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normaal
‘Doe ‘s normaal, man!’ ‘Doe lekker zelf normaal, man!’ Al ruziënd deden Wilders en 
rutte in 2011 een appèl op normaal gedrag. Over de invulling van het begrip waren 
ze het duidelijk niet eens. Wat is normaal? en moeten we eigenlijk normaal willen 
zijn? 

Karen van Holst pellekaan, scenarioschrijfster van de serie Loenatik uit de jaren 90 
en vertolker van het nymfomane personage Bep Brul, vindt van niet. ‘We hebben zo 
veel aannames over hoe je hoort te zijn. Ik hou niet zo van die standaarden.’ In haar 
nieuwe film, Loenatik, te gek! is het motto dan ook: ‘Doe maar lekker gek en stout 
en trek je nergens iets van aan.’

Ook documentairemaakster sunny Bergman en haar rechterhand roos van ees 
zetten vraagtekens bij standaarden. Waarom accepteren mensen een verwrongen 
vrouwelijk schoonheidsideaal als normaal? en wat gebeurt er wanneer zowel vrou-
wen als mannen voortdurend geconfronteerd worden met een norm waaraan ze niet 
kunnen of willen voldoen? 

Misschien is de zomer wel het uitgelezen moment om af te wijken. Na een jaar aca-
demische disciplinering kunnen we eindelijk onze échte zelf weer zijn. Ons uniciteit 
laten zien door naar onontdekte festivals (p. 23), obscure musea (p. 16), of onbereik-
bare vakantiebestemmingen (p. 9) te gaan. Want als tegenreactie op (maar vaak nog 
steeds binnen) maatschappelijke normen, proberen we op te vallen en ‘eigen’ te zijn. 
Authentiek en autonoom. 

Maar wat als iedereen dat wil en raar het nieuwe normaal wordt? redacteur Inger 
beschrijft hoe backpackers in Azië en mass bij Indiërs thuis op de bank gaan slapen 
en in een afgelegen dorp aan de rand van de Himalaya gaan werken. Iedereen wil 
afwijken en maakt zo abnormaliteit tot nieuwe norm. 

‘Doe lekker zelf normaal!’
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‘V oordat ik eindelijk met dit onderzoek 
kon beginnen, liep ik al tien jaar met het 
idee rond’, vertelt Trilce stralend. ‘Maar 

door mijn vele studies ben ik zo interdisciplinair 
als het maar kan. Een geschikte begelei-
der zoeken was dus nogal een uitdaging.’ 
Trilce (geboren in Mexico) is kunst- 
historica en museoloog van origine,  
maar raakte geïnteresseerd in economie 
toen ze in Amerika woonde. ‘Ze hebben 
daar nog nooit van een ministerie van 
cultuur gehoord. Kunstprojecten moeten 
het hebben van giften en subsidies. Om 
meer te leren over de relatie tussen geld 
en cultuur ben ik in 2004 naar Nederland 
gekomen. De Erasmus Universiteit in Rot-
terdam was destijds de enige ter wereld 
die culturele economie aanbood.’ Tijdens 
deze studie leerde Trilce over economi-
sche principes die ten grondslag liggen 
aan cultuur, waarbij ze zich concentreerde 
op musea. 

Een volgende fascinatie voor Trilce is tech-
nologie. ‘Ik vind het zo bizar dat iedereen 
altijd bezig is met de nieuwste gadgets, 
zonder echt te weten wat de mogelijk- 
heden ervan zijn.’ Ze pakt een iPhone 
van tafel. ‘Neem dit ding: zoveel mensen  
gebruiken dit puur om mee te bellen, ter-
wijl dat eigenlijk zijn allerminste doel is’. 
In Trilces promotieonderzoek vielen al 
haar interesses op hun plek. ‘Ik kijk naar 
de economische aspecten die een rol spe-
len bij digitalisering van cultureel erfgoed, 
vanuit een historisch perspectief.’ Wat dat 
inhoudt? Dat blijkt moeilijk vast te stel-
len. Trilce: ‘Het is ontzettend breed. Bijna 
ondefinieerbaar. Dat is ook absoluut de 
grootste complicatie geweest tijdens het 
onderzoek.’ 

Achterlopen
‘Het komt erop neer dat ik me bezig houd met de 
geschiedenis van digitalisering in Nederlandse 
musea, die ik heb proberen te verklaren via cul-
turele, economische en informatiewetenschappe-
lijke theorieën. Aanvankelijk wilde ik onderzoeken 
wat er precies gebeurde op het gebied van finan-
ciering van digitale activiteiten, maar niemand 
kon mij daar iets over vertellen. Daarmee was 
die vraag eigenlijk zo goed als beantwoord’, grapt 
Trilce. ‘Het is ongelooflijk hoe erg sommige instel-
lingen achterlopen op technologisch front.’

Bij wijze van alternatief besloot Trilce zich op  
het proces te focussen. ‘Digitalisering van cultu-
reel erfgoed, wat naast het online zetten van  
museumstukken ook het toevoegen van con-

text, metadata en gebruiksvriendelijke interactie  
behelst, is absoluut de toekomst. Het is een pro-
ces waarbij informatie wordt ontsloten, om zo  
kennisoverdracht te stimuleren.’ Maar in hoeverre  

zijn musea daarmee bezig? ‘Al gauw merkte ik 
dat de meeste musea nogal bezitterig zijn. Het  
publiekelijk delen van hun collectie is voor veel 
musea een reden om er niet aan te beginnen.’ 

36 miljoen objecten
‘In mijn ideale digitale wereld zouden alle 
musea, bibliotheken en archieven online 
met elkaar verbonden zijn. Net als op Wi-
kipedia. Op die manier kunnen mensen 
doorklikken en oneindig veel leren over 
achtergronden en verbanden.’ Voor haar 
onderzoek werkte Trilce samen met vijf 
Nederlandse musea, waaronder Naturalis 
in Leiden, een voorloper op technologisch 
gebied. ‘Binnenkort zullen al hun 36 mil-
joen objecten worden voorzien van een 
barcode, zelfs de bijen. Op deze manier 
draagt elk digitaal object informatie met 
zich mee, die verkregen kan worden door 
erop te klikken. Zo wordt informatie-uit-
wisseling een stuk interactiever, en daar 
willen we naartoe.’

‘Helaas zijn musea bang dat het creëren 
van een digitale collectie het aantal be-
zoekers zal reduceren.’ Een complete mis-
vatting als je het haar vraagt. ‘Het Anne 
Frank-huis heeft een prachtig online vir-
tueel museum, en nog steeds staan er da-
gelijks rijen voor de deur.’ Trilce is haar 
dissertatie deels gaan schrijven om een 
stem te geven aan de mensen die wel in-
tensief bezig zijn met digitalisering van 
cultureel erfgoed. ‘Musea moeten techno-
logie nu echt gaan omarmen, voordat ze 
straks ingehaald worden door Google, die 
zich na Google Library nu ook gaat bezig 
houden met digitalisering van musea. Ik 
wil het niet overdrijven, maar we weten 
allemaal hoe het is afgelopen met boeken-
winkels en bibliotheken.’ Hoe musea dit 

precies moeten gaan aanpakken verschilt per in-
stelling, schat Trilce. ‘Musea moeten vooral meer 
gaan durven. Afwijken van het bekende en mee-
gaan met de maatschappij. Anders overleven ze 
het niet.’ 

Faculteitszaken Homo Promovendus

tristan Knelange
 29 jaar
Studie
 Bachelor Geschiedenis, UvA
 Bachelor Filosofie, UvA
 Master Logica, UvA (niet afgemaakt)
 Master Muziekwetenschappen, UvA (cum laude)
 Bachelor Schoolmuziek, Conservatorium van Amsterdam
 Vooropleiding Koordirectie, Koninklijk Conservatorium 
 Den Haag (niet afgemaakt)
Afstudeerjaar
 2012
Werk
 Koordirigent van diverse amateurkoren en een orkest
Salaris
 €1000 gemiddeld (in de zomer vrijwel niets, 
 rondom kerst het driedubbele)

‘Ik ben net gestopt met lesgeven aan de vrije 
middelbare school in Bergen. Ik leefde twee 
levens tegelijk: overdag muziekdocent en 

’s avonds dirigent. Dat wilde ik niet meer. En het 
lesgeven is uiteindelijk toch niet wat ik wil doen. 
Sommige docenten willen de kinderen meegeven 
dat Schubert echt het allerbelangrijkste in de we-
reld is. Die bekeringsdrift heb ik niet. Ik weet niet 
zo goed waarom ik kinderen zou moeten overtui-
gen van muziek te houden. Ik voel niet de drang 
kinderen achter hun PlayStation weg te rukken. 
Muziek is voor míj heel belangrijk, maar als het 
dat voor een ander niet is, vind ik dat prima. Met 
dirigeren is dat anders. Het leuke daaraan is dat 
orkestleden of koorzangers al een zekere intrinsie-
ke motivatie hebben als ze binnen komen. Je kunt 
echt iets leuks met ze gaan maken.’  

vlieguren 
‘Toen ik achttien was, dacht ik niet zozeer na over 
wat ik wilde. Ik wist wel dat ik zou gaan stude-
ren, want dat er ook zoiets als een tussenjaar  
bestond had ik niet bedacht. Ik ben begonnen met   
Kunstgeschiedenis, maar daar ben ik vrij snel 
mee gestopt. Toen ik daarna met Geschiedenis 
begon kreeg ik op een gegeven moment het vak 
Wetenschapsfilosofie. Dat vond ik fantastisch. 
Ik had nooit echt aan filosofie gedaan, maar het 
bleek over allerlei vragen te gaan waar ik me in  
mijn dagelijks leven ook mee bezig hield. Dus toen 

ben ik overgestapt op Filosofie. Na het behalen 
van de bachelor en vervolgens een minder ge-
slaagde poging tot het doen van een master Logica,  
besloot ik dat ik docent wilde worden. Via een 
aantal omwegen ben ik uiteindelijk Schoolmu-
ziek gaan studeren aan het Conservatorium in  
Amsterdam. Tussendoor heb ik nog mijn bachelor 

Geschiedenis afgemaakt en een master Muziek-
wetenschappen gedaan. Ik heb een poging gedaan 
bij de dirigentenopleiding, maar daar ben ik weer 
mee gestopt. Wel heb ik veel cursussen en bij- 
vakken in de koordirectie gedaan. Ooit zou ik er 
nog wel een volledige opleiding in willen volgen. 

Maar eerst maar eens veel vlieguren maken.’
‘Vooral Filosofie heeft mijn blik op de wereld ver-
anderd. Met Geschiedenis doe ik eigenlijk vrij wei-
nig meer. Bij Muziekwetenschappen heb ik veel 
muziektheorie opgedaan en dat is nuttig geweest 
voor mijn eigen kennisopbouw. Maar al mijn stu-
dies in de geesteswetenschappen hebben eigenlijk 
voornamelijk bijgedragen aan mijn persoonlijke 
ontwikkeling. Er heeft nooit echt een academische 
ambitie achter gezeten. Ik ben slecht in heel veel 
lezen en schrijven.’

samenspelen
‘Ik wil me de komende tijd volledig op het  
dirigeren gaan richten. Wat soms jammer is aan 
amateurkoren en orkesten, is dat je vaak niet de 
middelen hebt om tot het niveau te komen dat je 
voor ogen hebt. Het orkest dat ik nu dirigeer heeft 
zeven klarinetten maar geen fagotten. De uit- 
daging als dirigent is dan om het beste te halen  
uit wat je hebt. Een groot deel van het werk bestaat 
uit het aanleren van partijen en het geven van 
zangles. Daar komt dus ook wel iets van het  
docentschap in terug. Maar het belangrijkste is 
denk ik dat je mensen leert samen te spelen. Ook 
goede muzikanten moet je aanzetten tot samen-
werking. In essentie is het dát wat ik zo boeiend 
vind aan dit werk. Het gevoel dat samen muziek 
maken opwekt, is niet te omschrijven. Dat vind ik 
er zo mooi aan.’ 

De student, de docent en de dirigent
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven na de 
faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse; iedere maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. 
Deze keer Tristan Knelange (1985), tot voor kort muziekdocent op de vrije middelbare school in Bergen en nu 
koordirigent bij verscheidene amateurkoren en een orkest.   tekst /// Anne Wijn   Beeld /// liliane Smith

Faculteitszaken BrOOD Op De plANK

Al MIJN sTUDIEs IN 
DE GEEsTEswETEN-
SCHAPPen HeBBen 

EIGENlIJk VooRNAME-
lIJk BIJGEDRAGEN AAN 

MIJN pERsooNlIJkE 
oNTwIkkElING

MUSeA MOeTen TeCH-
nOLOGie nU eCHT GAAn 

oMARMEN, ANDERs 
oVERlEVEN zE HET NIET

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers eigenlijk? Waar gaat hun proefschrift 
over, en waarom juist dáárover? Deze maand: Trilce Navarrete Hernandez (1974), 
promovendus in digitaal cultureel erfgoed.   tekst /// Eva menger   Beeld /// Daniel Webb 

technologie omarmen

In haar onderzoek kijkt Trilce navarrete 
Hernandez naar de middelen die musea 
gebruiken voor digitalisering van hun collecties. 
Met de resultaten hoopt ze de vele musea die 
nog ver achterlopen op dit gebied over de 
streep te trekken.
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‘E erst nog even make-up regelen!’  
Middenin een montagesessie van hun 
nieuwste serie lassen Bergman en Van 

Ees een pauze in voor foto’s en een gesprek. Ze  
zijn bezig tachtig interviews te comprimeren tot 
een serie van vier afleveringen, die deze zomer 
wordt uitgezonden.

Bergman staat bekend om haar persoonlijke do-
cumentaires, waarin ze een verwrongen schoon-
heidsideaal onderzoekt (Beperkt houdbaar), een 
blik werpt op culturele verschillen wanneer het 
gaat om seksualiteit (Sunny side of sex), en de dub-
bele seksuele moraal, afhankelijk van gender, be-
kritiseert (Sletvrees). Bij die laatste documentaire 
deed Van Ees de research. Tent en Seks borduurt 
voort op de scènes uit Sletvrees, waarin geïnter-
viewden, liggend in een tentje, vertellen over hun 
seks- en liefdesleven. Iedere aflevering van deze 
serie heeft een thema dat te maken heeft met sek-
sualiteit en de beleving daarvan.

de eerste keer
Van Ees: ‘De eerste aflevering gaat over manne-
lijke onzekerheden. Daarin laten we een jongen 
aan het woord die moeite heeft met klaarkomen 
– hij heeft dat heel lang niet gekund, omdat hij zich 
zo focuste op het meisje waarmee hij was. Ik vind 
dat heel interessant; het wordt vaak gezien als een 
vrouwenprobleem, omdat meer vrouwen er last 
van hebben. Hij bewijst: het is een mensenpro-
bleem.’ 

Een andere geïnterviewde vertelt in diezelfde af-
levering dat hij onzeker is geworden door een fe-
ministische opvoeding. Van Ees: ‘Hij durfde vrou-
wen niet meer aan te spreken voor seks. Aan de 
ene kant wil je respectvol zijn, aan de andere kant 
willen vrouwen misschien dat je stoer bent – hoe 
verenig je die twee? Het lijkt me een moeilijke spa-
gaat voor mannen.’ 

‘derri...da?’
In Tent en Seks spreken de interviews voor zich – er 
komen geen wetenschappers, schrijvers of andere 
commentators aan te pas, wat in de documentai-
retrilogie wel het geval was. Van Ees: ‘Mensen zijn 
zelf autoriteit over hun eigen seksuele gevoelens. 
Een wetenschapper wordt vaak gepresenteerd 
als iemand “die het wel even uit gaat leggen”, ter-
wijl niemand eigenlijk die rol op zich kan nemen 
wanneer het gaat over persoonlijke gevoelens en 
belevenissen.’ ‘In mijn documentaires komen drie 
belangrijke thema’s steeds terug’, vertelt Bergman 
wanneer ze praat over haar boek Sletvrees. ‘Ten 
eerste is het perspectief belangrijk: wie vertelt het 

verhaal? Ten tweede gaan ze over normativiteit: 
hoe definieer je wat normaal is? En daarnaast re-
flecteer ik veel op de wisselwerking tussen beeld 
en realiteit en het idee van hyperrealiteit.’ Als er 
wordt gevraagd naar de concrete invloeden van 
haar studie filosofie spreekt ze Van Ees aan. ‘Er is 
vast een filosofische stroming die dit soort dingen 
aankaart. Derri… Derrida ofzo?’ Ze lacht: ‘Roos, dat 
weet jij vast wel.’ 

Van Ees is derdejaars Wijsbegeerte en citeert 
moeiteloos Nietzsche om zo over subjectiviteit te 
beginnen: een belangrijk perspectief binnen het 
werk van deze filosoof en ook in de documentaires 
van Bergman. ‘Hoewel binnen de wetenschap en 
ook de filosofie objectiviteit en een analytisch ka-
rakter lang belangrijk zijn geweest, vind ik het heel 
oprecht om je eigen subjectiviteit te omarmen; 
daarmee kun je veel ontdekken. Mijn scriptie gaat 
bijvoorbeeld over Kierkegaard: hij schreef bepaal-
de filosofische werken expres in dagboekvorm.’ 
Bergman herinnert zich een uitspraak van schrijf-
ster Chimamanda Ngozi Adichie: ‘In the particular 
lies the universal’. Bergman: ‘Als je iets persoonlijks 
deelt in het kader van een bredere analyse, dan 
voelt het terecht. In tegenstelling tot wanneer je 
iets uit je eigen leven deelt via sociale media: dan 
is het snel narcistisch.’  

schaamlipproblematiek
Van Ees werkte voor het eerst met Bergman samen 
toen ze Sletvrees maakten; het laatste deel van het 
drieluik dat begon met Beperkt houdbaar en Sunny 
side of sex. Tijdens haar middelbare school liep 
Van Ees al stage bij de VPRO. Op haar negentiende 
maakte ze de documentaire De BV IK, waarover 
Bergman haar lof uitte tijdens een nieuwjaarsbor-
rel. Gezamenlijke projecten volgden. Van Berg-
mans hand verscheen afgelopen jaar ook een boek 
met de titel Sletvrees; een aanvulling op het docu-
mentairedrieluik en sinds de publicatie een nieuw 
Nederlands begrip dat in de Dikke van Dale als 
volgt wordt aangeduid:

‘Angst van vrouwen om voor slet te worden aan-
gezien, m.n. zulke gedragsbepalende angst, waar-
door zij zich niet of niet openlijk overgeven aan 
vrij seksueel verkeer’. 

De dubbele seksmoraal geldt nog steeds: voor 
mannen is het stoer om hun grote aantal bedpart-
ners prijs te geven, als vrouwen dat doen, worden 
ze een slet genoemd. 

De serie Tent en Seks wordt iets meer Van Ees’ 
project – ‘Maar Sunny doet de eindredactie, hoor’, 
vertelt ze lachend. Juist in de allerpersoonlijkste 
tentverhalen herkent het publiek zich vaak, denkt 
Van Ees. Bergman voegt toe: ‘Ik hoop dat mensen 
zich bij het kijken van mijn documentaires kunnen 
verplaatsen in het perspectief van een ander. Dat 
dat empathie kweekt.’ Van Ees: ‘Daarom vind ik het 
altijd heel jammer wanneer we kritiek krijgen van 
mensen die zeggen: “Ik herken dit niet, dus is het > 

Journalistiek HeT INtervIeW

MEN zEGT TEGEN oNs: 
jULLie zijn Geen éCHTe 

FEMINIsTEN

Deze zomer wordt in een nieuwe serie 
van de VPRO jan en alleman de tent 
uitgelokt met vragen over seks en 
seksualiteit. Documentairemakers 
Sunny Bergman (1972) en Roos van 
Ees (1991), student Wijsbegeerte, ver-
tellen over hun nieuwe project: Tent 
en seks, een documentaireserie over 
seks met een filosofisch fundament.  
tekst /// Kim Schoof en Fien Veldman   Beeld /// Daan muller

Feministen 
in de tent
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een non-probleem”. Ik denk dan: verplaats je dan 
in de mensen die het probleem wél herkennen!’

In haar boek beschrijft Bergman een memorabele 
scène uit Beperkt houdbaar, waarin plastisch chi-
rurg dokter Matlock haar vertelt wat ze allemaal 
zou kunnen laten verbouwen aan haar vagina om 
een ‘Playboy-look’ te creëren. Kan dat er dan niet 
voor zorgen dat een argeloze lezer of kijker opeens 
schaamlipproblematiek ontwaart die er voorheen 
niet was? Van Ees antwoordt: ‘Voor veel meisjes is 
de onzekerheid hierover wél al een realiteit voor-
dat ze zo’n scène zien. Bewustwording van dit 
soort fenomenen – met dokter Matlocks kliniek als 
extreem voorbeeld – is niet altijd comfortabel.’

Pamflettistisch
Bergman en Van Ees zijn verheugd over de opna-
me van ‘sletvrees’ in het woordenboek: dat geeft 
de maatschappelijke impact van hun project weer. 
Bergman: ‘Het is opeens ingeburgerd. Het is een 
concept; iets dat er is. Dat is heel interessant, vind 
ik. Wij maken een film over een maatschappelijk 
probleem, en dat wordt nu ook als zodanig her-
kend.’ Toch is het geen pamflet, volgens Bergman. 
Over zowel Beperkt houdbaar als Sletvrees denkt 
ze dat ‘mensen het pamflettistischer hebben geïn-
terpreteerd dan dat ik dat zelf deed.’ Van Ees: ‘Slet-
vrees stelt veel vragen: waaróm willen vrouwen 
bijvoorbeeld soms als lustobject worden gezien? 
Het is een onderzoekende documentaire, terwijl 
deze niet altijd zo is ontvangen. Sommige men-
sen interpreteren het bijvoorbeeld als één grote 
aanklacht tegen “de vrouw als lustobject”. Verder 
kan ik niet zo goed meepraten over de reacties op 
Beperkt houdbaar…’ Bergman onderbreekt haar 
lachend: ‘Ja, want toen was je acht.’ 

Bergman en Van Ees ontvingen kritische reacties 
op beide documentaires. Sletvrees werd aanstel-
lerij genoemd. Het argument luidt dat je je er ge-
woon niets van aan zou moeten trekken, van zo’n 
dokter Matlock, of: je laat je toch niet beïnvloeden 
door de gedachte dat andere mensen je een slet 
zouden kunnen noemen? Van Ees vindt dat veel te 
kort door de bocht: ‘Je kunt jezelf niet buiten de 
cultuur plaatsen waar je uit voortkomt. Je kunt 
niet zeggen: “Hier doe ik niet aan mee”, want je 
wordt er door gevormd.’ Bergman: ‘Dat vind ik zo 
raar! Er is zoveel sociaalpsychologisch onderzoek 
over hoe we beïnvloed worden door onze omge-
ving, en wat voor effect dat heeft op ons gedrag, 

onze denkwijzen en ons zelfbeeld, waaruit blijkt: 
je kunt je er niet aan onttrekken.’ 

Feminist/aanstellerig jankwijf
In de boekhandel staat Sletvrees soms in de kast 
bij de categorie psychologie, soms bij sociologie. 
Van Ees: ‘Is er geen schap voor feminisme?’ Ze ver-
volgt grappend: ‘Eigenlijk hoort het gewoon bij de 
autobiografieën.’ Bergman vult aan: ‘Bij de selfie-
afdeling!’ 

Bergman en Van Ees identificeren zich met het 
feminisme. In Beperkt houdbaar onderzoekt Berg-
man de schoonheidsindustrie, die ‘onzekerheden 
kapitaliseert’, zoals ze zelf zegt. Het leidt tot een 
beleidsverandering met betrekking tot plasti-
sche chirurgie: in de richtlijn van de Nederlandse 
Vereniging voor Plastische Chirurgie staat tegen-
woordig, als gevolg van de documentaire, dat de 
minimumleeftijd voor een ingreep achttien jaar 
is – dat was eerder zestien. Na deze documentaire 
werd Bergman ook wel ‘een aanstellerig jankwijf ’ 
genoemd. Dat werd vooral gedaan door GeenStijl 
en zijn bezoekers. Na Sletvrees kwam veel kritiek 
echter uit feministische hoek, vertelt ze: ‘Dat vond 
ik veel erger’.

Van Ees: ‘Ik werd verdrietig van het idee dat het 
feminisme voor sommige vrouwen een soort wed-
strijd is.’ Ze vervolgt: ‘Ik snap dat de feministische 
stroming niet bestaat uit een homogene groep 
mensen die allemaal hetzelfde denken. Toch hoop 
ik dat, als de ene feminist iets maakt, de ander dat 
op zijn minst kan waarderen. Als je elkaars stand-
punten en werk steeds vermorzelt, pretendeer je 
dat er een “ultieme vorm van feminisme” bestaat. 
Mensen zeggen tegen ons: jullie zijn geen échte fe-
ministen.’ 

Lustobject
Bergman zou zichzelf als lustobject hebben  
gepresenteerd in Volkskrant Magazine, Van Ees 
zou datzelfde hebben gedaan in Folia. ‘De één 
vond mij niet sterk genoeg, de ander had het juist  
over seks-positieffeminisme: ze vond het kwalijk  
dat ik voorstelde dat vrouwen geen lustobjec-
ten mogen zijn, iets wat ik juist helemaal niet  
beoogde,’ aldus Bergman. Van Ees: ‘Sommigen 
vonden dat we ons op de “echte zaken binnen het f 
eminisme” moesten richten: boerka’s en eer-
wraak.’ De belangrijkste kritiek uit de femi-
nistische hoek ging echter over het tonen van  
kwetsbaarheid: ‘We zouden zwak zijn omdat we 
ons laten beïnvloeden door wat anderen vinden – 
dat men ons een slet zou noemen. Als je een femi-
nist bent, als je een sterke vrouw bent, dan “sta je 
daar toch boven?”’ 

Bergman relativeert: ‘Ik denk dat er gelukkig  
veel meer herkenning was dan kritiek na Sletvrees. 
Ik ben vooral blij als jonge meisjes naar mij toe  
komen en vertellen dat ze zo blij zijn dat het slet-
vreesprobleem besproken wordt.’

Queer-keuzes
Maar hoe zit het dan met jongens? De problema-
tiek van Bergmans documentaires draait vaak om 
vrouwen en meisjes, terwijl jongens en mannen 
eveneens een belangrijk publiek vormen. Berg-
man: ‘Meestal zijn vrouwen ook geïnteresseerder 

in mijn werk dan mannen: als er dan een jongen 
in het publiek zit, vind ik dat extra leuk. Soms ver-
tellen mannen me dat ze naar aanleiding van mijn 
film een lang gesprek met hun vriendin hebben 
gehad – dat hoor ik graag.’ Van Ees: ‘In Tent en seks 
is de man-vrouwratio vrijwel gelijk. De aflevering 
over mannelijke onzekerheden spreekt hopelijk 
veel mannen aan. Ik wil in deze serie juist graag 
laten zien dat, net zoals voor vrouwen de ideeën 
over vrouwelijkheid dwingend zijn, bestaande 
ideeën over mannelijkheid voor veel mannen ook 
heel drukkend kunnen zijn.’

Zelf ervaren ze de problemen rondom beeldvor-
ming die ze aankaarten ook bij het maken van do-
cumentaires. Over een interview voor Sletvrees 
met een feminist - queer uiterlijk, kort haar -, werd 
tijdens de proefvertoning op de redactie opge-
merkt dat haar argumenten vanwege haar uiterlijk 
weinig serieus werden genomen. Van Ees voegt 
toe: ‘Ik had vroeger ook kort haar en ik heb het 
weer lang laten groeien. Je bent toegankelijker met 
een doorsnee uiterlijk.’ De feminist is uit de docu-
mentaire geknipt. Van Ees: ‘Dat was een keuze die 
we liever niet hadden willen maken.’ 

Journalistiek HeT INtervIeW

Vroeger had reizen of rondzwerven zonder 
duidelijke bestemming een discutabele sta-
tus. Gewoon de kost verdienen en niet zo 

aanstellerig doen, daar had je tenminste wat aan 
in het leven. Volgens academicus Raymond Wil-
liams werd die opvatting aan het einde van de 
achttiende eeuw een beetje herzien. Omdat reizen, 
door een staat van afzondering, stilte en eenzaam-
heid de menselijke natuur en gemeenschapszin in 
stand zou houden. Het staat lijnrecht tegenover de 
hardheid, de kille afzijdigheid en het zelfzuchtige 
welbehagen van de alledaagse samenleving. Te-
genwoordig reist iedereen. Sterker nog: eigenlijk 
tel je niet helemaal meer mee als je niet minstens 
een paar maanden van je studententijd onderge-
doken hebt gezeten in een hutje in Cambodja, of 
bij een sollicitatiegesprek kan vertellen hoeveel 
je leerde van het vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika. 
Hoe komt dat nou eigenlijk? Zijn wij als generatie 
zo romantisch en escapistisch? 

verplaatsingsdrang
Hij steekt zijn rimpelige hand de lucht in en be-
weegt hem langzaam heen en weer. Op zijn ge-
zicht heeft hij een goed ingestudeerde glimlach 
getoverd. Kofferwieltjes ratelen over de glim-
mende vloer en mensen verdwijnen gehaast ach-
ter elektrische schuifdeuren. Jorgen Hofmeester, 
hoofdpersoon uit Arnon Grunbergs gelauwerde 
roman Tirza, vlucht dagelijks in het aangename 
niemandsland van Schiphol. Om mensen uit te 
zwaaien die hij eigenlijk helemaal niet kent. De 
negentiende-eeuwse dichter Charles Baudelaire 
voelde zich meer op zijn gemak in een hotelkamer 
dan in zijn eigen woning in Parijs. In zijn biogra-
fie schreef hij: ‘Ik heb het idee dat ik altijd beter af 
ben waar ik niet ben, en deze verplaatsingsdrang 
is er dan ook een waarover ik voortdurend met 
mijn ziel in beraad ben.’ Eeuwgenoot Edward Hop-
per toont ons in zijn schilderijen de poëtische ge-
heimzinnigheid van hotelgasten die laat arriveren 
en voor het ochtendgloren alweer vertrokken zijn. 
De schoonheid van verlaten treinstations waar de 
stoommachines wachten op een nieuwe reis, en 
het intrigerende gevoel dat je bekruipt als je on-
derweg naar een verre bestemming even stopt in 
een snelwegrestaurant. 

In de kunsten hebben reizen en de daarbij beho-
rende doorgangsplaatsen altijd al een bijzondere 
rol gespeeld. Geen toeval natuurlijk; kunstenaars 
en schrijvers zoeken van nature nu eenmaal graag 

naar de mogelijkheid de werkelijkheid te ont-
vluchten. Vaak wordt deze drang bestempeld als 
omgekeerde heimwee, of escapisme. In het Neder-
lands hebben we geen woord voor die omgekeer-
de heimwee; in het Duits heet het Fernweh. Het 
omschrijft een diep verlangen om te reizen naar 
verre, onbekende oorden. Dit verlangen kan net zo 
pijnlijk en ontregelend zijn als heimwee. 

In de jaren zestig en zeventig waren woorden als 
escapisme en Fernweh aan de orde van de dag. De 
hippies van toen verlangden naar een romantische 
wereld vol spiritualiteit en gemeenschapszin. Ze 
keerden zich af van geldzaken en bezittingen en 
hadden net als de negentiende-eeuwse roman-
tici een voorliefde voor het onverklaarbare en het 
raadselachtige. Het summum van deze romanti-
sche verlangens werd Woodstock ‘69, het baan-
brekende festival dat wars van regels bezoekers 
de mogelijkheid bood even te ontsnappen aan het 
leven van alledag. Geestverruimende middelen, 
een leven buiten de maatschappij en de overgave 
aan de natuur stonden drie dagen lang centraal – 
allemaal uitgangspunten die regelrecht afkomstig 
zijn uit de negentiende-eeuwse Romantiek. 

de nieuwe hippies?
Vaak wordt onze generatie vergeleken met de 
Woodstockhippies van de jaren zestig en zeventig. 
Onlangs nog door Bob Witman, in zijn artikel Uber 
in Volkskrant magazine. De nieuwe hippie is net 
als haar voorganger romantisch; ze wil afwijken 
van de gebaande paden, terug naar de natuur en 
zit vol idealen. Maar onze generatie is ook pragma-
tisch en professioneel. We hebben geen geld, geen 
werk, we gaan steeds vaker terug naar de essen-
tie van het leven. De hippies van de jaren zeventig 
protesteerden, zetten het witte fietsenplan op en 
droomden van een betere wereld. Wij zetten zulke 
dromen om in praktische daden en gaan en masse 
zelf groente verbouwen in ons geveltuintje, dragen 
met het ene na het andere ruilinitiatief samen bij 
aan de gemeenschapszin of beginnen een huiska-
merrestaurant. Zo creëren wij, tegen de kapita-
listische stroom in, zélf onze banen en toekomst. 
Maar zijn we daarmee dan ook weer echt roman-
tisch te noemen? >
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Tegenwoordig tel je eigenlijk niet helemaal meer mee als je niet een 
periode van je studententijd door hebt gebracht in een hutje in Cambodja 
of Peru. Babelredacteur Inger van der Ree probeerde te ontdekken waarom 
heel Holland reist.   tekst /// inger van der Ree   Beeld /// Alma Schuringa

Omgekeerde heimwee

juli - augustus

sunny Bergman is feminist en documentaire-
maker van Beperkt houdbaar, Sunny side of sex 
en Sletvrees en auteur van het gelijknamige 
boek. Momenteel doet ze de eindredactie en re-
gie van Tent en seks en werkt ze aan een nieuwe 
documentaire over racisme in Nederland, naar 
aanleiding van de maatschappelijke  
discussie rondom Zwarte piet. 
roos van ees is bachelorstudent Wijsbegeerte 
en deed research voor de verschillende projecten 
van Bergman. Ze is coregisseur van Tent en 
seks en is daarnaast verantwoordelijk voor de 
research en de samenstelling van de serie.

17 juli zendt de vprO op Nederland 3 om 
21.30 de eerste aflevering van Tent en seks uit.
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Of zijn het de omstandigheden die ons deze ro-
mantische houding aanleunen? Na drie stages, 
twee masters en het falen van een eigen zzp-be-
drijf is er vaak nog geen succesvolle carrière bin-
nen handbereik. Een escapistische sabbatical in 
het Andesgebergte is dan natuurlijk erg aanlokke-
lijk. Met een rugzak vol romantische reisambities 
ver weg van de oneindige competitie, de hiërarchie 
en competitie. Terug naar de natuur en de essentie 
van het bestaan, zoals Jean-Jacques Rousseau ooit 
schreef. En zoals onze ouders dat deden tijdens 
het Woodstockfestival. Als ik een avond in een café 
aan mijn vrienden vraag waarom zij de wijde we-
reld introkken met hun rugzak, dan lijkt het wel of 
ik Rousseau hoor praten. ‘Ik wilde loskomen van 
de maatschappij, weg van het ellebogenwerk hier 
in Amsterdam’, zegt de een. ‘Ik had een drang naar 
avontuur in me, en ik wilde op zoek naar plekken 
die nog niemand kende. En ik wilde graag een tijd-
je leven in de natuur’, zegt de ander. Allemaal zijn 
we het er over eens dat wij als generatie veel rei-
zen omdat we opgevoed zijn met het idee dat alles 
mogelijk is. ‘We hebben van kinds af aan geleerd 
ons hart te volgen, onze dromen na te jagen en ons 
niet teveel zorgen te maken over de toekomst’, vult 
een andere vriend aan.

Zoektocht naar authenticiteit
Maar waar willen we naartoe en waarom? In na-
volging van Rousseau gaan veel backpackers tij-
dens hun reis op zoek naar authenticiteit. Zoals 
die vriendin in het café verwoordde, is een reis 
vaak vervuld van een verlangen iets te ontdek-
ken wat anderen thuis niet kennen. Tegenwoordig 
krijgt die zoektocht naar authenticiteit een nieuwe 
dimensie. ‘Afgelegen is het nieuwe centraal’, kopt 
NRC. Journalist Ivo Weyel: ‘De hotste bestemming 
is er een die schier onbereikbaar is. Een plek waar 
naartoe de reis lang is, en lastig, waar vliegveld is 
noch trein- of busstation.’ De populariteit van die 
authenticiteitszoektocht is vooral te danken aan 
het feit dat we in het gewone leven overal en altijd 

bereikbaar en online zijn, schrijft Ivo Weyel in het 
eerdergenoemde NRC-stuk. Eenmaal op reis heb-
ben we daar geen zin meer in.
 
Maar hoe moet je authenticiteit vinden op een 
plek waar dagelijks duizenden toeristen met vol-
gestouwde backpack voet aan de grond zetten? 
In Bangkok bijvoorbeeld landen jaarlijks al meer 
dan 22 miljoen toeristen. ‘Ironisch’ noemde een 
jongen het die ik ontmoette op het strand van 
Birma. ‘Het is haast aandoenlijk hoe je iederéén, 
gewapend met de Lonely Planet nota bene, ziet 
zoeken naar dat ene straatje achteraf, of die plek 
die nog door verder niemand is ontdekt.’ Sommige 
reizigers gaan bij Indiërs thuis op de bank slapen 
of op een boerderij werken in een afgelegen dorp 
aan de rand van de Himalaya. Ze eten rijst met hun 
handen en dragen groen-rode Hindoeïstische ge-
waden. Bij wijze van groet schieten ze niet de han-

den in de lucht maar duwen ze hun handpalmen 
tegen elkaar – zoals ze Aziatische monniken zien 
doen. Zolang ze maar niet worden geassocieerd 
met de enorme massa’s toeristen op de Khao San 
Road in Bangkok, die ontbijten en dineren bij de 
Macdonalds – uit angst voor voedselvergiftiging. 
Natuurlijk kun je je afvragen wat authenticiteit op 
zo’n manier nog betekent, en of reizen überhaupt 
wel draait om het vinden van authenticiteit. Krijgt 
de vrijheid die je met deze reis wilde vinden op 
deze manier niet juist hetzelfde dogmatische, ge-
forceerde en competitieve karakter van het leven 

dat je juist probeerde te ontvluchten? Filosoof 
Maarten Doorman schrijft in zijn boek Rousseau 
en ik zelfs dat authenticiteit helemaal niet bestaat. 
Hij schrijft dat we dankzij de erfenis van Rous-
seau in de greep zijn van het paradoxale verlangen 
naar echtheid, oprechtheid en authenticiteit. Zo 
legt Doorman uit dat Rousseau voor een schilderij 
waarop hij natuurlijk, ongekunsteld en authentiek 
afgebeeld wilde worden, veelvuldig en langdurig 
heeft moeten poseren. En zo wijst hij erop dat ons 
leven op facebook gespééld is en dat de echtheid 
van Boer zoekt vrouw volledig is geregisseerd. In 
hoeverre is het spelen van een Indische local dan 
eigenlijk waardevol?

van de bank naar het aanrecht
Volgens Xavier de Maistre, een negentiende-eeuw-
se filosoof en schrijver van het boek Voyage au tour 
de ma chambre, draait reizen überhaupt niet om 
het vinden van authenticiteit. Het grootste voor-
deel van reizen is het anders leren kijken. En vol-
gens hem kan dat eigenlijk ook prima vanuit je ei-
gen stoel. Du Maistre maakt in zijn blauwe-roze 
streepjespyjama reizen van zijn bank naar het 
aanrecht en reist via een omweg langs de kapstok 
terug naar zijn boekenkast. Hij dwingt zichzelf te 
kijken met de ogen van een vreemdeling. De ogen 
die je normaliter reserveert voor een plek waar je 
nog nooit geweest bent. Hij bewondert eerst zijn 
oude bank en glimlacht als hij ziet hoe het aan-
recht glimt in de zon. Du Maistre komt tot een ge-
ruststellende conclusie: het genoegen dat we aan 
reizen beleven is niet zozeer afhankelijk van de 
plaats of bestemming, maar van onze eigen instel-
ling. En als we in staat zijn om zo te leven, hoeven 
we dan eigenlijk nog wel op reis? 
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De gekken
Journalistiek IN GespreK

p sychiater Bomhof heeft zijn kliniek opge-
heven en is de politiek in gegaan. De vijf 
psychiatrische patiënten – Fats, mevrouw 

De Haas, de majoor, dokter Doolittle en Bep 
Brul moeten zichzelf maar bedruipen. Dan ho-
ren ze dat hun voormalig verzorgster, zuster Ten  
Hoeven, ontvoerd is. ‘Dood, in stukken gehakt’,  
aldus Bomhof. Toch ondernemen ‘de gekken’,  
zoals Van Holst Pellekaan ze liefkozend noemt,  
een reddingsactie. ‘Heerlijk om zo politiek incor-
rect te zijn voor kinderen’, lacht ze.

de overleefmodus
‘De distributeur zet de film nu in de markt als kin-
derfilm’, verzucht Van Holst Pellekaan, wanneer 
we bekennen Loenatik-fanaat te zijn en de hele 
serie uit ons hoofd te kennen. ‘Ik weet niet of dat 
zo slim van hem is. Het is voor mij zo moeilijk om 

duidelijk te maken dat Loenatik jeugdsentiment 
is voor jullie generatie. Het zijn vooral de VPRO-
kinderen van vroeger en hun ouders die Loenatik 
kennen, denk ik.’
 

Hoe is het om Bep te spelen?
‘Als ik die rare jurken aantrek en lippenstift op 
doe, word ik een heel makkelijk, vrolijk, extravert 
iemand. Zelf ben ik nogal introvert. Ik ben zeker 
geen Bep. En het is heel erg fijn om zo’n alter ego 
te hebben. Dan durf ik gewoon alles. Zo was ik 

vroeger actief voor zielige dieren. Voor Varkens in 
Nood bijvoorbeeld. Toen heb ik verkleed als Bep 
op straat actie gevoerd. Dat was heel makkelijk.’ 
Met de hese en luide stem van Bep: ‘Wat zit er nou 
tussen je brood? Dat kan toch niet! Dat is dood 
hoor, dat is héél zielig!’

Zou je dat als jezelf niet kunnen?
‘Ik heb altijd behoorlijk stoer gedaan, maar ik was 
het niet. Ik ben gewoon altijd in mijn kracht gaan 
zitten. Kwetsbaarheid of zachtheid, dat kon niet.’ 

Hoezo? 
‘Heel lang heb ik in een soort overleefmodus  
gestaan. Om maar een soort tough cookie te zijn. Ik 
reed motor.’ Ze lacht. ‘Dat was overigens erg leuk, 
zeker met het zijspan eraan. Ook kon ik lassen en 
ik heb al mijn rijbewijzen. En omdat ik vroeger > 

Op 9 juli verschijnt de film Loenatik, te gek! Het zal de eerste keer zijn na ruim twaalf 
jaar dat we de vijf psychiatrische patiënten uit Loenatik – de VPRO-serie uit de jaren 
90 – weer in actie zien. Karen van Holst Pellekaan (1955) is samen met Martin van 
Waardenberg de scenarioschrijver en speelt Bep Brul: een hysterische nymfomane. Een 
interview over stoerheid en betutteling.   tekst /// Aimée Plukker en lieke van der Veer   Beeld /// Vera Duivenvoorden
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bijkomstigheid. Dat ik aan kinderen kan laten zien: 
doe maar lekker gek en stout en trek je nergens 
iets van aan.’ 

de aftiteling
In dezelfde week waarin Loenatik, te gek! uitkomt, 
verschijnt ook Oorlogsgeheimen, een verfilming 
van het gelijknamige boek van Jacques Vriens, met 
een scenario van Van Holst Pellekaan. Aan twee 
andere scenario’s – beide historische kinderfilms 
– schrijft ze nog: Het Zwaard van D’Artagnan en 
Falko, Letters van Vuur. Voor laatstgenoemde heeft 
ze in mei de Telescoop gekregen, een subsidie van 
het Filmfonds – ‘echt de jackpot’.

‘Falko gaat over het ontstaan van de reformatie. 
Luther en die stellingen. Mijn man zei: “Hoe kun 
je daar in godsnaam een film over maken?”’ Van 
Holst Pellekaan zucht diep van gespeelde ver-
veeldheid. ‘Maar het is heel spannend geworden 
en iedereen vindt het te gek!’ Ze vertelt over het 
historisch vooronderzoek dat nodig was voor de 
film, die voor een groot deel wordt gedraaid in de 
Ruien, het middeleeuwse tunnelnetwerk onder 
Antwerpen. ‘Regelmatig praat ik met historici.’ Ze 
lacht: ‘Geschiedenis is erg interessant, maar wel 
erg van: en toen en toen. Soms moet ik dingen naar 
mijn hand zetten. Als ik hen het script laat lezen, 
mogen ze alleen de feitelijke onjuistheden eruit 
halen. Dat vinden die historici trouwens erg leuk 
om te doen.’

Het stoort je dat regisseurs vaak met de eer 
van een film gaan strijken en dat scenaristen 
relatief onbekend blijven, zei je in een eerder 
interview.
‘De deur gaat wagenwijd open als ik bij producen-
ten binnenloop. Ze vinden mij nu één van de beste 
scenaristen van jeugdfilms. “Oh geweldig,” zeggen 

ze dan, “alles wat je schrijft is blablabla”’, smuilt 
Van Holst Pellekaan. ‘Maar ze vinden het niet no-
dig om mijn naam op de titelrol te zetten. Dat is 
niet interessant voor het grote publiek, denken ze. 
Veel gaat over commercie tegenwoordig.’ 

Vermoeid: ‘Wees eens eerlijk, hoeveel scenaristen 
ken je in Nederland? Alleen Maria Goos en Kim 
van Kooten waarschijnlijk. Maar die zetten zich-
zelf dan ook heel erg in de markt. Ze doen hun 
stinkende best om in ieder blad te komen. Zo zit 
ik helemaal niet in elkaar. Ik hoef niet zo in praat-
programma’s, helemaal opgeverfd. De enige reden 
dat ik BN’er zou willen zijn, is dat ik me dan mak-
kelijker voor het goede doel zou kunnen inzetten. 
Bijvoorbeeld voor een goeie vriendin van mij, die 
vangt straatkinderen op in Cuzco, Peru. Maar voor 
mijzelf vind ik zo’n bekendheidsstatus alleen maar 
heel vervelend.’

Grote-mensenromans
Naast kinderfilms, heeft Van Holst Pellekaan het 
scenario van tal van series en films voor volwas-
senen geschreven. Vele daarvan maakte ze samen 
met beste vriendin en professionele wederhelft 
Marnie Blok. Zo ook het scenario van de Eyeworks-
producties Jackie en De gelukkige huisvrouw. De 
laatstgenoemde is een verfilming van het gelijkna-
mige boek van Heleen van Royen.

Hoe was het om mee te werken aan het 
scenario voor de gelukkige huisvrouw?
‘Ik vind het leuk om een boek te nemen waar je 

nog een enorme slag in kan maken. Een scenario 
schrijven van een steengoed boek is bijna eng. 
Maar het is natuurlijk enorm leuk om van een ma-
tig boek een betere film te maken. Ik heb één of 
twee keer met Heleen samengezeten, ze vond alles 
prima.’

Wat maakt een film goed?
‘Als ik een film kijk, de volgende ochtend wakker 
word met die film nog op mijn huid, en dan denk: 
wauw. Terwijl het soms, als ik de bioscoop uit loop, 
is alsof ik net een ijsje naar binnen heb gepropt, 
maar de smaak al niet meer proef. Ik wil het liefst 
films maken die je de volgende dag...’ Van Holst 
Pellekaan maakt haar zin niet af en roept fel: ‘Maar 
dat lukt helemaal niet altijd! Dat beweer ik niet! Ik 
ben van heel veel factoren afhankelijk. Ik kan het 
allemaal wel mooi opschrijven, maar er is ook ie-
mand die het moet gaan regisseren.’ 

Als voorbeeld noemt Van Holst Pellekaan Jackie. 
‘Ik ben zelf niet zo gelukkig met die film. Als het 
script gewoon verfilmd zou zijn zoals het er stond, 
zou het een veel betere film zijn geworden. Maar 
dat is altijd een beetje het probleem als je schrijft. 
Andere mensen maken er een film van. Inmiddels 
heb ik wel de positie en status dat ik invloed kan 
uitoefenen, maar ik kan nooit zeker zijn van het 
resultaat. Eigenlijk zou ik alles zelf moeten doen. 
Maar om nou ook te gaan regisseren…’

Zou je dat niet willen?
‘Nou ja, eigenlijk wel. En ik zou nog wel eens een 
grote-mensenroman willen schrijven. Al weet ik 
niet of ik daar nu aan toe ben. Een roman schrijven 
is wel een heel solitaire bezigheid. En inderdaad, ik 
zou ook wel eens regie willen doen. Maar zo’n 
montagestudio, dat is wel heel erg binnen.’ Van 
Holst Pellekaan schatert: ‘Daar hou ik niet zo van.’ 

middeleeuws straattheater heb gedaan, kan ik 
vuurspugen en vuureten. Als je dat allemaal te-
gelijk doet, dan denken mensen: jezus, wat is die 
stoer zeg. Maar ik ben blij dat ik niet meer zo stoer 
hoef te zijn. Dat is wel het voordeel van ouder wor-
den. Als ik nu iets doe, en het komt stoer over, dan 
is het in ieder geval authentiek. Ik doe het nu niet 
meer om indruk te maken of om te laten zien dat ik 
iemand ben. Al voert het een beetje te ver om daar 
nu op in te gaan.’ 

Waarom dacht je dat je stoer moest zijn? 
‘Om er überhaupt te mogen zijn. Om te overleven. 
Om een plek in te nemen. Anders dacht ik dat ik 
helemaal niet gezien werd. En dat mensen over me 
heen keken.’

Is de Nederlandse filmwereld zo hard?
‘Nee, daar had het niet mee te maken. Het zat heel 
erg in mezelf. Niet zeiken, niet lullen. Gewoon alle 
stunts zelf doen. Maar ik ben blij dat dat nu achter 
mij ligt. Ik ben in mijzelf gedoken en erachter ge-
komen waarom ik dat nodig had. Het heeft heel erg 
met mijn jeugd te maken. Met wat ik wel en niet 
heb gekregen. Een soort angst.’

vertrutting
Haar honden (een chihuahua en een vuilnisbak) 
zijn eindelijk gestopt met blaffen en liggen onder 
tafel te slapen. We drinken door Van Holst Pelle-

kaan zelf gemaakte vlierbessenlimonade – ‘Heel 
makkelijk, gewoon heet water over die bloem-
schermen heen gooien’. Voor de zoveelste keer 
vergapen we ons hardop aan haar woning – een 
omgebouwde stal – en het omringende landgoed 
waar herten en paarden rondlopen. We zitten in 
de tuin, onder een half overdekte kas tussen de 
aardbeienplantjes. ‘Ik heb altijd mooi gewoond’, 
vertelt Van Holst Pellekaan. ‘Ik vind wonen heel 
belangrijk. En het hoeft niet duur te zijn, hoor. Ik 
heb altijd rare plekken gevonden waar ik buiten 
kon wonen. Toen mijn eerste zoon werd geboren, 
woonde ik op een plek waar je alleen met een roei-
boot kon komen. Maar dat werd op een gegeven 
moment toch wat lastig.’ 

Je hebt psychologie gestudeerd. Waarom wilde 
je daar niet in verder?
‘Het gaat mij toch om mijn creativiteit. Ik vind het 
zo leuk om dingen te maken en te verzinnen.’

Behalve de romantische kant van gekheid, 
kent Loenatik ook kritische onderwerpen. 
De vraag wie of wat gek is en wie dat bepaalt, 
bijvoorbeeld. 
‘Dat vind ik een heel mooi thema. Er is weinig plek 
in deze maatschappij voor afwijkingen. Wij heb-
ben zo veel aannames over hoe je hoort te zijn. Ik 
hou niet zo van die standaarden. Ik ben er heel erg 
voor dat ieder mens op zijn manier tot zijn recht 

kan komen. Ik vind Nederland echt een geweldig 
land, alles kan, hartstikke leuk, maar ik vind het 
jammer dat er zo weinig ruimte is voor eigenheid 
en het opzoeken van grenzen. Van wieg tot graf 
wordt nu uitgedacht wat wel en niet goed voor je 
is. Ik vind dat mensen meer zouden moeten na-
denken. We zouden niet alles in regeltjes moeten 
gieten.’ 

Neem de Kijkwijzercommissie – ‘zoiets truttigs’. 
Om goedgekeurd te worden voor kinderen vanaf 
zes jaar, mocht een rebels oppaskind geen ‘oppas-
kutje’ op de muur schrijven. En Bep Brul mocht 
niet een jazzmuzikant knock out slaan met een 
koekenpan, zoals in het originele script stond.

Waarom mogen dergelijke zaken niet meer in 
jeugdfilms?
‘Dat is de betutteling. Regels. Ik vind dat nogal erg, 
die vertrutting in deze maatschappij. Er is nauwe-
lijks meer ruimte voor anarchisme. In de Loenatik-
serie is er een aflevering waarin een pyromaan 
de kliniek in de hens steekt en alle gekken staan 
te roken. Dat zou nu nooit meer mogen! En rare, 
leuke buurten, waar het een vrolijk zooitje is en 
waar mensen een beetje wat aan elkaar kleien, die 
bestaan niet meer! Toen ik zo oud was als jullie 
kon dat overal! Ik vond het heerlijk! Precies daar-
om wil ik zo graag films maken als deze. Loenatik 
heeft iets anarchistisch – dat vind ik een prettige 
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Karen van Holst Pellekaan 
schreef onder meer het scenario van:
1995-1996: Loenatik seizoen 1 
1997-1998: Loenatik seizoen 2 
1997-1999: Hubertien en Willemien
2000-2001: Loenatik seizoen 3 
2002: Loenatik: de moevie 
2004: Zwijnen (One Night stand)
2005: Nieuwe ouders
2010: De gelukkige huisvrouw 
     (naar een boek van Heleen van royen)
2012: Achtste groepers huilen niet 
     (naar een boek van jacques vriens)
2012: Jackie
2014: Kenau
2014: Loenatik, te gek! 
2014: Oorlogsgeheimen 
     (naar een boek van jacques vriens)
2015: Het Zwaard van D’Artagnan
2017: Falko, Letters van Vuur

vanaf 9 juli is Loenatik, te gek! in de 
bioscopen te zien.

heerlijk om zo 
politiek incorrect 

te zijn
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Geen van hen is stiekem ook planoloog, maar deze geesteswetenschappers weten alles van 
efficiënte ruimtelijke ordening. Hun huiselijk leven speelt zich af op een verwaarloosbaar 
aantal vierkante meters.   tekst /// Kim Schoof, Doortje Smithuijsen en Azra teijen   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Journalistiek BeelDrepOrtAGe

Blij in een bezemkast

Journalistiek BeelDrepOrtAGe

Lauren Heida (1991, onderzoeksmaster Geschie-
denis, volledige woning 10m²) heeft aan de muur 
een wereldkaart hangen getiteld ‘De wereld van 
Lauren Heida’, gemaakt bij een persoonlijkheids-
test. Stukken land hebben namen als ‘Ambitie’ en 
‘Intelligentie’, water heet ‘Diepgang’ of ‘Twijfel’. 
Haar concrete wereld speelt zich af in een ruimte 
van tien vierkante meter. Hier is sprake van een 
extreem doeltreffende indeling: een hoogslaper 
boven het bureau en het keukentje; boekenplan-
ken aan de muur. De tv staat op de ijskast, beplakt 
met magneten. ‘Magneten vind ik het toppunt van 
huiselijkheid, ik wilde per se een ijskast met mag-
neetfunctie.’ Lauren woont hier al drie jaar, maar 
gaat over een half jaar verhuizen. ‘Op een gegeven 
moment loop je toch tegen de muur.’

Talitha Smit (1993, bachelor Geschiedenis, kamer 
krap 6m²) bewoont de torenkamer van het paleis-
je in Oud-West dat de ouders van een middelbare 
schoolvriendin kochten. Of adequater verwoord: 
de bezemkast. Ondanks het beperkte oppervlak 
kan Talitha haar chaos en koopverslaving in haar 
kamer kwijt. Die ze overigens af en toe zelfs moet 
delen met andere bewoners: ‘Volgens mij zit er 
een muizennest ergens in mijn kledingstapel. En 
als mijn vriend komt slapen, pakt hij eerst een 
bundel kleren en legt die voor de deur. Anders past 
hij er niet bij.’ Toch vindt Talitha het prima toeven 
in haar kamer en is ze er soms niet weg te slaan: 
‘Ik wilde echt nog opruimen, maar toen had ik me 
verslapen. Misschien maar goed ook: zo zien jullie 
mijn kamer in zijn authentieke staat.’ 

Emiel Janssens (1990, bachelor Europese Studies) en Lukas Baars (1992, 
master Politicologie) wonen met hun vriend Léon in Nieuw-West, vlakbij het 
Erasmuspark. Léon is de baas – zijn ouders hebben het huis gekocht – en heeft 
daarom de grootste kamer opgeëist. Emiel en Lukas hebben ieder een kamer 
van 5m². 

Emiel kocht een hoogslaper om een bureau in zijn kamer kwijt te kunnen. Al 
kan hij studeren op zijn kamer vergeten: twee schuifdeuren vormen de enige 
barrière met de woonkamer. Emiel: ‘Als ik een paper moet schrijven doe ik 
dat ’s nachts, wanneer iedereen slaapt.’ Er komt wel eens bezoek, maar daar 
gaat hij liever niet mee op zijn kamer zitten. Emiel: ‘Als ik een afspraak heb 
met mijn vriendin ga ik ook liever naar haar toe. Zo met zijn tweeën op mijn 
kamer, komen de muren op je af.’

Lukas heeft als enige van de jongens geen vriendin. Als hij wel eens een meisje 
meeneemt en met haar alleen wil zijn, moet hij met haar in zijn kamertje op 
bed gaan zitten. Lukas: ‘Ik vind dat toch niet fijn, op bed zitten praten. Daar 
ga ik echt bad op.’ Toch oogt zijn kamer groter dan die van Emiel. Lukas heeft 
dan wel geen hoogslaper, maar kan toch een bed en kast kwijt in zijn kamer. 
Her en der hangen nog wat hangers met kledingstukken aan de muur. Meer 
ruimte heeft een student niet nodig. 
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De grote Kleine museumtest
Vergeet het Rijksmuseum, de Hermitage en het Van Goghmuseum: De Amsterdamse museumwereld 
zit vol onbekende pareltjes. Babel testte zes kleine Amsterdamse musea.   
tekst /// Jesse Beentjes, Hanna Bijl, tirza van der graaf, Aimée Plukker, Kim Schoof en Azra teijen    Beeld /// muriël Bak

Het Kattenkabinet

Museum Van Loon

Museum Het Schip

Als poezenliefhebber of kattenvrouwtje in spe is 
een bezoek aan het Kattenkabinet een must. Dit 
bijzondere museum bevindt zich in een prachtig 
grachtenpand, dat op zich al de moeite waard is 
om te bezoeken. Alles – maar dan ook letterlijk 
alles – wat ook maar enigszins gerelateerd is 
aan onze harige, spinnende vriendjes is hier te 
vinden: van beelden tot posters, van porselein 
tot een Russische kattentekenfilm en zelfs een 
kattenmummie. De spiegels in de zalen worden 
gesierd door kattenpoëzie van onder andere  
Simon Vinkenoog. De rommelige opzet (elk 
hoekje wordt benut, de muren hangen vol tot 
het plafond en alles hangt door elkaar) past 
geheel binnen de sfeer van het oude pand en bij 

de typische, chaotische kattenliefhebber. Want 
liefhebbers zijn er in allerlei soorten: van een 
oudere vrouw in een t-shirt van Simon’s cat tot 
twee meisjes met kattenoorhaarbanden. Ook is 
het museum in het bezit van enkele werken met 
katten van grote meesters, zoals Rembrandt en 
Picasso. Bijzonder is de verstopte, piepkleine 
ruimte waar alles gerelateerd aan John Piermont 
Morgan (de rode lievelingskater uit de studen-
tentijd van Kattenkabinet-oprichter Bob Meijer) 
is tentoongesteld: van een reistoilet voor katten 
in Louis Vuitton-stijl tot een fles wijn uit het 
geboortejaar van de kat. Let wel: kattenhaters en 
niet-kattenliefhebbers kunnen het museum beter 
links laten liggen.

Prijs: €6
Adres: Herengracht 497
Openingstijden: ma t/m vrij 10:00-17:00 uur,
za en zo 12:00-17:00 uur 

BEOORDEling:

Als je binnenkomt bij Museum van Loon stap je 
een oud grachtenpand in met een negentiende-
eeuws interieur. In de eetkamer is de tafel nog 
gedekt: ook het servies en de bloemen zijn opge-
steld, de familie kan ieder moment binnenkomen 
om te eten. De naam van het museum draagt de 
naam van de familie: Willem van Loon, een nazaat 
van een van de oprichters van de VOC, kreeg het 
huis in 1884 als huwelijksgeschenk. Daarvoor 
woonden er verschillende mensen, onder wie 
schilder Ferdinand Bol. Ook in de rest van de 
vertrekken is het net alsof de familie er nog steeds 
woont: zo liggen er nog een spiegel en haarborstel 
in één van de slaapkamers. Overal hangen mooi 
geschilderde oude portretten van de familie, 

aangevuld met een tijdelijke expositie van kun-
stenares Katinka Lampe, die de jongste generatie 
van de familie portretteerde. De nieuwe, modern 
geschilderde portretten naast de oude Renais-
sancewerken geven een apart beeld. Jammer is 
wel dat hierover zeer weinig informatie wordt 
gegeven. In elke kamer staat één bordje met 
verwijzingen, maar het is lang niet altijd duidelijk 
wie nu wie is. Daarbij ontbreekt er informatie 
over de geschiedenis van de bewoners, waarbij 
het dunne informatiefoldertje weinig helderheid 
biedt. Desondanks blijft er genoeg moois over om 
te bezichtigen en is het zeker de moeite waard 
eens achter de muren van dit grachtenpand te 
kijken.

 

Prijs: € 6, met museumkaart gratis
Openingstijden: dagelijks 11:00-17:00 uur, 
op dinsdag gesloten
Adres: Keizergracht 672

BEOORDEling:

Een cruise langs een architectonisch hoogtepunt 
in je thuishaven. Elk heel uur wordt van wal 
gestoken door een rondleider – in tegenstel-
ling tot veel tour guides van musea in vakantie-
oorden een student sociale geschiedenis mét 
kennis van zaken én welbespraakt, tevens in het 
Engels – over het grootscheepse rode gevaarte 
waarover je je vanuit de trein tussen Centraal en 
Sloterdijk altijd al verbaasde: rijd ik nou voorbij 
een schipvormig gebouw, of sta ik stil terwijl dat 
gebouw langsvaart? Het Schip is kunst op straat. 
Nog steeds doet het in de eerste plaats dienst als 
woning voor doorsnee Amsterdammers, maar 
tegelijk is het een monument ter ere van hen: Het 
Schip werd gebouwd als voortrekker in de strijd 
om betere woonomstandigheden voor arbeiders. 
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoe-

den, past de Amsterdamse School-stijl van Het 
Schip precies in je zorgen- en verplichtingloze 
vakantieplaatje: met de architect viel geen land 
te bezeilen wat betreft functionaliteit, hij focuste 
zich bij het ontwerp vooral op schoonheid en 
grappige details. Zo deed een deel van Het Schip 
dienst als postkantoor: het plafond is ontworpen 
als één grote postzegel en in het design van de 
telefooncel is een oude telefoonmast terug te 
zien, compleet met glas-in-loodvogeltjes op de 
kabels. In een krap uur word je meegevoerd langs 
die details aan stuur- en bakboord van Het Schip, 
terwijl je overspoeld wordt door een golf van ken-
nis over de geschiedenis van en rond het gebouw: 
een compleet verhaal dat op humoristische wijze 
inzicht geeft in de kunstzinnige, historische 
en idealistische plaatsing van Amsterdamse 

architectuur. Een schitterende besteding van die 
zeeën van zomertijd – hoewel je misschien nog zo 
probeerde deze maanden niets te leren.
 
Prijs: € 7,50, voor studenten € 5, 
met museumkaart gratis
Openingstijden: di t/m zo 11:00-17:00 uur
Adres: Spaarndammerplantsoen 140

BEOORDEling:

Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler!, de ti-
tel van een kinderboek uit 1942, een van de vele 
voorwerpen in de vitrines van het Verzetsmuse-
um. Het museum geeft haar bezoekers een inkijkje 
in het dagelijks leven van bezet Nederland tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Alle aspecten van het 
verzet tegen de Duitsers komen aan bod: van het 
smokkelen van wapens in kinderwagens tot het 
verbergen van onderduikers. Het verhaal dat in 
het museum verteld wordt is voor de meeste Ne-
derlanders welbekend, het zijn dan ook vooral bui-
tenlandse toeristen die met een (gratis) audiotour 
door de tentoonstelling lopen. De kracht van het 
museum ligt vooral in de vele tentoongestelde ge-

bruiksvoorwerpen, curiosa en persoonlijke spul-
len uit de oorlogstijd. Het scheermesje van een 
Engelse spion met een geheime boodschap ver-
stopt in het handvat. Maar ook afscheidsbrieven 
uit Westerbork, uit de trein gegooid door Joden 
op transport naar een onbekende bestemming. De 
tijdelijke tentoonstelling over het kindertransport 
van 1300 joodse kinderen vanuit kamp Vught naar 
vernietigingskamp Sobibor is soberder ingericht 
dan de rest van het museum. Aan de muren foto’s 
van de verdwenen kinderen en dagboekfragmen-
ten die later werden teruggevonden. De hartver-
scheurende laatste berichten van de kinderen in 
het kamp blijven de bezoeker nog lang bij. 

Prijs: € 8, met museumkaart gratis
Openingstijden: di t/m vrij 10:00-17:00 uur, 
za t/m ma 11:00-17:00 uur
Adres: Plantage Kerklaan 61

BEOORDEling:

In de geliefde Negen Straatjes bevindt zich een 
kleurrijk pand met een grote bril als uithangbord. 
Om naar binnen te kunnen moet je eerst aan- 
bellen. De begane grond is een winkel waar je re-
trobrillen kunt kopen. Als je het Brilmuseum wil 
bezoeken betaal je 4,50 euro en krijg je een boekje 
waarmee je een smalle lange trap op wordt gestuurd 
naar de tweede en derde verdieping. Daar word je  
geacht jezelf rond te leiden langs vitrinekasten vol  
brillen, posters en schilderijen. Hier en daar hangen  
bordjes met een korte toelichting over de ge-
schiedenis van de bril. In het kleine museum raak  

je niet snel uitgekeken. Sterker nog, de overvolle 
vitrinekasten doen enigszins denken aan een  
chaotische verzameling, waardoor je soms 
geen idee hebt waar je kijken moet. Toch is het  
vermakelijk om jezelf eens te trakteren op een 
bezoekje aan het Brilmuseum. De schattige klei-
ne kamers met de vele gekke brillen en andere  
voorwerpen, zoals kijkdozen en lachspiegels, ge-
ven je het gevoel in een boek van Roald Dahl te 
zijn beland. Wil je echter een kenner worden op  
het gebied van brillen? Leen dan maar een boek bij 
de bibliotheek. 

Prijs: € 4,50
Openingstijden: wo t/m vr 11:30-17:30 uur, 
za 11:30 -17:00 uur
Adres: Gasthuismolensteeg 7

BEOORDEling:

In een voormalig cacaopakhuis in Zeeburg is het 
Persmuseum gevestigd. Het zit in een zaal op de 
begane grond, de rest van het gebouw wordt  
ingenomen door het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG). Tot eind augus-
tus is er een tentoonstelling over icoonfoto’s en  
beeldcultuur. Aan de hand van wereldberoem-
de foto’s van historische gebeurtenissen wordt  
aangetoond dat persfoto’s bepalend zijn voor onze 
herinnering: als we aan een bepaalde gebeurtenis  
denken, krijgen we al snel het beeld voor ogen 
zoals het in de kranten stond. Erg verhelderend. 
Daarnaast is er de vaste tentoonstelling Start 
de persen. Hierin wordt de ontwikkeling van de  
Nederlandse krantencultuur geschetst. Voor- 
pagina’s van kranten door de eeuwen heen vormen 

hiervoor een tijdlijn. Vanaf de zeventiende eeuw, 
toen Amsterdam een internationaal perscentrum 
was, loopt het via de negentiende eeuw, de tijd 
waarin kranten door technische vooruitgang en 
hogere geletterdheid professioneler werden, tot 
de twintigste eeuw. Een voorpagina van de Volks-
krant (‘Dagblad voor het Katholieke Volk’) blijft 
hangen: ‘Hitler zeer hartelijk ontvangen in Italië.’ 
Ook de rol van De ‘foute’ Telegraaf komt uitvoerig 
aan bod. Het is wat jammer dat de ontstaansge-
schiedenis van de huidige kranten nogal summier 
ter sprake komt. Verhalen over de oprichting van 
Trouw, NRC Handelsblad (en next) en Het Parool 
missen, evenals een gedeelte van de tentoonstel-
ling dat de plaats van kranten in het 21e eeuwse 
medialandschap behandelt.

Prijs: € 4,50, met collegekaart € 2,25, 
met museumkaart gratis
Openingstijden: di t/m vrij 10:00-17:00 uur, 
zo 12:00-17:00 uur
Adres: Zeeburgerkade 10

BEOORDEling:

Verzetsmuseum 

Brillenmuseum

Persmuseum
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‘Voor de liefde kwam ik naar Nederland. En voor de mooie luchten.’ In een 
muffe zaal van het Bungehuis vertelt een Albanese man over zijn achter-
grond om te emigreren. Wat afwezig denk ik na over zijn gedachtegang. Ja, de  
luchten boven de woeste zeeën op schilderijen van Van Ruysdael of Ferdinand 
Bol zijn prachtig. Het ijle blauw van de lucht boven de Schoorlse Duinen is 
ongeëvenaard en de vijftig tinten Hollands grijs zijn alle even deprimerend, 
maar om daar nu voor te verhuizen? 

Het is het laatste college in een reeks over Albanië, Griekenland en Macedo-
nië waarin bepaalde elementen steeds terugkeerden: oorlog, crisis, armoede 
en nationalisme. Dat laatste is anno 2014 nog vlammend aanwezig in deze  
landen. Albanië, jarenlang geïsoleerd, vreest inmenging van Servië en  
Griekenland. Macedonië eist Alexander de Grote op als ‘Macedoniër’, wat in 
Griekenland wordt gebruikt door de neofascistische Gouden Dageraad als 
voorbeeld dat de Griekse identiteit onder druk staat. Voor alle landen geldt: 
het eigen land is beter en mooier dan alle andere. De Albanese heer pleegt 
verraad. Hij zegt dat er in Albanië een ‘oosterse mentaliteit’ heerst. Oosters 
betekent volgens hem ‘lui, snel geëmotioneerd en traditioneel’. Hij verwijt zijn 
vaderland achterlijkheid en prijst met mooie luchten het mijne de hemel in. 
Het is maar goed dat de marketeers het niet horen, denk ik. Na ‘Breda, Parel 
van het Zuiden’, ‘Zuid-Limburg, je zal er maar wonen’ en ‘Er gaat niets boven 
Groningen’ zou ‘Land van mooie luchten’ zomaar de nieuwste ster aan het 
firmament kunnen zijn, om maar gelijk het hele land te promoten. 

Over Groningen gesproken, geliefde en ik zaten laatst in een taxi in Dren-
the. De stuurse chauffeuse zat op haar praatstoel en het gesprek kwam op  

Groningen. ‘Ze zeggen wel: er gaat niets boven Groningen. Nou, dat klopt. Er is 
ook niets boven Groningen.’ Over Friesland was ze ook niet te spreken. ‘Daar 
hebben ze een vierkant bed: dan kunnen ze ’s nachts ook dwarsliggen. Wat 
mij betreft duwen we Friesland met een hooivork de Waddenzee in.’ 

De Albanese man ratelt door over de verworvenheden van Nederland.  
In stilte bid ik voor een ontmoeting tussen hem en de taxichauffeuse. 

Het kunstwerk #NotABugSplat bestaat uit een enorm portret van een ano-
niem Pakistaans kindslachtoffer van Obama’s drone strikes. De bestuurder op 
afstand, die vanuit zijn positie de mensen op de grond ziet als insecten en aan 
hun vernietiging refereert als bugsplats, wordt zo gedwongen de confrontatie 
met zijn slachtoffers aan te gaan. De aanname van de kunstenaars is dat het 
zien van een kind, in plaats van piepkleine silhouetten, empathie en dialoog 
oproept. Niet alleen bij de drone-bestuurders, maar ook bij beleidsmakers. 

Een nobel streven.  

De beoogde uitwerking is helaas bijzonder onwaarschijnlijk: het opwekken 
van empathie in soldaten zal bij politici een tegenreactie uitlokken. Aan de 
heartstrings van soldaten trekken zal het geweld niet verminderen. In plaats 
daarvan zullen politici streven naar een hogere mate van automatisering, niet 
naar het terugdringen van oorlogsgeweld. Dit streven hebben we in de ge-
schiedenis al eens eerder gezien. 

In het boek Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solu-
tion in Poland wordt deze dynamiek beschreven. Een groep reservisten, geen 
professionele vechtmachines, maar voornamelijk oudere mannen en jonge 
jongens, werd naar Polen gestuurd om de joden te ‘verhuizen’. Het draaide 
erop uit dat ze werden opgedragen hele dorpen uit te moorden door één op 
één met een joodse man, vrouw of kind het bos in te lopen, om die vervolgens 
een nekschot toe te dienen. Dit was zo traumatiserend voor de ordinary men 
dat de grotere slachtpartijen voortaan werden uitbesteed aan dronken Polen. 
Ondertussen was het bij de nazikopstukken al veel langer bekend dat  het ver-

moorden van onschuldige burgers, zelfs 
van het Untermenschen soort, een veel 
te zware wissel trok op gewone solda-
ten. In plaats van de  menselijkheid van 
deze psychologische belasting te inter-
preteren als een teken het geweld te sta-
ken, werd er gekozen voor automatise-
ring. In concentratiekampen waren een 
paar zwaarbewapende Nazi’s voldoende 
om honderden joden tegelijk de dood in 
te jagen. 

Empathie aan de kant van de agressor 
werkt dus niet per se in het voordeel 
van het slachtoffer. Het werkt zeker niet 
in het voordeel van de ordinary men ach-
ter de knoppen van een predator drone. 
Op het niveau van politieke belangen is 
een lief kindergezichtje irrelevant. Als empathie bij zowel soldaten als politici 
geen vermindering van geweld oplevert, op wie is de blik van het naamloze 
kind dan gericht? Wie zijn verantwoordelijk, eerst met hun stem en later met 
hun stilzwijgen, voor de macht die het gedood heeft? 

Het antwoord is wij.

Land van mooie luchten

Empathie

tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// liliane Smith

tekst /// Andrea Speijer-Beek   Beeld /// nathan van Kleij
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uvA matching: 
belerend of juist efficiënt?

F ien: ‘Het is een paternalistisch systeem. De 
aankomende student hoeft toch niet zo bij 
het handje te worden genomen? Ik denk dat 

de verantwoordelijkheid voor het maken van een 
belangrijke keuze – verkeerd of niet – bijdraagt 
aan iemands persoonlijke en intellectuele ontwik-
keling.’

Quint: ‘Maar het advies van de UvA is niet bindend. 
De uiteindelijke keuze blijft dus aan jou.’

F: ‘Tuurlijk. Maar je wordt als middelbare scholier 
door UvA Matching toch in een bepaald keuze-
traject gedwongen. De periode tussen middelbare 
school en universiteit is juist heel belangrijk voor 
je vorming als onafhankelijke, zelfstandig denken-
de jongvolwassene.’ 

Q: ‘Klinkt als iets wat mevrouw de rector magnifi-
cus zou moeten waarderen.’

F: ‘Precies. Zie die periode als een soort overgangs-
rite. Dan heb je ook de vrijheid nodig om je eigen 
keuze te maken op je eigen manier. Op deze manier 
kweekt de UvA echt geen “intellectuele rebellen”.’

Q: ‘Maar het kan toch geen kwaad om een student 
alvast te laten kennismaken met een studie voor-
dat hij of zij eraan begint? Vorig jaar gooide zo’n 
25 procent van de eerstejaars UvA-studenten het 
bijltje er voor de zomer al bij neer. Bleek het toch 
niet hun ding te zijn.’

F: ‘Met UvA Matching gaat de UvA het uitvalsper-
centage echt niet substantieel omlaag brengen. 
Twee colleges en een eindtoets lijken mij niet  
voldoende om te weten of iemand geschikt is voor 
een studie – daarvoor moet je toch echt een tijdje 
studeren.’

Q: ‘We zullen volgend jaar pas weten of het heeft 
gewerkt; überhaupt gek om deze discussie nu al te 
voeren. Het zal natuurlijk niet opeens een water-
dicht systeem zijn. Maar het is beter dan niks.’

F: ‘Er bestond toch al een meeloopdag? En proef-
studeren? Dat is in ieder geval niet verplicht.  
Daarnaast is dit in feite alweer zo’n rendements-
maatregel. De universiteit is toch geen bedrijf?’

Q: ‘Dat hebben we nu wel vaak genoeg gehoord. 
Er moet nou eenmaal geld vrijkomen, en liever op 
deze manier dan door het laten verdwijnen van 
studies. Er zijn natuurlijk veel rendementsmaat-
regelen genomen de afgelopen jaren: 8-8-4, een 
duurdere tweede studie, de selectieve masters. 
UvA Matching is inderdaad een rendementsmaat-
regel, maar wel één waar het onderwijs, of de  
toegankelijkheid ervan, geen enkel nadeel van  
ondervindt.’

F: ‘Oké, langstudeerders en studieswitchers kosten 
geld. Maar ik zie de universiteit als een instituut 
dat op de eerste plaats de intellectuele ontwikke-
ling van haar studenten zou moeten stimuleren, 

en die ontwikkeling houdt nu eenmaal voor som-
mige studenten in dat zij langer over hun studie 
doen en veranderen van studierichting. Het is deel 
van een brede vorm van zelfontplooiing, waar de  
kapitalistische efficiëntiedrang van de UvA lijn-
recht tegenover staat.’

Q: ‘Dus jij vindt een verkeerde studie kiezen net zo 
wenselijk als een juiste kiezen?’

F: ‘Nee. Maar ik vind wel dat er ruimte voor moet 
bestaan. Het verplicht stellen van het volgen van 
het UvA Matchingstraject staat dat in de weg. 
Trouwens, het staat ook je examenreis naar Lloret 
de Mar in de weg, want het is precies in de week na 
de examens. Dat is gewoon gemeen.’

Q: ‘Daar heeft de UvA iets op gevonden. Er is een 
“Commissie Dispensatie UvA Matching”; als je niet 
kan in juni met een goede reden, mag je in augus-
tus UvA Matchen. Een “verblijf in het buitenland 
geboekt voor een bepaalde datum” behoort tot  
gegronde redenen. Handig hè? Kun je toch nog lek-
ker loco gaan op Mallo of Cherso.’

F: ‘Gelukkig maar. Dan kan de scholier in ieder  
geval nog érgens z’n zelfstandigheid vieren.’ 

Sinds afgelopen jaar moeten aankomende studenten, voordat ze worden toegelaten tot de 
opleiding van hun keuze, meedoen aan UvA Matching: een verplichte studiekeuzecheck. 
Twee Babelredacteuren gingen in discussie over dit nieuwe traject.   
tekst /// Quint italianer en Fien Veldman   Beeld /// Josephine Eisses

uvA matching is een verplichte studie- 
keuzecheck die alle aspirant-studenten 
moeten doen wanneer zij een bachelor of 
minor buiten hun vakgebied willen volgen. 
Het traject bestaat uit het volgen van een 
of meerdere colleges, het thuis bestuderen 
van de lesstof en het maken van een toets. 
Daarna krijgt de student een persoonlijk 
advies over zijn of haar geschiktheid voor  
de te volgen studie. Dit advies is niet bindend; 
je kunt altijd de studie van je keuze gaan 
doen (met uitzondering van lotingsstudies). 
Als je ongeschikt wordt verklaard, verzorgt  
de uvA wel een heroriëntatietraject.

columns&opinie
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T oen Beyer op twaalfjarige leeftijd van 
Curaçao naar een internaat in het zui-
den van Nederland verhuisde, kreeg 

ze voor het eerst een boek van Helman in 
handen. Zuid-Zuid-West heette het, een lyri-
sche ode aan de natuur van Suriname, het 
geboorteland van haar ouders. Het werk 
maakte diepe indruk. ‘Het koude klimaat in 
Nederland had er misschien voor gezorgd 
dat Helman Suriname een beetje ideali-
seerde, maar ik herkende zijn beschrijving 
van de uitgestrekte tropen en bossen uit de 
verhalen van mijn familie. De verwantschap 
voelde ik meteen. Ook zag ik door hem in wat 
je met woorden kunt doen: herinneringen 
oproepen, bevestigen en mensen even in een  
andere wereld brengen.’ 

Albert Helman (1903-1996) was de eerste 
belangrijke migrantschrijver uit ‘de West’ 
(de vroegere koloniën Suriname en de Ne-
derlandse Antillen). Helman werd geboren 
in Paramaribo maar noemde tijdens zijn 
leven ook Spanje, Mexico, Washington, To-
bago, Italië en Nederland zijn thuis. Hij was 
een ware kosmopoliet die zich breed inte-
resseerde: van wiskunde en geschiedenis tot 
psychoanalyse en astrologie. Over deze uit-
eenlopende onderwerpen schreef hij een on-
gekend groot aantal artikelen en er versche-
nen in zijn leven maar liefst honderddertig 
romans van zijn hand. 

Beyer bleef Helmans werk lezen. ‘Een groot 
deel van de onderliggende geschiedenis van 
mijn afkomst haalde ik uit de kunsten, zoals 
de literatuur van Helman. Zijn boeken heb-
ben mij bewust gemaakt van waar ik van-
daan kom en bij elkaar opgeteld vormen 
ze de basis voor wie ik ben. Dat klinkt mis-
schien vaag, maar dat is voor mij iets nood-
zakelijks. Zonder die basis kun je wel idealen 
hebben, maar zweef je eigenlijk in het niets.’ 

schrijvend strijden
Vele jaren later keerde Beyer terug naar 
Suriname om daar te werken als journalist 
voor de radio en televisie. ‘Een andere tijd: 
onderdrukking en vernedering waren aan 
de orde van de dag. En toen werden de De-
cembermoorden gepleegd in 1982, de hele 

gewapend met 
pen en papier
Oud-nieuwslezeres Noraly Beyer 
(1946) bejubelt Albert Helman, 
pseudoniem van de Nederlands-
Surinaamse schrijver en verzets-
strijder Lodewijk (Lou) Alphonsus 
Maria Lichtveld.   
tekst /// lianne Kersten   Beeld /// Daniel Webb 

kunst&literatuur De ODe

D e enige reden dat je alfa bent, is waar-
schijnlijk dat je te dom bent om bèta te zijn.  
Laten we eerlijk zijn; de massa van een 

higgsboson voorspellen is ingewikkelder dan een 
mening over sociale mediagebruik tot subjectieve 
waarheid verheffen. Harde kennis heb je als alfa 
immers niet nodig – evenmin hoef je het te produ-
ceren. Citeer, nuanceer en haal je tentamen. Ter-
wijl de bèta zich met de echte wereld bezighoudt 
– lees: drones ontwerpt en DNA manipuleert –  
kuiert de alfa door zijn of haar solipsistische  
universum en leest eens een boek. 

Jarenlang konden alfa’s en bèta’s aan weerszijden 
van het prikkeldraad lekker doen waar ze goed in 
waren. Hij (de bèta) versnelde deeltjes; zij (de alfa) 
deed ‘iets’ met taal. Maar die tijden zijn voorbij. In 
de Babel van mei stond een interview met Huub 
Dijstelbloem en Jeroen van Hoven, voorvechters 
van de nieuwe alfawetenschappen en respectieve-
lijk initiatiefnemer van de wetenschapsactiegroep 
Science in Transition en voorzitter van het NWO-
programma Maatschappelijk verantwoord In-
noveren. Beide heren beweren dat alfa’s zich met 
bètazaken – ofwel: ‘de maat der dingen’ – moeten 
gaan bemoeien. En een beetje snel graag. ‘Als het 
leed nog niet is geschied,’ beiert Van Hoven de 
noodklok.

Het leed zou zowel de veilige wereld als de  
carrièreperspectieven van de alfa betreffen. Wat 
betreft dat eerste; wanneer de zedelijke alfa zich 
niet met de ontwikkeling van een drone of kloon 
bemoeit – en dus slechts de rücksichtsloze bèta 
met zijn tengels aan het ontwerp zit – zullen deze 
toch al goddeloze creaties het leven zo mogelijk 
nog ellendiger en barbaarser maken. Wat betreft 
die carrièreperspectieven; als zijnde ‘de maat der 
dingen,’ is ook de arbeidsmarkt inmiddels een  
bètabolwerk. En reken maar niet dat daar ook 
maar iemand zit te wachten op wat Zarathustra 
ooit zei. Dus: pomp geld in de bètastudies en schaf  
hobbystudies af. Hervorm de geestes- en sociale 
wetenschappen en stoom de alfa’s klaar voor de 
boze bètawereld. 

Tot zover alles wat ik niet vind. Of nou ja, ik vind 
het weldegelijk prima als ethici zich met gen-
technologie gaan bemoeien. Als literatuurweten-
schappers Arendts Eichmann in Jeruzalem in de 
hoofdkwartieren van drone-bestuurders komen 

voordragen. Als historici eens in de zoveel tijd het 
woord ‘Tsjernobyl’ laten vallen. Ook al bevestigen 
bewust op touw gezette samenwerkingsverban-
den tussen alfa’s en bèta’s wellicht de karikaturen 
die beide wetenschapsgebieden zijn geworden, 
vruchtbaar lijken zulke projecten me zeker. 

Maar bèta’s en alfa’s zijn geen verschillende mens-
typen. Bètawetenschappen zijn niet voorbehou-
den aan berekende autisten en alfawetenschappen 
niet aan naïeve sukkels. Bèta’s zijn niet slimmer 
dan alfa’s. De bèta reduceert problemen tot een 
kwantificeerbare eenheid en hanteert bij oplossin-
gen slechts het criterium of ‘het werkt.’ En al kun 
je met retoriek over feiten en bewijs elke schijn-
zekerheid als waarheid presenteren, meer of min-
der briljant dan alfaonderzoek is het niet. Door dit 
hiërarchische wij-zij-denken verschanst de bèta 
zich bovendien nog dieper in de krochten van zijn 
laboratorium en schrijft de alfa alleen maar meer 
bijzinnen. 

Daarnaast zullen er genoeg Dostojevski-minnende 
raketwetenschappers zijn, evenals taalkundigen 
met een voorliefde voor de axiomatische ver-
zamelingentheorie. Waarom laten die niet van 
zich horen? Waarom kennen we voornamelijk de  
alfa’s die er prat op gaan dat ze op de middelba-
re school al abominabele resultaten haalden bij  
wiskunde? En de bèta’s die trots zijn alleen 
non-fictie te lezen? Voornamelijk lijken dit me  
aangepaste preferenties: verlangend naar een co-
herente wereld legitimeren we dat we studeren 
wat we studeren. 

Waarom zouden de alfawetenschappen zo moe-
ten worden gekneed dat ze tot nut worden voor 
de bètawetenschappen? Dat is een capitulatie aan 
de veronderstelde dominantie van ‘bèta’ (gezien 
de karikatuur vanaf nu tussen apostroffen) en een 
instrumentalistisch opofferen van een vakgebied. 
‘Verondersteld,’ omdat het me omstreden lijkt dat 
‘bèta’ nu eenmaal ‘de maat der dingen’ is. Wie be-
paalt dat? Waarom zouden ‘de bèta’s’ de weten-
schappelijke en maatschappelijke vraagstukken 
mogen definiëren - en presenteren in termen van 
cijfers, bewijs, nut? Waarom moeten de alfawe-
tenschappen daaraan gehoorzamen? Het impli-
ciete waardeoordeel van bèta als ‘maat der dingen’ 
bevestigt slechts het stereotypische idee van de 
bètawetenschappen als enige echte waarheid en 
zekerheid en stemt in met een monocultuur in de 
wetenschap - ook is dit juist wat Dijstelbloem en 
Van Hoven zeggen te willen voorkomen. 

Wanneer de rationale hiervan is dat de arbeids-
markt – weer zo’n monsterentiteit – simpelweg 
meer ruimte heeft voor ‘de bèta’s’ dan voor ‘de al-
fa’s’ en we voor ons eigen bestwil moeten luisteren 
naar haar smeken, moet de universiteit niet mee-
bewegen met haar grillen. Als de arbeidsmarkt iets 
vraagt, betekent dat niet per se dat die vraag cor-
respondeert met wat nodig is. De achterliggende 
behoeftes kennen we niet altijd en zijn op z’n minst 
veranderlijk. Misschien wordt Bildung gegründet 
wel het nieuwe evidence based. Wie weet. 

Het verschil tussen alfa’s en bèta’s is een karikaturale overdrijving. Dat de wetenschapsactie-
groep Science in Transition en het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord Innoveren 
de bètawetenschappen poneren als ‘maat der dingen’ en alfawetenschappen dwingen zich 
daaraan aan te passen, is kortzichtig instrumentalisme, betoogt Lieke van der Veer.   
tekst /// lieke van der Veer   Beeld /// Anne mondeel

De boze bètawereld 

Lieke van der veer (1989) is masterstudent Wijs-
begeerte en conflict resolution and governance.

oppositie werd weggevaagd: vijftien mannen 
werden stante pede geëxecuteerd. Ik kende 
ze allemaal.’ 

Uit Beyers geanimeerde verhaal wordt dui-
delijk dat Helman in haar leven altijd een rol 
speelde: van haar jongere kostschooljaren tot 
de tijd dat ze na de roerige periode in Suri-
name terugkeerde naar Nederland. ‘Een van 
de eerste mensen die ik daar ontmoette was 
Lou. Ik was uitgenodigd om op de radio te 
praten over mijn belevenissen in Suriname, 
hij was er ook. Ik kende hem alleen van foto’s. 
In de korte periode die ik heb lesgegeven heb 
ik ooit een neefje van hem in de klas gehad. 
Dat vond ik al geweldig en nu stond hij op-
eens voor me!’

Helman speelde een grote rol in het kunste-
naarsverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
iets waar hij zelfs een Koninklijke onderschei-
ding van Wilhelmina voor kreeg. Zelf sprak 
hij er nooit over: ‘Daar hoefde je jezelf niet 
voor op de borst te kloppen, vond hij. Hij had 
de Spaanse Burgeroorlog meegemaakt, mee-
gestreden met de revolutionairen in Mexico 
en in het verzet gezeten. Zijn pen was zijn 

wapen. Hij vond dat je vrijheid altijd moest 
blijven bevragen, er altijd voor moest waken 
dat het je niet wordt afgenomen. Dat was ei-
genlijk zijn levensmotto, de onderstroom in 
alles wat hij schreef.’  

‘een wandelende archiefkast’
‘Na zo’n wrede gebeurtenis als in ‘82, waarin 
mensen zo klakkeloos worden vermoord, 
spat je leven uit elkaar. Maar Lou was stand-
vastig, brutaal, dapper en moedig. De eigen-
schappen die ik nodig had in de verwarrende 
tijd die volgde. Hij inspireerde me om door te 
gaan.’

De twee bleven contact houden en een aantal 
jaar na hun eerste kennismaking werkte  
Beyer zelfs samen met Helman. Met zijn 
tweeën maakten ze een boekje over de vader 
van een van de slachtoffers uit ’82. ‘Dat vond 
ik geweldig, een hele eer. Hij was zo’n veelzij-
dig persoon: organist, componist, dichter,  
politicus, criticus, schrijver. Je kon hem alles 
vragen. En hij had altijd een uitgesproken  
mening, soms op het recalcitrante af. Maar 
het was tenminste iemand die echt ergens 
voor stond.’ 
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Heilig exuberant
Over welk bijzonder gedicht uit een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze keer is het de beurt aan Maarten 
van der Graaff (1987), anti-verwonderingspoëet, hondenliefhebber en kersvers winnaar van de C. Buddingh’-Prijs.  
tekst /// charles Derre   Beeld /// Daniel Webb

St. minna (fragment uit ‘the crumbs’)

Wasn’t I supposed to be a saint? that is why this life seems so 

wrong and clumsy. But I was too weak and selfish, I let God down. 

Now I inquire, Is it too late for me?

st. Minna sharing her tuna sandwich with a beggar. st. Minna 

giving her hoodie to a beggar (a poor knight).

st. Martin, st. francis, and st. Minna: each first experienced his 

calling while giving his cloak to a mendicant. the following night, 

each had a dream. One of christ, another of a celestial palace. 

Minna dreamt of a divine tenement vestibule.

st. Minna heals the leg sores of a bum.

st. Minna cures the toothache of a geezer.

st. Minna stops the diarrhea of an infant.

I feel a new professional compulsion, a Sturm und Drang of spiri-

tual activity. Watch for me on street corners, avenues, boulevards 

and arched bridges. You can recognize me by my long uncombed 

black hair and stringy bangs. Also by my limp, which, in its slow 

and rolling motion, is not unalluring to strangers, so I have heard. 

Not accidentally, Minna means love.

mina pam Dick

M ina Pam Dick is voor Maarten Van der 
Graaff niet zomaar een naam op een flap 
in zijn boekenkast. Na een voordracht 

van de Amerikaanse dichteres in Amsterdam  
kwamen ze persoonlijk met elkaar in contact. 

‘Ik had Delinquent, haar debuutbundel, gelezen 
en we begonnen daarover te praten. Sindsdien  
corresponderen we via mail en sturen we elkaar 
geregeld stukken toe. Ik herken me in haar gedich-
ten en voel me sterk met haar werk verbonden. Ze 
heeft mijn stijl beïnvloed. Op een vreemde manier 
lijken we hetzelfde doel te hebben, al kan ik niet 
exact benoemen wat dat doel precies is. Maar dat 
gevoel is belangrijk voor mij. Dan doe ik er iets 
mee en laat ik het toe in mijn eigen poëzie. Ik zuig 
het op.’ 

Kruimels
Als Van der Graaff vanaf het terras van een 
Utrechts café kijkt naar enkele voorbijgangers, 
zegt hij plotseling dat de hond van zijn zus van-
daag is overleden. Het gebeuren maakt hem droe-
vig, maar het betekent niet dat hij opeens behoefte 
heeft aan sentimentele poëzie. Integendeel, een 
bepaalde mate van ernst kan hem wel bekoren. 
Het werk van Mina Pam Dick, waarin de oeuvres 
van beroemde filosofen op eigenaardige wijze aan 
bod komen, leent zich daar uitstekend voor. ‘De  
titel van “The Crumbs” verwijst naar de Wijsgerige 

kruimels van Søren Kierkegaard, een echte reli-
gieuze, christelijke denker. Als filosoof legt hij de  
nadruk op de wil, op de absurde sprong die je moet 
wagen om tot het absolute te komen. In Wijsgerige 
kruimels beschrijft hij hoe je als mens de waarheid 
kan ontdekken. Kierkegaard komt tot het idee dat 
het gaat om het kiezen voor het hogere dat al in je 
zit, maar dat je bij je geboorte kwijtraakt en pas 
door overgave terugvindt. Een platonisch beeld, 
eigenlijk. Dezelfde hulpeloze, naar waarheid  
zoekende stem keert bij Mina Pam Dick terug. In 
dit fragment van “The Crumbs” vraagt ze zich 
af waarom ze geen heilige is, of hoe ze een hei-
lige moet worden. Vandaar ook de naam van dit  
onderdeel, Saint Minna.’

Broodjes tonijn
Vanwege het spel dat Mina Pam Dick in het ge-
dicht speelt met haar naam, zegt Van der Graaff 
eerst dat dit over een zoektocht naar identiteit 
gaat, maar hij corrigeert zich. ‘Zoeken naar iden-
titeit, dat klinkt zo blasé. Pam Dick gaat juist de 
normatieve categorieën van identiteit te lijf, en  
construeert iets wat meer vloeibaar en pluriform is.  
Omdat ze die hele identiteitspolitiek belichaamt 
langs allerlei kanten, kan je haar werk beschou-
wen als Queer Poetry. Er blijft echter altijd een 
brandpunt in aanwezig. Zo beschrijft dit fragment 
haar aantrekking tot absolute levens, tot heiligen 

die een hogere taak hebben gekregen. Tegelijk 
trekt ze er het banale, absurde leven doorheen: 
onderwerpen als het weggeven van broodjes  
tonijn, lunchen met je moeder... of honden die 
doodgaan.’

Van der Graaffs liefde voor poëzie die ernstige,  
filosofische thema’s vermengt met alledaagse ele-
menten gaat gepaard met een grondige hekel aan 
gedichten die op al te naïeve wijze een gevoel van 
verwondering beschrijven. ‘Een dichter creëert 
geen privéproject waarin hij uitgepuurd zijn visie 
op de wereld presenteert, maar staat met kop en 
staart in de werkelijkheid. Ascetische, gedistanti-
eerde poëzie is eigenlijk leugenachtig. Het is de 
fetisjering van de verwondering.’ Die toon weet 
Mina Pam Dick, door de uiteenlopende manieren 
waarmee ze taal benadert, volgens hem op onna-
volgbare wijze te vermijden. ‘Bij vlagen schrijft ze 
analytische poëzie die de materialiteit van taal  
benadrukt en houdt ze een grammaticale exercitie. 
Soms kent ze dan weer, zoals in het St. Minna- 
fragment, lyrische uitspattingen waarin ze zichzelf 
onderzoekt als heilige en daar persoonlijke anek-
dotes aan toevoegt. Het is prozaïsche poëzie. Niet 
de droog vertellerige, waar ik niet van houd, maar 
wel de heel exuberante: een vorm die zo open is 
dat het mogelijk wordt allerlei bizarre shit in het 
gedicht toe te laten.’ 

kunst&literatuur lOfDIcHt kunst&literatuur De HOKjesAGeNDA

Zaterdag 5 juli: willems wondere weiland
Oeverweg, Amersfoort – 14:00 - 24:00 uur – gratis
Willems Wondere Weiland begon ooit in een weiland als verjaardagsfeest van, tja, Willem. Intussen is 
het evenement uitgegroeid tot een kleinschalig festival aan de rand van Amersfoort. De line-up is divers 
(elektronisch, jazz, rock, metal, kunst en cultuur) en bestaat uit louter onbekende namen. Kaplaarzen 
aan: met zo’n drieduizend bezoekers dans je op dit festival tussen de koeien.

Zaterdag 12 en zondag 13 juli: Bospop
Weert Noord – 10:30 - 00:30 uur – €65 voor één dag, €100 voor twee dagen
Een weekendje rocken met je vader? Bospop biedt een ouderwets goede rock en blues line-up. Denk 
John Fogerty, The Straits en Jimmie Vaughan & The Tilt-A-Whirl Band. In hun eigen woorden: ‘Geen 
experimenten meer met hippe bands om een jonger publiek naar Weert te lokken.’ Hier geen hipsters 
dus. Wel oude rockers die al naar de Stones gingen toen ze nog zonder heupprotheses op het podium 
stonden.

vrijdag 25 t/m zondag 27 juli: Hongerige wolf
Hongerige Wolf – 10:00 - 24:00 uur – €50 voor drie dagen
Het Groningse dorp Hongerige Wolf (ja, zo heet het echt) stelt elk jaar zijn hooischuren en graansilo’s 
ter beschikking aan de creatieve geesten van Noord-Nederland. Alle zeventig inwoners van het dorp 
werken mee aan het festival, dat grotendeels op vrijwilligers draait. Hongerige Wolf is muziek, dans, 
theater, kunst, en ‘sensaties’. Trek je schaapskleding aan en laat je verrassen tussen het hoge gras. Sla-
pen kan op een festivalcamping of bij een van de Hongerige Wolven thuis – als je durft.

woensdag 6 augustus t/m zondag 10 augustus: Landjuweel
Ruigoord, Amsterdam – de hele dag en nacht – gratis
Oké, officieel nog net binnen de Amsterdamse stadsgrenzen, maar eenmaal in Ruigoord betreed je een 
andere wereld. Dit festival, georganiseerd door de bekende Amsterdamse kunstenaarsenclave, heeft 
geen bezoekers maar alleen deelnemers. Iedereen is welkom om met een goed idee de festivalvreugde 
te verhogen. Ontdek je creatiefste ik en laat je helemaal gaan. Roze brillen verplicht.

donderdag 21 t/m zondag 31 augustus: noorderzon
Groningen – gratis, losse verkoop voor voorstellingen verschilt
Noorderzon is de Parade van het noorden. Maar dan niet al te prijzig, en zonder Amsterdamse yuppies. 
De editie van 2014 heeft als thema ‘de mens in al zijn verschijningsvormen’. Op Noorderzon is theater 
niet kijken, maar vooral doen. Leer theatraal bellen blazen, vaar in een bed de vijver over of dans tot het 
noorderlicht aan de hemel staat. 

woensdag 27 t/m zondag 31 augustus: stöppelhaene
Raalte – €20 muziekprogramma donderdagavond, verder gratis
Vier de zomer op dit Sallandse oogstfeest, waar het gerstenat rijkelijk stroomt en het goed trekkers 
kieken is. Dit uit zijn kluiten gegroeide dorpsfeest is ook ver buiten het oosten des lands bekend om de 
goede sfeer en muziek. Trek je klompen aan, doe een dansje met de boer en laat je Hoorn des over-
vloeds nog eens volschenken. 

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 festivalhopper. Je kent ‘m wel. Lekker hokjesdenken.  
tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// claudia Spinhoven

D e festivalhopper is er altijd als de kippen bij om een nieuw feestconcept uit te proberen. Met of 
zonder camping, 24-uurstent of vreugdevuur, de festivalhopper is overal voor in. De vrouwelijke 
variant danst gewapend met een goede croptop, kaplaarzen en koordje om het hoofd de zomer 

door. De heren dragen een zonnebril tegen gluurders in hun chemisch vergrote kijkers en hebben vaak 
een groter decolleté dan hun vrouwelijke tegenhangers. Op Lowlands, Pinkpop en Awakenings is het 
echte festivaldier allang uitgekeken, Best Kept Secret en Down The Rabbit Hole kunnen nog net – maar 
alleen omdat de festivalhopper er al vanaf het begin bij was, toen er verder nog niemand heen ging. Om-
dat de Amsterdamse festivalscene intussen bekend terrein is, verlegt de festivalhopper zijn focus deze 
zomer naar de rest van Nederland. Op een van de onderstaande evenementen kom je hem zeker tegen 
– maar vergeet niet, jij was er als eerste bij!

23juli - augustus
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Minervaplein
mijn AmsTerdAm

‘Ik vind Amsterdam het leukst als ik op de fiets zit. Als ik overal voor-
bij kan razen. Als ik één plek moet kiezen die ik het mooist vind in 
de stad, is dat het Minervaplein. Vanwege de ruimtelijkheid, dezelfde 
ruimtelijkheid die ik ervaar op de fiets. In de rest van de stad staat alles 
zo dicht op elkaar. Op dit plein kun je aan alle kanten ver kijken, dat is 
uniek voor Amsterdam.’

‘Maar ook de gebouwen die het plein omsluiten vind ik mooi. De  
Amsterdamse School is hier heel chique uitgewerkt. Dat geeft het 
plein een statige sfeer. Ook vind ik het leuk dat de gebouwen sym-
metrisch ten opzichte van elkaar zijn gebouwd. Op elke hoek is er een 
soort extra torentje bovenop het gebouw gezet. Ik ben eigenlijk wel 

benieuwd waar die voor dienen. Zou je erin kunnen? Ik weet het niet.’

‘Het plein kent ook imperfecties. Aan een kant kun je het Hiltonhotel 
zien liggen. Het is een oerlelijk gebouw. Maar ik vind het niet erg, want 
ik vind die imperfectie wel mooi. Het plein is onaf. Dat zorgt ervoor dat 
het niet saai wordt.’

‘Ook de drukke weg die dwars over het nette plein loopt stoort me 
niet. Het hoort bij de dynamiek van Amsterdam. De trams, de auto’s 
en de vliegtuigen die overvliegen: ze horen bij een stad. De natuur is 
rustig, de stad is druk. Een stad is de ultieme weerspiegeling van het 
menselijk denken. En die is dynamisch. Ik houd van die energie.’

‘Ik heb nog nooit echt iets bijzonders op het plein meegemaakt. Ik 
fiets er eigenlijk altijd alleen maar overheen. Er staat hier ook een mo-
nument, maar daar heb ik nog nooit naar gekeken. Ik vind het niet zo 
belangrijk. Voor mij is dit plein gewoon een prettig gevoel van vrijheid.’

Elke maand laat een FGw’er zijn of haar lievelings-
plek in Amsterdam zien. Student Geschiedenis Rik 
van Ittersum (1991) houdt van de ruimte van het 
Minervaplein.   tekst /// Anne Wijn   Beeld /// Daan muller


