
Maandblad voor de Faculteit der Geesteswetenschappen UvA • jaargang 22 • nummer 5 • februari 2014 

Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam

K. Schippers over 
wiskunde in de poëzie

Hans Kesting: 
‘De onzekerheid 
wordt steeds groter’ 

Reportage: op zoek naar 
echte liefde met Tinder



Februari 3

Beeldrepo       
De meest verwoede 
verzamelaars van 
onze faculteit 

10

Opinie       
‘Berichtgeving over Rusland 
zou meer moeten
aanstippen dan alleen 
homorechten’ 16

03 HoofDReDactioneel

FaculTeiTSzaKen 

04 De naBescHouwing
     De totalitaire verleiding  

05 Homo pRomovenDus
     Kasper van Kooten 

06 BRooD op De plank
     Berend Jan Bockting

JOurnaliSTieK 

07 Het inteRview
     Hans Kesting

10 BeelDRepoRtage
     Verzamelingen

12 in gespRek
     Aleid Truijens en Karen Vintges

14 RepoRtage
     Tinder

cOlumnS&Opinie

16 opinie
     Rusland

17 column
     Andrea

18 column
     Jesse

19  Recensies

KunST&liTeraTuur

20 De oDe
     Mano Bouzamour 

21 fictie

22 lofDicHt
     K. Schippers 

23 De HokjesagenDa 
     De technologiefreak  

24 mijn amsteRDam

inHOuD

cOlOFOn

Bezeten
‘ik ben dwangmatig bezig met wat ik maak’, vertelt acteur Hans kesting deze maand 
in ‘Het interview’. Bezeten, noemt hij zichzelf. en hij legt het zichzelf op; niemand die 
hem zijn obsessie beveelt. Zelf herkennen we zulk gedrag ook wel. niet op de witte 
wegmarkeringen mogen fietsen is een minineurose die velen van ons vroeger ongetwij-
feld hebben gehad. en waar we stiekem nog steeds wel eens opzettelijk onder lijden. 
Zelfdiscipline pur sang. 

studeren, nog zoiets. we creëren onze eigen strakke ritmes van tucht en orde. als nie-
mand het je oplegt, doe je dat zelf maar. al staat er hier meer op het spel dan bij de witte 
wegmarkeringen: de druk is groot. en als we onderwijsprotagonisten
aleid truijens en karen vintges (p. 12) mogen geloven, wordt het er door het aangekon-
digde excellentiebeleid niet makkelijker op.

nee, dan maar verzamelen, een onschuldiger manie. leidt lekker af ook. in de beeld-
reportage vertellen verzamelaars aan de faculteit over hun objectenobsessie. neem de 
student klassieke talen met zijn postzegelverzameling nieuwe stijl: hij stuurt ansicht-
kaarten naar niet-bestaande plekken in verre landen, zodat hij de kaarten teruggestuurd 
krijgt met een postzegel uit het desbetreffende land erop. Bingo.

met de reportage over poetins obsessie met macht (p. 16) verlaten we dwang als zelf-
discipline en komen we aan bij dwang als onderdrukking van anderen. eenmaal in die 
stemming kun je doorbladeren naar ‘Homo promovendus’ en ‘De nabeschouwing’, 
over respectievelijk Duits nationalisme en ‘de totalitaire verleiding’. in tegenstelling 
tot goedaardige obsessies – die in ieder geval exotische postzegels, hoge cijfers en 
meeslepende toneelstukken opleveren – zien we dat repressie slechts verlammende 
oppervlakkigheid creëert.

niet op de witte wegmarkeringen fietsen, hè? 
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in gesprek            
aleid truijens en karen 
vintges: ‘studenten 
moeten hun eigen 
onderwijs ontwerpen’

 Beeld /// Bob FoulidisTeKening
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Quint: Willem Melching schijnt een van de meest 
legendarische geschiedenisdocenten van onze 
faculteit te zijn.

Charles: De naam van zijn vak klinkt als de titel 
van een theaterstuk.

Kim: Voor een college op woensdagochtend zit de 
zaal aardig vol. En dat terwijl de studievereniging 
van Geschiedenis op dinsdagavond haar weke-
lijkse zuipavond organiseert. 

C: Ah, dat verklaart die warme, kleffe lucht 
in de collegezaal.

Q: Zou kunnen. Het zegt in elk geval iets 
over de populariteit van het vak. 

K: Of van de docent. Dat spreekgestoelte 
staat hem goed.

[Na het college]

K: Zó doorloop je dus de hele twintigste 
eeuw in twee uur.

Q: Het tempo lag vrij hoog, maar Melching 
praatte inzichtelijk. 

C: De Tweede Wereldoorlog bracht hij 
als tragedie, de opkomst van de Westerse 
democratie als een luchtige satire. 

Q: In het begin van het college beloofde hij 
er niet voor terug te deinzen de Sovjets van 
alles de schuld te geven en daar hield hij 
zich aan.

K: Misschien heeft-ie wel gelijk. Het is toch 
ook achterlijk om zo lang te blijven geloven 
in een planeconomie? Zeker als het klopt dat het 
hoogtepunt in zo’n samenleving een jaarlijkse 
uitdeling is van sinaasappels uit Cuba, gifgroen en 
hard als handgranaten.

C: Leve de democratie! Dit college was het hoogte-
punt van mijn week.

Q: Absoluut. Een stortvloed aan nieuwe inzichten. 
Wisten jullie dat Europa na de oorlog gerund 
werd door ‘oude mannetjes’, omdat alle jonkies 
gevallen waren in de strijd? En nooit geweten dat 
de term ‘IJzeren Gordijn’ eigenlijk is bedacht door 
‘onze favoriete journalist’ Joseph Goebbels.

C: Heb ik weer wat te verkondigen op feesten en 
partijen.

Q: Volgens Melching viel het breekpunt van de 
naoorlogse periode in 1962, op het moment dat 
The Beatles hun eerste single uitbrachten. Samen 
met Coca-Cola en de spijkerbroek zouden zij 
tot symbool uitgroeien van het jonge, mondiale 
cultuurideaal.

K: Zelfs in de DDR! Al hadden ze daar de Oost-
Europese colavariant: Club Cola. Nooit van 
gehoord…

C: Niet te drinken volgens Melching. 

K: Gelukkig ontwikkelden zich tijdens de jaren 
zestig naast cola ook individuele en seksuele 
rechten. Ik zat al te wachten op het belangrijkste 
symbool: de anticonceptiepil.

C: Deed hij nou echt voor hoe je een hamster 
platstampt om het fabricatieproces van de pil 
inzichtelijk te maken?

K: Zo werden toch ook drugs gemaakt?

C: Die waren in elk geval onmisbaar. Over 
Jean-Paul Sartre zei Melching dat die tussen 
het dope slikken door ook nog weleens een 
boek schreef.

K: Hij doorprikte wel meer clichés. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd in Europa de dienst kennelijk 
uitgemaakt door de VS!

Q: Want Frankrijk had het te druk met 
Vietnamezen uitroeien, Engeland was 
blut…

C: … de Italianen mochten blij zijn dat 
ook maar iemand hen wilde aanraken, 
en Duitsland moest helemaal zijn mond 
houden.

K: Ik moet zeggen dat ik onderhand begin 
te snappen hoe mensen verleid worden 
door dictators: iemand die zo geestig en 
beeldend spreekt en met zoveel nieuwe 
inzichten komt, moet je toch wel geloven?

C: Ach, een beetje ouderwets is Melching 
wel. Het college was lekker schools, geen 
interactie met het publiek.

K: Hij is niet ouderwets! Hij vergeleek de 
Marshallhulp met de bonus van de direc-
teur van Facebook op een goede dag.

Q: Een begenadigd spreker, dat zeker.

K: Als hij zou opstaan als dictator der 
Nederlanden zou ik hem volgen…  
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Faculteitszaken Homo PromovendusFaculteitszaken De naBescHouwing

Drie Babelredacteuren doen verslag van een college uit een voor hen onbekend vakgebied. 
Deze keer: De Totalitaire Verleiding – Politieke religies van de 20ste eeuw. 
tekst /// charles Derre, Quint italianer en Kim Schoof   Beeld /// anne mondeel

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers eigenlijk? Waar gaat hun proef-
schrift over, en waarom juist dáárover? Deze maand: Kasper van Kooten (1983), 
promovendus in de Europese Studies op het gebied van muziek in de negentiende 
eeuw.   tekst /// luc mastenbroek    Beeld /// Daniel Webb

Het theaterstuk post-WOii
opera en de achtergrondmuziek

college De Totalitaire Verleiding – Politieke 
religies van de 20ste eeuw
Departement Geschiedenis, archeologie en 
regiostudies
Docent Dr. W. F. B. Melching
inhoud De opkomst en ondergang van totalitaire 
regimes in de twintigste eeuw
publiek Brakke, doch aandachtige Geschiedenis-
studenten en keuzevakkers die via via verleid zijn 
tot het volgen van het vak
eindcijfer 9

A fgelopen november gaf Kasper van Kooten 
op het Internationaal Wagner Congres in 
Amsterdam een lezing over Wagners the-

atrale uitwerking van conflict 
en compassie. Tijdens zijn 
studie Muziekwetenschappen 
had hij de muziek van Wagner 
al ‘tot in de komma geanaly-
seerd’; bij het schrijven van 
zijn scriptie probeerde hij aan 
de hand van Wagner juist gro-
tere vragen over operaregie 
te beantwoorden. Toch heeft 
hij besloten niet als Wagner-
expert door het leven te wil-
len gaan. ‘Niets van wat nog 
over hem ontdekt wordt, is 
echt nieuw. Als je iets ont-
dekt denkt te hebben, blijkt 
het altijd weer ergens in een 
obscuur boekje uit de jaren 
zeventig te staan. Een andere 
frustratie is dat het Wagner-
onderzoek vaak over dezelfde 
vraag gaat: Was Wagner een 
boef, en zo ja, hoe fout was 
hij? Men blijft terugkomen 
op het antisemitisme in zijn 
werk. Terwijl het interessante 
aan Wagner juist is dat hij al-
les wat de negentiende eeuw 
definieerde in zich had ver-
eenzelvigd en van daaruit iets 
nieuws tot stand bracht. Om-
dat hij álles is, vind ik die muggenzifterij over zijn 
antisemitisme ook niet zo interessant.’

muziek en nationalisme
Voor zijn proefschrift houdt Van Kooten zich niet 
alleen met Wagner bezig. ‘Om te kunnen promo-
veren heb ik het echt over een andere boeg moe-
ten gooien. Joep Leerssen wilde zijn onderzoek 
naar het nationalisme in de negentiende eeuw 
graag verplaatsen naar de muziek en toen heb ik 
mijn diensten aangeboden. Omdat ik uit een an-
dere hoek kwam, heb ik me wel een hele zomer-
vakantie in moeten lezen in negentiende-eeuws 

nationalisme om tot mijn voorstel te komen.’ Nu 
werkt hij sinds twee jaar aan zijn proefschrift over 
het belang van de Duitse opera binnen een nati-

onalistisch kader. ‘Ik houd me vooral bezig met 
de vraag hoe Duitse opera onderdeel werd van 
de canon – eerder werd het namelijk gezien als 
een soort boerenklucht. Het is dus geen politiek-

historisch onderzoek over componisten die op de 
barricaden gingen staan om de nationale eenwor-
ding te bepleiten. In mijn proefschrift speelt het 

nationalisme een andere rol: 
het is de achtergrondmuziek 
waartegen de cultuur beteke-
nis krijgt.’

overweldigd door de opera
Van Kooten studeerde een 
paar maanden Geschiedenis 
toen hij van de middelbare 
school kwam. Daarna besloot 
hij zich alleen op muziek te 
willen richten, waarna hij 
overstapte op Muziekweten-
schappen en vakken begon 
te volgen aan het conservato-
rium. Als kind van zeven werd 
hij door zijn moeder regel-
matig meegenomen naar de 
opera. ‘Ik had in die tijd nog 
geen bril, dus ik herinner me 
dat ik helemaal niets zag en 
vooral overweldigd werd door 
de muziek. Het voelde toen 
als iets groters dan ik me kon 
voorstellen.’

Wagner is geen wonder
Van Kooten hoopt dat zijn 
proefschrift uiteindelijk in de 
boekhandel zal belanden. ‘Veel 
mensen willen het graag over 

muziek hebben, terwijl ze er heel weinig van we-
ten. Dan gaan ze bijvoorbeeld de hele biografie van 
Wagner uit hun hoofd leren, waarna ze hem als een 
soort wonder zien. Ik wil laten zien dat hij in een 
bepaalde context staat, dat hij in veel opzichten 
voortborduurt op eerdere operacomponisten. 
Voor Duitsland speelde de opera een heel belang-
rijke rol in de ontwikkeling van het nationale den-
ken, terwijl dat nu in Nederland nauwelijks voor te 
stellen is. Wat die kosmopolieten in het Muziek-
theater doen, draagt vooral bij aan het Europees 
gedachtegoed en is voor onze huidige nationalis-
ten helemaal niet relevant.’ 

Die muggenziFTeRiJ 
oveR WAgneRS 

AnTiSemiTiSme vinD iK 
nieT zo inTeReSSAnT

Februari
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Berend Jan Bockting
 30 jaar
Studie
 Bachelor Media & Cultuur (Film), UvA
afstudeerjaar
 2007
Werk
 Freelance filmjournalist 
Salaris
 Geen vast inkomen

‘ik woonde nog thuis in de Achterhoek, in 
Hummelo. Een leuke leraar op mijn middel-
bare school  van Management & Organisatie 

kon heel bevlogen vertellen over hele saaie dingen. 
Dat we geld gingen verdienen en door de vergrij-
zing miljonairs zouden worden. Bedrijfsweten-
schappen, dát moesten we gaan doen. Dus gingen 
wij met een hecht clubje in Nijmegen die opleiding 
volgen. Na anderhalve maand vond ik het zo kut 
dat ik, als in een film, al m’n boeken van tafel veeg-
de en besloot te gaan doen ‘wat ik leuk vond’.

Berend Jan hield zich een jaar bezig met verschil-
lende bijbaantjes in de Achterhoek en vond uitein-
delijk zijn weg naar Amsterdam. Hier begon hij aan 
de studie Media & Cultuur, grotendeels ingegeven 
door zijn passie voor films. ‘Helemaal in het begin, 
misschien al na een maand, schreef ik voor de Xi 
(het blad van Media & Cultuur, red.) over films en 
games. Ik ben er een hele tijd eindredacteur ge-
weest. Dat, in combinatie met de minor Kritiek en 
Journalistiek, was een goede leerschool.’

direct resultaat
‘Tijdens mijn studie hielp ik een paar studie- 
genoten met het Dejima Film Festival. Toen merk-
te ik al dat ik het heel leuk vond om praktijkge-
richt bezig te zijn, om direct resultaat te zien. Dat 
klinkt suf, maar ik moet bij wijze van spreken de  

volgende dag al resultaat hebben. Ik ontdekte in 
die tijd ook wel dat mijn toekomst niet bij de uni-
versiteit lag.’

‘Na verloop van tijd wist ik dat ik toch écht de 
journalistiek in wilde. De master Journalistiek en 
Media leek me dan ook een goede vervolgstap. Op 
de vraag aan een docent wat ik moest doen om 
toegelaten te worden, was zijn antwoord: “Bij een 
redactie werken.” Toen heb ik in de zomer bij ci-
nema.nl van de VPRO gewerkt en uiteindelijk heb 
ik zelfs voor de VPRO Gids kunnen schrijven tijdens 
mijn stage. Daar ontmoette ik ook Gerhard Busch, 
je kan hem wel mijn mentor noemen. Hij heeft mij 
bijvoorbeeld nieuwsberichten leren schrijven. Ik 
moest dan ook voornamelijk filmnieuws in de ga-
ten houden voor die website.’

Het hele weekend weg
Na zijn stage bij de VPRO lukte het Berend Jan om 
de master Media en Journalistiek binnen te ko-
men. De paar jaar daarop werkte hij vooral voor de 
VPRO en NL20. Uiteindelijk kreeg hij de mogelijk-
heid bij de Volkskrant aan de slag te gaan. Hier be-
woog hij zich van de kunstredactie naar Volkskrant 
Magazine en tenslotte belandde hij op de mediare-
dactie. Toen duidelijk werd dat hij niet langer als 
vaste redacteur kon blijven, bleek de filmredactie 
toevallig net een freelancer nodig te hebben. Sinds 

begin 2012 werkt hij daar. ‘Ik denk dat ze vooral 
een jong en flexibel iemand wilden, woonachtig in 
Amsterdam, geen kinderen, et cetera. Iemand die 
je plots naar Berlijn kan sturen voor een paar in-
terviews. Dat je dan opeens het hele weekend weg 
bent, vind ik te gek. Daarnaast ben ik af en toe ju-
rylid op filmfestivals en gaf ik onlangs nog les op 
de Filmacademie.’

Sindsdien is de regelmaat ver te zoeken in zijn le-
ven. ‘Als freelancer mag ik het helemaal zelf weten. 
Soms zit ik vier keer in een week op de redactie, 
andere keren sta ik om half vier ‘s ochtends op om 
met twee koppen koffie een stuk af te tikken. An-
dere dagen moet ik opeens weg voor interviews 
of zit ik de hele middag in een bioscoop.’ Met een 
glimlach: ‘Gelukkig kan ik ook wel eens tot negen 
of tien uur uitslapen en Football Manager spelen.’

een doordacht plan
‘Als ik mensen vertel over wat ik gestudeerd heb, 
klinkt het als een doordacht plan, maar ik deed ge-
woon wat ik het leukst en het interessantst vond. 
Dat schoof langzaam richting de journalistiek. Het 
is vooral belangrijk om stage te lopen of om te 
schrijven voor iets als Xi. Ik denk dat je het met al-
leen een opleiding als Media & Cultuur niet redt. Je 
moet gewoon al je tentakels uitslaan in wat ik 
maar even het “echte leven” noem.’ 

‘De regelmaat is ver te zoeken’
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs 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: 
filmjournalist Berend Jan Bockting (1983).   tekst /// Freek ronner   Beeld /// Daniel Webb 

Faculteitszaken BRooD op De plank
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Hans Kesting  
‘Het gaat nogal heen en weer bij mij’
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‘Jezus, wat een vragen!’, verzucht Hans Kes-
ting als we hem de insteek van het gesprek 
hebben uitgelegd. Steeds zal Kesting kie-

zen tussen een karaktertrek van Georges Danton 
– zijn eigen rol – en een eigenschap van Dantons 
vriend Maximilien de Robespierre, gespeeld door 
Gijs Scholten van Asschat. Tijdens de Franse Re-
volutie streden beide mannen voor hun idealen, 
al liepen hun opvattingen over een betere wereld 
net zozeer uiteen als hun temperament. Danton, 
een decadente bon vivant die zijn tijd kaartspe-
lend in bordelen doorbrengt, is een ontspannen 
en sympathieke liberaal die vrijheid hoog in het 
vaandel heeft staan. Robespierre daarentegen is 
streng voor zichzelf en voor anderen en wordt 
ook wel ‘de onkreukbare’ genoemd. Dat Danton en  
Robespierre van elkaar verschillen als dag en 
nacht moge duidelijk zijn. Welke personage past 
het best bij de persoon Hans Kesting? 

sympathiek versus tiranniek 
‘Ik ben dwangmatig bezig met wat ik maak. Daar-
mee kan ik mijzelf en anderen tiranniseren. Ik 
zou ook wel eens niet bezig willen zijn met tekst 
en de bogen van een zin. Het is zoals een violist 
bijvoorbeeld – altijd bezig met oefenen om zonder 
fouten te spelen. Datzelfde geldt voor een acteur. 
Ik ben mijn eigen instrument. Dat betekent leven 
in je hoofd; het spel moet zo zuiver mogelijk. Dat 
ik iets uitspreek op de manier waarop ik het me 
voorgenomen heb.’   

‘Op enig moment in het stuk is er een enorme bot-
sing tussen Robespierre en Danton. Er moet dan 
iets waarachtigs in mijn spel zitten. Ik moet wer-
kelijk proberen te vechten voor mijn leven in die 
monoloog. Vervolgens kan ik dat moeilijk loslaten. 
Ik dacht altijd dat me dat beter zou lukken naar-
mate ik ouder zou worden. Dat de bevestiging die 
ik krijg me een zekere rust zou geven. Maar het 
tegenovergestelde gebeurt: de onzekerheid wordt 
steeds groter. Wordt deze rol dan eindelijk de mis-
kleun uit mijn carrière? Afstand van dat gedrag 

neem ik door heel veel te gaan eten of uit te gaan. 
Dat eten doe ik nog steeds, maar tegenwoordig 
sport ik om mijn kop leeg te krijgen. Of ik ga mooie 
spullen kopen voor in mijn huis.’   

‘Iedere keer denk ik: het beste moet nog komen. 
Die voorstelling was geslaagd en ik speelde een 
goede rol, maar het kan nóg beter. Er zit ook veel 
genieten bij, hoor. Ik vind het fijn om op het toneel 
te staan, maar er is ook altijd dat kritische, dat als 
ik iets uitspreek ik daar meteen ook iets van vind. 
Het is schizofreen krankzinnig. Ik wil mezelf altijd 
nóg beter onder controle krijgen. Je leeft als acteur 
in een rare tweestrijd, want je moet een enorme 
vrijheid hebben op het toneel. Dat wil zeggen: ik 
moet wezenlijk naar mijn tegenspeler kijken, luis-
teren en contact maken, terwijl we tegelijkertijd 
allebei een afspraak spelen die we hebben gere-
peteerd. Om iedere keer die afspraak zo spontaan 
mogelijk te laten zijn, de waarachtigheid waarmee 
je dat doet, dat maakt het verschil tussen een goe-
de en een slechte acteur.’   

slachtoffer versus moordenaar 
‘Op een gegeven moment is Danton de revolutie 
moe. Hij zoekt naar rust, maar is bang dat hij die 
nooit zal vinden, zelfs in de dood niet. Dat herken 
ik wel. Tussen mijn dertigste en mijn veertigste 
heb ik een depressie gehad. Daarvoor ben ik in 
therapie geweest, maar ik geloof dat het deels 
ook in mijn genen zit. Door mijn depressie heb ik 
niet al die tijd in bed gelegen, maar had ik last van 
angstaanvallen en depersonalisatie. Echt, ik moest 
in de spiegel kijken en denken: ik ben echt wie ik 
ben.’   

‘Toch zou ik mijzelf niet zo snel een slachtoffer 
noemen, ik ben te dominant. Alhoewel, ik ben 
eens, ik was een jaar of dertien oud, een week op 
vakantie naar Parijs geweest met vrienden, en 
toen ben ik heel erg gepest. We waren met een 
groepje van vijf, en op de een of andere manier 
kon ik niets goed doen. Ik ben bijna verzopen toen, 
omdat iemand me te lang onder water hield in 
een zwembad. Dat heeft zo’n impact op me gehad 
dat ik toen dacht: ik laat me nooit meer zo wil-
loos behandelen. De kracht van mijn humor heeft 
me geholpen, ik ontdekte het gemak waarmee ik 
mensen met een grap te kakken kon zetten. Dat ik 
op mijn drieëndertigste enorm ben gaan sporten 
heeft er misschien ook wel iets mee te maken. En 
dan ben je ook nog homoseksueel, dacht ik wel-
eens. Wat voor ellende gaat dat je nog opleveren in 
de wereld? Wat er toen gebeurd is in Parijs begrijp 
ik nog steeds niet. Het verschil is dat ik nu weet 
dat zulke dingen gebeuren, dagelijks. In mijn leven 
was die ene week Parijs genoeg.’   

ondeugdelijk versus deugdelijk 
‘In mijn spel zoek ik altijd naar het ondeugdelijke, 
het ‘niet braaf zijn’. Ik neem mijn werk heel seri-
eus. De mensen die ik bewonder zijn allemaal op 
zo’n manier bezig met wat ze doen. Of iemand nu 
decors maakt, regisseert of acteert; als je op een 
bepaald niveau iets wil doen, moet dat op zo’n on-
deugdelijke manier. In mijn ogen is dat een variant 
van bezetenheid. Ik vind de ondeugdelijke wereld 
ook gewoon spannend.’ Lachend: ‘Het levert me 
ondeugdelijke momenten en ondeugdelijke herin-
neringen op. Dat geldt voor alles. Ik heb liever tien 
bitterballen dan vijf, liever zeven gin-tonics dan 
twee. Ik kán niet deugdelijk zijn. Deugdelijk zijn zit 
voor mij heel erg op één lijn met saai, braaf, oppas-
send, vlijtig. En ik ben niet vlijtig, ik ben bezeten.’   

‘Ik heb door deze instelling veel pret gehad. Dat 
zijn ervaringen waar ik uit put. Nog steeds. Eigen-
lijk valt mijn ondeugdelijkheid onder de noemer 
seks, drugs en rock & roll. Het verlangen daarnaar 

wordt minder naarmate ik ouder word, maar het 
is niet weg. Het verschil is dat ik er tegenwoordig 
alleen op zon- en feestdagen gehoor aan geef. Die 
uitspattingen heb ik nodig, en daarna ben ik weer 
voor een paar weken uitgeraasd. Weet je dat als je 
toneel speelt, en je een enorme kater hebt, je dan 
vaak tot de beste dingen komt? Je laat dan, door de 
vermoeidheid, zo veel weg. Alsof je ontvankelijker 
bent voor alles. Klinkt dat cryptisch?’   

externe bevestiging versus interne overtuiging 
van eigenwaarde 
‘Externe bevestiging, helaas. Ik blijf zoeken naar 
dat wat ik doe gezien wordt, al wordt de groep 
waarvan ik belangrijk vind dat ze het zien wel 
steeds kleiner. Er is een aantal mensen op wiens 
mening over wat ik doe, ik vertrouw. En al ben ik 
niet meer zo onzeker als vijfentwintig jaar gele-
den, de angst dat zal blijken dat het allemaal een 
grote vergissing geweest is met mij, die blijft. De 
mening van mijn beste vriendin Lineke Rijxman 
(actrice bij het gezelschap De mug met de gouden 
tand, red.), die vind ik belangrijk. En die van Gijs de 
Lange, van wie ik les heb gehad op de toneelacade-

mie in Maastricht. Maar ik zal na een voorstelling 
nooit aan Halina (Reijn, zijn collega bij TA, red.) 
vragen: “Vond je me goed?” We hebben het er wel 
over als we praten over wat we met elkaar te ver-
hapstukken hebben op het toneel. Ik ben voor mijn 
zelfvertrouwen niet afhankelijk van wat er in de 
kranten geschreven wordt. Ik kan hopen dat wat ik 
doe gezien wordt, maar als ik ergens honderd pro-
cent in geloof blijft het voor mij bestaan, los van 
wat er wel en niet geschreven wordt.’   

exorbitant versus lopen in het gelid 
‘O ja, dat vrije exuberante libertijnse van Danton, 

dat bén ik. Himmelhoch jauchend zum tode betrübt 
– het gaat nogal heen en weer bij mij. Het is milder 
nu ik ouder ben, maar weg gaat het niet. Zozeer als 
ik een uitzinnige kant heb, bestaat daarnaast een 
zwaarmoedige kant. Ik ben dat ook wel gaan koes-
teren voor mijn acteurschap. Ook die strengheid 
waarmee ik mijn werk benader wordt niet minder. 
Het werk, de rol, moet veroverd en onderhouden 
worden, altijd. Ik had Robespierre wel kúnnen 
spelen. Wat mensen zeggen, dat een rol je op het 
lijf geschreven moet zijn, dat klopt niet. Het is mijn 
vak om bij alles wat ik speel op zoek te gaan  
naar raakvlak met mezelf. Dat is enigszins noodza-
kelijk – hoe kun je een ander spelen als je niets 
herkent in het personage dat je tot leven moet 
brengen? Uiteindelijk moet iedere goede acteur 
elke rol kunnen spelen. Ik hoop dat ik in mijn spel 
personages creëer waar jij – als toeschouwer – 
mee zou willen verkeren. Dat je kennis met me zou 
willen maken.’ 

iK Kán nieT 
DeugDeliJK ziJn 

WoRDT Deze Rol 
DAn einDeliJK De 

miSKleun uiT miJn 
cARRièRe?

Toneelgroep Amsterdam speelt vanaf deze maand Georg Buchners Dantons dood, met  
Hans Kesting (1960) in de titelrol. Babel sprak hem over strengheid, onzekerheid en 
ondeugdelijkheid.   tekst /// noor Kuijpers en minthe lok    Beeld /// andrea margelli 

‘ik ben niet vlijtig, ik ben bezeten’

tournee 6 februari t/m 13 april, meer informatie 
en speellijst via tga.nl. 
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Stapels Vreemde obsessie, verzamelwoede of gewoon een hobby? Vier FGw’ers tonen aan 
dat het onderscheid soms moeilijk te maken is. Normaal gesproken mag geen mens 
in de buurt van hun verzameling komen, maar voor één keer willen ze hun passie 
met Babel delen.   tekst /// Hanna Bijl en charles Derre   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Journalistiek BeelDRepoRtage Journalistiek BeelDRepoRtage

Ze begon ermee voor Amélie Poulain en haar vriendje het hip maakten: al 
jaren raapt Rhiannon Parkinson (1989, master Holocaust and Genocide 
Studies) pasfoto’s van de grond die ze tijdens stadswandelingen aantreft. Als 
studente uit Groot-Brittannië verzamelde ze de meeste foto’s uit haar collec-
tie in haar geboorteland. Sinds haar komst naar Amsterdam in september kon 

Jasmijn Groot (1989, bachelor Geschiedenis) verzamelt sleutelhangers die 
elk een eigen verhaal vertellen. Sinds twee jaar koopt ze in elk land waar ze 
naartoe reist een exemplaar. ‘Zo probeer ik de herinnering aan die plaats le-
vendig te houden. Ik wil alles van een land in me opnemen en bewaren.’ Nu 
bezit ze souvenirs uit onder meer Denemarken, Hongarije, Zuid-Korea, Grie-
kenland en Italië. Vooral aan de sleutelhanger uit Griekenland heeft Jasmijn 

Hugo Brieffies (1994, bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur) verza-
melt brieven met poststempels van over de hele wereld. Daarvoor heeft hij 
een bijzondere methode. ‘Ik stuur brieven naar verzonnen personen. Om-
dat die niet kunnen worden bezorgd, worden ze retour afzender gestuurd 
met poststempels erop van het land in kwestie. Ik stuur brieven naar alle  

‘Ik heb nu ongeveer tweeduizend platen’, vertelt Robert Bergman (1990,  
bachelor Muziekwetenschappen). ‘Vroeger luisterde ik altijd muziek op inter-
net. Toen ik een keer met een vriend meeging naar een platenzaak, ontdekte 
ik allemaal nieuwe muziek die ik online nooit was tegengekomen. Omdat je 
in de bakken zoekt en een leuke plaat meteen kunt afspelen, koop je snel iets 

ze toch al twee nieuwe aanwinsten aan haar album toevoegen. ‘Zo’n vondst 
maakt mijn dag helemaal goed! Dan fantaseer ik over de mens achter de foto. 
Mijn verzameling komt voort uit een gezonde dosis voyeurisme, maar ik ge-
bruik het vooral als inspiratie voor mijn verhalen. Zo krijg ik mijn personages 
cadeau.’ 

goede herinneringen. Toen ze in Ithaka op zoek ging naar het paleis van Odys-
seus, verdwaalde ze in een bos. Na een aantal uur werd ze gered door een 
potige, Griekse brandweerman. ‘Ik was zo blij dat hij me kwam redden, dat ik 
die ervaring nooit meer wilde vergeten. In het plaatselijke winkeltje kocht ik 
meteen een sleutelhanger als aandenken.’  

uithoeken van de wereld, bijvoorbeeld naar het onderzoeksstation op Antarc-
tica en al die kleine eilandjes in de Grote Oceaan. Meestal wordt de envelop 
alleen afgestempeld, maar soms wordt hij opengemaakt en krijg je een brief 
retour. Het is altijd weer spannend of een brief überhaupt terugkomt.’

nieuws. Ik luister de hele dag muziek, voor elke stemming heb ik een andere 
plaat. Het mooie aan platen is dat ze een verhaal vertellen. Zo heb ik een plaat 
die door een Japanse pornoactrice is ingezongen. Tussen de muziek door hoor 
je allerhande seksgeluiden. De verkoper wilde hem eigenlijk niet afspelen in 
de winkel. Dat vind ik mooi, het geeft de muziek een extra lading.’
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Maar moet dat niet uit de studenten zelf 
komen?
Vintges, zuchtend: ‘O, nee, nee. Ze moeten het le-
ren door het voor te doen. De studenten moeten 
die attitude aangeboden krijgen.’ 
Truijens: ‘Toen ik in de jaren 70 Nederlands stu-
deerde moest je voor elk onderdeel – Middel-
eeuwen, Gouden Eeuw, ga zo maar door – vijftig 
boeken lezen. Dat hebben ze uit het programma 
gesneden, met het idee: lezen doe je wel in je vrije 
tijd. Natuurlijk ga je als student in je vrije tijd niet 
de Warenar zitten lezen, je hebt wel wat beters te 
doen.’
Vintges: ‘Veel studenten van nu zijn vooral aan 
het rekenen: hoeveel moet ik lezen om het te ha-
len? Efficiëntie. En daarvan heb ik nu zo veel last. 
Wanneer ik een masterstudent binnen krijg, heb 
ik eerst minstens drie weken nodig om die te her-
programmeren. Vaak lukt het pas na een maand 
of twee om studenten zover te krijgen dat ze zich 
gaan afvragen wat ze zelf belangrijk vinden. Er is 
zo’n ontzettende barrière, zoveel angst, vooral om 
toe te geven dat je bepaalde dingen niet kent, ter-
wijl ik denk: jongen, zeg het maar gewoon.’ 

In hoeverre is deze mentaliteit een gevolg van 
het beleid?
Vintges: ‘We zijn net met H.NU uitgenodigd door 
het ministerie, en dan krijg je een lijstje met wat ze 
van plan zijn. Huiver mee, dit zijn de onderwerpen 
waar het ministerie vanuit ‘toekomstverkenning’ 

mee bezig is. Op één: digitalisering. Dat zijn de on-
line colleges waar jullie allemaal zo om gevraagd 
hebben. Kunnen jullie straks bij uitzondering nog 
eens een levende docent zien. Verder: versterking 
van de topsectoren, excellency: de grootst moge-
lijke onzin. Flexibilisering...’
Truijens: ‘Een plukje dit, een snuifje dat.’
Vintges: ‘The skills for the 21th century.’ 
Truijens, lachend: ‘Hou op, hou op!’

Wat kun je daar nu op tegen hebben: skills 
voor deze eeuw?
Truijens: ‘Skills for the 21th century, man, dat zijn 
aloude dingen als samenwerken en inlevingsver-
mogen. Alles wat eigenlijk al bestond, maar het 
21e-eeuwse is dat het zich nu allemaal op een iPad 
afspeelt. Oude wijn in nieuwe zakken.’ 

Het universitaire onderwijs hobbelt maar een 
beetje achter de maatschappij aan?
Vintges: ‘Nee, ik heb het gevoel dat er een tegen-

beweging komt. Er is weer een underground be-
weging van jongeren die boeken lezen, uit deze 
beweging moet het verzet en de vernieuwing  
komen. En het moet samenvallen met de ontevre-
den onderzoekers, de studenten die protesteren 
tegen de bètafusie met de VU en meer van dat 
soort bewegingen.’ 

Een actiegroep die pleit voor meer contact-
uren, minder iPads en een terugkeer van de 
canon, dat wordt wel een beetje een conserva-
tieve tegenbeweging.
Truijens: ‘Je kan het ook hyperprogressief noe-
men!’
Vintges: ‘De mens moet weer terug, wat is dáár 
nou conservatief aan? Tenzij je in het posthumane 
tijdperk wilt leven, natuurlijk.’ 

‘studenten en docenten worden 
tegen elkaar uitgespeeld’

12 Babel

Journalistiek in gespRek Journalistiek in gespRek

Hoewel Aleid Truijens zich in haar wekelijkse 
column regelmatig op het academisch on-
derwijs richt, acht ze zichzelf geen expert op 

dit gebied. ‘Ik ben columnist, geen diepgravende 
kenner van dit dossier’, mailt ze voorafgaand aan 
het interview. Juist haar status als outsider maakt 
haar een interessante commentator; ze houdt zich 
ver van onnodig jargon en is niet bang grote lijnen 
te schetsen. Regelmatig moet het onderwijsbeleid 
vanuit Den Haag het in haar columns ontgelden.

Aan de andere kant van de tafel zit Karen Vint-
ges, medeoprichter van het onlangs gevormde 
platform H.NU. Samen met zo’n twintig collega’s, 
afkomstig van alle Nederlandse universiteiten, 
constateert ze een afnemende solidariteit in het 
academisch onderwijs en pleit ze voor een her-
nieuwde universiteit. 
Ondanks hun verschillende kritiek op de beleids-
bepalers zijn ze het over één ding met elkaar eens: 
de kwaliteit van het academisch onderwijs is niet 
wat het zou moeten zijn. 

Mevrouw Vintges, op welke manier hebben 
docenten last van de managerscultuur binnen 
de universiteiten waar u zich tegen verzet?
Vintges: ‘Wij als professionals worden verkleuterd 
door de managers, met al die administratie en be-
oordelingsformulieren. Het beleid wordt gevoerd 
in een taal van wantrouwen en dat voelt niet goed. 
Wij hebben respect en ruimte nodig. Ze toetsen 
ons bijvoorbeeld volgens een bepaald didactisch 
model, maar ik doceer niet aan de hand van zo’n 
model. Ik doceer volgens de 3 C’s: competentie, 
creativiteit en contact.’ 

Hoe moeten deze C’s dan worden getoetst?
Truijens: ‘Het is een misvatting dat die meten-is-
weten-cultuur tot verbetering leidt. Je demotiveert 
juist diegene van wie het toch moet komen. Aan de 
ene kant is het begrijpelijk dat je de kwaliteit van 
het onderwijs wilt toetsen, maar aan de andere 

kant richt je daarmee veel schade aan. Kijk naar 
het Finse onderwijs: geen onderwijsinspectie en 
het beste van Europa.’
Vintges: ‘Respect voor de professional!’

Het is toch goed dat studenten via beoorde-
lingsformulieren een kleine inspraak hebben 
op de universiteit?
Vintges, verontwaardigd: ‘Die anonieme enquêtes? 
Weet je wat wij naar ons hoofd krijgen? Die en die 
moet maar eens met pensioen, dat soort taal. Dat 
is allemaal frustratie die naar boven komt. En er 
wordt naar geluisterd: docenten worden op het 
matje geroepen om verantwoording af te leggen. 
Dat zijn intimiderende en angstaanjagende ge-
sprekken. De universiteit als panopticum. We moe-
ten van die formulieren af en zeker van die anoni-
miteit, het is soms net zo’n uitlaatklep als Geenstijl. 
En waarom zou je überhaupt de kwaliteit van het 
onderwijs willen meten? Wij doen gewoon ontzet-
tend ons best.’

Truijens: ‘Dat laatste vind ik geen argument. Na-
tuurlijk moet je op de één of andere manier kijken 
of docenten het goed doen.’
Vintges: ‘De studenten en docenten moeten sa-
men het onderwijs maken. Door als student bij-
voorbeeld in een vroeg stadium tegen je docent te 
zeggen waarmee je het niet eens bent. Je bent er 
samen bij. Studenten moeten hun invloed pakken 
en niet achteraf anoniem spuien. Zij zijn ook ver-
antwoordelijk voor het onderwijs.’ 

Truijens: ‘Als ik dit zo hoor, klinkt het alsof de  
studenten en docenten samen moeten optrekken 
tegen de managers?’ 
Vintges: ‘Dat klopt, want we worden nu tegen  
elkaar uitgespeeld.’

De lage opkomst bij de studentenraadverkie-
zingen lijkt erop te wijzen dat studenten niet 
echt inspraak willen.
Vintges, stellig: ‘Studentenpolitiek heeft niets met 
directe zeggenschap te maken. Iets representatiefs 
kiezen, ja. So what. De studenten moeten uitge-
daagd worden. Maak bijvoorbeeld zelf je onder-
wijs, ga zelf in themagroepen werken.’ 
Truijens: ‘Het is nu niet uitdagend genoeg: organi-
seer meer contact en laat de studenten hun eigen 
onderwijs ontwerpen en met eigen ideeën komen.’ 

Dat klinkt duur, terwijl er bezuinigd moet 
worden.
Truijens: ‘Je moet niet zomaar aannemen dat er 
bezuinigd moet worden, dat is een verkeerde hou-
ding. Geld is niet iets wat er is of niet is, geld is iets 
wat je ergens aan besteedt.’ 
Vintges: ‘De mentaliteit dat er geen geld is, is aan 
het oprukken. Als geesteswetenschappen moeten 
we daarvoor oppassen.’ Diep zuchtend: ‘Ik vind het 
heel moeilijk voor jullie generatie. De bezuinigin-
gen leggen zo’n grote druk op de studenten, vanaf 
hartstikke jong zijn ze al bezig met hun cv. Bij mij 
kwam dat pas rond mijn dertigste, toen ik dacht: 
Nu zal het bijltje wel vallen. Maar er is ook iets heel 
positiefs voor jullie: ik hoor van alle kanten – ook 
uit het bedrijfsleven - dat de academische vorming 
weer terug moet komen.’ 
Truijens: ‘Meer aandacht voor Bildung! Voor al-
gemene ontwikkeling, culturele kennis, nadenken 
over de wereld.’
Vintges: ‘De studenten willen veel liever die  
academische attitude terug, dan de skills die ze nu 
aangeleerd krijgen. Die skills vervluchtigen, be-
grijp je?’

Managerscultuur, verkleutering en panopticisme: volgens UvA-docent  
Karen Vintges (1953) en Volkskrant-columnist Aleid Truijens (1955) gaat 
het de verkeerde kant op met de universiteiten. Een gesprek met een insider 
en een outsider over de problemen in het academisch onderwijs.   
tekst /// luc mastenbroek en aimée plukker   Beeld /// Jordie Volkerink

Aleid truijens schrijft een wekelijkse column over 
opvoeding en onderwijs voor De Volkskrant. Tot 
haar onderwerpen behoren onder andere diploma-
inflatie, de huidige werkloze afgestudeerden en de 
dure honours-programma’s.

Karen vintges doceert Filosofie aan de uvA en 
is mede-oprichter van het platform Hervorming 
Nederlandse Universiteiten (H.NU), een groep 
wetenschappers die zich verzet tegen de econo-
misering, hiërarchisering en bureaucratisering van 
de universiteiten. 

tRuijens: ‘Het is 
een misvatting dat 

een meten-is-weten-
cultuur tot 

verbetering leidt’ 

vintges: 
‘studenten moeten 

Hun eigen onderwijs 
ontwerpen’
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Het swipen is bijna een automatisme: ja, nee, 
nee, nee, nee, ja, nee. Na een week tinderen 
beoordeel ik in een halve seconde welke 

man de nieuwe liefde van mijn leven zou kunnen 
worden. Dj’s en mannen met fluorescerende verf 
op hun gezicht wijs ik meteen af. Ik ben op zoek 
naar een vriendelijk gezicht. Niet te hipster, maar 
wel leuk. Mijn rijtje matches groeit, en ik raak aan 
de praat met Mark. Hij houdt gelukkig niet van 
snowboarden of surfen, en heeft ook geen vrijwil-
ligerswerk gedaan in Afrika. Bovendien heeft hij 
me nog niet naar mijn behamaat gevraagd, of een 
foto van zijn geslachtsdeel opgestuurd. Een goed 
teken. 

Belachelijk vond ik het aanvankelijk, het hele Tin-
deravontuur. Maar het rücksichtslos keuren van 
mannen heeft iets verslavends. Zeker als je achter 
de veilige Tindermuur zit en elke minder geslaag-
de match met een druk op de knop uit je leven 
kunt wissen. Door de sepiabril van de dating-app 
zien alle mannen er hip en mooi uit. Allemaal lij-
ken ze dj, fotograaf of snowboarder te zijn. Waar 
zijn de huismussen, de accountants en belasting-
adviseurs? De vrouwen promoten zichzelf met bi-
kinifoto’s, drinken wijn en leven zo te zien in één 
groot zonnig festival. De tinderaar krijgt alleen de 
mooiste stukjes uit ieders leven te zien. De app 
kwekt opgewekt als ik een nieuwe match heb, en 
verzwijgt het leger aan mannen die me afwijzen. 
Tinder lijkt de ultieme egoboost voor de onzekere, 
eenzame of verveelde ziel. Wat zegt het over ons, 
de twintigers en dertigers van nu, dat we zo mas-
saal voor deze lightversie van internetdaten val-
len? 

We spreken af voor een koffiedate op de Nieuw-
markt. Als ik het café binnen kom, stoot hij zijn 
koffiekopje om. Zijn onhandigheid stelt me gerust. 
Onwennig zitten we tegenover elkaar, de winter-
zon schijnt in zijn gezicht. Ik maak een flauw grap-
je, hij lacht ongemakkelijk. We hebben het, uiter-
aard, over Tinder. We vragen ons af of dit nou een 
blind date is, en hoe groot de kans is om via Tinder 
de liefde van je leven te ontmoeten. Mark blijkt net 
een lange relatie achter de rug te hebben, en ‘voor 
de grap’ op Tinder te zitten. Een veelgehoorde uit-
spraak. Niemand lijkt toe te willen geven meer te 
willen dan een oppervlakkige flirt, een korte ont-

moeting. tinderen is vooral cool als grappig tijd-
verdrijf, mensen met serieuzere datingambities 
krijgen al snel het stempel van wanhopig en een-
zaam op het voorhoofd gedrukt. Ook ik schaam me 
enigszins voor mijn Tinderprofiel. Wanneer ik de 
foto van een bekende voorbij zie schieten, slaat de 
schrik me voor een seconde om het hart. Waarom 
eigenlijk, waar schaam ik me voor?

Na anderhalf uur rekenen we af. Buiten neem ik 
afscheid met één Amsterdamse zoen op de wang. 
Een paar dagen later piept mijn telefoon: wil ik nog 
een keer afspreken? Ik twijfel even, mijn innerlijke 
egomonster groeit weer een stukje, maar uiteinde-
lijk zeg ik nee. Hoewel Mark, afgaande op zijn pro-
fiel, in theorie een goede match voor mij zou zijn, 
bleek hij in de praktijk toch erg saai. Op Tinder was 
hij gevat en geestig, in het echt toch vooral braaf 
en burgerlijk. Het online flirten bleek spannender 
dan de werkelijkheid. 

De paradox van Tinder is dat niemand toe wil ge-
ven op zoek te zijn naar iemand. Serieus op zoek 
zijn impliceert eenzaamheid. We zijn expert ge-
worden in het branden van onszelf, en toegeven 
dat je op zoek bent, dat is nou eenmaal niet sexy. 
Door het online flirten te verpakken als grapje, 
kunnen we veilig busladingen potentiële partners 
doorzoeken. En mocht er nou toch een serieuze 
relatie uit voorkomen, dan zijn we oh zo verrast, 
want we waren echt niet op zoek hoor. De kracht 
van Tinder is bovendien de grote, gratis, risicovrije 
egoboost die de app je bij elk bezoek toebrengt. 
Dat we met het aanmaken van een profiel eigen-
lijk al aangeven dat we die egoboost nodig hebben, 
past niet in ons zelfbeeld als gelukkige en sexy 
mensen. 

Het gevoel gewild te zijn – dat deze app je geeft – is 
zeer vleiend, maar ik mis de spanning van het ‘ou-
derwetse’ daten. De blikken die elkaar kruisen, de 
subtiele non-verbale communicatie die vooraf gaat 
aan de toenadering. Romantiek is bij Tinder ver-
worden tot consumptiegoed, flirts zijn even inwis-
selbaar als wegwerpzakdoekjes. Geen leuke 
match? Even swipen, je hebt zo een tiental nieuwe 
kandidaten. Hoe gelikter je profiel, hoe meer mat-

ches. Tinder lijkt te bewijzen dat er in het spel der 
liefde steeds minder plaats is voor verliezers, voor 
het maken van fouten. De app is vermakelijk, maar 
deze manier van daten is mij te klinisch, te perfect. 
In deze digitale wereld is er geen plaats meer voor 
onderkinnen, dikke billen en ander menselijk fa-
len. De gepolijste Tinderprofielen laten geen ruim-
te voor verrassing, voor unieke karaktereigen-
schappen die niet uit te drukken zijn in een tagline. 
We doen onszelf te kort met Tinder. 

een zaterdagavond in het Grand Café van De 
Balie. Ik was reeds een uur in gesprek met 
Emma, mijn allereerste Tinderdate, toen ik 

haar het volgende vroeg:
‘Waarom heb jij eigenlijk zo’n dating-app?’
Even bleef het stil. Mijn onverbloemde woorden 
brachten haar in verwarring. Het was de vraag die 
ons volledige gesprek had beheerst, maar die nie-
mand tot dan toe had durven stellen. 
‘Ik weet het niet,’ zei ze. ‘Het leek me gewoon leuk.’
Ik moet het de makers van Tinder nageven: geen 

enkele keer had ik tijdens het gebruik van de  
app het gevoel met iets ernstigs bezig te zijn. Het 
leek eerder op een smartphonespelletje waarin 
de personages als bij toeval bestaande mensen 
waren. De ludieke vormgeving van de applicatie 
zorgt er namelijk voor dat Tinder het wanhopige 
stigma van datingsites niet met zich meedraagt.  
Ik hoefde geen lange vragenlijst over mijn inte-
resses in te vullen en nergens kenbaar te maken 
wat voor soort relatie ik wilde. Neen, bij Tinder 

is één keer swipen voldoende. Zelfs met afwijzing 
gaat het programma zorgvuldig om: als gebruiker 
kreeg ik enkel een melding als ik en een ander  
elkaars profiel hadden geliket. Alle overige  
informatie werpt de app meteen in de digitale ver-
geetput.  

Zelf ben ik geen romanticus. De voornaamste  
eigenschap van een vrouw is voor mij het be-
zit van een rijbewijs. Zo kan ik, als haar partner,  
altijd rekenen op een gratis chauffeur. Toch wilde 
ik niemand op Tinder voor de gek houden: ik was 
op zoek naar echte liefde. Ook van Tinder eiste 
ik dat het mij op de juiste weg zou helpen. Toen 
ik mijn match met Emma vond, merkte ik snel 
dat mijn conversatie met haar diepgaander was 
dan alle andere die ik tot dan toe op Tinder had  
gevoerd. Dat Emma geen verdoken prostituee 
bleek te zijn, in tegenstelling tot de helft van mijn 
andere matches, was daarbij mooi meegenomen. 

De chatsessies met Emma, die ongeveer een week 
omspanden voor we op date gingen, bleken al-
lesbehalve oppervlakkig. We praatten over onze 
studies, arthouse films en zeventiende-eeuwse 
schilderkunst. Even overwoog ik het Rijksmuseum 
als locatie voor ons eerste afspraakje te kiezen; ik 
wilde Emma immers een originele ervaring bezor-
gen. Toen ik haar uiteindelijk de vraag stelde om 
elkaar te ontmoeten, hield ik het bij het café van 
De Balie: traditioneler, maar minstens even intel-
lectueel.  

De daaropvolgende zaterdagavond zagen we el-
kaar. Ze beantwoordde exact aan het beeld dat ik 
op basis van haar profielfoto had gevormd: blond, 
ongeveer mijn leeftijd en – zoals ze had gezegd – 
wat klein. Onze dikdoenerige gesprekken zetten 
we in levende lijve voort – alsof we de lichtzinnige 
manier waarop we elkaar hadden leren kennen 
niet wilden bekennen. Ikzelf had met die veelbe-

sproken oppervlakkigheid van Tinder echter wei-
nig problemen. Ook in het dagelijks leven bezit 
liefdeschemie weinig diepgang: langdurig oogcon-
tact is vaak al voldoende om tot iemand een aan-
trekking te voelen. Tinder veroordelen omwille 
van eenzelfde oppervlakkigheid zou ik daarom te 
kortzichtig vinden. 

Mijn date met Emma verliep aangenaam, al wist ik 
eerst niet hoe ik me tot haar moest verhouden. Me 
achter een scherm verbergen lukte niet meer: ik 
kon niet langer nadenken over de woorden die ik 
haar zou zeggen of een smiley gebruiken om mijn 
stemming weer te geven. Ik was op de oude wet-
ten van het versieren aangewezen: aantrekkelijk 
en toegeeflijk zijn, en toch gevat reageren. De vir-
tuele realiteit had de verleiding weliswaar sneller 
en toegankelijker gemaakt, maar de fysieke wereld 
bleek onontkoombaar. Waarom offerden Emma en 
ik een avond op aan dit spel? Waren wij aan het 
wachten op een plotse overrompeling van harts-
tocht en seksueel verlangen? Het groteske, bijna 
lachwekkende antwoord hierop was ongetwijfeld 
‘ja’. Het spelen met het haar, elkaar lange tijd aan-
kijken, de subtiele aanrakingen… Het was allemaal 
aanwezig. Pas toen ik aan mezelf durfde toegeven 
dat ik deze date wel enigszins ernstig opvatte, 
vond ik een verklaring voor mijn aanvankelijke 
onwennigheid. 

Nochtans benoemden de meeste Tindergebrui-
kers die ik sprak, waaronder ook Emma, de app 
slechts als een leuke bezigheid. De vele uren die 
deze mensen in swipen investeren, bewijzen ech-
ter dat ze in feite een fundamentele behoefte pro-
beren te bevredigen. Het gaat om verbondenheid 
met anderen – iets dat in sommige gevallen heel 
letterlijk is te nemen. En hoewel Tinder de liefde 
niet zomaar tevoorschijn kon toveren, bracht de 
app op een zaterdagavond toch maar mooi twee  
mensen samen. Al het overige liet het aan de ge-
bruiker over. 

Net voor Emma en ik omstreeks twee uur ‘s nachts 
huiswaarts keerden, besefte ik dat ik haar één 
vraag niet had gesteld. Bij de uitgang van het café 
vroeg ik:
‘Emma, heb jij al een rijbewijs?’
‘Ja,’ zei ze. ‘Waarom vraag je dat?’
Ik gaf haar geen antwoord. Ik dacht alleen: ‘Zou 
het? Zou het dan toch?’ 

Journalistiek RepoRtage Journalistiek RepoRtage 
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In tijden van eenzaamheid en sociale media is er Tinder. Meer dan 330.000 Nederlanders maken gebruik van de applica-
tie die je met een vingertoets nieuwe geliefden voorschotelt. Romantiek als consumptiegoed of slechts een nieuwe verlei-
dingstruc? Twee redacteuren sloegen zelf aan het tinderen en kwamen tot verschillende conclusies.   Beeld /// Josephine eisses

Romantiek als consumptiegoed: Tinder is flirten zonder risico’s.   tekst /// Hanna Bijl

De nieuwe verleiding: Tinder lijkt een spel, maar maakt als experiment 
snel plaats voor werkelijke verlangens.      tekst /// charles Derre

Consumenten van de liefde

wegwerpdaten
de liefdesloterij 
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Groot was mijn verbazing toen ik werd gevraagd mee te werken aan een in-
terview voor een gerespecteerd medium. De journaliste deed onderzoek naar 
een mogelijke ‘trouwtrend’ onder jongeren. In plaats van vrijblijvend samen-
hokken, kiezen zij er steeds vaker voor om in dat archaïsche huwelijksbootje 
te stappen. Aangezien ikzelf op de tere leeftijd van 24 jaar het jawoord gaf aan 
mijn man, mocht ik vertellen over mijn beweegredenen om ‘jong te trouwen’.

De vraag die mij vanaf dat moment bezighoudt, betreft niet de trouwtrend 
op zich - als daar al sprake van is. Nee, wat mij boeit, is de vraag waarom het 
überhaupt nieuwswaardig is dat jongeren de traditionele relatie aangaan met 
hun partner.

De relatiestandaard die wordt gehanteerd in populaire liberale media legt 
sterk de nadruk op ‘lang leve de lol’, individualisme en de geëmancipeerde 
man en vrouw. Vreemd genoeg zijn de artikelen zelf vaak doorspekt met ste-
reotypen over mannelijk en vrouwelijk gedrag. Noem me naïef, maar ik dacht 
dat we het ‘man is stoer, vrouw is hoer’-paradigma in de jaren 70 al hadden 
afgesloten. Vooral in feministische stukken is de redenering ‘mannen doen 
van oudsher x, y en z, dus het wordt hoog tijd dat vrouwen ook x, y en z doen’ 
dominant aanwezig. Mannen naaien/playen/downdaten er al eeuwen straf-
feloos op los, dus vrouwen… 

Als dat mainstream is, is het niet verwonderlijk dat het nieuwswaarde krijgt 
wanneer geëmancipeerde jonge mannen en vrouwen ervoor kiezen zich voor 
de eeuwigheid met elkaar te verbinden.

De eerste vraag die ik krijg wanneer iemand mijn trouwring ziet is of ik gelo-
vig ben. De tweede of ik VVD stem.   

Het individuele liefdesleven lijkt daarmee een echo van een collectieve poli-
tieke en sociale agenda met je burgerlijke staat als zoveelste middel om je in 
te delen in kamp liberal of kamp neo-con. Is er dan geen enkel aspect van het 
persoonlijke leven dat buiten oordeelafstand blijft? In een vrije samenleving, 
waarin trouwen of samenwonen een keuze is, is iedere keuze beklemmend 
veelzeggend.     

Mensen vragen mij naar mijn redenen om te trouwen, maar anders dan liefde 
heb ik er geen. Het huwelijk is gepolitiseerd, maar liefde is apolitiek, irratio-
neel, redeloos.

Of ik er stiekem toch een beetje spijt van heb?    
  
De enige spijt die ik voel over mijn liefdesleven is dat ik de pandapunten uit 
mijn vrijgezellentijd niet heb kunnen inwisselen voor Bitcoins.  

Pandapunten

tekst /// andrea Speijer-Beek   Beeld /// nathan van Kleij
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meer dan homorechten
De tekortkomingen van de media in de zaak Rusland

Begin augustus begonnen de eerste protesten 
tegen de Olympische Spelen in Sotsji met 
de Engelse komiek en acteur Stephen Fry.  

In een brief aan premier Cameron en leden van 
het IOC riep hij op tot een boycot. Fry vergeleek  
in deze brief de komende Spelen met de Olympi-
sche Spelen van 1936 onder Hitler om de gevolgen 
te laten zien van een gebrek aan protest. Fry vrees-
de dat de situatie voor de LHBT in Rusland net zo 
uit de hand zou lopen als voor de Joden na 1936.

Een extreem standpunt, en vele discussies volg-
den. In Nederland riep onder andere NRC-colum-
nist Bas Heijne op tot een boycot van de Spelen, 
want ‘met Poetin valt niet te praten’. Nederlandse 
politici, waaronder Boris van der Ham, waren voor 
deelname, maar wel op voorwaarde dat de dialoog 
zou worden aangegaan in Rusland. Begin decem-
ber gaf Duits bondspresident Joachim Gauck aan 
dat hij niet af zou reizen naar Sotsji en enkele  
dagen later volgde de afmelding van François  
Hollande. De Nederlandse regering bleef echter bij 
het standpunt dat aanwezigheid belangrijk was.

een goed gefundeerde publieke opinie
Opvallend in de westerse media is de selectieve 
kritiek op Rusland. Die richt zich vooral op de 
controversiële anti-homowetgeving. Een veelzij-
diger berichtgeving in de media zal bijdragen aan 
een goed gefundeerde publieke opinie tegen de  
anti-homowetgeving én andere misstanden 
in Rusland. Bij een vollediger beeld van alle  
misstanden voelen meer mensen zich aangespro-
ken en kan er een bredere internationale oppo-
sitiebeweging ontstaan. Dat kan zowel sterkere 
diplomatieke druk als een prominente plek op de 
agenda van westerse landen inhouden. Poetin kan 
een eenmansprotest van Fry of Heijne negeren, 
maar een hele Europese tegenbeweging niet. En-
kele voorbeelden uit het verleden tonen aan dat de 
internationale publieke opinie zeker invloed kan 
hebben op de situatie in een land: de Chileense 
dictator Pinochet stemde in met een democra-
tisch referendum na internationale druk, de EU 
maakte zich na de ramp in een kledingfabriek in  
Bangladesh hard voor betere arbeidsomstan-
digheden en de Vietnamoorlog was heel anders  
gelopen zonder de internationale publieke opinie.

Naast de anti-homowetgeving zijn er namelijk 
nog veel meer problemen in het huidige Rusland. 
Alleen al de omstandigheden rondom de Spelen 
in Sotsji zorgen voor gefronste wenkbrauwen.  
Milieuorganisaties zijn bang dat het natuurgebied 
in de bergen rondom Sotsji, dat tot het Werelderf-
goed behoort, zal worden beschadigd door de aan-
leg van onder andere een bobsleebaan. Daarnaast 
werden de huizen van zo’n drieduizend Russen 
zonder enige overweging gesloopt voor de bouw 
van een Olympisch dorp. 

Ook corruptie is een groot probleem in Rusland. 
Rondom de Spelen bleek dat bijvoorbeeld bij de 
bouw van stadions en een weg van het Olympisch 
dorp naar de skihellingen. De geschatte kosten van 
deze weg waren zo’n 227 miljard roebel, dat is om-
gerekend ongeveer 110 miljoen euro per kilome-
ter. Genoeg om in plaats van de weg een centime-
ter dikke laag Belugakaviaar neer te leggen, zoals 
te lezen is in het boek van ex-NOS-correspondent 
Kysia Hekster, dat zeer passend de titel ‘De Poetin-
show’ draagt. 

Zelfs over de keuze van de locatie kan worden ge-
discussieerd. Oppositiepoliticus Boris Nemstov 
opperde sceptisch: ‘Het is moeilijk om een plek in 
Rusland te vinden waar geen sneeuw valt, maar het 
is Poetin gelukt.’ Sotsji staat inderdaad vooral be-
kend als chique badplaats, maar in de bergen kan 
wel degelijk worden geskied. De locatie is vooral 
opmerkelijk door de nabijheid van de Noord-
Kaukasus. Sinds de twee Tsjetsjeense Oorlogen 
(1994-1996 en 1999-2000) is het hier onrustig 
en zijn er vaak aanslagen. Zeker nu 
de Spelen dichter-
bij komen nemen 
de aanslagen toe, 
waarschijnlijk door 
extremisten uit de 
zuidelijke deelre-
publieken, die zich 
willen afscheiden 
van Rusland. 

Censuur
Dergelijke aan-
slagen tonen de 

complexe politieke en onrustige situatie in Rus-
land, die wegens censuur in de journalistiek – een  
ander groot probleem in Rusland – vaak niet in 
de Russische media aan bod komt. Deze cen-
suur verergerde tijdens de Tweede Tsjetsjeense 
Oorlog, naast de Olympische Spelen het andere 
prestigeproject van Poetin. Naar aanleiding van 
aanslagen op flatgebouwen, waarvan de daders 
nog steeds niet bekend zijn, besloot Poetin Tsjet-
sjenië in 1999 binnen te vallen. Hierop volgde een 
zeer gewelddadige oorlog, waarbij veel burger- 
slachtoffers vielen. Deze schending van mensen-
rechten mocht niet bekend worden. Poetin ver-
hoogde de censuur: mensenrechtenactivisten en 
journalisten die misdaden van de soldaten en on-
juiste politieke beslissingen van het Kremlin rond-
om zaken als Beslan wel aan het licht brachten, 
werden onder druk gezet. De bekende journaliste 
Anna Politkovskaja, die het beleid van Poetin in  
Tsjetsjenië bekritiseerde, werd in 2006 vermoord. 
Vele andere journalisten trof hetzelfde lot, ze  
werden bedreigd of opgesloten in psychiatrische 
inrichtingen.

Via de gecensureerde media propa-
geerde Poetin de Tweede Tsjetsjeense 
Oorlog als een gezamenlijke strijd met 
het westen tegen het terrorisme. Ver-
gelijkingen met 9/11 en de aansla-
gen in de Londense metro werden 
snel gemaakt. Mede dankzij deze 
slimme propagandatactieken, het 
toenmalige politieke klimaat en 
de economische macht 

van Rusland zijn de wandaden van de Russische 
soldaten in Tsjetsjenië nooit bestraft. 

terug naar de communistische dictatuur?
Europarlementariër Sophie van ’t Veld zei in okto-
ber van vorig jaar dat Rusland terugging naar de 
communistische dictatuur. Of dat voor alle vlakken 
van de Russische samenleving geldt is lastig te zeg-
gen, maar uit mijn onderzoek naar censuur van de 
journalistiek onder Gorbatsjov en Poetin ten tijde 
van de Sovjet-Afghaanse Oorlog en de Tweede 
Tsjetsjeense Oorlog, blijkt dat de stelling van Van ’t 
Veld klopt wat betreft de censuur. Die hing samen 
met het politieke belang van deze oorlog voor de 
machtspositie van Poetin. Hij duldde geen nega-

tieve berichtgeving, met als gevolg dat de situatie 
voor kritische journalisten in Rusland de laatste 
tien jaar is verslechterd. 

Nu de gevolgen van de Tsjetsjeense Oorlogen 
zichtbaar worden in de vorm van aanslagen rond 
de Olympische Spelen, wordt het vormen van op-
positie door westerse landen tegenover Rusland 
steeds ingewikkelder. De paranoia over de Russi-
sche strijd tegen het terrorisme botst met de wes-
terse strijd tegen de schending van mensenrechten 
in het land. Het feit dat de achtergrond bij Poetins 
propaganda, beleid en de gevolgen daarvan zo 
complex is, is echter geen reden om ze nauwelijks 
te vermelden in de media. 

De huidige selectieve berichtgeving past bij het he-
dendaagse mediaklimaat van opinies die snel wor-
den gevormd, maar nauwelijks worden onder-
bouwd. Dit doet geen recht aan de complexe 
situatie in Rusland. Volledige informatie is essenti-
eel bij het vormen van een oppositie tegen Poetin: 
een verbetering van de situatie begint met de me-
dia. Wanneer mensen op de hoogte zijn van wat er 
allemaal mis is, zullen ze hier sneller en massaler 
op reageren. Op deze manier kan er een internati-
onale oppositiebeweging ontstaan die haar afkeur 
kan uiten door politieke en economische maatre-

gelen te nemen. Dat is de enige koers die Poetin tot 
een ander beleid zou kunnen dwingen. 

Aimée Plukker (1993) studeert Geschiedenis. 

Nu de Olympische Spelen in Sotsji dichterbij komen, is Rusland steeds meer onder-
werp van het publieke debat. Opvallend daarbij is de selectieve kritiek in negatieve 
berichtgeving over het land. Serieuze media zouden verder moeten kijken dan 
onderwerpen die nu veelbesproken zijn. Pas bij een volledige en goed onderbouwde 
internationale publieke opinie zal Poetin zich iets van westerse protesten aantrek-
ken.   tekst /// aimée plukker   Beeld /// claudia Spinhoven



‘V   olgende halte: Bronowice-Małe. Eind-
punt. Wij bedanken u voor de gemeen-
schappelijke reis.’ De automatische stem 

in tram 13 laat er geen twijfel over bestaan: vanaf 
hier zoek je het zelf maar uit, dit is het eind van 
de beschaving. Noodgedwongen verhuisde ik van-
uit een negentiende-eeuws pand in de hipsterwijk 
Kazimierz naar een ruime bovenwoning in Klein-
Bronowice, een van de verste buitenwijken van de 
stad. Mooi is het er niet. Erg dynamisch ook niet. 
Het spannendste wat ik tot nu toe zag was een ou-
der echtpaar dat een kleed uitklopte. Interessant 
is het er wel. 
 Vrijstaande huizen met omheinde tuinen staan 
in schril contrast met hoge, betonnen woonblok-
ken in pastelgroen en leverbruin, verbrokkelde 
basketbalvelden en rechtlijnige groenstroken: het 
oude dorp Bronowice-Małe werd tijdens het com-
munistisch bewind opgeslokt door de uitdijende 
stad. Twee oude dames met baretten en bontjas-
sen schuifelen langs de 24-uurs drankwinkel ‘We-
reld van alcohol’ in de richting van het tramstation, 
een groepje skinheads scheldt een zwerver uit. Op 
iedere deur van de rij garageboxen achter de flats 
is een letter gespoten, samen vormt het Kraków 
Hooligans. Op de glasbak ernaast staat een grote 
Davidsster met een kruis erdoor. Het ziet er grim-
mig uit, in de mistige avondschemering. 
 ‘Dit is hardcore, het echte Polen, zoals ik het 
me herinner. Niet de West-Europese bubbel van 
het centrum,’ zegt mijn Duits-Poolse vriend Jerzy 

wanneer hij me voor het eerst op mijn nieuwe stek 
bezoekt. Hij vertelt dat hij vroeger vaak familie op-
zocht in Szczecin en Poznań, en dan met zijn neven 
de hangjeugd op straat vergezelde tijdens het bier-
drinken en voetballen. Hoewel ik het me amper 
kan voorstellen (Jerzy is een filosofiestudent met 
tweedehands jas, rond brilletje en baardje) knik ik, 
diep onder de indruk. 

Het echte Polen. Voor ik vertrok zei ik tegen ieder-
een dat ik hoopte het land beter te gaan begrijpen. 
Dat is gelukt, denk ik. Er bestaan verschillende we-
relden binnen het overkoepelende Polen. Zo is er 
het Polen van eindeloos platteland, van kritische 
intellectuelen in koffiehuizen, het Polen van natio-
nalisten die een regenboogkunstwerk in Warschau 
platbrandden op Onafhankelijkheidsdag, het Polen 
van wolkenkrabbers in diezelfde stad, van volks-

dansen en boerenbarbecues, dichters als Miłosz 
en Szymborska, mijn ex-huisgenote die drie jaar 
voor haar streng katholieke moeder verborg dat 
ze samenwoonde met haar vriend, het Polen van 
art nouveaumusea, neonazistische fakkeltochten 
tegen ‘genderideologie’, undergroundkunst en on-
eindig veel meer. Ik zou niet durven zeggen welke 
van deze het ‘echte’ Polen is, en hecht er ook niet 
zoveel waarde aan.
 Een groot deel van de Polen doet dat wel. Eind 
achttiende eeuw werd het land verdeeld tussen de 
grootmachten Rusland, Oostenrijk en Pruisen en 
bestond het 123 jaar lang alleen in de harten van 
de Polen. Daarna werd het land, na een korte peri-
ode van onafhankelijkheid, binnengevallen door 
de Duitsers om vervolgens veertig jaar onder com-
munistisch juk te zuchten. Tijdens deze jaren zon-
der soevereiniteit was Polskość oftewel ‘Poolsheid’ 
een uiting van verzet. Voor de kerk, sterk veran-
kerd in de samenleving, is de bekende uitspraak 
Polak to Katolik (een Pool is katholiek) de essentie 
van Polskość. Volgens Piotr Oczko, cultuurcriticus 
en historicus, is dat melancholie en conservatisme: 
‘Polen zijn geschiedenisverslaafd.’ Weer anderen 
menen dat Poolsheid zit in een eeuwig wantrou-
wen tegen overheersing, in traditie, gastvrijheid of 
juist in angst voor het andere. Het is een discussie 
zonder eind, die af en toe fel oplaait. Dit constante 
zoeken naar identiteit en bevestiging is misschien 
wel ‘hardcore Polen’. Voor mij is Polen het alle-
maal. Bronowice-Małe inbegrepen. 

Met existentiële coaching in het vooruitzicht 
beleefde ik een angstige ochtend. Hoe zou mijn 
existentie nou in hemelsnaam gecoacht kunnen 
worden? Ik hoefde niets mee te nemen of voor 
te bereiden, had wijsgeer Thomas Meijer (27) 
mij verteld. ‘Wie ben jij? Daar gaan we het over 
hebben.’ 

Geruster werd ik er niet op. Wat moest ik hem 
zeggen? Gewoon beginnen met mijn naam? Nee, 
die had ook anders kunnen zijn. Mijn studie dan? 
Nou ja, die is wel belangrijk, maar bepaalt niet 
wie ik ben. Of zou de clou soms zijn dat er geen 
antwoord is? Verward wachtte ik op Thomas.

‘Een kutwoord vind ik het eigenlijk, coaching’, 
zegt Thomas. Het ijs is gebroken. Ook Thomas’ 
verschijning stelt me op mijn gemak. Ribfluwelen 
jasje – ‘een tientje, echt kasjmier, nieuw zijn die 
dingen zevenhonderd euro’ - kleurig gestreept gi-
letje – ‘heeft mijn moeder gekocht’ – en heuplange 
dreadlocks, opgerold op zijn hoofd. Bring it on, 
Thomas.

‘Identiteit is een illusie,’ onthult hij, zichtbaar ge-
nietend van zijn oneliner. ‘In de vraag “wie ben jij”, 

vragen we naar onszelf, naar een vrij wezen. Je  
hebt dus echt een probleem als je een eenduidig 
antwoord zoekt.’ Wie wél zo’n antwoord gevon-
den denkt te hebben, creëert zijn eigen gevange-
nis, zegt Thomas. ‘Ik wil mensen leren dat ze een 
keuze hebben in wie ze zijn. We zijn ons eigen 
kunstwerk.’

Ons ware zelf, onze innerlijke essentie, onze 
authentieke kern - Thomas maakt er op eloquente 
wijze gehakt van. Zelfkennis heeft hij ook: ‘Ik 
praat luid en veel. Dat weet ik. Vroeger werd ik 
niet serieus genomen. Ik wilde niet spelen, ik 
wilde praten. Daarom heb ik mijzelf nu een zekere 
prudentie aangemeten.’

Na “wie ben jij?” volgen de vragen “wie wil 
jij zijn?” en “wanneer is er iets fundamenteel 
veranderd in wie jij bent?”. ‘Misschien heb je op 
een bepaald moment het kind in jou begraven?’, 
suggereert Thomas. Wanneer hij vertelt soms ook 
tarotkaarten te gebruiken – ‘als spiegel, niet als 
voorspeller’ – word ik terughoudender. Al lijkt 
zijn boodschap me zinvol: we kunnen zelf vorm 
geven aan wie we zijn en zouden ons niet moeten 
vereenzelvigen met wat dan ook buiten ons. Pru-
dent, inderdaad. Evident, misschien.

Wat: Existentiële coaching
Waar: Centrum de Roos, P.C. Hooftstraat 183
Wanneer: Inloopspreekuur op dinsdag van 
13:00 uur tot 17:00 uur
Prijzen: Donatie

BeOOrDeling:

Vlak naast het P.C. Hoofthuis wappert de Itali-
aanse vlag. Je kunt er niet omheen: Caldi e Freddi 
is een Italiaans... tja, wat is het eigenlijk? Het is 
geen café, geen bar en ook geen restaurant. De 
naam geeft een aanwijzing: warme en 
koude gerechten. Het is een plek waar 
je terecht kunt voor een snelle snack of 
voor een warme maaltijd. To go, dat wel. 
Want er zijn bijna geen zitplaatsen. Je 
hebt dus twee opties: ofwel je slaat je 
koffie staand op z’n Italiaans achterover 
en werkt snel je lasagna naar binnen, 
ofwel je laat de boel inpakken en luncht 
op je gemakje in de kantine van het P.C. 
Hooft. 

Er staat een lange rij als we aankomen 
bij Caldi e Freddi. Maar schijn bedriegt: 
het is een kudde Italiaanse toeristen die 
besluiteloos voor de vitrine staat te treu-
zelen. Er wordt druk overlegd: nemen 
we de lasagna of misschien toch de melanzane 
alla parmeggiana? De gerechten kosten €4,50 en 
het zijn flinke porties. 

Behalve Italiaanse gerechten kun je ook gewoon 
een broodje bestellen. Voor € 3,50 kun je een 

panino laten beleggen met allerlei Italiaanse 
producten zoals pecorino, mortadella of mozza-
rella. Wij kiezen voor de minestronesoep. Ik ben 
normaal niet zo soepig, maar deze minestrone 

overtreft mijn kritische verwachtingen. De smaak 
is vol en de groenten zijn bijna knapperig. ‘Dat 
komt doordat we alles vers maken’, zegt Flavio, de 
eigenaar van Caldi e Freddi. Samen met twee Itali-
aanse jongens is hij druk bezig met het aansnijden 
van de mortadella en het maken van koffie.

Niet alleen het personeel is Italiaans bij Caldi e 
Freddi, ook de prijzen zijn on-Hollands. Voor een 
espresso betaal je € 1,- en een cappuccino kost 
€ 1,30. Ter vergelijking: bij de Coffee Company be-

taal je bijna drie keer zoveel. De kwaliteit 
hangt, zoals in elk café, van de barista af. 
Onze eerste cappuccino is redelijk maar 
niet bijzonder. De tweede daarentegen 
is perfect. Het schuim is stevig en romig, 
precies in balans met de koffie. 

De Italianen hebben eindelijk besloten: ze 
nemen een stuk pizza en daarna een es-
presso. Tevreden lopen we allemaal naar 
buiten. Caldi e Freddi is goedgekeurd. 
Want: een blije Italiaan is hét bewijs van 
goede koffie, een blije Hollander van een 
goede prijs.

Wat: Caldi e Freddi
Waar: Spuistraat 106

Prijzen: gemiddeld onder de € 5,00 euro

BeOOrDeling: 

Wie ben jij?

tekst /// lieke van der Veer   Beeld /// Daniel Webb

Italiaanse taferelen in de Spuistraat

tekst /// nina Schuttert    Beeld /// andrea margelli   

columns&opinie Recensies

Februari

columns&opinie jesse

Babel-redacteur Jesse Beentjes studeert een halfjaar Geschiedenis en Slavistiek in 
Krakau. Maandelijks schrijft hij over het leven in het land van pierogi en wodka. 
Deze maand: suburbia en identiteit.   tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Hardcore polen

OP ieDere DeUr VAN 
De RiJ gARAgeBoxen 
AcHTeR De FlATS iS 
eeN leTTer GesPO-

Ten, SAmen voRmT HeT 
KraKów Hooligans
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Duitse boeken
een tragedie

z ijn vrouw hoopte dat zij als eerste dood zou gaan. De boeken, een verza-
meling die zich in de loop der tijd had uitgespreid door alle kamers van 
het huis, waren geen zaak waar zij zich mee gemoeid wilde zien. Het 

waren kunstboeken: boeken met plaatjes erin op glossy papier. Boeken die hij 
kocht op rommelmarktjes en in antiquairs. In het begin met het idee dat ze 
ooit veel waard zouden worden, later uit gewoonte. 

Hij kreeg boeken cadeau van zijn vrienden, op zijn verjaardag of zomaar, als ze 
er vanaf wilden. Eerst had hij de boeken alfabetisch gesorteerd, maar gezien 
het grote aantal was het na een tijd handiger gebleken ze te rangschikken 
per periode die erin behandeld werd. Zo was de hal gotisch, de logeerkamer 
barok en werd de woonkamer geheel in beslag genomen door de renaissance. 
Rafaël domineerde de ene muur, Michelangelo de andere. 

Met de buitenechtelijke activiteiten van zijn vrouw had hij lang geleden al 
vrede gesloten. Toch ergerde hij zich aan de frivole manier waarop ze omging 
met de docent Duits van een nabijgelegen gymnasium, die op een dag kwam 
kijken naar de collectie met reproducties van het werk van Bertold Brecht uit 
de jaren zeventig. Ze liep vrolijk heen en weer en maakte de grapjes die ze 
altijd maakte als er mensen over de vloer waren. ‘Jammer dat we geen haard 
hebben’, zei ze, en natuurlijk: ‘Ik hoop dat ik als eerste doodga’. Ze schonk kof-
fie terwijl de docent Duits met een semiserieuze blik de boeken in staarde.

Hoewel hij eigenlijk niets weg wilde doen, leek er niets anders op te zitten. 
Inmiddels was hij over de zeventig en kinderen had hij niet. De boeken staar-
den hem aan vanaf de muur. Op literaire bijeenkomsten begon hij mensen aan 
te klampen met de vraag of ze niet eens naar zijn bijzondere collectie wilden 
komen kijken. ‘Misschien zit er iets bij voor in jullie bibliotheek’, zei hij dan, 
of: ‘Misschien is het wat voor je leerlingen.’  Af en toe legde iemand het eind 
af naar zijn woning ver buiten de stad, om zijn verzameling te bekijken. Heel 
af en toe nam iemand iets mee: één of twee boeken  — net genoeg om zijn 
aankopen van die week te compenseren. 

De docent Duits en zijn vrouw hadden schijnbaar veel plezier terwijl hij op 
zolder, waar eveneens boeken stonden, maar dan in dozen, keek of daar nog 
iets lag dat de docent zou interesseren. Hij vond nagenoeg niets, maar omdat 
hij het lullig vond staan om met lege handen terug te komen, bleef hij zoeken 
tot hij een paar pocketboekjes had gevonden die heel in de verte nog aanslui-
ting hadden bij het onderzoeksthema van de docent.

Toen hij beneden aankwam hadden zijn vrouw en de docent Duits plots hun 
jassen aangetrokken en leken ze klaar te zijn om te vertrekken. ‘Gunther geeft 
mij een lift naar de stad’, verkondigde zijn vrouw. ‘Oh’, zei hij. ‘Hier is het geld 
voor die Bücher’, zei de docent en met een glimlach overhandigde hij hem een 
briefje van twintig. Onder zijn arm hield hij drie boeken, met de andere hield 
hij de deur open voor zijn vrouw. 

Hij liep nog achter ze aan om ze in de auto te zien stappen, waarna hij naar 
binnen ging om de boel op te ruimen. En terwijl hij begon met het oprapen 
van de boeken die op de grond waren beland, bleef zijn blik rusten op het 
briefje van twintig dat op tafel lag, en dacht hij aan het leven, en hoe het voor-
bijging, en moest hij ineens — en dat had hij al minstens dertig jaar niet ge-
daan — een beetje huilen. 

tekst /// Doortje Smithuijsen   Beeld /// Josephine eisses

kunst&literatuur fictie

‘gunTHeR geeFT miJ een liFT 
NAAr De sTAD,’ VerKONDiGDe 

ziJn vRouW

T erwijl Mano door de foyer van Carré liep, grepen twee gezette 
armen hem plotseling van achteren vast. Het was Youp. ‘Gaat 
lekker he, dat boek van je,’ riep hij. ‘Ga zo door man, blijf tegen 

die schenen trappen!’ Hoewel ze elkaar al kenden – Youp is de vader 
van een vriend van hem – was het een bijzondere ontmoeting met de 
cabaretier. Op het podium had hij zojuist een grote indruk op Mano 
gemaakt. 

Vol bewondering: ‘De vaart van zijn grappen, de dynamiek, de slim-
heid. Hij kreeg de zaal op z’n kop. Ik heb kromgelegen.’ Youp inspi-
reert hem ook als schrijver. ‘Wanneer ik vrijdagavond na het stappen 
bezopen thuiskom, is het eerste wat ik doe zijn column lezen.’ En tij-
dens het schrijven van zijn in november verschenen debuutroman De 
belofte van Pisa, hield Mano de humor van de cabaretier in zijn ach-
terhoofd. ‘Mijn doel met het boek was Youp van ’t Hek aan het lachen 
krijgen. Want als dat lukt, dacht ik, zal de rest van Nederland volgen.’

op de man
Wat is typisch Youp? ‘Zijn grappen zijn op de man. Dat is zijn taak: 
mensen aanpakken die voor zichzelf op kunnen komen, die iets te-
rug kunnen zeggen. Daar bewonder ik hem wel om. Of ik dat zelf zou 
doen? Ik ben niet zo van de vetes. Tenzij iemand een heel vals stuk 
over me zou schrijven.’

‘Wat we dan wel gemeen hebben? Net als Youp kom ik uit een groot 
gezin. Ik ben de jongste van zeven kinderen: ik heb drie broers en 
drie zussen. Hij is de een-na-laatste van acht. Maar in tegenstelling 
tot Youp ben ik niet verwend. Ik moest juist voortdurend voor mezelf 
opkomen, dat heeft mij scherp gemaakt.’ Hij vertelt dat Youp vroeger 
priester wilde worden. ‘Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als caba-
retier: ook priesters nemen iedereen in de zeik, met dat gepraat over 
God. Met het verschil dat ze zelf geloven in die onzin.’ 

Grappen over God
Youp schuwt controverse niet en dat bevalt Mano. In zijn eigen boek 
neemt hij de vrome omgeving uit zijn jeugd genadeloos op de hak. 
‘Waarom mag je geen grappen over God maken? Mensen zijn zo snel 
op hun tenen getrapt. Youp houdt ook wel van een grapje over gere-
formeerden. Bijvoorbeeld dat hij als jongetje in het klooster vroeger 
zo lelijk was, dat geen van de priesters aan hem wilde zitten.’

Hij ziet het publiek daarvan genieten. ‘Mensen houden van reuring, 
maar zelf durven ze het niet te veroorzaken.’ Is dat dan de taak van de 
kunstenaar? ‘Ja. Het is de kunst om rebellerig te zijn, of anarchi-… hoe 
heet dat? Laten we het houden op rebellerig. Als veel mensen het met 
je eens zijn, maar nog meer mensen oneens, heb je iets interessants te 
pakken. Als het schuurt. Youp doet dat al dertig jaar. Mensen zeiken op 
hem, maar ga zelf maar eens in Carré staan.’

Na afloop van de voorstelling gaf Mano hem een exemplaar van zijn 
boek. Trots: ‘Hij is erin bezig!’ 

als het schuurt
Elke maand bejubelt een bekend persoon zijn of 
haar inspirator. Deze keer: Mano Bouzamour 
(1991), schrijver van De belofte van Pisa en aan-
staand student Geschiedenis, die bij het schrijven 
de humor van Youp van ’t Hek in zijn achterhoofd 
houdt.   tekst /// Quint italianer   Beeld /// muriël Bak

kunst&literatuur De oDe
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Schipperen tussen taal en wiskunde
Aan welk bijzonder gedicht geeft een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze keer is het de beurt aan schrijver 
en dichter K. Schippers, auteur van het Poëziegeschenk voor de Poëzieweek 2014, die plaatsvindt van 30 januari tot 5 
februari.   tekst /// Kim Schoof   Beeld /// muriël Bak

een regel

poëzie is proza met veel te korte alineaatjes. 
Dat geeft wel een rafelige bladzijdekant. 
Draai eens een gedicht een kwartslag rechtsom. 
Dan zijn de regels regen op een berglandschap. 
Behalve natuurlijk als het Hebreeuws is of zo. 
Dan draai je naar links om de heuvels te zien. 
Bij proza zie je altijd weer dat platte Holland. 
met een enkele toren waar een alinea ophield. 
wat u hier leest is een gedicht van één regel. 
Het is hier onder elkaar in brokjes afgedrukt. 
omdat het papier en de zetmachine te kort zijn. 
met schaar en lijm kunt u dat weer herstellen. 
Rechts ziet u dan het panorama van een wereld. 
een wereld waar maar één regenstraal op past. 
De mensen hebben daar gezamenlijk één paraplu. 
Het weerbericht is ja of nee, nooit plaatselijk. 
als het sneeuwt valt die vlok er meestal naast. 
een man lag op zijn zij en las het bovenstaande. 

Battus

‘H Herken je ze niet? Het is Rietveld.’ Vanaf 
zijn balkon dat uitkijkt op het Stedelijk 
Museum loopt Gerard Stigter, die het 

pseudoniem K. Schippers en een stapel boeken 
draagt, richting de markante stoeltjes, die net zo 
hadden kunnen pronken in het zojuist genoemde 
museum. ‘Ik kende hem goed.’ Lang geniet Stigter 
niet van het meestermeubelmakerzitcomfort: elk 
boek dat hij openslaat, vraagt om het aanruk-
ken van een nieuwe stapel. De boeken komen uit 
alle hoeken van het huis. Het huis waarvan het 
voorportaal gesierd wordt door een naamplaatje 
waarop onder elkaar de namen Gerard Stigter en 
K. Schippers staan. Alsof ze er samen wonen: de 
man en de dichter.

Puzzelpoëzie
Nu is de dichter aan het woord. Op tafel liggen 
boeken met gedichten in rebussen, doofstommen-
taal, seinschrift, stenografie en een bundel met 
een gedicht waarbij niet elke pagina, maar elke 
regel omgeslagen kan worden, zodat er precies 
honderdduizend verschillende gedichten mogelijk 
zijn. Bovenop ligt Battus’ (pseudoniem van Hugo 
Brandt Corstius, red.) Opperlandse Taal- en Letter-
kunde: de sleutel tot de logica achter de stapel lite-
ratuur en het boek waaruit ‘Een regel’ afkomstig 
is. Schippers: ‘Al deze schrijvers doen iets met de 
vorm van hun werk. Ze schrijven geen Nederlands, 

geen poëzie, maar wat Hugo noemt: “Opperlands”. 
Ze houden de taal een lachspiegel voor, zetten de 
taal op zijn kop. Opperlands is Nederlands op va-
kantie, schrijft Hugo in zijn voorwoord. Het is Ne-
derlands zonder het akelige nut dat aan die taal nu 
eenmaal kleeft. Opperlandse Taal- en Letterkunde 
is een boek dat de toevalligheid van letters aan-
toont, een boek vol taalspellen. Het spreekt ook 
geen publiek van lezers aan, maar een publiek van 
puzzelaars. Het wordt bijna beeldende kunst. Dit 
soort werk heeft wat weg van wat ik vroeger deed 
met mijn broer om mijn vader te pesten: zeventien 
glazen op elkaar stapelen. Soms breken die glazen 
en soms niet. En wat is de lol ervan? Niks. Je moet 
ervan houden. Het heeft iets intuïtiefs. Je kunt er 
bewondering voor hebben, omdat het zo kundig in 
mekaar is gezet.’ Een kundigheid die doet denken 
aan de rietveldstoelen.

sprekende wiskunde
Maar de vraag waarom zulk werk mooi is, blijkt, 
anders dan bij de stoelen, irrelevant. ‘Het is niet 
mooi. Het is zo. Zoals wiskunde. Dit soort werk 
bevindt zich niet in de officiële literatuur, maar 
ernaast: Hugo past de wiskunde toe op de poë-
zie. Ik ben geen bèta, maar wiskunde is wel mijn 
zwakke plek: dat vind ik pas echt wetenschap.’ Al 
vindt Schippers ‘Een regel’ naast vernuftig ook 
wel degelijk mooi. ‘Omdat er zoveel in verenigd is. 

Het ontroert me dat iemand zo mooi kan spelen 
met de altijd wat zeikerige vorm van poëzie. Ogen-
schijnlijk ziet het er heel gewoon uit, maar het ge-
dicht stipt zoveel mogelijkheden aan om met taal 
om te gaan. Daarnaast gaat het over een landschap, 
over liggen, wat wil je nog meer? Ik voel me er he-
lemaal in thuis.’

Inderdaad past Schippers zelf naadloos in de tra-
ditie. Hij schreef een gedicht dat luidt ‘Lege balp’. 
Al zijn werk, stelt hij, valt terug op een telexboek. 
Dat is een boek waarin begrippen zijn afgekort tot 
vijf letters, om kosten op telegrammen te bespa-
ren. Achterin staat een lijst met mogelijke afkortin-
gen waarbij nog geen begrip hoort. Woorden die 
wachten op een betekenis. 

Het vertrek wordt belemmerd door een postbode 
met een pakketje, die op hetzelfde moment ge-
bruik wil maken van de voordeur, die nu dienst-
doet als doorgeefluik. Op de verdieping tussen 
voordeur en woning opent K. Schippers het pakket, 
haalt er een stapel briefkaarten uit met daarop 
een van zijn gedichten en draagt het voor. Dan 
glimlacht hij en zegt: ‘Nu is de journalist de  
boodschapper geworden die de dichter zijn poëzie 
bezorgt. Dat is waanzinnig! Bij de gratie daarvan 
besta ik.’ 

kunst&literatuur lofDicHt kunst&literatuur De HokjesagenDa

2 februari: Paradisolezingen 2014: science of fiction    
Paradiso – Weteringschans 6 –  toegangsprijs €5 voor studenten  
Als je een n00b bent is de kans groot dat het merendeel van je astrofysische kennis afkomstig is 
uit het genre science fiction. Leer van professor astrofysica Vincent Icke over de science achter 
buitenaards leven, teleportatie en ander onwaarschijnlijk onderzoek. Te druk bezig met tinde-
ren die dag? Geen nood: 16 februari host Paradiso een lezing over de magie van het talige brein. 

6 februari: digital Humanities: hype of revolutie?
Spui25 – toegangsprijs €0
Wat is dat Digital Humanities nou precies? En wat hebben Pauw en Witteman te maken met 
wetenschappelijk onderzoek? Voel je niet langer slecht over de tijd die Facebook van je leven af-
schraapt: wie weet worden jouw statusupdates gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek! Zo 
zijn die foto’s van je avondeten wellicht cruciaal voor ‘de Nederlandse keuken door de eeuwen 
heen’ en komen biologen tot de ontdekking dat de katten van tegenwoordig vooral grumpy zijn. 
Zie deze lezing dan ook als een vorm van mindfulness. In de wereld van de sociale onderzoeken 
geldt: every update is sacred.  

5 februari: Chaos Computer Club radio     
Te geconcentreerd op SecondLife om je bureaustoel te verlaten? Geen paniek: de nerd commu-
nity strekt zich uit tot ver buiten de landsgrenzen, maar dat betekent niet dat je buiten de deur 
hoeft te komen. Stel je radio om 21:00 af auf die Frequenz 103.4 MHz en luister naar alle span-
nende ontwikkelingen in technologieland terwijl je geniet van skinny dipping met je virtuele 
Kate Upton.  

14 februari: ruijg
Trouw –Wiboutstraat 127 – Entree €20 // Trouwe Honden €10 // 
€8 voor middernacht              
Geniet van technologie op zijn hardcore met epische elektronische muziek. Ik heb mij laten in-
fluisteren dat sociale ongemakken op feestjes waar je 21 jaar of ouder voor moet zijn eenvoudig 
kunnen worden opgelost, dus ook nerds hebben geen excuus om niet te gaan.

tot 28 februari: Gauguin, Bonnard, denis. A russian taste for French Art
Hermitage Amsterdam – Amstel 51      
Geen zin in lezingen of feestjes? De schone kunsten bieden uitkomst. Als je moeite hebt met 
kunst die niet Fibonacci-proof is, is dit misschien geen tentoonstelling voor jou. Als je in bent 
voor een soloproject à la ‘Gauguin vs. Photoshop’, gaat dat zien en stuur ons de link naar je blog! 

Stereotypes bestaan. Lees hier elke maand de agenda van een karikatuur 
FGw’er. Hang rond in je eigen straatje of stap in de wereld van je favoriete cliché. 
Deze maand: de technologiefreak. Je kent ze wel. Lekker hokjesdenken.
tekst /// andrea Speijer-Beek   Beeld /// claudia Spinhoven

D e tijd dat alleen jongens met onmodieuze jeans en Bill Gateskapsels wisten wat er in een com-
puter omgaat is voorbij. Technologie is hipper dan hip en hoe smarter de phone, hoe cooler de 
eigenaar. Sinds Apple gadgets heeft voorzien van sensuele vormgeving en oogstrelende software 

is iedereen, van alfa tot bèta, een technologiefreak. Technofilie is mainstream en hipsters zonder iPhone 
zijn schaarser dan Bengaalse tijgers. Toch is niet iedereen blij met deze innovaties. Hipsters die graag 
een fortuin betalen voor het laatste Applemodel voor de mooiere software, maar geen enkele program-
meertaal kennen, worden door nerds minachtend n00bs genoemd. De eerste programmeur met een Mac 
moet ik nog tegenkomen en ook Windows en Word zijn sinds jaar en dag uit de gratie bij de échte tech-
nologienerds. Deze jongens en meisjes, die vele n00bs later ‘baas’ zullen noemen, denken in Linux en 
LaTeX en programmeren oldschool groen op zwart. Want zeg nou eerlijk: wat is er cooler dan The Matrix?

23Februari



24 Babel

Het BegijnHof
mijn AmsterdAm

‘Ik kom zelf uit Rusland en besef dat Amster-
dam voor toeristen een prachtige stad is. Als ik 
mijn oma, moeder of zusje het mooiste plekje 
van Amsterdam laat zien, neem ik ze mee naar 
het Spui. Ik vind dit een bijzondere plek. Voor 
mij is dit een boekenpleintje. Er zijn drie boek-
winkels te vinden en af en toe is er zelfs een 
boekenmarkt. Ik houd van lezen en ga regel-
matig een boekwinkel in om gewoon door wat 
boeken te bladeren. Ik bezoek de laatste paar 
jaar vaak Athenaeum om even een verhaaltje 
uit de bundel van Toon Tellegen te lezen. Hij 
schrijft zulke mooie verhalen!’ 

Na een rondje over het Spui laat Esenia zien 
wat ze het mooist vindt aan dit plein. Ze opent 
de deur van een onopvallende poort naast The 
American Book Center, waarachter een prach-
tig hofje tevoorschijn komt. ‘Ik vind het speciaal 
dat hier midden in de stad zo’n mooi hofje is.  Ik 
houd van deze plek, misschien wil ik er ooit wel 
wonen.’ Lieflijke kerkmuziek klinkt vanuit het 
kleine kerkje midden op het binnenhof. Verder 
is alles rustig en stil. 

Zodra we de poortdeur naar het Spui ope-
nen, komt alles weer tot leven. ‘Eigenlijk is hier  
altijd wel iets leuks te zien of te doen. In de win-
ter zijn er overal gezellige cafés waar je even  
kunt schuilen tegen de kou. Er is een prachtige 
kerk op de hoek, waar ik weleens colleges volg. 
En de UB aan de overkant van het plein is erg 
handig.’

Een FGw’er laat zijn lievelingsplek 
in Amsterdam zien. Voor Esenia 
Naoumova (1989), student Thea-
terwetenschap, is dat het Spui, met 
daarachter het Begijnhof.
tekst /// Thirza Osterhaus   Beeld /// Vera Duivenvoorden


