de Oriënt’ als eenheid en de 
notie dat plaatsen met ‘andere’ inwoners gedefinieerd worden aan de hand van religie, cul-
tuur of ras. Maar hij toonde ook aan dat dit paradigma en het bijbehorende definiëren van 
‘De Ander’ via de wetenschap directe gevolgen had voor de samenleving, zoals het vormen 
van een rechtvaardiging voor kolonialisme.

Saids werk bracht veel reacties teweeg in de academische wereld en bijna elke student is 
tegenwoordig bekend met zijn theorie. Toch kan er nog steeds worden gedebatteerd over 
de mate van eurocentrisme in ons huidige onderwijs. Want in hoeverre is er eigenlijk sprake 
van culturele diversiteit aan de faculteit? (Lees het in de achtergrond over diversiteit aan 
de FGw op pagina 10). 

De afgelopen weken leek het debat rondom representatie, diversiteit en ‘De Ander’ zich 
vooral af te spelen in de media. Niet voor niets stelde cultuurtheoreticus Stuart Hall de 
media centraal in de productie van ideologie. Media proberen namelijk de representatie van 
de maatschappij vorm te geven door beelden, beschrijvingen, uitleg en frames te bieden 
voor het begrijpen van de wereld. Wie grondig de media bestudeert, ziet continu impliciete 
representaties van ‘De Ander’, zoals in berichtgeving over IS, maar bijvoorbeeld ook over 
Rusland. In hun poging tot duiding trappen dus ook media in de val van het oriëntalisme. 

Ook Babel is een medium. Aan het begin van dit studiejaar hadden wij onszelf als doel 
gesteld een meer divers beeld te tonen van de faculteit. Door de veelzijdigheid van gees-
teswetenschappen te benadrukken, meer ruimte te geven aan culturele diversiteit en door 
mensen en onderwerpen aan bod te laten komen die niet meteen worden geassocieerd 
met geesteswetenschappen. Dit was echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want is onze 
eigen achtergrond en opleiding niet al te eurocentrisch om buiten de gebaande paden te 
treden, een probleem waar Said zelf ook tegenaan liep? (Lees erover in De Onderzoekende 
Mens op pagina 4). Daarbij, door het expliciet tonen van diversiteit, definieer je op een be-
paalde manier ook weer jezelf, waarmee je tegelijkertijd ‘De Ander’ juist benadrukt.

Bewustwording van de mechanismen die jouw denkkader vormen is een eerste stap, 
waarvoor Said het startschot gaf. Het vinden van een oplossing voor een juiste omgang 
met verschillende paradigma’s is lastiger en daarom ook precies de reden dat we kritisch 
moeten blijven op onze omgeving en het debat over diversiteit en discriminatie niet uit de 
weg moeten gaan.

Aimée Plukker en Anne Wijn
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PRACTICA HUMANITATIS  
De link tussen Alexander de 
Grote en CNN



Ironie
Als muziekwetenschapper heeft Capitain boven-
dien een andere kijk op Saids werk dan historici 
en literatuurwetenschappers. Zo is meerstemmig-
heid vanuit muziekwetenschappelijk oogpunt een 
behoorlijk beladen term. Capitain legt uit: ‘Daar 
werd mee betoogd dat de Europese muziek, met 
haar drie- of vierstemmige muziek, superieur was 
aan Aziatische of Afrikaanse muziek die ‘slechts’ 
één- of tweestemmig was. Deze belastende conno-
tatie werd door Said niet meegenomen. Het mag 
dan ook ironisch heten dat juist Said, die naam 
maakte met Orientalism, zo’n beladen term als 
meerstemmigheid heeft gebruikt om zijn punt te 
maken.’ 

Ondanks het feit dat Said op het gebied van mu-
ziek de voorkeur gaf aan Bach en Beethoven, wa-
ren latere componisten als Messiaen en Schönberg 
belangrijk voor zijn theorievorming. Capitain: ‘De 
meerstemmigheid in bijvoorbeeld de composities 
van Schönberg, waarbij elke stem een eigen identi-
teit heeft in plaats van een ondersteunende rol, is 
voor Said heel bruikbaar gebleken. In dit opzicht is 
hij ook zeer beïnvloed door Adorno, wiens boeken 
hij uitvoerig bestudeerd heeft. Said vond dat veel 
cultuurcritici en filosofen doof voor muziek waren. 
Hij zag zichzelf en Adorno als belangrijke uitzon-
deringen hierop. Volgens Said moest muziek een 
centrale rol krijgen binnen de cultuurstudies.’

Volgens Capitain is het noodzakelijk dat de rol van 
de muziek in Saids oeuvre onder de aandacht 
wordt gebracht: ‘Nog steeds is Saids werk over 
muziek een ondergeschoven kindje binnen de we-
tenschap. Negentig procent van de mensen leest 
alleen Orientalism, terwijl dat naar mijn mening 
zeker niet Saids interessantste werk is. Dat is zon-
de en problematisch, want hij heeft ruim twintig 
boeken gepubliceerd. Door mijn onderzoek wil ik 
hier opnieuw de aandacht op vestigen.’ 

De Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper Edward Said (1935- 
2003) werd wereldwijd beroemd met zijn boek Orientalism (1978). 
Veel minder aandacht en navolging kregen daarentegen zijn ge-

schriften over muziek. Ook in grote oeuvrestudies over Said zijn deze  
publicaties onderbelicht gebleven. Tijdens zijn studie Muziekwetenschap aan 
de UvA kwam Wouter Capitain via zijn toenmalige docent Rokus de Groot in 
aanraking met deze werken van Said. Nu hij eenmaal onderzoeker is, stelt  
Capitain deze musicologische geschriften centraal in zijn onderzoek en  
bestudeert hij hoe Said muzikale ideeën heeft geprobeerd toe te passen in 
kritische perspectieven op de geschiedenis.

Meerstemmigheid
‘Said legde in zijn boeken en artikelen over muziek de nadruk op de meer-
stemmigheid van muziek en hij vergeleek die met de multiculturele samen-
leving. Zoals in een klassiek stuk elk instrument een eigen domein en eigen 
melodie heeft, zo heeft in de multiculturele samenleving elke groep ook een 
eigen identiteit, die vervolgens op elkaar moeten worden afgestemd.’ Het idee 
van meerstemmigheid heeft Said ook toegepast in zijn kritische perspectief 
op de geschiedenis. Capitain vertelt: ‘Said vond dat er in de geschiedschrij-
ving teveel aandacht was voor de geschiedenis van de Europese elite. Volgens 
hem was er te weinig ruimte voor parallelle verhalen binnen bijvoorbeeld de 
koloniale geschiedenis. Deze stille stemmen werden ondermijnd en kwamen 
te weinig aan bod binnen het grote verhaal van de geschiedschrijving.’

‘In mijn onderzoek ben ik bezig met de potentie van het toepassen van  
muzikale concepten op culturele en historische vraagstukken. Waar liggen de 
hiaten? Wat zijn de blinde vlekken van Said? En waar liggen de spanningsvel-
den als je zulke concepten gebruikt? Een voorbeeld hiervan is dat Said in zijn 
muzieksmaak ontzettend elitair en eurocentrisch was —Bach en Beethoven 
belichaamden voor hem de muziek— terwijl hij de niet-Europese muziek vol-
ledig buiten beschouwing liet. Dit contrast tussen zijn kritische theorie op de 
eurocentrische geschiedschrijving en zijn eigen eurocentrische houding wat 
betreft muziek toont heel mooi het spanningsveld van Saids theorieën aan.’ 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de docenten aan de FGw eigenlijk? Waar  
geven zij les in, waar doen zij onderzoek naar en  
waarom juist dáár naar? Deze maand: Wouter  
Capitain (1985), docent Muziekwetenschap en  
momenteel bezig met een onderzoek naar Edward 
Saids publicaties op het gebied van de muziek.  
Tekst /// Koen de Groot en Vincent Smit    Beeld /// Jordie Volkerink
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Saids meerstemmigheidGroter dan 
‘De Grote’

Bij de oprichting in 1980 was CNN de eerste 24-uurs nieuwszender. Van-
daag de dag is het een van de grootste en meest invloedrijke nieuwsnet-
werken ter wereld. CNN is te zien in meer dan 95 miljoen Amerikaanse 

huishoudens en wordt wereldwijd door meer dan een miljard mensen bekeken. 
Het brein achter de organisatie? Ted Turner. Miljardair en bezitter van de grootse 
hoeveelheid privégrond van de Verenigde Staten. Dit alles tegen de verwachtin-
gen van zijn vader in, die een, op zijn zachtst gezegd, teleurgestelde brief naar 
zijn zoon stuurde, nadat hij te horen had gekregen dat zijn zoon klassieke talen 
ging studeren aan Brown University.

‘I am appalled, even horrified, that you have adopted Classics as a major. As 
a matter of fact, I almost puked on the way home today.’ Zo luidt het intro van 
de brief, die Ted Turner later naar de universiteitskrant heeft opgestuurd om te 
laten publiceren. Ted was het wel gewend dat er om zijn ideeën werd gelachen. 
Hij zegt dat het bestuderen van de Klassieken hem daadkrachtiger heeft 
gemaakt. Zijn grote voorbeeld was Alexander de Grote, die twintig jaar oud was 
toen hij het rijk van zijn vader erfde en gebieden veroverde waarvan niet eens 
bekend was dat ze bestonden. 

Net als dat zijn vader geen vertrouwen had in het bestuderen van de Klassieken, 
werd Ted ook van alle kanten afgeraden om door te zetten met het oprichten 
van CNN. En hoewel hij zijn studie aan Brown University nooit heeft kunnen 
afmaken – hij werd geschorst voor het hebben van vrouwelijk bezoek op zijn 
studentenkamer – heeft het bestuderen en bewonderen van de Klassieken hem 
naar eigen zeggen geholpen zijn droom om CNN op te richten te verwezenlijken.

Ted is overigens ook in het bezit van de grootste privéverzameling bizons ter 
wereld. Met zijn vijftigduizend bizons zou hij een grotere cavalerie kunnen opzet-
ten dan Alexander de Grote en Darius III bij elkaar hadden verzameld voor de 
slag bij Gaugamela. 

Het blijft een veelgestelde vraag: wat is het praktisch 
nut van de geesteswetenschappen? Babel benadrukt 
iedere maand het belang van de geesteswetenschap-
pen aan de hand van een onverwachts voorbeeld uit 
de dagelijkse praktijk. Deze maand: zonder humanio-
ra geen CNN. Tekst /// Vincent Smit   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

ORIENTALISM IS NIET HET 
INTERESSANTSTE WERK VAN 

EDWARD SAID

December - Januari 2015

 

Wouter Capitain (1985) is docent Muziekweten-
schap aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn 
bachelor Muziekwetenschap heeft hij de master 
Art Studies gedaan. Sinds september 2013 is hij 
buitenpromovendus bij ASCA, waar hij onderzoek 
doet naar Edward Saids publicaties over muziek.
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Toen er een aantal voorlichters van de UvA-bachelor Media en Cultuur 
langskwamen op haar middelbare school wist Dinh het zeker: deze  
studie was voor haar gemaakt. ‘Achteraf was het een vrij ongeïnspireer-

de keuze. Ik heb schrijven altijd leuk gevonden, dus ik dacht: ik ga deze studie 
doen en daarna de master Redacteur/editor.’ Deze master heeft ze uiteindelijk 
niet gedaan. Er kwamen andere dingen op haar pad. 

Eén daarvan was volgens haar de ideale bijbaan. Tijdens haar studententijd 
werkte ze als archiefmedewerker bij MTV, waar ze tapes moest monteren 
en klaarzetten voor de uitzending. Officieel werkte Dinh voor het overkoe-
pelde mediaconglomeraat Viacom, dat naast MTV ook Comedy Central en  
Nickelodeon onder haar vleugels heeft. Na haar studie werd ze aangenomen 
als presentation scheduler voor MTV, waarbij ze onder andere programma’s en 
reclameblokken moest inplannen. ‘Ik heb het geluk dat ik al voor hen werkte 
en op die manier een naam voor mezelf had gemaakt binnen het bedrijf. Wel 
zou ik studenten aanraden om stage te lopen tijdens de studie. Je cv is dan 
altijd een stuk sterker.’ 

Creatief met afspeellijsten
Inmiddels werkt ze als music programmer bij MTV, een functie waar ze jaren-
lang op heeft geaasd. Ze bepaalt welke muziekvideo’s worden uitgezonden 
en wanneer. ‘In Amsterdam zit de productie voor heel Noord-Europa en per 
persoon heb je een eigen regio. Ik bepaal welke videoclips in Scandinavië op 
tv komen. Ja, MTV zendt nog steeds muziek uit, al denken veel mensen van 
niet.’ Dat dit werk ingewikkelder is dan gedacht, blijkt wel wanneer ze vertelt 
over de dingen waar je rekening mee moet houden. Zo werden er na de ramp 
met de MH17 een tijd geen muziekvideo’s uitgezonden waar vliegtuigen in 
voorkwamen en worden video’s met geweld of ontploffingen geschrapt op 

11 september. Dinh: ‘Het is niet alleen maar… randomly muziekclips op een 
rij zetten (sorry, mijn Nederlands is echt slecht geworden sinds ik de hele 
dag Engels spreek en hoor), je moet ook kijken naar man-vrouwratio, huidige 
muziektrends en de flow van de muziek. Je moet ervoor zorgen dat het geheel 
goed in elkaar overloopt en afwisselend blijft. Ik zou bijvoorbeeld nooit twee 
ballads achter elkaar zetten; het laatste wat je wil is dat de kijker wegzapt 
door eentonigheid.’

Buiten het kantoorwerk om werkt ze ook mee aan live-producties. Tijdens het 
praktijkonderdeel ‘Televisie’ van haar studie, besefte ze hoe leuk het was om 
achter de schermen te werken. Ze wiebelt enthousiast in haar stoel wanneer 
ze vertelt over de keer dat ze talent escort was voor Bruno Mars tijdens de 
MTV Europe Music Awards van 2013: ‘Generale repetities, hem begeleiden 
naar de taxi’s, zorgen dat hij op tijd vertrekt uit het hotel en op de juiste tijd 
ergens staat. Dat moest ik allemaal doen.’ 

Schrijvend naar de top
Hoewel ze een baan heeft waar menig mediastudent van droomt, ziet Dinh dit 
niet als haar eindstation. ‘Het zou geweldig zijn als ik verder kan doorgroeien 
in het muziekteam en me misschien op een dag alleen maar bezig mag houden 
met evenementen en MTV.’ Haar honger naar schrijven zal uiteindelijk wel 
gestild worden, gelooft ze. Dinh: ‘Voor mij is de situatie ideaal: ik werk bij één 
van de grootste mediamerken ter wereld, maar in mijn vrije avonduren kan ik 
een kladblokje openslaan en voor mezelf schrijven. Ik heb echt geleerd dat 
schrijven iets is wat je altijd kunt doen. Je moet er gewoon tijd voor vrijmaken. 
Wie weet komt daar nog ooit een boek over uit, maar in ieder geval heb ik al 
een loopbaan waar ik erg blij mee ben.’ 

 
 Thuy-Anh Dinh

 1990
Studie 
 Media en Cultuur aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2012
Werk 
 Music programmer bij MTV
Salaris 
 Rond de € 2200 bruto per maand

Deejay voor nationale televisie
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: Thuy-Anh Dinh, music programmer bij MTV.  Tekst /// Janet Lie en Emma Sprangers   Beeld /// Sietske Arnoldus

Ooouwe

wrijf mijn hand nietsnut met blauwe plekken verschijnt dit alles op een te laat tijdstip 

voor tieners hij leek op mij en de hand van god vervaagt al je vlekjes en dan zie je ze

zat in het bushuis jeuk aan me kruis 

zie een meisje en ze is nie zo 

kuis als ze dr uitziet waiting

in a hospital in paris

the one in the haunted arrondissement

van gogh django

there’s no tango in the streets

im deadbeat dead on my feet

african men just sold me some speed

so no sleep

in the haunted

arrondissement

oouuuuuwe.

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

BROOD OP DE PLANK BUGRA
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UITGELICHT

Wat: Trampolinespringen met trucjes
Waar: Bounz Amsterdam, Willinklaan 5 
Wanneer: Dinsdag t/m zondag vanaf 13.00 uur, sluitingstijden variëren 
van 18.00 uur tot 21.00 uur
Prijs: vrij springen en cursussen rond de €6 per uur, dodgeball rond 
de €12 per persoon
Eindoordeel: Unieke kans om het vroegere gymgevoel terug te 
krijgen en tegen je vrienden te strijden
Recensent: Emma Sprangers 

Als we de medewerkers bij Bounz moeten geloven is trampolinespringen 
zijn plekje aan het veroveren in de lijst van populair actief vermaak. Ze 
zouden weleens gelijk kunnen hebben: op een verdwaalde woensdagavond 
stroomt de sporthal diep in Osdorp helemaal vol. Zó vol dat de leiding 
overweegt in de toekomst leeftijdsgebonden klasjes aan te bieden. Voor 
nu is de groep nog gemengd. Een jongetje van vijf, een vrouw van veertig 
en alles ertussenin neemt deel aan de cursus ‘Bounz trickz’. Misschien in 
de hoop een ware acrobaat te worden, of om een uur lang in winterslaap 
verkerende spieren te gebruiken, en de volgende dag gestrekt op de bank te 
kunnen liggen. Het eerste halfuur kan gezien worden als een opwarming. Op 
een trampolinebaan over de gehele lengte van de zaal worden in een treintje 
steeds moeilijkere sprongen gedaan. In de tweede helft krijg je de kans zelf 
te oefenen, maar je kunt ook in een kleiner groepje samen met de instruc-
teur een sprong perfectioneren. Een hoop mensen zijn alleen gekomen, en 
de sfeer is gemoedelijk. Mensen sporen elkaar aan, geven tips en applaudis-
seren wanneer iets lukt. Dit maakt het een prima uitje om in je eentje heen 
te gaan. De omvang van de groep zorgt wel voor grote diversiteit in niveaus, 
en de instructeur kan niet overal tegelijk zijn. Je bent dus af en toe even op 
jezelf en je eventuele gebrek aan ervaring aangewezen. Naast deze Trickz-
cursus twee keer per week kun je je bij Bounz ook met een grote groep 
aanmelden voor dodgeball (trampolinetrefbal). In teams van acht speel je 

trefbal tegen elkaar maar dan nu – je raadt het al – op trampolines. Da’s weer 
eens wat anders dan paintballen of lasergamen.  

Wat: Speelhal/spelletjescafé
Waar: De TonTon Club, Sint Annendwarsstraat 6
Wanneer: Maandag en dinsdag van 16.00 uur tot 24.00 uur, 
woensdag t/m zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur
Prijs: Wisselend
Eindoordeel: Goed voor een alternatief avondje kroegen en zo duur 
als je het zelf maakt
Recensent: Vincent Smit

De TonTon Club, een klein paradijsje voor de arcadeliefhebber, bevindt zich 
op de Wallen, direct achter de Oude Kerk. TonTon Club is geen uitgestrekte 
arcadehal zoals in films, maar eerder een spelletjescafé met een flink aantal 
speelkasten. Een muntje kost €1 en voor €5 heb je er zes. Na een aantal 
kasten uitgeprobeerd te hebben blijkt al snel dat je – als je zo belachelijk 
slecht bent als ik – binnen een paar minuten door je euro’s heen bent.  
Geld wordt hier verstandiger uitgegeven aan spellen voor meerdere spelers, 
zoals airhockey, of een soort tafelvoetbal met lichtbesturing. Helaas loopt  
ook hier de timer snel af en is de pret gauw over. Het is beter voor je 
portemonnee (en voor je sociale leven) om aan een van de vele tafels te gaan 
zitten en een vreemdeling uit te dagen voor een pot Jenga of Mikado. De 
Jengastenen vliegen je om de oren en de sfeer is hier erg melig. Geen vaste 
hand? Naast de ballenbak(!) staat een kast met tientallen verschillende 
bordspellen. Bier pak je zelf uit de koelkast en reken je af bij de kassa. Snacks 
zijn er ook, maar de nacho’s waren geen succes. TonTon Club is zo duur als je 
het zelf maakt en een leuke afwisseling voor iedereen die even geen zin heeft 
in een bruin café. 
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Wat: Glow in the dark midgetgolf 
Waar: GlowGolf, Prins Hendrikkade 194 
Wanneer: Zondag t/m woensdag van 12.00 uur tot 20.00 uur, don-
derdag t/m zaterdag van 12.00 uur tot 22.00 uur 
Prijs: €8,50, met 3D-bril €1,25 extra
Eindoordeel: Meer genoten van de bitterballen achteraf
Recensent: Aimée Plukker

GlowGolf biedt een nieuwe dimensie aan een heuse sport die menig student 
nog kent uit zijn kindertijd: midgetgolf, maar dan dus glow in the dark. Wan-
neer je de naar riool ruikende ondergrondse ruimte met alle holes betreedt, 
wordt dit lichtgevende element meteen duidelijk: niet alleen de trap die 
naar de naar kelder leidt geeft licht, maar ook de sticks, de bal en zelfs het 
scorepapiertje. Eenmaal beneden wordt je aangestaard door fel verlichte Toy 
Story-achtige figuren, loop je over een hysterisch paars-gouden jaren tachtig 
tapijt en klinkt er bliepjesmuziek uit diezelfde periode. Bij de eerste hole gaat 
het al mis. Want waar is de beginstip waar je de bal op moet plaatsen nou? 
Het zoeken van de stip wordt nog lastiger met de 3D-bril op je neus. Met deze 
bril op je snufferd is een full experience van de gepaintbrushte muurschilde-
ringen beloofd. Maar een beetje misselijk en zonder de beginstip gevonden 
te hebben, wordt de bril verwijderd en de eerste bal geslagen. De verschil-
lende holes brengen de speler langs willekeurig gekozen thema’s. Van het 
Wilde Westen tot de diepzee. Hoogtepuntje is hole vijf: een Romeinse kar met 
draaiend wiel waar de bal doorheen geslagen moet worden. Er zijn weinig 
andere spelers, behalve wat toeristen. Na de hole met het Vikingschip, ergens 
halverwege, is het spannende van de felle kleuren wel verdwenen. Wellicht 
dat dit uitje wél vermakelijk is onder invloed van bepaalde middelen of met 
een groep uitzinnige vrienden.

Wat: Skate Dance Roller Disco 
Waar: Club Lite, Jan van Galenstraat 24 
Wanneer: Iedere eerste zondag van de maand van 19.30 uur tot 
23.00 uur 
Prijs: €15
Eindoordeel: Hier kun je in een vrolijke sfeer veilig uit je comfortzone 
treden
Recensent: Djuna Spreksel

Een uitstekende manier om een nieuwe collegeweek nog even wat langer 
uit te stellen is op zondagavond een bezoek brengen aan Club Lite, een wat 
alternatieve uitgaansgelegenheid gevestigd in Amsterdam-West. Ze zullen je 
hier liever op blote voeten zien dansen dan met schoenen aan, behalve tijdens 
de maandelijkse Rollerdisco wanneer iedereen de wieltjes onderbindt en rolt 

Klaar met bioscoopbezoekjes of paintballen? Op zoek naar iets spannenders 
dan bowlen? Babel testte uitjes voor (groepen) studenten, die nét even anders 
zijn. Van geiten voeren tot rollerdisco.   Beeld /// Rosa van Triest 

Alternatieve uitjes
alsof het een lieve lust is. De workshop die aan het begin van de avond voor 
vijf euro aangeboden wordt, is zeker geen overbodige luxe. Het blijkt dat  
flink dansen en tegelijkertijd vaart maken op gekleurde rolschaatsen een  
hele kunst is. Gedurende het eerste kwartier voel ik me als een hulpeloze 
Bambi op glad ijs. Zodra ik wat vertrouwder raak met de wieltjes, ervaar ik 
zowaar heel veel plezier. Al rolschaatsend uit m’n plaat gaan blijkt stukken 
leuker dan op saaie gympies, en de gemeenschappelijke beoefening van deze 
vrolijke workout schept een band. Of je nu alleen bent, met een vriend of 
vriendin of een hele rits studiegenootjes: de kans is groot dat je meerdere 
malen aan zult sluiten bij een rolschaatsende slinger van enthousiastelingen. 
Gelukkig ben je nooit te jong of te oud, want de leeftijden van de deelnemers 
lopen zeer uiteen. Moe geworden? Geen probleem, aan de zijkanten liggen 
heerlijke kussens om even in uit te rusten en wat passiever te genieten van 
de dj. Voor een bescheiden €15 krijg je entree én ben je een hele avond ver-
zekerd van zowel je eigen paar rolschaatsen als een geheel nieuwe  
danservaring. 

Wat: Geiten voeren
Waar: Geitenboerderij Ridammerhoeve, Nieuwe Meerlaan 4
(Amstelveen) 
Wanneer: Maandag en dinsdag gesloten, woensdag t/m zondag van 
10.00 uur tot 17.00 uur
Prijs: €0,50
Eindoordeel: Leuk voor je neefje, niet voor jou
Recensent: Koen de Groot

Prachtig gelegen in het Amsterdamse Bos staat geitenboerderij Ridammer-
hoeve. De korte fietstocht dwars door het grote kunstmatige bos is alleen al 
de moeite waard en daarmee hebben we het hoogtepunt van het bezoek aan 
de geitenboerderij ook meteen gehad. In plaats van een geitenboerderij heeft 
Ridammerhoeve namelijk veel meer weg van een kinderboerderij. Bij aan-
komst wordt de bezoeker verwelkomd door een kakofonie van jengelende 
kinderen, luidkeels knorrende biggen, een stoet mekkerende geiten en als 
klap op de vuurpijl hordes Amerikaanse expats. Wie even rustig wil uitblazen 
van een fiets- of wandeltocht is hier duidelijk aan het verkeerde adres. 
Dan het geiten voeren, de activiteit waarvoor we eigenlijk gekomen waren. 
Na enig zoeken is de knusse, maar weinig overzichtelijke boerderijwinkel 
gevonden waar je voor 50 cent een flesje melk kan kopen om de geitjes 
mee te voeden. Eenmaal in het stro tussen de dieren aanbeland blijkt dat 
de geiten gulzige drinkers zijn en binnen tien seconden is het flesje leeg en 
druip ik enigszins gedesillusioneerd af. Om een lang verhaal kort te maken: 
De Ridammerhoeve is een leuke plek voor de dertiger die zijn kroost wat 
natuuronderricht wil geven, maar voor een student valt er weinig te beleven. 
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De gemiddelde geesteswetenschappen-student ziet zichzelf waarschijn-
lijk als ruimdenkend en tolerant wat betreft andere culturen dan de 
onze. We zijn gek op cultuur; we bestuderen immers alle facetten ervan 

en willen er ons beroep van maken om de producten van de menselijke geest 
te onderzoeken en te begrijpen. Wordt er door studenten nagedacht over het 
perspectief dat we aangeleerd krijgen in onze vakken, in de onderwerpen en 
de curricula? ‘Waarschijnlijk niet veel’, aldus Sherilyn Deen, actief in het be-
stuur van Amsterdam United. Deze studentenvereniging zet zich in tegen uit-
sluiting op grond van etniciteit, gender, religie, seksuele geaardheid, en men-
tale en lichamelijke gesteldheid. ‘In Nederland is diversiteit een heel beladen 
onderwerp. Men denkt dat men heel tolerant is en dat discriminatie iets uit 
het verleden is. Als je dat beeld doorbreekt, door te zeggen dat je dat anders 
ziet, dan valt dat vaak heel slecht.’

Sherilyn: ‘Volgens een collega die in de VS is opgegroeid, wordt daar al van 
jongs af aan over diversiteit geleerd. Dat bijvoorbeeld de slavernij een grote 
invloed heeft gehad op de opbouw en de culturele normen van de Ameri-
kaanse samenleving is iets wat kinderen al op de basisschool wordt geleerd. 
Het slavernijverleden wordt hier in Nederland vaak gebagatelliseerd. In mijn 
geschiedenis-eindexamenbundel over de Gouden Eeuw kreeg ik welgeteld 
één paragraaf uitleg over de Nederlandse slavenhandel. De nadruk ligt in het 
Nederlandse geschiedenisonderwijs veel meer op gebeurtenissen die directe 
impact hadden op Europa, zoals de Tweede Wereldoorlog. Maar door het zo 
weinig over iets als het slavernijverleden te hebben, wordt de invloed ervan 
op de Nederlandse geschiedenis en het heden een beladen thema.’ 

Die beladenheid ziet Mitchell Esajas, oprichter van de universitaire netwerk-
organisatie New Urban Collective, ook terug in de racistische backlash met 
betrekking tot het vluchtelingenprobleem en het zwartepietendebat. New 
Urban Collective organiseert netwerksessies en workshops voor studenten 
en pas afgestudeerden van diverse culturele achtergronden. ‘Het gebrek aan 
diversiteit in de studentenpopulatie is een probleem, omdat men buiten de 
universiteit steeds meer met mensen van verschillende achtergronden om zal 
moeten gaan. Wanneer je als student weinig hebt geleerd over andere cultu-
ren, dan wordt het lastig als afgestudeerde ineens om te gaan met “De Ander” 
en zijn of haar wereldbeeld.'

Het probleem
Het vage woord ‘diversiteit’ dekt de lading niet, zo vinden Alfrida Martis en 
Dania Awin van University of Colour, een actiegroep die is ontstaan uit de 

Maagdenhuisprotesten. ‘Diversiteit vinden wij een te veilig woord. Wij noe-
men het liever dekolonisatie. Kolonialisme heeft een nasleep in de huidige sa-
menleving, waarvan institutioneel racisme een voorbeeld is. Onze gedachtes 
zijn nog steeds gekoloniseerd, omdat een culturele elite bepaalt hoe wij leren 
denken. Je ziet dit met name terug in het curriculum van veel opleidingen aan 
de FGw en de rest van de universiteit. Neem een vak als Wetenschapsfiloso-
fie, wat iedereen krijgt. Verlichtingsdenkers zoals Hume, Hegel en Kant waren 
zeer racistisch en stonden positief tegenover kolonialisme. Maar dit wordt uit 
het boek (van Leezenberg en De Vries red.) weggelaten. Er wordt slechts één 
paragraaf in het hele boek besteed aan postkolonialisme. Daarnaast zijn in 
curricula alle teksten gefilterd; er wordt geschreven óver postkolonialisten, 
maar we lezen zelden hun primaire teksten.’

Wie in de bacheloropleidingen goed om zich heen kijkt, ziet het inderdaad. 
Een opleiding als Geschiedenis aan de UvA is erg eurocentrisch ingericht. 
De geschiedenis van (West)-Europa staat centraal en de geschiedenis van de 
rest van de wereld wordt besproken in één zespuntsvak, genaamd ‘Wereldge-
schiedenis’. Maar waarom is dit eigenlijk erg? Leven we niet in West-Europa? 
Is het dus niet heel normaal dat we leren over witte mannen? Zij hebben toch 
immers onze maatschappij hier vormgegeven? Dat is een denkfout, zo vindt 
Sherilyn, want onwetendheid over de andere culturen waarmee je samenleeft 
leidt tot onderling onbegrip. ‘Er zijn mensen die vanuit ideologisch standpunt 
racist zijn, maar het grootste deel van de mensen is alleen onwetend, omdat ze 
weinig leren over andere perspectieven. Onderwijs is hierin heel belangrijk.’ 
Alfrida en Dania zijn feller: ‘Begrip hebben voor de ander is een humanitaire 
plicht. We leven in een stad met zoveel verschillende mensen. Niet alleen Ne-
derlanders van kleur, maar ook vrouwen, LGBTQIA (Q staat voor Queer, I voor 
interseksueel en A voor aseksueel), mensen die het minder breed hebben en 
mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben allemaal 
een eigen visie op de samenleving. University of Colour ziet dekolonisatie dan 
ook niet als iets wat alleen maar gaat over racisme. Het gaat om discriminatie 
in brede zin. We willen mensen bewust maken van hun eigen privileges. Een 
donkere man is zich vaak net zo goed niet bewust van de privileges die hij 
heeft als man.’

University of Colour is een echte actiegroep. De groep heeft zich afgesplitst 
van De Nieuwe Universiteit, toen die tijdens de Maagdenhuisprotesten weinig 
ruimte bood voor discussie over dekolonisatie. De actiegroep heeft een ‘platte 
structuur’; ze hebben geen bestuur en iedereen mag zich inzetten naar eigen 
inzicht. Eens per week, op woensdagavond, organiseren ze een General As-
sembly, waarin ze hun plannen en acties bespreken. Alfrida: ‘We staan open 
voor iedereen en we merken dat ook oer-Hollandse studenten zich willen in-
zetten. We bestaan nog niet zo lang en we zijn nu vooral bezig met groeien. 
We geloven dat het thema dekolonisatie onder veel studenten leeft, maar dat 
ze het gevoel hebben dat ze er alleen in staan. We creëren een safe space waar 
mensen het met elkaar over dit thema durven te hebben en zich thuis kunnen 
voelen.’ Contact met de faculteitsorganen is er nog niet veel. ‘De Nieuwe Uni-

versiteit probeert onze punten wel meer 
op te nemen in hun programma, dus op 
die manier bereiken we de faculteit wel. 
Maar voor we echt een stem krijgen, zul-
len we eerst meer mensen bewust moeten 
maken. Dit doen we door acties, debatten 
en op sociale media.’

De faculteit
Decaan Frank van Vree beaamt dat kritiek 
op het curriculum en het onderwijs van 
onderaf moet komen. ‘Emancipatie en di-
versiteit kun je niet opleggen, maar moe-
ten gevoed en bevochten worden.’  Als het 
gaat om de opleidingen, zal het dus van de 
studenten en docenten, de FSR en de op-
leidingscommissies moeten komen. Het 
probleem van een te homogene faculteit 
begint volgens hem al ver voor de univer-
siteit. ‘Wat betreft man-vrouw verhoudin-
gen zitten we aan de FGw redelijk goed. 
Maar wat betreft etnische diversiteit valt 
er nog heel wat te doen. De UvA is een seculiere universiteit, waardoor veel 
studenten met bijvoorbeeld een islamitische achtergrond liever naar de VU 
gaan. Terwijl er op de UvA wel degelijk plek is voor religie. We proberen door 
middel van voorlichting op middelbare scholen het beeld van de UvA bij te 
stellen. Daarnaast hebben we als FGw nog een extra probleem: veel kinderen 
van migranten, die vaak in een minder sociaaleconomisch milieu leven, kiezen 
liever voor meer concrete opleidingen. Sociologisch gezien is dat niet nieuw: 
vanuit arbeidersmilieus gingen kinderen die konden doorstuderen vroeger 
ook veel vaker rechten en geneeskunde doen.’ Ook Mitchell merkt dat veel 
jongeren met een migrantenachtergrond vaak voor een studie met een hoge 
baangarantie kiezen. ‘Dit zie je vooral bij eerste generatie studenten: ze zijn 
de eerste in hun familie die naar de universiteit gaan. Hun ouders hebben 
een nogal traditioneel beeld van de arbeidsmarkt. Ze hechten veel waarde aan 
banen in bijvoorbeeld de advocatuur, omdat ze denken dat je er snel werk in 
kunt vinden en zo je gezin kunt onderhouden. Zelf ben ik begonnen met Be-
drijfskunde, omdat ik dacht dat ik makkelijk geld kon verdienen. Maar uitein-
delijk belandde ik bij Antropologie, omdat daar mijn interesse echt lag. Toen 
kreeg ik alsnog de vraag van mijn vader “maar wat kun je ermee?”’

Het gebrek aan diversiteit op de FGw wordt door Van Vree herkend als een 
probleem. ‘We moeten ons bewust zijn van deze problematiek en dat zijn we 
ook op veel gebieden. Maar blijkbaar niet genoeg, want er zijn studenten, zo-
als die van University of Colour, die zich niet vertegenwoordigd voelen hier. 
De discussie moet dus gevoerd blijven worden.’ Een kanttekening plaatst Van 
Vree wel: ‘De masteropleidingen en de promotieplekken aan de FGw trekken 

studenten aan van over de hele wereld. Ze zijn klaarblijkelijk meer interdis-
ciplinair en intercultureel ingericht dan de bachelors. Op masterniveau en 
hoger staat de UvA bekend om zijn diversiteit en dat trekt juist erg veel niet-
Westerse studenten aan.’

Tolerantie
‘In Nederland vindt men zichzelf tolerant. Maar tolerantie is een raar woord. 
Het betekent dat je iets verdraagt wat je eigenlijk liever niet wilt, maar waar 
je niet omheen kunt’, zo vindt Sherilyn. ‘Tolerantie impliceert dat er sprake is 
van één groep die de andere groep wel of niet kan accepteren. Het gaat dus 
alsnog over een elite die iets te zeggen heeft over een aan hem minderwaardig 
zijnde ander’, aldus Dania. Van tolerantie en het dulden van een alternatief 
perspectief in een paragraaf van het curriculum naar een breed gedragen  
bewustzijn van de ander en diens achtergrond; dat is wat er volgens de  
drie actiegroepen op de UvA moet gebeuren. Sherilyn: ‘Het gaat ons om  
inclusiviteit als een basiswaarde. Zodat iedereen zich thuis kan voelen op de 
universiteit.’ 

‘De UvA staat open voor alle studenten en medewerkers – ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging’, zo staat te lezen 
op de UvA-website. Maar hoe staat het eigenlijk met de culturele diversiteit aan de universiteit en de FGw? Volgens de 
drie grote UvA-actiegroepen die zich bezighouden met dit thema kan het allemaal stukken beter. Wat verstaan zij onder 
diversiteit en waarom zijn zij ontevreden?   Tekst /// Janet Lie en Anne Wijn   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa 

De tolerante faculteit
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maar elektronische muziek met veel synthesizers, 
dat lijkt ons wel wat.’ Scholten: ‘Ja! Dan doen we 
ook wat ADE-nummertjes erin.’ 

Jullie scènes zijn vaak onafgemaakt, waardoor 
grappen elkaar snel opvolgen. Is deze snelheid 
per se nodig?
Scholten: ‘Mensen hebben tegenwoordig een kor-
tere spanningsboog dan veertig jaar geleden. Maar 
toch, als je echt iets moois maakt, dan hoop ik dat 
het ook heel traag kan zijn. Om deze reden vinden 
wij het belangrijk dat er naast snelheid ook een 
zekere traagheid in onze shows zit. Mensen kun-
nen dan na afloop van de show naar ons toekomen 
en zeggen: “God wat durven jullie lang stil te zijn.”’

En wat is het doel van deze stilte? Willen jullie 
dat het publiek kritisch nadenkt over de voor-
afgaande scène? 
Scholten: ‘Nee, het is niet zo dat wij denken van: 
zo gaan jullie daar eens lekker over nadenken.’ 
Gast: ‘Misschien vinden we het gewoon grappig 
dat het publiek zich ongemakkelijk voelt. Het is 
leuk om te testen waar de grens ligt. Tegelijkertijd 
vormen deze stiltes ook een bepaald contrast met 
de rest van de show, waarin we voortdurend aan 
het woord zijn.’ 

Zou jullie vorm van cabaret het cabaret van de 
toekomst kunnen zijn?
Scholten: ‘Ons cabaret is erg abstract. We houden 
niet van letterlijkheid en vinden niet dat het per se 
ergens over hoeft te gaan. Volgens mij zijn mensen 
de laatste tijd ook weer een beetje klaar met the-
atervormen die nergens over gaan. Het lijkt alsof 
er een hernieuwde hang naar diepgang is in voor-
stellingen.’ 

Herman Finkers verzorgt dit jaar de oudejaars-
conference. Zien we in 2016 De Partizanen op 
zijn plek staan? 
Gast: ‘Wij willen ons cabaret een tijdloos karakter 
geven. Hierom trekt de oudejaarsconference trekt 
ons niet aan.’ Scholten: ‘Het is niet interessant 
als je voorstelling alleen leuk is in een bepaalde 
maand in een specifiek jaar. Als je een show van 
Hans Teeuwen uit de jaren 90 terug kijkt, kunnen 
mensen daar nu nog van genieten. Zijn shows zijn 
niet gebonden aan een bepaalde tijd en ruimte. Het 
is twijfelachtig in hoeverre er nog gelachen kan 
worden om een oudejaarsconference van twintig 
jaar oud.’ Gast: ‘Maar wij zeggen nooit ‘nooit’. Dus 
als we ooit de kans krijgen en we vinden het leuk, 
dan overwegen we het wel.’ Scholten: ‘Als we het 
zelf maar leuk en grappig vinden.’ 

Een noot achteraf
Excuses voor het vele gebruik van de woorden 
‘leuk’ en ‘grappig’, samengevat was dat nu een-
maal de hele essentie van het interview. Het vormt 
tegelijkertijd de kern van het cabaret van De  
Partizanen, of liever gezegd: hun ‘beweging’. Echt 
diepgang kent het niet. Maatschappijkritisch  
zouden ze zichzelf niet willen noemen, provoce-
rende grappen maken ze niet en engagement laten 
ze liever aan andere cabaretiers over. Maar dit is 
wie De Partizanen zijn. Een virtuoos, maar droog-
komisch duo. Pas als de heren zelf iets leuk vinden, 
komt het in de voorstelling. Een succesformule, zo 
blijkt.  

In het café is het rumoerig. Mensen lopen onrus-
tig heen en weer en ook het heftige gerinkel van 
glazen en bestek achter de bar voorspelt weinig 

goeds. Zelfs het interieur van het café schreeuwt 
om aandacht: de muur hangt vol met posters en 
spiegels. Het enige rustpunt in het café bevindt 
zich in de hoek vlak naast de bar, waar twee jonge 
mannen van midden twintig op een houten bankje 
van hun drankjes genieten. Merijn Scholten en 
Thomas Gast, twee doodgewone jongens, bleken 
als duo prijswinnend. Nadat Gast zijn bachelor 
Media en Cultuur aan de Universiteit van Amster-
dam had behaald en Scholten zijn master Jour-
nalistiek in Groningen had afgerond, besloten de 
heren zich aan te sluiten bij het cabaretgezelschap 
Comedy Train. Het bleek de eerste stap richting de 
verwezenlijking van hun droom om cabaretier te 
worden. Gast en Scholten besloten hun komische 
krachten te bundelen en vormen sinds 2013 het 
duo De Partizanen. Het besluit wierp al snel zijn 
vruchten af toen zij in 2013 bekroond werden tot 
grote winnaars van het Leids Cabaret Festival. Ook 
2015 bracht de heren succes toen zij de prijs van 
Neerlands Hoop in ontvangst mochten nemen. 
‘Het cabaretduo met toekomstperspectief’, zo wer-
den ze bestempeld. En dat terwijl de heren naar ei-
gen zeggen geen cabaret maken, maar eerder een 
beweging vormen. 

Waarom noemen jullie jezelf een beweging?
Gast en Scholten fronsen hun wenkbrauwen, kij-
ken elkaar vertwijfeld aan en beginnen vervolgens 
te lachen. Scholten: ‘We willen gewoon laten zien 
dat we meer zijn dan een paar gastjes die denken 
grappig te zijn. Nee hoor, er zijn al zoveel cabaret-
duo’s en wij wilden simpelweg niet een van de zo-
velen zijn. Dit was eigenlijk de voornaamste reden 
dat wij ons typeren als een beweging.’ 

Het woord ‘beweging’ impliceert een soort 
activisme. Fungeert de naam meer als label 
of gaat er daadwerkelijk maatschappijkritiek 
achter schuil? 
Gast: ‘Veel cabaretiers willen zichzelf voordoen 
als geëngageerde theatermakers. Zij pretenderen 
in hun theatervorm en bijbehorende grappen de 
wereld kritisch te benaderen, terwijl dit eigenlijk 
vaak veel te onschuldig blijft. Uiteindelijk bereiken 
ze er vaak weinig mee.’ Scholten lacht hartelijk: ‘Als 
je echt de wereld wilt veranderen, moet je niet op 
het podium staan. De term ‘beweging’ suggereert 

misschien dat ons theater maatschappijkritisch is, 
maar eigenlijk is het gewoon een spel en vinden 
we het grappig te fucken met deze cabaretiers en 
hun zogenoemde maatschappijkritische houding.’ 

Dan is het eigenlijk wel apart dat jullie jezelf 
De Partizanen noemen, wat eigenlijk slaat op 
verzetsstrijders.  
Gast: ‘Jullie zien nu een link tussen het feit dat 
wij ons De Partizanen en tegelijkertijd een bewe-
ging noemen.’ Scholten: ‘Het is niet helemaal een 
vooropgezet plan. Toen wij voor het eerst gingen 
optreden hadden we een naam nodig. Tijdens een 
brainstormsessie bedachten wij deze naam en 
waren we er beiden enthousiast over. Van tevoren 
hebben we niet bedacht dat het zou samenvallen 
met de term ‘beweging’. Misschien is het wel het 
lot of gewoon dom toeval. Het is aan de mensen 
om in te schatten of we echte verzetsstrijders zijn 
die de wereld beter gaan maken of dat we gewoon 
sukkels zijn die het net als vele anderen niet lukt 
om de wereld te veranderen.’  

Als jullie geen cabaret maken, wat doen jullie 
dan wel? 
Scholten: ‘Simpel gezegd zijn het korte absurde 
scènes die we in een show hebben gezet. Deze sket-
ches zijn allemaal van korte duur en bijna geen en-

kele scène wordt netjes afgemaakt. Een echte rode 
draad zit er niet in. Het publiek en recensenten 
halen er vaak wel een bepaalde thematiek uit. Zo 
wordt bijvoorbeeld vaak gezegd dat onze scènes 
zouden gaan over onze huidige generatie.’ Gast: 
‘De media geven betekenis aan onze sketches en 
verbinden hier thema’s aan. Het is niet dat wij van 
tevoren hebben zitten broeden op een zekere the-
matiek. Door ons te distantiëren van de wereld is 
het mogelijk om zelfreflexief te worden. Hierdoor 
hebben we een observerende houding tegenover 
de wereld. We willen echt niet alles kapotmaken of 
afkraken. Het allerbelangrijkst bij het maken van 
cabaret is de onbevangen lol die eraan verbonden 
is.’ Scholten: ‘We maken gewoon wat we leuk vin-
den en als mensen daar allemaal betekenissen en 
thematieken aan willen verbinden, vinden wij het 
alleen maar grappig.’ 

Dus zelfs jullie weten soms niet goed waar 
bepaalde scènes over gaan? 
Even valt er een stilte, waarbij iedereen elkaar met 
opgetrokken wenkbrauwen aankijkt. Een ruwe 
serveerster verbreekt de stilte, wanneer zij een 
aantal borden in de vaatwasser klettert. 
Gast: ‘Wij gaan onze scènes en sketches niet vol-
ledig uit elkaar trekken om vervolgens elk detail 
te analyseren. Als we bij elke komische handeling 
een bepaald doel voor ogen hebben dat van tevo-
ren compleet uitgedacht is, vinden we het zelf niet 
grappig meer. Het is gewoonweg niet leuk om des-
tructief te werk te gaan.’ 

Dus het is het belangrijkst dat jullie het zelf 
leuk vinden? 
Gast: ‘We willen mensen laten lachen, maar niet 
ten koste van alles. Zo zullen we nooit een grap 
maken die we zelf niet leuk vinden, maar waar het 
publiek waarschijnlijk wel om zou moeten lachen.’ 

Hoe zien jullie de toekomst voor je? 
Gast: ‘We staan open voor verandering en willen 
steeds nieuwe dingen blijven uitproberen in onze 
voorstellingen. Het is niet zo dat we besloten heb-
ben dat dit voor altijd onze stijl blijft.’ Scholten: 
‘Onze nieuwe show mag wat ons betreft weer heel 
anders worden, zolang we onszelf maar blijven 
verbeteren.’ Gast: ‘Bovendien denken we erover 
in onze nieuwe voorstelling meer met muziek te 
doen. Niet van die kleinkunstmuziek met een van 
ons achter de piano en de andere zingend ernaast, 

HET INTERVIEW

Sinds een jaar reizen De Partizanen door het land met hun debuutshow. 
In december en januari staan ze op de bühne in Amsterdam. In het hart van 
de Jordaan spreken we de mannen over hun unieke vorm van cabaret.   
Tekst /// Hannah Hamans en Gwyneth Sleutel    Beeld /// Merel de Herder 

Abstractie van de generatie 
van tegenwoordig

HET BELANGRIJKSTE 
IS DAT WE HET ZELF 

LEUK VINDEN

 

De Partizanen is een cabaretbeweging 
gevormd door Marijn Scholten (1983) 
en Thomas Gast (1983). Zij ontmoetten 
elkaar bij het stand up comedy programma 
Comedy train, wonnen de jury- en publiek-
sprijs op het Leids Cabaret Festival 2013, 
schreven voor Spijkers en Koppen en Dit 
Was Het Nieuws. Op 6 december en 8 en 
9 januari staan ze op de bühne met hun 
debuutshow in de Kleine Komedie.

HET INTERVIEW



niet. Wanneer de mogelijkheid wordt gecreëerd, zullen sommigen ook deze 
kansen durven aan te grijpen.

Deze mogelijkheden creëren om culturele constructies te doorbreken zijn 
haalbaar en het is in de geschiedenis dan ook al veel vaker gebeurd. Zo zijn 
discoursen over geboortebeperking, opgelegd door de christelijke kerk, door-
broken. Zaken zoals gezinsplanning, anticonceptie en abortus zijn voor de 
meeste moderne westerse mensen nu geaccepteerd. Westerse landen wilden 
de taboes over geboortebeperking in hun land doorbreken en door middel van 
Disneyfilms werden nieuwe denkbeelden over anticonceptie overgebracht op 
de maatschappij. Langzamerhand veranderde het beeld dat deze samenlevin-
gen hadden over geboortebeperking. Nu kunnen we hetzelfde doen op het 
gebied van seks. De methode van Disneyfilms is momenteel behoorlijk ach-
terhaald, maar ideeën over gelijkwaardigheid tussen man en vrouw kunnen 
makkelijk in de media worden geuit. Zo kan het verwerkt worden in muziek, 
literatuur, films en op televisie. Wanneer het op televisie normaal wordt om 
mannen achter het raam te zien, kan dit ook worden doorgevoerd in de echte 
wereld. De maatschappij moet wennen aan dit beeld van gelijkheid. Op deze 
manier zullen de heersende denkbeelden vanzelf veranderen en is de dubbele 
standaard verleden tijd.

Walk Of No Shame 
Dit idee komt niet uit de lucht vallen: dergelijke veranderingen vinden in de 
media al plaats. In 2013 schreef zangeres Kesha bijvoorbeeld het lied ‘Dirty 
Love’. Dit nummer is een ode aan de vrouw die durft te genieten van seks. Zo 
zingt ze: ‘You know I just can’t get enough. Who’s next? Who’s next fun time 

‘n sex?’ Maar niet alleen zangeressen houden zich bezig met dit onderwerp. 
Ook de serieuzere bladen en kranten zoals Vrij Nederland en het NRC Handels-
blad schrijven over nieuwe ideeën van gelijkwaardigheid. Zo beklaagde Alma 
Mathijssen zich in het NRC over het feit dat ze altijd meer zin in seks had dan 
haar vriendjes. De Amerikaanse actrice Amber Rose doet aan de ‘Walk Of No 
Shame’. Op haar website heeft ze een in scène gezet filmpje geplaatst waar ze, 
nadat ze het huis van een one night stand verlaat, wordt toegejuicht door de 
hele buurt in plaats van uitgejoeld. 

Dus wie weet: over tientallen jaren zullen misschien achter de helft van de 
ramen op de Wallen mannen staan, ligt de Playgirl weer in de schappen en 
durven vrouwen ervoor uit te komen dat ze porno kijken. 
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Er zijn meer verschillen tussen de seksuele behoefte binnen de sekse dan 
tussen de seksen. Zo zijn er mannen en vrouwen die weinig zin heb-
ben in seks en andersom. Wanneer we over de Wallen lopen, vinden we 

het echter vanzelfsprekend dat er vrouwen achter het raam staan. Onlangs 
bleek volgens een publicatie van Het Parool dat slechts acht procent van de 
sekswerkers in Amsterdam man is. Ook porno is met name gemaakt voor de 
man. Er zijn geen seksbladen voor vrouwen, de Playgirl is al decennialang uit 
de schappen en pornosites kennen slechts een kleine selectie ‘vrouwvriende-
lijke porno’, porna genoemd. Vrouwen zouden kuiser zijn en minder behoefte 
hebben aan seks. Vandaar dat vrouwen met veel bedpartners worden be-
stempeld met het woord ‘slet’. Mannen daarentegen krijgen het woord player 
toebedeeld; hun drift naar seks zou juist natuurlijk zijn. Deze verschillen tus-
sen vrouwen en mannen worden onderbouwd met het idee dat mannen meer 
zin in seks hebben. 

Dubbele standaard 
Uit een enquête in het blad Vrouw blijkt dat 43% van de vrouwen porno kijkt. 
Wel geven vrouwen aan dat de porno-industrie zich te veel richt op mannen. 
Het idee dat mannen altijd meer seks willen dan vrouwen lijkt ook niet te 
kloppen. 35% van deze vrouwen geeft aan vaker seks te willen dan haar part-
ner. Ook de Rutgers Stichting, kenniscentrum voor seksualiteit, geeft aan dat 
het traditionele idee van ‘de man die altijd zin heeft in seks’ en ‘de vrouw met 
hoofdpijn’ niet strookt met de werkelijkheid. De Rutgers Stichting behandelt 
net zo veel mannen als vrouwen voor gebrek aan libido. Deze verschillen zijn 
dus cultureel bepaald en niet biologisch. Aangezien er geen verschil is tus-
sen de seksuele behoeftes van mannen en vrouwen, zou de seksindustrie zijn 
aanbod daar op moeten inrichten. 

Wanneer de culturele constructies rondom seksualiteit worden doorbroken, 
ontstaat er ruimte voor meer gelijkheid tussen de seksen. Als er meer porno 
voor vrouwen beschikbaar zou zijn, dan zouden vrouwen sneller beseffen dat 
het niet gek is om seks na te jagen. We moeten vrouwen laten beseffen dat 
seks iets is dat nagestreefd mag worden en dit kan door seks beschikbaarder 
te maken. Vrouwen krijgen vanzelf meer behoefte aan seksuele producten en 
uitingen van seksualiteit als het minder taboe is. De behoeftes tussen vrou-
wen en mannen zijn hetzelfde. Het uitvoeren van die behoeftes, daar hebben 
vrouwen meer problemen mee. Als we deze taboes doorbreken zullen vrou-
wen zich bijvoorbeeld minder snel schuldig voelen als ze veel bedpartners 
hebben gehad. 

Ik wil niet stellen dat iedere vrouw nu ineens moet gaat betalen voor seks 
en dat ook wil. Maar dit is precies hetzelfde bij mannen. Niet iedere man wilt 
betalen voor seks. Zo zal ook de ene vrouw deze behoefte voelen en de andere 

35% VAN DE VROUWEN GEEFT 
AAN VAKER SEKS TE WILLEN DAN 

HAAR PARTNER

OVER TIENTALLEN JAREN 
ZULLEN ACHTER DE HELFT VAN 

DE RAMEN MANNEN STAAN

Het voelt soms wel gek om als buitenlander in China te wonen. Ik 
merk dat veel Chinezen niet gewend zijn westerse mensen te zien. Op 
straat wordt er naar mij gekeken. Kleine kindjes fluisteren wàiguórén  
(buitenlander) in hun ouders oor wanneer ik passeer. Mijn Nederlandse 
huisgenoot trekt helemaal veel bekijks. Hoe blanker, langer en blonder je 
bent, des te meer starende blikken je worden toegeworpen. In Shanghai 
valt het nog mee: in de stad zijn veel buitenlandse bedrijven gevestigd en 
er wonen in vergelijking met andere Chinese steden veel expats. Maar op 
andere plekken in China ben ik niet meer verbaasd als er een foto van mij 
wordt gemaakt.

Waar mensen in Nederland hun best doen voor een zomers kleurtje,  
dragen in China veel mensen lange mouwen en een paraplu om zich te 
beschermen tegen de zon. Verscheidene schoonheidsproducten in de 
winkels beloven de huid te bleken. Sommige Chinezen laten hun ogen met 
plastische chirurgie corrigeren zodat ze groter lijken. Het wordt mooi  
gevonden om er westers uit te zien. 

Bepaalde clubs huren promotors in om buitenlanders aan te trekken. 
Chinese clubs bestaan vaak voor een groot gedeelte uit tafels die te huur 
zijn voor de avond en waar op loungebanken om de tafel wordt gedron-
ken. Van de internationale studenten werken een aantal als promotor, zij 
verschaffen gratis toegang aan de buitenlanders en een tafel met gratis 
drank. De aanwezigheid van buitenlanders verhoogt het aanzien van een 
club. Buitenlanders gaan sneller de dansvloer op en brengen zo het feest 
op gang. En ze verhogen de consumptie onder Chinezen. De aanblik van 
buitenlanders aan tafels met veel drank spoort de Chinese klanten aan 
meer te bestellen en voor veel geld een tafel te huren. 

De interesse in het Westen maakt het makkelijker om met Chinezen in 
contact te komen. Ze zijn benieuwd waar je vandaan komt, willen graag 
hun Engels oefenen of zijn op zoek naar buitenlandse vrienden. Het voelt 
vreemd om door je nationaliteit bepaalde privileges te krijgen, maar ik 
maak er ook gebruik van. Ik drink gratis champagne in de club. Wanneer 
ik door iemand word aangesproken, ben ik blij dat ik mijn Chinees kan 
oefenen. Mijn huisgenoot werd zelfs gevraagd voor een tv-show waarin 
buitenlanders Chinese spelletjes doen. Dat dit alles is omdat we er wes-
ters uitzien moeten we dan maar voor lief nemen.

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

Wàiguórén

Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Vera Duivenvoorden

COLUMN KIM

Onze seksindustrie is gericht op de seksuele behoefte 
van de man, terwijl mannen en vrouwen allebei evenveel 
behoefte aan seks hebben. Toch staan porno, erotische 
tijdschriften zoals de Playboy en prostitutie in het teken 
van de man. Maar als de seksuele behoeftes van mannen en 
vrouwen gelijk zijn, waar blijven dan de mannenbordelen?
Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Bob Foulidis
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Hannah Hamans (1991) volgt de researchmaster Geschiedenis aan de 
UvA. Haar bachelorscriptie ging over beeldvorming rondom pedofilie in de 
jaren zeventig en tachtig en ook in haar huidige onderzoek richt zij zich op 
de geschiedenis van de seksualiteit. 

Mannen achter het raam
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Plato schreef het al in de vijfde eeuw voor Christus: kunstenaars bezitten 
een ‘uitzonderlijk kunnen’, berust op ‘goddelijke inspiratie en bevlogen-
heid door de muze’. Anders dan binnen onze samenleving vandaag de 

dag, werden in het oude Griekenland de kunsten niet gezien als een aparte 
discipline, maar waren zij volledig verweven met het dagelijkse leven. Plato’s 
mijmeringen over de kunsten zijn een uiting van de behoefte van filosofen om 
de kunst te duiden en analyseren, iets waar ze zich tot op de dag van vandaag 
mee bezig houden. 

De Zwitsers-Britse filosoof Alain de Botton lijkt het als zijn levensmissie te 
zien ons te overtuigen van het belang van een prominente positie van de 
kunst binnen de samenleving. We lijken lang niet altijd bereid te zijn haar die 
te geven. Kunst kost (veel) geld en soms blijft dat wat het ons oplevert ab-
stract. Wat winnen we erbij wanneer we ons bezighouden met kunst? Biedt 
het meer dan tijdelijk vermaak? Volgens De Botton wel. Hij onderscheidt  
zeven functies die kunst volgens hem heeft. Kunst doet ons herinneren, her-
kennen en het biedt hoop. Door kunst zien we leed onder ogen, komen we in 
balans en verkrijgen we meer zelfinzicht. Ook zorgt het voor (zelf)ontwikke-
ling en waardering. Volgens De Botton zouden de kunsten de potentie hebben 
om binnen onze geseculariseerde maatschappij de rol van religie en de kerk 
over te nemen. Waar men vroeger bij een geestelijke te rade ging bij vragen 
over levenskwesties, zou de mens nu antwoorden moeten kunnen vinden bij 
het bestuderen en consumeren van kunstuitingen. Het lijstje van functies dat 
De Botton opstelde lijkt op het eerste gezicht zeer legitiem en vormt zeker een 
deel van de belangrijke aspecten die het kijken naar of beoefenen van kunst 
tot gevolg kunnen hebben. Maar waar De Botton’s analyse over kunst als 
nieuwe vorm van religie vrij extreem lijkt, zou men na de kennisneming van 
zijn checklist kunnen achterblijven met een onbevredigd gevoel. Hoe kijken 
de scheppers van kunst hier tegenaan? Is er meer waar de kunst toe dient?

Geen slachtoffers, maar daders
Als het aan de leden van kunstenaarscollectief Moeremans&Sons ligt, is het 
antwoord op die vraag positief. De groep bestaat uit dertien leden en maakt 
theater vanuit het concept plug and play: ze hebben geen vast theater of decor, 
iedere speler kan elke rol op zich nemen en is tevens licht- en geluidstechni-
cus. Ze willen zo onafhankelijk mogelijk van anderen zijn. Moeremans&Sons 
denkt veel na over de relatie tussen kunst en de maatschappij en vertrekt 
bij het maken van theatervoorstellingen altijd vanuit een filosofische vraag. 
Hun voorstelling My First Suicide komt bijvoorbeeld voort uit de gedachte: 
als je wilt weten waarvoor je zou willen leven, moet je weten waarvoor je 
zou willen sterven. Waar De Botton een connectie maakt tussen ontwikke-
lingen binnen de samenleving of het publieke debat en de kunsten die hierop 

reageren en reflecteren, zien Sarah Moeremans en Rosa van Leeuwen een 
veel minder dienende rol weggelegd voor de kunst. Moeremans: ‘Als kun-
stenaars willen wij niet reageren op de actualiteit, maar zaken actueel ma-
ken. We willen niet zozeer reflecteren als wel zelf het publieke debat (mede) 
bepalen. Het is juist spannend onderwerpen aan te boren die misschien niet 
direct in het middelpunt van de aandacht staan. Wanneer er gezegd wordt 
dat kunst aan moet sluiten bij de actualiteit, zullen wij ons bezighouden 
met de vraag wat het begrip “actualiteit” eigenlijk betekent. Daarop willen 
we in onze voorstellingen ook een antwoord geven.’ Tegelijkertijd vragen  
Moeremans en van Leeuwen zich af waar in de filosofie van De Botton kunst 
past die iets anders doet dan troosten of herkenning bieden, bijvoorbeeld 
wanneer het verontrust, ontwricht of verward. 

Kunst brengt volgens Moeremans en Van Leeuwen dus 
veel meer teweeg en is heel zelfstandig. Zij sluiten zich 
dan ook veel liever aan bij wat de Franse filosoof Michel 
Foucault stelde over kunstenaars. Zijn analyse is verstrek-
kender en extremer dan die van De Botton. Volgens Fou-
cault is de kunst zo waardevol omdat ze ‘weerstand biedt 
aan de dwang van denksystemen’. Kunstenaars hebben 
als geen ander de mogelijkheid om ‘grenzen op te zoeken 
van wat kan en niet kan, van wat abnormaal is, maar in  
diepere zin waardevol’. Onder of achter de dwingend aan-
wezige ordeningen van een dominant wereldbeeld open-
baren zij onvermoede verbanden, laten andere mogelijke 
orden zien, graven voor waarheid aangenomen logica uit en  
ondermijnen en vernieuwen denksystemen. Moeremans 
sluit hier in haar definitie van kunst mooi op aan: ‘De 
kunstruimte is de amorele, perverse ruimte die niemands 
bloed doet vloeien.’ Binnen die ruimte zoekt het kunste-
naarscollectief naar antwoorden op vragen als: wat is een 
mens? Wat is het dat wij dagelijks met elkaar represen-
teren? Kunnen we ervan uitgaan dat iedereen hetzelfde 
mensbeeld heeft, en welke verschillende mensbeelden  
bestaan er eigenlijk?

Overheidsbeleid en de kunsten
Moeremans&Sons is voor het scheppen van voorstellingen 
(deels) afhankelijk van overheidssubsidiering. De vraagt 
rijst dan ook wat de rol van de politiek is ten aanzien van de 
maatschappelijke perceptie van het belang van kunst binnen 
de samenleving. Waarderen zij kunst en creativiteit wel vol-
doende en zien ze het als fundamenteel onderdeel van een 
functionerende maatschappij? Worden jonge kunstenaars 
niet mede door politiek beleid ontmoedigd zich toe te leggen 
op het creëren van kunst waar de hele samenleving van kan 
meeprofiteren?  

PvdA-politica Jetta Klijnsma was van 2006 tot 2008 wethou-
der Cultuur en Financiën in Den Haag en van 2010 tot 2012 

namens haar partij woordvoerder Kunst en Cultuur in de Tweede Kamer. Ze 
besloot als wethouder een radicaal ander beleid te voeren ten opzichte van de 
kunsten dan haar voorganger, die de kunstensector meer benaderde als ‘hoog-
polig’ en een ‘luxe voor de elite’. Klijnsma is ervan overtuigd dat kunst en cultuur 
voor iedereen toegankelijk moet zijn, en dat iedereen ervan moet kunnen ge-
nieten en het moet kunnen beoefenen. Ze ziet kunst als een levensbehoefte en 
ging de wijken in om daar op onverwachtse plekken initiatieven op te zetten en 
te steunen. Ze hielp mee aan het opzetten van nieuwe zogeheten ‘broedplaat-
sen’ om jonge mensen te stimuleren uiting te geven aan hun artistieke ideeën. 
Op deze manier probeerde Klijnsma mensen op zoveel mogelijk manieren 
met kunst in aanraking te laten komen en ook de financiële drempel zo laag  
mogelijk te houden.

 ‘Kunst en cultuur zijn voor mij persoonlijk, en ik denk voor iedereen, onont-
beerlijk. Ik gun de kunsten aan elk mens’, aldus Klijnsma. Wat kan kunst vol-
gens haar bewerkstelligen? ‘Waar je ook komt ter wereld en op welke manier 
kunst en cultuur ook uiting krijgen, je kunt zien dat mensen het nodig hebben, 
dat ze ervan genieten, dat ze ervan groeien, dat ze hun vleugels kunnen uit-
slaan en dat het mensen bij elkaar brengt. Het allermooiste dat je kunt doen, is 
met z’n allen kunst beoefenen. Het is mijn stelligste overtuiging dat de wereld 
daar beter van wordt.’ Klijnsma constateerde een ernstige verschraling in de 
relatie tussen de kunstensector en de politiek vanaf 2010, het moment waar-
op Halbe Zijlstra verregaande bezuinigingen op kunst en cultuur doorvoerde. 
‘De toon naar de mensen toe die in de kunstensector werkzaam waren, was 
afgrijselijk en kil. En dat heeft iets fundamenteels stuk gemaakt in de rela-
tie tussen kunstenaars en de politiek. Terwijl we niet zonder kunst kunnen 
functioneren: dan zou de wereld zwart en leeg zijn.’ Op lokaal niveau hebben 
steden volgens Klijnsma heel goed door wat kunst hen oplevert, al is het maar 
omdat het bezoekers en economische winst genereert. Musea en festivals zijn 
voor steden van enorm belang. Dit maakt de functie van kunst tweeledig: als 
eerste en belangrijkste is haar waarde intrinsiek, maar daarnaast hebben 
kunstinstellingen een enorm aanzuigende werking die zorgt voor dynamiek 
en economische winst.    

Volgens Klijnsma kan de kunst in dienst staan van doeleinden die buiten de 
kunstdiscipline liggen en is het belangrijk haar als instrument te gebruiken. 
Fundamenteel is echter ook dat ze daarnaast een medium is dat haar waarde 
volledig in zichzelf kan scheppen en dit niet hoeft te ontlenen aan iets externs. 
Daar raken we de radicalere benadering van kunst zoals ook Moeremans&Sons 
deze uitdraagt. De aanwezigheid van kunst binnen de maatschappij biedt ons 
mogelijkheden om na te denken over de wereld op een manier zoals geen 
andere discipline dat kan. Ze beweegt ons te kijken met een nieuwe blik en 
neemt ons mee in een wereld waar men verblijd, verrast en geschokt kan  
raken. Waar provocaties plaats kunnen vinden zonder direct doel in de reali-
teit en (levens)vragen beantwoord worden op de grens van normaliteit en 
absurdisme. Kunst biedt de ruimte om juist datgene wat nog niet gekend 
wordt te leren kennen, en daarom zijn de criteria die filosoof Alain de Botton 
hanteert onvoldoende als we kunst de waardering willen geven die haar toe-
behoort. Ook binnen onze eigen faculteit is het bestuderen van en nadenken 
over de kunsten belangrijk. Dat zal het nog heel lang zijn, omdat er zo veel 
over kunst te zeggen valt. 

Kunst en creativiteit zijn overal om ons heen en we komen er dagelijks mee in 
aanraking. Maar waarom kunst zo belangrijk is, is voor veel mensen een lastig 
vraagstuk. Hoe zou de maatschappij er uitzien zonder de kunst, en in hoeverre 
hebben we haar eigenlijk nodig?   Tekst /// Djuna Spreksel   Beeld /// Anna Berkhout 

De onuitputtelijke bron

DE KUNSTRUIMTE IS DE AMORELE, 
PERVERSE RUIMTE DIE NIEMANDS 

BLOED DOET VLOEIEN

KUNST WORDT GEBRUIKT ALS 
INSTRUMENT OM DOELEN EN IDEALEN 
TE BEREIKEN, MAAR SCHEPT OOK EEN 

FUNDAMENTELE, EIGEN WAARDE 
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HET INTERVIEW

Dat we maar geen genoeg van Wie is de Mol? 
kunnen krijgen, bleek afgelopen jaar meer 
dan ooit tijdens de allereerste live finale in 

het Vondelpark. Rond het Vondelparkpaviljoen 
was het terrein hermetisch met linten afgesloten 
en stonden zelfbenoemde ‘Molloten’ uren voor 
aanvang van de uitzending al nagelbijtend en spe-
culerend op de onthulling van de Mol te wachten. 
Menig kijker reserveert tijdens een nieuw seizoen 
Wie is de Mol? de donderdagavond voor het pro-
gramma, houdt een persoonlijk Mollenboekje bij 
en is actief op verschillende fora waar theorieën 
over het doen en laten van de (vermeende) Mol 
besproken worden. Ook voor veel FGw-studenten 
betekent een nieuw seizoen Wie is de Mol? het on-
derling driftig evalueren van mollenacties in de 
koffiepauze en het spuien van theorieën over ver-
borgen hints tijdens college. Waarom zijn we met 
z’n allen verslaafd?

Diana, hoe verklaar jij de 2,4 miljoen kijkers 
van Wie is de Mol? in Nederland? Waarom is 
het zo’n succes?
‘Het is een programma waarbij je heel alert moet 
zijn. Zelf vind ik het zo leuk omdat je echt mee kunt 
denken. Je kunt iedere gebeurtenis interpreteren 
op je eigen manier. Mensen kunnen zelf bedenken: 
dit vind ik raar, dit klopt niet, dit is verdacht, die 
kandidaat doet heel anders dan ik normaal ge-
wend ben. Het gevoel zelf te kunnen meespeuren 
is een heel belangrijk aspect dat Wie is de Mol? 
onderscheidt van andere programma’s die in de-
zelfde lijn liggen. Bovendien gaan die programma’s 
vaak uit van een onderlinge strijd. Bij Wie is de 
Mol? moeten alle kandidaten juist samenwerken 
voor een gemeenschappelijk doel, namelijk het 
vullen van de pot met geld. Je krijgt daardoor een 
heel positief programma, omdat ze gedwongen 
worden om altijd weer samen te werken. Ondanks 
het feit dat de kandidaten elkaar eigenlijk niet  
kunnen vertrouwen, geeft het wel een heel posi-
tieve vibe.’

Hoe proberen jullie de kijkcijfers verder te 
verhogen?
‘Een grote verandering was de live finale afgelopen 
jaar. Het bleek een heel goede manier te zijn om de 
kijkers nog meer bij het programma te betrekken. 
Het is ineens niet meer achter gesloten deuren. 
Een live finale verstevigt de band met de kijkers, 
en zij zijn het allerbelangrijkste.’

Zelf ben je eindredacteur, wat houdt dat in?
‘Het eindredacteurschap houdt in dat ik samen 
met de regisseur, Rick McCullough, de eind- 
verantwoordelijke ben voor het maken van het 
gehele programma. Ik bedenk opdrachten, ga op 
researchreis naar eventuele bestemmingen, zoek 
een cast en dan beginnen de opnames. Op reis is 
er ook nog iemand van productie mee om de ver-
gunningen, locaties en hotels te regelen. De op-
drachten verzinnen we met een extra redacteur 
erbij. Eigenlijk is het een fulltime baan. Je bent er 
altijd mee bezig omdat je steeds op zoek bent naar  
inspiratie voor nieuwe opdrachten, landen en 
deelnemers.’

Is dat niet lastig, almaar leuke opdrachten 
verzinnen?
‘Ja, ik zie er soms op een bepaalde manier tegenop. 
Ik ben dan bang dat we geen goede opdrachten 
meer kunnen verzinnen of geen inspiratie meer 
hebben. Het gekke is dat op het moment dat we 
met zijn drieën rond de tafel gaan zitten, iedereen 
die inspiratie voor nieuwe ideeën toch blijkt te 

hebben. Soms vanwege iets wat we gezien of gele-
zen hebben, of bijvoorbeeld een mooie reis. Tot nu 
toe lukt het elk jaar.’

Hoe zorgen jullie ervoor dat het programma 
vernieuwend blijft?
‘Ons team is heel kritisch. Wij zijn er zelf heel alert 
op hoe we kunnen vernieuwen en waar dat moet. 
We hebben ook brainstormsessies met de zender 
en intern bij IDTV (de productiemaatschappij, 
red.). Het vernieuwen komt dus heel erg vanuit 
onszelf, maar we krijgen ook veel feedback van 
onze kijkers, de ‘Molloten’, waarmee we vooral 
door middel van de WIDM-app of de forums com-
municeren. We gaan serieus met hun suggesties 
om, maar we geloven niet in een heel rigoureus 
vernieuwen. We vernieuwen telkens maar een 
klein beetje.’ 

Aan wat voor vernieuwingen moeten we dan 
denken?
‘We veranderen bijvoorbeeld de vormgeving: 
andere grafische vormgeving, muziek, of leader. 
Soms voegen we een nieuw spelelement toe of  
halen juist iets weg. En soms is er een verschuiving 
in de balans tussen de zendtijd waarin de opdrach-
ten worden uitgevoerd en bijvoorbeeld de vrije 
momenten tussendoor, waar sociale verwikkelin-
gen tussen de kandidaten aandacht krijgen. Maar 
Wie is de Mol? wordt niet in een heel nieuw jasje 
gestoken.’

Is dat wel genoeg vernieuwing dan?
‘Ja, het werkt, omdat je het niet bewust waar-
neemt, maar het wel aanvoelt. Ik was daar zelf 
heel verbaasd over. Ik zat afgelopen weekend naar 
Twee voor Twaalf te kijken. Dat is helemaal niet 
veranderd. Ik vind het ook echt een heel ouder-
wetse uitstraling hebben.’
 
Hoe bepalen jullie wie de Mol wordt, wan-
neer alle kandidaten voor een nieuw seizoen 
verzameld zijn?
‘Dat is een gevoel: er is geen lijstje van eigen-
schappen die iemand tot een goede Mol maken. 
Belangrijk is dat iemand het zelf aandurft. We heb-
ben gesprekken met alle kandidaten, waarin zij 
kunnen aangeven of ze het wel of niet willen. Soms 
zijn er vijf die het zien zitten, soms iedereen. Het 
fijne van het programma is dat wanneer iemand 
een slechte Mol is, dat ook niet uitmaakt: hij is mis-
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Een nieuw jaar betekent een nieuw seizoen Wie is de Mol? Eindredacteur Diana Volbeda (1970) verheugt zich op 
de komende gekte onder de kijkers en ging met Babel in gesprek over het succes en de kracht van het veelbesproken 
televisieformat. Hoe probeert haar team de populariteit van het programma te behouden?   
Tekst /// Vincent Smit en Djuna Spreksel    Beeld /// Jan van HeldenEen duik in de molshoop
schien júíst niet de Mol, juist omdat–ie zo verdacht 
doet. ‘Niets is wat het lijkt’ is niet voor niets onze 
slogan.’

Hoeveel van het programma is inhoudelijk 
vooropgezet? Wordt de Mol helemaal losgela-
ten zodra het spel begint?
‘De Mol krijgt van tevoren een korte training en 
dan wordt bepaald wat voor soort Mol hij of zij zal 
zijn. Dat kan een heel sociale Mol zijn zoals Kees 
Tol, of een heel agressieve zoals Margriet van der 
Linden afgelopen jaar. Daarna laten we de Mol 
helemaal los en gaat hij zijn eigen gang, omdat de 
kans op betrappen anders ook veel te groot is.’

Maar stel dat de cameramannen cruciale mo-
menten net niet op beeld hebben staan. Wordt 
dat dan opnieuw in scene gezet?
‘Wat je niet hebt (op camera, red.), dat heb je niet 
en dat blijft zo. Een voorbeeld hiervan is Margriet 
(van der Linden, red.) die geld uit het raam gooit in 
het laatste seizoen. De cameraman was iets te laat 
en kon er niet goed bij. Dat doen we niet over. Dan 
is de kans dat we betrapt worden ook te groot.’

Wie is de Mol? lijkt een uitgekiende PR-
strategie te hebben, waarbij in de aanloop van 
het programma zoveel mogelijk geheim blijft 
en de deelname van kandidaten uiteindelijk op 
bewuste momenten onthuld wordt. In hoeverre 
is dat doordacht en een deel van jullie  
succesformule?
‘De fanbase is heel fanatiek in het zoeken naar 
informatie, we moeten erg op onze tellen passen. 
Onze strategie is dan ook doordacht. De tijden zijn 
enorm veranderd en dat merken we als makers: 
vroeger konden we hooguit betrapt worden op 
Schiphol, nu zit iedereen op sociale media. We in-
strueren de kandidaten die meegaan heel duide-
lijk, het is bijvoorbeeld niet handig als ze elkaar 
direct op Twitter gaan volgen of bevriend raken 
op Facebook.’

Expeditie Robinson zit bij een commerciële 
zender, jullie bij de publieke omroep. Hoe  
zien jullie jezelf? Zou Wie is de Mol? bij een 
commerciële omroep kunnen?
‘Dat is een heel moeilijke discussie. Het zou kun-
nen, maar het zou de authenticiteit van het pro-
gramma aantasten. Het zou mij echt aan het hart 
gaan als er gesponsorde dingen moeten gebeuren. 
Wat mij betreft horen wij thuis op de publieke om-
roep, ook vanwege onze geschiedenis. We bestaan 
al zestien jaar en kennen een hoogtepunt van drie 
miljoen kijkers: Wie is de Mol? is Nederlands col-
lectief bezit geworden.’

Maar in hoeverre is Wie is de Mol? educatief, 
zoals staatssecretaris Sander Dekker dat eist 
van programma’s op de publieke omroep?
‘Wat mij betreft is het amusement. Maar ik  
denk wel dat we mensen interesseren voor de lan-
den waar we naartoe gaan en de culturen die we 
tegenkomen. Bij Wie is de Mol? kun je niet passief 
consumeren, je doet actief mee. Ik ben het niet 
eens met Sander Dekker, ik zou niet zou weten 
waarom je amusement helemaal weg moet halen 
van de publieke omroep. Wanneer je verschillende 
soorten mensen wil aanspreken en kijkers  
blijvend wil interesseren, heb je een divers aan-
bod nodig. Alleen dan creëer je een rijke publieke 
omroep.’ 

HET GEVOEL ZELF 
TE KUNNEN MEESPEUREN 

ONDERSCHEIDT WIE IS 
DE MOL? VAN ANDERE 

PROGRAMMA’S

HET PROGRAMMA IS 
NEDERLANDS COLLECTIEF 

BEZIT GEWORDEN
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morele crisis bij de toeschouwer. De moraliteit van de toeschouwer komt in 
het gedrang, wanneer morele betrokkenheid met personages verward raakt 
door immorele acties. ‘Bij een goede auteursfilm verlaten mensen door deze 
morele crisis vroegtijdig de bioscoop. Hoe groter de controverse omtrent een 
auteur, hoe meer het zijn auteurschap bewijst.’ Hierdoor wordt de auteurspo-
litiek inherent aan de auteurstheorie. Van der Pol vindt het incorrect dat het 
Nederlands Filmfestival eenzijdige regisseurs, waar mensen nauwelijks iets 
van hebben gehoord, als auteur promoten. ‘De consensus over auteurschap 

ontbreekt en het blijft de vraag in hoeverre deze auteurs controverses 
oproepen.’ Volgens Van Dusseldorp ligt de schuld hiervan niet 

bij de filmauteurs, maar bij het Nederlandse filmklimaat. 
‘Auteursfilms trekken in Nederland nou eenmaal 

een beperkt bezoekersaantal. Omroepen vinden 
auteursfilms een risico, waardoor zij lastig 

een financiering loskrijgen’, verzucht de 
filmmaakster. Ze legt uit dat de hou-

ding tegenover filmregisseurs in Ne-
derland ook sterk verschilt met die 

in het buitenland. ‘Anders dan in 
Nederland, wordt een regisseur 

in het buitenland echt als kun-
stenaar ervaren.’ Toch heeft 
Van Dusseldorp hoop voor 
de toekomst van de filmau-
teurs, wanneer zij haar lof 
uitspreekt over opkomende 
eigenwijze auteurs, zoals 
David Verbeek en Margot 
Schaap. ‘Zij doen geen con-
cessies en hebben een visie 

over hoe ze hun verhaal in 
filmtaal willen overbrengen. 

Bovendien is het buitenland 
vol lof over deze regisseurs.’ Ook 

Löwenhardt lijkt zich aan te slui-
ten bij deze aanname wanneer zij 

stelt: ‘Hoewel Nederland misschien 
niet specifiek bekend staat om zijn au-

teursfilms, zijn er goede filmauteurs. Als 
Nederlandse auteurs meer gaan werken in 

coproducties met het buitenland zullen de au-
teursfilms in eigen land zich ook alleen maar ver-

der blijven ontwikkelen.’

Een toekomst met Nederlandse filmauteurs
Vooralsnog lijkt het erop dat het helemaal niet zo triest gesteld is met de au-
teurs in het Nederlandse filmklimaat. Hoewel het Nederlands Filmfestival, 
ongetwijfeld vanuit commerciële intenties, unieke jonge regisseurs wellicht 
te snel als auteur bestempelt, geven zij alternatieve regisseurs tegelijkertijd 
een mogelijkheid tot bekendheid onder een groter publiek. Nederland erkent 
beginnende filmauteurs en geeft deze de kans hun auteurschap verder te ont-
wikkelen, voordat hun unieke visie vergaat in productionele beperkingen. 
Deze verwachtingen geven hoop voor de toekomst van de filmauteur, waar-
door het wellicht mogelijk wordt over een aantal jaar ‘de nieuwe Van Dus-
seldorp’ aan te kondigen. 

Toen eind jaren 60 de theoreticus Roland Barthes de filmauteur dood 
verklaarde, leek dit even het einde te betekenen van de regisseur die 
door zijn unieke visie zijn handtekening zet onder de film. Niets bleek 

minder waar. Hoewel het concept theoretisch dood verklaard was, overleefde 
de filmauteur in de praktijk. Nog altijd kondigen media en filmliefhebbers The 
Hateful Eight immers liever aan als ‘de nieuwe Tarantino’. In dit geval spreekt 
de regisseur meer tot de verbeelding dan de nog onbekende film. Hierdoor 
fungeert Tarantino, als auteur, tegenwoordig vooral als merk om zijn films 
te promoten en in de markt te zetten. De vraag blijft, waar is de Nederlandse 
Tarantino of Von Trier of Almodóvar? 

Wat is een filmauteur?
De oorsprong van het concept filmauteur ligt in de jaren 50 toen enkele Fran-
se filmcritici de handen ineensloegen en het kritische filmtijdschrift Les Ca-
hiers du Cinéma oprichtten. Hierin introduceert François Truffaut, een Franse 
filmmaker en criticus, een zekere auteurspolitiek, waarin hij interpretatie be-
langrijker acht dan registratie. Pas wanneer de regisseur in staat is vanuit 
zijn eigen visie interpretatie aan een film te geven, kan hij de toeschouwer in 
beroering brengen en het stempel van een auteur verdienen. Na het zien van 
een film moest de toeschouwer dus overtuigd zijn van de visie van de film-
maker. Dit politieke karakter verdween toen de Amerikaanse filmcriticus An-
drew Sarris de auteurspolitiek vertaalde naar een auteurstheorie. Niet langer 
stond de persoonlijke visie van de maker en de uitwerking op de toeschou-
wer centraal, maar de nadruk lag nu op een herkenbare stijl van de regisseur. 
Beide afwijkende visies over auteurschap blijven naast elkaar bestaan in de 
definitie van een filmauteur. Volgens universitair docent en filmwetenschap-
per Gerwin van der Pol (UvA) is dit de oorzaak van de complexiteit en de 
problematiek omtrent auteurschap. De historisch fluctuerende aard van de 
definitie maakt het concept niet alleen lastig definieerbaar, maar schept te-
vens een zekere verwarring.

Verwarring omtrent auteurschap
De verwarring omtrent auteurschap wordt versterkt, doordat niet alleen 
filmwetenschappers,  maar ook filmmakers, filmindustrieën en het gewone 
publiek spreken over filmauteurs en auteursfilms. Tegenwoordig lijkt de au-
teurstheorie, waar de nadruk dus ligt op een herkenbare persoonlijke stijl, 
dominant in de analyse van een filmauteur. Dat ook het Nederlands Film-

festival zich concentreerde op de auteurstheorie blijkt uit de selectie Dutch 
Angle. Deze selectie benoemde regisseurs als filmauteurs aan de hand van 
hun vermogen om ‘dicht op de huid te filmen’, wat hun focus op stilistische 
cinematografische technieken benadrukt. Van der Pol reageert afkeurend op 
deze focus op de auteurstheorie. Naar zijn mening is het hebben van een ken-
merkende stijl geen vereiste voor een filmauteur. Belangrijker vindt Van der 
Pol dat een auteursfilm controversiële reacties uitlokt bij de toeschouwers.  
  
In 2009 werd de Nederlandse regisseuse Simone van Dusseldorp bestem-
peld als filmauteur door haar film Diep. Door het gebruik van twee 
overheersende kleurenfilters verbeeldde zij de emotionele 
toestand van de vrouwelijke protagonist. Om haar visie 
te weerspiegelen en de toeschouwer in beroering 
te brengen, zette Van Dusseldorp cinematogra-
fische elementen in. Het feit dat stilistische 
elementen haar visie versterkten, bena-
drukte dat Van Dusseldorp wel degelijk 
auteurstheorie verbindt aan een zeke-
re politiek in haar films. Volgens Van 
Dusseldorp dient een filmauteur het 
vakmanschap van een regisseur 
dan ook te overstijgen door zijn 
vermogen om een bepaalde visie 
op beeld te projecteren. Van Dus-
seldorp wijst op de beperking 
van het werken met een vast for-
mat, waardoor het onmogelijk 
is auteurschap op het product 
uit te oefenen. Ook de jonge re-
gisseuse en CREA-docente Tess 
Löwenhardt herkent dit: ‘Hoe 
meer beperkingen een producent 
opstelt, hoe minder creativiteit er 
stroomt.’

Het verlangen naar (nationale) 
filmauteurs
Ondanks productionele druk die een regis-
seur beperkt in het uitoefenen van zijn au-
teurschap proberen productiemaatschappijen 
films te verkopen door de regisseur te promoten 
als filmauteur. Hierdoor is de regisseur als het ware tot 
merknaam verworden om de verkoop van zijn eigen eind-
product te bevorderen. Wanneer een bioscoop The Hateful Eight 
aankondigt, zal het naar alle waarschijnlijkheid immers minder publiek 
trekken dan wanneer de film wordt aangekondigd als ‘de nieuwe Tarantino.’ 
De regisseur spreekt tot de verbeelding en is gevestigd door zijn oeuvre. Het 
is een tegenstrijdigheid die tevens verklaart waarom het begrip auteur de 
dood is ontstegen en nog altijd populair is. Hoewel festivals kunnen bijdragen 
aan het vestigen van een auteur, stelt Löwenhardt dat het geen solide basis 
vormt voor een auteursstatus. ‘Een auteur dient zijn status te verlenen aan 
zijn oeuvre, niet aan een enkele prijs op een festival.’ ‘Auteurschap moet je 
verdienen’, stelt ook Van der Pol. ‘Naast het oeuvre dat een filmauteur dient 
te creëren, moet de auteur ook in staat zijn controversiële gedachtes op te 
roepen.’ Van der Pol legt uit dat deze controverse het resultaat is van een 

Waar is de Nederlandse Tarantino?
Filmwetenschappers, maar ook filmmakers en bioscoop-
bezoekers spreken bewust of onbewust over filmauteurs. 
Hoewel de betekenis van auteurschap wisselt, benoemen 
productiebedrijven regisseurs maar al te graag als auteur. 
Maar wanneer is een regisseur een filmauteur? En hoe 
verhoudt de filmauteur zich in het Nederlandse 
filmklimaat?  Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Masha Emelyanova

Terwijl ik een stage probeerde te vinden, besefte ik me dat die zoektocht 
net zo werkt als de liefde. Je bent in constante onzekerheid. Sommige 
stageplekken vind je op internet. Een nieuwe date vind je via Tinder of 
Happn. Andere stages kom je via via tegen. En zo kun je je toekomstige 
man bij een van je vrienden op de bank of op een huisfeest ontmoeten. 
In bijzondere gevallen word je zelf benaderd met de vraag of je interesse 
hebt in een stage. In de liefde is het niet veel anders. Dan word je een keer 
aangesproken in de kroeg of je op date wilt, of doet de postbode je een 
huwelijksaanzoek. Bij de ene stageplek moet je langer wachten op een 
antwoord dan bij de ander. Sommige mannen laten je dagen wachten op 
hun antwoord. 

Als het contact dan uiteindelijk goed verloopt en er mogelijk plek is ga je 
voor een aantal stages op kennismakingsgesprek. Je vist je zwarte broek 
uit de kast, poetst je schoenen en je hart bonst in je keel. Voor de eerste 
date sta je uren voor de spiegel en hijs je je in dat sexy jurkje waar je billen 
goed in uitkomen. Tegen de spanning sla je nog snel een glas wijn ach-
terover. Van een paar stages hoor je nooit meer iets terug, terwijl je toch 
dacht zo’n leuke brief te hebben geschreven. De eerste date leek voor jou 
fantastisch te gaan, maar de desbetreffende man laat nooit meer iets van 
zich horen. Soms kan het zijn dat je ineens drie stages hebt of helemaal 
geen. Dat geldt ook voor de liefde. Voordat je het weet heb je meerdere 
eerste dates en moet je ineens een keuze maken tussen verschillende 
mannen. Hoewel je moeilijk twee stages tegelijk kan lopen, zou je in de 
liefde nog een tijdje meerdere mannen kunnen daten. Maar ook daar zal 
je uiteindelijk toch een keuze moeten maken. 

De queeste naar 
de geliefde stage 

Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Merel de Herder
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Intellectueel
Lezing: De geschiedenis van de reggaemuziek
Aan de hand van beeld- en geluidsfragmenten zal Babels 
eigen redacteur Koen de Groot in het nieuwe jaar een 
lezing geven over het wel en wee van de reggaemuziek. 
Ontwikkelingen in tekst en melodie, het ontstaan van 
substromingen en zijtakken: de musicologen onder ons 
kunnen even lekker chillen en luisteren naar dit relaxte, 
doch niet oninteressante genre.
Donderdag 14 januari – Vox-Pop (Binnengasthuisterrein) 
– BG5 1.12 en 1.43, Oudezijds Achterburgwal 233-237 – 
toegang gratis – tijden nog onbekend

Feest
7 jaar Club Up
Golden oldie Club Up viert zijn zevenjarig bestaan met 
een goed feestje op 19 december. Plaatselijke helden 
zoals Schuurpapier en Mispoes zijn van de partij. Veel 
house en techno op dit verjaardagsfeestje dus, zoals je 
van Up gewend bent. Leuk detail: als je met een groep 
van vijf komt, krijg je €2,50 korting op je kaartje!
Zaterdag 19 december – Club Up – Korte Leidsedwars-
straat 26 – toegang € 7,50, vijf personen voor € 25 – 
aanvang 23.00 uur

Eten
Winterparade 2015
Wie geen genoeg kan krijgen van het zomerse theater-
festival De Parade, moet eind december naar de Zuider-
kerk komen. Tijdens een uitgebreid diner wordt er op 
lange eettafels gedanst, gezongen en toneel gespeeld. 
Natuurlijk wordt je à la Parade ook zelf geacht je billen 

te bewegen in de afsluitende Silent Disco. Even doen 
alsof het hartje zomer is!
Donderdag 17 t/m zaterdag 19 december en vrijdag 25 
t/m woensdag 30 december – Zuiderkerk – Zuiderkerkhof 
72 – € 45 inclusief diner (even reserveren) – aanvang 
18.30 uur

Sport
Basiscursus Ierse dans
Cultureel verantwoord sporten: de cursus Iers dansen 
voor beginners heeft het beste van beide werelden. Laat 
je opzwepen door de Keltische muziek en leer hoe je  
benen te bewegen in het ritme van de reel of de slip jig. 
Nadat je de basistechnieken onder de knie hebt, kun 
je op je eigen tempo verder leren over de hornpipe en 
de treble jig. Je zou er ook een scriptie over kunnen 
schrijven.
Vanaf vrijdag 8 januari – Cursuscentrum Rasalila – 
Tweede Kostverlorenkade 67 – proefabonnement: € 45 
euro voor een maand – aanvang 18.00 uur

Cultuur
Beginnerscursus verhalen vertellen door 
Sahand Sahebdivani
De op zijn derde uit Iran overgekomen schrijver en  
muzikant Sahand Sahebdivani leerde het verhalen  
vertellen van zijn vader. Verhalen over het land dat ze 
achter zich hadden moeten laten; met oude helden en 
wijze koningen bracht zijn vader Iran weer tot leven. 
Sahebdivani reist nu Nederland door om zijn verhalen 
en de kunst van het vertellen te verspreiden.
Zaterdag 30 januari – Podium Mozaïek – Bos en  
Lommerweg 191 – € 12 voor studenten, €10 in de 
voor-verkoop – aanvang 21.00 uur
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Winterparade, wereld-
muziek en warme verhalen
Iedere maand selecteert Babel evenementen voor elk type student in en rond 
Amsterdam. Van culturele hoogtepunten tot conditietraining, met De Agenda in de hand 
verlaat elke geesteswetenschapper zijn ivoren toren.   Tekst /// Anne Wijn   Beeld /// Rosa van Triest
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'D e weergaloze manier waarop Drs. P taal hanteerde, maakte dat als je 
hem sprak, je net zulke mooie zinnen probeerde te maken als hij. Dat 
was onbegonnen werk, maar het minste wat je kon doen, was zinnen 

zorgvuldig formuleren en mooi afronden. Ik liet me graag door hem optillen. Ook 
bij het schrijven van recensies kom je vaak in clichés terecht. Woorden als ‘weer-
galoos’ en ‘vakkundig’ zijn al duizend keer gebruikt en dan voel ik de plicht om 
iets originelers en preciezers te bedenken. Zo zei Drs. P eens dat zijn gezichtsver-
mogen ‘lusteloos’ begon te worden. Dat vind ik zó mooi! Je voelt dat zijn ogen er 
niet meer zoveel zin in hebben.’  

‘Bij Drs. P vielen de man en zijn werk perfect samen. Hij was zijn werk, en zijn 
werk, dat was hij. Je kunt zeggen: hij speelde een heertje. Maar dat wás hij ook. 
Men heeft geprobeerd zijn liedjes te zingen op het toneel. Mensen als Adèle  
Bloemendaal en Ivo de Wijs zijn hier aardig in geslaagd, maar vervielen vaak in 
lichte aanstellerij. Daar was Drs. P niet op te betrappen. Dit was hij: in al zijn 
knersende zang, licht onzuiver, met eigen pianobegeleiding. Hij was één pakket, 
verpakt in een ietwat excentriek heertje. Die overigens een heel minzaam leven 
leidde. Zie je: ‘minzaam’. Ik probeer nu ook Drs. P-achtige woorden te gebruiken.’

Je hoeft Van Gelder nauwelijks iets te vragen. Rustig, zorgvuldig zoekend naar 
de juiste woorden, vertelt hij met zachte stem en bewonderende glimlach de ene 
na de andere anekdote over de man die voor hem meer was dan een vermakelijk 
schrijver: een eminente eenling. ‘En zo noem ik hem niet alleen omdat het zo 
mooi assoneert.’

Strikte luchtigheid
‘De Drs. was een ware ambachtsman met respect voor zijn materiaal, in dit ge-
val de Nederlandse taal. Hij was zo excessief en excentriek dat op een gegeven 
moment ‘ramen’ niet meer op ‘reclame’ mocht rijmen, en ‘lente’ niet op ‘cen-
ten’. Dat is eigenlijk onzin. Als je het verschil niet hoort, dan rijmt het. Maar zo 
kwam hij wel op bonenpikster, dat rijmde op perziken-op-sap-inblikster. Wat hij 
schreef had dus eigenlijk geen enkele andere betekenis dan de taal zelf. Je zult 
hem niet gauw betrappen op grote gevoeligheden. Zelfs zijn eigen – in versvorm 
geschreven – rouwadvertentie was zorgvuldig, sereen en subtiel. Hij vond dat je 
je publiek niet moest belasten met ongemakken. Net zoals je ze niet moest lastig-
vallen met raadsels, puzzels en rare zinsneden zoals ik dat toch vaak terugvind 
in de serieuze poëzie. Ik hoor daar hoofdzakelijk proza in, waarvan de zinnen 
zijn doorgeknipt. Nee, bij Drs. P was het glashelder vermaak. De grapjes die hij 
maakte, droegen echter wel een waarheid waar je niet omheen kon. Zo schreef hij 
in Veerpont: ‘De oever waar wij niet zijn, noemen wij de overkant. Die wordt dan 
deze kant zodra we daar zijn aangeland.’’

‘Je kunt zeggen dat Drs. P in zijn eigen tijd al niet tijdgebonden was. Hij schreef 
nooit over alleen op dat moment bekende mensen; maar ook van de digitale we-
reld is hij losgezongen.  Hij zou nooit van zijn leven een versje maken over iPads 
bijvoorbeeld. Daarmee heeft hij misschien enige kans tot tijdloosheid verloren, 
maar ik denk en hoop dat mensen elkaar nog lang zullen blijven vermaken met de 
door hem in Nederland geïntroduceerde ollekebollekes (versje van acht regels, 
waarvan de zesde regel een zeslettergrepig woord is, red.). De Drs. en ik daagden 
elkaar uit deze als eerste te schrijven over situaties die we samen meemaakten. Ik 
was best trots op eentje over een zomeravond met het woord ‘klimatologische’ 
erin. Hij schreef terug dat het technisch allemaal wel klopte, maar in het ‘idioma-
tische’ was er nog ruimte voor verbetering.’ 

Ingetogen excentriekeling
Henk van Gelder (1946), kunstrecensent voor NRC Handels-
blad, brengt een ode aan Drs. P (1919-2015): de taaljongleur 
met sprezzatura.   Tekst /// Emma Sprangers   Beeld /// Vera Duivenvoorden
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ALLES MET APPELMOES
GEESTESVOEDSEL

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ik ben daarom ook wat behoedzaam als ik bij Lisa de 
Gelder (22), masterstudent Filmstudies, aanbel om haar pasta met appelmoes te eten. In het volle 
verenigingshuis van NSA (de grootste christelijke studentenvereniging van Amsterdam) grinnikt 
Lisa om mijn wantrouwigheid. We gaan pasta met chorizo, champignons, witte wijn en crème 
fraîche eten, dus het valt reuze mee. En die appelmoes? Die serveert ze ernaast.

In de keuken staat de pot AH Basic Apple Sauce al klaar. Lisa vertelt dat ze bij het avondeten altijd 
appelmoes eet. Het lekkerst is het op pizza en lasagne, maar op andere hartige gerechten eet ze 
het ook. Per week gaan er maar liefst drie grote potten appelmoes doorheen. Het is een erfenis uit 
haar jeugd: het gezin van zes at elke avond twee potten leeg. Terwijl huisgenoot Koen champignons 
bakt, snijdt Lisa chorizo in plakjes en bakt ze mee in de pan. Er gaat een scheutje witte wijn bij en 
later een bakje crème fraîche. Ze vertelt dat ze laatst zelf appelmoes had gemaakt, maar dat het 
tegenviel. ‘Hij was helemaal niet zo lekker. Niet zoet genoeg, en met stukjes.’ Daar is Lisa overigens 
streng in: appelmoes mag geen stukjes hebben, want je moet hem makkelijk door je eten kunnen 
mengen. 
Ondertussen schudt Lisa's vriend zijn hoofd. Hij vindt appelmoes heus niet vies, maar de mate 
waarin zijn vriendin het gebruikt, begrijpt hij niet. ‘Proef je überhaupt wel verschil? Of je lasagne of 
aardappel eet bijvoorbeeld? Alles smaakt zo zoet met dat spul.’ Maar Lisa kan, door haar jarenlange 
training, perfect het verschil proeven. Bovendien koelt de appelmoes gerechten af en brand je je 
tong niet. Ook handig. Restaurantbezoeken zijn lastiger. Ik vraag of ze wel kan genieten van uit eten 
gaan en er komt een twijfelachtige ‘tja’ uit Lisa's mond. ‘Toch minder.’ 

De pasta is gekookt, wordt gemengd met de saus en geserveerd met wat rucola. Aan tafel mengt 
Lisa er vrolijk lepels appelmoes doorheen. Dit gerecht is volgens haar vriendinnen Lisa's specialiteit 
en ze eet het zelf minstens één keer per week. ‘Waarom zou je afwisselen als je iets goed kan? Voor 
mij werkt het net zo als met het eten van appelmoes.’ De fotograaf en ik proberen een hapje met 
appelmoes. Tja. Je moet ervan houden.

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

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte 
Kleyn duikt de keuken in met FGw’ers. Deze keer: de appelmoes-
eter.   Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Jordie Volkerink


