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Ontneem je medemens niet 
het recht op een depressie
‘Kanker kun je niet verslaan, 
depressie ook niet’

Dichter Krijn Peter 
Hesselink over de 
vraag of ‘dorpel’ een 
normaal woord is

Rob Wijnberg 
lanceert eind deze maand 
De Correspondent: 
een doorbraak in de 
Nederlandse journalistiek?
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idealisme
tijd om het zand uit de schoenen te strooien. iets met rondes en kansen en 
schone leien. Een nieuw begin. alles kan. klinkt dat je eerder beklemmend dan 
bevrijdend in de oren? geen zorgen, een beetje aanmodderen mag ook. sterker 
nog, dat maakt ons mens, zou Hannah arendt zeggen. opnieuw beginnen, iets 
proberen. spontaan, zonder dat je weet wat komen gaat.

Zo ook rob wijnberg. Deze maand lanceert hij zijn nieuwe online medium De  
Correspondent, waarmee hij de journalistiek uit het slop wil trekken. al twintig-
duizend geldschieters heeft hij aan zich gebonden. in een extra lang interview 
vertelt hij Babel over zijn idealisme. Een vies woord, idealisme? of in ieder geval 
niet meer besteed aan de jeugd van tegenwoordig? welnee. studenten met 
hun hartje op de juiste plek laten in een beeldreportage zien hoe ze de wereld 
wat aangenamer proberen te maken. spullen inzamelen voor onderwijs op de 
Balkan, werken in de kinderrechtswinkel, de studentenafdeling van amnesty 
international bestieren; ze doen het vrijwillig. En voor wie te cynisch is voor dit 
soort activiteiten en de wereld maar een verdorven oord vindt, is er een essay 
over depressies. Dan hebben we dat maar alvast gehad.

Maar weer even terug naar dat nieuwe begin, dat is toch gezelliger. onze re-
dactie is opgeleukt met een aantal spiksplinternieuwe redacteuren. Daarnaast 
hebben wij, Quint en lieke, met de komst van deze Babel het hoofdredactionele 
stokje overgenomen van Daan en francisca, die Babel afgelopen jaar tot grote 
hoogten hebben doen stijgen. Bedankt dames! 

Quint italianer en lieke van der Veer  
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essay           
Een pleidooi voor 
anti-antikapitalisme

Ben jij creatief met woorden of beelden en wil je dit graag aan de buitenwereld laten zien? wil je in 
een gemotiveerd team naast academische vaardigheden ook journalistieke of artistieke kwaliteiten 
ontplooien? Help ons met het maken van het mooiste universiteitsblad van amsterdam! stuur een 
mail naar babel-fgw@uva.nl met je cv, een korte motivatie en een voorbeeld van recent werk.

Babel zoekt redacteuren, illustratoren en fotografen.
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‘N ie,’ verzuchtte de docente. ‘Zo schrijven wij onze Poolse R niet.’ 
Haar lieve blauwe ogen puilden enigszins uit hun kassen. Het was 
een graad of dertig in de klas en mijn klasgenoten keken vermoeid 

doch vriendelijk toe hoe ik mijn antwoorden op een instumentalisopdracht 
op het whiteboard schreef. Al-
les was goed, behalve mijn R. 
Voor wie het even vergeten 
was: het Pools gebruikt, net als 
het Nederlands, het Latijnse 
schrift, zij het dan met her en 
der wat exotische diakritische 
tekens. Ik concludeerde dat ze 
een grapje maakte en knikte 
welwillend. Het was haar ech-
ter doodsernst: ik moest een 
extra lus aan mijn boerse Ne-
derlandse R maken om hem 
te laten voldoen aan de hoge 
Poolse kwaliteitseisen. 

Ik wilde zeggen dat ik tijdens 
mijn studie Pools nooit iets heb 
gehoord over de ‘Poolsheid’ 
van welke letter dan ook, en 
dat ze niet zo moest zeuren. Als 
buitenlander met een zomerbeurs van de Poolse overheid vond ik echter dat 
nederigheid gepast was. Daarbij was ik het Poolse woord voor zeuren verge-
ten. Ik voegde een sierlijke krul aan mijn R toe en liep verbaasd terug naar 
mijn plaats.

De Zomercursus voor Poolse Taal en Cultuur is een schier onuitputtelijke 
bron van verbazing. De mooie Renaissancestad Lublin en de plaatselijke Ma-
rie Curie-Skłodowska Universiteit (vernoemd naar de Frans-Poolse schei- en 
natuurkundige) vormen het decor van een surrealistisch toneelstuk naar de 

beste Slavische traditie. Uit alle windstreken (voornamelijk Oost-Europese, 
het moet gezegd) zijn mensen van alle leeftijden naar Lublin gekomen om 
de taal van miłość en szczęście te leren. Iedere ochtend drink ik uiterst vieze 
oploskoffie tussen Russen en Oekraïners en volg de hele dag lessen, variërend 

van de verschillende varianten 
van het werkwoord ‘gaan’ tot 
de grondbeginselen van het 
Pools volksdansen. ‘s Avonds 
wacht mijn Servische kamer-
genoot op me met zijn grote 
idool Jelena Karleusa. Ik kende 
haar ook nog niet, maar het is 
een hitsige blondine met nep-
tieten en bruin-uit-een-potje, 
die zichzelf in iedere videoclip 
overtreft met haar ranzige be-
wegingen op Lady Gaga-achti-
ge muziek. 

Het neusje van de surrealisti-
sche zalm is de Internationale 
Avond, waarop men de kans 
krijgt zijn of haar land te pre-
senteren. Het is een bekend 
verschijnsel dat mensen in het 

buitenland een stuk nationalistischer of chauvinistischer worden dan thuis 
(vol overgave verdedig ik hier homohuwelijk en raamprostitutie), maar dit 
gaat nog een flinke stap verder. Er zijn welluidende Russische strijdliederen 
en droeve Oekraïense gitaarballades. Indrukwekkend vals is de Moldavische 
schlager Numai Tu, gezongen door een dikkige jongen in een T-shirt met de 
Poolse witte adelaar. Hij begint zijn optreden met de mededeling dat Moldavië 
een prachtig land is. Een Russische grootmoeder met een forse kin brengt 
achter een krakerig keyboard een dito aria ten gehore. Het onbetwist hoogte-
punt is echter de Kazachse afvaardiging, die bestaat uit een hoogblonde dame 
in een roze jurk. Terwijl ze hartstochtelijk haar vaderland bezingt wordt ach-
ter haar een filmpje geprojecteerd. Groene heuvels en griezelig glimlachende 
meisjes met vlechten in het zwarte haar spelen de hoofdrol. Tijdens een emo-
tionele uithaal dringt een prikkelende geur mijn neus binnen: op de derde 
rij blijken vier andere Kazachse dames waxinelichtjes uit hun handtassen te 
hebben opgediept. Zachtjes wiegen ze de kaarsjes heen en weer in de lucht, 
terwijl stille tranen over hun wangen stromen. Wanneer het lied is afgelopen 
verschijnt de tekst: ‘Kazachstan. Heart of Eurasia’ in krullerige letters op het 
scherm. Ik kijk naar de R in Eurasia en stel tot mijn spijt vast dat ook deze niet 
voldoet aan het Poolse ideaal. 

thomas Rueb
 26 jaar
is
 Redacteur bij nrc.next
salaris
 Bruto €2500. Netto komt dat neer op ongeveer €1800.
Opleidingen
 2006-2011 Bachelor Geschiedenis, met minor International  
 Relations en American Studies  
 2011-2012 Master Journalistiek en Media
Werk
 2011: Hoofd van persdepartement bij UNISCA
 2011: Stagiair bij Huijskens Communications  
 (communicatie-adviesbureau)
 2011: Redacteur Het nieuwe mediahandboek

‘A ls je diep genoeg graaft, is zelfs de zorg 
interessant,’ vertelt oud-Babelhoofdre-
dacteur Thomas Rueb lachend op het 

terras van het NRC Café. Momenteel werkt hij 
aan een stuk over mensen met psychische pro-
blemen. ‘Die kloppen in steeds grotere aantallen 
bij de huisarts aan. Door de crisis, zegt men. Door 
de bezuinigingen is er steeds minder geld om die 
mensen naar een psycholoog door te verwijzen. 
Dus blijven de huisartsen ermee zitten. De ver-
schillende belangen die daarbij spelen – die van 
de huisartsen, de psychologen, de beleidsmakers 
– zijn heel interessant.’

Na zijn master Journalistiek en Media (‘geluk  
dat ik daar binnenkwam’) kreeg Rueb een  
stageplek bij nrc.next. Doordat andere redacteu-
ren naar het buitenland of met zwangerschaps- 
verlof gingen, kon hij blijven plakken. ‘Ik ging van 
het ene in het andere schimmige dienstverband, 
tot ik genoeg strepen had verdiend voor een vaste 
plek.’

Iets geks in de kroeg
Als dochterkrant van NRC Handelsblad hoeft  
nrc.next zich minder druk te maken over de be-
langrijkste nieuwsonderwerpen. ‘Die worden al 

heel goed behandeld door “de grote NRC”, zoals  
wij het noemen. Bij de next proberen we de on-
derwerpen die er tussendoor glippen te pakken 
te krijgen. Dat is een luxe. We hebben wat meer 
tijd.’ Toch is hij altijd op zoek naar een verhaal. ‘Ik 
ben actief bezig met het zoeken naar onbekende,  
interessante actualiteiten. Aangezien ik me niet 
in elk onderwerp kan specialiseren, moet ik me 
steeds inlezen en verdiepen. Ik sta nooit helemaal 
uit als journalist; ik ben continu alert. Als ik iets 
geks hoor in de kroeg, moet ik er misschien naar 
kijken.’ 

Voorlopig heeft hij een jaarcontract. ‘Dat zal de ko-
mende twee jaar wel zo blijven. Aangezien er veel 
mensen staan te springen om bij nrc.next te wer-
ken, zal ik me steeds weer moeten bewijzen. Ik ben 
allang blij dat ik hier kan werken. Ik doe dit omdat 
ik wil leven van stukken schrijven.’ En dat lukt hem 
prima. ‘Je hoort alleen maar dat je er niet rijk van 
zult worden, maar dat valt best mee. Ik verdien nu 
hetzelfde als vrienden om mij heen met andere ba-
nen. Wel zal mijn salaris minder hard stijgen. Nie-
mand doet dit voor het geld.’

‘Ergens is het wel een competitieve wereld. Je 
maakt samen een krant, maar je publiceert uit-

eindelijk je eigen stukken. Net als bij Babel: je wil 
natuurlijk het liefst met je artikel op de voorkant.’

Natuurkunde
Wat heeft hij aan zijn studie Geschiedenis? ‘Nuttig 
is de brede kennis van hoe landen met elkaar in 
conflict zijn. Neem Afghanistan; als je weet hoe de 
situatie daar in de Koude Oorlog was, is dat handig. 
Maar als je het echt wil maken in de journalistiek, 
kun je beter Natuurkunde of Econometrie gaan 
doen. Dan heb je echt een eigen specialisme.’ 

Krimp is de voorspelling voor iedere krant, ook die 
van Rueb. ‘Dat levert wel spanning op. Maar op het 
moment dat ik Journalistiek ging studeren, wist ik 
al dat de journalistiek er zo voor stond. Voor mij 
is het geen instortend kaartenhuis. Ik wist welke 
brakke woning ik in stapte.’ Hij vindt het ook wel 
spannend om niet te weten waar het heen gaat. 
‘Er moet een grote verandering komen. Zoals het 
nu gaat, zijn de kranten niet ontzettend lang meer 
houdbaar. De Correspondent (zie p. 6 en verder, 
red.) vind ik een heel goed idee. Zij zijn de eerste in 
Nederland die proberen echt een nieuwe weg in te 
slaan. Wel jammer dat Rob Wijnberg zoiets niet bij 
NRC heeft kunnen doen.’

‘Ik wist welke brakke woning ik in stapte’
Ter inspiratie of puur uit interesse; iedere maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. 
Deze maand: nrc.next-redacteur Thomas Rueb.  tekst /// Quint italianer en azra teijen   Beeld /// Daniel Webb 

Faculteitszaken BrooD op DE plank Faculteitszaken BEEntJEs in polEn

De poolse r en het
 hart van Eurazië

Redacteur Jesse Beentjes studeert een half jaar Geschiedenis en Slavistiek 
in Kraków en doet maandelijks verslag van zijn avonturen. Deel 1: Poolse 
les en zingende Kazachen in Lublin.  tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Vera Duivenvoorden

EEN RUSSISCHE 
GROOTMOEDER MET EEN FORSE 

KIN BRENGT EEN KRAKERIGE 
ARIA TEN GEHORE

Babel
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Journalistiek het intErviEw

Eind deze maand gaat De Correspondent de lucht in, het nieuwe online medium van 
journalist en filosoof Rob Wijnberg (1982). Volgens de oud-hoofdredacteur van 
nrc.next een veelbelovend nieuw pad voor de gedoemde journalistiek. ‘Ik redeneer 
niet op basis van verkoop.’ tekst /// Quint italianer en carlijn schepers   Beeld /// Vera Duivenvoorden
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HET AVONTUUR BEGINT
Rob Wijnberg over zijn nieuwe geesteskind De Correspondent

Journalistiek het intErviEw
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Journalistiek het intErviEw Journalistiek het INtervIew

A l twintigduizend mensen schonken hun 
vertrouwen aan Rob Wijnberg, evenals 
zestig euro. Daarvoor krijgen ze vanaf eind 

september ‘iets heel nieuws’ terug. Een dagelijks 
medium, dat het nieuws ‘van context voorziet’ en 
overal digitaal beschikbaar is. Bekende journa-
listen als Jelle Brandt Corstius, Henk Hofland en 
Joris Luyendijk werden aangetrokken, en jonge 
talenten met hun eigen specialisaties. Maar wat 
de inhoud van het nieuwe platform precies gaat 
zijn, blijft voor de buitenstaander nog in het on-
gewisse. Anderhalf uur lang praat Wijnberg over 
De Correspondent; hoe het eruit gaat zien, waarom 
zus, waarom zo – om te besluiten met: ‘Je moet het 
eigenlijk gewoon zien.’ Zijn enthousiasme is onver-
moeibaar. 

Wat heb je allemaal gedaan sinds de aankon-
diging van De Correspondent afgelopen maart 
bij De wereld Draait Door?
‘Naast de bekende freelancers zoals Femke Hal-
sema, Jelle Brandt Corstius en Arnon Grunberg 
moest er ook een vaste redactie komen. Daar zijn 
we vooral druk mee geweest: wie vinden we goed, 
wie willen we erbij hebben, wie kan over welk on-
derwerp schrijven, wie snapt het concept… En ver-
volgens moeten we ze kunnen betalen.’

Wat is het moeilijkste aan het opzetten van 
zo’n medium?
‘De Correspondent wordt niet gewoon een website, 
maar een platform met veel functies, zoals de mo-
gelijkheid een profiel aan te maken, artikelen te 
bewaren, te delen, en te zien met wie ze gedeeld 
zijn. Het bouwen van zo’n platform is een techni-
sche uitdaging en vrij ingewikkeld. Daarom wer-
ken we samen met Momkai, een digitaal creatief 
bureau uit Amsterdam.’ 

Wanneer ontstond het idee van De Correspon-
dent?
‘Ik denk er al lang over na hoe we de journalistiek 
zo kunnen veranderen dat ze over tien of twintig 
jaar nog mee kan. Want hoe je het ook wendt of 
keert, papieren kranten hebben het moeilijk. En 
voor zover ze nog groeien of gelijk blijven, komt 
dat met name door de digitale abonnees. Dat gaat 
op den duur problemen opleveren, want als er 
– ik zeg maar wat – nog drie papieren abonnees 
in Gouda zitten, dan kan daar geen vrachtwagen 
naartoe. Dus ik speelde met het idee van de omslag 
naar digitaal. Hoe maak je dan optimaal gebruik 

van de mogelijkheden die het internet biedt?’ 

In een sportschool kwam hij Jos de Putter tegen, 
eindredacteur van het documentaireprogramma 
Tegenlicht. Die zat met een soortgelijk probleem. 
De Putter moest de content van zijn programma 
aanpassen om hogere kijkcijfers te scoren. Het 
moest ‘toegankelijker’. Meer gericht op ‘nu’, in 
plaats van op langlopende, onderliggende verha-
len die hij liever zou laten zien. Wijnbergs ont-
moeting met De Putter zou de aanzet zijn tot de 
ontwikkeling van een nieuw platform.

Nu is De Putter toegevoegd aan het team van 
De Correspondent. Vanwaar die rits bekende 
namen?
‘Ik merk dat er een overgang van autoriteit gaande 
is van instituten naar personen. Vroeger maakte de 
krant, de omroep of de politieke partij de dienst uit. 
Tegenwoordig is het individu, dus de journalist, de 
presentator of de politiek leider, een belangrijkere 
gezaghebber. Het is niet meer “ik lees de NRC”, het 
is “ik lees Bas Heine”. Ik denk dat deze verandering 
onder andere komt door de manier waarop soci-
ale media de informatieoverdracht hebben veran-
derd. Deze zijn gericht zijn op het individu, die op 
eigen gezag berichten stuurt en zelf bepaalt wie hij 
volgt. Daarnaast is er een filosofisch verklaarbare 
reden: van het objectiviteitsideaal dat de journa-
listiek altijd gehad heeft en waarin de auteur niet 
belangrijk is, gaan we naar diepgaandere stukken 
waarbij het verhaal interessanter wordt als je weet 
wie het vertelt, met welke reden en vanuit welke 
achtergrond.’

Met die gedachte in je achterhoofd ging je de 
redacteuren zoeken. De redactie bestaat uit 
veel jonge mensen. Wat waren je criteria bij 
die selectie?
‘Eigenlijk is er altijd maar één criterium geweest: 
ben je zo’n interessante journalist dat ik jou wil 
volgen? Dat zijn goede journalisten die weten waar 
ze mee bezig zijn en geweldige verhalen schrijven. 
De leeftijd speelde hierbij geen grote rol, maar 
jonge mensen zijn makkelijker te porren voor zo’n 
risicovol project: ze hebben nog geen hypotheek 
en kinderen.’

Heb je mensen gezocht bij bepaalde onderwer-
pen die je wilde behandelen?
‘Nee. Ik geef ze alle vrijheid, want dan krijg je de 
beste journalistiek. Bij de krant waren de stukken 
die we moesten maken omdat iets nou eenmaal in 
het nieuws was – ‘de invulopdrachten’ – de slecht-
ste.’ Vastberaden: ‘Dat wil ik niet bij De Correspon-
dent.’

‘Nieuws omdat het nieuws is’, daar heeft Wijnberg 
een enorme aversie tegen. Hij hekelt de ‘zelfbe-
vestigende media die naar elkaar kijken in plaats 
van naar de wereld’. De Correspondent ziet hij als 
een aanvulling op die kranten. Stellig: ‘Hoe meer 
bronnen, hoe meer je leest, hoe beter je de wereld 

begrijpt, dus ik vind het zeker geen vervangend 
medium. Bovendien heb ik de mankracht ook niet 
om dat te zijn.’ 

Een van jullie motto’s is ‘actueel, maar niet 
meedeinend op de waan van de dag’. Hoe 
definieer je ‘actueel’ dan?
‘Goede vraag. Actueel betekent in de klassieke 
nieuwsjournalistiek twee dingen: of er is iets uit-
zonderlijks gebeurd, of men heeft het over een 
nieuwsfeit – bijvoorbeeld door een rapport of om-
dat iets een trend is. Waar ik op doel met ‘actueel’ 
is het blootleggen van structuren die bepalen hoe 
de samenleving eruit ziet, welke kant ze op gaat en 
hoe jouw leven daardoor beïnvloed wordt. Hier-
door krijg je inzicht in hoe de wereld werkt. Zoals 
Joris Luyendijk zegt: “Nieuws is altijd wat vandaag 
gebeurt, maar nooit wat elke dag gebeurt, en wat 
elke dag gebeurt is veel bepalender voor ons al-
lemaal.” De stukken van De Correspondent moeten 
relevant en urgent zijn, maar niet alleen vandaag 
interessant. Ook morgen, overmorgen en de week 
erna nog.’

Hebben mensen wel behoefte aan verslag van 
de onderliggende structuren, in plaats van de 
schokkende gebeurtenissen? 
‘Ik wil het, en ik ken mensen die er behoefte aan 
hebben. En twintigduizend mensen hebben be-
taald omdat ze het – denk ik – willen. Dit vragen 
is voor mij hetzelfde als: willen mensen wel weten 
hoe de wereld in elkaar steekt, willen mensen hun 
politieke keuzes wel kunnen beargumenteren, wil-
len ze wel nadenken waar het heen moet met deze 
wereld?’

Zijn dat dan geen gerechtvaardigde vragen? 
Misschien willen mensen dat inderdaad niet, 
en wil het gros van de mensen gewoon die 
spectaculaire moord en de relatiebreuk tussen 
Rafael en Sylvie.
Docerend: ‘En verbind hier nou eens een conclusie 
aan? Wat moet ik met zo’n constatering?’

Dat De Correspondent misschien niet door zou 
kunnen groeien zoals jij wil.
‘Ja, dat zou kunnen. Maar dat merk je vanzelf. Het 
heeft geen enkele zin om daarover na te denken. 
Mijn enige rechtvaardiging is dat ik het belangrijk 
vind. En ik hoop dat veel mensen dat ook vinden. 
Zo niet, dan hoop ik ze te overtuigen. Ik weet niet 

WE zETTEN ONS 
SCHRAP TEGEN AllE 
AzIJN DIE WE OVER 

ONS HEEN GAAN 
KRIJGEN
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MAAR NOOIT WAT 
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of dat lukt, maar dat weet je nooit als je het niet 
doet. De belangrijkste ideeën van de wereld waren 
niet ontstaan als iedereen zou redeneren op basis 
van draagvlak. Vrouwenrechten. De afschaffing 
van de slavernij.’

Bij kranten wordt er vaak wel geredeneerd op 
basis van wat de lezer wil. 
Zelfverzekerd: ‘Ik vind het absurd dat je je in onze 
samenleving moet verdedigen als je niet wordt 
gemotiveerd door verkoop. Natuurlijk wil je dat 
mensen iets lezen, maar je wil vooral iets toevoe-
gen dat de wereld verrijkt, en niet alleen jezelf. De 
meeste journalisten snappen mijn punt wel, of vin-
den het wat naïef maar wel mooi. Daar blijft het 
echter bij. Er wordt in de journalistiek veel idealis-
tisch geleuterd, maar nooit wat gedaan.’ 

Denk je dat de journalistiek deze kant op moet 
om overeind te blijven?
‘Ik geloof niet in één richting van journalistiek. 
Daar is het te ondefinieerbaar voor. Ik denk bij-
voorbeeld niet dat De Telegraaf baat heeft hierbij. 
Maar ik denk dat het wel één van de vruchtbare 
richtingen is.’

Sinds de aankondiging van De Correspondent is er 
veel kritiek op het plan. Het platform zou elitair 
zijn en de makers zouden een verkeerde opvatting 
hebben over wat journalistiek is. Volkskrant-co-
lumniste Sheila Sitalsing verweet hen ‘dedain voor 
het journalistieke handwerk’. De meest gehoorde 
kritiek: De Correspondent is nauwelijks vernieu-
wend. Onderzoeker Politieke Communicatie Chris 
Aalberts noemde het platform ‘gewoon een online 
versie van De Groene Amsterdammer’ (zie kader op 
p. 10). Wat vindt Wijnberg daarvan? ‘Laat ik voor-
opstellen dat wij samenwerken met De Groene. Het 
blad is aandeelhouder. Af en toe lenen we hun re-
dacteuren en nemen we verhalen van ze over. De 
Groene is op veel manieren een geestverwant in 
het soort journalistiek dat wij maken. Er is dus wel 
een verband, dat steken we niet onder stoelen of 
banken.’ 

Toch is De Correspondent volgens Wijnberg abso-
luut geen digitaal aftreksel van Nederlands oud-
ste opinieblad. Vol vuur: ‘Mensen die dat zeggen 
snappen niet hoe totaal anders onze online jour-
nalistiek is ten opzichte van één keer per week een 
blad maken. Wij doen het online. We hebben geen 
vast verschijningsmoment. Geen moment waarop 
we naar de drukker moeten. De Correspondent is 
auteursgeoriënteerd – dat wil zeggen, je volgt een 
auteur – dus het is veel persoonlijker en meer op 
eigen gezag geschreven. Ook onze methode is an-
ders: we graven veel dieper in een onderwerp en 
we delen onze bronnen met het publiek. Daarnaast 
leggen we als het ware een soort database of dos-
sier aan per onderwerp, waarin we teksten kun-
nen koppelen en lezers kunnen doorverwijzen. Dit 
alles staat nog los van het praktische verschil dat je 
video’s en audio kan toevoegen.’

Wat zijn de concrete inhoudelijke verschillen?
‘Doordat we kunnen verwijzen naar andere tek-
sten en de lezers een publicatie zien als een on-
derdeel van een geheel, kun je veronderstellen dat 
mensen beschikken over meer achtergrondkennis 
en schrijf je heel anders. Ook heeft papier vorm-
beperkingen, en daardoor inhoudsbeperkingen. 
Als je aan een bepaald aantal woorden of pagina’s 
moet komen, moet je uitrekken, aanvullen, opbla-
zen. Of juist dingen weglaten. Als je niet hoeft te 
drukken, is dat niet nodig. Dan kun je verhalen an-
ders insteken, anders opschrijven, andere onder-
werpen agenderen. Het directe contact met je pu-
bliek is ook een groot verschil. Je kunt bijvoorbeeld 
aanpassingen maken in je stuk naar aanleiding van 
de reacties van mensen. Je kunt je stuk updaten, er  

dingen aan toevoegen, weer weghalen enzovoorts. 
Een wereld van verschil dus.’

En nu is het bijna zo ver: de lancering van De 
Correspondent eind deze maand. Wat moet er 
nog gebeuren?
‘Het online platform moet nog afgebouwd wor-
den. Daar is een aantal mensen nu druk mee bezig. 
Tot die tijd gaan we oefenen; droogzwemmen. We 
moeten ook nog een definitieve redactieruimte 
krijgen en inrichten. En we gaan verhalen voorbe-
reiden, zodat we niet op dag één ineens heel veel 
moeten doen. En dan de lucht in.’ Met een zucht: 
‘En ons schrap zetten tegen alle azijn die we over 
ons heen gaan krijgen.’

10 Babel

Journalistiek het intErviEw

Kritiek: 

‘wijnberg doet onterecht alsof De Correspondent meer gaat 
worden dan een leuke website’
Chris Aalberts, docent en onderzoeker Politieke Communicatie aan de Haagse Hogeschool, is 
sceptisch over De Correspondent: ‘We krijgen gewoon de helft van de oude NRC- en Vrij Neder-
land-redactie over ons heen. Drie nieuwe meisjes erbij, en dat is het dan. Wat de vernieuwing 
daarvan is, is mij een raadsel. Bovendien: dingen uitzoeken kost heel veel tijd. Het is de vraag 
hoe je dat rendabel kunt maken. Rob loopt met een grote boog om die vraag heen.’ 
 ‘Het enige wat je ervan kunt zeggen – en dat is dan weer positief – is dat het een vorm van 
ondernemerschap is. Het is een nogal onzeker project en ze proberen het toch. Daarvoor zou 
je ze kunnen prijzen. Maar ik zou iets minder hoog van toren van de blazen. Sterre Sprengers 
en Maurits Martijn gaan gewoon stukjes schrijven zoals je die bij De Groene en Vrij Nederland 
vindt. Naar bronnen linken en geen deadlines? Dat is toch geen vernieuwing? Iedere nieuws-
website doet dat. Het klinkt alsof Rob Wijnberg het internet heeft uitgevonden. Hij doet onte-
recht alsof De Correspondent veel meer gaat worden dan een leuke website.’ 
 ‘Desondanks denk ik dat het wel een succes gaat worden, om de simpele reden dat Rob een 
hoogopgeleid publiek als doelgroep heeft. En dat publiek wil relatief vaak betalen. Het maakt 
niet eens zo veel uit wat ze van het product vinden. Als ze een of ander stukje lezen van Maurits 
Martijn over iets wat ze nog niet wisten, vinden ze dat al snel onderzoeksjournalistiek.’

Lof: 

‘Gek dat de bestaande media niet eerder in dit gat zijn gesprongen’
Carel Kuitenbrouwer, vormgever en docent/onderzoeker Communicatie & Journalistiek aan 
de Hogeschool Utrecht: ‘Ik ben een voorstander van dit soort initiatieven. Een serieus betaald 
medium online: het is gek dat de bestaande media niet eerder in dat gat zijn gesprongen. Het 
probleem met de Nederlandse journalistiek als geheel is dat er te weinig diepgang is. Te weinig 
onderzoek en beschouwing van de maatschappij. Als Wijnberg een toegewijde redactie heeft, 
zou De Correspondent daarin kunnen voorzien. Iemand met zijn ervaring kan die uitdaging 
aangaan.’
 ‘Ik ben nooit zo’n fan geweest van nrc.next. Het is vaak veel stof met daarin weinig informa-
tie. Niet altijd even boeiend. Het zit een beetje tussen nieuws en achtergrond in. Dat zou met De 
Correspondent ook kunnen gebeuren. Achtergrondstukken schrijven met serieuze inhoud, dat 
moet je echt goed doen.’
 ‘In het algemeen kunnen media nog vooruitgang boeken op het terrein van infovisualisatie: 
een aantrekkelijke combinatie van tekst, beeld en animatie. Cijfermatige of historische ontwik-
kelingen zijn heel goed in infographics te verwerken. Dan geef je mensen meer dan alleen maar 
wat te lezen. Daarmee zou De Correspondent zich kunnen onderscheiden van andere media die 
daar nog schoorvoetend mee omgaan. Typen kan iedereen, tekenen is moeilijker.’ 
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      Tussen 
idealisme en cv-building

Reizen, werken, niksen, bier drinken en feesten: het zijn standaard studentikoze 
zomeractiviteiten. Sommige studenten houden zich met heel andere zaken 
bezig, en niet alleen in de zomer. In deze beeldreportage tonen UvA-studenten 
hun bezigheden als maatschappelijk betrokken vrijwilliger. 
tekst /// Jesse Beentjes en aimée Plukker   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Journalistiek BEElDrEportagE Journalistiek BEElDrEportagE

Maaike Wilting (23) behaalde eind augustus haar master Europese Stu-
dies en is net terug uit Pristina, Kosovo. Ze was hier met Stichting Mara, een 
studentenstichting die spullen inzamelt voor o.a. scholen, ziekenhuizen en 
jeugdprojecten op de Balkan, van stoelen tot muziekinstrumenten. Maaike is 
voorzitter van de Amsterdamse tak van deze stichting. Haar idealistische blik 
heeft ze van kinds af aan, vertelt ze. De kracht van Mara? ‘De kleinschaligheid 
en het feit dat we concrete spullen doneren in plaats van geld. We brachten 
bijvoorbeeld een lamineerapparaat en een kleurenprinter naar een school 
voor gehandicapten. Nu hoeven de docenten niet meer alles met de hand in te 
kleuren en geeft het niet als een kind een beetje kwijlt.’ 

Rebecca Groot (21) is student antropologie, geeft huiswerkbegeleiding,  
organiseert kinderactiviteiten als een meidenclub of voetbalclub en bege-
leidt wekelijks een contactgezin in de Kolenkitbuurt. Ze is vrijwilliger bij het 
VoorUit Project, dat de integratie in achterstandswijken bevordert. Puur vrij-
willigerswerk is het niet: in ruil voor haar inzet krijgt ze de kale huur van een 
woning in ‘haar’ wijk. Maar dat is niet haar voornaamste drijfveer: ‘Ik groeide 
op in een goede buurt en had een probleemloze jeugd. Het is een kleine moei-
te om kinderen die het moeilijker hebben te helpen.’ Het valt Rebecca op dat 
kinderen in de Kolenkitbuurt erg volwassen zijn. ‘Ze komen uit grote gezin-
nen en zorgen vaak voor hun broertjes en zusjes. Door dit project kunnen ze 
even kind zijn.’

Hein Korthouwer (24) studeert rechten en werkt drie uur per twee we-
ken als vrijwilliger in de kinderrechtswinkel, waar kinderen gratis juridisch  
advies kunnen vragen. Hij schrijft brieven naar de rechter in zaken waar kin-
deren bij betrokken zijn, zoals echtscheidingen, om de mening van het kind 
over omgangsregelingen te verduidelijken. Daarnaast geeft hij voorlichting 
op scholen en op kantoor over kinderrechten. ‘Het leek me leuk om ervaring 
op te doen en mijn kennis toe te passen bij het helpen van kinderen. Soms 
doen ouders alsof ze kind zijn, om gratis advies te kunnen krijgen, maar dat 
hebben we snel door.’ 

Iris ten Teije (19) volgt de richting Internationale Betrekkingen aan Amster-
dam University College. Ze werkt twee tot drie uur per week als vrijwilliger 
bij Amnesty International Studentsgroup Amsterdam (AISA), waar ze eerder 
bestuurslid was. Het werk is een combinatie van gezelligheid en maatschap-
pelijke betrokkenheid. ‘We organiseren acties die aansluiten bij thema’s van 
de landelijke organisatie, zoals homorechten in Rusland, maar we voeren ook 
onze eigen ideeën uit. Dit zijn onder andere een maandelijkse Movies That 
Matter-filmavond in Kriterion, paneldiscussies in CREA over islamofobie of 
mensenhandel en een conferentie over jeugdactivisme.’

Dina, 
6 jaar

nada, 
9 jaar
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een belangrijk gedicht, dat staat vast. 
Aan welk bijzonder gedicht geeft een poëziegeleerde of dichter zijn of haar lof? Elke maand in ‘Lofdicht’ een gedicht met 
bijbehorend eerbetoon. Deze maand dichter en poetry slammer Krijn Peter Hesselink (1976) die komend voorjaar zijn 
nieuwe bundel uit zal brengen. Voor nu balanceert hij met Eva Gerlach op de intrigerende grens tussen droom en 
werkelijkheid.   tekst /// inger van der Ree   Beeld /// Daniel Webb

De dorpelen en de gesloten vensters

want dat ik van je heb gehouden, dat staat vast.
De rest niet – of je bestond
en als, wat dan voor kleur ogen, de ene keer groen, 
dan weer grijs, eens schoot er een zwerm 
zwaluwen uit omhoog. wat voor. van die snelle, 
die niet kunnen lopen, vrijen gebeurt in de lucht. 
hoe ging het. Je werd 
ziek of zo, meegenomen, er was veel te doen, 
ik kreeg geloof ik een nieuw kind en vergat je
tot ik je hoorde vannacht, onmogelijk uur, 
kom het is tijd. Laat alles achter, kom buiten, 
ik wacht op je bij het hek. 
Maar toen ik daar stond, de grendel, 
was los, het sloeg in de wind
tegen de balk en ik maakte het vast en liep terug, 
denkend aan je, dat je daar godweet echt
had gestaan, het hek losgedaan,
dat ik van je gehouden heb en dat 
het hout niet goed in de scharnieren zat.

Eva Gerlach (1948)

‘W at betekent dorpel ook alweer? Ik 
kan er niet opkomen!’ Hij snelt op 
blote voeten naar de voordeur, begint 

er druk naar te wijzen en doet hem open en dan 
weer dicht. ‘Ik loop naar binnen en stap over de… 

– natuurlijk – drempel!’ Met de Van Dale in zijn 
hand: ‘Het woord dorpel wordt blijkbaar in Zuid-
Nederland gebezigd.’ Eigenlijk houdt Krijn Peter 
Hesselink niet zo van dichters die in hun poëzie 
woorden gebruiken die ze anders niet zouden ge-
bruiken. ‘Maar ja, aan de andere kant, wie ben ik 
om te zeggen dat ‘dorpel’ voor Eva Gerlach geen 
normaal woord is? Vrienden van mij zeggen ook 
dat ik woorden gebruik die normale mensen nooit 
gebruiken.’ Hij lacht hard en bladert door de bun-
del. ‘Je hebt mensen die poëzie lezen en over ieder 
woord nadenken. Voor hen is de lol van poëzie het 
zoeken naar betekenis. Je hebt ook mensen die 
denken: lekker lezen, oh fijn, hier word ik blij van. 
Volgens mij zit ik daar een beetje tussenin. Ik laat 
het binnenkomen en als het spreekt is dat genoeg. 
Wat er bijzonder is aan een gedicht, is nu eenmaal 
vaak intuïtief. Sommige gedichten blijven op een 
of andere manier altijd terugkomen en daar ga ik 
dan wel een beetje in zitten graven.’ 

Moment van onwetendheid
Dat graven in ‘De dorpelen en de gesloten vensters’ 

resulteert voor Krijn Peter in een analyse van de 
dunne grens tussen droom en werkelijkheid. ‘Op 
de grens van wakker worden en slapen is de zeker-
heid van het leven er even helemaal niet – overdag 
knallen we maar door; we werken hard, hebben 
het idee te weten waar het leven over gaat – en 
dat moment van onwetendheid vind ik heel waar-
achtig. Neem de eerste zin van het gedicht: “Want 
dat ik van je heb gehouden, dat staat vast. De rest 
niet – of je bestond”. Er spreekt een enorme twijfel 
uit, maar toch ook een emotionele zekerheid die je 
soms kunt voelen als je van iemand houdt. Als je 
verder leest, blijkt het nacht te zijn en wordt dui-
delijk dat iemand probeert de brokjes te bewaren 
van dat moment vóór het wakker worden.’ 

Zwaluwen
Krijn Peter vertelt dat Eva Gerlach begon als tra-
ditionele dichter die veel gebruik maakte van de 
jambische vijfvoeter. ‘Vijf voeten die beginnen met 
eerst een onbeklemtoonde en dan een beklem-
toonde lettergreep. Padam, padam, padam, padam, 
padam.’ Ter illustratie leest hij wat frases voor. In 
haar latere werk heeft Gerlach de vijfvoeter een 
beetje losgelaten, zo ook overwegend in dit ge-
dicht.

‘Het is fijn als er ritme is, maar het moet niet aan-

voelen als een keurslijf. Dit gedicht loopt soepel, 
is organisch en ritmisch tegelijk. Ik word er in 
meegenomen, ook al zijn de overgangen soms  
allesbehalve voor de hand liggend.’ We lezen dat 
de persoon aan wie het gedicht gericht is op twee 
verschillende gelegenheden twee verschillende 
kleuren ogen heeft gehad, en dan schieten er uit 
de ogen ineens zwaluwen omhoog. Krijn Peter 
spreekt zijn verbazing uit over het feit dat het 
beschrevene logisch aanvoelt. ‘Zwaluwen die uit 
ogen schieten? Geen probleem.’ Nee? ‘Dit gedicht 
beschrijft een bijzonder vluchtige toestand, we 
weten vrijwel niets van de aangesprokene. Zwa-
luwen zijn ook hele snelle en vluchtige vogels, zo 
snel dat ze zelfs nooit de grond opzoeken. Associ-
atief voel ik wel aan waarom die zwaluwen uit de 
ogen komen.’ 

Krijn Peter vindt dat beelden over het algemeen 
niet op rationele wijze uitgelegd hoeven te wor-
den, als het intuïtief maar logisch voelt. Geldt dat 
ook voor zijn eigen poëzie? ‘Jazeker, ik heb – voor 
ik begin met schrijven – vaak een beeld waarvan 
ik denk: hier zit een gedicht in. Zo heb ik bijvoor-
beeld een keer een stelletje duiven op hun rug zien 
badderen in een plas water, dat is typisch zo’n 
beeld wat ik dan niet los kan laten.’ 

kunst&literatuur lofDicHt kunst&literatuur MiJn agEnDa

6,7, 8 en 13,14, 15 september
Magneetfestival – Oostpunt – € 12,50
Je kunt de zomer niet vaarwel zeggen zonder een bezoekje te brengen aan het dromerigste stukje van planeet 
Amsterdam: het Magneet Festival. Niets is zo heerlijk als deze oerhollandse variant van Burning Man: zelfgebrou-
wen bier, vuurspuwers, dreunende techno, lieflijke kleinkunst en zelfs een onderzeeër. 

7 september
Westcord Fashion Hotel – Hendrikje Stoffelstraat 1 – gratis
Na twee keer op de IJ-hallen mijn oude kleren verkocht te hebben, heb ik nog steeds een stapeltje (zeg rustig een 
hoop) kleren die ik – om wat voor belachelijke reden dan ook – nóóit draag. Op 7 september reis ik daarom met 
acht kledingstukken af naar West voor de Swap Your Fashion Kledingruil… Want; one’s trash is another man’s 
treasure.

16 september
CocoRosie – Paradiso – € 25
Voor altijd kind willen blijven – het was de boodschap van de VPRO-documentaire Eternal Children. Toen ik hem 
zag, was ik zelf nog een kind. En deze film trof me recht in het hart. Het was mijn eerste kennismaking met de 
transgender Antony Hegarty (van Antony and the Johnsons) en de prettig gestoorde meisjes van CocoRosie. Niet 
alleen deze Peter Pan-thematiek van het nooit volwassen willen worden interesseert me, ook de muziek van twee 
meisjes die volledig buiten de werkelijkheid lijken te staan is erg mooi en sprookjesachtig. 

elke dinsdag in september
De Witte Geit – De Nieuwe Anita – zelf weten hoeveel je bijdraagt
Na de Troonrede op Prinsjesdag, of iedere andere willekeurige dinsdagavond, kun je in De Nieuwe Anita terecht 
voor een avondje huismussengedrag buíten de deur. Dit is zoiets als een bezoek aan je favoriete oma, maar dan 
met bier in plaats van slappe thee en prettige live muziek in plaats van André Rieu.

22 september
Verhalentuin aan zee – Buiksloterweg 9 – € 10
Er was eens een Verhalentuin… Eentje met hoge bomen, sierlijke bankjes en witte madeliefjes overal in het gras. 
Eerlijk gezegd lijkt het me wel wat; nog één keertje met opgetrokken knietjes en grote ogen luisteren naar een 
mooi verhaal – een verhaal speciaal voor volwassenen, dat dan weer wel. 

28 september
Nuit Blanche – de Wallen – € 15
In het Frans klinkt alles mooier. Frans voor ‘een nachtje doorhalen’? Nuit Blanche. Het idee ontstond 29 jaar 
geleden in Parijs, en werd vijf jaar geleden naar Amsterdam gehaald. Onder het mom van ‘Crazy makes beautiful’ 
zullen de Wallen voor één nacht in het jaar ‘blanche’ in plaats van rood kleuren. Denk: wetenschap, locatietheater, 
de Oude Kerk, de Industriële Groote Club, beeldende kunst, politiek activisme, muziek. En denk vooral: alles 
dwars door elkaar. 

Iedere maand selecteert een Babelredacteur de leuke dingen uit zijn of haar 
agenda. Deze maand is het de beurt aan Inger van der Ree, zojuist afgestudeerd 
Cultuurwetenschapper.

D e kleur van mijn bikini is verschoten en in mijn agenda vind ik wat verdwaalde korrels zand. Ik heb het 
altijd moeilijk met het einde van de zomer. Ik herinner me het verdrietige gevoel dat me bekroop als ik 
als klein meisje samen met mijn moeder nog een laatste keer de zee uitzwaaide of keek naar de felgroene 

plekken in het gras die opdoemden na het weghalen van de tent. Ieder jaar hetzelfde; ineens is het september en 
klopt de herfst zachtjes op de deur. Ik stort me deze maand op allerlei activiteiten die deze overgang zo aange-
naam mogelijk maken.

15September  2013
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‘M ijn enige goedgezinde collega was de koffieautomaat. Die wenste 
me elke ochtend sterkte. Op de meest uitzichtloze dagen kon ik de 
doses zelfs verhogen.’ 

Vanachter mijn bureau kijk ik door het open raam naar de maan en denk aan 
wat ik verder zal schrijven. Ik haal mijn denkbeeldige schop uit de schuur en 
begin te graven in mijn leven.

Voor mijn kantoorcarrière was ik onderzoeker. Ik sleet mijn dagen in biblio-
theken op zoek naar waarheden, die ik zwart-op-wit vastlegde in papers. Die 
papers vormden mijn eigen versie van De Schrift, zoals ik mijn werk soms 
spottend noemde.

Maar opeens vond er een omslag plaats. Een donderslag bij heldere hemel. 
Het was alsof de krant op een dag had gekopt: ‘Uit onderzoek is gebleken dat 
de wetenschap het bij het verkeerde einde heeft. Zij spreekt niet de waarheid 
en heeft geen bewijskracht, zoals men lange tijd heeft geloofd.’ Maar de krant 
had niet gekopt, het gebeurde in mijn hoofd. 

Die dag staat me nog helder voor de geest: ik was bezig de laatste hand te 
leggen aan een nieuw onderzoek, kauwend op een stuk fruit. Ik stond op van 
mijn bureau om het afgekloven klokhuis in de prullenbak te doen. Ik wierp 
een laatste blik op de appelkluif en werd toen bevangen door de vraag wat het 
uitmaakt om te weten dat dat klokhuis straks lijnrecht en met een bepaalde 
snelheid in die prullenbak zal vallen. Wat het uitmaakt om te weten dat dat 
klokhuis in die prullenbak langzaam zal verschrompelen en onder een deken 
van vretende schimmels zal rotten tot er niets dan stank van over is. En ik wist 
het niet. Newtons appel landde hard op mijn hoofd, maar ik zat niet onder de 
boom, ik zweefde erboven. De appel liet een krater achter, een gat, dat tot voor 
kort was gevuld met waarden die nu als slangen weggleden.

Ik verliet de universiteit en belandde op kantoor. In de avonden begon ik te 
schrijven aan mijn autobiografie om erachter te komen waar het fout was ge-
gaan, wanneer ik aan mijn val van de troon der wetenschap was begonnen. 
Een eerste aanwijzing vond ik al toen ik de beginpassage schreef.
‘Ik ben geboren op een maandag door een logistiek toeval. De gynaecoloog 
had het weekend een feestje en ik werd er met weeënremmers van weer-
houden ter aarde te komen als een zondagskind. Dat verklaart mijn eeuwige 
schoonmaakdrift: maandag, wasdag.’

Die laatste zin verwijderde ik weer. Wat een nonsensverklaring, dacht ik. 
Bovendien kon ik die schoonmaakdrift hooguit toeschrijven aan mijn huis-
houdster; wat kon het mij verrotten. Maar zoals altijd dacht ik weer aan dat 
klokhuis in die prullenbak en aan de staat van ontbinding waarin het nu waar-
schijnlijk verkeerde. En ik vroeg me af of het ook maar iets uitmaakte als ik 
zomaar wat opschreef. Dat gat van die appel in mijn hoofd, dat gat in mijn 
bestaan, vulde ik immers toch niet. En ik haalde de zin terug. 

‘Sommigen vullen dat gat met God. Ik heb dat altijd een luie verklaring gevon-
den. Je verandert immers maar één klank.’ 

Met de gedachte aan God stuit ik op een schat in mijn geheugen. Ik leg mijn 
schop neer en begin te schrijven. Dit hoofdstuk gaat over mijn ontmoeting 
met een jehovagetuige in de tijd dat ik nog overtuigd onderzoeker was.

‘Een gezette vrouw belde aan en beklom alle trappen tot aan mijn vierde ver-
dieping. “Sinds ik me heb bekeerd sta ik steviger in mijn schoenen,” zei ze. Ik 
gaf haar een onzinnig antwoord en grinnikte in mezelf om de gedachte dat 
het niet haar geloof, maar de zwaartekracht was die haar stevig in haar schoe-
nen deed staan. Op haar flyer spreidde een bevallige jongeman met een gulle 
grijns zijn afgetrainde armen naar degene die hem in zijn brievenbus vond. 
Onder hem stond een groep gelukkige mensen van verschillende afkomst te 
dansen. Op de achterkant werd ik uitgenodigd deel te nemen aan een weke-
lijkse Bijbellezing. Er werd beloofd dat er tijdens die lezing antwoorden wer-
den gegeven.’

Middenin het hoofdstuk sta ik op van mijn bureau. Nu ik elke dag in mijn ver-
leden spit, bevangt me vaak de gedachte dat ik het gat in mijn ziel zelf heb 
gegraven. Ik loop naar de keuken en neem me voor volgende week die Bijbel-
lezing eens bij te wonen, want wat maakt het uit. Ik doe de koffiemachine aan 
en zet een dubbele espresso.

De bezeten 
wetenschapper

tekst /// Kim schoof   Beeld /// Josephine eisses

NeWtoNs appel laNdde haRd op mijN 
hoofd, maaR ik zat Niet oNdeR de 

boom, ik zWeefde eRboveN

16 Babel
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M eteen als we zitten vraag ik Eric naar die éne inspiratiebron. Hij gaat er 
niet direct op in; eerst schetst hij een beeld van hoe het allemaal begon. 
‘Weet je, ik ben 42. Ik denk dat ik begon met mixen, scratchen, toen ik 

een jaar of 12 was. Het waren de jaren 80. Van leermeesters, cursussen of een 
standaard aanpak was totaal geen sprake. We hoorden op de radio hoe er ge-
scratcht werd. Rockit van Herbie Hancock, dat soort tracks. We dachten: Oh, dus 
hij legt z’n hand op die plaat, gaat wat heen en weer, zo krijg je dat geluid. Maar 
toen we dat zelf probeerden, werkte het natuurlijk niet.’ Interviews, videos, op 
alle mogelijke manieren zamelde hij informatie in over de kunst van het mixen. 
Met een grote lach blikt Eric terug op de manier waarop ze loopjes kunstmatig 
verlengden door de geluidsband om een Grolsch bierflesje heen te laten lopen, 
om zo te ontsnappen aan de beperkingen van de apparatuur.

Met het bespreken van hardware komt Eric al snel uit op zijn geliefde MPC 3000, 
een sampler, bedoeld voor het produceren van samples en beats. ‘Hij is nu ter 
reparatie bij een mannetje in het oosten. Dat ding heeft zulke unieke kwaliteiten. 
Het heeft eigenlijk een ziel van zichzelf. Je kunt er een housebeat in program-
meren, een bassdrum, gewoon één-twee-drie-vier. Maar als ik die informatie 
vervolgens naar mijn laptop stuur, blijkt hij niet perfect op die lijn van één-twee-
drie-vier te zitten. Echt fracties er omheen, nanoseconden. Vandaar dat het zo 
fijn klinkt. Blijkbaar moet het niet zo strak zijn, maar moet het een soort feel 
hebben.’ Zodra zijn MPC terug is wil Eric het apparaat ook meteen inzetten voor 
zijn tweemansact Musclefarm met DJ Aron Friedman.

Key moment
Na het nodige doorvragen en Erics herhaalde punt dat hij niet één directe inspi-
ratiebron heeft, komt hij dan toch met een moment dat hij als magisch omschrijft. 
Op de vraag of er een album was dat hem nieuwe inzichten verschafte, antwoordt 
hij: ‘Jazeker. Het eerste album van LFO (Britse electronica-act, red.), Frequencies 
uit 1991. Toen woonde ik net in Amsterdam. Ik weet nog dat ik intreeweek had 
van de UvA.  We liepen door de stad en ik zei plotseling: “Sorry, ik moet hier 
even naar binnen.”’ ‘Hier’ was Rhythm Import op de Nieuwe Nieuwstraat. Met-
een kocht Eric de 12-inch EP van LFO. Dit alles speelde zich op donderdag af, de 
zaterdag daarna was hij in de Roxy te vinden. ‘Eddy De Clercq draaide die plaat. 
En daar zat een hele lage sub-bass in. Die hoor je dan even, solo, midden in het 
nummer. Ik weet nog precies hoe dat voelde: als een warm bad.’ Enthousiast imi-
teert Eric de beat, voor een moment weer terug in de Roxy. ‘Dat zal ik echt nooit 
vergeten. En toen kwam LFO met een elpee, Frequencies. Dat was echt zo’n key 
moment. Wat zij deden op dat album was zo anders dan alle house en techno die 
je daarvoor hoorde. Het was zo’n andere, voor mij vreemde sfeer. Maar ook zo in-
trigerend. Dat je denkt: “Wat is er om die hoek? Oh, een heel andere wereld! Daar 
wil ik meer van weten.” Ik heb die LP ook echt grijs gedraaid, letterlijk. Als je kant 
A opzet, hoor je kant B er tussendoor. Zo vaak heb ik ‘m gedraaid.’

In deze intreeweek was Erics lot al bezegeld. Hij volgde de studie Engels aan de 
UvA, verruilde die later voor Europese Studies, maar hij haalde zijn vakken nooit. 
‘Ik heb vijf, zes jaar gestudeerd, later ook Rechten, maar ik was alleen maar met 
muziek bezig. Op een gegeven moment vroeg de decaan wat ik nu eigenlijk aan 
het doen was. Muziek maken, antwoordde ik. “Waarom ga je dat dan niet doen?” 
was zijn repliek. Dat was wel een goeie. Er op terugkijkend had ik eerder voor de 
muziek moeten kiezen, maar studeren was ook een hele mooie ervaring. Ik zou 
eigenlijk ook nog wel een keer een studie af willen maken. Dat is geen frustratie, 
zeker niet, maar ik vind het gewoon heel interessant om te leren.’

een heel andere wereld
Elke maand brengt een inspirerend persoon een ode aan 
zijn of haar favoriete boek, film of andersoortige cultuur-
uiting. Deze keer is het woord aan Eric de Man (1970), DJ, 
producent en de helft van duo Musclefarm, over het album 
Frequencies van LFO.   tekst /// Freek Ronner   Beeld /// Daniel Webb
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Ook buiten het centrum van Amsterdam zijn er 
plekken die de moeite waard zijn om te bezoeken, 
ondanks het feit dat ze niet zo hip of fancy zijn. 
Neem nou de Daily Style, een licht chaotische 
winkel die mij – samen met het multiculturele 
winkelcentrum Shoperade – is bijgebleven sinds 
de enkele keren dat ik in Osdorp rondwandelde. 
De bonte verzameling van mensen en spullen in 
de winkel, de felle lampen, aardig personeel en 
hier en daar een doos die de weg verspert, zorgen 
voor een aparte sfeer. Die maakt dat je of keihard 
wegrent of steeds terugkeert naar deze plek.

De Daily Style heeft ook een filiaal in Bos en Lom-
mer, dat met zijn hoge plafonds en bredere opzet 
ruimer oogt dan het filiaal in Osdorp. Bij binnen-
komst word je meteen verwelkomd door de geur 
van fout plastic. Het assortiment van de Daily 
Style bestaat uit een ratjetoe van de meest uiteen-
lopende spullen zoals slippers, kinderspeelgoed, 
huisdecoratie en toiletartikelen. De ongelooflijke 
diversiteit van de koopwaar weerspiegelt ook het 
winkelende publiek op een gewone zaterdagmid-

dag (kinderen, vrouwen met hoofddoeken en een 
enkele student) en geeft de kracht van de winkel 
perfect weer: voor alles en iedereen wat wils.

Volgens een verkoper worden de cadeauartikelen 
het meest verkocht. De afdeling voor feestarti-
kelen in het Bos en Lommer-filiaal is dan ook 
vergelijkbaar met Franse supermarktproporties. 
Bij het verlaten van de winkel knipoogt een vrouw 
mij vriendelijk toe en zegt: ‘Ze hebben ook nog 
prachtige kerstversiering’. Wellicht een tip voor 
de erg vroege vogels.

Behalve de zeer lage prijzen is het aanbod zelf ook 
interessant voor studenten. Zo heeft de Daily Style 
goede en goedkope kookproducten, een grote 
hoeveelheid Aziatisch voedsel en een veelzijdig 
aanbod aan artikelen die niet zouden misstaan op 
verkleedfeestjes (rare hoedjes, kimono’s, waaiers 
etc.). Voor iedereen die houdt van neuzen in 
kringloopwinkels, op rommelmarkten en zolders 
is Daily Style ongetwijfeld een aanrader.

Wat: Daily Style, een soort kruising tussen de 
Zeeman, Action en Xenos.
Waar: Tussen Meer 284, Amsterdam (Osdorp) 
en Bos en Lommerplein 3+5, Amsterdam

BeOORDeling: 

In Friesland, stel ik me voor, wonen meisjes met 
een totaal onbedorven natuur. Meisjes die in de 
winter wollen truien dragen en in de zomer stijve 
jurkjes die door hun moeder zijn gemaakt. Denk 
aan Doutzen Kroes in haar beginperiode, toen ze 
haar ouders meenam naar iedere fotoshoot en ze 
er uitzag als een lief botermeisje dat achter lam-
metjes aan door de wei huppelt en madeliefjes in 
het haar draagt.

Maar niets is voor eeuwig en de Friese meisjes 
verhuizen naar de grote stad. Daar krijgen ze 
ineens aandacht, ze veranderen. Bij het horen van 
een compliment kijken ze niet meer verlegen naar 
beneden, maar steken ze hun borsten vooruit en 
bestellen nog een wodka-redbull. De stijve jurkjes 
worden ingeruild voor hotpants en jeansleggings. 
Doutzen is inmiddels totaal afgetraind en van het 
romige toetje dat tien jaar geleden op de cover 
van ELLE-girl verscheen, is niets meer over.

Eenzelfde metamorfose, die van onbewust naar 
zelfbewust, heeft Despicable Me doorgemaakt. 
Waar de eerste Despicable-film op een schijnbaar 
onbedoelde manier hilarisch was en bovendien 
doordrenkt van een totale onschuld, is Despicable 
Me 2 een volledige uitmelking van het concept van 

de eerste film. De gele minions, 
die in de eerste film met hun 
slapstickachtige optredens op 
gepaste momenten voor comic 
relief zorgden, komen nu om de 
haverklap het beeld in gestui-
terd in verschillende outfits, 
om het publiek weer eens flink 
te laten lachen. De schattige 
Agnes, die in de eerste film 
bravoure maakte met onverge-
telijke zinnen als ‘It’s so fluffy 
I’m gonna die!’, komt nu zo wat 
elke scène weer kirrend op om 
dierengeluiden na te doen of 
iets dergelijks terwijl haar twee 
zusjes nagenoeg geen rol meer 
hebben. 

Los van deze ontwikkeling blijft Despicable Me 2 
wel een te gekke film. Hoofdpersoon Gru is even 
geweldig als in deel één, wederom meesterlijk in-
gesproken door Steve Carell (The Office). Al met al 
is het nu eenmaal jammer dat niets blijft zoals het 
is, dat alles vergankelijk is, en uiteindelijk richting 
hel en verdoemenis zal gaan. Awel, maar kijk dan 
nu het nog kan toch nog Despicable Me.

Wat: Despicable me 2
Waar: In de bioscoop
Hoeveel: €9,50

BeOORDeling:

Despicable Me II

tekst /// Doortje smithuijsen 

Bonte verzamelingen en lichte chaos

tekst /// aimée Plukker

columns&opinie rEcEnsiEs

19September  2013



September 2013 21

moeten we ons realiseren dat de boel niet hele-
maal senang was. Dat almaar stijgende huizen-
prijzen niet altijd goed zijn en meer kantoren of 
snelwegen niet het antwoord op alles. Dat ban-
ken ook maar door mensen gerunde instituten 
zijn. Mensen die net zoals jij en ik niet vies zijn 
van geld. En dat die mensen het ook nooit goed  
kunnen doen: dan weer lenen ze te veel geld uit 
(pre-crisis), dan weer te weinig (nu dus). 
En zo raken de verdachten in het beklaagden-
bankje langzaam op. De moraliserende stemmen 
worden doffer. De blik keert zich naar binnen.  
Misschien is de misère niet de schuld van ‘het’  
kapitalisme. Geld is best handig en zonder ar-
beidsdeling of geglobaliseerde goederenmarkt 
waren we nog steeds met z’n allen aardappels 
aan het rooien. Misschien is dat kapitalisme best 
oké. Want het kapitalisme, dat is niet iemand. Dat 
is geen boze duivel, dat is niet het kwaad. Dat zijn 
wij. Wij, die elke dag boodschappen doen bij de  
Albert Heijn om de hoek en misschien tot de negen 
procent behoren die nog wel regelmatig een disco-
theek bezoekt. 

 

Het wordt tijd dat we de hand in eigen boezem ste-
ken. Exit bankenwoede. Exit overconsumptie. Exit 
bubbelbeleggen. Exit starre vakbonden. Geld, de 
markt, investeringen en kapitaal: het zijn slechts 
middelen ter interactie, boodschappers van onze 
behoeften. Don’t shoot the messenger. Eén huis is 
ook leuk en we nemen gewoon wat vaker de fiets. 
Nog goed voor de volksgezondheid ook. De Britten 
hebben er een mooi woord voor: common sense. 

Francisca Wals (1990) is masterstudent Economie 
en Filosofie. Zij was afgelopen jaar hoofdredacteur 
van Babel en schrijft regelmatig voor nrc.next.

zeveN vette jaReN 
eN zeveN mageRe 

jaReN, zo Was het iN 
de bijbel al

‘N eoliberalisme is een scheldwoord  
geworden’, schrijft de jonge historica 
Floor Rusman in haar column in NRC 

Handelsblad. Vervolgens: ‘Onder neoliberalisme 
kunnen wij alles verstaan wat ons niet bevalt aan 
de hedendaagse samenleving, als het maar in de 
verte te maken heeft met marktwerking, winst, 
een kleine overheid en eigen verantwoordelijk-
heid.’ 
En inderdaad, sinds de financiële crisis van 2008 
hebben we het volkssentiment zich tegen het 
neoliberalisme – over één kam geschoren met het 
kapitalisme – zien keren. Protesten bij villa’s van 
Britse bankmagnaten, de Occupy-beweging met 
haar antikapitalistische tentenkampen, woedende 
massa’s die protesteren tegen de werkloosheid in 
Spanje en Portugal, een ‘fuck the trojka’-beweging, 
een Zwitsers referendum waarin massaal gestemd 
werd voor het aan banden leggen van bonussen 
in het bedrijfsleven. En ook aan de UvA leeft het 
antikapitalistische sentiment: tijdens een bezoek 
van IMF-directeur Christine Lagarde aan de eco-
nomiefaculteit ontwrichtten studenten van ‘Kriti-
sche Studenten Amsterdam’ het debat waaraan zij 
deelnam met protestleuzen. 
De strekking van deze tendensen: ‘het’ kapita-
lisme – op aarde neergedaald in de vorm van het 
neoliberalisme – is de oorzaak van alle ellende. Het 
zou menselijke verbondenheid ondermijnen, een 
graaicultuur stimuleren, leiden tot milieuproble-
matiek, instortende kledingfabrieken, genetisch 
gemodificeerde gewassen, obesitas en algehele 
misère nadat het systeem zichzelf in elkaar deed 
klappen. 

Lammerensentiment
Zwak, vindt de Amerikaanse filosoof en schrij-
ver Ayn Rand het om zo op het kapitalisme af te  
geven. Een typisch lammerensentiment, om in 
termen van de door haar bewonderde Nietzsche 
te spreken. Rand ziet in kapitalisme het enige sys-
teem dat in overeenstemming is met de rationele 
en egocentrische aard van de mens en de daarmee 
noodzakelijk verbonden rechten op bescherming 
van vrijheid en eigendom. 
Haar onuitputtelijke liefde voor de laissez-faire 
vrije markt vindt haar expressie in haar magnum 
opus Atlas Shrugged. Een kapitalistische utopie, 

zoals Das Kapital dat was voor het communisme, 
stelt de Nederlandse filosoof Hans Achterhuis 
in zijn boek De utopie van de vrije markt. Atlas  
Shrugged is in de Verenigde Staten op de Bijbel 
na het best verkochte boek. De Republikeinse Tea 
Party adopteerde Ayn Rand als mascotte. Opmer-
kelijk dat ze in Europa zo onbekend is. 
Toch klinkt ook hier haar naam steeds vaker. In 
april werd er door SPUI25 een debat georgani-
seerd naar aanleiding van haar filosofische opvat-
tingen. In het Bellevue Theater was wekenlang een 
voorstelling te zien over Rand en haar volgeling, 
voormalig Federal Reserve Bank-directeur Alan 
Greenspan. In juni volgend jaar brengt Toneel-
groep Amsterdam Rands roman The Fountainhead 
ten tonele. Het lijkt erop dat we met een Rand- 
revival te maken hebben.
 

‘Money is the anthem of success’, zingt de  
Amerikaanse zangeres Lana del Rey. Het zou zo 
een citaat kunnen zijn uit de befaamde ‘money 
speech’ van één van Rands fictieve kapitalistische 
helden in Atlas Shrugged. Eind mei was Del Rey in 
Amsterdam en zong ze in een uitverkochte Hei-
neken Music Hall. Nadat ze een zelf geknutselde 
videoclip op YouTube had gepost, groeide ze uit 
tot een internationale superster. Opvallend: haar 
video’s wasemen een nostalgisch verlangen naar 
Amerikaans jarenzestigkapitalisme. Pepsi Cola, 
Mountain Dew, LA boulevards en het Hollywood-
logo – men valt er massaal voor. Het kapitalisme 
zélf als marketingproduct – ironischer kan bijna 
niet. 

Die fette Jahren sind vorbei
Zijn we na alle antikapitalistische retoriek toe aan 
een beetje nuancering? Realiseren we ons dat het 

systeem waar we nou eenmaal in leven toch best 
oké is? Komt het kapitalisme – al is het maar een 
beetje – weer en vogue?
Het zou een prachtig voorbeeld zijn van wat emeri-
tus hoogleraar Politieke Economie en Marx-expert 
Geert Reuten ‘epochal economic policy regime 
swings’ noemt. Zijn we het ene discours zat, dan 
storten we ons in het volgende, vaak tegenoverge-
stelde. Van antikapitalisme naar anti-antikapitalis-
me. 
Blinde woede op ‘de’ graaiers maakt plaats voor 
de realisatie dat er wellicht een petit beetje ver-
antwoordelijkheid bij ‘de’ consumenten ligt. Dat 
een vette hypotheek op een tweede huis in Spanje 
terwijl je je auto en Vinex woning nog moet afbe-
talen gewoon niet zo verstandig is. Dat beleggen 
in een hysterisch uitdijende bubbelmarkt – en 
daar deden Jan en Alleman maar al te graag aan 
mee – zich op een dag zal wreken. Dat wanneer 
lonen niet mee dalen bij een eenmaal afkoelende 
economie, de boel lastig te redden is. Wel de lus-
ten niet de lasten, was het impliciete adagium. Een 
beetje naïef. Zeven vette jaren en zeven magere 
jaren, zo was het in de Bijbel al. En tja: die fette  
Jahren sind vorbei. 
Dat doet even zeer. Uit de nieuwste cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat we nu, 
vijf jaar na het begin van de crisis, in oudere auto’s 
rijden, vaker een te-koopbord zien staan, meer 
budgetsupermarkteten kopen en minder baby’s 
krijgen. Tot overmaat van ramp daalde het percen-
tage Nederlanders dat regelmatig naar een disco-
theek gaat met drie procent en daalde het aantal 
zweefvliegtuigen met vijftig. Lol maken is er ook 
niet meer bij. 

Griekse wijsheid
Katharsis noemden de Oude Grieken het. Even 
flink huilen in het theater om Medea die haar kin-
deren doodt of Phaedra die zelfmoord pleegt, en 
dan als herboren en gezuiverd weer de straten op, 
de lanen in. 
Crisis, nog zo’n leuk Grieks woord. Een lesje ety-
mologie: ‘het keerpunt in een ziekte’, ‘het resul-
taat van een selectie’ of ‘voorafgaand aan kathar-
sis’ betekent het. Zonder crisis geen katharsis,  
wilden die Grieken maar zeggen. En ze hadden ge-
lijk: hoe anders dan middels een flinke opdonder 

het kapitalisme 
zélf als maRketiNg-

pRoduct – iRoNischeR 
kaN bijNa Niet 
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‘Het’ kapitalisme was jarenlang de grote boosdoener. Huizen, banen en zweef- 
vliegtuigen slokte het op, het duwde ons door een double dip, dreef Europa uiteen – 
aldus de communis opinio. Wat een onzin, meent Francisca Wals. Hoog tijd voor 
een beetje herbezinning.  Beeld /// Josephine eisses

Don’t shoot the messenger 
een pleidooi voor anti-antikapitalisme
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hetzelfde geldt voor eigen negatieve stemmingen. 

Het is voor buitenstaanders erg moeilijk te begrij-
pen dat de absolute leegte en het gebrek aan hoop 
voor de toekomst die een depressie kenmerken 
niet simpelweg met een ‘schouders eronder’men-
taliteit zullen verdwijnen. Zeker omdat er vaak 
geen sprake is van een aanleiding die in de ogen 
van de buitenwereld voldoende rechtvaardiging 
is voor de afgrond waar de depressieve persoon 
in belandt. Het idee geen ‘recht’ te hebben op het 
gevoel van diep ongeluk – het resultaat van de 
discrepantie tussen oorzaak en aanleiding – en er 
zelfs schaamte over voelen zijn daardoor gevoe-
lens die leven bij veel depressieve mensen. 

Dubbel Lijden 
Doordat mensen onvoldoende weten dat depres-
sie niet simpelweg wordt veroorzaakt door ex-
terne factoren, wordt de depressieve persoon 
vaak een gebrek aan veerkracht verweten. De 
aanleiding die de depressie aanzwengelde lijkt in 
de ogen van een ander triviaal, maar wat onopge-
merkt blijft is dat de aanleiding in combinatie met 
de onderliggende aanleg resulteert in een serieuze 
aandoening. Wanneer een depressief persoon 
slechts wordt beoordeeld op basis van de ernst 

van de aanleiding en vervolgens nutteloze advie-
zen krijgt over hoe de symptomen te bestrijden op 
basis van het beeld dat er in de media circuleert, 
ontstaat er een onwerkbare situatie. 

De depressieve persoon lijdt namelijk dubbel: 
in eerste instantie door de aandoening zelf en 
in tweede instantie door het stigma van zwakke 
mislukkeling dat het resultaat is van welwillende 
trivialisering van zijn klachten. Media die doen ge-

loven dat mediteren en hardlopen voldoende zijn 
om psychische klachten te genezen of zelfs maar te 
voorkomen helpen niet mee aan bewustwording, 
maar aan stigmatisering. Want hoe incompetent 
moet je zijn als je niet in staat bent tien eenvoudige 
tips op te volgen?  

Het stigma dat kleeft aan depressie als een aan-
doening van verwende mensen die zich alledaagse 
dingen ‘gewoon’ te veel aantrekken, moet worden 
herzien op basis van wetenschappelijk onderzoek. 
Wat nu nog te vaak wordt gezien als een luxe- 
probleem is op weg te worden begrepen door de 
medische wetenschap als een ‘serieuze’ erfelijke 
aandoening, net als bepaalde vormen van kanker. 
Pas wanneer dat inzicht ook in de media voldoen-
de is doorgedrongen kan de vicieuze cirkel van 
stigmatisering aan de ene en bagatellisering aan 
de andere kant worden doorbroken. 

Andrea Speijer Beek (1988) studeerde filosofie aan 
de UvA. Na een jaar sabbatical te hebben opgeno-
men tijdens de researchmaster Philosophy in 2012 
hervat zij dit semester haar studie aan de VU met 
de onderzoeksmaster Philosophy, Bioethics and 
Health. Andrea is als eindredacteur en columnist 
verbonden aan opinieplatform defusie.net. 

Na een maand zien we elkaar weer, in het café waar we elkaar normaal ge-
sproken bijna dagelijks ontmoeten. In mijn herinnering is het altijd lekker 
weer als we daar zitten, maar vandaag regent het moessonregen uit de warme 
wolken. We zitten binnen.

Zij zegt: ‘Heb je het al gelezen, dat stuk over jou?’ Ik heb het niet gelezen, maar 
blijkbaar staat er iets over mij in een blaadje en zij vertelt erover. ‘Geinig’, zeg 
ik, ondertussen bedenkend of ik dit leuk vind of stom. Ik neig meer naar leuk. 
Dan komt er achteraan: ‘Er staan trouwens twee stukken in van hem.’ ‘Oh,’ zeg 
ik. ‘Ja,’ zegt zij, ‘die andere is, ja, wat vager of zo.’ In haar stem hoor ik dat ze 
nu alweer spijt heeft dat ze dit onderwerp heeft aangesneden. Want daar ga ik 
natuurlijk. ‘Vager? Hoezo vager?’ ‘Ja, gewoon, over andere dingen.’ ‘Wat voor 
andere dingen?’ – nu ruik ik bloed. ‘Niet over jou, zeg maar’. ‘Oké, waarover 
dan?’ ‘Over een ander meisje, geloof ik.’ 

Ik moet denken aan een avond, drie jaar geleden. Een avond zoals je die alleen 
tegenkomt in het eerste jaar na de middelbare school; zo een waarin bela-
chelijk veel gebeurt, er driehonderd emoties door je lichaam stuiteren en de 
wereld het uiteindelijk altijd weer op jou gemunt blijkt te hebben. We zaten 
samen toe te kijken hoe de jongen met wie ik toentertijd aan het aanrom-
melen was avances maakte op een meisje uit onze oude klas. Een meisje dat 
gedurende de laatste drie schooljaren in het weekend bij Albert Heijn werkte, 
en daarom nooit met ons meeging naar de feestjes in huizen van afwezige 
ouders. Misschien was dit haar vorm van wraak, want ik wist dat zij wist wat 
ik van deze situatie vond. Afijn, ik hoef het verhaal niet af te maken.

Ik kijk haar nu aan en zeg: ‘Nou, da’s weer mooi kut. Gabber. Je bent nog geen 
dag terug en het is meteen alweer hommeles.’ Hoe vervelender ik iets vind, 
des te raarder worden mijn woorden. Ik denk nu ook aan de dag na de avond 
waarop onze schoolgenoot haar pound of flesh kwam opeisen. We zaten in een 
café en zij zei: ‘Zullen we wijn bestellen?’ Het was de eerste keer dat ik wijn 
dronk bij het middageten. Ik kijk naar de kloteregen die buiten valt en hoor 
haar vragen naar de wijn van de maand. ‘Ik ben zo blij dat je terug bent,’ zeg 
ik, en ik meen het.

Moessonregen

tekst /// Doortje smithuijsen   Beeld /// ?
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Depressie
of de ziekte waar je geen recht op hebt

D ie periode in het jaar dat alle journalisten 
met uitzondering van een paar diehards in 
Zuid-Frankrijk verblijven, beter bekend als 

‘komkommertijd’, is officieel voorbij. Deze tijd kan 
iedere zomer gemakkelijk worden verward met ‘de 
periode dat er niets gebeurt in de wereld’, wanneer 
je kijkt naar de verschuiving in de verhouding tus-
sen wereldnieuws en lifestylenieuws. Ook dit jaar 
waren er de gebruikelijke tips over verantwoord 
zonnen en informatie over de laatste bikinimode, 
maar deze keer viel mijn oog op een nieuwe trend. 
Een minder onschuldige sectie in de lifestylecate-
gorie, namelijk ‘hoe voorkom ik een depressie’.

Deze stukjes bestaan meestal uit een reeks een-
voudige opsommingen. Gezond eten, genoeg  
bewegen, sociale contacten onderhouden en po-
sitief denken. Dat zijn steevast de crucifixen die 
worden ingezet tegen deze even ongrijpbare als 
onbegrepen aandoening van de psyche. De termen 
die gebruikt worden variëren, van instructief ‘hoe 
zorg ik dat ik positief blijf ’, tot gekscherend ‘nooit 
meer ongelukkig na het zien van dit filmpje (van 
een nest kittens)’, maar de boodschap die wordt 
overgebracht is helder. Je slecht voelen is niet  
nodig, als je maar weet wat je ertegen moet doen. 

‘Kanker verslaan’
Vorige herfst ontstond er een bescheiden rel rond-
om de campagnes van Pink Ribbon. De organisatie 

die zich inzet voor de slachtoffers van borstkanker 
zou te veel de verantwoordelijkheid voor herstel 
(of het gebrek daaraan) leggen bij de patiënt. Door 
de retoriek die werd gehanteerd – alsof kanker 
werkelijk een strijd is tussen gelijke partijen – 
leek het alsof ‘de strijd verliezen’ gelijkstond aan 
een gebrek aan wilskracht. De kritiek die volgde 
van onder andere prominenten als Karin Spaink 
deed de boodschap ‘met positief denken kanker 
verslaan’ verdwijnen uit de bushokjes en van de 
lifestylepagina’s. Alleen om ruimte te maken voor 
eenzelfde ongelukkige houding tegenover de kan-
ker van de geest. 

Hoe komt het dat soortgelijke protesten, zoals te-
gen de bagatellisering van kanker, uitblijven zodra 
de ziekte zich ‘tussen de oren’ bevindt? Waarom 
is het equivalent van kwakzalverij – in de vorm 
van adviezen als ‘laat de hond wat vaker uit’ en 
‘maak je minder zorgen’ – opeens gemeengoed als 
de operaties plaatsvinden via psychotherapie en 
chemo de vorm aanneemt van antidepressiva? De 
reden daarvoor lijkt een intuïtieve weerzin tegen 
serieuze onderkenning van depressie te zijn. Zelfs 
bij mensen die er persoonlijk door worden getrof-
fen.

recht op ellende
Vooral jonge, gezonde mensen met een kansrijke 
toekomst hebben ogenschijnlijk geen reden om 

zich slecht te voelen. Toch kampen veel studenten 
met depressieve klachten. Afgelopen maart formu-
leerde een student in EenVandaag het als volgt: ‘Je 
kunt beter een been breken of dyslexie hebben. 
Daar heeft iedereen begrip voor. Als je zegt: ik 
heb iets geestelijks, dan weten mensen niet hoe ze  
ermee om moeten gaan.’

Hier raken wij aan de kern van het imagoprobleem 
dat geestesziekten in het algemeen en depres-
sie in het bijzonder omgeeft. Want hoe moeten 
mensen zonder depressie begrijpen waarom een  
ander zich zo slecht voelt? Wat is er in zijn leven zo  
ondraaglijk dat hij niet meer verder kan? In die 
houding schuilt een groot probleem dat een con-
structieve en adequate omgang met depressie on-
nodig lastig maakt. 

Ten eerste is het belangrijk te begrijpen dat een 
echte depressie misschien wel aanleidingen, 
maar geen oorzaken heeft in de tastbare wereld.  
Vatbaarheid voor depressie zit in iemands per-
soonlijkheid en volgens recente ontdekkingen 
door wetenschappers aan King’s College London 
is die vatbaarheid, net als bij manische depres-
sie en schizofrenie, zelfs genetisch bepaald. De 
acteur Stephen Fry, die op zijn 37e werd gediag-
nosticeerd met manische depressie, beschrijft zijn  
aandoening in termen van het weer. Met wilskracht  
verander je niets aan het feit dat het regent,  

Depressie is een aandoening die veel jongeren treft. Toch wordt het onderwerp 
nog te vaak met schaamte en onbegrip omgeven, zowel bij depressieve mensen als 
bij hun omgeving. Hoe komt dit? En welke rol speelt de beeldvorming rondom de-
pressiviteit in de media eigenlijk bij de stigmatisering van problemen in de geest?   
tekst /// andrea speijer-Beek   Beeld /// mikel Ortega
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Havenstraatterrein
MIJN AMsterDAM

‘Het staat hier vol met loodsen, wagons en 
oude machines. Verborgen pareltjes zijn het. Bij 
iedere loods denk ik: wat gebeurt daarbinnen? 
Wat staan die mensen op het dak te doen? 
Hoeveel asbest zou hierin zitten, een kilootje 
of twintig? Het is wonderbaarlijk, zo’n vreemd 
industrieel terrein midden in de stad. Een soort 
NDSM-werf, maar dan in Amsterdam-Zuid.’
 ‘Sommige loodsen hebben zo’n prachtige 
koepelvorm. Ik vraag me af waarom. Is dat 
de makkelijkst te fabriceren vorm? Of is het 
gewoon om mij gelukkig te maken? Het zijn 
kunstwerken. Wat die boom daar doet, weet 
ik niet. Die boom is niet representatief voor mijn 
gevoel bij dit terrein.’
 ‘Vroeger was dit een station van waaruit veel 
trams vertrokken. Je kon met de tram hele-
maal naar Uithoorn, via het spoor dat langs het  
Amsterdamse Bos loopt. Die rijdt alleen nog af 
en toe ter recreatie. Ga ik wel een keertje doen.’
 ‘Toen ik dit terrein googelde, kwam ik er-
achter dat het gaat verdwijnen. Er zijn allerlei  
stedenbouwkundige plannen, ondergrondse 
parkeerplaatsen en zo. Misschien omdat het 
zo’n onbeduidende plek is. Ik weet niet hoe 
lang het gebied nog te leven heeft. Heb je een 
tissue voor me?’ 

Elke maand laat een FGw’er zijn of 
haar lievelingsplek in Amsterdam 
zien. Boris Duregger (1991), student 
Russische taal en cultuur, loopt in zijn 
vrije tijd graag een rondje over het 
Havenstraatterrein. 
tekst /// Quint italianer   Beeld /// Vera Duivenvoorden


