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Een idealist zijn 
'Bent u een idealist?’ Dat vroegen we cartoonist en kunstenaar Kamagurka (p. 10). Zijn te-
keningen in NRC Handelsblad zijn altijd scherp en kritisch op politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen. ‘Nee’, was het antwoord, omdat hij sterk gelooft in het falen van de mens. 
Kun je idealist zijn, en heeft het zin? Kamagurka vindt van niet: ‘Als je niet inziet dat het 
leven één groot falen is, kun je onmogelijk lachen.’ 

Humor als wapen in de strijd voor een betere wereld. De activisten van Doetank PEER we-
ten er alles van (p. 8). Zij doen aan happy activism: activisme waarbij iets doen wat je leuk 
vindt het uitgangspunt is. Ze maken films, ze schrijven of maken gebruik van hun andere 
creatieve talenten. Net als Kamagurka proberen zij dingen te veranderen met de zachte 
hand der kunsten.

Het lijkt de geesteswetenschappelijke methode: schrijven, tekenen, films of muziek 
maken om je mening te uiten, discussie los te maken en mensen te inspireren tot nieuwe 
denkbeelden. Maar is dit wel echt activisme? Heeft al dat praten wel zin of is het enkel een 
manier om je hoofd weg te draaien van ‘echte actie’?

Het kan ook anders. Maaike Hommes, masterstudente Cultural Analysis aan de UvA, bege-
leidt een Eritrese man die illegaal in Nederland verblijft (p. 14). Ze bezoekt hem regelmatig, 
probeert hem te helpen met zijn juridische procedure of zamelt geld in zodat hij met de 
metro zijn kerkgemeenschap aan de andere kant van de stad kan bezoeken. Ze doet iets 
heel concreets, maar met hetzelfde doel: de wereld veranderen.

Ook Taal en Communicatie-studente Chloë van Lierop voert actie, zij het vanuit een heel 
andere hoek. Zij is overtuigd veganist en onthoudt zichzelf van alle dierlijke producten (p. 
24). Beter voor je lichaam en beter voor het milieu, zo is het achterliggende idee. Ze past 
haar complete levensstijl aan omwille van een groter doel: een gezonder lichaam en een 
betere wereld.

Crises volgen elkaar op. Er zijn altijd mensen die vragen om hulp. Als we die willen bieden, 
hoe kunnen we dat dan het beste doen? Wellicht is het antwoord: ieder op zijn eigen manier. 
Als geesteswetenschapper kun je nadenken, zaken in perspectief plaatsen, commentaar 
geven en met anderen in discussie gaan over hun wereldbeeld. Als mens kun je daarnaast 
concretere dingen doen voor een ander, of voor jezelf.

Ook ondergetekenden denken op deze manier. In Babel proberen we maatschappelijke 
thema’s te verbinden met de geesteswetenschappen. Naast het schrijven over de hoge 
kunsten willen we ook juist thema’s uit de alledaagse samenleving aansnijden, om zo 
vanuit de faculteit bij te dragen aan discussie over een breed scala aan onderwerpen. Als 
mens ondernemen we ook concrete actie voor dingen die we belangrijk vinden, door te 
helpen bij crisisopvang voor vluchtelingen of door weinig vlees te eten.

Het leven is wellicht één groot falen, het blijft belangrijk je verantwoordelijkheid te nemen, 
op een manier die dicht bij jezelf staat. Lees erover in deze november-Babel en trek je 
eigen plan.

Aimée Plukker en Anne Wijn
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Grensoverschrijding
‘En vervolgens vraag ik naar hoe het gebruiken van 
heroïne een verslaving werd en hoe ze aan het geld 
kwamen voor heroïne. Meestal kwamen gebruikers 
in de criminaliteit terecht, omdat het zo’n dure 
drug was. Ik vind het met name interessant hoe ze 
achteraf praten over hun criminele verleden. Vaak 
valt het me op dat er sprake is van beroepstrots. 
Zo vertelden de geïnterviewden mij dat ze trots 
waren dat ze bijvoorbeeld heel goed fietsen 
konden jatten of handig waren in het vervalsen 
van cheques. Maar daarnaast hebben mensen er 
ook moeite mee dat ze bepaalde keuzes hebben 
moeten maken. Ze gingen constant een grens over. 
Het verschil tussen enerzijds trots en anderzijds 
schaamte vind ik boeiend.’ 

‘Maar het is ook een heel moeilijk onderzoek. De 
gebruikers vertellen vaak alleen de extremen. Het 
leven van een junk was ook vaak saai, maar dat 
vertellen ze niet. Ook spreek ik de mensen met wie 
het gunstig is afgelopen. Dit zijn de mensen die het 
hebben overleefd en van wie velen zijn afgekickt. 
Met de mensen met wie het minder gelukkig is 
geëindigd, kan ik niet meer praten.’

‘Ik hoop dat mijn onderzoek meer begrip voor 
drugs en drugsgebruikers opbrengt en dat er meer 
oog komt voor het perspectief van de drugs-
gebruiker. Er wordt over gebruikers vaak in 
stereotypes gedacht. Drugsgebruikers zouden 
sneue, leugenachtige en klagende mensen zijn. Ik 
wil drugsgebruikers neerzetten als mensen met 

rijke levensverhalen en als mensen die morele 
overwegingen en keuzes hebben gemaakt. Ik hoop 
dat dit een genuanceerder drugsbeleid oplevert. 
De samenleving is ermee gebaat als we normaler 
over drugs praten en drugsgebruik minder taboe 
wordt. Want het is voor veel mensen een onderdeel 
van hun leven, maar in het publieke debat blijft het 
in de taboesfeer.’ 

In de jaren zeventig en tachtig wemelde het in Amsterdam en andere grote 
steden van heroïne “junkies”. Om de haverklap waren er autodiefstallen, 
gebruikers sliepen in portiekjes, openbare toiletten hadden blauw licht en 

verslaafden prostitueerden zich op de hoek van de straat. Rond 1980 waren 
er in Nederland naar schatting 30.000 verslaafden. Er werd gesproken van 
een heuse heroïne-epidemie.

Als tiener groeide Gemma Blok op in Rotterdam te midden van deze epidemie. 
Nu lijken heroïneverslaafden volledig uit het straatbeeld te zijn verdwenen. 
Blok vond het vreemd dat iets wat altijd onderdeel van de samenleving 
was geweest, verdwenen is. Hierdoor werd ze aan het denken gezet. Wat is 
hier gebeurd? Waarom is het een tijdelijk verschijnsel geweest? Wat zijn de 
perspectieven van de overlevenden die op deze periode terugkijken en hoe 
kunnen we de heroïne-epidemie verklaren?

Afwezig perspectief
‘Er is al eerder onderzoek gedaan naar de herinneringen van de politiemensen 
en de hulpverleners aan de heroïne-epidemie. Maar onderzoek naar de 
verslaafden zelf is nog een afwezig perspectief. Ik probeer meer zicht te 
krijgen op de samenhang tussen heroïnegebruik en de maatschappij van die 
tijd. Hoe de samenleving ermee omging en hoe dat effect heeft gehad op de 
epidemie en individuele levens van mensen. Maar ik wil ook de herinnering 
aan deze periode in de geschiedenis vastleggen. Hoe (ex-)gebruikers 
terugkijken op deze periode, maar ook wat de redenen van mensen waren 
om te gebruiken en welke rol drugs speelde in hun leven. Het is dus deels 
de geschiedenis van een herinneringscultuur, maar ook deels een zoektocht 
naar hoe drugsgebruik samenhing met bepaalde tijdsfactoren.’

Om achter het perspectief van de gebruiker te komen interviewt Blok (ex-)
gebruikers. ‘Ik vraag naar hun achtergrond, hoe ze aan heroïne begonnen 
en met wie ze dat voor het eerst deden. Ik ga heel diep in op de realiteit 
van het gebruik. Hoe ze zich voelden. Wat ze deden als ze high waren en 
naar welke muziek ze dan bijvoorbeeld luisterden. Heroïne is echt een 
comfortdrug. Je zou je er heel behaaglijk door gaan voelen. Alle zorgen en 
lichamelijke ongemakken vallen van je af en je voelt je omringd door liefde en 
geborgenheid. Het zal dus een lekker gevoel geven.’ 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de docenten aan de FGw eigenlijk? Waar geven 
zij les in, waar doen zij onderzoek naar en waarom juist 
dáár naar? Deze maand: Gemma Blok (1970), universitair 
docent in moderne Nederlandse geschiedenis en momenteel 
bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van 
heroïneverslaving in Nederland.  
Tekst /// Hannah Hamans    Beeld /// Jan van Helden 
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De realiteit van drugsgebruikDe talige 
programmeur

We kennen het allemaal wel: je moet iets schrijven in een vreemde taal 
en je hebt geen woordenboek bij je, of geen geduld om iets op te 
zoeken. Negen van de tien keer zal je dan ‘google translate’ intypen in 

de zoekbalk van het wereldwijde web. Hop – knippen en plakken – en met één 
druk op de knop vormt zich daar een mismaakte zin zonder grammaticale een-
heid die je nog enkele keren zult moeten lezen voor je de strekking begrijpt. Hoe 
geïntegreerd in ons internetgebruik deze zoekmachine is, en hoe geavanceerd, 
werd wel duidelijk bij de zoektocht naar de geboorte ervan. Voordat dit daad-
werkelijk was gevonden, kwamen eerst een vijftal vertalingen van het woord 
‘oprichter’ bovendrijven.

De eenvoud van Google Translate heeft ons bereikt middels talloze 
programmeurs, maar waar baseerden ze hun codes op? Een taal lijkt 
bij voorbaat iets dat moeilijk geautomatiseerd wordt, met al zijn eigen 
vervoegingen, lege woorden en impliciete verwijzingen. En dan hebben we het 
nog maar over één taal, terwijl Google Translate zich stort op tachtig talen. 
Wat blijkt: een machine als de computer leent zich uitstekend voor de manier 
van vertalen waar hiervan sprake is. Bij het vertalen maakt Google Translate na-
melijk gebruik van parallelle corpora, een verzameling van teksten waarin de te 
vertalen tekst in een andere taal voorkomt. Deze teksten vormen uiteindelijk de 
collectie van vertaalbare termen. Het gebruik van een systeem als die van een 
computer, zorgt ervoor dat dit snel en efficiënt gebeurt. De theorie achter deze 
techniek is echter geïntroduceerd door (je raadt het misschien al) de taalweten-
schap. Bij het gebruik van parallelle corpora zoekt de vertaler taaleenheden die 
aan elkaar gekoppeld kunnen worden op een lager niveau. Wat overblijft, is een 
redelijke basisvertaling, waar je met behulp van de context een heel eind mee 
komt. 

Zonder taalwetenschappers dus geen Google Translate. En zonder Google 
Translate geen vlotte verslagen en bruggen geslagen tussen jou en je exotische 
internetrelatie. 

Het blijft een veel gestelde vraag: wat is het 
praktisch nut van de geesteswetenschappen? 
Babel benadrukt iedere maand het belang van 
de geesteswetenschappen aan de hand van een 
onverwachts voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. 
Deze maand: zonder humaniora geen Google 
Translate.  Tekst /// Emma Sprangers   Beeld /// Midas van Son

HET LEVEN VAN EEN JUNK WAS 
OOK VAAK SAAI, MAAR DAT 

VERTELLEN ZE NIET

November 2015

 

Mocht je na dit artikel geprikkeld zijn om 
meer te weten over de heroïne-epidemie, kom 
dan naar de lezing van Gemma Blok op 12 
november om 15.00 in zaal 1.05 van het P.C. 
Hoofthuis. 
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Bennis startte in 2011 met zijn studie Geschiedenis aan de UvA, maar 
niet nadat hij met wisselend succes enkele andere studies had 
geprobeerd. Uiteindelijk kwam hij bij Geschiedenis uit vanwege zijn 

interesse voor het verleden, of zoals hij het zelf noemt: ‘hoe het vroeger was.’ 
Bennis vervolgt: ‘Geschiedenis was het helemaal en ik ben er ook vliegensvlug 
doorheen gegaan. In drie jaar had ik mijn bachelor binnen en afgelopen jaar 
heb ik mijn master Nieuwste Geschiedenis behaald. Vervolgens kwam ik vrij 
snel aan een baan in de verzekeringswereld.’ 

Gesneden koek
Tijdens zijn studie werkte Bennis in eerste instantie bij een ICT-
uitzendbureau. Het ging het bedrijf echter niet voor de wind en Bennis 
kwam zonder werk, en daarmee zonder geld te zitten. ‘Juist rond die tijd 
verliet de enige student die bij mijn vaders verzekeringskantoor werkte 
zijn post. Ik kon de leemte opvullen en zo werkte ik naast mijn studie plots 
als schadebehandelaar.’ Zonder diploma’s of enige ervaring mocht Bennis 
opeens beslissen over de geldigheid van schadeclaims. ‘Echt moeilijk was 
het werk niet: negen van de tien keer was het gesneden koek en de keren 
dat het wat moelijker werd, schoof ik het door en kwam het op iemand 
anders' bordje terecht. Wel kreeg ik na verloop van tijd steeds grotere zaken: 
waterschade, bepaalde uitzonderingen en dergelijke. Zodoende bouwde 
ik steeds meer kennis op en had ik uiteindelijk de meeste schades wel  
onder controle.’

Intussen studeerde Bennis afgelopen zomer af op een conflict binnen  
de Nederlandse vredesbeweging tussen 1980 en 1985. Hoewel zijn studie  
en scriptieonderwerp geen enkele relatie hadden met het ver-
zekeringswezen, kon hij nog tijdens zijn afstuderen fulltime aan de slag  
bij een ander kantoor van dezelfde verzekeringsfirma waar hij al twee 

jaar had gewerkt. Zijn reeds opgedane ervaring en kennis van zaken gaven  
de doorslag. 

Vooruitgang
Bennis: ‘Ik houd me in mijn werk vooral bezig met het verkopen van 
verzekeringen en met het adviseren van mensen die een verzekering 
willen afsluiten. Hierbij komen de schriftelijke vaardigheden en argu-
mentatiestructuren die ik me bij Geschiedenis heb eigengemaakt goed van 
pas. Ik moet immers mensen ervan overtuigen dat een bepaalde verzekering 
voor hen het beste is.’ Lachend vervolgt hij: ‘Er zit zelfs een klein stukje 
handschriftkunde en archiefwerk in mijn baan. Soms moet ik namelijk oude 
handgeschreven verzekeringen ontcijferen en de aantekeningen van collega’s 
ontleden.’ Maar verder dan dat gaat de relatie tussen zijn opleiding en werk 
niet. Desalniettemin vindt Bennis zijn werk absoluut niet vervelend: ‘Ik 
leer continu bij en dat maakt het werk behoorlijk interessant. Onder meer 
door de financiële crisis, kwesties rond woekerpolissen en problemen rond 
dienstverlening zijn er door de overheid namelijk in januari 2014 allerlei 
verzekeringsdiploma’s verplicht gesteld, waarvan ik er nu eentje binnen 
heb en ik ben bezig met het afronden van een andere. Zolang ik mezelf kan 
ontwikkelen en ik vooruitgang boek, blijf ik dit werk doen.’

Tegelijkertijd sluit Bennis niet uit dat hij over zal stappen naar een meer aan 
een geschiedenisgerelateerde baan. ‘Bij Skript, het historisch tijdschrift van 
de UvA, heb ik een tijdlang met veel plezier redacteurswerk gedaan. Wellicht 
wil ik daarmee wat doen. Maar ook in dat veld wil ik mezelf dan wel kunnen 
blijven ontwikkelen. Ik wil nieuwe dingen leren en slimmer worden, anders 
ga ik me vervelen.’ Lachend besluit hij: ‘Stiekem ben ik bang dat ik nooit meer 
uit de verzekeringswereld kom. Als ik straks tien jaar in deze sector zit, kan ik 
verder niets anders meer.’ 

 
 Niels Bennis

 1987
Studie 
 Bachelor Geschiedenis aan de UvA
 Master Nieuwste Geschiedenis aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2015
Werk 
 Verzekeringsadviseur bij Van der Schot Assurantiën 
 en Hypotheken B.V.
Salaris 
 €1930 netto per maand 

Van verleden naar verzekeringen
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven 
na de faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse; iedere maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse 
kostwinner. Deze maand: Niels Bennis (1987), verzekeringsadviseur bij Van der Schot Assurantiën en Hypotheken B.V.  
Tekst /// Koen de Groot   Beeld /// Merel de Herder

Poesiebloed
(c’est pas poesiebloed)

ik ben vergeten
hoe ik moet liefhebben

want ik heb het
veel te veel gehad

     voortaan een barrière
     voor meisjes hun carrières
     voorbij zijn hun stageperiodes
en verboden van te horen
     voor nieuwkomend schorem

omheind hermetisch afgesloten
met tweedehands hout

dat weer beklad
met Poesiebloed
zo vroeg

want ik nam ze
    en ik nam ze
    en ik nam ze

jammer genoeg

voor      lief

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

BROOD OP DE PLANK BUGRA
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'A.msterdam Verwelkomt’, ‘Because We Carry’, ‘Slaapzakken voor Les- 
.bos’: dit is slechts een greep uit de initiatieven voor Syriërs die begin   
.september opkwamen naar aanleiding van de vluchtelingencrisis. 

Eerder dit jaar gebeurde iets soortgelijks: na de aanslag in Frankrijk zeiden 
we allemaal ‘Je suis Charlie’ en voerden actie voor de vrijheid van meningsui-
ting. Zulke acute drama’s hebben een onderbuikreflex tot gevolg: plots zijn we 
gedwongen te handelen. Hoewel het de afgelopen periode haast niet aan de 
orde leek, speelde er zich nog veel meer af wat aandacht behoeft, alleen lijken 
deze gebeurtenissen binnen de massa van informatie te verdwijnen. Het gaat 
hier vaak om kwesties die altijd binnen de maatschappij aanwezig zijn, vaak 
onopvallend en sluimerend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuproblemen, 
racisme of corruptie. Hoe kun je blijvende aandacht genereren voor deze be-
dreigingen zodat er duurzame veranderingen in gang kunnen worden gezet? 
Jonge idealisten zetten zich via actiegroepen in voor deze alom aanwezige 
vraagstukken.

Happy activism
Sociale en maatschappelijke betrokkenheid en de wil om de wereld vooruit 
te helpen, zit Lauren Smits (1989) in het bloed. Ze is oprichtster van Doetank 
PEER, een platform voor idealisten dat is gevestigd in Utrecht en Amsterdam. 
‘Jonge mensen die iets in de wereld willen veranderen, sluiten zich bij ons 
aan. Daarna wordt er een plan uitgedacht om acties op touw te zetten.’ 
Voorbeelden hiervan zijn ‘Tony’s Pornography’, een campagne om dwang 
binnen de pornografie tegen te gaan en ‘Krachtige Vaders’, een project dat 
aandacht vraagt voor het belang van de vader binnen de opvoeding. Smits: 
‘Onze kracht is het netwerk, de community. We brengen mensen met elkaar 
in contact en bij grotere projecten krijgen actiegroepen door ons een coach 
aangeboden die hen begeleidt.’ Deze mogelijkheden tot netwerken en de 
vereniging van gelijkgestemden in kleinere groepen binnen de organisatie 
zijn een aantal van de kernpunten binnen de stichting.

De maatschappelijke kwesties die Doetank PEER aan de kaak stelt, hebben altijd 
betrekking op het streven naar sociale gelijkheid tussen bevolkingsgroepen 
en seksen. Zelf houdt Smits zich vooral bezig met het bestrijden van 
discriminatie op basis van gender en het tegengaan van seksueel geweld. 
‘Vooral het organiseren van events en de mogelijkheid bewustwording op 
een vrolijke manier te vergroten, inspireert me.’ Een voorbeeld van zo’n 
event is de V/M Meeting, een trainingsmiddag over sekseneutraal handelen 
waaraan evenveel mannen als vrouwen deelnemen. Smits: ‘We benaderen 

sociale ongelijkheid in de brede zin van het woord. Vaak worden mensen op 
meerdere fronten tegelijkertijd gediscrimineerd, bijvoorbeeld iemand die 
vrouw is en tegelijkertijd een donkere huidskleur heeft.’

De filosofie en werkwijze van Doetank PEER ontleende Smits aan het boek 
‘How to change the world’ van de Engelse journalist John Paul Flintoff, tevens 
werkzaam bij de School of Life. Ze werkt vooral met Flintoff’s concept happy 
activism, wat betekent dat mensen bij het opzetten van een actie doen wat ze 
leuk vinden en waar ze zich goed bij voelen. Zo worden er films gemaakt en 
kunnen mensen hun talent voor spreken en schrijven aanboren. Smits: ‘Dat 
is wat het duurzaam maakt, waarom mensen zich willen blijven inzetten. 
Vanuit de oude activistische hoek wordt vaak gezegd dat we maar eens flink 
boos moeten worden, omdat sociale ongelijkheid niet “leuk” is. Natuurlijk is 
datgene waarvoor je aandacht vraagt naar en handel je in eerste instantie 
vanuit frustratie. Maar daarna komt de dialoog op gang. De uiteindelijke 
oplossing kan leuk en positief zijn.’ Hier lijkt Smits de kern te pakken te 
hebben van het succes van de wijze waarop Doetank PEER actie voert. ‘Mezelf 
bij ieder onrecht vastketenen aan een boom, zou ik nooit volhouden. Wij doen 
het anders.’ In plaats van passief demonstreren zonder eigen alternatieven 
te bieden, worden op ondernemende wijze en op basis van ervaring 
veranderingen in denken en handelen teweeg gebracht. 

Big Brother is watching you?
Een ander initiatief rondom een groeiend maatschappelijk probleem is Bits 
of Freedom. Het werd in 2009 opgericht om het bewustzijn onder internetge-
bruikers te vergroten en hun digitale rechten te waarborgen. Want, zo zeggen 
ze: de meest onzichtbare maatschappelijke dreigingen spelen zich misschien 
wel op het internet af, op het gebied van internetvrijheid en privacy. 
Bits of Freedom is gevestigd  in Amsterdam en bestaat uit een team van acht 
bevlogen idealisten, onder wie Daphne van der Kroft (1983). Ze richten zich 
op twee grondrechten op het internet: privacy en communicatievrijheid. Dat 
tweede benaderen ze bij Bits of Freedom veel breder dan de vrijheid van 
meningsuiting. Het betekent ook het recht om communicatie, informatie of 
een mening te ontvangen. ‘Dat is belangrijk omdat onze maatschappij steeds 
meer verweven is met het internet. Deze basis- en grondrechten garanderen 
ook andere belangrijke zaken, het staat bijvoorbeeld voor persoonlijke 
autonomie,’ aldus van der Kroft. 

Autonomie op het internet is bij Bits of Freedom een essentieel speerpunt en 
wil zeggen dat mensen zelf hun richting kunnen bepalen, in plaats van dat een 
overheid of bedrijf dit doet. Overheden en bedrijven willen internetgebruikers 
bewegen tot een keuze, maar tegelijkertijd deze keuzes ook sturen, 
bijvoorbeeld door het plaatsen van gepersonaliseerde advertenties en het 
filteren van nieuwsberichtgeving. Om de belemmering van internetvrijheid 
aan banden te leggen, richt Bits of Freedom zich op overkoepelende 
beleidsvoering en dus op de wetstrajecten, zowel in Nederland als in Brussel. 
Van der Kroft: ‘We doen onderzoek, voeren campagnes om wetten tegen te 

houden of juist door te voeren en kunnen vanwege het feit dat we zowel 
juridische als technische kennis in huis hebben, snel op ontwikkelingen 
reageren.’ De organisatie houdt zich ook bezig met empowerment en geeft 
algemeen advies over veiliger internetgebruik. Hoe kun je bijvoorbeeld in 
vijf stappen je telefoon privacy-vriendelijker maken? Daarnaast worden er 
door vrijwilligers door het hele land zogeheten ‘privacy cafés’ georganiseerd, 
waar mensen met hun telefoon en laptop naartoe komen en tips in de praktijk 
kunnen brengen. Bits of Freedom biedt een platform waar gewone burgers 
kunnen reageren op nieuwe wetsconcepten rondom internetgebruik en hun 
stem kunnen laten horen. Daarnaast reikt ze jaarlijks de Big Brother Award uit 
aan de grootste privacy-schenders. ‘Het is geweldig om te werken vanuit zo’n 
team van idealisten,’ vertelt Van der Kroft. ‘We zullen pas stoppen wanneer we 
overbodig zijn geworden.’ Gezien het feit dat het internet steeds dominanter 
en geavanceerder wordt, lijkt het belang van Bits of Freedom vooralsnog 
alleen maar toe te nemen.  

Het internetgebruik speelt zich af in drie lagen: een gebruiker verhoudt zich 
altijd tot de medegebruikers, het (sociale) netwerk en de overheid. Het begrip 
en de kennis van wat er met de informatie van je internetgegevens gedaan 
wordt, blijkt vaak vager bij de laatste twee, en zeker bij het laatste niveau. 
Van der Kroft: ‘Er is inmiddels echter een duidelijke kanteling zichtbaar: 
waar men een tijd geleden nog meende niets te verbergen te hebben, heerst 
er nu ongemak. Maar mensen denken veelal geen alternatief te hebben en 
realiseren zich niet dat ook op “gewone” sites heel veel informatie en gegevens 
verzameld worden die geld waard zijn. Hoe groot is de kans bijvoorbeeld 
dat jij binnenkort kanker krijgt of zwanger raakt? In dat laatste geval ga je 
namelijk een huis kopen en een hypotheek afsluiten of meubels en een auto 
kopen. Als profiel ben je dan plots heel veel waard.’

Door het gerichte adverteren en de beïnvloeding door middel van gefilterde 
berichtgeving, blijkt bijvoorbeeld Facebook een grote invloed te hebben op 
hoe gelukkig gebruikers zich voelen, en zelfs stemgedrag rondom verkiezingen 
wordt gestuurd. ‘Ik zie het als onze taak de misstanden zichtbaarder en 
concreter te maken,’ stelt Van der Kroft. ‘Daarbij hebben we nu ook de hulp 
van kunstenaars ingeroepen, die de problematiek visueel zichtbaar kunnen 
maken via hun creaties. Ons meest urgente doel is op dit moment het 
tegengaan van een wetsvoorstel waardoor de politie mag hacken. In plaats 
van dat ze hackers aanpakken, gaan zij via hetzelfde achterdeurtje naar 
binnen. Zelfs internationaal wordt Nederland op dit wetsvoorstel aangekeken 
en wij strijden ervoor dit tegen te gaan.’ 

Reageren op de dynamiek van een nieuwe tijd
Iets wat opvalt in gesprekken met ondernemende geesten zoals Smits en Van 
der Kroft, is hun onvermoeibare geloof en vertrouwen in een wereld die aan 
verandering onderhevig is. Doetank PEER weet op geheel eigen wijze een hele 
positieve draai aan sociaal onrecht te geven en door middel van plezier en 
optimisme mensen te enthousiasmeren eigen acties op te zetten. Ze laten ons 
in de praktijk ervaren hoe het anders kan. Bits of Freedom reageert snel op 
een ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat en tegelijkertijd  
constant verandert. Het maatschappelijke probleem waar zij op inspelen, zal 
vanwege de technologische component in de toekomst mogelijk nog veel be-
langrijker worden. Deze organisaties en beide initiatiefnemers hebben hun 
hart verbonden aan een onrecht dat ze de wereld uit willen krijgen. Die open 
blik is inspirerend en nodigt uit mee te doen. 

Nieuwsmedia en berichtgeving zijn aan hypes en selectie onderhevig. Er is vaak 
sprake van dominantie van bepaalde vraagstukken binnen het publieke debat 
en wanneer een ramp zich voltrekt, schieten de hulpacties als paddenstoelen 
uit de grond. Ondertussen staan ook ontwikkelingen in de rest van de wereld 
niet stil. Voor dat laatste vragen jonge activisten onze aandacht.   
Tekst /// Djuna Spreksel   Beeld /// Rosa van Triest 
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‘Ja, dat vind ik een beperkte manier van denken. 
Wanneer we zo over kunst gaan denken, leven we 
in een dictatuur. Ik vind dat een kunstenaar zijn 
werk helemaal vrij moet kunnen doen. Kunste-
naars zijn als de kanarievogels die men vroeger 
gebruikte in de mijnschachten. De kanarie vloog 
vooruit en wanneer hij dood neerviel, wisten de 
mijnwerkers dat ze op een gasbel waren gestuit en 
moesten ze maken dat ze wegkwamen. Wanneer 
er mensen worden doodgeschoten bij Charlie Heb-
do, dan weten we dat de Westerse samenleving in 
gevaar is.’

Welk gevaar ziet u?
‘Het gevaar van de oorlog. We zijn natuurlijk al 
in oorlog, maar ik bedoel meer een geestelijke 
oorlog. Tussen mensen die het vrije woord en de 
democratie willen verdedigen, en groepen zoals 
IS en Al Qaida met wie het botst. Zij willen een dic-
tatuur. En in een dictatuur wordt de kunst altijd 
als eerste aangepakt. En ik ben bang voor de ont-
regeling die dat veroorzaakt. Dat het steeds meer 
zal botsen en dat je niet meer zal kunnen schrijven 
en tekenen omdat het botst op tegenkrachten en 
geweld. Ik ben bang voor een nieuwe staat van 
permanente angst.’

Wat zou een oplossing voor deze staat van 
wederzijds wantrouwen en angst zijn?
‘Ik denk dat je de moslimgemeenschappen in die 
landen die botsen met onze vrijheid van menings-
uiting de kans moet geven eraan te wen-nen. Zij 
kregen vroeger deze tekeningen niet onder hun 
neus. Nu wel. Daarom vind ik dat je ze niet node-
loos moet provoceren. De oplossing ligt hem in 
het praten. In het uitwisselen van ideeën en visies 
zodat ze kunnen bepalen waar ze wel en niet mee 
kunnen leren leven.’

Bent u een idealist?
‘Ik geloof niet in idealen. Ik geloof dat de mens is 
gemaakt om te falen en ik denk dat we daarmee 
moeten leren leven. Met de gedachte dat we so-
wieso falen.’

Wat voor falen bedoelt u dan precies?
‘Nu ja, we falen sowieso in het leven, want je gaat 
dood op het eind. Dus laten we daarmee beginnen: 
het einde eindigt in mineur. Misschien is het een 
soort anti-idealisme. Zo ontstaat ook humor. Het 
cadeau van het falen. Je neemt het falen eigenlijk 
als geschenk en dan maak je daar weer iets mee 
waar iedereen om kan lachen. Maar als je niet in-

ziet dat het leven één grote faling is, dan kun je 
onmogelijk lachen. In een dictatuur wordt zoiets 
opgeblazen. Daar mag je niet in mineur eindigen, 
maar daar eindig je in de hemel. Dan heb je geen 
humor nodig eigenlijk.’

Nog even terug naar de file. Voelt u zich vrijer 
wanneer u theater maakt?
‘Ja, want in het theater weten de mensen waar ze 
naar gaan kijken. Ze komen voor jou. Er zit daar 
zelden iemand per toeval. Praktisch gezien zou dat 
eventueel nog kunnen, maar je moet toch eigenlijk 
altijd bewust een kaartje kopen of reserveren. 
Maar ik pas er dezelfde regels toe als voor mijn 
tekeningen. Ook die regels zijn niet heel strikt. 
Ook in het theater moet je vrij kunnen zijn.’

Vrijheid blijkt een belangrijk thema voor 
Kamagurka. Maar of we het over een vrije maat-
schappij of zijn eigen vrije geest hebben, wordt 
gedurende het gesprek niet echt duidelijk. 

Probeert u zelf bij te dragen aan de 
conversatie tussen andersdenkenden waar u 
het zo-even over had?
‘Jawel, ik denk het wel. Allee, in deze voorstelling 
misschien niet per se. En ik probeer ook, in mijn 
abstracte werk, los van problematiek dingen te 
maken die genietbaar blijven door de jaren heen. 
Eigenlijk werk ik altijd vanuit mijn onderbewust-
zijn, vanuit mijn gevoel. Ik ben heel irrationeel.’ 

'Ik stond eens, op weg naar Frankrijk, lang 
in de file. Echt lang: wel acht, negen uur. 
Een paar dagen later kreeg ik een droom. Ik 

stond in een enorme file en bij de volgende péage 
besloot ik terug te rijden. Plots verdween alles: de 
file, de mensen, zelfs de weg verdween. Ik kwam 
bij een tankstation en ik vroeg aan de vent achter 
de kassa: “Hoe zit dat nu eigenlijk?” Hij zei: “We 
hebben het fileprobleem opgelost. We hebben de 
wegen even breed gemaakt als ze lang zijn.’’’

En, was het een goede oplossing?
‘Enerzijds, ja, de files waren verdwenen. Ander-
zijds, nee, want niemand kon nog zijn weg vinden. 
Je denkt dat je je in de dikke shit bevindt wanneer 
je in de file staat, maar zodra de file is opgelost, 
begint de ellende pas echt. De ellende stopt nooit. 
Er is niets zo treurig als op de baan zijn en dat er 
helemaal niets of niemand meer is.’

Op deze droom baseerde Kamagurka zijn voor-
stelling Vliegangst op de pechstrook, die deze 
november in Amsterdam in première gaat. De 
voorstelling gaat grotendeels over files en de een-
zaamheid die daarmee gepaard gaat. Dit thema 
moet volgens de maker niet worden opgevat als 
een kritiek op de moderne mens.

Waarom niet?
‘Kritiek, nee. Kritiek vind ik zoiets saais. Je kunt 
wel vragen stellen, dat vind ik interessanter. Kri-
tiek is zoiets zwaars. Dan knikken de mensen en 
zeggen ze: “Ja, dat is waar.” Dat interesseert mij ei-
genlijk niet. Je kunt wel vragen stellen, dat dwingt 
mensen om antwoord te geven. Kritiek begint bij 
de vraag die je stelt. Zo van: allee, hoe zit dat hier 
eigenlijk? Die persoon maakt dan de kritiek in zijn 
hoofd af. Ik ben eigenlijk een heel luie criticus.’

Uw dagelijkse cartoon voor NRC Handels-
blad werpt wel altijd een scherpe blik op het 
nieuws. Ziet u hier geen maatschappij-
kritiek in?
‘Ja, wat is de maatschappij? Een soort hutspot van 
allerlei mensen en meningen en richtingen en dat 
stoot en dat pruttelt en dat staat op het vuur, maar 
wat voor zin heeft kritiek daarop? Ik wil wel de 

vragen stellen, maar niet zozeer de antwoorden 
geven. Dan zou ik echt met een ander beroep bezig 
zijn. Professor ofzo.’

Wanneer u uw tekeningen maakt, kiest u dan 
niet een onderwerp dat u boos maakt, of waar 
u kritisch over bent?
‘Het gaat meer zo: ik zie iets in de krant, of ik lees 
over een onderwerp en dan maak ik daar in mijn 
hoofd een soort synthese van. Met allerlei bewuste 
en onderbewuste gedachtes of gevoelens. En dan 
plots is daar iets. Maar het is niet zo alsof ik daar-
mee kritiek wil leveren op de maatschappij. Even-
goed interesseert kritiek van anderen mij ook niet. 
Iedereen mag kritiek geven en ik bekritiseer mijn 
eigen werk ook constant. Wanneer ik een try-out 
speel heb ik voortdurend mijn ogen op mezelf ge-
richt. Maar als ik het goed vind, dan speel ik het. 
Of ik nu een goede respons krijg of geen goede 
respons.’

Met zachte stem, Vlaamse tongval en in korte zin-
nen beantwoordt Kamagurka onze vragen. Ont-
spannen leunt hij in zijn stoel, overtuigd sprekend 

over zijn werk. Wanneer we woorden gebruiken 
die hij niet ziet zitten, onderbreekt hij ons.

In een interview met Vrij Nederland heeft u 
eens gezegd dat u ook wel zelfcensuur toepast 
in uw cartoons wanneer u zich bedreigd voelt 
en – 
‘Bedreigd voel ik mij nooit. Maar het is wel zo dat 
ik dertig jaar geleden een tekening kon maken 
die dan in een krantje of een tijdschrift kwam te 
staan, en een handjevol mensen kochten dat dan 
en die zagen dat en dat was het dan. Als je nu een 
tekening maakt, dan gaat die de wereld over in een 
mum van tijd. Ik heb lang voor Hara-Kiri en ook 
voor Charlie Hebdo getekend. Die gasten zaten aan 
een tafeltje bij elkaar, tekeningetjes te maken en 
die door te geven aan elkaar en te lachen. En de 
grofste zetten ze dan op de voorpagina. Niet besef-
fende dat die tekening een week later in Islamabad 
op de brandstapel belandde en er bij protesten 
twintig moslims vertrappeld werden door twee-
honderd andere moslims, die zich zo boos maak-
ten om die tekening. Dan moet je wel een klein 
beetje gaan nadenken over waar je tekening alle-
maal terecht gaat komen.’ 

Je moet dus wel degelijk gaan nadenken over 
wat je tekent, voordat het verkeerd afloopt?
‘Ik vind dat zo’n besef er wel moet zijn. Omdat de 
situatie zo veranderd is. Je kunt zeggen: “Ik ga de 
profeet tekenen en dan onderduiken in de diepste 
kuil”, maar de krant die de tekening afdrukt, heeft 
ook een probleem. Je zet niet alleen je eigen leven 
op het spel, maar ook dat van heel veel anderen. 
Voor ons is papier gewoon papier, maar voor de 
mensen in zo’n protest is het iets heel anders.’

Vindt u dat een cartoonist verantwoordelijk is 
voor de aanstoot die mensen nemen aan zijn 
of haar tekeningen?
‘Nee. Ik vind dat de interpretatie van wat ik teken 
altijd bij de toeschouwer ligt. Ik ben blij dat ik niet 
ook nog verantwoordelijk ben voor de interpreta-
tie. Godzijdank ben ik dat niet.’

Mensen die aanstoot nemen aan uw tekenin-
gen vinden u wel verantwoordelijk.

HET INTERVIEW

De Vlaamse cartoonist en kunstenaar Kamagurka (1956) speelt vanaf deze 
maand zijn nieuwe voorstelling Vliegangst op de pechstrook, die hij grotendeels 
op een droom baseerde. Een gesprek over de strijd tussen het onderbewuste 
handelen van een kunstenaar en zijn bewuste publiek.   
Tekst /// Emma Sprangers en Anne Wijn    Beeld /// Jordie Volkerink

De kanaries van de 
maatschappij

ALS JE NIET INZIET 
DAT HET LEVEN ÉÉN 

GROTE FALING IS, DAN 
KUN JE ONMOGELIJK 

LACHEN

 

Kamagurka (1956) - pseudoniem van Luc 
Charles Zeebroek - is in Nederland met 
name bekend door zijn dagelijkse cartoon op 
de voorpagina van NRC Handelsblad. Naast 
tekeningen maakt hij ook theater, televisie, 
schilderwerk en sculpturen. Zijn nieuwe 
theatershow Vliegangst op de pechstrook gaat 
op zondag 8 november in première in De Kleine 
Komedie in Amsterdam. 

HET INTERVIEW
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UITGELICHT

Wat: Fitness4me Ladies Only
Waar: Bos en Lommerplein 175 
Waarom: Prima low budget sportschool voor vrouwen
Openingstijden: Doordeweeks van 9.00 uur tot 21.30 uur, zaterdag en 
zondag van 9.00 uur tot 15.00 uur
Recensent: Roos Zwiers 

Als ik binnenstap bij Fitness4me Ladies Only word ik vriendelijk welkom 
geheten door de baliemedewerkster, die me vervolgens behulpzaam een 
rondleiding aanbiedt. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Vanaf de balie 
heb ik direct zicht op de voornamelijk jonge vrouwen die zich in het zweet 
staan te werken op verschillende fitnessapparaten. Allereerst word ik van 
uitgebreide uitleg over deze apparaten voorzien. Hierna volgt mijn rond-
leiding langs de gratis sauna en de zonnebank waar je tegen een kleine 
vergoeding gebruik van mag maken. Zelfs ongewenste haargroei kan bij 
Fitness4me worden uitgeroeid; tegen betaling kun je er een laserbehande-
ling ondergaan. De privédouches zien er schoon uit. Naast de mogelijkheid 
tot individueel trainen kun je ook groepslessen volgen. Omdat het een laag 
geprijsde sportschool is, zijn er echter geen personal trainers voor individu-
ele begeleiding aanwezig. Wel zijn er coaches beschikbaar die je in de eerste 
periode voor een zacht prijsje op weg kunnen helpen door bijvoorbeeld het 
opstellen van een persoonlijk trainingsschema. In principe moet je dus na 
een tijdje alleen verder. Dit hoeft echter geen probleem te zijn; de prettige 
rustige omgeving stimuleert om op je eigen tempo aan jezelf te werken. Ik 
kan geen enkel excuus meer verzinnen om niet aan de slag te gaan! 

Wat: Sportcentrum Universum
Waar: Sciencepark 306
Waarom: gymnasium dat zijn naam eer aandoet
Openingstijden: Doordeweeks van 08.00 uur tot 23.00 uur, zaterdag 
en zondag van 09.00 uur tot 21.00 uur
Recensent: Kim Schoof

Slicke gadgets versus vergeelde paperassen. Deeltjesversnellers: archiefstel-
lingen. Vooruitstrevende vindingen, vaststellingen in het verleden: er bestaat 
een aantal krachtmetingen waarin alpha’s nooit een koploperspositie zullen 
bemachtigen, waarin onze collega’s aan de bètakant immer zullen triomfe-
ren. De vraag blijft hoezeer je onder de indruk moet zijn van zulke krachtme-
tingen, of de geoliede bètaspierballen niet vooral 
een beetje fungeren voor de show-off. Wat wel zeker is: de P.C.H.-gym moet 
zijn meerdere erkennen in Universum, de sportschoolconcurrent op het 
Science Park. Waar het opvallendste sportkenmerk aan de Spuistraat de 
penetrante zweetlucht is boven de trap naar de bieb, is diezelfde lijst aan het 
Science Park wel echt oneindig én uitdijend: er zijn twee grote sporthallen 
(waar je vaak kan apenkooien), yoga- en lesjeszaaltjes, ruimtes om te spin-
nen, gewichten te heffen, vechtsporten te oefenen en te squashen. Bovendien 
is er een hóógwaardige klimhal en een bar die Oerknal heet en waar het bier 
en de broodjes gewoon goed zijn (ook geschikt voor interdisciplinair daten). 
De spullen zijn talrijk en nieuw en staan allen in ruime zalen met veel ramen.
Geestelijke opvoeding gaat hand in hand met lichamelijke, zoveel was al 
duidelijk sinds de stichting van de Akademia. Dat de alphawetenschappen 
moeite hebben op te boksen tegen hun bètabroers is wel iets van de laatste 
tijd. Wellicht dat er een sportief beginnetje kan ontstaan voor een nieuwe 
toenadering tussen beide in het Universum (of de Oerknal). 

12 Babel

UITGELICHT

Wat: Only4ladies 
Waar: Tweede Oosterparkstraat 79A 
Waarom: Ongezien sporten zonder opgepompte macho’s 
Openingstijden: Doordeweeks van 09.00 uur tot 22.00 uur, zaterdag 
en zondag van 09.00 uur tot 15.00 uur
Recensent: Emma Sprangers

Het eerste wat opvalt wanneer je Only4ladies binnenstapt is de geur. Het 
ruikt er eerder naar een chique wellnesscenter dan naar een sportschool. 
De fitnessruimte oogt vrij klein door het lage plafond en het ontbreken van 
ramen, maar de enthousiaste airco voorkomt dat het bedompt wordt. De 
raamloze muren hebben als bijkomend voordeel dat je niet het gevoel hebt 
te sporten in een vissenkom. Iedereen is op zichzelf gericht en er heerst geen 
gevoel van competitie. Hier zal je geen opgepompte macho’s tegenkomen die 
elkaar opjutten nog een extra kilootje aan de barbell te hangen. Zoals de  
naam verraadt, bevinden zich in deze sportschool enkel vrouwen. Het  
merendeel is rond de dertig en heeft deze manloze school ogenschijnlijk 
om religieuze redenen gekozen. Old school fitnessmuziek schalt door de 
speakers, ons allen aansporend ‘to push oooon’. De blaadjes met uitleg bij 
de apparaten zijn erg handig, en behoeden je voor de gêne die je over jezelf 
afroept wanneer je door gebrek aan ervaring maar wat verzint. De kleedka-
mer is brandschoon en ruim. Wel heeft Only4ladies alleen een gezamenlijke 
douche, daar moet je van houden. Hier stond ik overigens in mijn eentje want 
voor velen geldt nog steeds de levensregel dat deo gebruiken hetzelfde is als 
douchen. Voor €25,99 per maand heb je een uitgebreid studentenabonne-
ment met begeleiding en toegang tot de vele groepslessen. Kun je wat vaker 
de tram nemen naar college. 

Wat: Spa Sport Hotel Zuiver 
Waar: Koenenkade 8 
Waarom: Een luxe en uitgebreide sportschool, maar plassen kun je 
beter thuis doen 
Openingstijden: Doordeweeks van 07.00 uur tot 22.30 uur, zaterdag en 
zondag van 08.00 uur tot 19.00 uur 
Recensent: Gwyneth Sleutel 

Te midden van een natuurrijke omgeving op de Koenenkade ligt Spa Sport 
Hotel Zuiver, dat zoals de naam al doet voorspellen, een drie-in-één-karakter 
kent. De zachte banken en chique vormgeving in de hal van Zuiver staan 
echter in contrast met de gebrekkige hygiëne in de dameskleedkamers van 
het sportgedeelte. In een poging mijn sokken droog te houden manoeuvreer 
ik me een weg langs de natte plekken op de tegels naar het toilet, waar me 
een natte wc-bril te wachten staat. Lichtelijk sceptisch volg ik de vriendelijke 
manager van Zuiver naar het sportgedeelte, waar hij me voorstelt aan een 
van de professionele trainers die dagelijks de sporters begeleiden. De ruime 
sportschool bevat naast een grote diversiteit aan sporttoestellen een extra 

Genoeg lichaamsbeweging versterkt het concentratievermogen, waardoor studeren niet alleen sneller, maar vooral 
ook effectiever gaat. Babel besloot de sportschoenen uit de kast te trekken en vijf sportscholen verspreid over 
Amsterdam te testen.   Beeld /// Midas van Son 

Spannende sportscholen 
verdieping waar in verschillende zalen groepslessen worden aangeboden in 
onder andere yoga, boksen en spinning. In plaats van een kunstmatige airco 
maakt Zuiver gebruik van gezuiverde buitenlucht die de zuurstoftoename 
tijdens het sporten bevordert. Terwijl ik me in het zweet werk op een Ergo 
roeiapparaat houdt de trainer mijn bewegingen strikt in de gaten, waardoor 
voor smokkelen geen ruimte is. Naast de zelfingenomen spierbundels die 
zich in grote spiegels langs de wand aan hun eigen spiegelbeeld vergapen, 
wagen ook verslapte vijftigers zich aan de sporttoestellen. Ondanks deze di-
versiteit lijken de professionele trainers met iedere sporter een persoonlijke 
band te hebben. Voor €45 per maand biedt Zuiver studenten een sportabon-
nement, waarmee zij gratis toegang hebben tot alle groepslessen en dagelijks 
één uur gebruik mogen maken van de spa. Afgezien van de mindere hygiëne 
gaat sporten bij Zuiver in stijl, met goede begeleiding van de professionele 
trainers. 

Wat: Health Club Jordaan
Waar: Eerste Rozendwarsstraat 10 
Waarom: Een Vinyasa yogales blijkt in deze sportschool een ware 
bootcamp in een veel te krappe ruimte
Openingstijden: Doordeweeks van 07.00 uur tot 22.00 uur, zaterdag 
van 09.00 uur tot 18.00 uur en zondag van 09.00 uur tot 17.00 uur
Recensent: Djuna Spreksel

Verscholen in een kleine zijstraat van de Rozengracht zit het onopvallende 
Health Club Jordaan, met direct daarnaast een bijbehorend Superfood 
Centre, voor ware fanatiekelingen die ook hun voeding op hun gezonde 
levensstijl willen aanpassen. Al bij binnenkomst zie ik flink wat mensen 
puffen op apparaten, onder het toeziend oog van een professionele instruc-
teur. Ze worden begeleid door opzwepende muziek ter ondersteuning van 
de intensieve work out. Zelf besluit ik een groepsles Vinyasa yoga te volgen. 
Op de site wordt beloofd dat je ‘beter in contact zal komen met jezelf’. In een 
kleine, donkere studio achter in de sportschool liggen een twintigtal yogi’s 
al te mediteren als ik binnenkom. Later blijken dit minuten te zijn geweest 
waar ik bewuster van had moeten genieten: al snel ben ik op een flink tempo 
mijn lichaam in allerlei ingewikkelde bochten aan het wringen. De matten 
liggen te dicht op elkaar en bovendien is er geen airco. Binnen twintig minu-
ten zie ik enkel oververhitte hoofden om me heen en zijn de ramen van onze 
uitslaande warmte beslagen. Geen onverdeeld succes dus. De kleedkamers 
zijn daarentegen super strak en mooi ingericht, evenals de glimmend schone 
douches. Een ander pluspunt: de lieve Amsterdamse dame achter de balie 
die al mijn vragen uitgebreid beantwoordt en me daarna tot in de toiletten 
wegwijs maakt. De Health Club werkt met verschillende abonnementen: 
een dalurenabonnement van €35 per maand, een kwartaalabonnement van 
€49 en een flexabonnement (maandelijks opzegbaar) van €54 per maand. 
Namasté. 
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Maaikes bezoek betekent helaas niet altijd nieuws. Er moet gewacht worden op zijn nieuwe asielprocedure en 
voor de geplande operatie na een heftige aanrijding is nog steeds geen datum bekend.

Twee medebewoners van de We Are Here-groep. De groep moet binnen Amsterdam vaak van locatie veranderen, 
omdat elke locatie slechts tijdelijk beschikbaar is als ‘woonruimte’. 

Maaike ontmoette mensen van We Are Here tijdens 
meldde zich aan als vrijwilligster. Zo werd ze buddy 
beetje Arabisch spreekt komt er altijd een andere 
vertalen. Zoals Ali uit Libië. Hij spreekt een paar 

Samuels Eritrese identiteitsbewijs. Alle informatie 
rugzak. Deze rugzak raakte hij kwijt in de bus, maar

de Maagdenhuisbezetting. Ze wilde graag helpen en  
van Samuel. Omdat Samuel alleen Tigrinya en een  
bewoner van de We Are Here groep helpen met  
woorden Engels, dus de communicatie blijft lastig.

die Samuel van zichzelf heeft bewaart hij in een 
Maaike kon hem gelukkig ophalen bij de GVB.

N.B. Samuels achternaam is bij de redactie bekend.

‘Het is geen leven, wat we hier op deze manier leiden’, vertelt Ali. Hij praat veel met Maaike over de onrechtvaar-
digheid waar hij in leeft: ‘Jij eet toch, net als ik? Je hebt toch ook handen en ogen, net als ik? We zijn echt gewoon 
dezelfde mensen.’

Samuel maakt onderdeel uit van de groep We Are Here, bestaande uit uitgeprocedeerde asielzoekers die het land 
moeten maar niet kunnen of willen verlaten. Ze mogen gebruik maken van de Bed Bad Brood voorzieningen, 
maar hier kunnen ze alleen ‘s nachts terecht. 

In Amsterdam wonen duizenden vluchtelingen, velen van hen worden geholpen door vrijwilligers. Wie zijn zij?  
Maaike Hommes (1990), masterstudente Cultural Analysis aan de UvA is ‘maatje’ van Samuel, een Eritetrese man die 
een jaar geleden naar Nederland is gevlucht. Samuel is “illegaal”, wat wil zeggen dat zijn asielaanvraag is afgewezen en hij 
terug moet naar zijn land van herkomst. Hij valt tussen wal en schip: in Nederland is hij als illegale rechteloos, maar terug 
naar de dictatuur waar hij voor gevlucht is wil en kan hij niet. Het is voor hem wachten tot hij een nieuwe asielaanvraag 
kan doen. Babelfotograaf Merel de Herder ging met Maaike bij Samuel op bezoek en maakte een beeldverslag van zijn 
bestaan in Amsterdam-Noord.    Tekst /// Merel de Herder en Anne Wijn   Beeld /// Merel de Herder

Tussen wal en schip
BEELDREPORTAGE
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HET INTERVIEW

'Ik zou het leuk vinden als jonge mensen of 
meisjes van mijn leeftijd wat vaker naar mij 
komen luisteren. Ze hoeven niet per se hun 

bh’s en slipjes op het podium te gooien, maar je 
begrijpt wel wat ik bedoel.’ Jussen spreekt over 
de ‘bepaalde, beetje stijve sfeer’ die meestal om 
klassieke muziek heen hangt. ‘Ik geloof er heilig in 
dat klassieke muziek van zichzelf zo goed en mooi 
kan zijn, dat je er niet iets speciaals omheen moet 
verzinnen om publiek te trekken. Kijk, sommige 
mensen komen gewoon niet met klassieke muziek 
in aanraking. Maar de drempel om daadwerkelijk 
een kaartje te kopen en naar een klassiek concert 
te gaan is daarnaast ook heel hoog.’

Hoe je die drempel kunt verlagen, weet de jonge 
pianist niet zo goed. Aan enthousiasme voor zijn 
vak ontbreekt het hem in ieder geval niet. De 
setting van het interview illustreert echter de 
ietwat elitaire connotatie van klassieke muziek: 
een chique restaurant midden in de bossen van 
Het Gooi, waar haardvuren knisperen op de 
achtergrond en enorme kroonluchters de zaal 
verlichten. De goedlachse en vriendelijke Jussen, 
met zijn nette schoenen en welbespraaktheid, lijkt 
ondanks zijn jonge leeftijd ook wel te passen in de 
keurige omgeving. Hij vertelt opgetogen dat hij en 
zijn broertje Arthur, met wie hij vaak samen speelt, 
door hun jonge leeftijd toch soms jong publiek 
trekken. ‘Zoals afgelopen zomer, terwijl we toen 
toch een hardcore klassiek programma speelden.’ 

Deze maand treed je op in Het Concertgebouw 
met het tweede pianoconcert van Chopin, en 
afgelopen oktober verscheen een cd met dub-
belconcerten van Mozart die je samen met je 
broer maakte. Twee componisten uit verschil-
lende perioden. Hoe komt dat tot uiting in je 
spel? Gebruik je bijvoorbeeld verschillende 
technieken?
‘Mozart componeerde op een ander soort piano 
dan de piano’s waar wij vandaag de dag op spelen. 
De piano die hij tot zijn beschikking had, gaf een 
veel kleiner, helder geluid. Chopin, die zo’n vijftig 
jaar later leefde, kon echter al een veel groter 
geluid creëren: de klanken konden veel meer 
door elkaar lopen. Zo zijn de stukken eigenlijk ook 
opgeschreven: waar bij Mozart de stukken heel 
netjes en duidelijk staan genoteerd, staan in de 
stukken van Chopin veel meer dingen door elkaar 
heen, onlogischer, grotesker en romantischer. Dit 

laat ik bijvoorbeeld doorwerken in mijn spel door 
bij Mozart het rechterpedaal (pedaal waardoor alle 
snaren van de piano resoneren en de klanken door 
elkaar klinken, red.) grotendeels niet te gebruiken. 
Bij Chopin druk ik het pedaal juist weer twee volle 
maten in waardoor er een walm van noten door de 
zaal vliegt. Fantastisch!’ 

‘Chopin is zo’n componist waar bijna iedereen wel 
van houdt. Bijvoorbeeld dat gevoel van verliefd-
heid, vlinders in je buik: als je dan naar Chopin 
luistert, denk je meteen dat hij begrijpt hoe je je 
voelt. Een überromanticus voor zijn tijd. Maar dat 
is natuurlijk ook weer relatief: Rachmaninoff leef-
de ruim honderd jaar later en naast zijn zware en 
donkere stukken heeft hij ook thema’s geschreven 
die weer tien keer romantischer zijn dan die van 
Chopin.’

Ondanks dat de stijl waarin een componist wordt 
geplaatst relatief is, poogt Jussen altijd te studeren 
met respect voor de componist zelf. Hij probeert 
te achterhalen met welke intentie een stuk is ge-
schreven en hoe een componist zich voelde op het 
moment dat hij het schreef. ‘Je bent het ook aan 
je vak verplicht om onderzoek te doen. Zo heb ik 
bijvoorbeeld voor mijn laatste cd de brieven van 
Mozart gelezen die hij aan zijn vader schreef. Com-
ponisten zijn trouwens in de loop van de tijd ook 
steeds meer op gaan schrijven hoe ze willen dat 
hun stuk gespeeld wordt. Als je dan de partituur 
volgt, kun je het precies doen zoals de componist 
het heeft gewild.’

Jussen maakt nog wel een kanttekening, want: ‘De 
laatste tien procent vul je zelf in’, benadrukt hij. ‘Op 
het podium doe je toch dingen die je van tevoren 
niet plant. Daar kun je je deels ook niet op voorbe-

reiden; dat is gewoon hoe je je voelt. Ik denk dat ik 
heel anders speel als ik ongelukkig ben, dan als ik 
dat niet ben.’ 

Put je bij de voorbereiding van een stuk dan 
ook uit je eigen leven, zoals acteurs dat doen? 
Denk je bijvoorbeeld aan een onbereikbaar 
meisje of een gebroken hart?
‘Dat zou ik wel willen, maar ik heb wat dat betreft 
nog niet zoveel meegemaakt, avonturen beleefd. 
Ik denk wel dat het extra lading zou kunnen ge-
ven aan je spel. Je kunt sommige gevoelens beter 
begrijpen. Nadat de moeder van Mozart overleed, 
ongeveer toen hij net zo oud was als ik, schreef 
hij stukken in mineur. Dat klinkt meteen be-
droefd; het is duidelijk dat dit iets met hem heeft 
gedaan. Maar ja, ik ken dat gevoel niet. Ik heb 
ook nog geen echtscheidingen of catastrofale 
liefdes achter de rug. Er zijn daarnaast bepaalde 
composities, zoals werken van Beethoven en pi-
anosonates van Schubert, die  ze aan het einde 
van hun leven schreven: ze wisten dat ze bijna 
doodgingen. Dat voelden ze toen ze deze stukken 
componeerden. Dan moet je je wel goed afvra-
gen of je deze composities op jonge leeftijd wilt  
spelen. Er zit iets in die stukken wat je niet kunt 
begrijpen als je het niet hebt meegemaakt, daar 
geloof ik in.’

Hoewel Jussen zijn opleiding officieel heeft af-
gerond, volgt hij nog steeds lessen. Niet alleen 
vindt hij dat hij technisch nog veel kan leren, 
maar ook werkt hij aan de persoonlijke invulling  
van stukken; die laatste tien procent. ‘Het ont-wik-
kelen van een persoonlijk idee over een stuk, dat is 
te veel hooi om in één keer op je vork te nemen. Je 
hebt daarbij echt iemand nodig die het stuk al kent 
en veel ervaring heeft en je dus daarin kan sturen.’

Kun je daar een voorbeeld van geven?
‘In Madrid studeerde ik bij een Rus, Dmitri Bashki-
rov, een man van 83, die ook wel bekend staat om 
zijn uitspattingen. Ik studeerde toen de Paganini-
varaties van Rachmaninoff, een ontzettend moei-
lijk stuk: donker, zwaar en diep. Daar zit ik dan 
als nuchtere, blonde, Hollandse jongen. Ik kan die 
muziek niet voelen zoals de Russen dat doen: die 
weten tot in het diepste van hun lichaam hoe zo’n 
stuk gespeeld moet worden. Maar als je dan door 
iemand wordt begeleid die dat gevoel wél op je kan 
overbrengen, dan is dat heel inspirerend.’

IN GESPREK

Pianist Lucas Jussen (1993) treedt deze maand tweemaal op in Het 
Concertgebouw. Wat is zijn benadering van klassieke muziek? Een uitleg over 
hoe je als nuchtere, Hollandse jongen Russische muziek kunt leren spelen en 
waarom een pedaal het verschil maakt tussen Mozart en Chopin.
Tekst /// Aimée Plukker    Beeld /// Vera Duivenvoorden 

Hardcore klassiek

Hoe bracht deze Russische docent dat gevoel 
dan over?
‘Schreeuwen, heel veel schreeuwen. En zeggen dat 
het klote is. Dat je het stuk niet begrijpt. Er waren 
ook wel medestudenten die huilend zijn lokaal 
verlieten. Hij heeft bijvoorbeeld mijn partituur een 
aantal keer verscheurd. Kon ik weer een nieuwe 
kopen. Kijk, ik vind het ook leuker als een docent 
zegt dat het schitterend is, maar deze Russische 
methode heeft me op een bepaalde manier meer 
geholpen. Een Russische vriend op het conserva-
torium legde het ooit als volgt uit: ‘In het Russisch 
heb je zo’n honderd woorden voor slecht, of heel 
slecht, of dramatisch en slechts twee woorden 
voor goed.’ Nou, toen mijn docent op een gegeven 
moment tegen mij zei: ‘Het is niet zo slecht als ik 
had verwacht’, toen dacht ik echt: dit is de hemel!’ 

Volgens Jussen is hard werken en het continu 
verbeteren van je spel zeker noodzakelijk. Want 
ondanks een goede marketing en een volle zaal, 

moet je je als klassieke muzikant nog steeds op 
veel plekken bewijzen. ‘Als ik een keer slecht speel 
en er zitten belangrijke mensen in de zaal, dan 
gaat dat meteen rond. Als de mensen die een grote 
vinger in de pap hebben horen: ‘goh, ik heb hem 
vorige week gehoord en het was niks’, dan willen 
andere zalen je ook niet meer hebben. Je bent zo 
goed als je laatste concert.’

Is dat echt zo?
‘Ja, dat kan heel hard gaan. Sommige mensen moet 
je ook een beetje te vriend houden. Als jij als solist 
een keer mag spelen met het Concertgebouwor-
kest, is dat een grote stap vooruit, en de tweede 
keer een nog grotere stap. Maar als je de direc-
teur van het Concertgebouworkest tegen je in het 
harnas jaagt, en je niet meer wordt gevraagd, dan 
doe je jezelf wel iets aan in de klassieke wereld. Je 
bent, zeker op deze leeftijd, afhankelijk van heel 
veel mensen.’ 

‘Dat geldt ook voor mensen die aan cross-over 
doen: het combineren van klassieke muziek met 
bijvoorbeeld pop. Directeuren van belangrijke  
zalen of concertseries, mensen die dus van groot 
belang zijn voor de klassieke musicus, denken dan 
al snel dat je een definitieve overstap maakt. Je 
wordt bij klassieke muziek veel minder snel  
serieus genomen dan bij andere soorten muziek. 
Misschien is het tijd dat daar eens verandering in 
komt.’ 

WANNEER JE NAAR 
CHOPIN LUISTERT, DENK 

JE METEEN DAT HIJ 
BEGRIJPT HOE JE 

JE VOELT Lucas Jussen (1993) is pianist. Op 20 
en 23 november treedt Jussen op in Het 
Concertgebouw met het Tweede pianoconcert 
van Chopin, onder begeleiding van het 
Nederlands Kamerorkest. Vorige maand 
verscheen de cd Mozart Double Piano 
Concertos, die hij samen met zijn broer 
Arthur speelt.

IN GESPREK
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Het is een bekend fenomeen: op het eerste oog irrelevante mensen krij-
gen een podium, of het nou is om op te zingen, te dansen, of om er 
gewoon lekker jezelf te zijn met sterke sturing van sensatiebeluste pro-

ducenten. Deze Jamais en Britt Dekkers houden ons gedurende een periode 
van een à twee jaar in de ban van hun genialiteit, om even snel als ze bekend 
werden, weer in de vergetelheid te geraken. Waar ze dan naartoe vertrekken, 
is nog altijd onduidelijk. Je zou vermoeden naar de provincie, of naar een 
uitgerangeerd tropisch oord waar ze in stilte hun laatste centjes uitgeven, 
tot in den treure hun handtekening oefenen en hopen dat ze Nederlandse 
vakantiegangers tegenkomen die hen weer eens het gevoel geven relevant 
te zijn. Met de sterke moralen die we terugvinden in sprookjes, kan getracht 
worden een verklaring te vinden voor hun handelen. Zo kunnen we voor eens 
en voor altijd deze getormenteerde zielen begrijpen. Bij voorbaat sorry voor 
de parallellen, gebroeders Grimm. 

Als sterren aan de hemel staan
Begin februari 2006 werd ons televisiekijken verrijkt met een wel erg mar-
kant Gouden Kooi-figuur genaamd ‘Terror Jaap’. Wie dacht dat dikke mensen 
gezellig zijn, kwam bedrogen uit. Vijftien maanden lang hield hij naast zijn 
vijftal huisgenoten heel Nederland in zijn greep met schunnige opmerkingen, 
vieze acties en zijn bulderende lach. Tijdens de show kondigde hij aan dat als 
hij zou winnen, hij de helft van zijn prijs zou doneren aan een goed doel. Dit 
bleek na zijn winst een doel met de naam ‘Stichting Jaap’. Van dit geld kon hij 
slechts een klein jaar genieten. Met het faillissement van de DSB Bank ver-
dwenen zijn centjes als sneeuw voor de zon. Geheel in de stijl van de wolf en 
de zeven geitjes, slokte hij de complete gouden kooi met landgoed en al op. 
Niemand was slim genoeg om zich in de klok te verstoppen. Nadat de kandi-
daten uit zijn buik – en daarmee de bekendheid – waren gesneden, waggelde 
hij de villa uit en verdronk in zijn berg van briefgeld. Les die we meenemen: 
vertrouw nooit iemand die zijn schaamhaar in zakjes verzamelt. Hij is ove-
rigens naar eigen zeggen zijn leven aan het beteren. Met sporten en gezond 
eten pakt hij zijn overgewicht aan, hij toont berouw ten opzichte van zijn ge-
drag in De Gouden Kooi en wordt tegenwoordig graag ‘Lieve Jaap’ genoemd. 

Dat het internet een medium is met vele kwaliteiten, werd ons duidelijk toen 
het fungeerde als talentscout voor Esmee Denters. Deze vlotte Arnhemse had 
geen zorg in de wereld, totdat haasje ‘YouTube’ langs huppelde en haar naar 
een gat in de grond leidde. Hier vond ze een ogenschijnlijke sprookjeswereld, 
vol succes en roem. 

VERTROUW NOOIT IEMAND DIE ZIJN 
SCHAAMHAAR IN ZAKJES VERZAMELT

In mijn studentenwoning op de campus is geen keuken. Sinds mijn 
aankomst in China eet ik minstens twee keer per dag buiten de deur. 
Gesprekken met mijn huisgenoten gaan ineens opvallend vaak over eten: 
halen we iets van de straat? Gaan we naar een van de vele restaurantjes 
die de straten rondom de campus rijk zijn? Of kiezen we een nieuwe buurt 
uit om te verkennen?

Ik begin al mijn favoriete plekjes te krijgen. Voor mijn comfort food – een 
bord dampende rijst met aubergine, aardappel en groene peper – ga 
ik altijd naar een Chinees-Islamitisch restaurant in een straat naast de 
campus. In het weekend haal ik als ontbijt een dànbǐng (een hartige 
eierpannenkoek) met kaas, komkommer en sla. Lunchen doe ik elke dag 
in een van de kantines op de campus, waar duizenden Chinese studenten 
tijdens de lunchpauze samendrommen bij verschillende stalletjes en koks 
het eten op metalen dienbladen scheppen.

Eten heeft een belangrijke sociale functie in de Chinese cultuur. Op 
Chinese feestdagen komt de familie bij elkaar. Maaltijden worden vaak niet 
individueel, maar gezamenlijk besteld en gedeeld met alle tafelgenoten. 
Mijn Chinees-Franse huisgenootje komt altijd stampvol terug van de 
etentjes waarvoor ze door haar Chinese familie wordt uitgenodigd. Een 
veelvoorkomende manier voor Chinezen om elkaar te begroeten is: '你吃
了吗?' Oftewel: ‘Heb je al gegeten?’

Soms vind ik het eten hier ook lastig. Twee keer per dag warm eten is 
wennen, maar tijdens het ontbijt mis ik het westerse eten misschien nog 
wel het meest. Pas na tien verschillende yoghurts te hebben geprobeerd, 
vond ik er één die geen mierzoete en waterige drinkyoghurt bleek. En 
helaas is het leven voor een vegetariër in China ook niet altijd makkelijk, 
aangezien zelfs in tofugerechten vlees kan zitten. Toch is elke dag 
Chinees eten vooral een avontuur. Ik weet nooit precies wat ik krijg als 
ik een gerecht bestel. De zak chips die ik laatst opende, bleek opeens 
knalrode, onbestemde kaasringetjes te bevatten. Door middel van eten 
leer ik China steeds wat beter kennen. Nieuwe gerechten uitproberen en 
mijn mond branden aan pittig eten: het maakt allemaal deel uit van mijn 
ontdekkingstocht.

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

Chinees eten

Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Daniel Webb

COLUMN KIM

Er was eens een trainwreck
Het zijn namen die iedereen nog wel wat zeggen: Jim, Jamai, 
Barbie of Terror Jaap. Hun sterren fonkelden plotseling en 
fel, om vrij snel weer in het niets te verdwijnen. Hoe werkt 
zo’n traject van beroemd worden en in de vergetelheid 
raken? Vijf tragische verhalen uiteengezet, aan de hand van 
moralen uit bekende sprookjes.  
Tekst /// Emma Sprangers   Beeld /// Bob Foulidis
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Honderden miljoenen keren werden haar zelf opgenomen filmpjes bekeken 
waarin ze haar eigen (met uithalen versierde) draai gaf aan popliedjes. Jus-
tin Timberlake stuitte op een van haar filmpjes en nodigde haar uit voor een 
duet. Een jaar later tekende ze een contract bij zijn label en produceerde twee 
redelijk succesvolle singles, maar zes stille jaren later werd haar contract be-
eindigd. Helaas ontwaakte zij niet net als Alice uit haar droom. Ze woont nu in 
Londen, werkt in een frozen yoghurt-winkel en voelt zich genoodzaakt mee te 
doen aan talentenjachten. Haar inspirerende levensverhaal leerde ons dat het 
soms beter is om aan de oever van de onbekendheid te blijven zitten.

Waar Sneeuwwitje maar moeilijk van die glanzende appels af kon blijven, had 
onze zoveelste Idols-ster Raffaëla Paton tot voor kort hetzelfde probleem met 
drugs. Sneeuwwitje werd verleid door haar jaloerse stiefmoeder, maar de 
kans is groot dat Raffaëla slachtoffer werd van muziekproducerend Neder-
land. Die zagen natuurlijk dat zij de kroon aan het stelen was. Na haar over-
winning bij Idols begin 2006, liet ze twee jaar lang niks van zich horen. De girl-
band waar ze daarna in terechtkwam, hield het twee jaar vol en produceerde 
slechts één single. Een drugsverslaving volgde. Inmiddels is ze afgekickt en is 

ze bezig haar carrière weer op te pakken. Onlangs moest ze een nacht de ge-
vangenis in voor boetes die ten tijde van haar verslaving openstonden en nu 
is het haar grootste droom om in de Playboy te komen. Naar verluidt, neemt 
ze met een vergoeding van €10 genoegen. Raf had gewoon naar haar dwergen 
moeten luisteren en van de appeltjes af moeten blijven. Haar dochterdwerg 
draagt overigens de naam Beautifull Hope, iets wat ze zelf wel kan gebruiken. 

Laura Ponticorvo is een vrouw van vele talenten. Ze begon bij X Factor, maar 
vier jaar later is wel duidelijk dat ze naast zingen ook kan dansen, schaatsen, 
shoppen en heel vies kan kijken. Na haar aftocht bij X Factor speelde ze de 
hoofdrol in de korte realityserie Mijn vieze, vette, vervelende verloofde waarin 
ze haar vrienden en familie moest laten geloven dat ze ging trouwen met een 
man die zich langzaamaan steeds beestachtiger ging gedragen. Een actrice 
was geboren. Sluwe vosjes aanschouwden haar grote kraalogen, glanzend 
zwarte haren en kranige nek, en herkenden in haar een ietwat domme nar-
cist. Sinds kort heeft ze een nieuw talent ontdekt: vloggen. Via haar website 
met de bescheiden naam My World, geeft ze ons een intiem kijkje in haar da-
gelijks leven en verrijkt ze ons met ongevraagde beautytips. Televisiemakers 
koeren naar haar dat ze mooi, slim, grappig, en sympathiek is, en zij laat haar 
waardigheid (in de vorm van een stuk kaas) gretig vallen. De vos rent er maar 
al te graag mee weg om het vervolgens te pas en te onpas te verpatsen via 
commerciële televisie. 

Toen Hans en Grietje vrolijk aan het suikergoedhuisje begonnen te knabbelen, 
konden ze niet voorzien dat het bijna hun dood zou betekenen. Nou goed, Bar-
bie en Michael hoeven dan wel niet te vrezen voor hun leven, maar hun naïeve 
drang naar faam maakte hen wel blind voor de keerzijde daarvan, namelijk 
een gedocumenteerde gevangenschap in eigen huis: Huisje, Boompje, Barbie. 
Samantha van der Plas-de Jong, zoals Barbie op haar paspoort heet, leerden 
we allen kennen via Oh oh Cherso. Deze jolige Hagenese drong met grof ver-
baal en visueel geweld onze huiskamers binnen en had na drie seizoenen nog 
niet genoeg van de schijnwerpers. Inmiddels over haar populairste piek heen, 
is ze nu moeder van twee en konden we alle levensgebeurtenissen van haar 
en haar Michael tot deze zomer volgen. Volgens hun management hebben de 
twee na uitbreiding van het gezin geen tijd meer voor opnames, maar on-
danks de teruglopende kijkcijfers wordt een nieuw seizoen niet uitgesloten. 
Uiteindelijk zijn het gewoon twee onschuldige avonturiers met een voorliefde 
voor frikandellen. Dat kun je ze moeilijk kwalijk nemen.

Nog lang en gelukkig
Om te voorkomen dat we in onze opmars naar bekendheid net zo eindigen  
als deze tragische trainwrecks, is het dus belangrijk je ogen open te houden 
voor het kwaad, goed naar je zorgdragende omgeving te luisteren, en niet 
zelfingenomen en hebzuchtig te zijn. Het tijdloze karakter van sprookjes blijft 
ons houvast bieden in de grote stappen des levens. En we leefden nog lang  
en gelukkig. 

UITEINDELIJK ZIJN HET GEWOON TWEE 
ONSCHULDIGE AVONTURIERS MET EEN 

VOORLIEFDE VOOR FRIKANDELLEN

SATIRE
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De opkomst van de pop-up handel in Nederland is gedeeltelijk te 
verklaren door deze te zien als bijproduct van de kredietcrisis. 
Eigenaren van winkelpanden probeerden hun eigendommen tijdelijk 

tegen lagere prijzen te verhuren om leegstand te voorkomen. Dit was niet 
alleen een mooie kans voor startende ondernemers, maar ook voor gevestigde 
merken die op zoek waren naar goedkope publiciteit. In de meeste gevallen 
werden pop-up winkels gebruikt als een testruimte voor nieuwe producten. 
Zodra het product zijn naam gevestigd had, verdween de fysieke winkel en 
ging deze verder als een webshop.

Pop-up popt op
Exclusiviteit van een product genereert vraag. Denk aan Apple, die bij 
de lancering van een nieuwe iPhone altijd een schaarse eerste voorraad 
levert. Ook pop-up winkels werken op deze manier. Door iets maar voor 
een korte tijd aan te bieden, geven ze de consument sterker het idee het 
nodig te hebben. Er is nog een ander voordeel: er hoeft maar één inventaris 
en voorraad te zijn voor de aanbieder, terwijl hij van stad naar stad kan 
verhuizen zodra de vraag afneemt. Dit gebeurt eigenlijk al jaren in de 
culturele sector. Museumtentoonstellingen en muzikale tournees, maar ook 
kermissen en circussen vinden op elke plek waar ze komen weer een stroom 
nieuwe enthousiastelingen. Dat dit concept de afgelopen jaren succesvol 
is overgewaaid naar kledingwinkels en horeca blijkt uit verschillende 
voorbeelden.

In de zomer van 2012 opende conceptstore Hutspot een pop-up winkel aan 
de Utrechtsestraat. Na een succesvolle start konden ze zich al snel een vaste 
locatie toe-eigenen op de Van Woustraat. Hutspot geeft merken, ontwerpers, 
artiesten en ondernemers de kans hun producten tentoon te stellen en te 
verkopen. Samen met de komst van een bar waar gegeten en gedronken kan 
worden onder het genot van live optredens, bleek dit concept dermate goed 
aan te slaan dat niet alleen een tweede locatie aan de Rozengracht gereali-
seerd kon worden, ook in Utrecht wordt deze maand een filiaal geopend. Het 
pop-up concept is helemaal hip. Veel jonge Amsterdammers trekken massaal 
weg uit de Kalver- en Leidsestraat om zich richting De 9 Straatjes of de NDSM-
werf te begeven, waardoor deze wijken de laatste jaren een nieuw leven werd 
ingeblazen.

Aan succes ten onder
De populariteit van pop-up winkels begint langzamerhand echter ook een 
probleem te worden. De panden die voorheen voor een prikkie te huur 
stonden, stijgen door de groeiende populariteit van bepaalde wijken enorm 

in waarde. De 9 Straatjes zijn tegenwoordig zo populair dat je daar amper 
meer startups tegenkomt. De winkeliers die hier een pop-up zaak begonnen 
besloten zich permanent te vestigen en drijven daardoor nieuwere startups 
de stad uit. Wie een plekje heeft bemachtigd, wil er ook niet meer weg. 
Tegenwoordig maken ook grote bedrijven zoals HEMA, Albert Heijn of 
WAM Denim gebruik van leegstaande panden door er een pop-up winkel te 
vestigen. Een goede manier om van overtollige voorraad af te komen, maar 
ze maken het voor startups moeilijk om een mooie locatie te kunnen betalen.

Een oplossing voor de startende ondernemer die op zoek is naar een pand 
leek nabij: op het NDSM-terrein zou een BOXPARK geopend worden – een 
winkelcentrumketen voor pop-up winkels. In Londen zit al een succesvolle, 
maar in Amsterdam bleek er toch te weinig animo te zijn om een zeecontainer 
te huren op het NDSM-terrein. Vreemd, want de populariteit van het NDSM-
terrein is juist gebaseerd op het pop-up principe.

Het alternatief
De locatiemarkt voor pop-up verkoop is de laatste jaren flink veranderd. 
Een pand in De 9 Straatjes of bij de Haarlemmerstraat is op de ouderwetse 
manier moeilijk te krijgen. Wel ontstaan er door de populariteit van het pop-
up principe een hoop nieuwe mogelijkheden om aan een locatie te komen. 
Sinds dit jaar zoek je een pop-up locatie in Amsterdam via het Amsterdamse 
Chasing Spaces. Een soort Airbnb voor pop-up winkels. Chasing Spaces biedt 

DE POPULARITEIT VAN POP-UP WINKELS 
BEGINT EEN PROBLEEM TE WORDEN

De duurzaamheid van het tijdelijke
De Kalverstraat is voor menig student de grootste 
verschrikking van Amsterdam. Gelukkig heeft de uit New 
York overgewaaide pop-up hype meegeholpen aan het 
ontstaan van alternatieve winkelgebieden, zoals De 9 
Straatjes. Maar hoe duurzaam is een hype die gebaseerd is 
op tijdelijkheid? En wat betekent dit voor de winkelende 
FGw’er?   Tekst /// Vincent Smit    Beeld /// Rosa van Triest

Dag, wereld. 

Vandaag doe ik niet mee. Mijn tenen raken de buitenwereld niet aan. Mijn 
hoofd blijft onder deze warme donsdeken. De gordijnen blijven gesloten 
en mijn kamer verwelkomt geen zonlicht. Haren worden niet geborsteld, 
tanden niet gepoetst. Mijn pyjama houd ik aan. Voeten worden alleen 
gestoken in warme pantoffels. Mijn gezicht zal de buitenlucht niet voelen. 

Vandaag worden mailtjes niet verstuurd. Studieboeken blijven dicht. 
Essays worden niet geschreven. Tentamens niet voorbereid. De voordeur 
wordt niet opengedaan. Mensen zie ik vandaag niet. Geen feestjes, geen 
borrels, geen etentjes, geen koffiedates, geen lunches, geen marktjes 
bezoeken. 

Geen sport, geen yoga, geen boswandelingen, niet van het mooie weer 
genieten, niet schoonmaken, niet stofzuigen, niet poetsen, niet mijn 
kledingkast uitzoeken, niet koken, niet gezond eten, geen smoothies maken 
en geen superfoods eten. Niet afwassen, niet overleggen met huisgenoten, 
niet met de huisbaas bellen, niet een nieuw internetabonnement 
afsluiten. Niet op mijn telefoon zitten. Niet bellen, niet appen, niet smsen. 
Geen series kijken, geen websites bekijken, geen laptop gebruiken. Niet 
winkelen en er niet hip uit willen zien. Geen geld besparen. Niet sparen. 

Niet werken, niet cv builden, geen stagebrieven schrijven, geen ex-
tracurriculaire activiteiten, geen commissies, geen besturen, niet de 
wereld willen verbeteren, niet voor daklozen koken, niet het feminisme 
naar buiten willen brengen, niet mediteren, niet nadenken over wat mijn 
ouders van me willen. 

Niet mijn nieuwe partner vinden, niet daten, niet casual seks hebben, 
niet creatief willen zijn, niet mijn nieuwe roman schrijven, niet gitaar 
spelen, niet zingen, niet lezen. Niet facebooken, niet net doen alsof ik 
een fantastisch leven heb en mijn foto’s online plaatsen, niet kijken 
naar anderen die fantastische foto’s online plaatsen, niet nadenken 
over waarom ik geen fantastisch leven heb. Niet denken dat ik iedereen 
teleurstel doordat ik niets doe. 

Vandaag hoef ik niets. 

Vandaag is 
er niets

Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Daniel Webb

COLUMN HANNAH

ook de mogelijkheid van een shop-in-shop aan, zoals Hutspot dat ook al deed. 
Hierbij mag je niet de hele winkel inrichten, maar krijg je wel een eigen 
hoekje. In september 2014 werd Pop-up Week Amsterdam georganiseerd. 
Dit was een festival waarbij kleine ondernemers op tientallen locaties in de 
stad een pop-up winkeltje konden neerzetten. Het bleek een enorm succes, 
waardoor er afgelopen september een vervolg is aangekondigd voor 2016. 

Festivals zijn een uitstekende plek om het pop-up principe weer terug te 
brengen naar zijn puurste vorm. Met name parken lenen zich uitstekend voor 
pop-up handel, zoals het Westerpark al jaren succesvol bewijst. Hier vindt 
bijvoorbeeld jaarlijks het Weekend van de Rollende Keukens plaats en sinds 
september dit jaar is het voormalige stadsdeelkantoor in het Westerpark 
zelfs omgebouwd tot pop-up hotel Gustafson, waar ook ruimte is voor pop-
up horeca en conceptstores.

De tijden van startups in het stadscentrum van Amsterdam zijn grotendeels 
voorbij. Deze locaties zijn opgeslokt door permanente pop-uppers en grote 
winkelketens. Tegelijkertijd bieden bedrijven als Chasing Spaces en festivals 
zoals de Pop-up Week Amsterdam meer kansen dan ooit tevoren voor 
startende ondernemers. Pop-up heeft zich in Nederland bewezen en zal een 
permanente plek blijven houden in het straatbeeld van Amsterdam. Een 
goede ontwikkeling voor jonge ondernemers. En Amsterdammers? Die 
kunnen met een grote boog om de Kalverstraat blijven lopen. 
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Foute hits, Foodparade 
en frikandellen atten
Iedere maand selecteert Babel evenementen voor elk type student in en rond  
Amsterdam. Van culturele hoogtepunten tot conditietraining, met De Agenda in de 
hand verlaat elke geesteswetenschapper zijn ivoren toren om zich onder het volk 
te begeven.   Tekst /// Koen de Groot   Beeld /// Masha Emelyanova

Intellectueel
Israël-Palestina-debat in De Nieuwe Liefde
Al decennialang is het onrustig in Israël en de Palestijnse 
gebieden. De toekomst van het gebied is ongewis 
maar één ding lijkt zeker: van een langdurige vrede is 
voorlopig geen sprake. In De Nieuwe Liefde zullen op 11 
november de Palestijnse Jordaniër Mouin Rabbani en de 
Amerikaanse Israëliër Jeff Halper met elkaar in debat 
treden over de huidige situatie van het conflict en hun 
visie op de toekomst van beide landen. Moet er één staat 
komen of  is de twee-staten-oplossing de juiste weg?
Woensdag 11 november –debatcentrum De Nieuwe Liefde, 
Da Costakade 102  – toegang €10 – aanvang 20.00 uur

Saudi Arabia: a kingdom in peril
Na het drama van de hadj afgelopen september was 
Saudi-Arabië kortstondig wereldnieuws. Het is echter al 
langer onrustig in het land. UvA-docent Internationale 
Betrekkingen Paul Aarts zal in de Oudemanhuispoort 
een lezing geven over de heikele positie waarin Saudi-
Arabië zich momenteel bevindt. Toegang is gratis, 
evenals de drankjes bij de borrel na afloop. Een aanrader 
dus voor de FGw’er die deze maand op zwart zaad zit.
Donderdag 12 november – Oudemanhuispoort 4-6 –
toegang gratis – aanvang 17.00 uur

Afrikadag
In het Koninklijk Instituut voor de Tropen vindt op 7 
november de derde editie van de Afrikadag plaats. Met 
meer dan 150 lezingen, verschillende workshops en 
debatten kan de Afrikaliefhebber hier zijn hart ophalen. 
Dit jaar zal er onder het thema ‘Nieuwe spelers’ onder 
meer worden ingegaan op de steeds groter wordende rol 
die China speelt op het continent. Als klap op de vuurpijl 
krijgen studenten een leuke korting op het toegangs-
bewijs.
Vrijdag 7 november – KIT, Mauritskade 63 – toegang €10 
– aanvang 10.30 uur

Feest
Hitzoneparty loves Idols
Waan jezelf even terug in de tijd en dans in Radion op de 
hits van Jamai, Jim, Hind en al die andere grootheden. De 
verkleedpartij en het schuifelkwartier maken het feest 
compleet. Doe je voor als Jerney Kaagman of Eric van 
Tijn en steel de show! 
Vrijdag 6 november – Radion, Louwesweg 1 – toegang €5 
– aanvang 23.58 uur

Welcome to the Future Indoor Day Festival
Het festivalseizoen is in de herfst meestal ten einde, maar 
daar heeft Welcome to the Future geen boodschap aan. 
Binnen in de Warehouse feesten zij vrolijk verder, om 
de nare najaarskou uit de lichamen te laten verdwijnen. 
Twee dagen lang losgaan op de beats van Joris Voorn, 
De Sluwe Vos en Pieter Janssen. De technofan onder de 
FGw’ers komt in Amsterdam-West optimaal aan zijn 
trekken. 
Zaterdag 14 en zondag 15 november – Warehouse, 
Elementenstraat 25  – €32,50 voor een dagkaart – tijden 
nog niet bekend

Eten
De FoodParade
Voor de vleesliefhebbende hippe kippen onder ons 
biedt deze versie van De FoodParade een mooie kans 
om ongegeneerd te schransen.  Met muziek, een heuse 
bingoshow, worsten-workshops en nog veel meer 
gekkigheid belooft het een spektakel van jewelste te 
worden. Komt dat zien en eet je vol.
Vrijdag 13 t/m zondag 15 november – Het Sieraad, Post-
jesweg 1 – gratis toegang – aanvang 16.00 uur

Sport
Wereldkampioenschap frikandellen atten
Talentloos maar wel ambitieus? Dan is dit echt iets 
voor jou! Op een uurtje treinen van Amsterdam zal 7 
november het wereldkampioenschap frikandellen atten 
plaatsvinden. Maak een trainingsschema, oefen je maag 
en wie weet word jij de nieuwe worstenkoning van het 
westen! 
Zaterdag 7 november – Stay Classy Tattoo, Broersveld 147 
(Schiedam) – €5 euro inschrijfgeld – aanvang 17.00 uur
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S pits fronst zijn wenkbrauwen en tuurt voor zich uit. ‘Het is frustrerend 
als je niet op een woord kunt komen. Het gebruik van taal is als 
een voortdurende ontdekkingsreis naar een verborgen schat, een 

taalschat.’ Spits spreekt van een taalschat, omdat het volgens hem de mens 
optimale vrijheid biedt en bruggen vormt tussen mensen. Zo zouden in taal 
niet alleen gedachtes en gevoelens van het individu worden ondergebracht, 
maar zou taal tevens een middel zijn om mensen tot elkaar te brengen. Spits 
vouwt zijn handen ineen en vervolgt: ‘Taal is als een voortdurende zoektocht 
naar woorden die tot dan toe nog verborgen waren. Het is een intrigerend 
spel waarin nieuwe woordconstructies of betekenissen aan het licht komen.’ 
Deze parabel waarin Spits taal vergelijkt met een schat, verraadt zijn 
bewondering en liefde voor de taal. In zijn wekelijkse radioprogramma De 
Taalstaat bespreekt Spits de veranderingen en mogelijkheden op het gebied 
van taal. ‘Alles is taal.’ Hij pauzeert even en vervolgt dan op kalme toon: ‘het 
is dé ultieme poging bij de ziel te komen.’ Om deze reden herkent Spits taal 
dan ook als het grootste instrument dat het menselijk wezen ooit zal kennen 
of gekend heeft. ‘De taal stelt de mens immers in staat zijn gedachtes of 
gevoelens uit te spreken.’ Hierom ziet Spits dictatoriale regimes, die hand 
in hand gaan met censuur, als een van de meest akelige leefomgevingen op 
aarde. ‘De overheid neemt de bevolking niet alleen hun meest krachtige 
instrument af, maar tegelijkertijd resulteert deze onmondigheid in een 
beperkte vrijheid’, zegt Spits hoofdschuddend. 

De machtige schrijvers 
Recentelijk heeft Spits zijn boek De standaards van Spits gepubliceerd, 
waarin hij als het ware een ode brengt aan de Nederlandstalige muziek. 
Spits spreekt zijn lof uit over schrijvers die taal op dusdanige wijze kunnen 
inzetten, waardoor een krachtige emotie in liederen wordt opgewekt. 
Om meer tot de verbeelding te spreken haalt Spits het nummer Angst van 
Fresku aan. ‘De woorden in combinatie met het verlangen dat doorklinkt in 
zijn stem schetsen een indringend portret. De wanhoopskreet die inwendig 
in dit lied verborgen ligt, lieten bijna tranen opwellen in mijn ogen. Het 
is zo oprecht dat ik het liefst mijn hand naar hem wilde uitreiken.’ Deze 
bewondering voor bepaalde Nederlandstalige nummers komt volgens Spits 
niet uitsluitend voort uit de constructie van woorden of bepaalde emoties, 
maar ook uit dubbelzinnigheden en dieperliggende lagen die talige teksten 
verbergen. Spits verduidelijkt dit aan de hand van de titel van het lied Lief, ik 
blijf jouw leven lang bij mij, van Acda & De Munnik. ‘De ik-figuur belooft hier 
niet zijn hele leven lang bij zijn vrouw te blijven. Hij doet daarentegen eerder 
een toezegging aan zichzelf, door te beloven zijn hele leven bij zichzelf te 
blijven. Taal moet in staat zijn beelden op te roepen’, zegt Spits stellig. Zo 
spreekt zanger Maarten van Roozendaal over ‘de vrouw met de zon in haar 
haar’. Spits blijft even stil en slaat zijn ogen op naar de zon, waarna hij de 
zin zachtjes herhaalt. ‘Dat is toch een prachtige zinsconstructie die tot de 
verbeelding spreekt. Zonder daadwerkelijk uit te spreken dat het personage 
uit de tekst de vrouw prachtig vindt, bevat deze zin alleen al een bepaalde 
romantiek. Liedjes moeten uitdagend zijn en meer bevatten dan clichématige 
constructies.’ Ook hier wijst Spits weer op het feit dat de taal vergeleken kan 
worden met een ontdekkingsreis. ‘Naarmate de secondes van een nummer 
verstrijken moet steeds meer duidelijk worden, totdat je aan het einde van 
het nummer het geheim uit het lied hebt ontrafeld.’ 

De dynamische aard van taal 
Dat de huidige toestroom vluchtelingen uit het Midden-Oosten zijn 
sporen zal achterlaten in de Nederlandse taal, lijkt waarschijnlijk wanneer 
Spits stelt dat taal een organisch karakter kent en onmogelijk gezien kan 
worden als statisch geheel. Spits legt uit dat de Nederlandse taal vroeger  

veel Franstalige invloeden heeft overgenomen die tegenwoordig volledig 
geïntegreerd zijn geraakt in de taal. ‘Dat is het mooie aan taal. Juist door 
zijn organische karakter heeft taal de mogelijkheid een weerspiegeling te 
vormen van een zekere tijdsgeest.’ Wanneer deze vluchtelingen langere tijd 
in Nederland verblijven en zich uiteindelijk zelfs vestigen in ons land zullen 
bepaalde accenten en woorden ingebed raken in de Nederlandse taal. 

Om ons heen wordt het steeds stiller. De kwetterende vogels hebben de 
steiger verlaten en even lijkt er geen enkele vorm van taal te zijn. Spits 
verbreekt de stilte, wanneer hij stellig zegt: ‘Uiteindelijk bepalen wij niet wat 
de taal is, dat bepaalt de taal zelf.’ 

De verborgen taal  
Radio icoon Frits Spits (1948) steekt in deze ode de lof-
trompet over de taal, aangezien dit instrument de mens 
als individu optimale vrijheid geeft om zich te uiten.   
Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Jan van Helden
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CHILI SIN CARNE
GEESTESVOEDSEL

In één van de duizend containers op de Wenckebachweg ruikt het op een koude dinsdagavond al 
aangenaam naar gekookte rijst. Chloë van Lierop (23), derdejaars student Taal en Communicatie, 
hakt ui en knoflook in de lichte en gezellige keuken van de container, waar ze net is komen 
wonen. Het wordt het ultieme studentenmaal: chili. En dan wel sin carne, want ze eet sinds 
anderhalf jaar veganistisch. 

Terwijl Chloë de ui en knoflook bakt met een mengsel van zongedroogde tomaatjes in olie, chili-
peper en komijn vertelt ze over haar veganisme. Ze stopte met het eten van dierlijke producten 
door verschillende documentaires over voedsel, zoals Food, Inc. en Forks over knives en door 
haar werk bij een Raw Vegan bedrijf. 
Er gaan een kaneelstokje, een blik tomaten en een glas water in de pan en dan moet de saus 
een uur pruttelen. Genoeg tijd om ondertussen verder te praten over het niet-eten van vlees, 
vis, ei en zuivel. Want is dat niet erg onhandig als student? Chloë peinst even en zegt dan dat 
ze soms wel het gemak van het niet-veganistisch eten mist. Je moet altijd kijken wat er in een 
product zit (‘waarom zit hier nou melkpoeder in?’), er is minder keuze en vaak moeten mensen 
rekening met je houden. Daarnaast is voorbereiding nodig, anders eet je te weinig. Zo is er in de 
kantines van de UvA haast niets dat je kunt kopen. Sommige soepen zijn veganistisch en fruit 
natuurlijk ook. Maar broodjes eet Chloë liever niet, er wordt namelijk niet vermeld wat er precies 
inzit. Soms wel lastig dus: tegelijkertijd veganistisch en  student zijn. ‘Maar’, zegt Chloë, ‘als je 
overtuigd bent dat je het goede doet, lukt het. Ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen.’
Na een uur gaat de inhoud van twee blikken kidneybonen de pan in. Dan mag alles nog een half 
uur pruttelen. Er wordt verder gepraat over hoe het zit het met moeders onvermijdelijke opmer-
king: of je wel genoeg eiwitten binnenkrijgt. Dat heeft Chloë goed onder controle. Ze let op dat ze 
elke dag genoeg eet: altijd koolhydraten, groene groenten, vetten en bonen. Verder neemt ze pil-
len met vitamine B12 en houdt ze om de zoveel tijd een hele week bij wat ze precies binnenkrijgt. 
‘Je moet naar je lichaam luisteren, dan merk je vanzelf of het goed gaat.’

De chili is klaar en smaakt verwarmend goed. ‘Ik hou eigenlijk het meest van winterse gerech-
ten, zoals zuurkoolschotel en veel gerechten met aardappel. Best saai’, zegt Chloë. De chili is 
allerminst saai en ook de Babelfotograaf knikt goedkeurend: ‘Het is net of er echt vlees inzit.’

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

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte 
Kleyn duikt de keuken in met FGw’ers. Deze keer: de veganist.
Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Daniel Webb


