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Vakwerk
Sommige mensen hadden nooit dood mogen gaan.

naast Heath ledger, zelden een sprekender voornaam gehoord, is dat bijvoorbeeld 
leo tolstoj. uitermate interessant was het geweest om te weten hoe het had uitge-
pakt als hij geleefd had in deze tijd van cultuurbezuinigingen.

Had hij geweten hoe het kan dat van iets waarin sommigen kunst lezen, anderen 
zeggen: ‘da’s gewoon een boek waarin veel wordt geneukt.’ Zoals het werk van een 
groot literator betaamt, blijft tolstojs vraag immer actueel: ‘wat is kunst?’

Moet kunst de wereld op zijn kop zetten? Mensen bewust maken van het absurde 
van de alledaagsheid? Is het etiket ‘kunst’ gereserveerd voor de museumstukken of 
ook te plakken op een supermanstripboek? Blijft het kunstgehalte van een gedicht 
onaangetast wanneer een zekere ziel het omzet naar een vreemde taal?

Is kunst iets dat te integreren valt in het onderwijs? Of is de universiteit juist haar 
graf? kun je graven zien als kunst? Is kunst misschien zelfs bij uitstek iets van de 
doden?

valt er iets wetenschappelijks te zeggen over kunst? valt er iets uit een kunstobject 
te abstraheren dat geldt voor alle kunst? Heeft kunst een andere gemene deler dan 
dat wat met liefde en aandacht tot stand is gebracht?

Het zijn grote vragen, waar menig brein al op is gekraakt. Babel weet het ook niet, 
maar doet deze maand een enthousiaste poging antwoorden te vinden. licht brengen 
in de duisternis van de Babylonische spraakverwarring, het is de taak die Babel zich 
vorig studiejaar stelde. Onder de bezielende leiding van ijzervreters lieke van der 
veer en Quint Italianer ontwarde de wereld zich. de nieuwe hoofdredactie bedankt 
ze duizendmaal en neemt het stokje over. Hun streven: het leveren van authentiek, 
geesteswetenschappelijk vakwerk. Met een vleugje kunst, wat het ook moge zijn. 

Jesse Beentjes en Kim Schoof
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Babel zoekt (eind)redacteuren, illustratoren en fotografen
Ben jij creatief met woord of beeld en wil je dit graag aan de buitenwereld laten zien? Zoek je een manier om naast artistieke 
vaardigheden ook je journalistieke of artistieke kwaliteiten te ontplooien? Help ons met het maken van het mooiste universiteits-
blad van amsterdam. Stuur een mail naar babel-fgw@uva.nl met je cv, een korte motivatie en een voorbeeld van recent werk. 
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17:30 Niets fijner dan een goede CREA-cursus om 
je gedachten te verzetten na een drukke studie-
dag. Op maandagavond kun je van 17:30 tot 20:00 
uur keramisch boetseren. Of, zoals de meeste 
deelnemers zeggen: kleien. 

17:41 Eén voor één druppelen de cursisten bin-
nen, op tijd komen lijkt hier niet strikt noodza-
kelijk. Iedereen zoekt een plekje aan een van de 
tafels die kriskras door de grote werkplaats staan. 
Docente Det Smeets loopt langs en maakt met 
iedereen een praatje.

18:03 De groep bestaat uit zowel beginners als 
gevorderden. Voor de beginners heeft Smeets 
elke week een opdracht. Vandaag kleien we een 
object uit de natuur na. Uit een grote bak komen 
schelpen, schedels en dennenappels tevoorschijn. 
Al snel zit iedereen driftig gaten te duwen in grote 
bonken klei. 

18:07 Het werken met je handen heeft iets 
rustgevends. Op zachte toon worden gesprekken 
gevoerd, de handen voortdurend aan het werk. 
Smeets loopt langs en geeft tips.

18:12 De rust in het lokaal wordt af en toe ver-
stoord door een doffe bonk. De beste manier om  
 

luchtbellen uit de klei te krijgen is om haar met 
enige kracht tegen de grond te smijten, zo leren 
we. 

18:55 De wereld is je oester. Of is een oester je 
wereld? Genoeg tijd voor filosofische overpeinzin-
gen terwijl de klei langzaam vaste vorm aanneemt 
in je handen. ‘Mooi, is dat een borst?’, vraagt de 
buurvrouw. Nog maar even door boetseren. Een 
schelp nakleien blijkt zo simpel nog niet.

19:06 Smeets roept dat het pauze is, we bekijken 
elkaars werk. Het gaat hier vooral om opbouwen-
de kritiek, zoveel is duidelijk. Zelfs bij de grootste 
gedrochten weet iemand een compliment te 
verzinnen. ‘Hm, je kunt het ook als abstracte 
kunst zien.’ 

19:07 De enkele man die vanavond aanwezig is 
bouwt indrukwekkende structuren van platen 
klei. Een van zijn bouwsels stort in. Een geschokte 
stilte valt over het lokaal, Smeets komt poolshoog- 

te nemen. ‘Ja, te nat,’ is de conclusie. Gelaten haalt  
hij zijn schouwers op en duwt hij de klei samen 
tot een bal. Opnieuw beginnen.

19:22 ‘Rondlopen,’ raadt Smeets aan. ‘Bekijk je 
object vanuit alle perspectieven’. Gedwee staan we  
op en lopen we een rondje om ons werk. En ver-
rek, dan lijkt die schelp inderdaad op een borst.

19:30 Kleien mag dan rustgevend voor het hoofd 
zijn, lichamelijk is het zware arbeid. We wrijven 
over onze ruggen en strekken onze armen. En dan 
weer door, die schelpen moeten af.

19:49 Iedereen begint langzaam op te ruimen, 
de cursisten maken hun eigen werkplek schoon. 
Objecten die af zijn gaan in de droogkast, om 
te worden gebakken en geglazuurd. Voor wie 
volgende week nog verder wil werken aan zijn 
schelp of schedel is er plastic folie, om de klei 
luchtdicht mee te verpakken.

20:05 Het zit erop. Met een leeg hoofd en zware 
armen verlaten we het lokaal. Volgende week is er 
een model. Misschien dan wel gelegenheid om 
een echte borst te kleien.  

Sinds mei jongstleden or-
ganiseert het historisch UvA-
tijdschrift Skript een serie van 
vier symposia in het NRC Café 
onder de overkoepelende titel 
de Proloog. ‘Als er geschie-
denis wordt bedreven in de 
publieke ruimte is dat vaak óf 
heel serieus, zoals een lezing 
voor en door professoren, óf 
juist het tegenovergestelde: 
iets als een historische 
pubquiz,’ aldus Skript-hoof-
dredacteur Laura de Adelhart 
Toorop. ‘Met de Proloog zitten 

we tussen serieus en amuserend in.’
   
Van een innerlijke urgentie vanuit Skript 
was misschien niet zozeer sprake – NRC 
Café kwam met het idee voor de serie – 
de Proloog is desalniettemin een succes. 
Skript vraagt elke keer sprekers en een 
moderator; NRC levert een journalist. De 
thema’s zijn historisch doch actueel. Af-
gelopen edities was Laura blij verrast met 
de positieve reacties en de deelname van 
het publiek. ‘De avond is laagdrempelig; 
iedereen durft wel een vraag te stellen.’

Over het maatschappelijk belang van 

dergelijke avonden is Laura bescheiden: 
het is vooral leuk. Hoewel, door het 
behandelen van geschiedenis kun je wel 
een beter begrip krijgen van het heden. 
‘Maar ja, historici zijn natuurlijk altijd 
goed in achteraf zeggen waar het mis is 
gegaan.’ 

tekst /// Doortje Smithuijsen

Beeld /// Skript Historisch Tijdschrift

‘M iddeleeuwers werden vaak niet, zoals 
veel mensen denken, in een graftombe 
begravemiddeln, maar in een grafkel-

der eronder. Ik ben dus niet als Indiana Jones tom-
bes aan het openhakken om er botten en schatten 
uit te trekken.’ Promovendus Sanne Frequin lacht 
hardop, ook al hebben we het over een serieus on-
derwerp als de dood. ‘Een grafmonument is een 
van de laatste plaatsen waar je stoffelijk aanwezig 
bent na je overlijden en waar herinnering vorm 
krijgt. Ik onderzoek hoe Middeleeuwse graven en 
gravinnen, met name die van Vlaanderen en Hene-
gouwen (provincie in het zuidwesten van België, 
red.), herinnering door middel van hun grafmo-
numenten vormgaven. Daarbij kijk ik naar de fu-
neraire cultuur: alles wat met die monumenten te 
maken heeft, zoals nagedachtenissen van de dode 
bij de tombe, glas-in-loodramen en kerken die 
worden gesticht. Binnen deze funeraire cultuur 
zijn er twee onderdelen. Allereerst het leven na de 
dood, de Middeleeuwer wilde graag naar de hemel. 
Het tweede onderdeel, dat van propaganda en po-
litiek, vind ik nog veel interessanter. Hoe kan een 
grafmonument een propagandistische rol spelen, 
en hoe laat je als gravin je dynastie en macht zien?’ 
Gravin, want Margaretha II van Vlaanderen staat 
centraal in Frequins onderzoek. En wel een die 
zelfs haar eigen dood gebruikt om haar macht te 
waarborgen. Frequin lijkt het de normaalste zaak 
van de wereld te vinden. Ze vervolgt: ‘De context 
speelt dus een belangrijke rol, maar tombes blij-
ven de hoofdmoot. Dat is het centrum van de na-
gedachtenis.’ 

Grafpropaganda
‘Tijdens mijn studie kunstgeschiedenis was ik 
al heel geïnteresseerd in grafmonumenten. Dat 
uitte ik onder andere in mijn masterscriptie over 
pleurants, beeldjes die op grafmonumenten zitten. 
Toen ik klaar was dacht ik: het is nog niet af, er is 
nog zoveel uit te zoeken. Toen heb ik een voorstel 
geschreven en ben ik dit onderzoek ingerold.’ 

Frequin richt zich daarin op zo’n tien tot vijf-
tien graftombes van de graven van Vlaanderen 
en Henegouwen. Eén ervan is te zien in de Dom-
kerk in Utrecht, waar ze een aantal interessante 
ontdekkingen deed. ‘Gwijde van Avesnes, die fa-
milie was van graaf Jan van Henegouwen, ligt in 

een grafkelder onder deze tombe begraven. Ook 
staan er pleurants op. Samen met de Rijksdienst 
Monumentenzorg voor Cultureel Erfgoed, die de 
tombe met een XRF-scanner (röntgenapparaat, 
red.) onderzocht, ontdekte ik dat de tombe rijk be-

schilderd is geweest. We vonden resten van gou-
den, rode en blauwgroene pigmenten. Ik ontdekte 
ook meer over de verbeelding van de dynastie van 

deze graaf: één van de pleurants op de tombe staat 
lager dan de rest. Later zag ik dat dit beeldje een 
mijter op heeft. De helft van mijn studenten denkt 
dan dat het Sinterklaas is. Maar het is een andere 
bisschop: Van Avesnes was er één en twee van 
zijn broers waren het ook. Op grafmonumenten 
worden pleurants vaak afgebeeld met een wapen-
schild boven hun hoofd ter identificatie, zo ook de 
figuren naast Van Avesnes. Zo had ik de oplossing 
voor de lager geplaatste figuur: als het beeldje op 
dezelfde hoogte had gestaan, zou zijn mijter in het 
wapen van de figuur naast hem prikken en dat kan 
natuurlijk niet.’ 

Ook van de manier waarop graven hun macht lie-
ten zien, heeft ze een voorbeeld. ‘Ik zoek nu uit 
waarom gravin Margaretha II van Vlaanderen in 
het cisterciënzer vrouwenklooster dat ze stichtte 
hoge tombes wilde. De tombes in die kloosters 
daar waren doorgaans juist plat: je moest erover 
heen kunnen lopen en ze mochten niet te veel als 
versiering dienen. Nu ben ik aan het onderzoeken 
of dat een bewuste strategie van haar was en haar 
macht hiermee wilde laten zien. Ik kan veel aan-
nemelijk maken, maar het is de kunst daar overtui-
gend bewijs voor te vinden. 

Faculteitszaken Homo Promovendus

IK BEN DUS NIEt 
ALS INDIANA JONES 
tOMBES AAN HEt 

oPenHAkken oM er 
BOttEN EN SCHAttEN 

uiT Te Trekken

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers eigenlijk? Waar gaat hun proefschrift 
over, en waarom juist dáárover? Deze maand: Sanne Frequin (1983), die promoveert op 
Middeleeuwse grafmonumenten.   tekst /// Tirza van der graaf    Beeld /// Daniel Webb 

Propagandistische grafzerken 

sanne Frequin onderzoekt voor haar proefschrift 
Middeleeuwse grafmonumenten van de graven 
van vlaanderen en Henegouwen. daarbij kijkt ze 
specifiek naar de propagandistische rol, dat wil 
zeggen naar hoe graven en gravinnen via hun 
graftombes de tradities van hun dynastie en hun 
macht tentoonspreidden. 

Faculteitszaken dE BEScHOuwIng /// OndErwIJl

Vanwege de zomer geen beschouwing van een college, maar van een 
buitenschoolse activiteit. Deze keer de CREA-cursus Keramisch Boetseren, 
waar hompen klei langzaam in kunstwerken veranderen.  
tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// masha Emelyanova

Schelpen en borsten

volgende Proloog: de eerste Wereldoorlog

Wanneer: 24 september 21:00

Waar: nrC Café

OndErwIJl
Tussen Pub en ProFessor
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Cursus: keramisch Boetseren
Locatie: crEa cultureel Studenten centrum, 
nieuwe achtergracht 170
docent: det Smeets 
nieuwe cursussen starten op 22 september, 
aanmelden via de crEa-site 
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Journalistiek rEpOrtagE

Het laatste jaar studiefinanciering begint deze maand: per september 2015 
wordt het sociaal leenstelsel voor studenten ingesteld. Uitbuiting van het 
onderwijs of niet meer dan een logisch gevolg van de landelijke noodzaak tot 
bezuinigen? Babel vroeg zich af of het stereotype van de ‘linkse geestesweten-
schapper’ bevestigd moet worden. Vier FGw’ers geven hun ongezouten mening.   
tekst /// Hanna Bijl en Anne Wijn   Beeld /// Daniel Webb, Anne Wijn en claudia Spinhoven

mening gevraagd: 
het sociaal leenstelsel

Journalistiek rEpOrtagE

Joris van Wouden (1989, bachelor Filosofie) ging in juni de straat op tegen 
het leenstelsel. ‘De opkomst was helaas laag, maar 75 man.’ Deze maand (sep-
tember) gaan ze het groter aanpakken. Samen met andere studentenorgani-
saties willen Joris en zijn medestanders proberen het kabinet af te houden 
van zijn plan het sociale leenstelsel in te voeren. ‘Op de UvA zijn we doorgaans 
blank en welgesteld. Het is voor de meeste studenten uit de middenklasse dan 
ook lastig voor te stellen dat je niet meer zou kunnen gaan studeren als het 
leenstelsel wordt ingevoerd. Maar voor veel jongeren uit arme gezinnen is het 
nu al een grote stap om te investeren in een studie. Arme studenten zullen wel 
een hogere aanvullende beurs krijgen, maar die compenseert lang niet het 
hele bedrag dat wegvalt. Bovendien wordt de loongrens om in aanmerking 
te komen voor een aanvullende beurs verlaagd, zodat er minder jongeren uit 
arme gezinnen in aanmerking komen dan nu. Kortom: studeren wordt weer 
een elitaire aangelegenheid. Studenten zullen daarnaast hun studies steeds 
meer gaan uitzoeken aan de hand van de vraag of het wat op gaat leveren. 
Studies aan de FGw kunnen hierbij in het gedrang komen, een gevaar voor de 
wetenschap.’

Bob Muilwijk (1992, bachelors Duitse en Poolse taal en cultuur) is van mening dat we de 
afschaffing van de studiefinanciering niet groter moeten maken dan het is. ‘Studenten lenen 
nu ook al heel veel. De studiefinanciering is nooit toereikend genoeg geweest: studenten le-
ven altijd van geld van hun ouders, een bijbaan en een lening. Studiefinanciering is voor veel 
studenten in feite een extraatje. Ik vind dat het afschaffen ervan te verdedigen zou zijn als 
het vrijgekomen geld effectief in hoger onderwijs wordt gestoken... Maar we weten natuur-
lijk pas over een paar jaar of zo’n investering echt beter onderwijs gaat opleveren. Wat dat 
betreft neemt de overheid wel een risico.’ Bob vindt met name dat de overheid ervoor moet 
waken dat het universitair onderwijs toegankelijk blijft. ‘Dat is cruciaal voor de sociale mobi-
liteit. Het collegegeld dat we nu betalen vind ik acceptabel, maar het mag niet heel veel hoger 
worden. Je moet de kans blijven hebben om te studeren als je dat wil en er capabel voor 
bent. Als je ouders dat financieel niet kunnen opbrengen dan moet de overheid dat doen. 
Het afschaffen van de studiefinanciering mag er dus ook zeker niet toe leiden dat jongeren 
uit arme gezinnen niet meer kunnen studeren. De overheid moet voor die mensen zorgen 
door hen voldoende aanvullende beurs te geven. Maar voor studenten zoals ik, wier ouders 
genoeg hebben gespaard om het studeren te kunnen financieren, betekent de afschaffing van 
de studiefinanciering heus niet het einde van hun studie.’

‘De oude situatie moet veranderd worden’, stelt Pim den Dekker (1988, 
researchmaster Geschiedenis). ‘Het huidige systeem van studiefinanciering 
kost de overheid veel geld. Niet alleen de prestatiebeurs waar elke student 
nu nog recht op heeft, maar ook de leningen die vaak niet worden terugbe-
taald. Daarnaast natuurlijk de administratieve rompslomp die dit alles met 
zich meebrengt. Voor studenten is het ook niet ideaal: ze krijgen een beurs 
maar blijven vaak ook met een lening zitten. Geen van beide partijen is dus 
gebaat bij het huidige systeem.’ Pim stelt voor het hele systeem rondom stu-
diefinanciering te veranderen. Zijn oplossing? ‘Een omslagstelsel, zoals we nu 
ook al bij de AOW hebben. Dat betekent dat mensen die een opleiding op HBO 
of WO niveau hebben gevolgd, tijdens hun werkende leven betalen voor de 
huidige studenten. De student krijgt dus een beurs en bouwt geen schuld op. 
Pas als de afgestudeerde een baan heeft, betaalt hij mee aan de opleiding van 
toekomstige studenten. Wel zo eerlijk: de bakker die een MBO-opleiding heeft 
gehad, hoeft niet mee te betalen aan mijn WO-opleiding. Het scheelt ook ad-
ministratieve heisa en studenten blijven zo niet met een enorme persoonlijke 
schuld zitten. Bovendien kost het de overheid ook veel minder geld dan nu of 
in het nieuwe plan. Je gaat pas betalen als je daar ook inkomen naar hebt. Ik 
zie het zo: ik heb nu genoten van het privilege om te kunnen studeren en daar 
wil ik later best voor betalen.’ 

‘Eigenlijk is het gek dat het systeem van studiefinanciering zoals 
we dat nu kennen, niet al veel eerder is afgeschaft.’ Hieke van 
der Voort (1989, researchmaster Geschiedenis) gooit graag een 
knuppel in het hoenderhok. ‘Het is best een rare regeling, dat de 
overheid verantwoordelijk is voor het levensonderhoud van stu-
denten. Toen ik een tijdje in het buitenland studeerde, viel het me 
op hoe luxe de positie van Nederlandse studenten is. We hebben 
stufi, aangevuld door bijna onbeperkte leenmogelijkheden, een 
ov-jaarkaart, en het collegegeld is vergeleken met omliggende 
landen ook relatief laag. Nederlandse studenten doen net alsof 
de hel losbreekt als de studiefinanciering wordt afgeschaft, maar 
wordt het onderwijs daar echt minder toegankelijk van? Neder-
landse studenten hebben het helemaal niet zo slecht. Kijk eens 
op het P.C. Hoofthuis, iedereen loopt rond met een MacBook en 
een iPhone. We gaan allemaal vier keer per jaar op vakantie en 
wonen in mooie kamers binnen de ring. Ik zeg: stop die maan-
delijkse 280 euro direct in onderwijs. Investeer in kleinschaliger 
onderwijs, honoursprogramma’s en meer ruimte om naar het 
buitenland te gaan. Wat me zorgen baart, is dat er nu in Den Haag 
nog helemaal geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over wat 
er met het bespaarde geld gaat gebeuren. Ik zou graag garanties 
zien dat dit geld ook echt terugvloeit naar het hoger onderwijs. 
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Afgelopen juni bleek het onderwijs van veel studies binnen de geesteswetenschappen 
een onvoldoende te scoren. De studiefinanciering verdwijnt en het debat over de kwaliteit 
van universitair onderwijs en de rol van de student woedt voort. Er bestaan echter al 
initiatieven die een alternatief onderwijssysteem onderzoeken. Twee voorbeelden.    
tekst /// Aimée Plukker en Anne Wijn   Beeld /// Steven de grauw

Journalistiek acHtErgrOnd

Over de grenzen van ons denken

Journalistiek acHtErgrOnd

W ie denken er na over vernieuwingen in 
het onderwijs en wat zijn hun bevin-
dingen? Johan Wagenaar, oprichter 

van Het Instituut, probeert sinds 1995 met deze 
innovatieve instelling kunstenaars in samenwer-
king met wetenschappers te laten nadenken over 
problemen in de publieke ruimte. Denk hierbij 
aan het ontwerpen van een ontmoetingsplek voor 
bewoners of een project over schuld. Bij dit laatste 
gingen kunstenaars in gesprek met mensen met 
hoge schulden om erachter te komen wat schuld 
precies is. Dit leidde tot de oprichting van een 
nieuwe bank, waarbij het begin van de oplossing 
de erkenning van de schuld is. Schuldenaars kun-
nen hun schulden aflossen door werk te verrich-
ten in de publieke ruimte. De nieuwe bank kreeg 
niet alleen een financiële bijdrage van de overheid, 
daarnaast werd een bijzonder kunstproject opge-
zet: schuldenaars werkten als beveiligers op een 
expositie, waarbij hun eigen schuld digitaal werd 
weergegeven. Tijdens de expositie liepen de hoge 
bedragen langzaam terug, omdat de schuldenaars 
als beveiliger aan het werk waren. 

Wagenaar werkt zelf in het kunstonderwijs, waar 
hij de laatste jaren steeds meer kritiek op heeft: 
‘De afgelopen twintig jaar is het hoger onderwijs 
zich steeds meer gaan richten op controle. Er gaat 
ontzettend veel geld en energie naar controlesys-
temen die ervoor moeten zorgen dat de student 
zijn studie volgens het boekje doorloopt. Op zoek 
gaan naar je eigen interesses en je motivatie om 
te studeren wordt haast niet meer aangemoedigd. 
Studenten worden geacht hun punten te verzame-
len en snel hun diploma te halen. Bij Het Instituut 
vroegen we ons af: wat gebeurt er als de intrin-
sieke motivatie van de student serieus genomen 
wordt en als uitgangspunt gaat dienen voor het 
onderwijs?

De kritiek van Wagenaar leidde tot een nieuw pro-
ject van Het Instituut, dat deze maand van start zal 
gaan. Drie afgestudeerden uit verschillende disci-
plines werken aan een opdracht, waarbij ze wor-
den begeleid door een coach. De opdracht betreft 
een vierkante kilometer in Amsterdam. Gestuurd 
vanuit hun eigen achtergrond en interesses kun-
nen ze iets gaan doen met deze ruimte. Ze kunnen 
alle kanten op: willen ze zich richten op bijvoor-

beeld de sociale verhoudingen, de gebouwen of de 
natuur binnen deze vierkante kilometer? Wanneer 
ze meer informatie willen over een bepaald onder-
werp, kunnen ze hun coach aanspreken. Die gaat 
vervolgens op zoek naar een docent of geleerde 
die gespecialiseerd is in het vakgebied waar de 
vraag over gaat.

Wagenaar: ‘Op deze manier creëer je onderwijs 
dat door interesse gestuurd is en dienstbaar is aan 
de intrinsieke interesses van de student. Het is een 
vrije en zelfstandige onderwijsvorm. Maar zeker 
niet vrijblijvend. Er is wel sprake van structuur. 
De studenten moeten hard werken en geregeld 
verslag doen van hun ontwikkelingen. De student 
moet erachter komen wat hem of haar boeit in die 
ruimte en vanuit daar een leerproces in gang zet-
ten. Deze vorm van onderwijs is dan ook niet ge-
baseerd op het behalen van een papiertje, maar op 
zelfgestuurde ontwikkeling.’ 

Cocreative learning
Volgens Anthe de Weerd, betrokken bij De Univer-
siteit, een organisatie die het geven van en deelne-
men aan workshops mogelijk maakt, is het volgen 
van eigen fascinaties in het huidige onderwijs-
stelsel teveel op de achtergrond geraakt. Tijdens 
haar studie Geschiedenis aan de Universiteit van 
Utrecht kreeg ze erg weinig ruimte voor de stages 
en projecten die ze in haar curriculum wilde op-
nemen. ‘Als ik dingen wilde doen die mijn studie 
voor mij verbreedden, werd er vaak enkel gekeken 
of mijn plannen wel aan de regels voldeden. Ik 

ben bijvoorbeeld zelfstandig op zoek gegaan naar 
stages en projecten die mijn studie meer richting 
gaven en dus heel erg nuttig waren voor mijn ont-
wikkeling als persoon. Maar ik ben er door de Uni-
versiteit Utrecht niet altijd in geholpen, laat staan 
gestimuleerd. Het systeem lijkt heiliger te zijn ge-
worden dan de inhoud.’

Een plek om zich verder te ontwikkelen naast haar 
studie was voor de Weerd De Universiteit, die ze 
hielp oprichten in Amsterdam, naar een concept 
dat in Utrecht al bestond. De Weerd: ‘Bij De Uni-
versiteit geven we twee keer per week een work-
shopavond. Deze workshops zijn georganiseerd 
door de leden zelf. Zij stellen het onderwerp vast 
en nodigen sprekers uit. Voor we de avond be-
ginnen doen we eerst een zogenaamde check-in; 
een moment waarop iedere aanwezige even mag  
uitspreken wat hem of haar bezighoudt en wat 
diens verwachting van de avond is. Zo maak je 
je hoofd leeg en creëer je de ruimte om met je  
volledige aandacht bij de workshop aanwezig te 
kunnen zijn. Er is heel veel persoonlijke aandacht 
en er wordt verwacht dat je zelf met de stof aan 
de slag gaat in de opdrachten die erbij worden  
gegeven. Dat noemen we cocreative learning. Je 
leert door samen te doen. De onderwerpen zijn 
uiteenlopend, afhankelijk van degene die de avond 
organiseert. Zo hebben we workshops gehad over 
permacultuur, maar ook over ondernemerschap 
en participatory leadership. Iedereen mag mee-
doen. Het basisprincipe is aandacht voor indivi-
duele behoeftes en leerprocessen en het maken 
van verbinding met de ander, waardoor je je veilig 
voelt en vragen durft te stellen.’

niet voor iedereen
Zijn dergelijke initiatieven als De Universiteit de 
oplossing voor alle kritiek op ons huidige onder-
wijs? Ontstaat er met deze initiatieven niet ge-
woon een nieuw systeem, dat met een eigen termi-
nologie en een eigen publiek naast het bestaande 
universitaire systeem komt te staan?
De Weerd: ‘Dat is niet de bedoeling. We moeten op 
zoek naar de balans tussen beide benaderingen. 
Initiatieven zoals De Universiteit moeten in ge-
sprek blijven met universiteiten en andere oplei-
dingen. De idealen van aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling en interesse-gestuurd onderzoek 

moeten verweven worden in het huidige onder-
wijssysteem. Deze opzet is ook niet weggelegd 
voor iedereen. Sommige mensen gedijen heel goed 
binnen de structuren van het huidige hoger on-
derwijs en voor hen is zo’n vrije benadering niet 
geschikt. Maar andere mensen hebben juist meer 
zelfstandigheid nodig. Het zou mooi zijn als er bin-
nen de universiteiten van nu ruimte zou worden 
gemaakt voor de behoeftes van die mensen.’ 

Ook Wagenaar spreekt zich uit tegen radicale om-
vorming: ‘Het Instituut heeft niet als doel het be-
staande systeem helemaal om te gooien, we zijn 
op zoek naar alternatieve manieren van onderwijs. 
Misschien blijkt over drie maanden het project dat 
deze maand start voor geen meter te werken. Het 
voornaamste is dat we proberen een nieuwe denk-
wijze te ontwikkelen. Met aandacht voor persoon-
lijke fascinatie en een eigen benadering, in plaats 
van te kijken naar cijfers en vinkjes. Kunstenaars 

die bij ons komen hebben vaak een heel rigide 
denkwijze aangeleerd. Maar dit geldt ook voor 
promovendi. Ze weten vaak veel van een bepaald 
onderwerp, maar kunnen totaal niet oplossingsge-
richt werken. Het denkkader dat we binnen onze 
pilot proberen te ontwikkelen zou in principe toe-
pasbaar zijn op elke vorm van onderwijs, dus ook 
het wetenschappelijke. Natuurlijk zijn er voor be-
paalde opleidingen, zoals geneeskunde, strikte re-
gels nodig over de kennis die je moet opdoen. Onze 
methodes zijn er juist op gericht om die aanwezige 
vakkennis te verbinden aan een persoonlijke fas-
cinatie. Alleen die combinatie zal de student echt 
uitdagen om zijn uiterste best te doen.’

op zoek naar balans
De roep om een alternatieve manier van denken 
over kennisverwerving richt zich dus minder op 
het behalen van voldoende studiepunten en meer 
op het opdiepen van de intrinsieke motivatie van 

de student om zo de stimulans te vormen tot kri-
tisch onderzoek. Wagenaar: ‘Het rendementsden-
ken begint al op de basisschool, denk maar aan de 
Citotoets. Als onderwijsinstituten zich meer rich-
ten op de individuele behoeften van de leerling 
of de student, dan maakt hij of zij een heel ander 
leerproces door.’

Blijft de pijnlijke vraag over: hoe gaat dit er finan-
cieel uitzien? Is een klasje van drie leerlingen niet 
ontzettend duur? De Weerd weet het niet zo goed: 
‘De economische kant van het verhaal komt later 
pas. Hoe onze idealen praktisch gaan werken is 
nog een uitdaging.’ Bij het project van Het Instituut 
is er beter over nagedacht. Wagenaar: ‘Wij hebben 
een onderwijsdeskundige gevraagd ons kritisch 
te volgen. Hij schrijft de ontwikkelingen van de 
methodes voor ons uit, zodat we deze opleiding 
uiteindelijk geaccrediteerd kunnen krijgen als een 
post-hbo. Elke student heeft in dit programma 
toegang tot veel specialisten op verschillende ge-
bieden. De student mag naar eigen behoefte ge-
sprekken met hen aanvragen. Zo kunnen student 
en docent gericht twee uur over een onderwerp 
praten. En de docent wordt voor deze twee uur 
betaald. Er is geen sprake van een groot systeem, 
geen gebouwen en zo min mogelijk administratie. 
Dit scheelt ontzettend veel tijd en geld.’

Hoe het bewustzijn van de gebreken in het huidige 
onderwijs en oplossingen zoals eigen invulling van 
de studie vormgegeven kunnen worden is een 
vraag die aanzet tot nadenken. Er wordt ook bin-
nen de universiteit al wel mee geëxperimenteerd. 
Zo heeft de UvA een tijdje het vak ‘Learning lab’ 
aangeboden. Studenten konden zich in het vak bin-
nen een soort platform richten op hun eigen on-
derzoeksvragen, onder begeleiding van een do-
cent. De Weerd: ‘Dit soort vakken kunnen een 
toevoeging zijn aan het onderwijs. Het gaat uitein-
delijk om een balans tussen de verschillende bena-
deringen.’ 

oP zoek gAAn nAAr 
JE EIGEN INtERESSES 
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StUDEREN wORDt IN 

HEt HUIDIGE ONDERwIJS 
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Verzonnen maar waar

Journalistiek In gESprEk

‘S orry dat ik laat ben. Ik kom bij mijn uit-
gever vandaan, we hebben net besloten 
wat er op de achterflap komt te staan.’

Philip Huff vliegt het terras op en bestelt een aard-
beiensmoothie met een rietje. Hij draagt een korte 
broek, een T-shirt met V-hals en Nikes. Op zijn hand 
staan zijn afspraken voor die dag neergepend: de 
Bij, Babel, NRC. Om diezelfde pols een postelas-
tiekje. Zijn huid is net iets gebruinder dan de tijd 
van het jaar doet verwachten. Deze Huff is niet de 
gladgestreken jongen in de folder van zijn uitgever. 
De gelijkenis is hooguit die tussen broers.

Wat komt er bij boek van de doden op de 
achterflap?
Huff frunnikt aan het elastiekje om zijn pols. ‘Eens 
zien of ik het nog uit mijn hoofd weet. “Felix Post, 
bijna dertig, dwaalt de week voor kerst door Am-
sterdam. Het meisje dat hij wil is niet van hem. Zijn 
werk gaat niet goed en hij ziet op tegen het kerst-
diner met zijn familie.” En dan nog iets van “een 
roman over...”. Hopelijk geen vergelijkingen met 
andere schrijvers. Ik had het daar laatst over met 
Maartje Wortel. Zij werd in De Morgen de nieuwe 
Murakami genoemd. Maar ik heb haar boek ook 
gelezen en ik vind dat onzin. Ze is gewoon Maartje.’ 

Je uitgeverij bestempelt jouw roman als ‘gena-
deloos’ en ‘hét boek over deze generatie’. 
‘In het begin was ik me heel bewust van dat soort 
retoriek. Maar op een gegeven moment heb je zes-
entwintig van die folders gezien, van vijftien uit-
geverijen, en dan zie je dat ze het allemaal zeggen. 
Wat betekenen die woorden dan nog? Hetzelfde 
geldt voor recensies. Ik lees die van mijn eigen 
boeken niet meer. Onder andere omdat ik geen zin 
heb om gekwetst te worden of een opgeblazen ego 
te krijgen. Aan een recensie hangt altijd een sterk 
waardeoordeel. Zeker met die bolletjes. Niemand 
wil drie bolletjes in de krant, het moeten er twee of 
vier zijn. Dus óf er komt uit zo’n recensie dat je heel 
goed bent – en volgens mij heeft de literaire wereld 
geen gebrek aan gebraden haantjes – óf je hoort 
dat je helemaal waardeloos bent. Het is volgens mij 
het beste als je je daar niks van aantrekt.’

Gaan recensies dan over je persoon en niet 
over je boek?
‘Waar houdt het boek op en waar begin ik? Twee 
jaar van mezelf stop ik in mijn boek en bijna alle 
gedachten in zo’n boek zijn van mij. Vervolgens 
lees ik alles zeven keer en ben dan nog eindeloos 
aan het schuiven. Ik ben het gewoon oneens met de 
manier waarop zo’n recensie wordt aangepakt. De 
haast, de desinteresse. Niña Weijers en Nina Polak 
hebben bijvoorbeeld allebei net een boek uit en in 
een drietal recensies zijn ze beiden tegelijkertijd 
gerecenseerd. Zo van: twee jonge meisjes, hup, 
gooi maar bij elkaar. En vaak gaat het ook alleen 
maar over stijl.’

Wat is daar mis mee? 
‘Stijl, dat is zo’n kamerscherm waar je je achter kan 
verschuilen. Een toontje waar je je achter verstopt. 
Nico Dijkshoorn doet dat bijvoorbeeld: alles vindt 
hij zogenaamd fantastisch, “door die stijl”. Maar 
over Thomas Heerma van Voss wordt dan in een 
enkele recensie gezegd: uitgebeend, waardeloos, 
saaie zinnen. Dat gaat dus alleen maar over stijl, 
niet over wat hij eigenlijk met dat boek probeert 
te zeggen. Laatst las ik in Vrij Nederland een stuk 
over De tien van Das Magazin, een boek met verha-
len van de tien beste jonge Nederlandse schrijvers, 
waar het tijdschrift mij ook onder schaart. Die re-
censie ging voor driekwart over de recensent zelf. 
Een man van een zekere leeftijd die denkt dat hij 
weet hoe de wereld in elkaar zit.’

De vader van hoofdpersoon Felix Post in je 
boek, is dat zo’n man van een zekere leeftijd?
‘Juist! Ik heb veel moeite met zulke mannen. De 
hele maatschappij is nog steeds zo man-georiën-
teerd. Columnisten, presentatoren, politici: als je 
een kind vraagt om een politicus te tekenen, tekent 
hij een middelbare man in pak. En het grootste pro-
bleem is natuurlijk dat ik er op een gegeven mo-
ment zelf ook één word. Toen mijn redacteur mijn 
vorige roman Niemand in de stad voor het eerst las, 
zei ze dat het niet kon dat alle jongenspersonages 
problemen hadden met hun vader. Toen zei ik: ga 
maar eens mee uit eten met mij en mijn vrienden!’

Dus alle aspecten in jouw romans zijn naar 
waarheid opgetekend?
‘Niet alle opvattingen in mijn romans zijn ook mijn 
meningen. Ik schrijf gewoon wat ik wil schrijven. 
Ik begin met een zin die door een ik-personage 
wordt uitgesproken. En dan speelt het verhaal zich 
af zoals ik het opschrijf. Later denk ik pas na over 
de constructie. Daarom ga ik er ook vanuit dat wat 
ik doe relevant is. Dingen waar je veel over nadenkt 
en tegen aan loopt, die komen dan vanzelf terug in 
je werk.’

Is dat waarom de roman zich afspeelt op 
herkenbare plekken in Amsterdam en in de 
actualiteit? Je verwijst bijvoorbeeld naar een 
concert in Paradiso, naar Tinder en naar ‘Get 
lucky’ van Daft Punk.

‘Ooit zei iemand dat veel grote literatuur gaat over 
dingen uit de tijd waarin het geschreven is. In een 
klassieker als Catcher in the rye wordt verwezen 
naar muziek die we nu tijdloos vinden, maar in 
die tijd was die gewoon actueel. Bovendien is het 
laatste wat ik wil dat iemand uit Amsterdam het 
boek leest en denkt: ‘Ja, maar zo is het helemaal 
niet!’. Het beeld moet kloppen. Schrijven is geen  
rechtszaak, maar je moet wel eerlijk zijn en dingen 
niet mooier maken dan ze zijn. Een roman is een 
van de weinige plekken waar je nog eerlijk kan 
zijn over waar je je mee bezighoudt en wat je be-
weegt. De waarde van een roman is dat je open met  

Strak in het pak staat hij geportretteerd in de brochure van De Bezige Bij. Boek van 
de doden, de nieuwe roman van Philip Huff (1984) die deze maand verschijnt, wordt 
gepresenteerd als ‘serious business’ en ‘een belangrijk boek over deze tijd’. Pretentieus 
of geen woord gelogen?   tekst /// Aimée Plukker en Kim Schoof   Beeld /// Liliane Smith

EEn roman is EEn van 
dE wEinigE plEkkEn 

waar jE nog EErlijk 
kan zijn ovEr waar 

jE jE mEE bEzighoudt 
En wat jE bEwEEgt

elkaar kunt communiceren. Je kunt heel per-
soonlijk vertellen wat je kut vindt aan de wereld,  
zonder dat het gênant wordt. Zonder leeg te lo-
pen waar de lezer bij staat. En toch is lezen iets 
heel intiems. Je moet liefde en aandacht stoppen 
in het schrijven. Ik denk dat het zonder liefde en  
aandacht toch wel heel moeilijk wordt om geen 
bullshit te krijgen.’

Maar romans zijn toch altijd bullshit? Een 
roman is fictie.
‘De lakmoesproef is volgens mij, hoe erg het ook is: 
hoe authentiek voelt het? Zit er liefde en aandacht 
in? Een muzikant als Nick Cave of Justin Vernon, die 
ik bewonder, doet niet aan bullshit. Zij doen dingen 
op hun manier of ze doen het niet. Ze maken auto-
nome kunst waarover is nagedacht en de kans dat 
zoiets authentiek aanvoelt is groter dan wanneer ik 
ga luisteren naar het zoveelste door Disney gepro-
duceerde Miley Cyrus-liedje.’

‘Maar als je zo schrijft, valt ook alles wat je zelf 
meemaakt tijdens het schrijven in het licht van dat 
boek. Het is deprimerend als alles betrekking heeft 
op je werk. Daarom ben ik naar Zweden gegaan 
toen ik klaar was met schrijven. Daar hoef je niet te 
denken. Dan kan ik tijd nemen om elke keer als ik 
aan het boek denk te denken: niet denken nu, maar 
gewoon lopen.’

Wat zou je over je boek hebben gezegd als 
we dit gesprek voor je vakantie naar Zweden 
hadden gehad?
‘Dan had ik er nóg minder zinnigs over kunnen zeg-
gen. Hoe verder je van je eigen boek afkomt, hoe 
beter je begrijpt waar het over gaat. Dat is ook het 
leuke van interviews in het begin. Tijdens zo’n ge-
sprek ben je zelf je eigen boek aan het verkennen. 
Inmiddels heb ik gezien dat in Niemand in de stad 
alle drie de hoofdpersonen problemen hebben met 
nihilisme. De één zit in een ik-nihilisme, dus alles 
wat hij op dat moment wil, móét: nu snuiven, nu 
neuken. De ander zit in een men-nihilisme, dat je 
altijd maar hoort te doen wat ‘men’ doet. De hoofd-
persoon zit ertussenin. Er zit dus wel een intel-
lectuele constructie van de hoofdpersonen in. Als 
mensen over het boek zeggen: het speelt zich af in 
Amsterdam, het gaat over het nu en er wordt veel 
geneukt, vind ik dat te oppervlakkig.

Waarom wilde je dit gesprek eigenlijk op een 
terras en niet bij jou thuis?
‘Ik heb dat vroeger wel eens gedaan en ik heb ge-
merkt dat er allemaal conclusies aan mijn huis 

worden verbonden. Dit is toch mijn werk en mijn 
huis is privé. De belangrijkste reden voor mezelf is 
eigenlijk dat ik vind dat de schrijver zo min moge-
lijk een rol moet spelen bij de beoordeling van het 
boek.’

Spreek je jezelf niet de hele tijd tegen? 
‘Dat hoop ik heel erg.’ 

Journalistiek In gESprEk

ik hEb vEEl moEitE 
mEt mannEn van EEn 

zEkErE lEEftijd

Philip Huff (1984) publiceerde na zijn studies 
filosofie en geschiedenis in amsterdam in 
2009 zijn eerste roman, Dagen van gras. drie 
jaar later zijn tweede, Niemand in de stad. In 
2013 schreef hij de verhalenbundel Goed om 
hier te zijn. Op 18 september verschijnt zijn 
nieuwe roman Boek van de doden.
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‘i k had het geluk te leven in de tijd van de Il-
lustrated Classics, werken uit de wereldlite-
ratuur in stripvorm.’ Thom Roep glundert. 

‘Het kon gewoon niet beter dan dat. Zo’n album 
kostte 90 cent. Ging je naar een verjaardagspartij-
tje, kreeg je een gulden mee voor een cadeautje en 
had je mooi nog een duppie over voor kauwgom. 
Iedereen leende die strips van mekaar. Eigenlijk 
was ik er te jong voor, maar mijn buurjongen Hans 
had er tientallen. Na lang zeuren mocht ik er een-
tje van hem hebben: Hamlet. Ham-let. Ik wist wel 
wat een omelet was, dus dit zou wel gaan over een 
ei met ham. Het bleek nog beter: aan de man met 
het zwaard op de voorplaat te zien ging het over 
ridders! Het gevolg was dat ik als zevenjarige met 
mijn klasgenootjes verhalen las van Shakespeare, 
Victor Hugo en Émile Zola, om er maar een paar te 
noemen. Voor mijn literatuurlijst later op de HBS 
maakte ik geen uittreksels hoor, ik las mijn Classics 
nog wel even door.’ 

nostalgisch geneuzel?
Roep pensioneerde vorig jaar na drie decennia 
hoofdredacteurschap bij de Donald Duck. In de 
jaren 80 schreef hij Van nul tot nu, een veelgele-
zen verstripping van de vaderlandse geschiedenis. 
‘Toen ik hoofdredacteur was hoorde ik vaak: “Goh, 
wat leuk dat jullie de Duck maken, maar die komt 
toch uit de Verenigde Staten?” Nou, daar bestaat-ie 
dus al sinds ’85 niet meer. De uitgevers daar kwa-

men erachter dat ze met de Donald Duck alleen 
veertigplussers bedienden uit jeugdsentiment. 
Van de laatst bekende oplage van 19.000 exempla-
ren gingen er zelfs maar liefst 7.500 naar verzame-
laars in Europa.’

Rik Spanjers promoveert op de representatie van 
de Tweede Wereldoorlog in strips. Geen mals 
onderwerp, maar aan het medium dat hij onder-
zoekt kleeft toch vaak het stigma kinderachtigheid. 
‘Strips worden in Nederland nog vaak gekoppeld 
aan jeugd. Als kind kon ik een hele week lang de-
zelfde strip elke avond lezen. Dat kan een van de 
redenen zijn waarom veel liefhebbers strips ver-
zamelen: vanuit een soort nostalgie.’ In Japan is 
het imago van de stripcultuur anders, zegt Span-
jers. ‘Daar is de stripmarkt zo groot dat er speci-
fieke strips bestaan voor bijna iedere mogelijke 
doelgroep. Strips speciaal voor mensen die gol-
fen, voor mensen die van zeebaarsvissen houden. 
Strips over economie die elke maand uitkomen en 
vierhonderd pagina’s dik zijn.’

verbod op porno?
Roep herkent zich niet in het stigma. ‘Strips kinder-
achtig? Toch zeker al sinds 1975 niet meer. Plaat-
jes zijn onmisbaar geworden, omdat we druk zijn. 
Omdat we zoveel informatie binnenkrijgen dat 
we niet alles meer kunnen opslaan. Waarom zou 
je dan niet alle mogelijke hulpmiddelen inschake-
len, op alle zintuigen inspelen? Neem nou voetbal. 
Daar zijn ze nog steeds te dom om de scheidsrech-
ter van visuele middelen gebruik te laten maken. 
De scheids moet het hebben van een oortje als er 
iemand gebeten wordt op het veld. Voetbal loopt 
hartstikke achter.’

In de persoonlijke stripcollectie van Spanjers op 
het P.C. Hoofthuis staan vele voorbeelden van wei-
nig kinderachtige strips. Oude albums uit de jaren 
40 en 50 tonen moord en doodslag, horror, ontblo-
te borsten. ‘In die jaren was er een strijd gaande 
die leek op die rond computergames en televisie 
de laatste jaren. Eigenlijk dus de gebruikelijke me-

dia scare die steeds weer ontstaat na de introduc-
tie van een nieuw medium: Fredric Wertham, een 
dr. Phil-achtige psycholoog, linkte stripboeken di-
rect aan jeugdcriminaliteit en analfabetisme. Niet 
lang daarna kwam er een wettelijke comics code 
waarin precies stond wat er in strips mocht komen 
te staan en wat niet. In de jaren 60 en 70 volgde 
toen een golf van heppiedepeppie superhelden-
strips, die helemaal niets meer met de echte we-
reld te maken hadden, maar meer “The American 
Dream” moesten voorstellen.’ 

Roep: ‘De Classics waren een bedenksel van een 
slimmerik die inspeelde op het stripverbod rond 
de jaren 50. Ook in Nederland had de minister van 
Onderwijs in 1948 een advies aan alle basisscho-
len geschreven waarin stond dat “men moest op-
passen voor boekjes met verderfelijke inhoud die 
van negatieve invloed kon zijn op de geestelijke 

ontwikkeling van het kind”. In de eerste Donald 
Duck in Nederland in 1952 verscheen daarom een 
voorwoord vol lof en met de geruststellende tekst 
dat het blad zo verantwoord werd gevonden door 
ouders en onderwijzers.’ Volgens de cijfers bleek 
dat een aardige zet: binnen een week had het blad 
al 150.000 abonnees. Sinds 1953 schrijft en tekent 
men in Nederland zelf verhalen voor het vrolijke 
weekblad. Roep: ‘Uiteraard onder streng toezicht 
van de Walt Disney Company. Op de omslag van 
een nieuwjaarsspecial ging het fout: Donald heeft 
een glas bubbels in zijn hand. In het contract staat: 
geen seks, geen drank, niet roken, het goede moet 
het kwade overwinnen en geen medicijnen. Hoe-
wel die Walt Disney zelf dus op zijn 65ste is over-
leden aan longkanker, omdat-ie drie pakjes Ches-
terfield per dag rookte. Maar hij was heel secuur, 
liet zich nooit met een sigaret fotograferen. Of ja, 
één keer, per ongeluk. Daar baalde hij enorm van, 
want dit was geen goed voorbeeld voor opgroei-
ende jeugd.’

still going strong
De Donald Duck heeft nog steeds meer dan 200.000 
abonnees. Roep: ‘Er is in deze tijd geen blad dat 
niet in oplage zakt. Maar de Duck wordt nog steeds 
van alle bladen het meest gelezen. Meer dan welk 
mannenblad dan ook. Er is misschien maar één 
trouwere doelgroep en dat is die van het tijdschrift 
Truckstar. Vrachtwagenchauffeurs blijven soms 
wel zeven, acht, negen jaar achter elkaar abonnee.’ 

Spanjers ziet meerdere verklaringen voor de po-
pulariteit van strips, waaronder het talent van een 
aantal grote tekenaars. ‘In Japan is Osamu Tezuka 
bijvoorbeeld heel belangrijk geweest. Hij heeft 
niet alleen heel mooie, lange strips gemaakt, maar 
ook over steeds serieuzere onderwerpen. Wie in 
de jaren 50 Manga las, ging daarna gewoon door 
met Manga lezen. Die tekenaars hebben zich ook 
aangepast aan hun langzaam volwassen wordende 
publiek. Strips evolueerden mee met hun lezers.’ 

Ook Roep acht de smaak van volwassenen van 
belang: ‘Van nul tot nu slaagde omdat ouders en-
thousiast waren. Kinderen kregen in die tijd ge-
schiedenislessen ingedeeld op thema’s. Wij dach-
ten: als we slim zijn, pakken we de chronologische 
lesmethode van hun ouders, want die trekken de 
portemonnee. Laten we eerlijk zijn, geen kind 
koopt zo’n boek. Ik was laatst op een stripbeurs 
en daar zag ik een echtpaar met een zoontje, dat 
uit zo’n plastic bakkie patat liep te eten. Die vader 
ziet op een kraampje een Van nul tot nu en roept 
enthousiast: “Hé, is dit niks voor jou?” Zonder te 
wachten op antwoord koopt de man de hele serie 
en loopt ermee weg. Geen idee of die patatjongen 
die strips ooit in zijn handen heeft gehad. Maar we 
hopen natuurlijk van wel.’ 

mediageletterdheid
Is het ophemelen van dat soort commerciële stra-
tegieën dan niet verwerpelijk? Spanjers: ‘Belang-
rijk bij het ontstaan van strips is niet alleen dat ze 
bestaan uit frames die in een bepaalde sequentie 
zijn geplaatst. Vooral ook dat ze gelinkt worden 
aan commerciële massamedia.’ Ook Roep ziet het 
belang van commercie bij de geboorte van strips: 
‘Achter de eerste krantenstrips in de jaren 30 zit 
een logische commerciële gedachte: ze werden in 
dagbladen geplaatst als vervolgitem. Als je wilde 
weten hoe het afliep, moest je de volgende dag 
weer de krant kopen.’ Maar waarom was dan juist 
het medium strip daar zo bruikbaar voor? Roep: 
‘De juiste combinatie van tekst en beeld maakt een 
verhaal aantrekkelijk. Zonder mijn Classics was ik 
later nooit originele werken van klassieke schrij-
vers gaan lezen.’ 

Spanjers is minder lyrisch over deze vermeende 
aantrekkelijkheid van strips. ‘Ik weet niet wat ik 
erger vind: dat strips door zo’n dr. Phil het stem-
pel van jeugdverderf krijgen, of dat strips worden 
gezien als opstapje naar “echte literatuur”. De 
educatieve waarde van de strip zie ik liever in de 
dubbelheid van het medium: omdat strips zowel 
uit tekst als uit beeld bestaan, maar de beelden 
niet zoals bij film vlekkeloos in elkaar overlopen, 
uit een strip bijna automatisch kritiek op zijn ei-
gen totstandkoming. Het ligt er dik bovenop dat 
een strip niet de werkelijkheid direct weergeeft, 
maar een medium is. Door dat te bestuderen, kun 
je je mediageletterdheid bijspijkeren. Bovendien 
verkrijgen sommige strips door die continue en 
expliciete zelfreflectie een bijzondere vorm van 
authenticiteit.’ 

Ook Roep ziet bijzondere educatieve mogelijkhe-
den in strips. ‘In een aflevering van Van nul tot nu 
wordt verteld over Van Speijk, die op de Schelde 
een lont stak in dat kruitvat en dat heel Nederland 
destijds trots was dat Van Speijk zich had opgeof-
ferd voor de eer van het vaderland. In de strip laat 
ik een personage dan zeggen: “Wat een idioot is 
die Van Spijk eigenlijk! Er gingen daardoor ook 35 
onschuldige mensen dood die geen zeggenschap 
hadden!” En daarna leg ik een link met de huidige 
nationalistische gevoelens in Nederland die bij-
voorbeeld tijdens internationale voetbalwedstrij-
den voelbaar zijn. De stripvorm maakt het dus mo-
gelijk om geschiedenis te actualiseren, om 
discussies weer te geven, om alternatieve menin-
gen weer te geven. Dat heb je niet in een gewoon 
studieboek, hoor.’ 

HeT gevoLg vAn 
DIE StRIPS wAS DAt 
IK OP MIJN zEVENDE 
VERHALEN LAS VAN 

SHAKESPEARE, 
VICtOR HUGO

ik WeeT nieT WAT 
IK ERGER VIND: 

DAt StRIPS DOOR zO’N 
DR. PHIL HEt StEM-

PEL VAN JEUGDVERDERF 
KRIJGEN, OF DAt StRIPS 

wORDEN GEzIEN ALS 
OPStAPJE NAAR “ECHtE 

LiTerATuur”
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Strips gestript
Als student lees je serieuze studieboeken, vakliteratuur en hooguit nog eens een 
veelgeprezen roman. Met stripboeken kun je al sinds de basisschool niet meer aankomen. 
Of is dit beeld achterhaald? Rik Spanjers (1985), de enige promovendus aan de UvA die 
zijn proefschrift schrijft over strips, en Thom Roep (1952), oud-hoofdredacteur van de 
Donald Duck en schrijver van onder andere de serie Van nul tot nu, beweren het laatste.  
tekst /// Kim Schoof   Beeld /// Anne mondeel
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‘H ebben jullie al geluncht? Ik half, ik 
wil nog wel een soepje ofzo.’ Ronald  
Snijders is pas net gaan zitten als een 

niet te stuiten woordenstroom al losbarst. ‘Wordt 
dit een coverartikel?’ Lachend: ‘Dat hangt er zeker 
vanaf hoe leuk mijn antwoorden zijn.’ Tegen het 
decor van een bord paprikasoep doet Snijders zijn 
bestaan uit de doeken, dat hij bijna presenteert als 
een theaterstuk. 

‘Al vanaf mijn achtste wilde ik komiek worden. Ik 
was fan van André van Duin. Ik kende al zijn sket-
ches uit mijn hoofd, verzamelde alles van hem, ik 
wilde hem eigenlijk zíjn. Later kwamen daar an-
dere voorbeelden bij: Herman van Veen, Monty 
Python, Jiskefet. Ik maakte ook allemaal opstellen, 
hoe zeg je dat, verhaaltjes schreef ik, strips. Radio-
programmaatjes maakte ik thuis, met een casset-
terecorder. Zodat je je stemmetje kon opnemen, 
en daar dan weer overheen een stemmetje kon 
doen… Echt met allemaal typetjes…’ Hoog stem-
metje: ‘Hallo? Hallo!’ Snijders lacht: ‘Hele koortjes 
kon je dan inzingen.’

Heeft die vroege liefde voor theater je beïn-
vloed in je studiekeuze?
Nadenkend: ‘Ja, ik dacht: ik ga íets in de media 
studeren, dan ben ik in ieder geval op de goede 
weg. Tijdens mijn studie ben ik stage gaan lopen 
bij de VPRO, zij maakten toen programma’s als 
Waskracht en De slag om Brussel. Het was echt een 
broedplaats voor jong talent, mensen als Roland 
Duong en Micha Wertheim zaten daar toen al bij. 
Ik was zelf toen heel onzeker, en nog heel bleu, ik 
wist niks.’ 

Had je dan niets geleerd tijdens je studie com-
municatiewetenschap aan de UvA?
‘Jawel, bepaalde aspecten uit mijn studie ge-
bruik ik nog steeds in mijn werk. Het sociaal- 
psychologische aspect van de studie vond ik heel 
leuk. Dat gaat onder andere over manipulatie, 
over een boodschap overbrengen. In het basis-
communicatiemodel heb je een boodschap, een  
zender, een ontvanger en een kanaal. Het verschil 
tussen de boodschap die de zender heeft bedoeld 
en de boodschap die de ontvanger denkt te ont-
vangen, dat heet ruis. Dat is wat er verloren gaat 
van de intenties van de zender. Daar gaat een groot 
deel van mijn werk ook over, de ruis in communi-
catie. 

Wat gebeurde er na je studie? Een rechte lijn 
naar wereldfaam?
Lachend: ‘Nee, ik heb eerst een lange tijd als re-
dacteur voor televisieprogramma’s gewerkt, zoals 
voor het programma van Midas Dekkers, en ook 
voor Paul de Leeuw. Maar ik bedacht ook vragen 
voor Triviant, ken je dat, dat is zo’n spelletje? Nou 
ja, dat heb ik drie jaar gedaan, maar ik merkte dat 
mensen me toen echt als redacteur ervoeren, als 
iemand die ondersteunend is voor andermans 
ideeën. Je wordt dan niet gezien als maker, als ie-
mand die zelf dingen kan verzinnen.’ 

Is het moeilijk om uit die rol te komen? 
Snijders denkt even na, werkt een paar lepels soep 
naar binnen. ‘Ja, ik dacht: ze zien wel wat ik kan, 
het komt wel op me af. Maar zo werkt het natuur-
lijk niet, je moet jezelf echt positioneren. Toen ben 
ik gestopt en begon ik met freelancen, teksten 
schrijven, en ook in het theater dingetjes doen. Dat 
was leuk, maar je moet wel hard werken voor je 
succes. Ik heb eigenlijk tien jaar een beetje in de 
marge gezeten. Ik merk nu dat mijn publiek steeds 
groter wordt. Mijn theatershow loopt heel goed, 
en twee van mijn boeken worden opnieuw uitge-
geven. Dat is wel fantastisch hoor.’

De ‘dingetjes’ die Snijders als freelancer deed 
leidden onder andere tot de publicatie van 
drie boeken. Daarnaast maakte Snijders met 
collega Fedor van Eldijk de absurdistische 
radioshow binnenland 1, waarin ze actualitei-
tenprogramma’s op de hak namen.

Is je werk kritisch bedoeld? Ten opzichte van 
de zender en de ontvanger?
‘Nee, ja, hoe noem je dat, het is meer verstorend 
of ontregelend bedoeld. Veel media komen binnen 
als diarree, en gaan er ook net zo snel weer uit.’ La-
chend: ‘Dat klinkt een beetje vies… Ik bedoel dat je 
hoofd bijna alles accepteert, zo lang het nog enigs-
zins normaal klinkt. Tót het moment dat er dingen 
niet meer kloppen. Dat vind ik interessant, dat 
blijft je bij. Je wordt als luisteraar uit je systeem ge-
haald, uit de patronen die we allemaal zonder dat 
we het doorhebben heel gemakkelijk consumeren.’

En met binnenland 1 legde je die diarree 
bloot?
‘Ja, we wilden mensen aan het lachen maken, maar 
ook bewust maken van de manier waarop ze elke 
dag nieuws binnen krijgen. Ze scherp houden. De 
media communiceren op een bepaalde manier met 
hun publiek, die je verder nergens anders hoort.’ 
Hij zet de stem op van een voetbalcommentator: 
‘Het is typisch hoe een voetbalcommentator hier 
eh… verslag doet, helemaal op zo’n toon…’ Ge-
wone stem: ‘Niemand in het echte leven praat zo, 
waarom is dat? Waarom accepteren we dat een 
voetbalcommentator zo praat? Dat zijn blijkbaar 
de geldende conventies. De media gebruiken die 
conventies om dingen op een bepaalde manier 
belangrijk te maken. Ik vroeg me af: als je een 
volstrekt willekeurige boodschap brengt volgens 
die conventies, en verpakt als een nieuwsbericht, 
wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er kortsluiting  

veeL MediA koMen 
BINNEN ALS DIARREE, 
en gAAn er ook neT 

zO SNEL wEER UIt
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Ronald Snijders (1975) zet het normale om in het abnormale. Dat 
doet hij in radio- en tv-programma’s en in de boeken Een normaal 
boek (2006), Een ander boek (2012) en De Alfabetweter (2013). 
Op 6 september gaat zijn absurdistische theaterstuk One man show 
in reprise.   tekst /// Hanna Bijl en Lianne Kersten   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Op het scherpst 
van de snede
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in je hoofd. Dat vind ik heel erg leuk’

Hoe laat je de stoppen dan doorslaan bij je 
publiek?
‘Ik zal een voorbeeld geven’ Grinnikend: ‘Voor de 
uitzending van Binnenland 1 op 1 mei hadden we 
verzonnen dat er een stille tocht plaatsvond voor 
slachtoffers van Goede Tijden Slechte Tijden. Toen 
zonden we dus primetime op Radio 1 een verslag 
van de mars uit, zogenaamd een hele stoet, met de 
Last Post en het Wilhelmus, alles erop en eraan. 
Radio 1 is natuurlijk gewoon een nieuwszender, 
dus heel veel mensen dachten, wat is dit, wacht, is 
het al 4 mei? Zo komt je belevingswereld ineens op 
losse schroeven te staan.’

Waren luisteraars daar wel van gediend?
‘Veel mensen vonden het grappig, maar we kregen 
ook boze reacties. Dat we daar niet mee mochten 
spotten. Je moet ook oppassen dat je niet te ver 
gaat. In de jaren 30 van de twintigste eeuw werd er 
eens een hoorspel uitgezonden van Orson Welles, 
War of the Worlds, waarbij er zogenaamd manne-
tjes van Mars waren geland. Dat was zo levensecht 
dat iedereen zijn huis uit ging: men dacht dat de 
wereld was overgenomen door Marsmannetjes. 
Totale paniek! Chaos in het land!’ Snijders lacht, 
soepspetters vliegen in het rond. ‘Dat wilden we 
met Binnenland 1 dus níet bereiken.’

‘Wij zijn ook wel eens over de grens heen gegaan, 
bijvoorbeeld toen we een in memoriam uitzending 
maakten naar aanleiding van de dood van Paul Mc-
Cartney…’, voegt er mompelend aan toe: ‘… tweeën-
veertig jaar geleden.’ Hij lacht: ‘Er bestaat namelijk 
een mythe dat Paul McCartney tweeënveertig jaar 
geleden al overleden zou zijn, en dat hij sindsdien 
vervangen zou zijn door een dubbelganger. Daar 

zijn hele complottheorieën omheen bedacht, met 
allerlei zogenaamde aanwijzingen op albumhoe-
zen enzo. Wij haakten daarop in en maakten zo’n 
half geïmproviseerd radioprogramma dat je wel 
vaker hoort als er onverwacht een beroemdheid 
overlijdt.’ 

Snijders zet een radiostem op: ‘We hebben net 
vernomen dat Paul McCartney is overleden, twee-
enveertig jaar geleden, we gaan erover praten met 
mensen die hem gekend hebben en mensen die 
hem niet gekend hebben.’ Normale stem: ‘Com-
pleet met zo’n verwarde journalist die het nieuws 
net te horen heeft gekregen en nu ter plekke die 
uitzending moet gaan vullen, met onhandige vra-
gen en dan platen verkeerd afkondigen. Wij von-
den dat heel grappig, maar we zaten zo dicht tegen 
de werkelijkheid aan dat de telefoon toen rood-
gloeiend heeft gestaan. Veel fans waren woedend, 
zegden hun VPRO-lidmaatschap op. We balanceer-
den met deze show echt op het snijvlak van de re-
aliteit.’

Je noemt je werk zelf liever geen satire maar 
absurdisme. Wat is het verschil daartussen?
‘Absurdisme valt eerder in de categorie ironie. 
Satire reageert op de buitenwereld en neemt een 
stelling in. Ik denk dat absurdisme meer komt van-
uit de binnenwereld. Hoe wij de wereld ervaren en 
hoe de dingen bij ons binnenkomen. En dat gaat 

veel meer op onbewust niveau, het gaat meer over 
de beleving van hoe actualiteit binnenkomt dan 
dat je er iets over wilt zeggen.’

‘Satire is ook maar beperkt houdbaar. Een sketch 
over Balkenende is nu niet meer relevant. Het 
grappige is dat je als absurdistisch programmama-
ker vaak wordt ingehaald door de werkelijkheid. 
Met Binnenland 1 hadden we soms items die al 
weken of maanden op de plank lagen en waarvan 
we niet wisten in welke uitzending ze moesten... 
En dan plotseling werd iets actueel. Zo hadden we 
iets over olieboringen, iets met Shell, en dan in-
eens werd dat voorpaginanieuws in de Volkskrant. 
Toen we dat uitzonden dacht iedereen: ze zitten 
bovenop het nieuws. Maar we zaten helemaal niet 
bovenop het nieuws, het nieuws kwam achter ons 
aan!’

Je theatershow gaat alweer zijn tweede 
seizoen in. Ben je nog wel eens zenuwachtig 
voor een voorstelling?
Vrolijk: ‘Nee, eigenlijk niet. Het programma van 
de show is na een heel seizoen spelen nu wel ge-
perfectioneerd, daar verander ik inhoudelijk nog 
maar heel weinig aan. Ik las laatst een interview 
met Hans Teeuwen, dat hij voor een voorstelling 
alleen maar kan kotsen en dan in godsnaam maar 
het toneel op gaat en daarna pas weer kan eten. 
Echt een lijdensweg, dat heb ik helemaal niet. Nee, 
ik kan tamelijk ontspannen een kipsaté eten, het 
laten zakken en een kopje koffie drinken, en daar-
na vrolijk de show gaan spelen.’

Heerlijk!
Snijders lacht en veegt zijn soepkom leeg met een 
stuk brood: ‘Ja hè! Ik zou mezelf benijden als ik het 
niet zelf was!’ 

Journalistiek HeT IntErvIEw

ik zou MezeLF 
BENIJDEN ALS IK HEt 

NIEt zELF wAS

Onterecht onbelicht
Over welk bijzonder gedicht uit een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze keer is het de beurt aan 
Erik Bindervoet (1962), dichter, tekenaar, James Joyce-kenner en -vertaler.   tekst /// Fien Veldman   Beeld /// Liliane Smith

the moon’s soft golden meshes make

all night a veil;

the shore-lamps in the sleeping lake

laburnum tendrils trail.

  

the sly reeds whisper in the night 

a name her name, 

and all my soul is a delight, 

a swoon of shame.

zürich, 1916.

James Joyce

‘J e kunt het bijna romantisch noemen,’ zegt 
Erik Bindervoet. ‘Dit gedicht is eigenlijk 
heel breekbaar. Zo kennen mensen Joyce 

niet. Hij is altijd heel breedsprakig: Ulysses is een 
groot boek en Finnegans Wake is een nóg gro-
ter, zeer onbegrijpelijk boek. Het geweld van zijn 
proza - zo groots en overweldigend - staat in sterk 
contrast met het vluchtige moment dat Joyce in dit 
gedicht probeert te grijpen.’ De faam van Joyce’s 
proza staat eveneens in contrast met zijn, volgens 
Bindervoet, ‘onterecht onbelichte’ gedichten. Hij 
voegt toe: ‘Maar wat wil je ook, Ulysses is zoiets 
moois, dat overschaduwt zijn poëzie natuurlijk. 
Het overschaduwt sowieso al bijna de rest van alle 
wereldliteratuur.’  

Jong meisje
‘Zelfs al is de thematiek van het gedicht sentimen-
teel en bijna clichématig, Joyce weet je toch altijd 
in te pakken met zijn poëtische muzikaliteit. Daar-
in is hij onovertroffen. Dat is ook de manier waar-
op hij zijn lezers vasthoudt in zijn proza,’ aldus 
Bindervoet. ‘Joyce was zanger - dat zie je terug in 
dit gedicht. Moon’s meshes make… Het allitereert 
als een gek.’ 

Hij vertelt over zijn voorliefde voor Japanse  
poëzie: ‘Daarin zitten veel natuurbeschrijvingen, 

die dan bijna ongemerkt overgaan in de emotie: 
dat heeft dit gedicht van Joyce ook. Die overgang 
van de buitenwereld naar de binnenwereld. Hij 
beschrijft de maan, de nacht, het meer – en dan 
opeens gaat het riet fluisteren, fluistert het haar 
naam.’ Joyce was op het moment van schrijven 
verliefd op Amalia Popper, een van zijn leerlingen, 
vertelt Bindervoet. ‘Het is ook eigenlijk heel pro-
zaïsch, zo’n oudere man die dan verliefd wordt op 
een jong meisje.’ 

begrijpelijk
Hij pakt de Nederlandse vertaling van het gedicht 
erbij. ‘Het is in 1982 eens vertaald, maar deze 
mensen hebben ervoor gekozen om het bijna  
niet-rijmend te vertalen. Voor de betekenis is dat 
prima, maar de muziek is eruit verdwenen.’ Hij 
analyseert de vertaling woord voor woord. ‘De 
titel, “Alleen”, daar kan je je geen buil aan vallen, 
natuurlijk. Het is moeilijk hoor, vertalen, dus ik 
heb er alle respect voor dat iemand het probeert, 
maar ik zou het toch rijmend proberen te maken. 
Night en delight, en name en shame, dat zou toch 
niet te moeilijk moeten zijn.’ Volgens Bindervoet 
wordt er te gauw ‘aan het gemiddelde opgeofferd’. 

‘Het moet allemaal maar begrijpelijk zijn. Dan ben 
je dus eigenlijk niet aan het vertalen, maar aan het 
uitleggen.’

‘De muzikaliteit moet terug in het gedicht,’ vindt 
Bindervoet. De onderwerpkeuze is namelijk van 
ondergeschikt belang: ‘Er is natuurlijk maar een 
beperkt aantal onderwerpen in de literatuur. Daar 
moet je het niet van hebben. Het gaat er echt 
om hoe je het opschrijft.’ Hij wil wel een poging  
wagen om Joyce’s Alone opnieuw te vertalen,  
inclusief de muzikaliteit en het rijm. ‘Daar moet ik 
dan wel even een paar nachten over slapen,’ aldus 
Bindervoet. Hij mailt later: ‘Ik denk dat ik hiermee 
al een heel eind ben, maar wil je er wel bij zetten 
dat het een eerste poging is?’ 
 

Alleen

De nacht door mazen van de maan
In grijsgoud gaas,
In ’t slapend meer gaan lampen aan
In gouden regenwaas.

Geniepig riet zegt zacht de nacht
Een naam - haar naam - 
En heel mijn ziel geniet en lacht,
Bezwijmd, beschaamd.

Zürich, 1916. 
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‘i k ben niet zo van de heldenverering’, 
bekent Nelleke Noordervliet als ik 
haar vraag naar het onderwerp van ge-

sprek. ‘Er is niet een enkeling die mijn werk 
of leven heeft beïnvloed. Dat zijn verschil-
lende mensen geweest.’ Het liefst zou ze een 
ode brengen aan de geschiedenis. ‘Alles wat 
je als schrijver maakt staat in een lijn met 
werken van je voorgangers. Je maakt deel uit 
van een traditie. Daar ben ik me continu van 
bewust.’ Als ze dan echt een persoon moet 
kiezen wordt het iemand waarmee ze zich 
verbonden voelt. Ze klinkt vastberaden: ‘Ter 
compromis vind ik dat ik er twee mag doen. 
Ik ga niet kiezen.’

Noordervliet geeft toe heus wel eens tegen 
iemand op te kijken. ‘Ik wil me alleen wel 
met zo’n persoon kunnen identificeren. Als 
je iemand niet kan evenaren, blijft dat frus-
treren.’ Zelf probeert Noordervliet tijdens 
het schrijven constant te zoeken naar ver-
bindingen tussen maatschappelijke gebeur-
tenissen en oorzaken uit het verleden. ‘Twee 
personen die dit ook doen, hoe erg ze ook van 
elkaar verschillen, zijn Hannah Arendt en 
Hella Haasse.’ Arendt gaat in haar bekende 
The Origins of Totalitarianism op zoek naar 
de wortels van totalitaire staten en zoekt 
daarmee een historische verklaring voor de 
samenleving. Haasse kijkt in haar werk on-
der de oppervlakte van ons leven waarbij 
hedendaagse vragen via onderaardse dra-
den met het verleden worden beantwoord. 
Noordervliet gaat ook zo te werk: ‘Het is een 
goede manier om met de hedendaagse wer-
kelijkheid om te gaan.’ 

onafhankelijkheid
De grote onafhankelijkheid van beide vrou-
wen spreekt Noordervliet erg aan. ‘Haasse 
heeft zich nooit wat aangetrokken van lite-
raire modes. Ze deed datgene waarvan ze 
vond dat het gedaan moest worden en sloeg 
altijd nieuwe wegen in.’ En dan Arendt, ver-

Onafhankelijk 
tegen de 
heldenverering 
Schrijfster Nelleke Noordervliet 
(1954) weigert één persoon op 
te hemelen, en huldigt daarom 
zowel filosofe Hannah Arendt 
(1906-1975) als collega Hella 
Haasse (1918-2011). Twee onaf-
hankelijke vrouwen op zoek naar 
verbindingen tussen heden en 
verleden.   
tekst /// Eva menger   Beeld /// Daan muller 
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volgt Noordervliet, een filosofe die volledig is 
afgebrand door haar collega’s. In Eichmann 
in Jeruzalem verslaat Arendt het proces van 
SS-functionaris Eichmann en beschrijft hem 
daarin als een eenvoudig ambtenaar. Dit boek 
vormde de grondslag voor haar theorie van 
de banaliteit van het kwaad, die impliceert 
dat kwaad zich niet manifesteert als een mon-
sterachtige duivel maar als bureaucratie. ‘De 
hele wereld viel toen over haar heen, maar 
toch bleef ze overeind staan. Dat vind ik on-
gelooflijk dapper.’

Noordervliet vindt het moeilijk om in te 
schatten of dapperheid essentieel is bij het 
schrijverschap. ‘Het is een raar vak. Je moet 
eigenlijk aan een lichte vorm van zelfover-
schatting lijden om te denken dat mensen op 
jouw woorden zitten te wachten. Maar tegelij-
kertijd zit er altijd die onzekerheid. Een soort 
schaamte voor je eigen werk. Dat is een voort-

durend gevecht.’ Het belangrijkste is volgens 
Noordervliet onafhankelijkheid; tevens de 
reden waarom ze niet in heldenverering ge-
looft. ‘Het klinkt misschien egoïstisch, maar 
ik schrijf enkel boeken die ik zelf zou willen 
lezen. Het is een middel om grip te krijgen op 
de wereld, het leven en mensen om mij heen. 
Met elk boek creëer je een soort kleine we-
reld die, in tegenstelling tot de werkelijkheid, 
helemaal rond in elkaar zit. Met een begin, 
midden en einde. Ik noem het ook wel een 
valse illusie.’ 

Hoe onafhankelijk ze ook mag zijn, spieken 
bij collega’s mag, vindt Noordervliet. ‘Af en 
toe sla ik een boek van Arendt of Haasse open, 
om een willekeurige bladzijde zin voor zin te 
ontleden. Op deze manier leer ik van ze, maar 
dat betreft maar een klein aspect van mijn 
werk. Ik vind het onnodig ze daarvoor tot 
held te verklaren.’ 
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6 september: Full moon on The beach
Beachclub Bloomingdale, Bloemendaal, 16:00 - 01:00 uur, 
kaarten vanaf €25, jongens moeten een meisje meenemen
De Thaise full-moonparties zijn een begrip. ‘Fout, toeristisch, maar toch  
een ervaring,’ zeggen de reistijgers erover. Zo ook deze: de kaarten zijn  
aan de prijs, de voorwaarden belachelijk gender role-bevestigend maar:  
het is een ervaring. Weliswaar niet in Amsterdam, maar hé, als je niet  
naar Bangkok hoeft, valt Bloemendaal wel mee. Zo zie je nog eens wat van  
de wereld. 

Hele maand: Winkelreis de shoperade
Winkelcentrum Osdorpplein, open 09:00 - 18:00 uur
Hoewel de naam wat knullig is (De Shoperade, winkelreis langs  
verschillende culturen) is dit een ster aan het reizigersfirmament: in  
deze bazaar reis je met een paar stappen van Suriname naar Vietnam.  
Het is niet de Mahane Yehuda-soek in Jeruzalem of de nachtelijke Donghua-
men-markt in Beijing, maar het komt in de buurt. Drink thee in de Turkse 
theesalon, laat je nagels doen bij de Chinese dames, koop een Marokkaans 
gewaad of eet de lekkerste soto ajam van Amsterdam en je komt  
verzadigd en vol verhalen thuis. 

12, 13 en 14 september: read my World internationaal 
literatuurfestival
Tolhuistuin, zie voor verdere informatie www.readmyworld.nl 
‘Ben je in Guyana geweest? Prachtig hè, het werk van Ruel Johnson! Ken je 
dat niet? Tja, die mensen bestaan natuurlijk ook.’ Deze zin kan je na een be-
zoek aan het Read My World festival, dat door Stichting Literaire Activiteiten 
Amsterdam, Perdu en de School der Poëzie wordt georganiseerd, achteloos 
inzetten om iemand de loef af te steken. Het thema van dit jaar is de Caraïbi-
sche literauur. Verwacht feministische romanciers uit Haïti, theatermakers 
uit Suriname en spoken word-artiesten uit Barbados. 

de derde dinsdag van september: noord-Koreaans 
restaurant Haedanghwa
Middenweg 6, dinsdag t/m zondag, 18:00 - 22:00 uur, menu’s 
rond de €30
Neem je anti-consumptieve reisvrienden mee naar dit door de Noord- 
Koreaanse staat erkende restaurant en laat zien dat je ook niet van Prins-
jesdag houdt. Behalve een menu met gerookte bonen, soep van boekweit-
noedels en gestoomde rijst met peperpasta krijg je een hele avond vermaak: 
de bediening bestaat uit professionele zangeressen en danseressen, die je 
diner zullen omlijsten met traditionele Noord-Koreaanse dans en zang. Als 
je bereisde metgezellen na dit bizarre avontuur nog steeds vinden dat je niet 
wereldwijs bent, vliegen ze maar op. Naar Alaska, bijvoorbeeld.

Stereotypes bestaan. Lees hier elke maand de agenda van een karikatuur 
FGw’er. Hang rond in je eigen straatje of stap in de wereld van je favoriete cliché. 
Deze maand: De met weinig bagage thuisgekomen reiziger. Je kent ‘m wel. 
Lekker hokjesdenken.   tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// claudia Spinhoven

n a een zomer die eeuwig leek te duren keren de studerende vakantiegangers faculteitswaarts, om 
bij de koffieautomaten hoog van de toren te blazen over hun reizen. Ze snoeven dat ze uitsluitend 
verbleven bij authentieke locals, duurzame micro-ondernemingen stimuleerden en echte, onge-

repte natuur hebben gezien. Ze praten over Dar (‘-es-Salaam’ moet je er zelf bij denken), Tbilisi en Río 
Gallegos alsof het respectievelijk de Jordaan, De Pijp en Oud-West betreft, vinden mensen die backpac-
kend door Oost-Europa reisden burgerlijk en zijn er als de kippen bij om andermans vermeend exotische 
reisbestemmingen af te branden als ‘commercieel, maar voor sommigen misschien wel leuk.’ Eén iemand 
houdt zich op de vlakte: de met weinig bagage thuisgekomen reiziger (MWBTR). Deze vriendelijke 
ziel verbleef dolgelukkig drie weken in een Frans dorpje, kampeerde aan een Italiaans meer of wandelde 
door de Eiffel. Hij beleefde naast bezoekjes aan rommelmarkten en uitgebreide lunches geen noemens-
waardige vakantiehoogtepunten. Lieve MWBTR, jouw verhalen steken misschien wat schril af bij die 
grootse en meeslepende vakantienarratieven, maar hebben ook waarde. En daarbij: dicht bij huis hangen 
genoeg exotische luchtjes. Neem je reistijgervrienden mee en laat zien dat authenticiteit geen vliegticket 
naar Mumbai behoeft. 

19September



September 2120 Babel

situatie: werkgroep premodern
Zomaar een schets van een willekeurige college. 
We schrijven de vijfde verdieping van het P.C. 
Hoofthuis, maandagmiddag na de lunch. Een groep 
geschiedenisstudenten, mezelf inbegrepen, verza-
melt zich voor de deur van een lokaal, in afwach-
ting van hun werkgroep over premoderne propa-
gandacultuur. Het college gaat over vijf minuten 
van start, de docente is er nog niet. ‘Fijn weekend 
gehad?’ vraagt een meisje aan een jongen, die 
daarvoor wat verveeld op zijn iPhone stond te 
swipen. Een bespreking van hun afgelopen dagen 
volgt. Feestje, chillen, naar het park: zomerse ac-
tiviteiten. 

Een tweede meisje komt gehaast aanrennen met 
een A4-tje in haar hand. De jongen kijkt haar ver-
wonderd aan. ‘Hadden we een opdracht?’ Hij doelt 
op de bronnenanalyse van een pamflet uit de ze-
ventiende eeuw, die we aan het begin van het col-
lege geacht worden in te leveren. Ze antwoordt be-
vestigend. ‘Ja, ik heb ook maar wat gedaan hoor. Ik 
had er echt geen tijd voor.’ De jongen beaamt dat, 
hoewel hij dus blijkbaar de opdracht niet heeft ge-
maakt: ‘Hoe kan ze denken dat we daar tijd voor 
hebben?’ Men deelt deze mening. ‘Het is echt te-
veel, die opdrachten,’ zucht het eerste meisje.

Even later is het college begonnen. De docente 
neemt een slok van haar koffie en begint over de 

gelezen teksten. De jongen die eerder buiten stond 
en de opdracht niet had gedaan klapt zijn laptop 
open en surft naar Facebook. Terwijl de docente 
ingaat op de pre-nationale sentimenten die uit 
vroegmoderne propaganda naar voren komen, 
liket hij foto’s van (waarschijnlijk) het afgelopen 
weekend. Wanneer zij enthousiast de gebruikte 
symboliek in spotprenten ter sprake brengt, vult 
hij op Buzzfeed een quiz in om erachter te komen 
welk Friends-karakter hij is. Joey, zo blijkt. Aan de 
wat peinzende blikken die de andere studenten op 
hun laptops werpen te zien is hij niet de enige. 

‘Ziezo. Genoeg gepraat, laten we het over de  
opdrachten hebben.’ Er valt een stilte wanneer 
de docente haar betoog beëindigt. Als ze vraagt  
of iemand zijn analyse van de teksten met de groep 
wil delen, kijken mensen zo neutraal mogelijk naar 

het plafond, hun handen of vaagjes in de verte.  
Het meisje dat de opdracht op het laatste moment 
in elkaar heeft gerammeld steekt dapper van  
wal, haar relaas bestaat vooral uit nuanceringen  
en wekt de indruk dat ze het eigenlijk ook niet 
weet. Vooruit dan maar weer, ik meng me in de 
discussie. Een paar andere mensen die hun werk 
ook hebben gedaan vallen me bij. Een wat nutte-
loos gesprek volgt: de helft van de groep let niet 
op, de andere helft is het met elkaar eens. Tot stui-
tend inzicht komen we niet, men neemt genoegen 
met half werk. 

ergernis en de vraag van de maatschappij
Waarom erger ik me zo aan dit soort praktijken? 
Mijn zaak is het toch verder niet, dat mijn mede-
studenten de kantjes er vanaf lopen? Zo kom ik 
zelf slim uit de hoek, dat is toch precies wat ik wil? 
Het ligt ingewikkelder. Ik vind het weliswaar pret-
tig om gelijk te hebben, maar niet als er simpelweg 
geen andere meningen bestaan. Bovendien bevat 
deze situatieschets implicaties die verder rijken 
dan de muffe collegezalen van het P.C. Hoofthuis, 
het bereikt de maatschappij buiten de universi-
taire muren en kan zelfs invloed op wereldniveau 
hebben. Het gaat er dan ook niet om dat mijn me-
destudenten, die ik in gedachten soms verwen-
singen als lapzwansen en klaplopers toebijt, zich 
zo slecht voorbereiden over dubbele bodems en 
propagandawaarde van zeventiende-eeuwse pam-
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fletten. Het gaat erom dat ze zich ergens voor in 
kunnen zetten, leren te werken aan iets wat ze 
geacht worden te doen en niet met middelmatig-
heid genoegen nemen. Studenten krijgen van de 
maatschappij de kans zich te ontwikkelen, zich te 
verdiepen en te doen wat ze leuk en interessant 
vinden. 

Diezelfde maatschappij vraagt iets terug: goede 
denkers, die gemotiveerd en hardwerkend oplos-
singen kunnen aandragen voor de problemen die 
de eenentwintigste eeuw met zich mee heeft ge-
bracht. Op het moment van schrijven bloedt de 
wereld en zijn miljoenen mensen hun leven niet 
zeker. De Gazastrook wordt beschoten, het neerge-
haalde vliegtuig van vlucht MH370 naar Maleisië 
zorgt voor een wereldcrisis en in Nigeria worden 
dorpen uitgemoord. Grote problemen, grote ver-
halen die om grote oplossingen vragen. Ook op 
kleiner niveau is er behoefte aan visie: het Neder-
lands onderwijssysteem rammelt, de verschillen 
tussen arm en rijk nemen steeds meer toe en het 
woningtekort in Amsterdam loopt op. 

Het nut en de toewijding 
Wat heeft dit met die werkgroep premodern te 
maken op maandagmiddag in het P.C. Hoofthuis? 
Ik schreef het al: de houding van de studenten in 
deze werkgroep is niet uniek. Er zijn talloze stu-
denten aan de FGw die, niet gehinderd door enige 

kennis van zaken, dagelijks naar college komen. 
Ze geven weinig blijk van toewijding als ze zeg-
gen dat ze hun werk niet hebben gedaan, omdat ze 
er ‘het nut niet helemaal van inzien’. Dat lijkt wel 
verdacht veel op het commentaar dat menig gees-
teswetenschapper kent van verjaardagen waarop 
een nurkse oom vraagt: ‘Leuk hoor, geschiedenis/
Frans/filosofie, maar wat kan je er nou eigenlijk 
mee?’ Het standaardantwoord ter legitimatie van 
de studiekeuze luidt: ‘Het gaat er niet om wat je 

precies doet, het gaat erom dat je leert denken op 
een bepaalde manier, op een hoog niveau.’ Precies 
dat is het probleem van de lapzwansstudent: door 
de kantjes er vanaf te lopen leer je niet op een 
hoog niveau te denken. Door genoegen te nemen 
met middelmatigheid blijft het denken ook op dat-
zelfde middelmatige niveau hangen. En dat gaat 
mee de maatschappij in, als de student straks de 
poorten van de universiteit verlaat. Of erin blijft: 

het maakt niet uit of de afgestudeerde zich aan 
de FGw in de werken van Aesopus gaat verdie-
pen, stukken gaat schrijven voor lifestylebladen, 
maatschappijleer gaat geven op het Taborcollege 
in Hoorn of quizzen gaat bedenken voor Buzzfeed: 
het gaat erom dat het toegewijd gebeurt. 

Waar een tekort aan toewijding toe kan leiden is  
te zien in de huidige stand van de Nederlandse  
(en Europese) politiek. Door een gebrek aan visie 
en noodzaak tot het behouden van de eenheid, 
worden voortdurend compromissen gesloten, die 
leiden tot middelmatige, weinig structurele  
oplossingen. Dat is op hoog politiek niveau, maar 
op alle andere niveaus van de samenleving lijkt de 
middelmatigheid doorgedrongen. Hannah Arendts 
idee van de ‘banaliteit van het kwaad’, waarin het 
kwaad (denk: concentratiekampen, totalitarisme) 
mogelijk wordt gemaakt door gemiddeld wer- 
kende mensen die niet zelf nadenken, komt niet  
uit de lucht vallen. Wanneer er aan het eind van  
dit studiejaar weer een hele generatie midden-
moot afstudeert, houd ik mijn hart vast. Voor  
het land en voor de wereld. Het is tijd voor toewij-
ding. 

Jesse Beentjes is vierdejaars geschiedenis aan de 
FGw en hoofdredacteur van Babel Magazine.

MIJN zAAK IS HEt 
tOCH NIEt, DAt MIJN 
MEDEStUDENtEN DE 
KANtJES ER VANAF 

LoPen? 

OP ALLE NIVEAUS, 
GROOt EN KLEIN, IS ER 

BEHOEFtE AAN VISIE 

toewijding tegen de middelmaat
Een nieuw studiejaar, nieuwe kansen, nieuwe studenten. Zou het weer een jaar 
aanmodderen worden, met zesjes, Facebook in college en eindeloos orerende 
docenten, omdat de studenten zich niet hebben voorbereid? Een pleidooi tegen 
de middelmatigheid.   tekst /// Jesse Beentjesf   Beeld /// masha Emelyanova



Huilen en tandenpoetsen gaan niet tegelijkertijd. Je tranen druipen in je mond 
en vermengen zich met je tandpasta, die hierdoor een Parodontax-smaak 
krijgt. Ademen is ook lastig en als je je neus ophaalt komt er een wolk min-
tachtig schuim door je holtes naar binnen. Toch poets ik door, mijn twee mi-
nuten zijn tenslotte nog niet voorbij. Mijn toilettafel is leeg. De verschillende 

tandenborstels die hij in de loop der maanden bij me achterliet heb ik wegge-
gooid. Je denkt dat het helpt, alle aandenkens weggooien. Of op zijn minst in 
een schoenendoos onder je bed schuiven. Maar waar eerst één tandenborstel 
lag, en toen opeens een tweede, lepeltje-lepeltje met de jouwe, zie je nu een 
leegte. 

Niet vaak heb je de mogelijkheid om naar jezelf te kijken als de tranen over 
je wangen stromen. In films zijn huilende mensen vaak mooi en ontroerend. 
Verstild verdriet, gevangen in zwart-wit. In mijn gedachten zie ik er ook zo 
uit, met een witte kanten zakdoek en een dramatische, grote zonnebril. En 
dan lijden in stilte. In werkelijkheid komt het verdriet er in onregelmatige 
snikken uit, oncontroleerbaar, en op de onhandigste momenten. In de spiegel 
zie ik rode ogen en gezwollen wangen. Geen spoortje glamour. Wel tandpasta, 
in mijn mondhoek.

Harry Mulisch zei: ‘Elke liefde is onherroepelijk het begin van een hartver-
scheurend einde.’ Dat is geen fijn uitgangspunt om een nieuwe amourette 
mee te beginnen. Eigenlijk wist ik ergens diep van binnen al dat het niet ging 
lukken, dat het hem niet was. Er was te veel twijfel, die ik te gemakkelijk weg-
wuifde. Zolang je het er maar niet over hebt, is er ook niets aan de hand, hiel-
den wij onszelf en elkaar voor. Ik wilde zo graag dat het wel lukte, dat hij hem 
wel was. Nu is het over en moeten zijn tandenborstels het ontgelden. Op een 
dag zal de lege plek op mijn toilettafel vol raken met andere spullen. Voor nu 
droog ik mijn tranen en veeg ik de tandpasta uit mijn mondhoek.

Ik weet niets over Canada, behalve dat Alanis Morissette er vandaan komt. Dit 
leek me gematigd relevante informatie, aangezien ik binnenkort naar Montré-
al vlieg om daar een semester te studeren. Tijd om te googelen. Meestal ben ik 
heel goed met Google. Dan typ ik volzinnen zoals ‘hoe lang moet ik sperziebo-
nen koken’ en word ik bijna altijd verwezen naar het forum van marokko.nl. 
Daar vertelt rahima0987 mij dat ze na zeven à acht minuten wel gaar zijn. De 
Marokkaanse online community en ik vragen ons regelmatig dezelfde dingen 
af. Dat vind ik rustgevend. Misschien vervult dat wel het jarennegentigideaal 
van de multiculturele samenleving. Het stemt me in ieder geval hoopvol. 

Een volzin over Montréal had ik eigenlijk niet, en ik wist ook niet zo goed wat 
ik wilde weten. Gewoon - wat moet ik verwachten? Zijn er leuke mensen? Is 
er wat te doen? Ik weet best dat dat zo is. Maar toch. ‘Hoe is het in Montréal’ 
googelen ging mij zelfs te ver en ik had ook weinig zin om op waarbenjij.nu te 
lezen hoe bijzonder Richard uit Ede de Canadese ijshockeymentaliteit vond, 
dus googelde ik gewoon maar de naam van de stad. 

Natuurlijk kwam ik uit bij Wikipedia. Daarom weet ik nu dat Montréal op een 
sikkelvormig eiland in de rivier Saint-Laurent ligt, en dat de Olympische Spe-
len van 1976 er werden gehouden. Informatie van onschatbare waarde. Na 
Parijs, Kinshasa en Abidjan is Montréal de grootste stad waar Frans de of-
ficiële taal is, aldus de amateurencyclopedie. Kinshasa. Hoewel de hyperlinks 
van Wikipedia lonkten, leek het mij leuker om zelf te bedenken waar Kinshasa 
ligt, hoe Kinshasa eruitziet, wie er wonen en wat iedereen daar zoal bezig-
houdt. Dankzij Kinshasa bedacht ik me dat ik de Montréal-Wikipedia ook 

maar beter links kon laten liggen. Ik zie wel over een paar weken of er wat 
te doen is in Montréal. Dat is juist leuk. Het onvoorspelbare. Ook marokko.nl 
biedt me geen antwoorden, deze keer. En dat is maar goed ook.

Tandpasta en het hartverscheurend einde 

Kinshasa/Montréal

tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// Jordie Volkerink

tekst /// Fien Veldman   Beeld /// Jordie Volkerink
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Een bed voor het volk
De Wibautstraat staat bekend om de heersende 
open-of-dicht-cultuur. Tijdelijke clubs als Canvas 
en Trouw vonden een paar jaar geleden hun 
huisvesting in respectievelijk het oude Trouw- en 
Volkskrantgebouw, waarna een eindeloze spe-
culatieronde ontstond over wanneer deze clubs 
hun deuren weer zouden sluiten. Inmiddels is er 
duidelijkheid: Trouw gaat – vooralsnog – over een 
half jaar dicht, en het tegenovergelegen Volks-
krantgebouw noemt zichzelf sinds mei Volkshotel: 
het is een heus hotel geworden waarin de reeds 
bestaande – tijdelijke – clubs Canvas en Doka een 
vast onderkomen gevonden hebben. 

Het Volkshotel is het eerste hotel in Amsterdam 
waar kamers per uur te huur zijn. En het enige 
hotel met een inpandige nachtclub. De doelgroep 
laat zich raden. Achterin het gebouw worden, 
net als vóór de metamorfose, ruimtes als atelier 
gebruikt door jonge kunstenaars en ontwerpers. 
De hotelkamers zijn veelal vormgegeven door 
studenten aan de Amsterdamse kunstacademies. 
Het restaurant is vegan. Het Volkshotel is iets 
wat Amsterdam nog niet had: een plaats waar 
iedereen welkom is, waar van alles gebeurt, waar 

je kan dansen, eten, drinken en waar je ook nog 
kan slapen. 

De opening van het hotel ging gepaard met de 
nodige bombarie: een overvolle Facebook-pagina 
van tevoren, eindeloze wachtrijen ter plaatse 
en, zoals het hoort bij een nieuw hotel, lampen 
die uitvallen, kapotte liften en nog ongewitte 
muren. De gasten konden luisteren naar bands 
en voordrachten, kijken naar dansers en acteurs 
en meedoen aan performances. Allemaal in de 
hotelkamers. 

Dat de voordrachten over de hele linie erg slecht 
waren (het woord ‘sperma’ viel per voordracht 
gemiddeld zeven keer, wat veel is), en dat het 
kijken naar een middelmatige theatervoorstelling 
in de kleine ruimte van een hotelkamer ergens 
wel erg ongemakkelijk is deed er niet toe: op een 
opening is alles per definitie leuk, en bovendien 
gratis. Hoogtepunt van de avond vond plaats in 
kamer 516, waar men samendrong om te kijken 
naar drie jongens die iets deden met een video-
scherm waarop kleuren te zien waren. Lang bleef 
onduidelijk wat er nu eigenlijk gebeurde, totdat 

iemand ernaar vroeg. Verschrikt keken de jongens 
om. ‘We installeren de beamer.’ 

Adres: Wibautstraat 150
Openingstijden: verschillend, zie website. 

BEOORDELINg: 

tekst /// Doortje Smithuijsen

Te midden van betonblokken en trambanen in 
Nieuw-West bevindt zich een koffiebar met de 
naam Coffeemania. De omgeving is ongezellig, 
maar Coffeemania vestigt zich, volgens hun web-
site, dan ook graag in buurten die wat sfeer en 
binding tussen bewoners kunnen gebruiken.  
In stadsdelen als Zuidoost en Nieuw-West zijn  
er meer nachtwinkels en broodje dönerzaken 
dan uitgaansgelegenheden te vinden. Toch begint 
de beschaving op deze plekken ook steeds meer 
op te rukken. Zo zijn er in de Jan van Galenstraat 
tegenwoordig een aantal gezellige cafés en  
koffiebars te vinden. Helaas lijkt het mooie  
initiatief van Coffeemania echter nog niet hele-
maal van de grond te komen, want het loopt er 
niet bepaald storm. 

De uitstraling van Coffeemania voldoet aan de 
eisen van het hedendaagse idee van ‘hip’. De grote, 
lichte ruimte is gevuld met industriële meubels, 
maar ook met wat antieke leren stoelen. De 
aankleding, die sterk aan de Coffee Company doet 

denken, zou goed kunnen werken, maar de ruimte 
oogt extra leeg wanneer er geen koffiedrinkers 
zijn. Dat is jammer, want daardoor voel je je als 
buurtbewoner niet uitgenodigd om er gezel-
lig koffie te gaan drinken. Bovendien draagt de 
muziek die uit de boxen klinkt ook niet erg bij aan 
sfeerverhoging: hiphop, afgewisseld met reclame-
berichten die horen bij een gratis Spotifyaccount. 
In de kelder van de koffiebar is een fitnesscen-
trum gevestigd. Dat is aan de ene kant een goede 
manier om de buurt bij elkaar te brengen, maar 
het doopt Coffeemania ook om tot fitnesskantine. 
Het hiphop liefhebbende personeel is echter wel 
vriendelijk en weet hoe een lekkere cappuccino 
gemaakt moet worden.

Ondanks de poging om Coffeemania tot een 
hippe plek te maken, is de koffiebar niet uitno-
digend. Coffeemania wil de buurt graag gezel-
liger maken, maar het kale en saaie karakter van 
de omgeving lijkt ervoor te zorgen dat mensen 
wegblijven. Daarnaast bevindt de koffiebar zich in 

een zijstraatje, waardoor je er snel voorbij fietst. 
Wellicht als Coffeemania wat opvallender oogt, 
andere muziek uit de boxen laat schallen en de 
buurtbewoners aan de koffiegeur gewend zijn, 
komt het initiatief nog van de grond. Laten we het 
hopen, want buurtbinding is belangrijk.

Prijs: Cappuccino €2,60 , dubbele espresso 
€3,00, taart €3,00
Adres: Ottho Heldringstraat 3
Openingstijden: maandag-vrijdag, 
9:00-17:00 uur.

BEOORDELINg:

tekst /// Azra Teijen

Nieuw-Wests Coffeemania
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OrgaanVleesGeesTesvoedseL

de ene student eet plofkip, de ander heeft vlees helemaal  
afgezworen. daniël Pais (1989), masterstudent Europese  
studies, kookt graag met orgaan- en ander afvalvlees.  
Hersenen, lever, tong, poten en hart. de liefde begon met 
het eten van kalfstong in Frankrijk en werd verder uitge-
werkt in een twee-koppig kookclubje, waar jongens die nog 
nooit in hun leven hadden gekookt plots allemaal moeilijke 
recepten maakten. alles mislukte, behalve de kalfstong met 
sauce piquante. Een nieuwe wereld ging open. Orgaanvlees 
is spotgoedkoop en het is eigenlijk heel bewust om alles 
van een dier te eten, toch? daniël bereidt hersenen met  
rozemarijn en salie onder een tosti-grill en maakt het Itali-
aanse melanzane alla parmigiana met plakjes kalfshart en 
bacon in plaats van aubergine. 

na een bezoek aan de turkse supermarkt Genco in amster-
dam-noord komen we in zijn kleine containerkeukentje op 
de ndSM-werf. daniël kletst over de mislukte gerechten van 
zijn kookclubje terwijl het hart in een pan met zout staat te 
weken om het bloed eruit te halen. ‘O wacht, we kunnen wel 
alvast de tomatensaus maken.’ daniël bakt ui en knoflook in 
olijfolie en doet er dan drie handen gehalveerde kerstomaat-
jes bij. nog een glas rode wijn erbij, wat tijm en oregano en 
pruttelen maar. na een uur snijdt hij het vet van het hart en 
maakt hij er dunne plakjes van. Hij grilt ze met wat zout en 
peper onder zijn tostirooster. dan rolt hij elk plakje hart in 
bacon, met een stukje mozzarella en verse tijm, oregano en 
salie. Ze gaan in een ovenschaal, met de tomatensaus en 
nog wat plakjes kaas bovenop. na tien minuten is het klaar. 
lekker! Stevig vlees, maar geen rare of enge smaak.

Of daniël ook orgaanvlees zou klaarmaken om indruk 
te maken? Zijn vriendin heeft hij veroverd met nasi en  
clafoutis. ‘tja, je moet er wel achter komen of je ervan houdt, 
vooral lever en hersenen hebben een specifieke smaak. Be-
schrijven van hersenen is moeilijk, maar gebakken sperma 
komt nog het meest in de buurt.’ 

Wat eet de geesteswetenschapper? 
Culinair redacteur Charlotte Kleyn 
duikt de keuken in met FGw’ers. 
Deze keer: orgaanvlees.   
tekst /// charlotte Kleyn   Beeld /// Vera Duivenvoorden

kijk voor het uitgebreide recept op de Facebookpagina 
van Babel.


