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De feestdagen  
Zo halverwege november beginnen de discussies. Thuis, bij je ouders, op het werk en op 
de universiteit: ‘Wat ga jij doen met de feestdagen?’ De discussies moeten ook zo vroeg 
beginnen. Velen hebben meerdere families of vriendengroepen om rekening mee te houden 
en soms wordt de stress zo groot dat sommigen besluiten het hele gebeuren dit jaar over te 
slaan. Alsnog niet wat men wilde en toch de betere optie. Het is begrijpelijk, maar jammer. 

Het lijkt er in dit tijdperk soms op alsof de druk om alles goed te regelen en perfect te laten 
verlopen, ons richting dwangmatig gedrag duwt, wat vaak uitmondt in dat we alles opge-
ven en wensen laten varen. De feestdagen zijn daar een goed voorbeeld van. Er zijn maar 
twee kerstdagen en vaak twee families om mee rekening te houden, meer bij gescheiden 
gezinnen. De brunch, het diner, het moet allemaal gezellig en vooral heel leuk zijn, terwijl er 
maar een bepaald aantal beleefde gesprekken zijn dat een mens op een dag kan voeren. 
Er zit een limiet aan ons als sociale dieren. En met Oud en Nieuw is er een veel te groot 
aanbod aan feesten en zitten sommigen liever op de bank met oliebollen, terwijl je pas 
lijkt mee te tellen als je iets hebt gedaan wat je later aan de kleinkinderen kan vertellen. 
Het is tenslotte Oud en Nieuw. Wat je die avond doet, is bepalend voor de rest van het jaar, 
zo wordt beweerd.  Berichten over het toenemende aantal burn-outs bij vooral millenials 
klinken dan opeens niet zo vreemd.  

De schuld hiervoor is niet zo eenvoudig bij iets of iemand neer te leggen. Misschien is er 
niet eens een schuld. Misschien is het de druk die we vanuit onszelf en anderen voelen, die 
soms ook studie, werk en relaties beïnvloedt. Iedereen moet tevreden gesteld worden en de 
buitenwereld moet vooral niet denken dat het even niet zo lekker loopt. In Babel werd er al 
eens over geschreven, de druk onder studenten is groot om het leven zo perfect mogelijk te 
laten verlopen (zie het oktobernummer). In het huidige nummer beweert Guido Weijers dat 
het misschien anders moet, misschien moet het geluk niet gevonden worden in resultaat 
maar in eenvoudige geluksmomenten en zingeving (p.7). 

Als kinderen hielden we van de feestdagen, het vele eten, het laat opblijven en de cadeau-
tjes, nu is het een verplichting. Waarom laten we het regelen niet achterwege? Beelden 
worden bij elkaar gefantaseerd: met je familie een eenvoudig maal eten, daarna met zijn 
allen een film kijken in een kerstrui. Met vrienden naar een feest of thuis op de bank zitten 
en het jaar doorspreken. Een appje volstaat (‘hoi mam, ik ben Tweede Kerstdag thuis’), één 
facebookevenement  (‘thuis bij mij, 20.00, BYOB’) en vooral geen discussie (‘ik wil naar dat 
feest, kijk maar of je meekomt, joe’). 

Het lijkt moeilijk, maar is zo makkelijk. Fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. Dat al jouw  
wensen uit mogen komen, met de nadruk op ‘jouw wensen’.

Alrun Bernhard en Gwyneth Sleutel
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ESSAY
Het stormt in de boekenwereld. Hoe komt dat? 



DE ODETERUGBLIK

Babel

Hoe is het studentenleven veranderd door de jaren heen? 
Babel blikt terug én vooruit met prof. dr. Beate Roessler (1958), 
als hoogleraar filosofie verbonden aan de capaciteitsgroep 
Philosophy and Public Affairs.    
Tekst /// Robin Dirker    Beeld /// Saskia Groenewegen

Het kantoor van Roessler bevindt zich op de Oude Turfmarkt. 
Roessler is zich bewust van de onvindbaarheid van haar kan-

toor, en besloot daarom om met mij af te spreken bij de ingang van de Bijzondere Collecties bi-
bliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft net een klas masterstudenten lesgegeven 
en werkt nog snel een boterham naar binnen voordat we het hebben over haar tijd in Duitsland, 
West-Berlijn eind jaren 70 en de veranderingen op de universiteit. 

Roessler geeft aan dat studeren eind jaren 70 fundamenteel anders was. Studenten die wat meer 
tijd nodig hadden om hun niche te vinden, kregen die tijd destijds ook: ‘Tegenwoordig krijg je 
die tijd niet meer. De afschaffing van de studiefinanciering is een voorbeeld hiervan. Ik vind het 
belemmerend voor aankomende studenten. Studenten gaan nu vaak niet studeren omdat ze bang 
zijn voor een torenhoge lening en weinig arbeidsperspectief na het studeren.’

Menig student zal enigszins overrompeld worden door het aantal universiteiten waar Roessler 
heeft gestudeerd en lesgegeven. Ze is geboren in de Duitse universiteitsstad Heidelberg en stu-
deerde Duitse literatuurwetenschap, filosofie en protestantse theologie aan de universiteit van 
Tübingen en Göttingen. Ze studeerde verder in Oxford, London en het toenmalige West-Berlijn. 
‘Tijdens mijn studies protestantse theologie en literatuurwetenschappen merkte ik al gauw dat ik 
liever filosofie wilde studeren, mijn ouders hebben mij echter overgehaald om eerst deze studies 
af te maken voordat ik aan filosofie begon.’ 

Studeren was heel anders dan nu, benadrukt Roessler. Het klimaat op de universiteit van de eind 
jaren 70 was totaal gericht op politiek. Het was niet gericht op de politiek aan de universiteit zoals 
we die nu kennen, maar gericht op de politieke situatie in Duitsland. ‘In West-Duitsland had je te 
maken met terroristische aanslagen van de Rote Armee Fraktion. Studenten waren heel gepoli-
tiseerd omdat de reactie van politici in Duitsland toch vrij fel was en zich onder meer richtte op 
een anti-demonstratiebeleid. Het ging toen eerder over een algemene politieke samenleving, het 
waren geen kwesties waarbij de universiteit direct betrokken was.’ 

Op onderstaande foto heeft Roessler net haar proefschrift afgerond aan de Freie Universität in 
Berlijn. Op de groepsfoto staat zij met een aantal vrienden – nu nog steeds collega professoren 
van haar – om afscheid te nemen aangezien Roessler naar West-Duitsland vertrok voor een baan 
als docent.

Het politieke klimaat 
van de universiteit

 
Beate Roessler studeerde filosofie in Tübingen, London, Oxford en Berlijn. Ze haalde haar PhD 
aan de Freie Universität in Berlijn. Ze is als hoogleraar filosofie verbonden aan de UvA sinds 1997 
en vervulde tevens de rol van voorzitter van de capaciteitsgroep ethiek en zijn geschiedenis. 
Tussen 2012 en 2016 was ze hoofd van het departement Filosofie.

'Wetenschappers staan op de schouders van reuzen. Deze vrouw was 
een reuzin’, aldus Postma. In de 17e eeuw werkte Maria Sibylla Merian 
zich op als vakvrouw in het maken van gravures en later ontwikkelde 

ze zich tot maker van natuurgetrouwe tekeningen. Haar tekeningen publiceerde 
ze in 1705 in het boek Verandering der Surinaamsche insecten. ‘Het vernieuwende 
aan haar tekeningen was dat zij als eerste vlinders en rupsen bij elkaar in één 
tekening plaatste, omdat ze had geobserveerd dat die bij elkaar hoorden,’ vertelt 
Postma. Merian reisde voor haar onderzoek af naar Suriname waar zij inwoners 
vroeg insecten naar haar huis te brengen en haar te vertellen over deze diertjes. 
Ten tijde van Merians reis was biologie nog geen afgebakend wetenschapsgebied 
waardoor er veel broodje-aap-verhalen de ronde gingen. Zo werd er beweerd dat 
leven kon ontstaan uit levenloze materie, de generatio spontanea. Het onverklaar-
baar ontstaan van leven werd toegeschreven aan hogere machten. 

Postma: ‘Het feit dat een dier kon transformeren en dat dat een biologisch proces 
is, wist men helemaal niet. Merian beeldde die dieren naast elkaar uit, schilderde 
kapotgekauwde bladeren omdat ze keek naar wat die dieren deden. Ik beschouw 
Merians boek als een van de allereerste moderne biologieboeken. Haar manier 
van kijken is voor haar tijd vernieuwend; wat zie ik nou echt en welke verbanden 
kan ik nou eigenlijk leggen? Dat doen we nu nog steeds. Ze introduceerde een 
wetenschappelijke manier van kijken toen biologie nog geen wetenschap was.’ 
Postma bewondert Merian om haar illustraties, maar ook om het feit dat ze zich 
als vrouw wist te manifesteren in een mannenwereld. ‘Een andere grote naam 
uit deze tijd is Leonardo Da Vinci. Hij werd gesteund door allerlei rijke families, 
terwijl Merian als gescheiden vrouw met haar dochter per boot naar Suriname 
reisde, een reis die enkel mogelijk was doordat ze bij een religieuze groepering 
zat die daar een enclave had. Hoewel Da Vinci en Merian een sceptische houding 
en een tomeloze nieuwsgierigheid deelden, bleef Merian lang ondergesneeuwd 
als grondlegger van de moderne biologie.’ 

Menselijk denken als mal
Toen uitgeverij Lannoo en de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek het door  
Merian geschreven Metamorphosis Insectorum Surinamensium in 2016 opnieuw 
uitgaven, ontving Postma dankbaar het eerste exemplaar. ‘Ik ben altijd gek  

geweest op tekeningen. De mensen die deze tekeningen vroeger maakten lieten 
de wereld zien. Het was net toveren, omdat dit boek de lezer dieren van andere 
werelddelen liet zien. Zo werd de wereld groter in hun hoofd. Het werkt hetzelfde 
als internet, maar dan van 400 jaar geleden.’ Volgens Postma zijn tekeningen ge-
schikter dan het fotografisch medium om eigenschappen te laten zien die speci-
fiek zijn voor een diersoort: ‘Een hoek of lichtval werkt vertekenend, omdat het 
menselijk waarnemingsvermogen bestaat uit het samenstellen van prikkels tot 
een beeld. De mens heeft een diaprojector in zijn hoofd. Maar zodra we dat ge-
bruiken als een soort mal voor de wereld, dan past het niet meer omdat onze we-
reld driedimensionaal is. Dan gaan we aan alle kanten een beetje lopen schuren 
en schaven zodat de wereld zich aanpast aan ons plaatje.’ De homo sapiens mag 
in dat opzicht volgens Postma wel wat meer twijfelen aan zijn eigen perceptie van 
de wereld en andere diersoorten minder behandelen als levende robotjes. ‘We 
gaan er teveel vanuit dat dieren een speciaal soort software hebben: het instinct, 
maar we hebben allemaal hetzelfde legosetje. Vrijwel alle zoogdieren hebben de-
zelfde blauwdruk in hun lichaam, de onderdelen nemen alleen een andere vorm 
aan of werken net iets anders. Het zou gek zijn dat juist die paar eigenschappen, 
die wij zo graag aan de mens toekennen, uniek zijn.’ 

Perceptie van de natuur
In zijn lezingen vertelt Postma graag verhalen die bewijzen dat de mens vaak 
verkeerd naar de natuur kijkt. ‘In de winter kopen we massaal een vetbol. Het 
koolmeesje eet het voer en we zijn vertederd. voelen ons een weldoener. Wan-
neer vijf minuten later een grote zwarte kraai ook een graantje mee wil pikken, 
kloppen we op het raam in een poging de kraai weg te jagen.’ Dit is verkeerd vol-
gens Postma: dat lieve schattige koolmeesje is namelijk echt een kleine hufter. 
Kleine zangvogeltjes, verzwakt door de reis uit het noorden, dalen namelijk ook 
neer om te eten van de vetbol. Onze kleine vriend de koolmees springt op hun 
rug, kraakt het schedeltje van het vogeltje en eet vervolgens de hersenen eruit als 
een eiwitrijk hapje. Maar die vieze kraai, die staat bij de meeste biologen juist in 
de hitparade van intelligente dieren.’ Volgens Postma zijn de wetenschappers er 
vooralsnog niet over uit hoe intelligentie precies werkt. Eerst waren de grootste 
hersenen het slimst, toen de geplooide. De kraai heeft hersenen ter grootte van 
een erwt, maar ze zijn wel geplooid. ‘Hoe meer we naar dieren kijken, hoe meer 
intelligentie een soort algemene eigenschap wordt. Voordat we verklaren moeten 
we als mensen eens wat langer kijken en observeren, net zoals Merian deed.’ 

Menselijke beesten
Arjan Postma (1968) is freelance boswachter. Dit betekent 
dat wanneer hij niet in de natuur te vinden is, hij de pet 
van voorlichter opzet en lezingen geeft of verschijnt in 
talkshows. Deze maand brengt Postma een ode aan Maria 
Sibylla Merian, volgens hem de voorloper van de heden-
daagse biologie.    Tekst /// Gwyneth Sleutel en Karen Zijl     Beeld /// Sietske Arnoldus

 
Als freelance boswachter vervult Arjan Postma (1968) op dit moment vooral 
een educatieve functie. Hij geeft lezingen en is regelmatig te zien als gast bij 
RTL Late Night en in Het zijn net mensen. 
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'Political questions are far too serious to be left to politicians’, stelde 
filosofe en politiek denker Hannah Arendt ooit. Nu is dit het motto 
van Renée Frissen. Niet alleen politici maar ook kritische denkers en 

doeners moeten zich met politiek bezighouden. Essentieel in het maatschap-
pelijk denken en doen van Frissen is het idee van het sociaal construct: ‘Daar 
geloof ik echt heilig in, dat we met elkaar regels verzinnen over hoe we het 
spel spelen en dat die dus ook te veranderen zijn. Dat kan je heel tastbaar ma-
ken. Deze kritische blik is vreemd genoeg niet vanzelfsprekend in het sociale 
domein.’ Frissen is naar eigen zeggen een intrinsiek gemotiveerde construc-
tief activist. ‘Ik geloof er in om mee te doen en door mee te doen te snappen: 
“O ja, zo kunnen we dingen beter aanpakken”.’ Ze legt de nadruk op de toevoe-
ging ‘constructief’, omdat ze er niet in gelooft van buitenaf tegen het systeem 
aan te schoppen, maar juist het systeem van binnenuit wil veranderen. Naast 
oprichter en directeur van OpenEmbassy, is ze ook actieonderzoeker bij het 
Instituut voor publieke waarden. Ze publiceert regelmatig in de vorm van 
blogs, boeken en artikelen op onder andere De Correspondent. 

Haar in 2016 opgerichte bedrijf OpenEmbassy is een online helpdesk waar 
nieuwe Nederlanders terecht kunnen met allerhande vragen over het opbou-
wen van hun leven in Nederland. Frissen specificeert dat het een social en-

terprise is, want het is een bedrijf met winstoogmerk, maar die winst wordt 
gebruikt om het vluchtelingenvraagstuk sneller op te lossen. Vanuit haar on-
derzoeksachtergrond zag Frissen al gauw dat ze met de vragen en antwoor-
den die ze op het platform verzamelt ook heel goed het systeem kan infor-
meren: ‘Het beleid voor vluchtelingen wordt vaak op de tekentafel gevoerd, 
vanaf een afstandelijke positie, en veel minder vanuit de behoeften van de 
nieuwkomers. We zijn in Nederland heel goed in het optuigen van bureau-
cratie, maar niet zo goed in het vragen naar de ideeën en oplossingen van de 
hulpbehoevenden zelf.’ Wat Frissen nu met OpenEmbassy probeert te doen, 
is stakeholders zoals overheden inzichten geven in een betere ontwikkeling 
van hun beleid; om via online en offline tools stakeholders te leren naar de 
behoeften van mensen zélf te vragen.

De praktische aard van haar huidige werk betekent echter niet dat ze niets 
aan haar opleiding Cultural Analysis heeft gehad. Integendeel: ‘Wat ik bij 
Cultural Analysis heb geleerd, is kritisch te kijken naar de samenleving en 
vanzelfsprekendheden leren te bevragen. En daar heb je bij het vluchtelin-
genvraagstuk natuurlijk ook heel veel aan.’ Denk daarbij aan de vele stereo-
typen en beelden die er over deze groepen bestaan. Dankzij haar opleiding 
is Frissen zich bewust van deze sociale constructen en probeert ze die elke 
dag weer te ontkrachten. ‘Je leert om elke keer de constructen te bevragen, 
dat is super noodzakelijk in alles wat wij doen. En het gebeurt veel te wei-
nig. In het sociale domein wordt nog steeds met vrij ingesleten patronen naar 
vluchtelingen gekeken. En dat levert oplossingen op waar mensen maar matig 
mee geholpen zijn.’ De abstractie van de kritische theorieën en concepten die 
Frissen bij Cultural Analysis heeft geleerd, lijkt niet de aard van haar latere 
carrière te hebben bepaald. Juist het tegenovergestelde lijkt het geval. Ze is 
altijd bezig met het praktische, het tastbare, met hoe ze rechtstreeks iets in de 
huidige maatschappij teweeg kan brengen via haar werk. In twee woorden: 
pragmatisch idealisme. 

Haar indrukwekkende cv, successen en ambities doen vermoeden dat ze van 
jongs af aan al een duidelijke toekomstvisie had, en gedurende haar leven 
stapsgewijs naar haar doelen toewerkte. Maar, wellicht tot geruststelling van 
veel FGw’ers, bekent Frissen dat schijn bedriegt: ‘Ik heb geen 10-jarenplan. 
Begin gewoon met werken, leer al doende om helder te krijgen waar je intrin-
sieke motivatie ligt, en werk toe naar een baan waar je die motivatie zo opti-
maal mogelijk kan inzetten. Maar denk niet dat je die baan meteen na je afstu-
deren zult vinden. Neem de tijd en omarm het imperfecte.’ 

De pragmatische 

idealist
Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de bril van 
een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: Renée 
Frissen (1984), afgestudeerd bij Cultural Analysis en nu 
onder andere oprichter en directeur van OpenEmbassy, een 
expertisecentrum voor het integratievraagstuk.    
Tekst /// Alrun Bernhard en Sjors Roeters    Beeld /// Laila Mol  

 
  Renée Frissen   

 1984
Studie 
 Theaterwetenschap en de Research Master Cultural Analysis 
Afstudeerjaar 
 2009
Werk 
 Oprichter en directeur van OpenEmbassy, actieonderzoeker en schrijver
Salaris 
 ‘Ik keer mezelf precies genoeg uit zodat ik mijn vaste lasten kan betalen.’

BROOD OP DE PLANK

6 Babel

Het verspreiden van liefde is voor cabaretier Guido Weijers (1977) het belangrijkste doel. Zowel 
in zijn masterclass over geluk als in zijn Oudejaarsconference, die hij dit jaar voor de achtste keer 
zal verzorgen, staat liefde centraal. Door de bril van een gelukkig man blikken wij terug op diverse 

gebeurtenissen van het turbulente afgelopen jaar.      
Tekst /// Andrea Huntjens en Gwyneth Sleutel    Beeld /// Laila Mol

2017 
volgens

HET INTERVIEW

Guido Weijers
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een antwoord. Wilders was tijdens de campagne 
nooit inhoudelijk. Het enige dat hij tijdens de 
verkiezingen gedaan heeft, is het verzinnen van 
nieuwe namen voor zijn katten, wat gezien de 
populariteit van kattenfilmpjes natuurlijk een 
briljante zet is. Wilders speelt vooral in op angst. 
Angst is een slechte raadgever, maar een prachtig 
element om verkiezingen mee te winnen. Je kunt 
mensen heel erg bang maken en vervolgens zeggen: 
“Stem maar op mij en dan komt het goed. Ik los het 
wel voor je op”.'

Vanaf februari treed je op met de nieuwe 
voorstelling 'Masterclass Geluk'. In hoeverre 
heeft het relativeren van angst te maken met 
je eigen geluk? 
‘Het is heel makkelijk om jezelf angst aan te 
praten, maar het is belangrijk die angst te kunnen 
relativeren. “The worst thing we have to fear is 
fear itself,” zei voormalig Amerikaans president 
Roosevelt ooit. In mijn ogen heb je voor een goede 
balans in het eigen geluk drie dingen nodig. De 
eerste is het korte-termijn-geluk. Dit kan het eten 
van een lekker koekje zijn, een bungeejump of een 
orgasme. Verder heb je een bepaalde tevredenheid 
nodig in je leven: geen schulden hebben, gezond 
zijn. Beide elementen, genot en tevredenheid, gaan 
over jezelf. Ze gaan namelijk over wat jij zelf doet. 
Om ultiem gelukkig te zijn, heb je volgens mij nog 
een derde factor nodig, namelijk zingeving. Iets 
doen voor de wereld of anderen. Waar doe je het 
uiteindelijk allemaal voor? Het gaat er niet om of 
dit een groot of klein gebaar is. Je kan bij je oma  
op bezoek gaan of een goede-doelen-actie opzet-
ten. Tijdens mijn voorstellingen ben ik eigenlijk  
ook bezig met zingeving: ik haal mensen voor  

twee uur uit de sleur van hun leven.’  

De entertainmentwereld stond de afgelopen 
maanden op zijn kop vanwege het #MeToo-
schandaal. Hoe kijk jij daar als grappenmaker 
te midden van de theaterindustrie tegenaan? 
‘Ik heb zelf nooit op een theaterschool gezeten en ik 
geloof wel dat die scholen bijna sektes zijn. Doordat 
er zo weinig studenten worden toegelaten is het 
erg intiem. Wat ik lastig vind in deze discussie, is 
dat het niet zwart-wit is. Als je een vrouw ontmoet, 
kijk je wat ze leuk vindt of niet. Dan bied je haar 
een drankje aan en misschien leg je een hand op 
haar schouder. Dit is een eerste stap in de test of ze 
je leuk vindt. Daar begint het mee, anders zouden 
we nooit voortplanten. Bij fysieke overmacht is de 
schuldige duidelijk aan te wijzen, maar vaak is het 
onduidelijk. Er is een heel groot grijs gebied.’ 

Het overlijden van burgemeester Eberhard van 
der Laan kwam hard aan. 
‘Van der Laan leek me een integere man. Hij dacht 
niet aan het hier en nu, maar aan de toekomst. 
“Zorg goed voor de stad en voor elkaar.” Dat gaat 
over de lange termijn en hoe we het daarin fijn 

hebben met elkaar. Ik wil dat doortrekken naar de 
wereld: zorg goed voor de wereld en voor elkaar. 
Ik vond de commotie rondom zijn dood ook heel 
interessant. Mensen rouwen graag samen. Zo ook 
bij de ziekenhuisopname van Abdelhak Nouri of 
de vermissing van Anne Faber. Dat nieuws roept op 
korte termijn een reactie op.’ 

Waar hoop je op qua geluk in 2018? 
‘In het verleden liepen relaties stuk voor mijn 
carrière. Nu vind ik mijn vriendin en sociale leven 
veel belangrijker dan vroeger en treed ik puur op 
omdat ik het leuk vind. Vijftien jaar geleden brak ik 
door en toen volgde geluksmoment op geluks-
moment. Ik probeerde alles aan te grijpen. Nu wil ik 
ook geluk of liefde uitdragen en werken aan mijn 
zingeving. Jongens van achttien denken daar nog 
niet over na, die leven puur om korte-termijn-geluk. 
Als Lil' Kleine een fles champagne opentrekt in een 
club, is dat voor hem geluk. Maar over tien jaar zal 
hij denken: de gasten die toen mijn vrienden waren 
en het nog steeds zijn, dat is pas mijn geluk. Het is 
een vorm van bevestiging en waardering dat je 
applaus krijgt en mensen om je lachen. Daar is niks 
mis mee, maar mijn geluk vind ik nu in zingeving. 
Dat moet in balans zijn. En een goede balans tussen 
de drie gelukselementen wens ik iedereen toe voor 
het komend jaar.’ 

ANGST IS EEN SLECHTE 
RAADGEVER, MAAR EEN 
PRACHTIG INSTRUMENT 
OM VIERKIEZINGEN MEE 

TE WINNEN
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Dit jaar speelt Guido Weijers (1977) voor de 
achtste keer de Oudejaarsconference, die op 
Oudejaarsdag wordt uitgezonden op RTL4. Zijn 
nieuwe voorstelling 'Masterclass Geluk' tourt 
vanaf februari door het land. 

Eindelijk was het zover: er is een nieuw 
kabinet geformeerd! 
‘He he, zeg dat wel. Voor mijn voorstellingen volg ik 
de campagnes altijd uitgebreid. Wat ik interessant 
vind aan verkiezingen is dat mensen altijd 
stemmen uit eigenbelang op de korte termijn. Als 
iemand opstaat en roept 'Over dertig jaar staat het 
land onder water!', interesseert dat ons helemaal 
niks. Hoe kan het dat wij daar niks mee doen? 
Waarom maken wij ons meer zorgen over de vraag 
of er volgende week wel of geen asfalt op de weg 
ligt, terwijl iedereen met kinderen zich zou moeten 
afvragen of er over tachtig jaar nog wel schone lucht 
is? Dat is toch veel belangrijker? Volgens mij slaat 
ons brein alleen maar aan als we echt schrikken 
van gevaar. Als in de Verenigde Staten iemand 
inrijdt op een menigte heeft het gevaar een gezicht. 
De dader komt met een foto in de krant en binnen 
een paar minuten vindt iedereen hetzelfde: daar 
moeten we iets aan doen! Maar als elke seconde 
een voetbalveld aan tropisch regenwoud wordt 
gekapt, is het gevaar niet tastbaar. Dat de aarde elk 
jaar warmer wordt, heeft geen gezicht.’ 

Dus jij houdt als cabaretier rekening met 
politieke implicaties voor volgende generaties, 
wellicht meer dan politici dat zelf doen? 
‘Ik kan me inderdaad erg druk maken om volgende 
generaties, vooral omdat de politiek dat zelf 
niet doet. Ik vind het vreselijk om als cabaretier 
met een opgeheven vingertje te vertellen hoe de 
wereld eruit zou moeten zien, maar ik denk wel 
dat het tijd wordt dat we grappenmakers serieuzer 
nemen en gaan lachen om die mensen in Den Haag. 
Oudejaarsavond wil ik natuurlijk vrolijk afsluiten, 
maar ik wil het publiek ook wel even wakker 

schudden. In principe heeft iedereen een oud en 
een nieuw brein: het oude is een reptielenbrein dat 
enkel aanslaat op acuut gevaar. Het stelt zichzelf 
drie primaire vragen: kan iets mij doodmaken, kan 
ik het opeten of kan ik er seks mee hebben? Zo niet, 
dan kan ik er niks mee. Als er een vliegtuig in een 
toren vliegt, kunnen we niet wachten Afghanistan 
binnen te vallen. Op tragere processen reageert ons 
reptielenbrein niet. Ons nieuwe brein denkt na en 
kan hierdoor wat driften afremmen. Men zou dat 
brein dus meer moeten gebruiken om ook actie 
te ondernemen bij bedreigende lange-termijn-
ontwikkelingen.’ 

Het Nederlandse volk was verbijsterd en 
gechoqueerd, maar de kiesmannen maakten 
het definitief: Donald Trump werd de nieuwe 
president van Amerika.  
‘Als we het over een reptielenbrein hebben; Trump 
is er het grootste voorbeeld van. Hij reageert 
enkel op acuut gevaar. Trump is de grootste 
terrorist ter wereld. Dat hij zich terugtrekt uit het 
klimaatakkoord van Parijs, geeft een heel verkeerd 
signaal af. Hij bevestigt: blaas de boel maar op, onze 

kinderen zijn niet belangrijk. Hij is zo egocentrisch 
en denkt enkel aan het hier en nu. Ik hoop dat dit 
alles over vier jaar teruggedraaid kan worden 
en dat we dan weer gaan denken aan de dag van 
morgen. 

Ook al is de terreurdreiging in de afgelopen 
decennia aanzienlijk afgenomen, toch lijkt de 
acute angst voor aanslagen te groeien. Hoe ga 
je met deze aanwezige angstgevoelens om in 
je voorstelling? 
‘In deze gevallen zoek ik de grap in het afwijken 
van het onderwerp. Het feit dat een busje op een 
groep mensen inrijdt, is verre van grappig. Ik zie 
het enkel als een slechte marketingstrategie van 
iemands geloof. Als je jouw religie wilt verspreiden, 
dan moet je liefde verspreiden in plaats van haat. 
Aangezien het toch een actueel onderwerp is 
en het bijna niet overgeslagen kan worden in de 
conference, laat ik de grappen vooral gaan over hoe 
wij, als massa, omgaan met aanslagen in de media. 
Op deze manier haal ik het onderwerp weg bij de 
slachtoffers, waardoor ik hoop dat het minder 
gevoelig ligt. Van de media en het menselijke 
mediagebruik kan en mag ik namelijk alles vinden. 
Ik vind het bijvoorbeeld niet slim hoe de media 
dagenlang het profiel van daders uitpluizen. 
Terreur is feitelijk gezien niet toegenomen en we 
moeten ophouden met het verspreiden van angst. 
Als personen als Wilders blijven roepen dat terreur 
het grootste gevaar is, gaan mensen daarin geloven.’ 

Zie jij Wilders als een gevaar?
‘Het probleem is dat er met hem niet te praten valt. 
Op iedere vraag van journalisten antwoordt hij 
dat moslims een probleem zijn. Ik zie dit niet als 

IK DENK DAT HET  
TIJD WORDEN DAT WE 

GRAPPENMAKERS  
SERIEUZER NEMEN EN 
GAAN LACHEN OM DIE 
MENSEN IN DEN HAAG
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Het zal niemand ontgaan zijn dat de Europese 
Unie een hot topic is op dit moment. Na ge-
beurtenissen zoals de Brexit en het Oekraï-

ne-referendum is het debat over de Europese sa-
menwerking en de onderlinge verhoudingen aan 
de orde van de dag. Die onderlinge verhoudingen 
binnen Europa is hetgeen waar Marleen Rensen 
zich mee bezig houdt. In haar huidige onderzoek 
focust ze zich op de betrekkingen tussen Frankrijk 
en Duitsland en de rol die literatuur en cultuur 
daarin spelen. ‘De Frans-Duitse as is natuurlijk 
een belangrijk begrip in de Europese Unie. Het is 
al een heel oud idee dat als die twee landen er sa-
men uitkomen, dat het dan goed gaat met Europa,’ 
vertelt Rensen. ‘Het gaat me om de vriendschaps-
banden tussen Frankrijk en Duitsland en de ma-
nier waarop cultuur wordt ingezet om die banden 
te verbeteren.’

Wederzijdse bewondering
Rensen is bij dit onderwerp terecht gekomen door 
het onderzoek dat zij als promovenda verrichtte. 
Zij hield zich toen bezig met maatschappelijk ge-
engageerde Franse intellectuelen van de jaren 
20 en 30 van de vorige eeuw. ‘Het is een periode 
waarin je duidelijk een stellingname van bijvoor-
beeld schrijvers ziet. Ze vinden het belangrijk om 
een maatschappelijke rol te spelen,’ legt Rensen 
uit. ‘Dat vind ik interessant, niet omdat literatuur 
je per definitie iets moet leren, maar wel dat je een 
aansluitpunt moet vinden tussen literatuur en het 
leven, literatuur en de maatschappij. Dat zie je heel 

erg in die periode.’ Een van de belangrijkste bron-
nen die Rensen gebruikt in haar onderzoek is de 
literaire biografie. ‘Ik bekijk schrijvers- en kunste-
naarsbiografieën om meer te leren over de vriend-
schapsbanden tussen Franse en Duitse schrijvers, 
en daarmee ook over de verhouding tussen twee 
landen.’ Vroeger werd de biografie regelmatig in-
gezet als instrument om mensen iets te leren.‘De 
Franse schrijver Romain Rolland bijvoorbeeld, 
schreef biografieën van Duitse kunstenaars zoals 
Beethoven. Hij probeerde met dat soort biografie-
en aan de Franse lezers uit te leggen hoe belangrijk 
de Duitse cultuur is geweest. Aan de andere kant 
zie je dat Duitse intellectuelen op hun beurt bio-
grafieën van Franse kunstenaars schrijven.’ Een 
van de schrijvers waar Rensen zich in eerdere on-
derzoeken veel mee bezig heeft gehouden is Stefan 
Zweig. ‘Hij schrijft vanuit een compleet subjectief 
oogpunt en spreekt als biograaf openlijk over zijn 
bewondering voor Rolland in wie hij een model-
Europeaan ziet. Ook zijn autobiografie De wereld 
van gisteren: herinneringen van een Europeaan 
(1942) is interessant. Daar zie je heel duidelijk het 
levensverhaal van een schrijver die de Europese 
identiteit centraal stelt in zijn leven.’

Literair perspectief op Europa
Haar onderzoek mag zich dan toespitsen op litera-
tuur, de context waarbinnen Rensen werkt is veel 
breder. In haar onderzoek wil ze zich niet alleen 
focussen op de tekst an sich, maar op het cultuur-
historische kader waarin die tekst zich bevindt. 

‘Mijn interesse is ook vooral cultuurhistorisch: ik 
wil zo’n periode en tijd begrijpen, dus ik vind het 
zelf leuker om andere vragen aan een tekst te stel-
len. En dat is een manier van onderzoek doen die 
we hier bij Europese studies eigenlijk veel meer 
zien dan bij literatuurwetenschap. Wat is de bete-
kenis van een tekst voor de Frans-Duitse geschie-
denis? Wat voor relevantie heeft deze gehad? Hoe 
past de tekst in de context?’ Dit is ook een van de 
redenen dat ze zich erg op haar plek voelt binnen 
de vakgroep Europese studies. ‘Wij hebben een 
vakgroep die heel breed van opzet is: hier werken 
juristen, economen en letterkundigen. We zijn al-
lemaal gewend om een hele brede blik te kunnen 
hanteren, we zijn interdisciplinair en ook breed 
inzetbaar.’ Juist ook de vertaalslag van literatuur 
naar maatschappij maakt haar onderzoek rele-
vant. ‘Je wilt niet alleen maar iets weten over een 
periode in het verleden, maar je wilt ook snappen 
wat de relevantie is voor de huidige tijd,’ zegt Ren-
sen. ‘Ook studenten vinden het interessant om die 
vertaalslag te maken en te zeggen wat dit ons leert 
over de samenleving, en hoe we deze bronnen 
kunnen gebruiken om iets te zeggen over het nu.’ 

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw eigenlijk? 
Deze maand: dr. Marleen Rensen (1974), docent 
bij Europese studies, over haar onderzoek naar 
Frans-Duitse betrekkingen en literaire biografieën.     
Tekst /// Alrun Bernhard en Marloes Hesen     
Beeld /// Saskia Groenenwegen 

Van literatuur naar maatschappij

 
Marleen Rensen (1974) is universitair hoofd-
docent bij de vakgroep Europese studies. Ze 
behaalde haar bachelor Cultuur- en Weten-
schapsstudies in Maastricht en promoveerde 
in 2008 aan de Universiteit van Amsterdam.

Vraag je je wel eens af
Beeld /// Anne Posthuma
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Guérot en Menasse spreken van het bouwen van het eerste supranationale 
continent. Maar hoe inclusief is hun project? Ze spreken vooral over ‘Euro-
land’ en noemen de gezamenlijke munt meer dan eens de belangrijkste hoek-
steen van het project. Is de Europese Republiek dan alleen voor de ‘harde 
kern’ van Europa? Zal zij alleen bestaan voor de regio’s in de Eurozone die 
al verder geïntegreerd zijn dan de niet-euro regio’s? In dat geval is het een 
voorbeeld van een bredere tendens van een multi-speed Europe waarbij de al 
verder geïntegreerde landen de perifere zones achter zich laten – en daarmee 
de ongelijkheid alleen maar vergroten.

Bovendien klinkt het ook enigszins onhaalbaar, een dergelijk overbodig ma-
ken van de natiestaat door de oprichting van een gedecentraliseerde federale 
Europese Republiek van regio’s. De schrijvers van het manifest zijn zich hier 
zelf zeker bewust van: ‘A European Republic composed of a network of regi-
ons and towns is not real’, maar voegen de cruciale gedachte van hun manifest 
eraan toe: ‘but it is imaginable.’ Het is niet alleen goed maar zelfs essentieel 
dat er visionair wordt nagedacht, gefantaseerd, gedroomd over radicaal an-
dere vormen van politieke organisatie.

DiEM25
Waar het bij de Europese Republiek gaat om het verbeelden en articuleren 
van een utopische toekomst, gaat het bij Democracy in Europe Movement 2025 
(DiEM25) om het bereiken van tastbare democratische vooruitgang. ‘Demo-
cratiseer Europa! Want de EU zal democratisch worden of uiteenvallen!’ is de 

slogan van DiEM25, de pan-Europese grassroots-beweging die op dit moment 
de dromen van een werkelijk democratisch Europa probeert om te zetten in 
ingrijpende, tastbare veranderingen. Grootse dromen en verbeelde utopieën 
van Europa zullen nooit materialiseren zonder concrete actie, is het idee. 
Met de fameuze Griekse voormalig minister van Financiën Yanis Varoufakis 
voorop, zijn er sinds 2015 al bijna zeventigduizend leden en honderd lokale 
groepen verdeeld over heel Europa bij de beweging aangesloten, onder wie 
grote intellectuelen en activisten zoals Slavoj Žižek, Julian Assange en Noam 
Chomsky. Het ‘2025’ staat voor de horizon waarop de slogan doelt. Tegen die 
tijd moet Europa radicaal gedemocratiseerd zijn, of het zal uiteenvallen.

Het DiEM25-manifest vangt strijdlustig aan: ‘De machthebbers in Europa 
maken zich wel zorgen over hun competitiviteit op wereldvlak, over migratie 
en terrorisme, maar echt bang zijn ze slechts voor één ding: Democratie! Ze 
spreken wel in naam van de democratie, maar alleen om die in de praktijk te 
ontkennen, te verdrijven en te verstikken. Ze willen de democratie annexe-
ren, omzeilen, corrumperen, mystificeren, regisseren en manipuleren om 
haar vleugellam te maken en alle mogelijkheden te ontnemen.’ DiEM25 biedt 
een alternatieve weg als antwoord op de terugtrekking van de natiestaat aan 
de ene kant, en het overgeven aan de Brusselse democratievrije zone aan de 
andere kant: ‘Het is de weg waartegen het officiële ‘‘Europa’’ met zijn autori-
taire mentaliteit zich met elke vezel verzet: Een heropleven van democratie! 
Precies voor zo een heropleving roept onze beweging, DiEM25, op.’ Maar het 
blijft niet bij een enkel manifest, bij een politieke speech: DiEM25 is een bot-
tom-up-beweging gericht op directe politieke veranderingen. Geheel in lijn 
met hun kritiek op de EU is DiEM25 een beweging met organisatieprincipes 
gebaseerd op participerende, democratische input van de leden. Zo kunnen 
op uiteenlopende beleidsterreinen, van migratie en een herstructurering van 
het economische systeem tot een nieuwe Europese grondwet, openlijk – via 
Google docs –, direct worden bijgedragen aan voorstellen voor beleidsteksten. 
Ook strijd DiEM25 voor de mogelijkheid van de deelname van pan-Europese 
politieke partijen aan de Europese parlementsverkiezingen in 2019 – waar 

het zelf de eerste van wil zijn. Zoals Varoufakis triomfante-
lijk stelt in een open brief aan de leden: ‘Never before has 
a movement tried to present a SINGLE comprehensive po-
licy agenda to ALL Europeans on the basis of ONE party list 
across our divided and fragmenting Union.’

Nu Europa en de EU voorlopig weer de wind in de zeilen 
hebben – met toenemende populariteit onder burgers, 
(licht) stijgende economische groei en het (tijdelijk) uitblij-
ven van verscheidene crises – lijkt er een verminderde aan-
dacht voor alternatieve visies op het Europese project te 
zijn. Maar in tegenstelling tot het dominante verlichtings-
denken, verloopt de geschiedenis allesbehalve lineair. What 
goes up, must come down. En wanneer dat gebeurt moeten er 
alternatieve ideeën, visies, verbeeldingen bestaan. Niet al-
leen om in een (politiek riskant) vacuüm te voorzien, maar 
ook om krachtig in te kunnen gaan tegen politici die met 
Thatcheriaanse maximen als ‘There is no alternative!’ een 
voortzetting van de status quo propageren. Er is altíjd een 
alternatief. Wanneer de omstandigheden het floreren van 
alternatieven toelaten, is echter een ander verhaal. Mis-
schien dat een Maoïstisch inzicht hiervoor een horizon 
biedt: ‘Alles onder de hemel verkeert in opperste chaos; de 
situatie is uitstekend!’ 
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'D reamers are the true realists’ stellen de radicale denkers Ulrike 
Guérot en Robert Menasse. Waar Emmanuel Macrons visie op het 
Europese project bijvoorbeeld neerkomt op de vernieuwing van de 

huidige Europese instituties, zijn er denkers die het drastisch anders willen 
aanpakken. Wat de Duitse politicoloog Guérot en de Oostenrijkse schrijver 
Menasse verbindt, is dat ze niets minder dan een totaal nieuwe verbeelding 
van het Europese project nodig achten: een revolutie van onderaf met een vol-
ledige omverwerping van bestaande structuren. Ze verkennen de alternatieve 
mogelijkheden van een Europese utopie in de 21ste eeuw.

Guérot deed decennialang ervaring op in het hart van de Europese instituties. 
Daar probeerde ze de Europese Unie van binnenuit te veranderen, maar tever-
geefs. De rek was er snel uit en tolerantie voor nog meer ruimdenkende toe-
komstbeelden was er al helemaal niet. Daarom verliet ze de Brusselse machi-
nerie en publiceerde ze samen met Menasse Manifesto for a European Republic 
(2013). Antonio Gramsci, de filosoof, revolutionair en Marxistisch denker, 
wordt geciteerd om de huidige staat van de EU te duiden: ‘The times in which 
the old cannot yet die and the new cannot yet emerge are the times of mon-
sters.’ Daarom moet de hele politieke organisatie van de EU op de schop. Zelfs 
het door (meer ambitieuze) voorgangers voorgestelde project van Europese 
integratie tot een ‘Verenigde Staten van Europa’ is niet goed genoeg meer: ‘The 
United States of Europe: that was yesterday. A European Republic: this is to-
morrow.’ Maar hoe zou die Europese republiek er dan uit moeten zien?

De Europese republiek
Het Europa dat Guérot en Menasse zich verbeelden is niet langer georgani-
seerd op nationaal niveau. Hun Europese Republiek is een ‘Europa van de 
regio’s’: gedecentraliseerd maar toch onderling verbonden: ‘Europe is the 
common legal roof; below that roof, every people [sic] is autonomous.’ Regio’s 
en steden krijgen op veel gebieden verregaande autonomie, waarbij slechts 
een aantal belangrijke taken als defensie, de munteenheid, buitenlands be-
leid en milieu onder het mandaat van de Europese Republiek zullen vallen. 
Die republiek zal een overkoepelend constitutioneel raamwerk bieden dat de 
afzonderlijke regio’s beschermt. Door de kleinere schaal van de politieke or-
ganisatie is er een directere democratische vertegenwoordiging mogelijk en 
daarmee meer betrokkenheid van de burgers. ‘This would be a win-win situa-
tion for Europe: the ability to act externally as a single entity in the internatio-
nal arena while achieving closeness to its citizens on the inside.’ De Europese 
Republiek zal de eerste transnationale democratie zijn en zal functioneren 
op basis van vrijwillig lidmaatschap waarbij regio’s zich kunnen aansluiten. 
Daardoor zal het de natiestaat overstijgen. 

ESSAY

Alternatieve toekomsten van Europa
Nu de financieel-economische en politieke crises in Europa 
voorbij lijken – voorlopig tenminste – wordt er door politici 
in speeches weer volop naar de toekomst van verdere 
Europese integratie gekeken. Maar hoe zit het met alterna-
tieve visies op de toekomst van het project Europa? 
Tekst /// Sjors Roeters    Beeld /// Jikke Lesterhuis 

TEGEN DIE TIJD MOET EUROPA 
RADICAAL GEDEMOCRATISEERD ZIJN, 

OF HET ZAL UIT EEN VALLEN

MAAR IN TEGENSTELLING TOT HET 
DOMINANTE VERLICHTINGSDENKEN, 

VERLOOPT DE GESCHIEDENIS 
ALLES-BEHALVE LINEAIR

Omgeven door het treurige interieur van de volle kantine op de 
derde etage van het P.C. Hoofthuis, was ik, na eventjes zoeken, 
tevreden dat ik een plaats had gevonden aan het raam. Terwijl 

ik aandachtig keek hoe er regen neerviel op de haastig lopende mensen 
in de Spuistraat, luisterde ik een merkwaardig gesprek af tussen, ogen-
schijnlijk, twee vrienden. Een gesprek dat zich nadien meerdere keren 
ongewild in mijn hoofd fragmentarisch heeft herhaald. Soms ging dat 
zelfs gepaard met een warm gevoel van ontroering, zonder dat ik daar-
van de oorzaak begreep. 

‘Gewoon doorschrijven. Uiteindelijk kan ze er niet meer omheen. Het is 
al heel wat dat je een brief schrijft, met de hand, per post verstuurt… Wie 
doet dat nou nog tegenwoordig?’ zei een jongeman met een krachtige, 
vastberaden stem. 

‘Luister nou, ze is getrouwd, ze woont met hem samen’ herhaalde zijn 
gesprekspartner naast hem op gebroken toon, terwijl hij zijn hoofd af-
wendde naar het beregende raam. ‘Eerst was ik er zeker van dat het iets 
zou worden – dat er iets zou gebeuren, weet je wel, dat je werkelijk ge-
looft in de liefde. Maar nu hebben al die dingen die er eigenlijk niet toe 
doen de overhand genomen: dat ze te oud is, wat hij er wel niet van moet 
denken…’ De arme jongeman zuchtte en keerde zijn hoofd naar het hou-
ten tafelblad. 

‘Waar jij over spreekt, is een liefde die aan de vanzelfsprekende, naïeve 
verliefdheid voorbijgaat,’ sprak de ander. ‘Het is zaak om in die liefde te 
blijven geloven. Ik zeg geloven, want het dringt zich niet meer aan je op. 
In een donker uur moet je erop vertrouwen dat het bestaat, en dat jij 
haar kan vinden, als je maar wil zoeken,’ besloot zijn gesprekspartner 
plechtig terwijl hij zijn vriend aanmoedigend aankeek. 

‘Daar zit wel iets in,’ beaamde de jongeman, die nu blijk gaf van hervon-
den zelfvertrouwen en zijn rug rechtte. ‘Vanavond stel ik een brief op,’ 
besliste hij. En op ironische toon vervolgde hij: ‘Een brief die alle andere 
brieven die zij ooit in haar leven heeft ontvangen, zal overtreffen! Een 
winterbrief, voor bij de kerstboom.’ 

Toen het gesprek niet veel later ten einde kwam, bleef de raadgevende 
vriend alleen achter. Terwijl de avond viel, staarde hij een langdurige tijd 
de straat in en zag hoe de mensen huiswaarts keerden. Zoals hij daar zat, 
maakte hij een erg in zichzelf verzonken, haast verslagen indruk. Wat 
is er toch met hem aan de hand? dacht ik. Wat is er in godsnaam aan de 
hand?

Brief 

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



Een plekje op de nationale feestdagenkalender
OPINIE

Het is inmiddels traditie geworden om, naast het simpel vieren van, over sommige 
feestdagen uitgebreid te discussiëren. Het leidt tot een aarzeling om nieuwe tradities 
en feestdagen aan de kalender toe te voegen of bestaande aan te passen. Dat is niet 
nodig.    Tekst /// Kay Rutten    Beeld /// Elianne Koolstra

OPINIE
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Volgens de Dikke van Dale is een traditie een ‘oude gewoonte van een 
(grote) groep mensen’. We kunnen er dus voorzichtig van uitgaan dat 
een traditie voor verschillende mensen een verschillende betekenis 

heeft. Zo zijn er familietradities, streektradities, landelijke tradities en religi-
euze tradities. Het onderdompelen van een baby in wijwater, de doop, is een 
traditie, maar elk jaar met je familie gourmetten op eerste kerstdag is dat ook. 
Sommige tradities leveren we makkelijk in en zijn tegenwoordig inmiddels 
(bijna) verdwenen, zoals Luilak: het gebruik om de zaterdag voor Pinksteren 
heel vroeg op te staan en het hele dorp, of de stad, wakker te maken met belle-
tjes, achter brommers gebonden blikjes en fluitjes. Slechts in een paar dorpen 
in Noord-Holland vieren ze deze traditie nog. De traditie lijkt een zachte dood 
te sterven en er is nog nergens een petitie gestart om Luilak te behouden.

Joods-christelijke tradities
Andere tradities verdedigen we echter met hand en tand: wee diegene die aan 
‘onze’ paashaas, goedheiligman of pieterbaas komt. Het islamitische Suiker-
feest op de nationale feestdagenkalender inruilen voor Tweede Pinksterdag 
(of Tweede Woonboulevarddag zoals we het bij ons thuis noemen)? Dacht 
het niet! Dat past immers niet binnen onze ‘joods-christelijke tradities’. Een 
grotendeels verzonnen constructie die gretig van stal wordt gehaald zodra 
conservatieve politici moeten scoren bij hun achterban. 

Bart Wallet, als cultuurhistoricus verbonden aan de UvA en gespecialiseerd 
in de moderne joodse geschiedenis, schreef over dit fenomeen het artikel Zin 
en Onzin van de Joods-Christelijke Traditie (2012). Hierin betoogt Wallet dat 
het begrip de joods-christelijke traditie, in de huidige betekenis, ooit vorm 
kreeg in de jaren 30 van de twintigste eeuw in Amerika. Deze stond tegenover 
de ‘christelijke traditie’, een begrip dat vooral werd gebruikt door fascisten 
en antisemieten om joden buiten te sluiten. Het begrip werd dus gebruikt 
als een term voor inclusiviteit: om de wortels van christelijke tradities in het 
joodse aan te tonen. Tegenwoordig, zegt Wallet, is het begrip juist een term 
van exclusiviteit geworden: het sluit iedereen buiten die niet binnen de noe-
mer joods-christelijk valt. Ironisch, en zeker ook opvallend, aangezien de helft 
van de Nederlanders zichzelf, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek uit 2016, tegenwoordig helemaal niet meer als godsdienstig be-
schouwt.

Snoep en de liefde
Waarom blijft zo’n grote groep Nederlanders zich dan sterk maken voor 
joods-christelijke tradities? Waarom leveren we sommige tradities moei-
teloos in, terwijl andere tradities onveranderd moeten blijven? Heeft dit  

misschien te maken met het feit dat wij Nederlanders niet open staan voor 
andere tradities?

Dat laatste is in mijn opinie niet waar: in Nederland staan we juist open voor 
nieuwe tradities. Althans, we staan open voor sommige nieuwe tradities. Eind 
oktober gingen duizenden Nederlandse kindertjes verkleed langs de deur om 
snoep te vragen. Zo ook bij mij. Ik weet nog dat ik dacht, terwijl ik acht spoken 
en superhelden high van de suiker weg zag stuiteren, dat Halloween inmid-
dels, zonder al te veel gemor, ook een plaatsje op de Nederlandse feestda-
genkalender verkregen. Hetzelfde is gebeurd met Valentijnsdag. Sinds enkele 
jaren is het de bedoeling dat je op 14 februari bloemen en cadeaus voor je ge-
liefde koopt, dat je samen uit eten gaat of op een andere manier de liefde viert. 
Gelukkig doen wij nuchtere Nederlanders niet mee met zulke onzin, getuige 
ook de verdubbeling van het aantal verkochte bloemen elk jaar halverwege 
februari.

Feesten en rituelen in verandering
Andere tradities vinden we iets lastiger te accepteren. Onder leiding van Irene 
Stengs, bijzonder hoogleraar Antropologie van ritueel en populaire cultuur 
aan de VU en verbonden aan de UvA en het Meertens Instituut, kwam er in 
2012 een boekje uit getiteld Nieuw in Nederland. Feesten en Rituelen in Ver-
andering. Hierin worden verschillende feestdagen en tradities van andere 
culturen, die zich in Nederland hebben gevestigd, onder de loep genomen. 
Van het Thaise nieuwjaar tot de jaarlijkse viering van de proclamatie van de 
onafhankelijkheid van de Zuid-Molukse Republiek op 25 april 1950. Het me-
rendeel van die tradities heeft nog geen vaste plek op de Nederlandse feest-
dagenkalender gekregen, ook al worden sommige tradities al tientallen jaren 
in Nederland gevierd. De enige uitzondering is misschien het Zomercarnaval 
in Rotterdam: herkennen we hier wellicht elementen van het carnaval van 
onder de rivieren in?

Volgens Stengs ontlenen feesten en rituelen hun inhoud, vorm en overtui-
gingskracht – ook als het gaat om nieuwe, hybride vormen – aan de continuï-
teit met eerdere vieringen. Dit betekent dat een aanpassing of introductie van 
(elementen van) rituelen altijd teruggrijpt op zowel bekende en herkenbare 
rituele vormen. Hieruit blijkt dat zolang het merendeel van de Nederlanders 

zich niet kunnen herkennen in een traditie of feest, het heel erg lastig gaat 
worden om nieuwe tradities in ons land te introduceren en geaccepteerd te 
krijgen.

Het kan wel
Waarom lukt het dan wel om feestdagen als Halloween en Valentijnsdag in 
ons land te introduceren? Deze feestdagen vinden hun oorsprong niet in Ne-
derlandse religieuze tradities. Valentijnsdag zou je met wat fantasie kunnen 
herleiden tot een Romeins vruchtbaarheidsfeest en Halloween is een soort 
van Keltisch oudejaarsfeest of Allerheiligen. Verder kunnen we in beide dagen 
ook geen continuïteit met eerdere tradities herkennen. Een mogelijke verkla-
ring voor de zachte landing van Halloween en Valentijnsdag is het feit dat 
we door Amerikaanse media al jaren bekend zijn met deze tradities: van de 
Scream-filmreeks tot de onuitputtelijke lijst van romantische komedies die 
zich afspelen op en rond Valentijnsdag. Lang voordat beide feesten gevierd 
werden in ons land, zijn we door de invloed van Amerikaanse films en televi-
sieprogramma’s al rijp gemaakt voor de introductie van Valentijnsdag en Hal-
loween. Toen de Nederlandse middenstand hierin ook nog grote commerciële 
mogelijkheden zag was het ‘feest’ compleet en waren we in Nederland om.

De boodschap voor Nederlanders die hun traditie of feestdag op de kalender 
willen krijgen is dus eenvoudig: verlies jezelf niet in ideologische discussies  
of prekerige debatten. Spreek de immer gevoelige consumentenkant van de 
Nederlanders aan. Kies, als je twijfelt tussen dominee en koopman, altijd voor 
de koopman! Wacht niet langer met het commercialiseren van jouw feestdag: 
lobby bij de plaatselijke middenstand, en schrijf een filmscenario met  
jouw traditie in de hoofdrol. En voor je het weet rennen er begin juli niet  
alleen stieren door de straten van Pamplona, maar ook door die van Amster-
dam. Olé!  

WEE DIEGENE DIE AAN ‘ONZE’ 
PAASHAAS, GOEDHEILIGMAN OF 

PIETERBAAS KOMT

GELUKKIG DOEN WIJ NUCHTERE 
NEDERLANDERS NIET MEE MET 

ZULKE ONZIN



oorzaken. [...] we moeten een vuist maken tegen racisme. Dat doen we abso-
luut niet met het over één kam scheren van, jawel, witte mannen.'

Met ‘over één kam scheren’ lijkt de auteur te zeggen dat hij een veroordeling 
van witte mannen waarneemt. Zij zijn (allen) schuldig. Het gaat echter niet om 
termen als schuld en onschuld, daders en slachtoffers, maar over mensen die 
kritiek leveren op het systeem. Dát is wat veel witte mannen niet begrijpen 
en dát is wat veel retoriek in het diversiteitsdebat niet over weet te brengen.

En daarnaast: als je een systeem wil veranderen kan je dat niet doen door ‘een 
vuist te maken’ en slechts te fulmineren tegen ‘het systeem’. Je zal inderdaad 
ook de uitwassen en de symptomen aan moeten pakken, witte mannen op hun 
privilege aanspreken, maar het is goed om dat vooral te blijven doen in de 
context van systeemkritiek. 

Maatschappelijk debat is vitaal voor een democratie en voor veranderingen 
in een maatschappij. Daarbij is het van groots belang dat iedereen, ook een 
minderheid, altijd zijn of haar stem kan laten horen, ongeacht de inhoud hier-
van. In de praktijk zullen veel mensen zich niet uit (durven) spreken tégen 
de status quo. In dat opzicht ben ik erg blij met de discussie over diversiteit, 
een grote minderheid heeft eindelijk een stem gekregen en wordt (schoor-
voetend) gehoord. Daarbij moet echter gewaakt worden voor het gevaar dat 
de nieuwe status quo op haar beurt stemmen onderdrukt. Politieke correct-
heid iets wat veel mensen, bijvoorbeeld veel PVV-stemmers, sterk ervaren. Zij 
hebben het (veelal onterechte) idee bepaalde dingen niet te mogen zeggen 
en daarmee worden hun zorgen niet erkend en herkend. Het is daarom van 
belang dat de nieuwe status quo inclusief is: niet wij tegen zij, niet minderhe-
den versus meerderheden en zeker niet zwart tegen wit en man tegen vrouw. 
Hoewel ik niet beweer dat het zeker of waarschijnlijk is dat de antiracistische 
beweging in die valkuil valt wil ik toch waarschuwen voor de voorspelling van 
de filosoof Paulo Freire: 'The oppressed, instead of striving for liberation, tend 
themselves to become oppressors'. 

Laat witte, geprivilegieerde mannen vooral hun mond open doen zodat zij, in 
het kader van systeemkritiek, te woord kunnen worden staan. Als zij het idee 
hebben dat zij niet gehoord worden of bepaalde dingen niet mogen zeggen 
dan is het risico namelijk dat deze witte mannen zich tegen het ideaal van di-
versiteit keren. Natuurlijk zullen zij niet allemaal willen luisteren maar dat is 
de uitdaging van de democratie: luisteren naar mensen met wie je het hart-
grondig oneens kan zijn. 

UITGELICHTACHTERGRONDSTUDIEGIDS 3.0
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De sweet spots tussen 
lichaam en geest

'I s Camus mishandeling voor mijn studenten? Camus kunnen ze toch wel aan? Ze-
ker als we daarna gaan blaffen!’ stelt filosofiedocent Merel Talbi. Staging Science 
is een samensmelting van filosofie en theater. En zo wordt Camus’ absurdisme 

in het filosofiedeel gecomplementeerd door twee uur absurdistisch theater waarbij de 
studenten de theorie letterlijk eruit mogen keffen. ‘Het is verrassend lekker om zo te 
blaffen. Het is heel bevrijdend om op deze manier het absurdisme te ontdekken.’ vertelt 
een van de studenten.

Dit vak ademt non-conformisme. ‘Op de universiteit vergeet je na een tijdje dat je een 
lichaam hebt. Dan ben je enkel nog een brein met twee ogen,’ licht theaterdocent Ma-
ruja toe. ‘Het is de bedoeling dat men vanuit het hoofd naar het lichaam zakt.’ In theater 
staat het lichaam centraal: waar staat het lichaam in de ruimte, in welke houding, hoe 
is de ademhaling, hoe moet ik bewegen. Het lichaam, en daarmee ook theater, is per 
definitie een persoonlijke aangelegenheid. ‘In theater moet je het zelf doen, het is heel 
persoonlijk, en juist dat nodigt uit tot reflectie,’ legt Maruja uit. ‘Theater is wezenlijk 
andere kennistoe-eigening dan lezen.’

Het vak geeft diepgang aan abstracte filosofieën die ver van de geleefde werkelijk-
heid af lijken te staan. Merleau-Ponty, Butler, Foucault: grote, radicale filosofen komen 
voorbij. De filosofieën hebben uiteindelijk direct betrekking op de maatschappij en de 
constructie en ervaring van de werkelijkheid – lichamelijkheid, gender en machtsstruc-
turen. Maar in plaats van ze slechts in het academische debat te duiden, worden ze 
vruchtbaar betrokken in een filosofische én theatrale reflectie op het eigen leven. En 
juist de combinatie met theater maakt het zo’n bijzonder vak: ‘Wat betekent het voor 
mij?’, om die vraag draait het. Door het eigen lichaam en de subjectieve ervaring erbij 
te betrekken maken de docenten het persoonlijke wetenschappelijk, en daarmee de 
wetenschap persoonlijk.

Aan het einde van het blok reflecteert studente Babette: ‘In de academische wereld lijkt 
men niet meer te weten dat je ook met het lichaam kan leren. Die handrem gaat er bij 
Staging Science vanaf. Het gaat om het vinden van die sweet spots waar lichaam en 
geest elkaar raken; om het beseffen en voelen hoe je een geheel bent.’ 

Een vak volg je niet altijd omdat het moet. Op welk vak 
was je zelf nooit gekomen en hoe zou het zijn om dat vak 
te volgen? Deze maand: Staging Science; een vak waarbij 
het leren niet stopt bij het hoofd, maar waar juist de na-
druk wordt gelegd op de eenheid van lichaam en geest.    
Tekst /// Sjors Roeters    Beeld /// Winonah van den Bosch

Onderwijsinstituut: Staging Science
Docent: Mw. drs. M.L.G. Bobo Remijn, M.M. Talbi MSc
Onderwijsinstituut: College of Humanities, Bachelor Theaterwetenschap
Ingangseisen: Een propedeuse of positief BSA Theaterwetenschap
Periode: Semester 1, blok 1 
Voertaal: Nederlands 

In het geweld van het diversiteitsdebat komt de focus vooral te liggen op 
de witte, geprivilegieerde rotte appels. Maar wat doet dat met de andere 
appels uit die soort? Kortom, hoe is het om over diversiteit te denken en te 

schrijven als je (vaak) niet welkom lijkt in die discussie, maar wel wil bijdra-
gen? En waardoor komt het onwelkome gevoel? 

Je ziet hem al aankomen: ik identificeer me als een ‘goede appel’. Dat alleen al 
is lastig te verdedigen: ik weet dat ik als witte man nooit kan begrijpen hoe ik 
precies overkom op zwarte mensen of op vrouwen. Er zijn ook tal van links-
georiënteerde, hoogopgeleide mannen die niet doorhebben dat ze racistisch 
of seksistisch zijn. Daar heb ik geen verweer op. Maar dit argument is vaak 
een dooddoener: als witte man kan ik het niet begrijpen en dus zou ik me 
er ook niet mee moeten bemoeien. Witte mannen voelen zich daardoor niet 
thuis in het debat. Is dat terecht? 

Kan ik iets bijdragen? 
Eén van de plekken waar het maatschappelijk debat over diversiteit zich het 
felst afspeelt is op Twitter. Mensen als Anne Fleur Dekker en Justine van de 
Beek (@justinedus) zijn hier actief met het bewust maken en bekritiseren van 
racisme en seksisme in de maatschappij en hoe dat tot de status quo behoort. 
Ik ben het vrijwel altijd met ze eens en ik volg, retweet en like veel van wat 
zij zeggen. Hoewel ik normaliter een vrij uitgesproken persoon ben, voel ik 
me echter bij het onderwerp diversiteit nooit geroepen om te reageren. ‘Wat 
weet ik er nu van?’, ‘Ik kom vast paternalistisch over’ en ‘ik zeg vast iets wat 
niet bevalt’ zijn gedachten die dan door m'n hoofd gaan. Ik heb vaak de hoop 
om iets te kunnen bijdragen, maar ik durf het niet.

Wat me ergert is dat rond een onderwerp als diversiteit, een onderwerp dat 
over iedereen gaat ongeacht kleur, leeftijd en geslacht, een sfeer hangt waar 
sommige mensen (in dit geval: witte mannen) zich niet welkom voelen. Ze 
durven pas iets zeggen nadat ze drie keer nagedacht hebben, als ze hun ar-
gumenten afzwakken en een sterke disclaimer geven: ‘Ik ben me bewust van 
mijn privilege.’ En dat laatste durven veel witte mannen vaak ook niet te zeg-
gen. Veelal hoor je dan dat dat misschien een goede les is voor veel witte man-
nen: nu merken zij eindelijk eens een keer hoe het is. Dat is jammer aangezien 
dit debat bij uitstek gaat over hoe we mensen moeten beoordelen op inhoud 
en niet op uiterlijk. Nu weet ik dat botte wapens soms nodig zijn om veran-
dering teweeg te brengen, (zo is het vrouwenquotum één van de weinige 
manieren om gendergelijkheid te bewerkstelligen maar natuurlijk een heel 
kunstmatig middel) maar toch is het goed om bij die hypocrisie stil te staan. 
De vraag is namelijk of die ten eerste gewenst is en ten tweede of het effectief 
is. De nadelen zijn in ieder geval aanzienlijk.

De vitaliteit van het debat
Toch hier ook even een disclaimer: denk ik dat witte mannen gediscrimineerd 
of oneerlijk behandeld worden? Nee, verre van. Is het logisch dat veel witte 
mannen dat wel zo voelen? Ja. De strijd voor gendergelijkheid en tegen ra-
cisme is namelijk een strijd tegen een systeem maar veel witte mannen voelen 
zich vaak ongemakkelijk omdat zij het idee hebben dat de kritiek op hen per-
soonlijk gericht is. Een voorbeeld is de volgende passage die ik in een blog op 
de site Big van een linkse gutmensch vond: 'Met generaliseren en bashen van 
witte mannen komen we niets verder. Wel met zoeken naar de daadwerkelijke 

Diversiteit: voor en door iedereen
‘Zou je dat wel doen?’, ‘Je krijgt echt heel veel shit over je heen hè’, ‘Wees wel voorzichtig met je 
formulering’. Dit is zomaar een greep uit de reacties van vrienden en redactieleden van Babel toen 
ik aangaf een stuk te willen schrijven over het diversiteitsdebat. Als witte man kan je  
er niets over zeggen. Bij dezen doe ik het toch.  
Tekst /// Jan Daalder    Beeld /// Elliyah Dyson 

ALS WITTE MAN KAN IK HET NIET 
BEGRIJPEN EN DUS ZOU IK ME ER OOK 

NIET MEE MOETEN BEMOEIEN

NIET WIJ TEGEN ZIJ, NIET 
MINDERHEDEN VERSUS MEERDER-

HEDEN EN ZEKER NIET ZWART TEGEN 
WIT EN MAN TEGEN VROUW



18 Babel

W aar Nederlandse muziek tot een paar jaar 
geleden in bekendheid slechts beperkt 
bleef tot de zangers van het levenslied, 

luisteren tegenwoordig ook jongeren steeds meer 
naar muziek van eigen bodem. De Nederlandse 
hiphop heeft zijn weg naar de hitlijsten gevonden 
en de cijfers liegen er niet om: Sevn Alias heeft 
maandelijks rond de één miljoen luisteraars op 
Spotify en de tour van Lil' Kleine verkocht binnen 
een halfuur uit. Volgens Disseldorp domineert 
hiphop de Nederlandse popmuziek sinds de 
komst van rapperscollectief New Wave. Toen 
Top Notch-baas Kees de Koning in het voorjaar 
van 2015 een groep rappers bij elkaar bracht in 
Schiermonnikoog, kwam hier niet enkel een album, 
maar zelfs een hele beweging uit voort. 'New Wave 
won de Popprijs en behaalde miljoenen views op 
YouTube. Vanaf dat moment zagen traditionele 
media dat er iets aan het veranderen was,' vertelt 
Disseldorp. Tot die tijd waren pop en hiphop nog 
twee gescheiden werelden, waar hiphop een 
underground scene was, die op zijn eigen manier 
groot was, maar waar slechts weinigen iets vanaf 
wisten. Opeens was hiphop daar en zou het blijven.

Van Marco Borsato naar Diggy Dex
Disseldorp groeide op met Nederlandstalige mu-
ziek. De cd's van Marco Borsato en Gordon wer-
den door zijn moeder grijs gedraaid. 'Toen ik eens 
Dezelfde Spijt van Diggy Dex opzette, zag ik dat ze 

dat ook mooi vond.' Wat Disseldorp vooral zo aan-
sprak, was de kwetsbaarheid die in het nummer te 
horen was. 'Hij rapt over zijn twijfels bij het rappen 
en het artiest zijn, maar ook over zijn ouders die 
zeggen dat hij beter kan gaan studeren. Ik had nog 
nooit iemand zo direct zijn gevoelens horen delen 
in muziek.' Vanaf dat moment dook hij de hiphop-
wereld in. Toen hij stage ging lopen bij Het Parool, 

kreeg hij plotseling de mogelijkheid om dicht bij 
zijn helden te komen. Hij besloot al zijn favoriete 
rappers te benaderen en schreef vele artikelen 
over hiphop. Zo ontstond zijn idee voor een boek, 
waarin hij alle door hem bewonderde artiesten 
zou benaderen om een portret te schetsen van de 
persoon achter de muziek. Hij interviewde hen aan 
de keukentafel, in de auto onderweg naar een op-
treden en backstage in de kleedkamer. 'Het is wel 

een gevaar om iemand te benaderen die je bewon-
dert, omdat die persoon ook kan tegenvallen. Ge-
lukkig waren mijn ervaringen veelal positief.'
Naar welke verhalen hij dan precies op zoek was, 
wist Disseldorp niet. 'Uiteindelijk zijn het allemaal 
persoonlijke verhalen geworden. Hoe meer ik met 
de rappers sprak, hoe meer ze durfden te vertel-
len.' Zo was daar Sevn Alias, die in zijn raps vooral 
spreekt over bitches en het dealen van drugs, maar 
die aan Disseldorp vertelde over meester Fred, 
die hem op de basisschool hielp van zijn agres-
sieproblemen af te komen. Of Hef, die stoer aan 
zijn vrienden in de kleedkamer vertelde over puni 
chappen (beffen) en de meisjes bij wie hij dit deed, 
om later op te biechten dat hij het moeilijk vindt 
om relaties te onderhouden vanwege de vele ver-
leidingen die met het vak gepaard gaan. 'Het con-
trast tussen het stoere imago en de onzekerheid 
van een persoon vind ik heel interessant. Ik voelde 
een klik en ik zag hoe kwetsbaar Hef zich opstelde. 
Het is tof om te zien hoe iemand over geld en vrou-
wen kan rappen, maar ondertussen liefkozend kan 
praten over zijn dochtertje.'

De poëzie van hiphop
Een deel van deze kwetsbaarheid is ook te vinden 
in de muziek zelf, al is niet iedereen daarvan op 
de hoogte. 'Natuurlijk spreken rappers ook over 
vrouwen en drugs, maar daarnaast heb ik altijd 
een diepere laag gevoeld. Bij alle rappers die ik 

interviewde zag ik een strijd, waarbij de muziek 
een uiting of resultaat was van die worsteling.' 
Als voorbeeld noemt hij Ronnie Flex, die in 2015 
doorbrak met het nummer Drank en Drugs, waar 
de titel al boekdelen spreekt. 'Iedereen kent dat 
nummer, maar zijn minder bekende nummers 
gaan veel dieper. In Regen in de Tuin zingt hij 'Ik 
sta wel te wachten op haar / met wax in mijn haar 
/ Dat zijn dingen die ik niet moet doen. Voor mij 
is dat poëzie. Je voelt zijn onzekerheid: hij wil een 
meisje benaderen maar hij heeft geen idee hoe dat 
moet.' In Disseldorps boek is de regel 'er is geen 
schrijver die zo direct kan schrijven als een rapper 
kan rappen,' te lezen. Disseldorp verklaart dit aan 
de hand van de brede context die in de literatuur 
geboden wordt: 'bij hiphop heb ik het gevoel dat 
de artiest tegen mij praat. De muziek is heel direct, 
anders werkt het niet. Literatuur biedt een veel al-
gemener perspectief.'

Niet alleen de teksten maken hiphop zo populair, 
ook de muziek speelt een grote rol. Beats van pro-
ducers als Spanker en Esko zorgen, samen met de 
kundig geconstrueerde teksten, voor een gouden 
combinatie. Hiphop heeft Nederland veroverd 
en iedereen zal het weten. Rappers verschijnen 
steeds meer in de traditionele media: ze schui-
ven aan tafel bij RTL Late Night en worden grijs 
gedraaid op 3FM en FunX. Rap is overal te vinden. 
'Qua cijfers is hiphop momenteel het grootste mu-
ziekgenre in Nederland. Nog niet iedereen heeft 
dat door, vooral ouderen niet.' Volgens Disseldorp 
is dit is niet per se een uiting van cultureel sno-
bisme, maar heeft het vooral te maken met de 
tijdsgeest. 'De jongeren van nu worden door mid-
del van YouTube groot gebracht met hiphop. Dat 
is voor oudere mensen gewoon moeilijk te begrij-
pen.'

Hoewel het uitbrengen van dit boek vooral klinkt 
als het vervullen van een jongensdroom, bracht 
het voor Rajko ook enkele twijfels met zich mee. 
'Het is gek om iemand te interviewen die je be-
wondert. Ik vroeg me vaak af waarom ik zo dicht-
bij wilde komen. Durven zij iets dat ik zelf niet 
durf?' Toch heeft het schrijven van deze portretten 
hem een zekere vorm van zelfvertrouwen gege-
ven. 'Ik wil een nieuw boek schrijven. Daar durf ik 
nu voor te gaan. Die rappers hebben mij een duw-
tje in de rug gegeven.' 

Niemand kan meer om Nederlandse hiphop heen. Journalist Rajko Disseldorp 
besloot zijn helden te volgen en schreef een boek vol portretten van dé tien 

Nederlandse rappers van dit moment.    Tekst /// Andrea Huntjens en Karen Zijl    Beeld /// Laila Mol  
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Rajko Disseldorp (1993) is journalist en 
cabaretier. Anderhalf jaar lang volgde hij tien 
van Nederlands belangrijkste rappers. Op 21 
november verschijnt zijn debuut Hiphop in 
Nederland bij Uitgeverij Q. 

Hiphop in Nederland: 
portretten van rappers

QUA CIJFERS IS HIPHOP MOMENTEEL HET 
GROOTSTE MUZIEKGENRE IN NEDERLAND. 

NOG NIET IEDEREEN HEEFT DAT DOOR
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Swart is dus, zoals De Bezige Bij-auteur Tommy Wieringa in het AD schreef 
in zijn felle tegenreactie op Swarts interview, op zoek naar een algoritme dat 
bestsellers kan voorspellen. Terecht stelt Wieringa dat Swart, ‘een zwakhoof-
dige parvenu’, niet begrijpt dat meerdere onrendabele titels nodig zijn om tot 
een groot, rendabel werk te komen. Wat Wieringa echter onbesproken laat, is 
dat Swart in zijn interview met NRC creativiteit gelijkstelt aan economische 
rendabiliteit: Vijftig tinten grijs heeft het fantastisch gedaan, dus het is crea-
tief. En dit is precies het punt waar de twee tegenoverstaande partijen, het 
concern en de schrijver/uitgever, langs elkaar heen praten: creativiteit heeft 
veeleer een artistieke betekenis voor de schrijver en uitgever, terwijl het voor 
het concern effectief inspelen op de markt betekent. ‘Creatief zijn’ is in die 
betekenis de vraag van een zo breed mogelijk publiek beantwoorden.

De barbarenleider
De Italiaanse schrijver Alessandro Barrico schreef in zijn boek De barbaren 
(2007) al dat ‘onze tijd’ een nieuw lezerspubliek heeft voortgebracht. Een 
‘barbaars lezerspubliek’, noemt Barrico het met een beetje grootspraak en 
ironie, dat niets moet hebben van literatuur in de traditionele zin van het 
woord, van literatuur als beschaving en culturele traditie; van literatuur als 
kunst. Grappig doch verontrustend genoeg voldoet Swart aan Barrico’s kari-
katuur van de grote handelaar, iemand die in cultuur handelt alsof hij voeding 
of olie aan de man brengt; die de traditionele uitgeverij ‘als een familie waarin 
liefde voor het vak gepaard gaat met een bescheiden omzet’ uit de weg ruimt 
om zo de behoeften van ‘de barbaren’ te vervullen, zíjn barbaren. Hier zien we 
dus een gezaghebbende barbaar met een heel ander idee van literaire kwa-
liteit dan de ‘beschaafde mens’, iemand als Wieringa. Barrico vraagt zich in 
zijn boek dan ook af hoe de barbaar over kwaliteit denkt: ‘Wat voor kwaliteit 
wordt er voortgebracht door de markt die we tegenwoordig aan het werk 
zien? Wat voor idee van kwaliteit is er opgelegd door de barbaren van de vo-
rige golf, die de afgelopen tien jaar zijn binnengevallen in het dorp van het 
boek? Wat willen zij in godsnaam lezen?’ Vijftig tinten grijs dus. 

Zo zien we hoe aanzienlijk het idee van literaire kwaliteit is ‘gemuteerd’, zoals 
Barrico het verwoordt. ‘De barbaren zijn niet bezig met de verwoesting van 
het bolwerk van de literaire kwaliteit, maar ze hebben het wel degelijk aange-
tast. Iets van hun idee van wat een boek is, is tot daar doorgedrongen’, schrijft 
Barrico. Ik wil hieraan toevoegen dat hetzelfde geldt voor het begrip creativi-
teit, omdat de barbaar dat begrip heeft gemuteerd tot iets als markteffectivi-
teit. Waar Wieringa en Swart langs elkaar heen praten over de kwestie lite-
raire kwaliteit, zien we dus een betekenismutatie in de literatuur, want ook in 
de literatuur, ‘dit dorp’, volgens Barrico, ‘offeren de barbaren de mooiste, 
edelste en meest verheven wijken op ten gunste van een dynamisering van de 
betekenis. Ze halen het tabernakel leeg zodat er lucht doorheen kan. Daar 
hebben ze een heel goede reden voor: dit is namelijk de lucht die zij ademha-
len.’ De vraag is alleen hoe blij we moeten zijn met zo’n betekenis van literaire 
kwaliteit, een die meer met technologie en geld te maken heeft dan met mens 
en kunst. 

bouwde culturele en economische waarde van de bedrijfstak, zijn tradities en 
zijn infrastructuur’. De enorme technologische vooruitgang van de afgelopen 
decennia heeft de uitgeverswereld dus op losse schroeven gezet, uit onzeker-
heid wordt er ‘ja’ tegen elke verandering gezegd. Dat zet de menselijke maat 
onder druk, zoals we zien bij Atlas Contact en Querido Kind. Maar er is meer 
aan de hand.  

Eind juni schreef een groep schrijvers van uitgeverij De Bezig Bij, ook onder-
deel van WPG, een protestbrief aan WPG-directeur Patrick Swart, als reactie 
op een NRC-interview met Swart. In dit interview laat Swart zich beschamend 
laatdunkend uit over de uitgeverij: ‘De Bezige Bij staat bekend als dat oude 
literaire huis met die dode schrijvers.’ Ook hij ontvouwde zijn innovatieve toe-
komstplan: een algoritme dat manuscripten leest en uitwijst of een boek wel 
of niet rendabel is. ‘Tachtig tot negentig procent van de titels die verschijnen 
is niet rendabel’, zegt Swart. ‘Dat heeft een effect op auteurs die wel succesvol 
zijn, want die betalen ervoor. Misschien is Vijftig tinten grijs (2011) wel het 
meest creatieve boek dat er is, want dat heeft het fantastisch gedaan.’ 

E en vijftigtal schrijvers van uitgeverij Atlas Contact, onderdeel van moe-
derconcern Veen Bosch & Keuning (VBK), legden in juli de pen neer. 
De schrijvers, onder wie sterauteurs Geert Mak en Adriaan van Dis, 

traden in staking toen directeur-uitgever Mizzi van der Pluijm onverwachts 
vertrok naar de onafhankelijke uitgeverij Das Mag. Reden voor dit vertrek 
was een conflict over de koers van de uitgeverij. Wat deze koers precies moge 
zijn is grotendeels binnenskamers gebleven, maar de komst van de nieuwe 
aandeelhouder Boudewijn Jansen, die graag zijn online boekverkoper Book-
choice geïntegreerd ziet in de uitgeverij, gaf een hoop aanstoot. De stakende 
schrijvers lieten aan NRC weten bang te zijn dat de uitgeverij verloren zou 
gaan in handen van dit soort ‘durfkapitalisten’. 

De schrijvers dreigden zelfs massaal te vertrekken als hun bezwaren gene-
geerd bleven. Van der Pluijm en de schrijverscommissie overwogen daarna 
een managementbuy-out, een uitkoop uit het moederconcern, zodat ze een 
onafhankelijk positie konden verwerven. Eind oktober werd bekend ge-
maakt dat dit er niet van zou komen, omdat het bedrag dat VBK voor Atlas 
wilde hebben te hoog was, en dat Van der Pluijm daarom een eigen uitgeverij 
begint.  

Eind september waren het uiteindelijk niet de schrijvers van Atlas Contact 
die en masse de benen namen, maar dertig kinderboekenauteurs én het hele 
uitgeefteam van Querido Kind, onderdeel van Weekblad Pers Groep (WPG). 
Ook zij waren het oneens met de plannen van het moederconcern, in dit geval 
om Querido en Querido Kind van elkaar te scheiden. Begin november kwam 
naar buiten dat Querido Kind wordt overgenomen door de zelfstandige uit-
geverij Blossom Books, en verder gaat onder de naam Emanuel. De vraag 
die zich opdringt is waarom het dan toch zo vaak misgaat tussen concern en 
uitgever.  

Vooruitgangsoptimisme 
De open deur die ik wil intrappen is dat technologische hervormingsplan-
nen, in casu de onlineboekverkoper van Jansen, weerslag hebben op wat de 
artistieke integriteit van de schrijvers en uitgeverijen genoemd zou kunnen 
worden. En dat is iets waar aftredend directeur van boekhandel Athenaeum 
Maarten Asscher het al een tijdje over heeft. In de Nederlandse Boekengids 
van oktober schrijft hij dat een soort vooruitgangsoptimisme zich meester 
heeft gemaakt van de uitgeverswereld. ‘Elke nieuwe vorm van technologi-
sche ontwikkeling’, stelt hij, ‘wordt door de uitgeverij direct binnengehaald 
als de grote innovatie die alles omver zal werpen. De ene keer is het de cd-
rom, de andere het e-book’. Weer een andere keer een online boekverkoper, 
zou je kunnen aanvullen. Volgens Asscher komt dat techno-optimisme voort 
uit ‘een stelselmatige onderschatting van de eigen kracht, en van de opge-
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De barbaar is de baas in de boekenwereld 
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Het stormt in de boekenwereld. Belangenconflicten tussen schrijver, uitgever en moederconcern liepen de afgelopen tijd 
hoog op. Technologische hervormingsplannen van concerns zijn vaak problematisch voor schrijvers en uitgevers. Hoe 
komt dat toch?    Tekst /// Abel van Oosterwijk    Beeld /// Rosa van Triest

TACHTIG TOT NEGENTIG PROCENT 
VAN DE TITELS DIE VERSCHIJNEN IS 

NIET RENDABEL

VIJFTIG TINTEN GRIJS HEEFT 
HET FANTASTISCH GEDAAN, DUS 

HET IS CREATIEF

Ik huiver van het woord economie. Zweetdruppels worden zichtbaar, 
mijn wenkbrauwen trekken samen en soms trekt mijn huid bleek weg. 
Ik voel mij onwetend. Ik betwijfel de afschaffing van de dividendbe-

lasting, maar kan de directe gevolgen moeilijk duiden. Door mijn gebrek 
aan kennis ben ik vakken over economie gaan volgen en durf ik met enige 
zekerheid te zeggen dat het huwelijk tussen kapitalisme en democratie, 
zo geprezen door sociaaldemocraten, mogelijk zijn hoogtijdagen heeft 
gehad. Is onze heiligste bestuursvorm mankementen aan het vertonen?

Op een februari avond in 2015 stonden drie universiteitsbestuurders 
machteloos in de hal van het Maagdenhuis. Studenten hebben het be-
stuurlijke hart van de universiteit bezet en eisen meer democratie. Deze 
democratie is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend als ik dacht. Druk 
van de markt maakt democratische beslissingen soms moeilijk voor 
universiteiten. Het ziet er soms naar uit dat ondernemingen ons leven 
bepalen, onze vrijheid inperken en ons reduceren tot consumerende no-
maden. 

Het kapitalisme lijkt vanzelfsprekend. Mede dankzij zaken als kolonia-
lisme, imperialisme en globalisering heeft het zo goed als iedereen be-
reikt. Er zijn plaatselijke variaties, maar de essentie is overal hetzelfde: 
produceren voor de markt en voor winstmaximalisatie, waarbij het ka-
pitaal en de productiemiddelen in private handen zijn. De democratie, 
daarentegen, lijkt zijn legitimiteit te ontlenen aan het feit dat het ten 
gunste van de meerderheid kan ingrijpen in het functioneren van de 
markteconomie.

De spanning tussen kapitalisme en democratie wordt verdoezeld door 
een serie tijdelijke oplossingen. Er wordt sindsdien tijd gekocht, zoals de 
socioloog Wolfgang Streeck betoogt in  Buying Time: The Delayed Crisis 
of Democratic (2014). De crisis van het democratisch kapitalisme werd 
voorlopig uitgesteld. Om sociale voorzieningen, essentieel voor een de-
mocratie, te bekostigen werd er geld bijgedrukt. Toen deze kunstgreep 
uitgewerkt raakte begonnen landen geld te lenen om de sociale voorzie-
ningen te betalen. 

Wat als Streeck met zijn (mogelijk wat simplistische) betoog gelijk heeft 
en democratie zich in een crisis begeeft? Dichter, schrijver en classicus 
Ilja Leonard Pfeijffer beweerde vorig jaar al in NRC dat het in Athene 
hooguit vijftig jaar heeft bestaan, net als in Nederland tussen Drees en 
Fortuyn. Deze historische paralellen die Pfeijffer biedt duiden op een ui-
terste houdbaarheidsdatum van democratie. Ik ben benieuwd of de fe-
bruari avond van 2015 een voorbode is van de crisis waar democratisch 
kapitalisme zich momenteel in bevindt.

De houdbaarheid 
van de democratie

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



Theater 
Bijlmer Boekt! Literair Varieté. 
Ook de Bijlmer heeft zijn eigen theater en zijn eigen 
show. Deze avond is gericht op literatuur, verhalen, 
muziek en feest uit Amsterdam Zuidoost. Voor als je net 
wat anders wilt horen of zien. Er komen winnaars van 
literaire prijzen in Suriname, geëngageerde cabaretiers 
en een vader-zoon duo. 
Dinsdag 12 december – Bijlmerparktheater – €13,50 – 
Aanvang 20:00 uur 

Tentoonstelling
Jesper Just
Eye wijdt een volledige tentoonstelling aan de cinemato-
grafische werken van de Deense kunstenaar Jesper Just. 
Als kunstenaar houdt hij zich niet alleen bezig met film, 
maar ook met live optredens, archtitecturale ingrepen. 
In Eye zijn nu de grote ruimtelijke filminstallaties te 
bekijken. Interessant voor geesteswetenschappers die 
gender, verlangen, relaties en identiteit in kunst willen 
zien terugkomen. En misschien ook geïnteresseerd zijn 
in Denemarken.  
17 december t/m 11 maart 2018 – Eye Filmmuseum – 
€10, gratis met Museumkaart

Kerstmarkt
Amsterdamsche kerstmarkt
Vergeet Düsseldorf of Antwerpen, Amsterdam heeft  
ook genoeg te bieden als je een gezellige kerstmarkt 
zoekt. Zo is er de Amsterdamsche kerstmarkt. Ouderwets 
gezellig, met de belofte aan een engel die schunnige 
kerstliedjes zingt. Er is glühwein en er zijn verschil-
lende kleine kraampjes. Het is in de Kromhouthal, 

aan de andere kant van het water, dus je kunt gelijk langs-
lopen na je bezoek aan de tentoonstelling hierboven.
22 en 23 december – Kromhouthal – Gratis toegang

Lezing
The City as a Lab – All waste is a resource
Met de Stad als een lab reeks vertelt Pakhuis de Zwijger 
verhalen uit de stad. Vanavond gaat het over afval – hoe 
leef je in een stad zonder afval? Kan dat eigenlijk wel? 
De lezingen draaien om hergebruik, om reproductie 
van afval, om zero waste. Verschillende hoogleraren en 
initiatiefnemers komen spreken over de toekomst van 
een circulaire economie.
Woensdag 10 januari – Pakhuis de Zwijger – Betaal zoveel 
als je wil, wel reserveren – 19.30

Sport 
Vondelparkloopweekend
Om maar gelijk aan je goede voornemens te beginnen. 
Elk jaar sinds de jaren 70 organiseren verschillende 
partijen het Vondelparkloopweekend. Je kan kiezen 
tussen op zaterdagavond (Light the night)  een 10-kilo-
meterloop te doen, mét mooie lichteffecten of op zondag 
(Race the day) een minder lange afstand te lopen. Deze 
zijn 3,5 kilometer, 6,7 kilometer of toch 10 kilometer. Let 
wel, je loopt niet alleen voor jezelf, maar ook voor het 
goede doel. 
Zaterdag 20 januari en zondag 21 januari 2018 – 
Vondelpark - €10-€15

VRIJE KUNSTEN
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Uit je comfortzone
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 /// Alrun Bernhard    Beeld /// Winonah van den Bosch
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Ruben Uvez (1992) maakte deze foto's in Indonesië en Turkije. Ben jij een FGw-student en wil jij ook met je kunstwerk in de Babel staan? Stuur dan je meesterwerk 

(maximaal 700 woorden of 5 foto’s) naar babel-fgw@uva.nl. Wie weet sta je binnenkort in de Babel!Titel van het werk: Photographing Tourists Photographing



VLEESKEURING 
VOGUE EN VINTAGE

‘Zijn kleding ziet er heel erg thrifted uit, echt een 80’s of 90’s feel,’ ana-
lyseert Liefke (1998) bij het zien van de foto van Thijmen. ‘In Rotterdam 
zou hij naar de Mono gaan, dat is een hipsterbar waar veel creatieve 
types komen. Hij is volgens mij sowieso niet iemand die ook maar iets 
geeft om gender, hokjes of hoe je er uit zou moeten zien. Hij lijkt me een 
creatief persoon, een beetje excentriek.’

Thijmen is dit jaar begonnen aan zijn eerste jaar van Engelse Taal & Cul-
tuur, maar is ondertussen ook druk met de afronding van zijn bachelor 
Italië Studies. Afgelopen jaar zat hij in het bestuur van studievereniging 
Mare Nostrum en hij is onder andere onlangs begonnen met de dans-
stijl voguing. ‘Ik vind het maar lastig met hobby’s. Hebben mensen nog 
hobby’s? Sowieso Netflix kijken, dat doet iedereen wel.’
 

‘Cappucinodrinker, niet zwart,’ leidt Thijmen (1997) af uit de foto van 
Liefke. ‘Ze studeert denk ik iets met cultuur, ik ga een gokje wagen op 
Europese Studies. Ze lijkt me een heel chill iemand, heel lief, iemand 
waar je heel makkelijk mee kan praten. Aan haar outfit te zien is ze een 
festivalganger, echt voorbereid om te dansen. Ze heeft wel echt een 
idee waar ze mee bezig is. Het is niet zomaar bij elkaar geraapt.’

Liefke zit momenteel in haar eerste jaar van Nederlandse Taal & Cultuur 
en komt oorspronkelijk uit Rotterdam. ‘Ik heb verder niks met Feyen-
oord, Ajax, of dat hele gebeuren.’ Naast dat ze veel leest in haar vrije 
tijd, houdt Liefke zich ook veel bezig met muziek. ‘Ik ga graag naar 
concerten, meestal van wat kleinere en onbekendere bandjes. Ik ben 
altijd bezig met nieuwe muziek ontdekken.’

Wat zie jij als je naar iemand kijkt? Babel stelt  
Geesteswetenschappers aan elkaar voor, op een manier 

die verder gaat dan de eerste indruk. 
Tekst /// Marloes Hesen    Beeld /// Saskia Groenewegen en Laila Mol


