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Inspiratie en verwondering
Soms ontmoet je iemand die gelijk een diepe indruk achterlaat. Iemand die je vanaf het 
eerste moment een gevoel van inspiratie geeft. Zo’n persoon is Kader Abdolah. Tijdens ons 
gesprek voor ‘De Ode’ vertelde hij hoe hij zijn identiteit als Perzische schrijver kwijtraakte 
toen hij Iran moest ontvluchten en naar Nederland kwam (pagina 22). Maar via de Neder-
landse taal greep de Nederlandse identiteit, ‘de geest van de koopman’, hem bij de ziel. 
Als een prachtig verhaal bracht de schrijver zijn ode. Na ons afscheid konden wij de hele 
wereld aan.

Dit gevoel van verwondering en inspiratie weet ons wel vaker te grijpen bij Babel. Anderhalf 
jaar geleden zaten we nog in de achtertuin van Joost Zwagerman, waar hij ons vertelde 
over de stilte in kunst. Hem en dit gesprek zullen wij nooit meer vergeten.

Maar niet alleen schrijvers hoeven een bron van inspiratie te vormen. Inspiratie kan ook 
worden gehaald uit een voetballer, televisiepresentator of zelfs huisgenoot. Soms zijn het 
de woorden die je vastgrijpen, soms zijn het andermans handelingen die je betoveren of 
motiveren. Bezieling vinden in kunst of muziek is ongetwijfeld voor iedereen herkenbaar. 
Grote namen uit deze wereld geven ons als geesteswetenschappers waarschijnlijk al jaren 
een gevoel van inspiratie en motivatie. Turner en Chopin, Rothko en Schönberg, Picasso 
en… Kanye West?

Misschien niet voor de hand liggend, maar volgens redacteur Kas Galstaun hoort West net 
zo goed in dit rijtje thuis als Picasso. Op pagina 16 betoogt hij zelfs waarom West de nieuwe 
Picasso is. Zowel Picasso als West durft constant grenzen open te breken en zichzelf te ver-
nieuwen. West trekt zich niets aan van de gebruikelijke genreafbakeningen en onderscheidt 
zich daarmee van de rest. 

Ook bij Babel proberen wij elk jaar onze grenzen te verleggen. Heel stiekem hopen wij dat 
we ook jou het afgelopen jaar een keer dat gevoel van inspiratie en verwondering hebben 
gegeven. Want het gevoel dat Abdolah bij ons achterliet aan jullie doorspelen, dat zien wij 

als onze belangrijkste taak.

Vincent Smit en Kim Visbeen
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schilderd als beestachtig. ‘Gekken werden als niet-
redelijke mensen beschouwd en daarom op een 
onmenselijke wijze behandeld; ze werden vastge-
ketend en kregen enkel water en brood. Pas later 
in de verlichting werd gekte langzaamaan steeds 
meer als ziekte gezien, waarna een medicalise-
ringsproces in gang werd gezet.’ Pisters pauzeert 
even en vervolgt dan: ‘Het is lastig te definiëren 
wat gekte precies is, vandaar dat ik het belangrijk 
vindt om waanzin te onderzoeken.’

Pisters legt uit dat er binnen de filmtheorie eigen-
lijk maar twee grote theorieën of onderzoeksme-
thodes zijn die worden gebruikt voor de analyse 
van waanzin. ‘De psychoanalyse focust zich vooral 
op het verschil tussen de neurose, of hetgeen dat 
verdrongen is, en de werkelijkheid.’ In de theorie 
van Deleuze en Guattari vindt Pisters een moge-
lijke opstap voor coherente antwoorden in het 
onderzoek naar waanzin. ‘Deze twee theoretici 
opperen een schizoanalyse, waarbij zij waanzin 
als filosofisch concept en niet als klinisch begrip 
voorstellen. Anders dan de psychoanalyse kijken 
zij niet zozeer naar hetgeen dat verdrongen is, 
maar liever naar wat de waanzinnige nog wel al-
lemaal kan.’ Pisters legt uit dat het concept van het 
neuro-image nauw verwant is aan de schizoana-
lyse. ‘Het neuro-image weerspiegelt de esthetiek 
van de hedendaagse beeldcultuur, waarin emoties 
het allerbelangrijkst zijn. In het neuro-image heb-
ben we direct een gevoel van angst, verdriet of ex-
tase, terwijl de klassieke cinema via processen van 
identificatie de kijkers langzaam bekend wil ma-
ken met de personages om vervolgens emotionele 
gevoelens op te roepen. Het is dit primaat van het 
affectieve dat we bijvoorbeeld ervaren in de film 
Black Swan (2010).' 

Realiteit en realiteitsbeleving
De ervaringen die we opdoen in het hoofd van per-
sonages, zijn niet de enige vervreemdende erva-
ringen die mediaconsumenten trotseren. ‘Onze 
audiovisuele cultuur maakt het niet alleen moge-
lijk terug in de tijd te gaan, maar ook om de tijd 
opnieuw vorm te geven. Alle mash-ups op YouTube 
zijn hier een goed voorbeeld van. Ze geven ons een 
andere, niet-chronologische en chaotische, bele-
ving van tijd.’ Naast de verandering in tijdsbepa-
ling, neemt Pisters een grotere, algemene trend 
waar. ‘Hedendaagse films worden vaak verteld 
door middel van beelden uit het hoofd van de per-
sonages. Dit confronteert ons direct met het men-
tale landschap van de personages, zonder dat wij 
als kijkers weten of dit een subjectieve of objec-
tieve beleving is. We verliezen de grip op de reali-

teit van de film,’ vervolgt ze. ‘Deze vervaagde grens 
wordt alleen maar versterkt door technologische 
innovaties zoals Virtual Reality. Bij traditionele 
film is er altijd nog een zekere afstand tussen de 
realiteit waarin de kijker zich bevindt en de gere-
presenteerde fictieve realiteit op het beeldscherm. 
Het is een filosofisch kwestie, en daarmee een in-
terdisciplinair vraagstuk hoe we hiermee om moe-
ten gaan.’ 

'Wat zijn wij mensen in een wereld waar 
bijna alles door technologie wordt be-
stuurd? Een wereld die we zelf hebben 

gemaakt, maar die we eigenlijk niet meer her-
kennen en waar we op een zekere wijze van ver-
vreemd zijn geraakt?’ Deze vraag vormt voor Pa-
tricia Pisters de aanleiding om onderzoek te doen 
naar waanzin in relatie tot de hedendaagse beeld-
cultuur. ‘Voordat we ons kunnen voorstellen wat 
het betekent om te denken vanuit een machine, 
moeten we eerst onderzoeken waar de grens ligt 
tussen wat wij als normaal en abnormaal beschou-
wen,’ aldus Pisters. 

Het is deze grens die de afgelopen decennia steeds 
flexibeler lijkt te worden en wellicht langzaam be-
gint te vervagen. Pisters vertelt: ‘Fantasieën die wij 
vroeger als gek ervoeren, bijvoorbeeld het idee dat 
gedachten van een persoon over de hele wereld 
konden worden uitgezonden, zijn met sociale me-
dia en andere technologische innovaties inmiddels 
gerealiseerd en voor ons zelfs gewoon geworden. 
Je kunt in de media representaties zien van gekte, 
waarbij waanzinnig gedrag door een personage 
bijvoorbeeld verklaard kan worden door raciale 
onderdrukking of genderongelijkheid, maar media 
zijn zelf ook actoren in gekte; ze overbruggen de 
afstand tussen fictie en wat wij als echt en publiek 
of privé ervaren.’ 

Beesten of mensen
Waar gekken aan het begin van de middeleeu-
wen nog onderdeel van het leven waren, werden 
zij naarmate het einde van die periode naderde 
steeds meer afgezonderd van de maatschappij. Ge-
durende de verlichting, waar rede en ratio centraal 
stonden, werd de voorheen getolereerde gek afge-

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers van de FGw 
eigenlijk? Waar doen zij onderzoek  
naar en waarom juist daarnaar? Deze 
maand: professor Mediawetenschappen 
Patricia Pisters (1965) over haar veel-
omvattende onderzoek naar het feno-
meen gekte, of beter gezegd waanzin,  
in de hedendaagse beeldcultuur. 
Tekst /// Gwyneth Sleutel en Karen Zijl    

Beeld /// Joy van Wooning

STUDIEGIDS 2.0
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De werkelijkheid van de hallucinatie Media, Time and Space

Eerstejaarsvakken zijn er vaak om studenten een brede kennis van bepaalde concepten te geven en hen 
te leren hoe deze concepten toe te passen zijn. Tweedejaarsvakken lijken soms precies deze kennis 
weer te willen bekritiseren. Een vak geschapen met dat doel is Media, Time and Space, een verplicht vak 

voor tweedejaars studenten Media en cultuur, maar toegankelijk voor iedereen met een propedeuse van de 
geesteswetenschappen.  

Stauff: ‘Dit vak moet een volgende stap zetten. We willen de studenten uitdagen om op een andere wijze naar 
media te kijken en hen een ander perspectief te bieden. De vraag die centraal staat is hoe onze basisprincipes 
van tijd en ruimte zijn gestructureerd door media. Dus niet alleen: hoe worden ze gerepresenteerd? Maar ook: 
wat doen media met tijd en plaats?’ 

Geil: ‘We starten met de meest brede blik op wat kan tellen als de definitie van een medium. Kijk bijvoorbeeld 
naar de oceaan, die kan ook tellen als medium. Dus de eerste taak die wij onszelf geven, is om de studenten 
te vervreemden van de traditionele mediaomgeving, met de vraag: wat creëert voor ons tijd en plaats? Dit 
in plaats van alleen te kijken naar de representatie van de begrippen in media. Daarna kijken we naar meer 
concrete voorbeelden, zoals de natuur of temporaliteit als onderdeel van tijd.’ 

Stauff vervolgt: ‘Om het nog duidelijker te maken; kijk naar het voorbeeld van de oceaan. Vroeger gaf de  
oceaan ons tijd, namelijk via de opkomende en ondergaande zon. Mensen creëerden toen verschillende 
manieren om tijd te structureren, wat elke keer zorgde voor een verschillende beleving van tijd. We stellen dus 
niet de filosofische vraag: wat is tijd, maar zoals al eerder gezegd: hoe staan verschillende media ons toe om 
tijd te zien?’

Media, Time and Space gaat vooral in op concepten, zo vertellen beide docenten. Stauff: ‘Het is een sleutelvak 
binnen Media en cultuur, maar je zou het ook kunnen zien als een interdisciplinair vak. Vraagstukken omtrent 
cultuur en hoe de menselijke ervaring van cultuur verandert door de jaren heen staan namelijk centraal. Als je 
dit vak wil volgen, moet je vooral geïnteresseerd zijn in dat soort vragen.’ 

De studiegids biedt een hoop onduidelijke vakomschrijvingen, waardoor de 
speurtocht naar de juiste keuzevakken vaak moeizaam verloopt. Wat is het 
belang van een vak volgens de docenten die het geven? Deze maand Media, 
Time and Space, gegeven door dr. Abe Geil en dr. Markus Stauff.    
Tekst /// Alrun Bernhard   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa 
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Patricia Pisters is professor Mediastudies 
met als specialisatie Film Studies. Momen-
teel onderzoekt zij de relatie en interactie 
tussen cinema, media en waanzin, waar 
zij tevens een research seminar in de 
filmmaster over doceert. 
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Vak: Media, Time and Space
Docent(en): dr. Abe Geil en dr. Markus Stauff
Onderwijsinstituut: College of Humanities, onderdeel van de Bachelor Media en cultuur
Ingangseisen: Minstens 48 EC van een propedeuse behaald
Periode: Semester 2, blok 1 (6 EC)
Voertaal: Engels

MEDIA ZIJN ZELF 
ACTOREN IN WAANZIN



Op de regenachtige ochtend na Trumps overwinning in de Amerikaanse 
verkiezingen trof Babel Mark Bergsma en Agnes Cremers in Café De 
Jaren. Terwijl geschiedenis om ons heen geschreven werd, bespra-

ken wij de geschiedenis van Van Gisteren: een werkplaats voor historische  
projecten. Het is een bedrijf dat in 2014 werd opgericht door oud-geschie-
denisstudenten Mark Bergsma, Agnes Cremers, Barbara Eelman en Alice 
Souguir. Bergsma begint: ‘Ik weet het nog precies. We waren op dat moment 
allemaal op zoek naar een ideale baan. Ik zat met Alice in een park en er was 
een gezamenlijke WhatsAppgroep waarin Agnes stuurde dat we het vanaf nu 
“gewoon zelf moesten doen.” We kwamen met zijn vieren bij elkaar bij Hanne-
kes Boom en Agnes had eigenlijk al meteen de naam voor ons bedrijf bedacht.’ 
Cremers lacht: ‘Dat is eigenlijk het enige waar we het nooit lang over gehad 
hebben.’ 

Je eigen baas zijn
Het idee om voor zichzelf te beginnen kwam niet alleen op vanwege een slech-
te economische situatie of de moeilijke arbeidsmarkt. Cremers: ‘Eigenlijk wil-
den we alle vier het liefst voor onszelf beginnen – om zo de ideale baan te 
creëren. Het belangrijkste voor mij was dat ik het met meerdere mensen zou 
doen. Je gaat met zijn vieren ergens voor staan.’ Bergsma: ‘We nemen het heel 
serieus, in de zin dat we concreet hebben afgesproken niet slechts een vrien-
denclubje te zijn met een Facebookpagina. Als we dit wilden, moesten we het 
ook echt goed doen.’ Van het begin af aan zijn er duidelijke afspraken gemaakt 
over hoeveel tijd iedereen er per week minimaal in moest steken naast hun 

andere werk: 24 uur. ‘Het is intensief, maar dat heb je ook echt nodig om het 
te maken’, volgens Bergsma.

Vanuit het niets
Zomaar een bedrijf starten is lastig; je moet helemaal vanuit het niets begin-
nen. Van Gisteren deed dit door te beginnen met een soort kick-off project. 
Cremers: ‘Barbara werkte toentertijd in de Vondelbunker, waar wij onder de 
naam Van Gisteren lezingen over de Koude Oorlog, een expositie en rondlei-
dingen mochten organiseren. Het was allemaal vrijwillig, dus we konden geen 
geld vragen voor de kaartjes.’ Het succes van deze kick-off bleek snel: ‘Niet 
alleen onze ooms en tantes zaten er, het was gewoon vol omdat we het woord 
verspreid hadden. Dat was twee jaar geleden!’ aldus Bergsma. 

Al snel na de kick-off volgde een eerste grote opdracht: monument Rozen-
oord. Bergsma: ‘In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog zijn er 
in Amsterdam nog plusminus 140 man geëxecuteerd. In het Amstelpark zou 
hiervoor een mooier monument komen dan voorheen, maar de opdrachtge-
ver wilde er ook een digitaal monument bij: een website met educatiemate-
riaal, biografieën van de slachtoffers en context van de gebeurtenissen. Dat 
hebben wij verzorgd.’ Sindsdien lopen het soort opdrachten van Van Gisteren 
erg uiteen. Bergsma: ‘Toen we begonnen vroegen we ons af: wat kunnen we 
eigenlijk? Wat zijn onze specialiteiten?’ Cremers vult aan: ‘Op basis van onze 
werkachtergrond hebben we gekozen voor drie verschillende specialisaties: 
educatie, communicatie en onderzoek. Dat is waar we ons nu op richten en 
dan vooral voor een breder publiek.’

Het werkt echt
De vraag hoe leuk het is een eigen bedrijf te hebben, wordt met veel passie 
beantwoord. Bergsma: ‘Leuk is niet echt een goed woord hiervoor. Ik ben er 
steeds meer van overtuigd dat ik het ook echt heel belangrijk vind. Ik heb ge-
studeerd om dit te doen.’ Cremers: ‘In Felix Meritis organiseerden we een eve-
nement over de dekolonisering van onze geschiedschrijving. Het was een vrij 
idealistisch project, waar we zelf compleet achter stonden. Op het moment 
dat je beseft: we staan met een uitverkochte zaal in Felix Meritis twee jaar na 
de Vondelbunker, dan denk je: dit werkt gewoon echt! Daar krijg je heel veel 
energie van.’ 

De studenten van gisteren
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo  
lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven 
na de faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse: iedere 
maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse 
kostwinner. Deze maand: Mark Bergsma (1990) en 
Agnes Cremers (1984), medeoprichters van Van Gisteren.
Tekst /// Vincent Smit    Beeld /// Charlotte Klein

 
  Mark Bergsma  

 1990
Studie 
 Bachelor Geschiedenis aan de UvA
 Master Cultuurgeschiedenis aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2015
Agnes Cremers  
 1984
Studie 
 Lerarenopleiding Geschiedenis aan de HvA
 Master Publieksgeschiedenis aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2012
Werk 
 Medeoprichters van Van Gisteren
Salaris 
 € 1200 per maand

BROOD OP DE PLANK
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Arme Goden

Ze groeit en ze 
   krimpt, ze kan ’t niet laten.
Botst en  spuugt in een beker water.
en moeders maar zeggen wat niemand wil horen - arm mens.

Onze ruimte op haar schouders het licht, 
de liefde en gereguleerde romantiek: haar onzichtbare kooi
lelijker en magerder maakt het ‘r  - arm mens.

Is jouw rood hetzelfde als haar rood?
Laten we elkaar de hersens inslaan
aldaar elkaars lijnen ritueel  onderstrepen 
want de Lammetjes geloven onwetend 
wat geschapen is naar ons eigenbeeld.

Wij arme goden zullen sterven, samen
met onze eigen verjaarde creaties - zalig.

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

BUGRA
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J
an Rosseel zit al klaar in het café waar we 
hem ontmoeten. Zijn MacBook ligt op tafel, 
met een stapel uitgeprinte foto’s ernaast. 
Hij is bezig een selectie te maken voor zijn 

tentoonstelling Back-up, met als thema het geheu-
gen. Op drie verschillende locaties – Amsterdam, 
Gent en Den Haag – duikt Rosseel vanuit telkens 
een ander uitgangspunt de wereld van ons col-
lectief geheugen in: media, psychiatrie of politiek. 
Welke rol spelen beelden in ons geheugen?

Drie keer ongewoon
Het drieluik, zo blijkt uit het gesprek, moet niet 
worden gezien als een doorsnee fototentoonstel-
ling. Rosseel werkt ook niet als een doorsnee fo-
tograaf. Soms opereert hij meer als onderzoeker, 
soms meer als kunstenaar en dan weer als ver-
slaggever. Een eerdere tentoonstelling, Belgische 
Herfst, was onder andere te zien in FOAM. Voor 
deze tentoonstelling dook hij de archieven in om 
via politierapporten en krantenberichten de mis-
daden van de Belgische Bende van Nijvel tijdens 
de herfst van 1985 te reconstrueren. In dat licht 
is het niet verwonderlijk dat hij als eerste het in 
2015 ingestelde kunstenaarsfellowship van het 
Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-
KNAW) en de Akademie van Kunsten ontving. 
Rosseel: ‘Back-up vloeit voort uit het onderzoek 
dat ik bij het NIAS heb gedaan. Ik kwam daar te-
recht omdat ik tijd wilde hebben om onderzoek te 
doen naar het geheugen in de breedste zin van het 
woord. De opzet van het NIAS is dat je in discussie 
gaat met andere wetenschappers en zo op nieuwe 
ideeën komt. Maar het onderzoek doen was voor 
mij soms wel lastig. Op een bepaald moment lagen 
stapels boeken op mijn bureau; ik worstelde me 
door het ene boek na het andere. Uiteindelijk heb 
je door de discussies en de boeken heel veel droge 
materie, waar je vervolgens iets mee moet doen. 
Dat is waar ik de komende anderhalf jaar mee aan 
de slag ga. De tentoonstellingen zullen zich in die 
tijd ook door blijven ontwikkelen. Ik geloof niet 
dat een tentoonstelling opeens helemaal af is zo-
dra hij wordt vertoond. Er kunnen altijd dingen 
worden verbeterd of aangepast.’

Ondanks de wetenschappelijke invalshoeken die 
hij gebruikt, wilde Rosseel toch geen wetenschap-
per worden. ‘Het onderzoek is voor mij altijd de 
basis, maar de uitwerking zit steeds toevallig in 
fotografie of beeld.’ Rosseels passie voor de kunst 

en de journalistiek ontstond pas tijdens zijn stu-
die. Hij studeerde Chinastudies in Leiden en kwam 
met fotografie in aanraking toen hij voor een on-
derzoek naar migratiestromingen in China ook 
foto’s van de migranten begon te maken. In 2013 
studeerde hij af aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten als documentairefotograaf. 
‘Op de kunstacademie zeiden ze dat ik veel te jour-
nalistiek te werk ging, dus daarom besloot ik naar 
de Danish School of Media and Journalism te gaan. 
Daar werd ik echter weer te artistiek bevonden. Ik 
vond het heel beperkend. Ze hadden een traditi-
onele manier van werken, zo vonden ze bijvoor-
beeld dat de journalistiek objectief moet zijn. Daar 
geloof ik sowieso niet in, in die objectiviteit. Neem 
de vluchtelingen: hoe je een verhaal wilt vertellen 
over vluchtelingen, hoe je het verbeeldt, daar kan 
al een flinke interpretatie in zitten. Wanneer je 
een foto maakt in een vluchtelingenkamp bepaal 
je hoe het kader eruitziet. Maar de dingen die bui-
ten je beeld vallen zijn minstens zo belangrijk als 
wat er wel in valt. Daar ben ik mij heel erg in gaan 
interesseren, in hoe je een verhaal vertelt en hoe 
je dat interpreteert. Dat mensen dan zeggen dat 
het geen journalistiek is, maakt mij eigenlijk geen 
reet uit.’

De macht van beelden
Dat beelden een verhaal vertellen maar tegelij-
kertijd ook veel macht over dat verhaal hebben, 
is iets waar Rosseel zich heel erg van bewust is. 
‘Een essentiële vraag in mijn tentoonstelling is: 
who owns history? Wat gebeurt er als er corpo-
raties zoals Facebook – en dat gebeurt al voor een 
deel – bepalen welke beelden jij wel en niet te zien 
krijgt? De staat heeft ook invloed op wat er wel 
en niet in onze geschiedenisboeken terechtkomt. 
De tentoonstelling gaat zowel over ons schoolsys-
teem als over verschillende vormen van media 
en de ontwikkeling ervan, dus eigenlijk over het 
medium waarmee dingen worden verspreid, bij-
gehouden en verzameld. Daarbij kijk ik ook naar 
onze beeldconsumptie: op welke manier kijken we 
naar beelden? En wat is de waarde van die beel-
den? Beelden kunnen bijvoorbeeld herinneringen 
vormen. Susan Sontag (Amerikaanse filosofe, red.) 
schreef daarover dat het ophalen van een herin-
nering gaat om het ophalen van het beeld dat bij 
die gebeurtenis hoort. Het beeld is uiteindelijk de 
herinnering, en ook het referentiekader. Neem een 
fotoalbum. Als ik oude foto’s bekijk, heb ik geen 
idee van wat er toen gebeurde. Maar door het zien 
van de foto’s en het horen van de verhalen die er-
bij horen, komen de herinneringen terug. Hoe be-
trouwbaar die echter zijn? Geen idee.’

Beelden vormen niet alleen herinneringen; ze 
kunnen ook sterk manipulatief optreden en zo ons 
collectieve geheugen beïnvloeden. Rosseel klapt 
zijn laptop open en scrolt door een powerpoint. 
We zien bewerkte en verknipte foto’s die zijn ge-
bruikt om de geschiedenis te vervormen. Beelden 
van Hitler in het gezelschap van mensen die later 

uit de gratie zouden vallen en uit een tweede set 
beelden zijn geknipt. Een andere foto laat afge-
vaardigden van de Europese Unie zien na de aan-
slag in Parijs. Dezelfde foto, maar dan zonder de 
vrouwen, verscheen in een orthodox-joodse krant. 
‘In beelden wordt er niet alleen gesleuteld door 
dingen toe te voegen of te verwijderen, maar ook 
met: wat laat je zien? Zo wordt Obama vaak afge-
beeld als een sympathieke man. Hij heeft zijn ver-
kiezingen zo’n beetje gewonnen door social media 
in te zetten. Het grappige is dat de Obama-admi-
nistratie heel veel restricties oplegt aan journa-
listen. Ze zijn zich erg bewust van beeld.’ Rosseel 
spreidt vellen papier uit met vele foto’s van histo-
rische gebeurtenissen. Zien we hier een preview 
van de tentoonstelling? ‘Dit zijn allemaal ideeën.’ 
Glimlachend: ‘Ik heb veel meer ideeën dan we in 
de tentoonstelling kwijt kunnen.’ 

Instanticoon
De tentoonstelling zal niet alleen bestaande beel-
den laten zien, maar ook nieuw beeld. Zo zal Ros-
seel eigen werk tonen onder de titel On Aesthetics 
of Violence, dat vrijwel volledig uit grote kleurvak-
ken bestaat. ‘De kleurvlakken ontstaan wanneer 
een foto laadt op een computer met langzaam 
internet. Bij sommige beelden zie je nog net een 
rand van de oorspronkelijke foto die een beetje in-
formatie geeft. Andere hebben dat niet. Toch roe-
pen de foto’s een bepaalde associatie op. Het gaat 
uiteindelijk allemaal om beeldvorming. Neem het 
beeld van de onthoofdingen van IS. Door James Fo-
ley een oranje pak aan te laten trekken, verwijzen 
ze naar Guantanamo Bay. Bij het opladen van dit 
beeld zie je dus vooral oranje. Het is interessant 
om te kijken hoe ver je kunt gaan met abstraheren. 
Wat gebeurt er als je alle overtollige informatie 
weglaat? Maar ook: stel dat onze computers over 
vijftig jaar crashen en dit de beelden zijn die we 
nog hebben. Hebben we daar genoeg aan om de 
associaties weer te kunnen oproepen? Hoe diep 
zit het in ons geheugen? Bij het denken aan de 
Twin Towers op 9/11 zal iedereen de twee torens, 
de rook en het vliegtuig dat erin vloog voor zich 
zien. Het is een iconisch beeld.’

Misschien wel het bekendste voorbeeld van een 
iconisch beeld is het napalmmeisje tijdens de 
oorlog in Vietnam. De titel ‘iconisch’ is echter niet 
zo eenvoudig te geven volgens Rosseel. ‘Techno-
logische vooruitgang heeft consequenties voor 
de manier waarop wij met beelden omgaan. Het 
napalmmeisje stond op de cover van The Times; 

IK GELOOF NIET DAT 
EEN TENTOONSTELLING 
OPEENS HELEMAAL AF 
IS ZODRA HIJ WORDT 

VERTOOND

Nieuwsfoto’s, familieportretten en iconische beelden; dagelijks wordt 
de mens omringd door afbeeldingen van allerlei soort. In zijn tentoon-
stelling Back-up onderzoekt de Vlaamse fotograaf Jan Rosseel (1979) 

de verwerking van deze afbeeldingen in het geheugen. Rosseel: 
‘Beelden kunnen herinneringen vormen.’   

Tekst /// Alrun Bernhard en Kim Visbeen    Beeld /// Sietske Arnoldus
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Z e zitten aan de eettafel, Hendrik en Ada. Ze zitten al veertig jaar elke 
avond samen aan de eettafel. Alles om hen heen wordt elk jaar antie-
ker. ‘Zo!’, zegt Ada, terwijl ze de Wedgwood-borden op elkaar stapelt, 

juslepel erbovenop. ‘Dat was weer smakelijk. Ik ga dit nu opruimen. Laat jij 
Bommel even uit? Doe wel een jasje aan. Tot zo!’ En daar gaat Hendrik, samen 
met Bommel de avond in.

Twee keer per week fietsen ze samen de Larense Brink op om bood- 
schappen te doen. Ada maakt van tevoren een lijstje voor de slager, de bak-
ker, de groentejuwelier. Hendrik stopt de boodschappen in zijn fietstas, die hij 
daarna achter op de fiets klikt. Ze hebben dezelfde fiets. Koga Miyata, peper-
duur. Maar een fiets van úitstekende kwaliteit, volgens Ada. Op die tochtjes, 
met de tassen vol paprika, kalfslende en prei, verlangt Hendrik terug naar de 
rammelende roestbak die hij als student bereed. Als koning van de stad. En 
toen kwam zij.

In de ruime keuken kookt ze voor het bezoek. Hendrik mag de peterselie knip-
pen. ‘Schenk jij nog eens zo’n lekker glaasje rood in, Hen.’ Onder het diner 
zou hij dan soms zijn zilveren bestek door de kamer willen smijten en de fles 
Beaujolais willen leeggieten over het witte tafellaken. De kalfslende zou hij 
met alle liefde inruilen voor soep uit blik, de Beaujolais voor supermarktwijn 
en zijn Ada voor het meisje dat ooit op zijn bagagedrager plaatsnam en plech-
tig beloofde om daar voor altijd te blijven zitten. Later leek het Ada toch beter 
om niet meer op de bagagedrager te zitten, maar op de lederen bekleding van 
een grote auto. Het zelf getimmerde bed werd ingeruild voor een Auping-
exemplaar en de oude schonkige kat voor een glanzende, bruine labrador. Ada 
werd een vrouw van stand en Hendrik probeerde haar uit alle macht bij te 
houden op zijn fietsje. Zijn passie veranderde in gelatenheid. Hendrik zou bij 

God niet weten hoe en wanneer dit precies is gebeurd. 

Soms verlangt hij ook terug naar de tijd waarin de kinderen nog klein wa-
ren. Dat hij vele nachtelijke uren met ze op was toen ze tandjes kregen, dat ze 
steeds maar weer dezelfde videoband wilden kijken. Tóen vond hij het heer-
lijk als ze sliepen en Bassie en Adriaan hun mond eens hielden. Nu zou hij 
uren kunnen luisteren naar klaaglijk gehuil of ‘Adriaan is acrobaat en Bassie 
houdt van kattenkwaad!’. Geef hem weer een kapotte knie om een pleister op 
te plakken, laat zijn auto maar weer vol zitten met een half hockeyteam: alles 
is beter dan haar ‘Hen! Je heup!’ nog één keer aan te moeten horen als hij eens 
een balletje trapt met de kleinkinderen.

Soms weet hij niet meer of hij wel ooit verliefd op haar is geweest. Of hij niet 
gewoon heel blij was dat hij een meisje had gevonden dat met hem wilde trou-
wen. Met hem wilde doen wat er toentertijd verwacht werd van jongens en 
meisjes. Terwijl zij haar met ouderdomsvlekjes bezaaide armen met bodylo-
tion insmeert, hem routineus welterusten kust en tevreden tussen de kussens 
in slaap valt bedenkt hij: volgend jaar zijn we al veertig jaar getrouwd. Het is 
al zo lang, zó lang is het niet meer. 

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

 

Charlotte Lehmann (1994) zit in het derde jaar van de bachelor Neder-
landse taal en cultuur en volgt de specialisatie Historische Letterkunde. 

HendrikHendrik

Tekst /// Charlotte Lehmann    

Beeld /// Masha Emelyanova

het was dus echt geprint. Heeft een geprinte af-
beelding meer waarde dan wanneer je het op een 
scherm ziet? Van de foto van het aangespoelde jon-
getje Aylan werd al snel gezegd dat dit het nieuwe 
napalmmeisje was. De foto werd binnen een paar 
uur miljoenen keren gedeeld. De verspreiding van 
beelden gaat tegenwoordig veel sneller dan ten 
tijde van het napalmmeisje. Het kan dus ook veel 
sneller veel meer mensen bereiken. Maar je bent 
het ook sneller vergeten. “Instanticonen” noem ik 
ze, als in instantkoffie.’

‘Ook de context bepaalt voor een deel hoe je een 
beeld ziet en de perceptie ervan. Op Unseen, een 
fotografiebeurs, toonde ik onder andere werk van 

On Aesthetics of Violence. Het grappige was dat de 
esthetiek van geweld binnen de context van Un-
seen een heel zwaar onderwerp was. Aan de over-
kant van onze galerie hingen gigantische foto’s van 
bloemen, bij ons vond je die grote kleurvlakken. 
Sommigen vonden het belachelijk – dat vind ik 
overigens ook goed –, anderen zeiden: “Ik vind het 
eigenlijk heel mooi. Wat is het?” “Osama Bin La-
den,” antwoordde ik. Dan gaven ze aan het niet in 
hun hal te willen hangen, ook al vonden ze het in 
eerste instantie wel mooi. Je ziet dat er meteen 
weerstand ontstaat zodra de inhoud bekend is. Dat 
vind ik interessant. We kijken zo vaak naar beel-
den van geweld: waar ligt de grens met het onge-
mak? Is het ongemakkelijk omdat je je schuldig 

voelt dat deze beelden geësthetiseerd zijn? Men-
sen voelen dat ze vanwege de context iets niet 
mooi mogen vinden. Maar waarom zou je niet mo-
gen zeggen dat er een bepaalde schoonheid zit in 
geweld?’ 

 

Jan Rosseel duikt met zijn tentoonstelling 
Back-up op drie verschillende plekken de 
wereld van ons geheugen in. Elke plek heeft 
zijn eigen invalshoek: media, psychiatrie of 
politiek. Van 10 december 2016 tot en met 29 
januari 2017 is het eerste deel met als thema 
media in de Brakke Grond te zien.
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ste vaak sneller vervreemd raken. Er worden hekken omheen geplaatst en 
er wordt een toegangsprijs gevraagd. Het gevolg is dat het dat het daardoor 
niet meer tastbaar is voor de gemeenschap zelf. Het werelderfgoed wordt 
dan eerder een toeristische attractie dan dat het een meerwaarde biedt voor 
de bevolking. Wat de overheid historisch of architectonisch van essentieel 
belang vindt, is namelijk niet altijd even belangrijk voor de plaatselijke ge-
meenschap. Vandaar dat het belangrijk is dat er naast overheidsinstanties 
als bijvoorbeeld de Rijksdienst ook gekeken wordt naar wat de plaatselijke 
gemeenschap belangrijk vindt.

Spin in het web
Om snel en adequaat te reageren op een situatie waarbij erf-
goed verloren kan gaan is een, zoals Stolk benadrukt, 
‘trusted netwerk’ van essentieel belang. Zonder 
dit netwerk ben je niets. Vooral in conflictge-
bieden zijn lokale netwerken van groot be-
lang om de situatie goed in te schatten. 
‘In Jemen zie je dat bombardementen 
in Sanaa heel systematisch van aard 
zijn. Er zijn veel aanwijzingen dat 
bepaalde machten in het spel som-
mige wijken in Sanaa stelselmatig 
een beetje harder bombarderen 
dan andere wijken. Als je gaat kij-
ken waarom dat zo is, dan zie je dat 
daar bepaalde collecties liggen en 
mensen wonen. Het uitschakelen 
van zo’n groep of collectie wordt 
gecoverd onder het kopje “collateral 
war damage”. In dit soort situaties 
ben je afhankelijk van goede contacten. 
Die kunnen ervoor zorgen dat collecties 
in Sanaa worden veiliggesteld. Als je een-
maal het vertrouwen hebt van partners ter 
plaatse, dan sluizen die je vervolgens weer door 
naar andere mensen die ook kunnen helpen,’ aldus 
Stolk. 

Een wereld die in de brand staat
We leven momenteel in een wereld waarin cultureel erfgoed niet alleen door 
langzame achteruitgang en natuurrampen dreigt te verdwijnen, maar ook een 
waarin cultureel erfgoed opzettelijk wordt vernietigd. Hierdoor kunnen veel 
organisaties die cultureel erfgoed proberen te beschermen alleen nog maar 
krampachtig optreden. Het doel van cultureel erfgoed is juist dat het mensen 
verbindt. Het biedt een bevolking een collectief geheugen waar het zich mee 
kan identificeren. Jihadistische bewegingen als Islamitische Staat proberen 
door de vernietiging van ‘gezamenlijk cultureel erfgoed’ te zorgen voor meer 
verdeeldheid. ‘Wat je bij IS ziet, is dat zij erfgoed vernietigen omdat het ge-
meenschappelijkheid benadrukt. Ze willen de “common history’’ vernietigen, 
waardoor er vervolgens weer meer verdeeldheid ontstaat. Dit versterkt de 
strijd van IS.’ 

Het is niet altijd even gemakkelijk te bepalen wat er gerestaureerd moet  
worden bij de beschadiging of vernietiging van cultureel erfgoed. Bij de  

restauratie moet rekening gehouden worden met de wensen van de lokale 
bevolking. Een goed voorbeeld hiervan zijn meerdere tempels in Bhutan die 
door een aardbeving waren ontwricht. Er woonden veel monniken in die re-
gio in Azië, maar die hadden door de aardbeving geen huis meer. Stolk legt 
uit dat je soms voor bizarre dillema’s komt te staan bij de restauratie van erf-
goed. Stolk: ‘In Bhutan spraken we met de hoofdmonnik. Hij was een beetje 
bescheiden, maar vroeg op een gegeven moment of, als we het gingen opbou-
wen, ze een iets groter monnikenverblijf mochten. Daar hebben we toen een 
hele discussie over gehad. Was dat nog wel in lijn met het erfgoed?’ Stolk is 
van mening dat de tempel alleen het omhulsel is. ‘Als je monniken niet een 
fatsoenlijk huis geeft, kunnen ze ook hun rol niet vervullen en trekken ze mo-

gelijk weg uit de regio. Dan heb je een dode tempel, is dat dan 
wat je wilt? Als ze een verdieping er bovenop willen en een 

douche, dan moet je dat overwegen.’ 

Toekomstmuziek
Ondanks dat organisaties die cultureel erf-

goed redden zo snel mogelijk optreden, 
komt het soms voor dat ze te laat zijn. Het 

is daarom belangrijk dat er in verschil-
lende regio’s mensen worden getraind 
om cultureel erfgoed te redden. Een 
netwerk van erfgoedredders die snel 
ter plaatse kunnen zijn. Een gedach-
tegang van Stolk is dat er een team 
van experts trainingen gaat geven 
aan mensen uit verschillende regio’s 

waar zich cultureel erfgoed bevindt. 
Deze mensen kunnen vervolgens weer 

in eigen land andere mensen trainen.  
Die teams leggen verantwoording af aan 

het ministerie, maar blijven wel onafhan-
kelijk. ‘Er gebeurt zoveel, en we kunnen ge-

woon niet overal zijn. Zelfwerkzaamheid staat bij  
ons voorop. Vandaar dat we langzaam willen wer-

ken naar een situatie waarin wereldwijd een team  
paraat staat. Dat is een droom waar we veel vertrouwen in 

hebben. Dat betekent dus dat we hopelijk, als we een droomvisie  
mogen hebben, het CER-programma opheffen omdat er overal netwerken zijn  
om direct hulp te bieden. Er is dan capaciteit om snel erfgoed te redden  
waardoor wij overbodig zijn geworden. Dat is wel toekomstmuziek,’ conclu-
deert Stolk. 

Bij het bepalen wat cultureel erfgoed is moet dus ook worden gekeken naar 
wat de lokale bevolking als cultureel erfgoed ziet, en wat zij als noodzakelijk 
onderdeel ziet van haar identiteit en collectieve geheugen. Overheden  
kunnen niet altijd inschatten wat de lokale bevolking het belangrijkst vindt, 
en zouden daarom meer moeten luisteren naar wat de inwoners in hun dage-
lijkse leven belangrijk achten. Door als overheid een bredere definitie te han-
teren van wat cultureel erfgoed is, kan meer aan de wensen van de lokale 
bevolking worden gedacht. Zo ontstaat een minder grote kloof tussen de  
bevolking en het cultureel erfgoed. Er ontstaat een verleden dat niet onper-
soonlijk is, een verleden dat tastbaar is geworden doordat het een bevolking 
vastigheid biedt. 

Tastbaar cultureel erfgoed

Maart 201612

Mijn tenen zijn bevroren door de gure winterwind in New York. Ik ben 
doodmoe en mijn brein zweeft losjes in mijn hoofd. Ik loop al twintig 
minuten door de witte straten als een uit de kluiten gewassen sneeuw-
pop. Thuis aangekomen zie ik een enorme, bebaarde man in mijn keuken 
staan. Voordat ik een ijselijke gil kan uitslaan en 911 kan bellen, duikt 
mijn huisgenoot uit zijn slaapkamer en geeft hij de harige reus een briefje 
van vijftig dollar.

‘Janet, wilde jij nog wiet hebben?’

Ik knipper een paar keer met mijn ogen en zie nu dat er een enorme kof-
fer op de eettafel ligt. Er zitten minstens twintig potjes wiet in, allemaal 
netjes gelabeld met naam, gram en effect. Het is een groene regenboog 
van indicas en sativas. Dit is dus de ‘wietman’. 

Cannabis is illegaal in New York. Niet dat dat Amerikanen ooit heeft te-
gengehouden. Sms een willekeurige wietkoerier en hij staat binnen dertig 
minuten met een levensgrote koffer in je minuscule appartement. Maar 
even serieus, we staan met drie mensen – waarvan één voor twee telt – en 
een hond in een tweekamerappartement dat bedoeld is voor skeletten. Ik 
tetris mezelf door de kamer aangezien ruimte opeens een abstract con-
cept is.

Mijn huisgenoot begint meteen zijn nieuwe wietolie te roken en schof-
felt naar zijn kamer om Adventure Time op te zetten. Ik snuffel door het 
mini-winkeltje, laat mijn vingers glijden over de elektronische pijpjes en 
wietoliën. Mijn hart maakt een sprong bij het zien van een potje met 3.5 
gram Sour Diesel. Ik draai de deksel open en word gebombardeerd met 
de geur van mijn eerste liefde. Ik herinner me alle hotboxsessies met deze 
opwekkende sativa op mijn kamer in Amsterdam-Noord en opeens begin 
ik die puinhoopflat te missen.

‘Hoeveel voor dit?’
Mijn neus zit nog in het potje.
‘Vijftig dollar.’
Mijn linkerooglid trilt. 
‘Hoe bedoel je, vijftig dollar? Dat is veel te veel.’ 
‘Hey, een betere prijs is er niet. Probeer het bij een andere dealer in de 
stad en je moet zeventig dokken.’

Zuchtend denk ik aan het gemak van Nederlandse coffeeshops, waar ik 
wiet kan kopen alsof het wc-papier is. Ik laat dit potje, dat in Nederland 
35 euro waard is, voor wat het is. High word ik wel van de dagelijkse uit-
laatgassen in de stad.

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

De geur van thuis 

Tekst /// Janet Lie   Beeld /// Anne Posthuma
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Er wordt voortdurend cultureel erfgoed vernietigd. De Syrische bevolking 
bevindt zich momenteel in een burgeroorlog die grote gevolgen heeft. 
Door grootschalige grond- en luchtaanvallen op steden als Damascus en 

Aleppo wordt steeds meer cultureel erfgoed vernietigd. Overheden kunnen 
om twee verschillende redenen niet goed ingrijpen als het gaat om cultureel 
erfgoed. Ten eerste is het merendeel van de organisaties die zich nu bezig-
houdt met het redden van cultureel erfgoed intergouvernementeel. Dit houdt 
in dat andere overheden gezamenlijk bepalen welk erfgoed ook ‘cultureel 
erfgoed’ is. Nationaal erfgoed dient voor overheden een ander doel dan het 
voor gemeenschappen doet. Een tweede reden waarom overheden in min-
dere mate kunnen bepalen wat cultureel erfgoed is, is omdat ze een stroeve 
definitie hanteren. Een goed voorbeeld hiervan is de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed, wat onderdeel is van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Zij delen cultureel erfgoed op in vier vakgebieden: monumenten, 
archeologie, cultuurlandschap en collecties. De Rijksdienst stelt dat rijksmo-
numenten volgens deze indeling pas cultureel erfgoed zijn als ze van natio-
naal belang zijn. Zij wijst de rijksmonumenten aan en verleent subsidie voor 
restauratie en onderhoud. Door een te stroeve definitie wordt er niet altijd 
rekening gehouden met de wensen van de bevolking zelf.

Alternatieve definities
In meest basale vorm is cultureel erfgoed dat wat wordt bewaard en daarmee 
onderdeel wordt van ons collectieve geheugen. Er zijn echter ook andere ma-
nieren om erfgoed te definiëren en beschermen. Zo bestaat er het Prins Claus 
Fonds. Dit fonds heeft in 2003 het Cultural Emergency Response (CER) pro-
gramma ingeschakeld om eerste hulp te bieden bij de vernieling van cultureel 
erfgoed. Het Prins Claus Fonds probeert naar de plaatselijke gemeenschap te 
luisteren, en niet alleen naar wat overheidsinstanties belangrijk vinden. Ze 
werken overigens wel vaak samen met overheden, en zijn van mening dat ze 
elkaar op een zinnige manier aanvullen. Deborah Stolk, programmacoördina-
tor van het CER, geeft aan dat het niet alleen aan overheidsinstanties is om te 
bepalen wat cultureel erfgoed is. Erfgoed definieert het Prins Claus Fonds dan 
ook op een heel brede manier. Stolk: ‘Erfgoed is voor ons: alle materiële uitin-
gen waar mensen waarde aan hechten voor hun identiteit. Ook hedendaagse 
materiële uitingen vallen bij ons onder cultureel erfgoed. Het hoeft dus niet 
per se architectonisch hoogstaand te zijn, of historisch van essentieel belang. 
Zolang het maar van belang is voor de gemeenschap daar.’ Stolk legt uit dat 
de wensen van de gemeenschap altijd voorop staan. ‘Om een voorbeeld te 
noemen: we hebben ooit gereageerd op een overstroming in Togo. Er stond 
daar een pracht van een kerk die helemaal was weggespoeld. De bevolking 
daar hechtte echter meer waarde aan de boom naast de kerk. De boom is dan 
voor ons leidend.’

Een goed argument om bijvoorbeeld een plaatselijk theater of een boom te 
verkiezen boven een werelderfgoedmonument is omdat mensen van dat laat-

Oorlogen en vernietiging, maar ook langzame achteruit-
gang en natuurrampen bedreigen ons cultureel erfgoed. 
Maar wie bepaalt wat het culturele erfgoed is dat moet 
worden beschermd? In de toekomst zou meer moeten  
worden geluisterd naar wat de bevolking in haar collec-
tieve geheugen als cultureel erfgoed wil opnemen.   
Tekst /// Robin Dirker    Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa



In het gehaaste leven in Amsterdam zijn er altijd dingen die ons ophouden. Degenen die tussen Noord en Centrum  
reizen zijn aangewezen op het pontje. Constant vormt zich een massa mensen voor de volgende boot richting de  
overkant. Babel ging een dagje spotten bij Centraal Station om de eb en vloed van mensen te bestuderen. Het riep 
wat andere vragen op dan verwacht. Tekst & Beeld /// Anne Posthuma
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Niet het wachten en de stroom 
van mensen werd de focus 
van de middag, maar een al-

gemener dilemma kwam naar voren. 
Hoe zit het met fotograferen in de 
publieke ruimte, kan je dat zomaar 
doen? En is dat ook wenselijk? Hoe 
gebruik je het beeld op een ethische 
manier? Hoe zie je het (non-)contact 
met mensen terug in beeld?

Vaak blijkt dat de meeste mensen 
geen oog hebben voor de camera. 
Misschien zijn ze te gehaast, onder-
weg naar iets. Zo nu en dan komt er 
iemand naar je toe met een nieuws-
gierige vraag. Maar in de meeste ge- 
vallen zien ze je vermoedelijk vooral 
als een gretige toerist. In een omge-
ving waar zoveel mensen aan het 
wachten zijn is er opvallend weinig 
interactie – of ligt dat aan de foto-
graaf? Verschuilt die zichzelf mis-
schien te veel achter de camera? Een 
camera kan zowel een ijsbreker als 
camouflage zijn. Een uiteindelijke 
foto is niet alleen afhankelijk van een 
bepaalde plek of de mensen die daar 
worden vastgelegd, maar ook van 
de fotograaf en zijn of haar karakter, 
doel en stijl. 

Fotograferen in de publieke ruimte 
mag altijd, maar het voelt soms een 
beetje alsof je tegen de gewenste 
richting in fietst. Je kijkt naar een 
plek, de pont en de mensen. Moet je 
hun vragen terug te kijken?



16 Babel

allertijden. Erkenning voor de visionair komt dan ook vaak achteraf. Neem  
Bob Dylan, die aan het begin van de jaren 60 zijn akoestische gitaar inruilde 
voor een elektronische gitaar. Zijn fans jouwden hem uit. ‘Judas’ klonk het 
vanuit een balzaal in London. Maar niet veel later beschouwde niemand de 
elektrische gitaar nog als hoogverraad. Feitelijk aanschouwden we met de 
komst van autotune hetzelfde fenomeen in een ander stadium. Want het be-
treft in beide gevallen namelijk niet veel meer dan het bewerken van geluid 
door middel van technologie. En ook aan autotune zijn we inmiddels gewend 
geraakt. Op de recente releases van Frank Ocean en Bon Iver, twee van de 
meest geanticipeerde albums van dit jaar, wordt gortig gebruik gemaakt van 
deze techniek. 

Het verenigen van ogenschijnlijk onverenigbare stijlen
Wat men er ook van vond, de trein van West denderde onverschrokken voort. 
Met als volgende stop Dark Fantasy (2010), zijn magnum opus. Klassieke mu-
ziek, rock, gospel, jazz, blues, spoken-word, hiphop, alles smelt samen in een 
megalomaan muzikaal circus. Dark Fantasy is een product van en over over-
vloed: ‘no one man should have all that power’, rapt West op de rock-hiphop 
track ‘Power’. Rocklegende Lou Reed verwoordt zijn admiratie voor het album 
op prachtige wijze met zijn reflectie op de video van ‘Runaway’, waarin ballet 
en hiphop samenkomen: ‘West ziet in dat, diep in het hart van beide kunstvor-
men, zij hetzelfde zijn. Het is feitelijk allemaal één.’ En wie over de dosis talent 
van West beschikt, kan ze, met behulp van de technologie uit de eenentwintig-
ste eeuw, ook daadwerkelijk samenvoegen. 

Voor wie niet gelooft dat West zijn publiek bewust tegen de schenen schopt is 
er ‘On Sight’, de openingstrack van het album Yeezus (2008). Het bombasti-
sche van Dark Fantasy is nergens te bekennen, want het is schurende, rauwe 
techno dat de klok slaat. ‘Fuck whatever y’all been hearin’’, zingt West. De beat 
raast verder, tot hij al schreeuwend het kabaal tot een stop brengt: ‘How much 
do I not give a fuck? Let me show you right now before you give it up’. De her-
rie verdwijnt, en hij geeft de luisteraar er een prettig zacht deuntje voor terug 
waar een koortje harmonieus overheen zingt. Drie tellen verder, en bam, weg 
harmonie, want hij katapulteert je terug in de krassende techno-beat. En wat 
zong dat koortje? ‘He’ll give us what we need, it may not be what we want’. 
West hakt dingen in elkaar, schopt ze omver, en weet ze wonderbaarlijk ge-
noeg samen te brengen tot één geheel. Net zoals Picasso. Of je West kwalitatief 
in de buurt vindt komen van de Spanjaard, hangt af van je smaak. Maar de 
gelijkenissen zijn talrijk en verre van illusionair. 
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Dat West niet schroomt zichzelf openlijk gelijk te stellen met een van de 
meest gewaardeerde schilders uit de geschiedenis zal niet als een com-
plete verrassing komen, aangezien de man garant staat voor controver-

se. Zo greep hij tijdens een awardshow de microfoon uit de handen van diva 
Taylor Swift om de wereld te vertellen dat niet zij, maar Beyoncé de prijs had 
verdiend. Om jaren later in het nummer ‘Famous’ te rappen dat hij en Swift 
best nog een keer seks kunnen hebben, want: ‘I made that bitch famous’. Het 
beeld van West als narcistische aandachtstrekker is niet zomaar uit de lucht 
komen vallen. Dit beeld weegt echter zo zwaar dat veel muziekliefhebbers de 
artiest muzikaal niet serieus nemen.

Laten we eerlijk zijn, of West een aansteller is of niet, is feitelijk irrelevant 
voor de muziek die hij maakt. Dus laten wij pogen het taboe te doorbreken, 
door zijn mediapersona te negeren. Of zijn muziek je nu goed smaakt of niet, 
alles wijst erop dat West een fenomeen is in de muziekwereld. Hij wordt door 
het toonaangevende Pitchfork en Rolling Stone op handen gedragen. Eerstge-
noemde beloonde zijn laatste drie albums met een 9, 9.5 en een 10. Ook de 
achterkleinzoon van Pablo Picasso, Florian Picasso, is fan. Florian geeft zijn 
zegen aan de suggestie die The Life of Pablo wekt. Hij denkt dat West visie 
heeft en een revolutie op gang wilt brengen, net zoals Pablo Picasso. Dit zijn 
mooie statements, maar op zichzelf nog niet veel meer dan dat. Uit een ana-
lyse van het werk van West zal echter blijken dat zijn oeuvre deze uitspraken 
moeiteloos van substantie kan voorzien.

De Picasso-factor
Een vernieuwende artiest weet een werk te creëren dat de toeschouwer of 
luisteraar vreemd toekomt, maar waar die zich wel mee weet te identificeren. 
Neem The xx, die debuteerden met een album vol minimalistische, slaperige 
beats die gepaard gingen met dat karakteristieke, latente gezang. Dit hadden 
mensen nog nooit gehoord, maar op de een of andere manier klopte het. Met 
hun debuut hadden The xx een bouwwerk opgetogen dat veel waardering ge-
noot. Dus is het niet gek dat ze besloten daar te blijven. Maar deze veilige 
keuze kwam voor een prijs. De vervolgplaat klonk zoals het oude, maar dan 
zonder de urgentie van het nieuwe. Jammer, maar begrijpelijk. Je moet lef heb-
ben om de sloopkogel door je eigen huis heen te halen.

Degenen die dit wel durven en opnieuw kwalitatief hoogstaand werk weten 
neer te zetten bestempelen we als geniaal. Ergo Picasso, die constant de door 
hemzelf opgetogen grenzen openbrak. Dat leidde tot rigoureuze wisselingen 
van schilderstijlen, soms in perioden van slechts enkele jaren. Dit gebrek aan 

vastigheid bleek voor critici moeilijk te verkroppen. Zij reageerden soms vol 
onbegrip op een nieuw werk. Zo ook bij Les Demoiselles d’Avignon (1917), 
waarop vier prostituees in de toentertijd baanbrekende kubistische stijl zijn 
afgebeeld. Picasso had zich voorheen aan de traditionele Westerse perspec-
tivistische schildertechniek gehouden. Nu druiste hij daar volledig tegenin. 
Critici waren geschokt en noemden het immoreel.

Van de elektrische gitaar tot autotune
Een kleine eeuw later bestormde een jonge West de Amerikaanse hitlijsten. 
Gekleed in een roze polo kwam hij op de proppen met maatschappelijk be-
wuste, haast nerdy middenklasse-rap. ‘We are at war with terrorism, racism, 
but most of all, we at war with ourselves’, rapte West in ‘Jesus Walks’. Zijn 
label geloofde niet dat een christelijk gethematiseerd nummer zou verkopen. 
West luisterde niet, drukte het erdoor en zag hoe het nummer uitgroeide tot 
een van zijn eerste hits. Een aantal jaar later bracht hij 808s & Heartbreak 
(2008) uit, waarmee hij net zoals Picasso drastisch brak met de ongeschreven 
regels van zijn kunstvorm. West liet de conventionele jazzy hiphop achter zich 
en presenteerde een album vol repetitieve en minimalistische elektronische 
beats. Daarbovenop bracht hij voor een rapper onwaarschijnlijk persoonlijke 
en emotionele teksten ten gehore, maar deed dat in het controversiële auto-
tune. Zingen met een door computer gladgetrokken stem, dat was immoreel. 

West was de weg kwijtgeraakt, aldus Rolling Stone. Maar hetzelfde 
blad zette het album dit jaar op een lijst van meest invloedrijke albums  

Kanye West lijkt met de titel van zijn dit jaar verschenen album The Life of Pablo 
te suggereren dat hij verwant is aan Pablo Picasso. Stuitend gedrag? Wellicht. 
Maar of je het nu leuk vindt of niet: West heeft als een van de weinige hedendaag-
se artiesten recht deze uitspraak te doen.   Tekst /// Kas Galstaun    Beeld /// Zep de Bruyn

Kanye West is de nieuwe Picasso

JE MOET LEF HEBBEN 
OM DE SLOOPKOGEL DOOR JE EIGEN 

HUIS HEEN TE HALEN

WEST HAKT DINGEN IN ELKAAR, SCHOPT 
ZE OMVER, EN WEET ZE WONDERBAAR-

LIJK GENOEG SAMEN TE BRENGEN
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‘Toen ik klein was wilde ik wit zijn.’
‘Waarom?’ vraag ik Zhivago.
‘Ik vond stekeltjes cool.’
‘Toen ík klein was wilde ik zwart zijn.’
‘Waarom?’ vraagt Zhivago mij.
‘Ik vond dreadlocks cool.’ 
‘Of ja’, zegt hij. ‘Het slavernijverleden is natuurlijk ook een verklaring.’
‘Was je daar al mee bezig op je twaalfde?’
‘Nee, eigenlijk niet.’ 

Antikolonialist en psychiater Frantz Fanon verklaarde in Peau noire, mas-
ques blancs (1952) dat een zwarte die zijn haar ontkroest blank wil zijn. 
Het toe-eigenen van culturele uitingen van de dominante klasse kwam 
volgens hem voort uit een minderwaardigheidscomplex. De zwarte wil 
zich aanpassen aan de blanke in de hoop door de laatste als gelijkwaardig 
te worden beschouwd. Omgekeerd: als een blanke dreadlocks neemt dan 
wordt zijn persoonlijke motivatie niet voor hem ingevuld. Wel wordt deze 
beticht van culturele toe-eigening (cultural appropriation). Als persoon 
uit de dominante klasse kun je namelijk niet zomaar lopen shoppen in de 
culturele uitingen van de gedomineerde klasse. Wie zich hieraan brandt 
is een onwetende lul. 

Helaas overheersen deze ideeën nog altijd en lijken ze zelfs een weder-
geboorte mee te maken. Justin Timberlake, die twitterde inspired te zijn 
door de toespraak van Jesse Williams die een BET-award won en deze 
opdroeg aan de onderdrukte Afro-Amerikaanse gemeenschap, en mode-
ontwerper Marc Jacobs, die in een modeshow voornamelijk blanke mo-
dellen met dreadlocks liet rondlopen, lagen dit jaar nog hevig onder vuur. 
Ze werden beschuldigd van culturele toe-eigening. Naar hun verklaring 
werd niet geluisterd; vanwege hun white privilege konden ze immers de 
pijnpunten van de Afro-Amerikaanse gemeenschap niet begrijpen. Onte-
recht boden ze hun excuses aan.

Natuurlijk zijn er ongelijkheden in de machtsstructuren en ongetwijfeld 
zullen er zwarten zijn die hun haar ontkroezen vanuit een minderwaar-
digheidscomplex, maar je kan en mag deze motivatie niet generaliseren. 
De motivatie van de kleine Zhivago wordt voor hem ingevuld, in plaats 
van hem, in tegenstelling tot de kleine Vadim, te behandelen als een au-
tonoom individu. Zodoende wordt hem een, wellicht niet aanwezig, min-
derwaardigheidscomplex aangepraat. Het is een gedachtegang die zelf 
onderscheid maakt tussen etniciteiten, en dus discrimineert. Bovendien 
gaat dit denkbeeld uit van ongelijkheid tussen etniciteiten en versterkt 
het deze. Daarbij werkt het polarisatie in de hand en staat het verbroe-
dering en gelijkheid, die alleen door uitwisseling van en openheid tussen 
culturen tot stand zullen komen, in de weg. Daarmee is deze gedachte-
gang onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing. 

Vandaar mijn reactie: ‘Misschien lijkt het gras gewoon altijd groener aan 
de overkant.’

Een wolf in schaapskleren

Tekst /// Vadim Dijkshoorn   Beeld /// Dennis Notebaart
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Het lijkt een beetje alsof u de geesteswetenschappen relevant wilt 
maken voor de buitenwereld, als wij u zo horen praten over het vast 
definiëren van termen en gebruik maken van telwerk. Klopt dat?
‘Dat wil ik zeker, meer dan nu het geval is. Eigenlijk zou geesteswetenschap-
pelijk onderzoek voor iedereen begrijpelijk moeten zijn. Als ik op een ver-
jaardagspartijtje ben, dan wil ik kunnen uitleggen welk onderzoek ik op dat 
moment doe en waar het over gaat. Ik denk dat als wij als geestesweten-
schappers niet eens kunnen uitleggen met welk onderzoek we bezig zijn en 
waarom dit het verdient om gefinancierd te worden, het een moeilijke zaak 
wordt uit te leggen waarom wij in bredere zin moeten blijven bestaan. Want 
dat we geld kosten, dat gaat niet veranderen. Dit hoeft overigens niet te ver-
anderen; geesteswetenschappelijk onderzoek gaat vaak over esthetiek, ideo-
logie, en morele waarden, en mag dus juist niet onderworpen worden aan de 
wetten van markt en commercie.’ 

In de bètawetenschappen wordt er soms ook onderzoek gedaan dat 
niet valt uit te leggen op een verjaardagspartijtje en toch lijken bètawe-
tenschappers veel meer subsidie te krijgen. 
‘Ja, maar die leveren indirect uiteindelijk meer direct meetbaar maatschap-
pelijk nut of geld op. Dat is voor mij wel evident. En uiteindelijk kun je de 
onderzoeken die daar en hier gedaan worden, op heel veel verschillende ma-
nieren inzetten. Het is belangrijk dat je onderzoek op naspeurbare wijze ge-
daan wordt en je als onderzoeker al je kaarten op tafel legt; zowel de onder-
zoeksmethode als de vooronderstellingen moeten kristalhelder zijn. Dat is 
denk ik hoe de cognitivisten zich onderscheiden van veel cultural analysis 
wetenschappers. Bij cultural analysis is het allemaal veel minder strak inge-
deeld, en dat leidt voor mij vaak niet tot kennisvermeerdering of groter in-
zicht. Cognitivisten willen bijdragen aan kennisvermeerdering. Dat kunnen 
de geesteswetenschappen wel gebruiken.’ 

De tellende 
       geesteswetenschapper
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Voordat je een discussie begint, is het altijd handig om te weten wat 
termen precies inhouden. Hoe zou u het cognitivisme beschrijven?
‘Het cognitivisme is meer een houding ten opzichte van wetenschappelijke 
data dan een duidelijke set methodes. Cognitivisten zijn geïnteresseerd in de 
relatie tussen discoursen en het menselijk denken, en onderzoeken op welke 
manier wij het onderzoeksobject interpreteren. Methodologische kwesties 
zijn daarin heel belangrijk. Je moet als cognitivist altijd uitleggen waarom je 
bepaalde gegevens analyseert en beschrijven hoe je dat doet. Natuurlijk zit 
daar op een bepaald moment subjectiviteit in, maar die proberen ze, en ik, 
er zoveel mogelijk buiten te houden. Op zijn minst geven cognitivisten zich 
rekenschap van de vooronderstellingen die de interpretatie sturen.’ 

Hoe stelt u het zich precies voor: cognitivistische methodes binnen de 
geesteswetenschappen?
‘Mijn stelling is dat we in de geesteswetenschappen niet enkel bezig moe-
ten zijn met esthetische en ideologische interpretatie. Vooral binnen Media 
en cultuur en Cultural Studies wordt onderzoek bijna alleen maar vanuit de 
kritisch-filosofische traditie gedaan. Dat is ook belangrijk, maar ik vind niet 
dat dit het enige is waar wij ons mee bezig moeten houden. Neem het voor-
beeld van sommige studenten die geïnteresseerd zijn in de representatie van 
bepaalde groepen in bijvoorbeeld de Hollywood film. Deze studenten gaan, 
wellicht zonder het zich te realiseren, op zoek naar het meest afwijkende of 
het meest exotische. Daar zijn ook zeer relevante vragen in te vinden, maar 
als je echt patronen in een film wilt vinden, ontkom je niet aan het principe 
van tellen. Wie vertelt mij dat de vijf films uit het corpus van de student ook 
daadwerkelijk representatief zijn voor alle Hollywood films? Veel van mijn 
collega’s zeggen tegen me: “Charles, je bent gewoon gefrustreerd. Stiekem wil 
je een sociale wetenschapper zijn.” Ik denk niet dat dit zo is. Je moet altijd 
eerst nadenken over wat en hoe je gaat tellen. Dit vereist dat je ook echt op 
een geesteswetenschappelijke wijze denkt over die objecten. Ik ben van me-
ning dat we ook binnen de geesteswetenschappen op zoek moeten naar gene-
ralisaties en tendensen. Dit betekent echter niet dat ik de kritisch-filosofische 
traditie niet belangrijk vind. Sterker nog; ik erken volledig het belang van deze 
traditie.’ 

Zijn het niet juist de geesteswetenschappen die de  extra stap zetten  
in onderzoek door het proces van interpretatie centraal te stellen?  
Interpretatie komt vaak na het telwerk, dus waarom laten we dat 
telwerk niet over aan de sociale wetenschappers? Zij zijn daar voor 
opgeleid. 
‘Als dat de norm zou worden, pure interpretatie, dan zijn geesteswetenschap-

pers dus per definitie reactief bezig. Vaak zie ik in onderzoeken over onder-
werpen waarvan ik veel verstand heb een empirische werkwijze terug die 
heel verkeerd lijkt. Dan denk ik: was eerst naar een geesteswetenschapper zo-
als ik toegekomen, want jullie hebben volgens mij totaal de verkeerde dingen 
geteld of getest. Ik geloof ook niet dat de sociale wetenschappen ons zo snel 
gaan overnemen, zoals soms de angst is, en daarom vind ik het jammer als wij 
gewoon maar een beetje afkraken wat daar gebeurt. Waarom proberen we 
niet aan het begin van de onderzoeksketen mee te denken? Ik ben ervan over-
tuigd dat systematisch tellen de enige mogelijkheid is om patronen te vinden. 
Afwijking van de norm bestaat tenslotte alleen bij de gratie van die norm. En 
dat tellen doe ik echt niet voor mijn lol. Sterker nog; het is tijdrovend en ei-
genlijk hartstikke vervelend. Ik stel er echter een eer in om te helpen met het 
ontwikkelen van instrumenten die ook verbeterd en verfijnd kunnen worden. 
Als er een slimmerik is die tegen mij zegt “Forceville, van jouw model klopt 
geen hout” en dit ook kan aantonen, dan zal mijn model worden verworpen. 
Het debat bij een cognitieve invalshoek is essentieel: het beste model wint. 
Naar mijn idee levert dat ook zinvollere resultaten op. Er is veel tijd en aan-
dacht besteed aan het definiëren van termen en het aantonen hoe bepaalde 
theoretische uitgangspunten en modellen zijn toegepast op data. Dit is een 
punt waar ik de afgelopen jaren behoorlijk gefrustreerd door ben geraakt. Bij 
Cultural Studies en Cultural Analysis worden vaak heel belangrijke concepten 
niet afdoende gedefinieerd.’ 

Studenten die uit de hoek van cultural analyses komen, weten dat er 
kritisch wordt nagedacht over onderzoek en dat juist niet definiëren van 
termen daar een onderdeel van is. Een begrip moet interpreteerbaar 
blijven voor iedereen. 
‘Daar kan ik heel helder over zijn: daar ben ik het volstrekt mee oneens. Mijn 
bekende voorbeeld is hierbij altijd het concept “performativiteit” van Judith 
Butler. Iedereen gebruikt het begrip om het vervolgens centraal te stellen in 
een onderzoek. Het punt is dat Butler de term zelf nergens duidelijk defini-
eert. Dus zien we dat iedereen zelf maar creatief aan de slag gaat met die term. 
Ik ben een groot voorstander van het precies definiëren van termen. Als ik in 
een eerste paragraaf zie dat een wetenschapper een abstract begrip gebruikt 
om dit vervolgens niet goed of duidelijk te definiëren haak ik snel af. Mensen 
denken vaak dat ik tegen elke vorm van ideologiekritiek ben, maar ik ben en-
kel tegen slechte ideologiekritiek. En slechte ideologiekritiek begint voor mij 
met het te weinig aandacht besteden aan het juist definiëren van termen.’ 

Soms is het zinnig om door te vragen. In deze rubriek onderzoeken we stelselmatig standpunten die volgens ons wel wat 
opheldering nodig hebben. Want cognitieve en sociaal wetenschappelijke methodes horen toch niet thuis in de geestes-
wetenschappen? Deze maand het woord aan Charles Forceville (1959), docent Media Studies, die wél pleit voor telwerk.   
Tekst /// Alrun Bernhard en Gwyneth Sleutel     Beeld /// Masha Emelyanova

SYSTEMATISCH TELLEN IS DE ENIGE 
MANIER OM PATRONEN TE VINDEN

BIJ CULTURAL STUDIES EN 
CULTURAL ANALYSIS WORDEN 
BELANGRIJKE CONCEPTEN NIET 
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Hoe is het studentenleven veranderd  
door de jaren heen? Babel blikt terug met  
docenten van onze faculteit. Deze maand: 
Eveline Feteris (1955), hoofddocent bij de 
capaciteitsgroep Taalbeheersing, argumenta-
tietheorie en retorica. 
Tekst /// Emma Sprangers   Beeld /// Saskia Groenewegen

Eveline Feteris (rechts) poseerde eind juni 1986 samen met Francisca 
Snoeck Henkemans (midden) en José Plug in de Oudemanhuispoort.  
Feteris was bezig met haar proefschrift en hielp samen met haar twee col-
lega-promovendi bij het eerste internationale argumentatiecongres van 
de ISSA (International Society for the Study of Argumentation). Alle drie 
zijn na hun studie bij de UvA gaan werken, en zijn momenteel verbonden 
aan het departement Neerlandistiek.

Hoewel Feteris eerst begon aan een modeopleiding, koos ze er na twee 
jaar voor om de studie Nederlandse taal en cultuur te gaan volgen. Waar 
ze op het gymnasium nooit echt werd gegrepen door iets wat ze leerde, 
volgde ze tijdens haar studie alle vakken met veel plezier en merkte ze 
pas hoe leuk het was om bezig te zijn met dingen die je echt interesseren. 
Toen ze daar in het derde jaar een vak volgde over argumentatie, merkte 
ze hoe interessant ze de theorieën hierachter vond. De studie Rechten die 
ze tegelijkertijd volgde, bood haar een wat algemenere invalshoek en ver-
rijkte de manier waarop ze onderzoek deed naar problemen in de argu-
mentatietheorie. 

De manier van studeren was in haar tijd redelijk informeel. Volgens Fe-
teris profiteerde haar generatie studenten van de wat meer roerige pe-
riode in de jaren 60 wanneer er nog wel eens een gebouw werd bezet, of 
studenten in protest de straat opgingen. In het eerste jaar bijvoorbeeld, 
mochten de studenten van hun docent zelf kiezen wat ze gingen studeren, 
tentamens werden thuis bij docenten afgenomen, docenten en studen-
ten gingen samen naar cafés; er was weinig hiërarchie. In die tijd duurde 
de studie Nederlandse taal en cultuur zes jaar: drie jaar tot het kandi-
daatsexamen en daarna drie jaar tot het doctoraalexamen waarbij je je 
gedurende drie jaar specialiseerde. Dit gaf de studenten de tijd om alle 
informatie rustig te laten bezinken, iets wat Feteris tegenwoordig mist in 
de driejarige studieprogramma’s. Het was destijds makkelijker wat meer 
de tijd te nemen om op zoek te gaan naar hetgeen je echt wilde gaan stu-
deren en om je vakgebied te verdiepen en uit te breiden. 

Gemoedelijk leren 
argumenteren

TERUGBLIK

19

 
De studietijd van Eveline Feteris (1955):
1976 – 1983: Nederlandse taal en letterkunde met specialisatie 
Taalbeheersing aan de UvA
1979 – 1980: propedeuse Rechten aan de UvA
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heel boos. Dit gebeurde na aanleiding van de grap: 
wat is het verschil tussen een pizza en een Jood? 
Een pizza schreeuwt niet in de oven! Een ontzet-
tend onsmakelijke grap, maar zo was hij ook be-
doeld en bedacht. Maar de zaal riep meteen in de 
eerste scène: hou daarmee op! De hele scène viel 
totaal verkeerd omdat ze niet zagen dat wij spot-
ten met de grap maar dachten dat wij zelf de grap-
pen maakten.’

Kan het ook zo zijn dat het publiek soms de 
grens tussen fictie en non-fictie niet helemaal 
begrijpt?
‘Dat kan heel goed, dat is een spel dat we tijdens 
de voorstelling spelen. Wij laten fictie en realiteit 
door elkaar lopen. Dat vind ik heel leuk. Ik mag 
mijn publiek voorliegen. Ik mag ze meenemen in 
een leugen, dat is theater. Mensen weten vaak niet 
wat geïmproviseerd en wat gerepeteerd is.’

Jaarlijks zien duizenden mensen jullie voor-
stellingen. De manier waarop jullie verschil-
lende onderwerpen bespreken heeft een effect 
op het publiek. Zijn jullie je daar bewust van? 
‘Ik schrik daar soms van en ben me dat niet altijd 
bewust. In Utrecht hebben we een wat progres-

siever publiek omdat dat veel studenten zijn. We 
hebben ook jarenlang een orgaan gehad in Eindho-
ven. Daar was het publiek gewoon conservatiever 
en was er een groot leeftijdsverschil. Dan roepen 
onze ideeën veel reacties op en kunnen ze zorgen 
voor opschudding.’

In een sketch van Orde van de Dag, relatiecrI-
SIS, worden IS-soldaten gespeeld. Ze spreken 
met een zwaar accent en worden als karika-
tuur neergezet. Is het bezwaarlijk als je in het 
theater stereotypeert en daarmee stigmati-
seert?
‘Op het moment dat wij een voorstelling maken in 
één dag waarbij de acteur ook nog ter plekke moet 

improviseren en de scène die geschreven is gaat 
bijvoorbeeld over een domme Amerikaan of Turk, 
die er gewoon zijn, laten we wel wezen, evengoed 
als domme Nederlanders die we ook heel veel spe-
len, kan ik me voorstellen dat de acteur kiest voor 
een accentje waarvan we in een langer proces zou-
den zeggen: ik zou het niet doen, of: onhandig. We 
spelen regelmatig met accentjes omdat het lekker 
is om vet en groot te spelen. Stereotype accenten 
zijn heel grappig, mensen moeten er heel hard om 
lachen, maar het is niet correct. Er zit een grote in-
gewikkeldheid in thema’s als racisme en seksisme. 
Dat zijn gevoelige kwesties waar je voorzichtig 
mee moet zijn. In de discussie over dit soort onder-
werpen valt nog veel emancipatie te bereiken en 
moeten we niet te overgevoelig zijn. Maar ook wij 
zijn soms onbewust racistisch. Je moet inderdaad 
niet stigmatiseren of polariseren. Anderen mogen 
je daarop aanspreken, maar ook begrijpen dat be-
ledigen niet je intentie is.’ 

IN GESPREK

In 2005 stond Notrott op de planken met zijn 
eerste voorstelling, negen jaar later regisseerde 
hij het Gala van het Nederlands Theater. Tegen-

woordig maakt Nottrot elke laatste zondag van de 
maand met theatervoorstelling Orde van de dag in 
één dag een voorstelling over het nieuws van de 
maand. Zwaarbeladen onderwerpen als moslimex-
tremisme en racisme worden niet geschuwd.

In een aantal stukken gaan jullie met het NUT 
in op de actualiteit, zoals in Stemmen, Orde 
van de Dag en Ouds en Nieuws Show. Hoe ver-
werken jullie wat er in de samenleving speelt 
naar een voorstelling?
‘Bij Orde van de Dag is de actualiteit inspiratie tot 
schrijven. We maken elke laatste zondag van de 
maand in één dag een voorstelling over het nieuws 
van die maand. Het grootste deel van de groep die 
daaraan meewerkt is vast, maar per project nodig 
ik ook vaak andere theatermakers uit. Soms komt 
daar een lied of een gedicht uit, soms een satiri-
sche scène. Het kan ook dat iemand juist tot een re-
flectieve monoloog komt. Zo kan je als theaterma-
ker ook eens reageren op de actualiteit. Stemmen 
is een show rondom de Amerikaanse verkiezingen. 
Dat is natuurlijk het allergrootste mediaspektakel 
in vier jaar en dus een hele goede aanleiding om 
de invloed van de media en vooral de 24-uurs 
media die altijd maar doorgaan te onderzoeken. 
Het is een openbaar onderzoek met het publiek. 
Ik denk namelijk dat de media door hoe ze zijn 
ingericht dit soort kandidaten creëren en ik ben 
oprecht nieuwsgierig of dat schadelijk is. Functio-
neren we met z’n allen zo dat we ons door media 
laten regeren en is daar een oplossing voor? Voor 
de Ouds en Nieuws Show kijken we aan het eind 
van het jaar terug en vragen we ons af: wat was er 
nou eigenlijk aan de hand dit jaar? Welke thema’s 
willen we onderzoeken? Wat ik merk is dat ik zelf 
het nieuws altijd heel erg beschouw als een con-
sument die denkt dat nieuws fictie is. Ik heb niet 
echt het gevoel dat het nieuws invloed heeft op 
mij, een ontzettend rare, naïeve gedachte. Ik merk 
continu dat ik me er niet echt toe verhoud of wil 
verbinden. Van de andere kant: heel veel mensen 

in mijn omgeving worden helemaal depressief van 
hun verantwoordelijkheid en schuldgevoel overal 
naartoe. In de Ouds en Nieuws Show van dit jaar 
onderzoeken wij wat de juiste mate is van je ver-
houden tot de wereld en het nieuws. Hoe vind je 
balans tussen die twee?’

Waarom behandelen jullie de actualiteit in het 
theater? 
‘Voor mij heeft theater een hele duidelijke functie. 
Theater schept de ruimte waardoor ik kan naden-
ken over deze wereld. Nadenken kan ik het beste 
in een dialoog. Met mijn theater probeer ik een 
voorstelling of scènes te maken die een aanleiding 
zijn voor dat gesprek. Ik probeer het zo vorm te 
geven dat het gesprek niet alleen na afloop in de 
foyer plaatsvindt maar ook binnen de voorstelling. 
Ik denk dat dat ook wel nodig is in deze wereld. 
Het gesprek, de ontmoeting, het nadenken moet 
worden gefaciliteerd door theater. Dat is in eerste 
instantie belangrijker dan bewustwording van een 
bepaald onderwerp dat in een voorstelling wordt 
aangekaart.’

In Orde van de Dag behandelen jullie soms 
zwaarbeladen onderwerpen zoals moslimex-
tremisme. Waarin verschilt jullie behandeling 
van dergelijke thema’s van die van andere 
media? 
‘Om te beginnen gebruiken wij fictie. Wij zijn niet 
zoals de journalistiek gebonden aan de waarheid 
of het brengen van de feiten. Dat slaan we over. Wij 
mogen fantaseren, onze verbeelding gebruiken. 
Wij kunnen in het theater veel vrijer omspringen 

met bijvoorbeeld de vraag waarom de dader van 
de aanslagen van Nice het gedaan heeft. Wij mogen 
hem opvoeren in het laatste half uur voordat hij de 
vrachtwagen instapt en 84 mensen doodrijdt. Wij 
mogen zijn motieven bedenken. Verder mag het 
publiek tijdens stukken vragen stellen en ik mag 
het publiek vragen stellen. Het is dialoogtheater. 
Dat is de lol van theater boven film of televisie, dat 
we er echt allemaal zijn. Ook vind ik het heel tof 
dat iemand ineens een avond lang mag laten na-
denken over een onderwerp. Film of musea doen 
dat trouwens ook, die geven aanleiding tot reflec-
tie. Televisie doet dat wat minder, al hangt het er-
van af wat je op televisie ziet. Over het algemeen 
spuit televisie vooral informatie.’

Zijn jullie niet bang dat je met een persiflage 
van dergelijke delicate thema’s mensen zou 
kunnen kwetsen? De nabestaanden bijvoor-
beeld? 
‘Wat dat betreft is theater veiliger dan de media. 
Als ik iets op internet of op tv zet dan heb ik geen 
enkel zicht op hoe het wordt ontvangen en ook 
niet wat ermee gebeurt. Binnen theater heb ik er 
heel veel grip op. Als ik iets doe wat grievend of 
wat beledigend is dan kan ik dat meteen zien aan 
mijn publiek. Het zal heus wel eens gebeuren dat 
iemand boos of geïrriteerd weggaat maar over het 
algemeen is het heel transparant wat we aan het 
doen zijn. Omdat iedereen altijd mag zeggen wat 
hij vindt kan je problemen bijna altijd direct oplos-
sen. Door dat gesprek met elkaar aan te gaan haal 
je eigenlijk al meteen de angel eruit. Zolang de dia-
loog er is denk ik dat het beledigen wel meevalt. Ik 
geloof helemaal niet dat wat wij maken kwaadwil-
lend is. Het is een aanleiding tot gesprek.’

Gaat het soms mis?
‘We hadden een sketch in de Ouds en Nieuws Show 
van vorig jaar, naar aanleiding van Charlie Hebdo. 
Daarin probeerde de cartoonist de terrorist aan 
het lachen te maken en gebruikte daarvoor steeds 
grovere grappen. In heel veel zalen ging dat prima. 
De laatste avond speelden we in de Koninklijke 
Schouwburg in Den Haag. Toen werd het publiek 

Greg Nottrot (1983) is presentator, regisseur, acteur, maar bovenal theaterma-
ker. Met zijn eigen gezelschap, het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) maakt hij veelal 
op de actualiteit gebaseerd theater. In december speelt door heel Nederland de 
Ouds en Nieuws Show, die in 2015 door de Volkskrant geprezen werd als beste 
oudejaarsconference.   Tekst /// Vadim Dijkshoorn en Karen Zijl    Beeld /// Dennis Notebaart
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De Ouds en Nieuws Show speelt vanaf 
26 november tot 31 december door heel 
Nederland.
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Groene reizen, psyche-
delische aroma’s 
Iedere maand selecteert Babel evenementen voor elk type student in en rond Amsterdam. 
Van cultureel hoogtepunt tot conditietraining, met 'De Agenda' in de hand verlaat elke 
geesteswetenschapper zijn ivoren toren.   Tekst /// Jetske Brouwer    Beeld /// Bob Foulidis 
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H et gebeurde ergens in de afgelopen drie jaar. Terwijl Abdolah achter zijn 
bureau zat en werkte aan zijn nieuwste roman, Salam Europa!, voelde hij 
dat de Nederlandse taal en identiteit hem tot een nieuwe man hadden ge-

maakt. ‘Ik was aan het schrijven, bezig met de Nederlandse taal. Op dat moment 
realiseerde ik me dat die mooie taal me van achteren was benaderd en me in 
haar macht had gekregen. De Nederlandse taal had van mijn hersenen, van mijn 
lichaam, van mijn onderbewuste bezit genomen. Ik besefte dat ik de oude Ka-
der Abdolah, die zo’n vijfentwintig jaar geleden naar Nederland kwam, niet meer 
was. Mijn manier van denken, schrijven, proeven, kijken naar schoonheid: alles 
was veranderd.’

Nieuwe identiteit
De jonge Abdolah kwam als politiek vluchteling vanuit Iran naar Nederland. Naar 
eigen zeggen raakte hij bij het verlaten van zijn vaderland zijn identiteit kwijt. 
‘Als jongeman wist ik heel goed wie ik was en wat ik wilde. Mijn droom was om 
een grootse Perzische schrijver te worden. In Iran had ik al boeken geschreven. 
Weggaan paste absoluut niet in het kader van mijn droom. Eenmaal in het asiel-
zoekerscentrum, in een vreemd land, was ik niemand meer. Het was onmogelijk 
om nog een Perzische schrijver te worden. Mijn identiteit, mijn taal, de literatuur, 

mijn familie: alles was weg. Ik moest volledig opnieuw beginnen. Maar toen ge-
beurde er iets moois: we werden op de bus naar school gezet om de Nederlandse 
taal te leren. We begonnen met simpele verhalen van Annie M.G. Schmidt, zoals 
Jip en Janneke. Ik was me er nog niet bewust van wat er gaande was, maar gelei-
delijk gleed er iets in onze geesten binnen. Het was de Nederlandse taal.’ 

Het moment aan zijn bureau, vele jaren later, deed Abdolah beseffen dat hij door-
drongen was van een nieuwe identiteit, dat hij een andere schrijver was gewor-
den. Dat gebeurde mede dankzij de Nederlandse taal die zich volledig in zijn li-
chaam genesteld had, maar omvatte meer: het was de Nederlandse cultuur, die 
Abdolah liever de geest van de koopman noemt, die hem had veranderd. Abdolah: 
‘De geest van de koopman houdt dit land bij elkaar en verbindt. Het is de geest 
van de koopman die van de moerrassen zo’n bijzonder land maakte, grote dijken 
bouwde, en die de mooie vrouwen van dit land vormde. Die geest is definitief in 
mij aanwezig.’ Elk land heeft volgens Abdolah zijn eigen identiteit, zijn eigen DNA. 
‘De koopman is gevormd door de wolken, de regen, de natte grond, en de zee. 
De vijanden die onrust hebben gecreëerd, de literatuur en de taal. Dat allemaal 
creëert een soort natuurlijke geest, die waakt over de bewoners van het land.’

Vertrouwen in de koopman
De geest van de koopman is constant aan verandering en beïnvloeding onder-
hevig. ‘In de loop van de geschiedenis is dit land voortdurend met migranten en 
vreemdelingen in aanraking geweest. De geest van de Nederlandse cultuur is 
zo sterk, zo bepalend, dat hij wat er ook binnenkomt, naar eigen hand zet. Hij 
maakt het eigen. Migranten zijn overal. Ze schrijven Nederlandse literatuur en 
gaan de politiek in. Er zijn zoveel buitenlandse schrijvers die deze cultuur mede 
hebben vormgegeven. De geest van de koopman heeft ze allemaal tot Hollanders 
gemaakt, maar hun talenten hebben ze aan dit land toegevoegd.’ 

Met die ogen kijkt Abdolah ook naar het huidige migratie- en vluchtelingendebat 
en de angst voor buitenlanders. ‘Wie bang is voor Kader Abdolah, is bang voor 
zichzelf en wat hij heeft. Als je kunt geloven in de volgende twee dingen in dit 
land, hoef je nergens bang voor te zijn. Als eerste: de Nederlandse taal die voor 
cohesie zorgt, die verbindt. Via de taal vindt er verbinding met de geest plaats, 
met de cultuur. En ten tweede: het vertrouwen dat de koopman in alle rust en met 
alle geduld zal doen wat nodig is. En daarom breng ik mijn ode eerst aan de koop-
man, en vervolgens aan de Nederlandse taal.’ 

Het moment dat 
de taal bezit nam 
van het lichaam
Kader Abdolah (1954), schrijver van onder andere Spijker-
schrift en Het huis van de moskee, gelooft in de kracht van de 
geest van de koopman, die zich via de Nederlandse taal in 
hem vestigde en hem tot een ander mens maakte. Abdolah: 
‘De geest van de koopman houdt dit land bij elkaar en ver-
bindt.’   Tekst /// Djuna Spreksel en Kim Visbeen    Beeld /// Anna Berkhout

Maatschappij
Slow politics - voorbij de mediahype 
Politiek en media vormen de steunpilaren van de de-
mocratie. Met de verkiezingen op komst is het echter de 
vraag of hun interactie wel leidt tot het beoogde funda-
ment. Slogans en tweets blijken machtig. De snelheid die 
van zowel media als politici wordt verwacht is ongekend, 
een dreiging voor het genuanceerde debat. Dergelijke 
kwesties staan deze avond centraal in De Balie waar 
NRC-journalist Tom-Jan Meeus aftrapt met een column, 
waarna Clairy Polak een rondetafelgesprek zal leiden. 
Gasten zijn onder anderen Peter Kee, politiek redacteur 
van Pauw, en Joost Oranje, eindredacteur van Nieuwsuur. 
Dinsdag 6 december – De Balie – Kleine-Gartmanplant-
soen 10 – Tickets € 10, studenten € 8,50 – Aanvang 
20:30 uur

Film
Frame by Frame
Filmfestival Movies That Matter toont ieder jaar 
spraakmakende films die draaien om de waardigheid 
van de mens en onrecht wereldwijd. Het engagement 
van de filmmakers brengt unieke verhalen voort. Als 
spin-off worden de meest in het oog springende films in 
verschillende filmhuizen vertoond. In Amsterdam kun je 
in Kriterion Frame by Frame zien, een verhaal over vier 
Afghaanse fotojournalisten die gebukt gaan onder het 
continue gevaar van de Taliban, voor wie fotografie als 
doodzonde geldt. De vier zetten desondanks door. Het 
resultaat is een bijzonder portret van Afghanistan, waar 
dreiging en schoonheid de straten kleuren. 
Woensdag 14 december – Kriterion – Roetersstraat 170 – 
Tickets € 8 – Aanvang 19:30 uur 

Duurzaamheid
Groene reis door de stad
Langzaamaan toont Amsterdam zich groener. Steeds 
vaker zetten ondernemende idealisten hun dromen om 
in daden door eigen duurzame initiatieven te creëren. 
Met programmareeks ‘De Groene Reis door de Stad’ 
organiseert Pakhuis de Zwijger een expeditie langs al-
lerlei groene ondernemingen in Amsterdam. In deel drie 
kun je de ‘ecopreneurs’ achter De Ceuvel ontmoeten die 
in Noord met succes een duurzaam café runnen. Deze 
stadmakers zullen in eigen huis en samen met partners 
van De Biogasboot, Cityplot en Boeren & Buren vertellen 

over hun groene ervaringen en uitdagingen. 
Donderdag 15 december – De Ceuvel – Papaverweg 4 – 
Gratis entree, wel reserveren – Aanvang 19:30 uur

Theater
Sontag
Publiciste, filosofe en schrijfster Susan Sontag creëerde 
niet alleen verhalen, maar vormde er zelf ook één. Dit 
zagen de makers van Sontag in: zij maakten een speciale 
theatervoorstelling die draait om het kleurrijke leven 
van de Amerikaanse denker, dat een stem heeft gekregen 
door het spel van allerhande personages. De Vlaams-
Griekse Naomi Velissariou ontving eerder al jubelende 
kritieken voor haar spel. Voor Sontag nam ze ook de 
regie op zich. 
Donderdag 5 t/m zaterdag 14 januari – Theater Frascati – 
Nes 63 – Tickets < 27 jaar € 9,50 – Aanvang 20:30 uur 

Muziek
DeWolff 
Een klein jaar geleden sprak Babel de Limburgse rockers 
van DeWolff, vlak voordat ze hun zelfgeproduceerde 
album ROUX-GA-ROUX uitbrachten. De jongens, die op ge-
heel eigen wijze 70ies-rock met psychedelische aroma’s 
kruiden, timmeren bepaald niet onverdienstelijk aan 
de weg. De muzikanten mochten hun unieke sound op 
internationale podia ten gehore brengen, ze trokken naar 
Frankrijk, Spanje en Duitsland – naar eigen zeggen zijn 
ze een echte liveband. Gelukkig zijn ze de Nederlandse 
poptempels (nog) niet ontgroeid. Gooit de haren los en 
komt dat zien in de Melkweg. 
Zondag 29 januari – De Melkweg – Lijnbaansgracht 234A 
– Tickets € 17 + lidmaatschap – Aanvang 19:30 uur 

DE ODE



De fascinatie voor grootse historische veldslagen en - oorlogen heeft Abe al zo lang als hij zich kan herin-
neren.  Momenteel is hij, trappelend van ongeduld, bezig aan zijn bachelor Geschiedenis. Zodra hij die 
heeft afgerond, kan hij eindelijk beginnen aan hetgeen waar het allemaal om draait: de master Militaire 
geschiedenis. Of ze hem daar echt nog iets nieuws kunnen leren, valt te betwijfelen. Zoveel wordt duidelijk 
wanneer we Abe’s woning betreden en meer te weten komen over de hobby waar al zijn spaarzame vrije 
uurtjes en geld aan opgaan: miniature wargaming.

Vol enthousiasme en toewijding begint hij te vertellen terwijl we langs zijn vitrinekasten met miniatuur-
soldaten, -wapens, -cavalerie en -kastelen lopen. Alles heeft hij, tot in het kleinste detail, zelf in elkaar 
gezet en beschilderd. Tot aan het adelaars tekentje op de pet van de Duitse legeraanvoerder, met het blote 
oog nauwelijks te zien. Abe bouwt allerlei verschillende veldslagen na: van de Tachtigjarige Oorlog en de 
Napoleontische oorlogen tot tanks en soldaten uit het ‘epische conflict’ dat de Tweede Wereldoorlog heet. 
‘Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat het historisch volledig correct is. Daarin kan ik echt obsessief 
zijn. Dan ben ik als het ware zelf even op dat slagveld, in die bepaalde periode.’ 

Daardoor zit er bij Abe minstens zo veel tijd in de voorstudie als in het bouwen van de miniatuurlegers zelf. 
Hij bezit een flinke kast vol studies over oorlogsgeschiedenis. ‘Nieuwe modellen bouwen begint met heel 
veel lezen en onderzoek doen. Hoe zagen de soldaten van die specifieke veldslag er precies uit? Vooral in 
de Napoleontische tijd is dat een hel; dan verschilt er per jaar soms één flapje aan een mouw.’

Naast het creatieve aspect zit er uiteraard een spelelement aan miniature wargaming, waarbij Abe en zijn 
vrienden hun legers tegen elkaar laten strijden. ‘Dat maakt het heel sociaal, echt iets wat je samen bij 
iemand thuis doet. We gebruiken dobbelstenen en meetlinten, en hanteren een eigen geavanceerde set 
van regels. Eén veldslag kan zo een hele dag in beslag nemen.’ 

Menig FGw’er spendeert heel wat tijd met zijn neus in de boeken. 
Toch is het niet verkeerd om de wetenschappelijke wereld af en toe te 
ontvluchten. Wat doet de geesteswetenschapper in zijn vrije tijd? Deze 
keer: Abe Butter (1992). Hobby: miniature wargaming.   
Tekst /// Djuna Spreksel    Beeld /// Joy van Wooning

DE VRIJE GEEST 
VOOR EVEN SOLDAAT

 
Wie: Abe Butter
Studie: Bachelor Geschiedenis 
Hobby: Miniature wargaming


