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Vechtersbazen  
Sinds 2011 is oktober niet alleen oktober. Het is nu ook de Maand van de Geschiedenis, met ie-

der jaar extra aandacht voor een ander thema. Dit jaar lag de focus op ‘opstand’. Treffend. Want 

met een blik op onze niet al te vreedzame geschiedenis zie je dat mensen iets nodig hebben om 

voor te vechten. Vroeger deden we dat voor het vaderland of het recht om te stemmen. Maar 

waar strijdt men anno 2018 in Nederland nog voor? Nu er al bijna zeventig jaar vrede heerst en 

iedereen voor de wet gelijk is. Hebben we nog wel iets om in opstand voor te komen?  

Het antwoord dat je op deze vraag krijgt, hangt af van degene aan wie je haar stelt. Wanneer je 

deze kwestie zou voorleggen aan het handjevol studenten dat vorige maand het P.C. Hoofthuis 

bezette, wijzen zij je wellicht door naar hun twitterpagina. Hier staat overzichtelijk uitgelegd 

welke eisen ingewilligd dienen te worden, voordat hun strijdbijltje terug de grond in gaat.

Maar dat zijn niet de enige aspiraties die de hedendaagse student heeft. Wij stoppen onze 

energie ook in andere dingen. Zo vechten we bijvoorbeeld voor een zinvol bestaan en zijn we op 

zoek naar dingen die ons leven betekenis geven. Zowel dicht bij huis in ons eigen Amsterdam, 

als ver weg in dromerige stadstuinen van Praag.  

We worstelen met de rechtvaardiging van onze identiteit. Hiervoor lezen we omvangrijke, histori-

sche werken over de vraag wat onze nationaliteit voor rol speelt in ons zelfbewustzijn. Of praten 

we met mensen die in staat zijn onze herinneringen te manipuleren. Is dat een potentieel gevaar 

voor onze menselijkheid? Of juist een volgende stap in de bevestiging daarvan? Met andere 

woorden: iets om voor of tegen te vechten. 

Maar het vergt zijn tol, al die inzet. En al dat verzet. Vooral in deze maanden, wanneer de zon 

steeds vroeger ondergaat en de lagen kleding zich vermenigvuldigen, slaat de vermoeidheid toe. 

Op dat soort momenten moet je het gevecht maar even staken en je terugtrekken. Je gedachten 

verzetten met een mooie film of een goed boek. Of met een Babel.        

Kom tot rust! Je ziet ons weer in december.

Laura & Sanne
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bijgehaald worden. Deze motorrijder vervoert de cameramannen 
tijdens de koers. ‘Zelfs op deze manier was het moeilijk om hem bij te 
houden.’

Aan de hand van persoonlijke verhalen wordt in de documentaire 
getoond hoe de fiets een rol speelt in het leven van verschillende 
mensen. Van een fietskoerier en een mobiele fietsenmaker naar een 
fysiotherapeut en migrantenfamilie, tot aan een slachtoffer in het 
verkeer. 

Volgens Hin was het belangrijk om in deze scènes de gedachten 
van mensen de vrije loop te laten. ‘De basis van de film is om 
toevalligheden op te vangen’, vertelt hij. Op de fiets heb je volgens Hin 
namelijk ook te maken met je eigen gedachten, die in een seconde 
weer kunnen wisselen. ‘De fiets brengt je gedachten op gang.’

Tijdloos
De rol van de fiets in het leven van de mens is volgens Hin en Van Beek 
in de loop van de tijd veranderd. ‘De fiets is een modeverschijnsel 
geworden.’ Eerst was de fiets alleen een voertuig dat men van het 
ene naar het andere punt bracht. Nu is het meer een bewuste keuze 
om de fiets te pakken. Bovendien zijn er veel verschillende soorten 
fietsen bijgekomen en voor elk type mens is er een type fiets. Ook in 

de documentaire is dit goed te zien. Door allerlei fietsende mensen 
in beeld te brengen, ontstaat er sneller herkenning bij het publiek. 
‘Dit wordt natuurlijk versterkt doordat de documentaire zich afspeelt 
in Amsterdam en men de verschillende plaatsen waar gefilmd is 
herkent.’

Eigenlijk wilden Hin en Van Beek met deze film een tijdloos document 
maken, een ode aan de fiets. Volgens Van Beek hebben ze daarom ook 
expres de keuze gemaakt om het niet over politiek en de actualiteit te 
hebben. ‘Het gaat om het maken van een connectie tussen lichaam en 
beweging.’ Oftewel: om de fietsende individuen die ieder hun eigen 
weg  gaan, zonder van elkaar te weten waar ze naar toe gaan. ‘Waar 
ga je heen? Nergens heen. Dan gaan we dezelfde kant op’, aldus een 
glimlachende Kees Hin. 

Zelf heeft Hin ook dierbare herinneringen aan het ‘stalen ros’. Hij kan 
zich nog precies het geluid van de houten banden van zijn eerste fiets 
voor de geest halen. Houten banden, omdat rubberen banden schaars 
waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de eerste keer dat hij 
met zijn fiets op vakantie ging kan hij zich nog goed heugen. ‘Ik had 
eindelijk een mooie fiets van mijn vader gekregen, uit enthousiasme 
draaide ik mij om en zwaaide naar hem. Vervolgens reed ik tegen een 
auto en was de fiets kapot. Dat zal ik altijd onthouden.’

Met zijn nieuwe documentaire wil hij bewustwording creëren over 
hoe de fiets ons door het leven voert. ‘De fiets is een instrument dat 
wij allemaal gebruiken. Het vervoert ons ergens naartoe met kleine 
oneffenheden op de weg’, legt hij uit. Hiermee bedoelt hij dat op de 
fiets iedereen de reis op een bepaalde manier meemaakt. De fiets 
is echter meer dan alleen een instrument: ‘het is als ademhalen’. De 
tweewieler wordt als een verlengstuk van het lichaam gezien, want 
waar de mens gaat, gaat de fiets. ‘De fiets is als een schoothondje.’

Opvangen van toevalligheden
Een fietskoerier met affiniteit voor film kwam met het idee om een 
film te maken over fietsers. Het idee sloeg meteen aan, maar volgens 
Sandra van Beek, de scenarist van de documentaire, was het nog een 
hele opgave om het uit te voeren. ‘Door aan de slag te gaan en 
fietsende mensen te filmen, begon het idee uiteindelijk te leven. 
’Daarbij was niets te gek. In de scènes waarin de fietskoerier ge- 
volgd werd, moest er zelfs een motorrijder uit de Tour de France   

DE ODE

W ie eraan twijfelt of de fiets bij het alledaagse leven hoort 
van de gemiddelde Amsterdammer, hoeft alleen maar 
uit het raam te kijken om te zien dat er meer fietsen dan 

mensen te vinden zijn. ‘Het beeld van geparkeerde fietsen hadden we 
ook graag voor de film gebruikt, maar dat werkte niet. Dat was te 
statisch’, vertelt Kees Hin, regisseur van De Fietser (2018).De fiets is 
een dankbaar onderwerp voor een documentaire omdat hij volgens 
Hin een bepalende rol speelt in het dagelijks leven.  

DE ODE

DE BASIS VAN DE FILM IS 
OM TOEVALLIGHEDEN 

OP TE VANGEN

Kees Hin (1936) werd geboren in Amsterdam. 
Na een jaar op de Filmacademie, kreeg Hin een 
baantje als camera-assistent bij regisseur Fons 
Rademakers. Na twee jaar met filmregisseur Bert 
Haanstra te hebben samengewerkt, maakte hij 
in 1965 zijn regiedebuut met de documentaire 
Onderaards. Hij heeft meer dan 95 films 
geregisseerd en ontving in 1985 de L.J. 
Jordaanprijs voor zijn gehele oeuvre. 

4 Babel

DE FIETS IS EEN 
MODEVERSCHIJNSEL 

GEWORDEN

Fietsen is als 
ademhalen

Volgens Kees Hin (1936) en Sandra van Beek 
(1952) is fietsen net zoiets gewoons als het 

drinken van een kop koffie. In de nieuwe 
documentaire De Fietser (2018) geven zij een 

ode aan dit tweewielige voertuig. 
Tekst /// Laura Groenewegen Méndez en Kay Rutten    Beeld /// Anne Posthuma
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Veiligheid als bedreiging

A ls we binnenkomen is Beatrice nog 
druk aan het bellen. Zonder haar 
gesprek te staken, gebaart ze dat 

wij alvast plaats mogen nemen aan het kleine 
tafeltje in haar kantoor. Dat overigens, net als 
de rest van de ruimte, bezaaid is met boeken, 
pakketten en papieren. Bovenop een van deze 
stapels ligt het boek dat ons vandaag naar de 
Universiteit Utrecht heeft gebracht. ‘Ah ja, dat 
is hem’, zegt Beatrice opgewekt zodra ze de 
telefoon heeft opgehangen.

Tegen de Terreur is het nieuwste werk van  
de hoogleraar. Het is het resultaat van een  
historisch onderzoek naar de jaren die volg-
den op het definitieve verlies van Napoleon in 
1815.Een tijd die de geschiedenis in is gegaan 
als De Restauratie en waarin het Europese 
continent na een chaotische en zware periode 

weer tot rust kwam. En juist die rust trok de 
aandacht van Beatrice. ‘Ik vroeg mij af hoe 
het kon het dat er na zulke heftige jaren een 
lange tijd van vrede aanbrak. Dat is natuurlijk 
niet vanzelfsprekend. Dus toen ben ik in die 
eeuw gedoken.’ En wat ze in die eeuw vond 
bleek interessant genoeg voor een boek van 
ruim 500 pagina’s.

Fake News
‘Wat mij opviel is dat vanaf 1815, net als na 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog, landen 
in Europa meer gingen samenwerken. Zo 
combineerden ze bijvoorbeeld hun legers en 
wisselden ze informatie uit’, vertelt Beatrice. 
Zulke verbonden ontstaan natuurlijk niet 
zomaar en De Graaf vermoedde dat hier een 
soort geallieerde raad achterzat. Ze vond een 
paar aanwijzingen voor het bestaan van een 

dergelijk gezelschap. Vervolgens werd het 
echt spannend. ‘Toen heb ik een fles whisky 
uitgeloofd aan de eerste student, collega of 
medewerker die hard bewijs vond van deze 
raad.’ Dat werd gevonden. 

‘In die tijd had je nog geen Europese verdragen 
voor het een of ander. Wanneer bijvoorbeeld 
diplomaten met elkaar overlegden, golden 
de notulen van dat overleg als bindende 
afspraak. Dus ik wist bijna zeker dat als er 
een geallieerde raad had bestaan, er ergens 
notulen te vinden moesten zijn.’ Uiteindelijk 
was het een van de medewerkers, Suzanne 
Keesman, die in Engeland een flard van 
hiervan heeft ontdekt. 

Het doel van de raad? Een veilig Europa. ‘Als 
je brieven leest van gewone burgers  

HET INTERVIEW HET INTERVIEW

Begin oktober verscheen het nieuwste werk van Nederlands bekendste historica 
Beatrice de Graaf: Tegen de Terreur. Daar wilden wij het graag nog even met haar over 

hebben. Een gesprek over Napoleon, Merkel en vissen. 
Tekst /// Laura Kelderman    Beeld /// Jan Daalder
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Maar deze centralisering had volgens De Graaf ook een 
ander opvallend gevolg. ‘De staat is zich vanaf dat moment 
ook gaan gedragen als verlosser van de samenleving. De 
kerk werd steeds minder belangrijk en Napoleon had 
korte metten gemaakt met de oude, adellijke  standen. 
Mensen keken dus naar de overheid wanneer zij in 
problemen verkeerden en de overheid trok vervolgens 
maar al te graag de macht naar zich toe. Dat zorgde voor 
overspannen verwachtingen’, vertelt Beatrice terwijl ze 
onheilspellend haar vinger in de lucht steekt.

‘De parallellen met het heden zijn wat dat betreft frappant’, 
legt De Graaf uit. Want hooggespannen verwachtingen 
van de politiek? Daar weten wij tegenwoordig alles van. 
‘Denk maar aan Merkel. Deze zomer werd er in Chemnitz 
tegen haar geprotesteerd, omdat zij met haar gulle 
vluchtelingenbeleid schuld zou hebben aan alle problemen 
in Oost- Duitsland. Wat natuurlijk helemaal niet klopt. Het 
barmhartige vluchtelingenbeleid is allang teruggedraaid 
en de problemen in dat gebied hebben diepe historische 
wortels.’ Toch is de woede van het volk gericht tegen de 
regering. Maar men verwacht tegelijkertijd dat diezelfde 
regering te hulp schiet.

‘Hetzelfde gebeurt na een terroristische aanslag of 
een poging daartoe. Politici worden dan voor van alles 
uitgemaakt’, vertelt De Graaf. Ook is een enorme toename 
van bedreigingen aan de regering, gestuurd door gewone 
burgers, na zo’n voorval geen uitzondering.

Het feit dat wij onze overheid nu democratisch kiezen, 
draagt alleen maar verder bij aan die hoge verwachtingen. 
Politici willen natuurlijk herkozen worden en doen hun 
best om de burger tevreden te houden .‘De overheid is een 
optelsom van onze verlangens en wensen.’ En als het volk 
schreeuwt om veiligheid, zoals ze dat ook doen na een 
terreuraanslag, dan zal een veilige samenleving iedereen 
wel ten goede komen. Toch?

Rottende vis
‘Het is ook belangrijk dat je kijkt naar hoe die veiligheid 
tot stand komt’, antwoordt De Graaf op deze vraag. Ze 
neemt ons nog even mee terug naar 1815. ‘Het valt 

tegen als je nagaat hoeveel er toen van de waarden van 
de Franse Revolutie, namelijk vrijheid, gelijkheid en 
broederschap, is overgebleven. Eigenlijk is er uiteindelijk 
alleen veiligheid uitgerold.’

Veiligheid die volgens Beatrice op een autoritaire, 
exclusieve en imperialistische wijze tot stand is gekomen. 
Het waren per slot van rekening nog altijd de hoge heren 
die bepaalden welke namen er op de zwarte lijsten 
kwamen en welke groepen er golden als bedreiging voor 
de vrede op het continent. 
De ondertitel van het boek Hoe Europa veilig werd 

heeft daarom ook een dubbelzinnige betekenis. Want 
voor sommige mensen werd Europa juist gevaarlijker. 
Diezelfde ambiguïteit is nu ook nog aanwezig in onze 
samenleving. ‘Je kunt de moderne rechtsstaat zien als 
een mooie, heldere vijver waar vissen rustig in rond 
zwemmen. Zodra er iets misgaat en het water begint te 
perverteren, merken de vissen aan de rand dat als eerst. 
Daar begint het te rotten en te stinken.’

Hierin ziet Beatrice de overeenkomst. Want zodra er 
maatregelen genomen moeten worden om de rust in een 
samenleving te doen wederkeren, zijn de mensen die zich 
aan de randen ervan bevinden, zoals pedofielen en tbs’ers, 
als eerst de pineut. ‘Maar zij zijn nu juist de graadmeters 
van hoe het er met onze rechtstaat voor staat.’

Om de oorzaak hiervan te achterhalen is het ook belangrijk 
de filosofische grondslagen van een veiligheidsbegrip 
te overdenken, vindt De Graaf. ‘Zo las men rond 1815 
in Europa veel van de utilistische filosoof Bentham. Hij 
geloofde dat iets goed was, wanneer het voor zo veel 
mogelijk mensen voordelen had.’ In die lijn begreep men 
veiligheid dan ook als veilig voor de meerderheid. Maar 
dus niet voor iedereen. 

Dit roept weer veel nieuwe vragen bij ons op. Is het 
mogelijk om een inclusieve vorm van vrijheid in de 
samenleving te introduceren? En in hoeverre lijkt onze 
huidige NAVO nu nog op die geallieerde raad. Maar De 
Graaf moet echt door naar haar volgende afspraak. Dus zit 
er voor ons niks anders op dan maar gewoon het boek te 
lezen. 

destijds merk je ook hoe bang iedereen toen was voor een 
mogelijke herhaling van de terreur van Napoleon. Ze 
schreven er zelfs over naar hun familieleden.’ Vanuit deze 
gemeenschappelijke angst, legt De Graaf uit, is een in-
ternationaal sentiment ontstaan van ‘dit willen we nooit 
meer’. ‘Wat ook niet gek is als je bedenkt dat er net 
ongeveer 2,5 miljoen soldaten waren omgekomen.’

De maatregelen die toen werden genomen door de 
geallieerde raad, liggen volgens Beatrice ten grondslag 
aan het veiligheidssysteem zoals Europa dat nu kent. ‘Er 
werden bijvoorbeeld lijsten opgesteld van ‘radicalen’, die 

vervolgens over het hele continent werden verspreid. De 
mensen op deze lijsten werden bestempeld als terroristen 
en moesten in de gaten gehouden worden.’

Dat begon bij aanhangers van Napoleon, maar lang-
zamerhand vielen daar steeds meer mensen onder. Ook 
liberalen en voorstanders van de vrijheid van menings-
uiting werden gezien als bedreiging. ‘Het steeds verder 
uitbreiden van die lijst was ook de geboorte van het 
idee dat terroristen allerlei soorten mensen zijn die zich 
richten tegen de orde en rust in de samenleving.’ 

Ook de eerste geheime dienst stamt uit dit tijdperk. ‘De 
taak van deze dienst was het opsporen van zogenaamde 

fausses nouvelles. Oftewel fake news’, vertelt De Graaf. Fake 
news was namelijk een vondst van Napoleon. Die wist 
door middel van het verspreiden van valse geruchten op 
het platteland, het volk in beweging te krijgen. ‘Want de 
grootste revoluties ontstaan op het moment dat mensen 
dénken dat er een revolutie gaat plaatsvinden en dus zelf 
maar vast de hooivorken en fakkels oppakken’, lacht de 
historica. 

Verwachtingen
De idee van een centraal veiligheidsorgaan kreeg in de 
jaren na 1815 steeds meer vorm. En zij bleek ook te 
werken. Europa verkeerde de daaropvolgende tijd im-
mers een goede honderd jaar lang in vrede. 

TOEN HEB IK  
EEN FLES WHISKY 
UITGELOOFD AAN  

DE EERSTE STU-
DENT, COLLEGA OF 
MEDEWERKER DIE 

HARD BEWIJS VOND 
VAN DEZE RAAD

DE OVERHEID IS 
EEN OPTELSOM VAN 
ONZE VERLANGENS 

EN WENSEN

HET INTERVIEW

8 Babel

HET INTERVIEW

Beatrice de Graaf 
(1976) is hoogleraar 
geschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht. 
Ze is gespecialiseerd 
op het gebied van 
terrorisme en heeft 
daar al verscheidene 
boeken over ge-
schreven. 
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Vanaf dit nummer bezoekt Babel elke maand een levensbeschouwelijke en/of 
religieuze organisatie. In deze rubriek doen we verslag van die ervaring: niet om 

een volledig beeld te geven, maar om een inkijkje te bieden. 
Tekst /// Sanne Broekhuis    Beeld /// Anna Berkhout

Zeven kaarsen 
aan de Vondelstraat 

U itnodigend steekt Reina de Wit haar hoofd om de hoek van 
de ingang. We staan voor het imponerende gebouw van de 
vrijmetselarij, aan de Vondelstraat. Maar vanavond komen 

we voor een ander soort broederschap; het gebouw biedt namelijk 
ook ruimte aan de Soefi Beweging Nederland. Vlug stappen we naar 
binnen: er staan ons een gesprek én meditatie te wachten. 

Het soefisme is het meest bekend als de mystieke stroming van de 
islam, ‘zoals je in het christendom en jodendom ook mystieke stro-
mingen hebt’, legt Reina uit. Binnen deze stroming zijn gedurende 
de tijd verschillende bewegingen ontstaan. Bij de Soefi Beweging 
Nederland staat een eigentijdse beweging centraal: het universeel 
soefisme. Die is ruim honderd jaar geleden door HazratInayat Khan 
en zijn broers hiernaartoe gebracht. 

‘Inayat Khan is als moslim opgegroeid, maar leefde in een open sa-
menleving in India met verschillende religieuze invloeden. Hij was 
musicus, en hoopte met muziek een spirituele brug te slaan tussen 
oost en west’, vertelt Reina. Inayat Khan en zijn broers vertrokken 
naar het westen, en grondvestten er het universeel soefisme. In we-
zen verschilt deze beweging niet veel van het islamitische soefisme: 
‘Het is aan onze cultuur aangepast, maar dat is eigenlijk alles. Elke 
soefi-orde is gericht op de directe ervaring van verbondenheid en 
eenheid.’ 

Kenmerkend voor het universele soefisme is dat het geen religieuze 
regels voorschrijft, en alle religies omarmt. Geestelijke vrijheid staat 
centraal. ‘Tijdens de erediensten steken we zeven kaarsen aan’, legt 
Reina uit. ‘Die symboliseren de wereldreligies. We geloven dat elke 
religie in essentie hetzelfde is, dat enkel de uitingsvorm verschilt. Er 
zijn geen dogma’s en er is maar één wet: de wet van de natuur. Ie-
dereen maakt deel uit van het goddelijke. Dat is je essentie, je pure 
natuur. Het pad van het soefisme is er een naar deze natuur: door 
oefeningen, meditatie en ademhalingstechnieken leer je door je ego-
lagen heen te kijken.’

Langzaam druppelen de deelnemers van de meditatie-avond binnen. 
Jong en oud, man en vrouw. ‘Iedereen is welkom’, vertelt Reina. ‘Je 
hoeft je eigen religie niet op te geven om je aan het soefisme te wij-
den. Je kunt er juist verdieping in je eigen geloof vinden.’ In die zin is 
het universeel soefisme eerder een spirituele levenshouding. Reina 
signaleert een groeiende interesse in spiritualiteit. ‘Veel mensen ko-
men snuffelen. In deze tijd willen mensen zich niet zo snel binden 
aan een groep. Dat is prima: kijk rond, zoek wat jou het beste past. En 
als je voelt dat het soefisme werkelijk jouw pad is, dan kun je ervoor 
kiezen je te laten inwijden: je kiest dan een begeleider, en gaat in de 
leer.’

Met zijn achten vormen we een kleine, gemoedelijke kring. We slui-
ten onze ogen. De stem van de mediatieleidster maakt ons bewust 
van ons lichaam, van onze ademhaling. We tellen onze adem: vier 
seconden in, zes, acht, en uiteindelijk tien seconden uit. We visualise-
ren het soefi-embleem: een ster en halvemaan in een gevleugeld hart. 
Er klinken teksten over de genezende kracht van ademhalen. We 
mediteren op deze teksten. We luisteren muziek. Na anderhalf uur 
openen we onze ogen. Waar de kring eerst nog uit vreemdelingen 
bestond, vormt die nu een gezamenlijk pact. We delen onze ervaring.

De verschillen onder de deelnemers zijn groot. De een verkeerde in 
diepe rust of verwondering, de ander voelde ongemak en irritatie bij 
de teksten. Dat is niet erg, integendeel. ‘Er zijn net zoveel wegen naar 
jouw eigen essentie – naar de bron – als dat er mensen zijn’, verklaart 
Reina nuchter. ‘Ieders pad is anders.’ Toch lijken we wel degelijk een 
gezamenlijke bestemming te hebben bereikt: een van onderlinge 
eenheid en verbondenheid. Als dat de ervaring is na een avond, waar 
zal een maand, jaar of leven lang soefi-toefwijding je dan brengen? 

ZINGEVING IN AMSTERDAM COLUMN JAN

De Soefi Beweging Nederland is gevestigd op meerdere 
locaties in Nederland. Op de website www.soefi.nl vind 
je meer informatie over het universeel soefisme, en een 
agenda met (open) activiteiten en bijeenkomsten.

Reina de Wit kwam in 2004 in aanraking met het soefisme en 
vond er haar pad. Ze is de contactpersoon van de afdeling 
Amsterdam van Soefi Beweging Nederland. 

Nultwintig, Mokum of Amsterdizzam (volgens De Jeugd van 
Tegenwoordig): born and raised, in mijn geval specifiek 
in ten-ninety-eight. Ongetwijfeld kent elke stad (en elke 

afzonderlijke wijk waarnaar met de postcode wordt verwezen) 
soortgelijke koosnamen, maar om de een of andere reden lijken 
Amsterdammers daar net iets trotser op te zijn.

Ik kan het weten, nu ik voor het eerst in mijn leven buiten de Ring 
en de bewoonde wereld, en in ‘de provincie’ woon: Utrecht. Sinds ik 
daar ben gaan studeren en zelfs ben gaan wonen, ben ik mij opeens 
veel bewuster van de culturele dominantie van Amsterdam. Tuurlijk, 
je hoort wel geklaag over de live-uitzending van de opening van de 
Noord/Zuidlijn op de NOS of de feesten door het hele land als niet 
Ajax maar PSV kampioen wordt, maar zelf deed ik dat soort dingen 
altijd af met een afwijzend lachje, wat doen ze nu moeilijk? We zijn 
toch helemaal niet zo arrogant?

Zelf deed ik er altijd wel aan mee, maar dan altijd, zo verdedigde 
ik me, met een licht ironische inslag. Ik keek neer op hooligans die 
weigeren de naam ‘Rotterdam’ uit te spreken en als puntje bij paaltje 
komt is de identificatie met een stad net zoveel een construct als een 
nationale identiteit: iets om niet zo serieus te nemen. 

Maar toch. Ik kan het vaak niet laten, in gezelschap van Utrechters, 
om alles te vergelijken met Amsterdam. Gevloek over bier dat ‘wel 
twee euro vijftig kost’? Laat me niet lachen, dat is goedkoop in 
Amsterdam. Geschrokken reacties als ik door rood fiets? Ha, dat 
doen we in Amsterdam allemaal, zo is het leven in een echte stad 
nu eenmaal. Misschien ben ik, onder de dekmantel van ironie, per 
ongeluk toch een beetje een arrogante hoofdstedeling.

En is die trots wel terecht? Eén van de meest opvallende verschillen 
zit ‘m in diversiteit. Hoewel Amsterdam, en dan met name de 
UvA, zich voorstaat op een verscheidenheid aan meningen, 
afkomsten en identiteiten, is daar in Utrecht eigenlijk meer sprake 
van. De mogelijkheid om jezelf te zijn, leidt in de Amsterdamse 
collegezalen tot een eenheidsworst van alternatieve, veganistische, 
kringloopwinkelbezoekende, GroenLinks-stemmende studenten. 
Het ergste is misschien wel dat ik soms een impliciete eis waarneem 
bij ‘provinciaaltjes’ om hun eigen afkomst te verhullen. In de eerste 
twee weken in Utrecht ben ik meer Limburgers, Groningers, Zeeuwen 
en Achterhoekers tegengekomen dan in 21 jaar in Amsterdam. 
Hoewel Utrecht ook een grote stad is, voelen ze zich daar meer thuis. 
Joke’s on us.

Amsterdam en daarbuiten

Tekst /// Jan Daalder    Beeld /// Laila Mol
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Waar doe je precies onderzoek naar? 
Wij onderzoeken of het mogelijk is om herinneringen te 
veranderen en hoe dat dan zou werken in het brein. Het 
idee is dat wanneer je iets nieuws leert of meemaakt, 
dat in het begin heel gevoelig is voor verstoring. Pas 
na verloop van tijd en door bepaalde processen in de 
hersenen, wordt informatie langduriger opgeslagen. Als 
ik jou nu een telefoonnummer leer  en meteen daarna 
nog een nieuw telefoonnummer leer, is de kans groot dat 
je het eerste nummer niet onthoudt. Terwijl je je eigen 
nummer, die al heel lang in je brein ligt opgeslagen, niet 
snel zal vergeten door het leren van een nieuw nummer. 
Dit laat zien dat nieuwe herinneringen in eerste 
instantie gevoelig zijn voor verstoring, maar dat oude 
herinneringen robuust zijn.

Dat sommige herinneringen zo goed opgeslagen zijn, kan 
soms juist voor problemen zorgen. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij trauma’s. Je hebt een herinnering die 
angstemoties oproept en jou op die manier hindert in 
het dagelijks leven. In therapie kan je dan misschien 
wel leren om die emoties in bedwang te houden, maar 
zodra jij in een stressvolle situatie terechtkomt, is dat 
vaak niet meer zo effectief. Dan schiet je toch snel terug 
ineen oud patroon. Daar willen we een betere oplossing 
voor vinden en dat is ongeveer waar ons onderzoek uit 
voortgekomen is.

Is het al mogelijk om herinneringen te manipuleren?
In 2000 werd er al bij ratten ontdekt dat het mogelijk 
was om bepaalde oude herinneringen te ‘wissen’. 
Daarmee bedoel ik dan dat ze niet meer angstig 

reageerden op een situatie waarvan ze hadden geleerd 
dat zij gevaarlijk was. Dit kwam doordat ze een chemisch 
stofje toegediend kregen dat bepaalde hersenprocessen 
stillegde, vlak nadat de herinnering aan gevaar werd 
opgeroepen. Op dat moment is deze weer vatbaar voor 
verstoring en kan zij verloren gaan. 

Het duurde daarna nog wel een tijd voordat deze 
methode ook bij mensen werkte. In het begin werd er 
onder andere geëxperimenteerd met bètablokkers. Die 
remmen angstreacties wel af, maar de herinneringen 
blijven. Voor spinnenfobieën is dat prima, maar voor 
iemand met een posttraumatische stressstoornis heeft 
dat niet zoveel zin. Bij PTSS beleef je een traumatische 
ervaring steeds opnieuw. Mensen die hiermee kampen, 
zien een herinnering letterlijk voor zich. Dit noemen we 
‘episodische herinneringen’. 

Om te kijken of dit soort herinneringen ook verstoord 
kunnen worden gingen wij op zoek naar een andere  
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Vergeeflijke vergetelheid 

Het wissen van herinneringen lijkt misschien een praktijk uit sciencefictionfilms, maar het is 
dichterbij dan je denkt. Babel ging in gesprek met neuroloog Marijn Kroes over zijn onderzoek naar 
geheugenmanipulatie en de ethische implicaties daarvan.    Tekst /// Laura Kelderman    Beeld /// Winonah van den Bosch
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methode. Mensen die worden behandeld voor zeer 
ernstige depressie met electroconvulsie therapie hebben 
vaak geheugen problemen na zo’n behandeling. Om te 
kijken of episodische herinneringen ook verstoord 
kunnen worden, vroegen we daarom mensen die voor 
depressie met electroconvulsie therapie worden 
behandeld om mee te doen aan ons onderzoek. 

De proef die we opstelden ging als volgt: we vertelden 
twee verhalen aan patiënten die voor hun depressie al 
met shocktherapie behandeld werden. Vlak voordat 
zij weer een sessie hadden, stelden wij ze wat vragen 
over één van deze twee verhalen. Vragen die ze op dat 
moment goed beantwoordden. Een dag later namen 

we een geheugentest af. Toen bleek dat ze het verhaal 
waar wij geen vragen meer over gesteld hadden nog wel 
konden oproepen, maar het andere verhaal compleet 
vergeten waren. Daar konden ze zich echt helemaal niks 
meer van herinneren. Deze herinnering was dus gewist.

Hier hebben we de conclusie uit getrokken dat wanneer 
je een herinnering oproept, door er bijvoorbeeld vragen 
over te stellen, deze vatbaar is voor manipulatie. Als je 
op dat moment het brein lastigvalt met shocks, zorg je 
ervoor dat de herinnering niet goed wordt opgeslagen 
en de patiënt haar vergeet. 

Waarbij zou deze techniek, naast de behandeling 
van PTSS, nog meer van pas komen?
Er zijn al wat methodes opgesteld voor het behandelen 
van fobieën, maar die zijn nog erg experimenteel. Verder 
wordt er ook nagedacht over de vraag of geheugen-
manipulatie misschien kan helpen bij ernstige ver-
slavingen. Dat iemand bij het zien van een naald meteen 
zin krijgt in heroïne is een vorm van aangeleerd gedrag 
die ook in gang wordt gezet door een herinnering. 
In theorie zou je het zelfs kunnen gebruiken bij 
liefdesverdriet, maar dat blijft voorlopig slechts een 
casus voor de discussie. 

Je merkt wel dat mensen meer moeite hebben met het 
idee van geheugenmanipulatie naarmate je de toe-
passingen verder uitbreidt. Terwijl sommige ethici ook 
al argumenteren tegen het gebruik ervan bij patiënten 
met PTSS.

Welke argumenten worden er dan genoemd tegen 
het toepassen van geheugenmanipulatie?
Er zijn twee dingen die ik vaak hoor. Ten eerste dat je 
toch ingrijpt in iemands persoonlijkheid als je aan 
herinneringen komt. Dat je op die manier knoeit met de 
authenticiteit van een menselijk leven. Ten tweede dat 
je, wanneer je op deze manier iemand over een trauma 
heen helpt, je diegene de kans ontneemt om dat op eigen 
kracht te doen. Mensen zien heftige gebeurtenissen 
vaak als iets wat je moet overwinnen, om vervolgens als 
sterker persoon door het leven te kunnen gaan. 

Dat zijn prima argumenten, maar voor mensen met  
PTSS gaan ze volgens mij niet op. Daar is deze aan-
doening te destructief voor. Patiënten die eraan lijden en 
bij wie standaardbehandeling niet werkt, kunnen op 
eigen kracht geen persoonlijke groei meer doormaken. 
Daarnaast ontneemt de stoornis hen juist de per-
soonlijkheid en authenticiteit. Iemand die PTSS heeft, is 
letterlijk zichzelf niet meer. Geheugenmanipulatie kan 
deze  mensen helpen. 

WIJ ZIEN HET GEHEUGEN GRAAG 
ALS EEN SOORT BIBLIOTHEEK DIE 
VOLSTAAT MET HERINNERINGEN 

WAAR WE NAAR EIGEN GENOEGEN 
BIJ KUNNEN, MAAR ZO WERKT 

HET NIET HELEMAAL
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Maar een leven wordt gevormd door wat je 
meemaakt, dus zou je kunnen zeggen dat mensen, 
tenminste gedeeltelijk, hun herinneringen zijn. 
Is het in bredere zin dan niet sowieso onethisch 
om aan het geheugen te komen?
Niet per se. Wij zien het geheugen graag als een soort 
bibliotheek die volstaat met herinneringen waar we 
naar eigen genoegen bij kunnen, maar zo werkt het niet 
helemaal. Herinneringen zijn vaak niet zo betrouwbaar 
als we denken en ze veranderen ook continu. Zo is er 
een bekend onderzoek waarbij mensen die tijdens 9/11 
geïnterviewd werden, twee jaar later hier nog eens een 
paar vragen over kregen. Alhoewel de desbetreffende 
herinnering in hun beleving erg nauwkeurig is – het gaat 
natuurlijk om een emotionele gebeurtenis die je niet 
snel vergeet – waren ze toch niet in staat om hetzelfde 
verhaal te vertellen. De twee versies kwamen slechts 
voor dertig procent met elkaar overeen.

Verder kan je ook redelijk makkelijk iemand valse 
herinneringen bijbrengen. Daar heb je niet eens een 
uitgebreide medische ingreep voor nodig. Als je mensen 
bijvoorbeeld vaak genoeg een verzonnen verhaal vertelt 
over hun jeugd, maar zorgt dat er details inzitten die wel 
waar zijn zoals dat ze een trui droegen die ze vroeger 
ook daadwerkelijk hadden, gaan ze dat verhaal op een 
gegeven moment internaliseren. Dan lijkt het voor hen 
een echte herinnering te zijn.

Dat zijn allemaal hele nuttige functies trouwens. Door 
deze verschijnselen kunnen we ons beter aanpassen 
aan een wereld die ook altijd aan het veranderen is. 
Maar het geheugen is dus geen statische eenheid en het 
veranderen van herinneringen is niet zo onnatuurlijk als 
veel mensen denken. Daarbij komt dat we ondanks deze 
mechanismen toch in staat zijn om door de tijd heen een 
notie te hebben van een persoonlijkheid of ‘zelf ’. Dus 
waarom zou dat opeens anders zijn als gevolg van een 
medische behandeling?

Er zijn genoeg scenario’s te bedenken waarin  
geheugenmanipulatie voor slechte doeleinden 
gebruikt kan worden. Denk aan martelen en 1984-
achtige praktijken. Is het misschien beter om te 
stoppen met dit onderzoek om erger te voorkomen?
Zulke scenario’s zijn inderdaad voorstelbaar. Er zijn al 
gevallen bekend waarin medici niet enkel de intentie 
hadden zieke mensen beter te maken. Zo liepen er 
in Guantanamo Bay psychologen en artsen rond die 
meehielpen met verhoren. Dat deden ze bijvoorbeeld 
door gevangenen te depersonaliseren. Daarbij werden 
mensen dan zo gemanipuleerd dat ze emotioneel 

knakten en dus ook niet meer sympathiseerden met 
vrienden en familie. Op die manier zouden ze sneller 
kennis prijsgeven. Zulke informatie is echter totaal 
niet betrouwbaar en vaak werken die trucjes niet eens. 
Maar mensen zullen het toch voor dit soort doeleinden 
proberen te gebruiken.

Als we kijken naar mijn onderzoeksgebied, of we dit 
kunnen gebruiken voor het behandelen van zieke mensen, 
denk ik dat we daar als maatschappij een oordeel over 
zullen moeten vellen. Willen we geheugenmanipulatie 
wel of niet introduceren in onze zorg? Daarbij vind ik 
ook dat je van bijna alles ook wel een probleem kan 
inzien. Een lepel is in principe bedoeld om mee te eten, 
maar je kan er ook een oog mee uitsteken. Dat kost wel 
redelijk veel moeite, dus als je iemand pijn wilt doen kan 
je beter een automatisch geweer gebruiken.Dat geldt 
ook voor geheugenmanipulatie. Je zou het uiteindelijk 
inderdaad kunnen gebruiken voor slechte dingen. Maar 
dat kost hoe dan ook ontzettend veel tijd en inspanning, 
dus ik betwijfel of het ooit zo ver  komt. 

Het kan ook de andere kant opgaan. Dat we in 
de toekomst allerlei pijnlijke of beschamende 
herinneringen laten wissen, in plaats van ermee te 
leren leven. Hoe waarschijnlijk is dat denk je? 
Dat zou eerder gebeuren denk ik. Het is misschien een 
beetje vergelijkbaar met plastische chirurgie. Patiënten 
die zware brandwonden hebben opgelopen hebben daar 
natuurlijk baat bij, maar mensen gebruiken het ook om 
een nieuwe neus te krijgen. Alhoewel ons onderzoek nog 
lang niet zo ver is, zie ik hier ook niet een groot probleem 
in overigens. Als iemand dat zelf wil, wie ben jij dan 
omdat te verbieden? 

SOCRATISCH GESPREK

Marijn Kroes (1983) is als neurowetenschapper 
verbonden aan het Donders Instituut van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarvoor deed 
hij onder andere onderzoek bij universiteiten in 
New York en Madrid. 

H et thema van de avond is het re-
flecteren op de woede die onze 
huidige samenleving lijkt te rege-

ren. Niet alleen de situatie in Catalonië, maar 
ook het Amerika van Trump en de strijd over 
Brexit roepen hevige emoties op. Dat de 
voormalige Catalaanse leider als geen ander 
van volkswoede af weet, werd wel duidelijk 
in zijn strijd voor onafhankelijkheid tijdens 
het referendum van vorig jaar, waarbij 
hardhandig werd gehandeld door de Spaanse 
staat. Sindsdien leeft hij in ballingschap.

Kan de heersende woede zaken 
veranderen? Wat moet er gebeuren 
om tot een oplossing te komen? 
Volgens Puigdemont is het voeren 
van dialoog het antwoord. ‘Als 
Europese waarden in Catalonië 
bedreigd worden, lopen ze ook een 
risico in Europa. Want als de vrijheid van 
meningsuiting niet gegarandeerd is, gaat dat 
iedere Europese burger aan. En wanneer de 
democratie in bepaalde delen van Europa 
bedreigd wordt, of dat nou in Polen of 
Hongarije is, ben ik bezorgd. Wat nodig is, 
is minder wrok, minder woede en meer 
dialoog.’ Woede laatconflicten voortduren, 
gelooft Puigdemont. 

Hij is teleurgesteld: ‘Wij, Catalanen, hebben 
een conflict met de Spaanse staat, niet met 
de Spaanse bevolking. We demonstreren al 
zeven tot acht jaar zonder enig spoor van 
geweld. Dit is het bewijs voor onze radicaal 
democratische wil om in vrede dingen te 
veranderen. Helaas kwam er vorig jaar 
met het referendum een keerpunt in de 
vreedzame demonstraties door de Spaanse 
politie die met een reeks van geweld en 
arrestaties antwoordde. Een referendum 
zou democratisch aanvaard moeten worden. 
Democratisch beslissen over de toekomst  
van een natie is geen misdaad. Ik ben erg 

teleurgesteld in de stilte van de Europese 
instellingen over de schendingen van funda-
mentele rechten.’ Hiermee doelt Puigdemont 
ook op het harde optreden van de Spaanse 
politie. ‘De eenheid van Spanje mag geen 
heilig geloof zijn; democratie en rechten 
staan hierboven.’

Voor Puigdemont zou de onafhankelijkheid 
van Catalonië als basis dienenvoor het 
beschermen van zijn rechten. Hij wil een 

Catalaanse staat die hem beschermt als 
hij zijn mening geeft, zonder dat daarbij 
haat ontstaat. Bovendien, zo stelt hij, is er 
geen sprake van een etnische of religieuze 
scheidslijn: zeventig procent van de Cata-
lanen heeft een naaste afkomstig uit Spanje. 
Bijna alle families zijn gemengd. ‘Het gaat 
om het verschil in ideologische politieke 
ideeën.’ Maar hoe zit het met de Catalaanse 
burgers die wél tegen onafhankelijkheid 
zijn? Puigdemont antwoordt simpelweg: 
‘Spanjaarden mogen Spanjaarden blijven. 
Maar wij willen ook onszelf zijn. Dat 
betekent: onze eigen taal spreken naast het 
Spaans, zonder dat er tweestrijd ontstaat.’ 

Yoeri Albrecht, interviewer en tevens direc-
teur van De Balie, vraagt zich af of een 
stemming over de onafhankelijkheid van 
Catalonië niet in heel Spanje had moeten 
plaatsvinden. Puigdemont denkt niet dat 
dit het probleem zou oplossen. ‘Als Spanje 

zou meestemmen tijdens het referendum, 
had dat ten eerste al betekend dat ze het 
idee van een onafhankelijk Catalonië zou 
erkennen. Bovendien zou de uitslag binnen 
Catalonië beslissend zijn. Als bijvoorbeeld 
tachtig procent van de bevolking in Spanje 
tegen zou stemmen en de meerderheid van 
de Catalanen vóór onafhankelijkheid is, 
wordt er nog steeds naar deze meerderheid 
gekeken.’

Het thema van woede en onrust blijkt 
ook aanwezig in het gesprek tussen 

Puigdemont en Albrecht. Dat  
gesprek bereikt een hoogte-

punt als Albrecht aan 
Puigdemont vraagt of hij 
zich schuldig zou voelen 

op het moment dat er een 
burgeroorlog zou uitbreken en 

er honderden doden zouden vallen. 
‘Deze vraag vind ik bijna kwetsend. Als u 
die vraag zeven jaar geleden had gesteld, 
had ik het nog begrepen,’ luidt de reactie 
van de verontwaardigde Puigdemont. 
Albrecht herformuleert zijn vraag: of 
Puigdemont niet bang is dat het organiseren 
van een separatistische beweging juist het 
geweld aanwakkert? Ook hierop reageert 
Puigdemont beledigd: ‘Wij hebben van 
tevoren met de Spaanse staat afgesproken 
om het vreedzaam te houden. Daar heeft de 
staat zich niet aan gehouden. Het feit dat we 
bang moeten zijn voor het geweld van de staat 
maakt al dat we weg willen. Moet die angst 
voor de autoriteit ons ervanweerhouden 
onze rechten te verdedigen?’ 

De avond eindigt met de onzekere,  
maar desondanks positieve woorden van 
Puigdemont: ‘Ik weet niet hoe mijn toekomst 
eruit gaat zien de komende jaren. Als ik ’s 
ochtends opsta, zeg ik tegen mezelf: vandaag 
is mijn laatste dag in ballingschap.’ 

GELEZEN GELUISTERD GEZIEN

‘Het Catalaanse conflict is een Europees conflict.’ In de tweede reeks van Sign of the times: 
Mad as hell, een samenwerking tussen De Balie en het Internationaal Theater Amsterdam, 
is de ex-president van Catalonië, Carles Puigdemont,uitgenodigd. Deze avond staat in het 

teken van de Catalaanse crisis.
Tekst /// Laura Groenewegen Méndez    Beeld /// Elliyah Dyson
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 EEN LEPEL IS IN PRINCIPE 
BEDOELD OM MEE TE ETEN, 

MAAR JE KAN ER OOK EEN OOG 
MEE UITSTEKEN
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‘Ik ben Rodaan. Ik hoor niet bij mijn 
achternaam. Ik ben een happy hip-
pie. Ik volg de politiek niet. Ik voel 

alleen mijn lichaam en mijn dag. Als ik niets 
te doen heb, gebruik ik mijn hobby: gedich-
ten en verhalen schrijven. Maar ik ben geen 
schrijver en geen dichter. Ik ben een liefheb-
ber.’

Met deze woorden vat Rodaan Al Galidi  
samen wie hij is en wat hij doet. De Irakese 
schrijver woont inmiddels twintig jaar in 
Nederland. In die tijd heeft hij een indruk-
wekkend literair oeuvre heeft opgebouwd. 
Zijn bekendste werk, Hoe ik talent voor het 

leven kreeg (2016), vertelt het verhaal van 
zijn slepende asielzoekersprocedure in  
Nederland.

Maar daarover gaat deze monologue intéri-

eur niet. Dat verhaal bestaat al. We zullen 
meevaren in zijn schrijver- en dichterschap. 
Of in zijn liefhebberij, als je wil.

Zoals alle zielenroerselen, begon het in 
de jonge jaren.

‘Ik begon te schrijven in mijn kindertijd. Ik 
had geen talent voor muziek, dus ging ik 
dichten. Ik ontdekte dat ik heel goed kon 
denken. Als kind schreef ik de beste gedich-
ten. Kinderen hebben een complete en unie-
ke taal, hun fantasie is nog niet verlamd, ze 
zijn nog niet gecorrigeerd. Ja, kinderen zijn 
geweldige kunstenaars. Picasso zei zoiets 
als ‘een artiest leert de regels, om ze daarna 
weer te breken’. Dat is wat ik bedoel: we 
moeten kunst maken alsof we niets weten.’

‘Nu ben ik de lelijkste versie van dat kind. Dat 
is lang geleden verdwenen en doodgegaan.  
Ik schrijf uit heimwee naar dat kind, ik pro-
beer het aangeleerde steeds weer opnieuw 

te breken. Maar ik schrijf ook om te genie-
ten. Schrijven is een mooi vak: het redt je 
van het woord ‘collega’, van vroeg wakker 
worden, van vakantie, van een nieuwe baan 
hebben. Schrijven is het eenzaamste vak dat 
er bestaat. Het enige waar je last van hebt, is 
je uitgever.’

Verscheidene uitgevers passeerden de 
revue. 

‘Meestal was de uitgeverij wel goed voor mij, 
maar ik niet voor haar. In het begin schreef 
ik slechte boeken: ik dacht in het Arabisch, 
maar schreef in het Nederlands. Vaak be-
greep ik achteraf zelf niet meer wat ik ge-
schreven had. En wie schrijft er nou over 
een schaap of wc als hoofdpersoon? Wat een 
onzin. Ik schreef ook véél, en uitgevers wil-
len niet elke zes maanden een werk van mij 
uitgeven. Logisch, een vrouw kan ook niet 
elke drie maanden een kind baren.’

‘Nee, die eerdere boeken zou ik niet meer 
schrijven. Ik ben zelf veranderd, zoals ie-
dereen elke dag verandert, en daarmee is 
mijn manier van schrijven dat ook. Ik ben 
nu een hele zuinige schrijver. Woorden kies 
ik zorgvuldig, zinnen weeg ik zo lang als no-
dig. Ik ben afgestudeerd als civiel ingenieur, 
zou dat het zijn? Schrijven is een soort wis-
kunde. Het draait om logica, om een zekere 
precisie. Niet te veel van dit, niet te veel van 
dat. Er moet balans in zitten, de ideeën en 
het gevoel moeten bij elkaar passen. Ik was 
heel goed in wiskunde.’

‘Poëzie is een heel ingewikkeld soort kunst. 
Net als klassieke muziek. Het is goed of 
slecht, niet iets er tussenin. Mensen hebben 
genoeg van onzin. Bij een slechte dichter heb 
je smaak nodig. Maar goede poëzie reikt ver-
der dan smaak. Net als Beethoven. Het is de 
hemel.’

Rodaan verkeert graag in het midden. 
Soms verdwijnt hij.

‘Ik heb niet zo’n extreme mening, ik wil niets 
overbrengen. Ik hoop alleen dat iemand 
door het lezen van mijn werk een beetje kan 
lachen, of een beetje zwak mag zijn. Of sterk, 
juist.’ 

Tekst /// Sanne Broekhuis    Beeld /// Serge Ligtenberg/Writers Unlimited

VRIJE MONOLOOG  

Neem dit 
artikel serieus  

MEESTAL WAS 
DE UITGEVERIJ 

WEL GOED VOOR MIJ, 
MAAR IK NIET 
VOOR HAAR

VRIJE MONOLOOG  
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‘Wie mij leest? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee voor wie ik schrijf, 
behalve voor mezelf. Ik stuur mijn boek alleen naar de uitgever voor 
het geld. Schrijven biedt de beste afleiding van mezelf. Ik verdwijn 
in woorden. Ik ben alleen maar aan het genieten. En als ik niet meer 
geniet, dan stop ik en ga ik gitaarspelen, douchen of mensen bellen. 
Sommige mensen gaan huilen als ze een ‘block’ hebben. Maar dan ge-
niet je toch niet meer? Ik denk: als het niet komt, dan komt het niet. 
En als het wel komt, dan geef je jezelf een beetje ruimte.’

In september verscheen zijn dichtbundel Neem de titel serieus. 

‘Je moet dit stuk ‘‘Neem dit artikel serieus’’ noemen. Ik denk dat ik  
professioneel geworden ben. Dat moet ook, want het perfecte boek 
heb ik nog niet geschreven. Ik heb ideeën, maar het resultaat is 
steeds niet hoe ik het precies wil. Ik ben ook mijn eigen redacteur 
geworden. Van de dertig zinnen gaan hoogstens acht naar de uit- 
gever. Dat is goed. Ik bestudeer eerst de wiskunde om de filosofie te 
begrijpen.’ 

VRIJE MONOLOOG  

D e Karelsbrug, de Praagse burcht, 
het eten van een Trdelník en uiter-
aard goedkoop feesten: lukraak 

een aantal activiteiten die de gemiddelde 
toerist onderneemt tijdens een bezoekje 
aan Praag. Na een maand in Praag gewoond 
te hebben, is mij één ding zeker duidelijk 
geworden; in Praag draait het om om de 
‘minder populaire’ plaatsenop te zoeken. 
Een van mijn favoriete plekken in Praag is 
dan ook zo’n verborgen parel. Wellicht dat 
het kort vermeld staat in een LonelyPla-
net boekje, maar zo massaal als het Oude 
Marktplein is het beslist niet en zal het, ho-
pelijk, ook nooit worden. 

Valdštejnskázahrada, ofwel de Wallenstein-
tuinen, zijn een oase van rust vlakbij de 
welbekende Praagse burcht. Detuinenzijn 
onderdeel van het Wallensteinpaleis, waar 
tegenwoordig het Tsjechisch parlement 
gevestigd is. De tuinen zijn in barokstijl 
aangelegd tussen 1623 en 1629 door ver-
schillende Italiaanse architecten. Wat deze 

tuinen zo bijzonder maakt, is dat ze een 
rustpunt vormen midden in de stad, maar 
er tegelijkertijd genoeg te zien valt. Ik kwam 
hier terecht dankzij een rondleiding met 
studenten, waarbij de gids ons de mooiste 

plekken van Praag liet zien. Ik was 
meteen verkocht door de elegan-

tie die deze tuinen uitstralen, en 
ik wist dat ik hier vaker terug 
zou komen. Mensen dwalen 
wat rond over de paden en lo-
pen tussen de heggen door. Als 
je verder naar boven kijkt, zie 

je de wijngaarden liggen. Daar-
achter pronkt de Sint-Vituska-

thedraal.Verderis er in de tuin 
een klein openluchttheater waar 

in de zomer elke donderdag klas-
sieke muziek gespeeld wordt en waar 

ook regelmatig theaterstukken opgevoerd 
worden. 

Wanneer je het grote pad verder af-
loopt, langs standbeeldendie persona-
ges uit Griekse mythologieën afbeelden, 
kom je uit bij een lange grijze ‘Dripsto-
ne Wall’, waarin hoofden van mensen, 
monsters en dieren verstopt zitten. 
Dit kunstwerk zou de bezoeker het gevoel 
moeten geven dat hij of zij zich in een grot 

bevindt.De muur is 
een bizar gezicht 
binnen de strak 
gestructureer-
de tuin. Mij 
doen de Wal-
lensteintuinen 
denken aan 
een bepaalde 
vriendelijkheid 
die ik mis van thuis. 
De Tsjechen hebben van 
zichzelf een nogal nors en 
afstandelijk karakter, en dat lijkt hier in de 
tuinen voor heel even te verdwijnen. Wat ik 
ook bijzonder vind is dat zulke mooie, goed 
onderhouden tuinen voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Het geeft mij het gevoel echt even 
ergens te gast te zijn op een rustige plek in 
het soms chaotische Praag.In plaats van je 
lunch te eten in een zogenaamd ‘traditio-
neel’ Tsjechisch toeristenrestaurant, zou ik 
een goed belegd broodje kopen en opeten in 
deze prachtige tuinen waar historie, kunst 
en architectuur bijeenkomen. Biertje mag 
er ook bij, uiteraard. 

BUITENLANDERVARINGTekst & Beeld /// Julianne van Pelt 
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Redacteur Julianne van Pelt studeert 
een half jaar lang geschiedenis in Praag.

MIJ DOEN DE 
WALLENSTEIN-

TUINEN DENKEN 
AAN EEN BEPAALDE 

VRIENDELIJKHEID 
DIE IK MIS VAN 

THUIS 

Eenzame vrouw

Een vrouw koopt een boot

en zet die in haar slaapkamer.

Ze houdt van zee, vrijheid en rust.

Een man komt haar slaapkamer binnen.

Hij hoort meeuwen

en ruikt het zilt van de golven.

Hoe magisch de muren

als ze gebolde zeilen zijn

en hoe weids

de slaap als ze de verte is.

Eenzame vrouw,

omdat de man

geen zee is.

Uit: Neem de titel serieus 

Rodaan Al Galidi is schrijver en dichter. Zijn 
negende dichtbundel Neem de titel serieus 
verscheen in september 2018. Een parel in Praag 
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meedeed aan een sit-in en de eisen van Humanities Rally werden door 
een groep van wel 150 docenten gesteund. 

Opvallend is dat de nadruk bij de eisen van Humanities Rally niet ligt 
op de financiële problemen of de neoliberale cultuur die eraan ten 
grondslag ligt. In het manifest wordt die verbreding wel gezocht, maar 
in de eisenlijst komt die niet terug. Bij de laatste eis worden slechts de 
‘recente bezuinigingen’ genoemd. Vooral het diversiteitsbeleid en de 
dekolonisatie van de universiteit krijgen veel aandacht. Typerend, zo 
zal straks blijken, was dat de bezetters het P.C. Hoofthuis omdoopten 
tot het Postcolonial House. 

Behalve die focus viel ook veel mensen, journalisten, mededemon-
stranten (waaronder ikzelf) en omstanders de houding van de bezet-
ters op. Met zwarte bivakmutsen, dichtgeplakte ramen en gebarrica-
deerde deuren, was er van een open protest weinig sprake. Geert ten 
Dam, de voorzitter van het College van Bestuur en de burgemeester, 
Femke Halsema, werden geweigerd aan de deur. Eerst moesten ze het 
dreigement om de Mobiele Eenheid het gebouw te laten ontruimen in-
trekken. Of je het nu eens bent met de eisen van de bezetters of niet, 
was dit nu de manier om hun zin te krijgen? 

Fuck plaatselijke consensus en lang leve een landelijke bewe-
ging. Toch?
Laten we eerst een stap terug doen: wie en wat is Humanities Rally, 
de groep waar veel van de bezetters deel van uit maken? Deze pro-
testbeweging met leiders noch leden is begonnen in 2014 en in eigen 
woorden een ‘non-hierarchical, democratic movement’. Zij doen niet 
aan afgevaardigden en voor elk besluit moet er sprake zijn van vol-
ledige consensus van de aanwezigen op vergaderingen. Dit systeem is 
de bron van veel problemen. Het maakt de besluitvorming traag en zit 
de doeltreffendheid van de beweging in de weg. 

Daarbij is de beweging minder democratisch dan je zou denken. Hoe-
wel er geen formele hiërarchie en machtsrelaties  zijn, is het een il-
lusie dat er geen informele zullen ontstaan. Sterker nog, dat zal altijd 
gebeuren en het nadeel daarvan is dat de hiërarchie niet transparant 
en ongrijpbaar is: officieel bestaat die namelijk niet. Ook binnen een 
beweging met het consensusmodel, zoals Humanities Rally, zijn er in-
formele leiders die buitensporig veel invloed hebben maar daar geen 
rekenschap over hoeven af te leggen. De informele machtsrelaties zijn 
gegrond in bestaande sociale relaties die mensen onderling hebben. 
Vriendengroepen vormen vaak een blok en oudgedienden hebben bui-
tensporig veel invloed.

Dan de traagheid: de zogenaamde general assemblies van de bezet-
ters van het PCH zijn overgenomen van Humanities Rally waar zich 
geregeld zo’n dertig à veertig mensen bevinden, wier unanieme in-
stemming noodzakelijk is voor elk besluit. Ieder mag zijn zegje doen 
en dat levert soms problemen op. Zo stond Femke Halsema voor de 
deur van het P.C. Hoofthuis om daar binnen te praten met de bezetters, 
maar werd ze geweigerd omdat ze het dreigement van uitzetting niet 
op voorhand wilde laten vallen. Het was niet mogelijk om hierover te 

praten omdat er tijdens het telefoongesprek tussen Halsema en een 
woordvoerder van Humanities Rally geen tijd was voor een general as-

sembly. Het consensusmodel zit hierin ook doeltreffendheid in de weg: 
er is geen communicatie mogelijk; afgevaardigden van Humanities 
Rally hebben namelijk geen mandaat. 

Behalve de manier van besluitvorming is er nog iets problematisch: 
het complete gebrek aan politieke analyse. De nadruk ligt tijdens de 
general assemblies altijd op actievoeren, actievoeren, actievoeren. Er 
worden zelden discussies gevoerd over waarom actie moet worden 
gevoerd en welk doel de actie moet hebben. Ook de brede politieke 
context wordt genegeerd onder het mom van directe actie die zo hard 
en radicaal mogelijk moet zijn. Als de beweging echt iets wil bereiken 
moet er juist meer politieke discussie gevoerd worden, een strategie 
worden bepaald, bondgenoten worden gekozen en doelen worden ge-
steld. Dan zouden de methoden vanzelf volgen.

Actievoeren op deze manier; zo hard en radicaal mogelijk, leidde ertoe 
dat Halsema wegliep en de ontruiming doorging.

Bij de interactie met Femke Halsema gebeurde hetzelfde als bij pogin-
gen tot het vormen van een nationale beweging tegen de roofbouw op 
ons onderwijs.

Amsterdam is namelijk niet de enige stad waar onvrede is over het 
beleid. In Groningen (Democratische Academie Groningen), Nijme-
gen (Changing Perspective) en Utrecht (Nieuwe Universiteit Utrecht) 
verzetten studenten zich ook. De bron van de huidige crisis van 
werkstress, flexcontracten die niet worden verlengd en het afschaffen 
van studies, bevindt zich voor een groot deel in de bezuinigingen die 
door Den Haag worden doorgevoerd. Samen met Humanities Rally een 
landelijke beweging opzetten is echter lastig. Hun vertegenwoordigers 
bij deze nationale beweging hebben namelijk, net als in gesprekken 
met de burgemeester en het College van Bestuur (CvB), geen mandaat. 
Elk besluit van de landelijke beweging moet door de Amsterdammers 
worden goedgekeurd waardoor niet alleen Humanities Rally weinig 
daadkracht heeft maar de landelijke beweging óók. Bovendien lijkt 
er niet veel sympathie te bestaan voor het idee van een landelijke be-
weging. De Amsterdammers zijn voor radicaal actievoeren op lokale 
schaal. Deze eenzijdige blik en obsessie met directe actie van de Am-
sterdamse beweging is een obstakel voor landelijke solidariteit die zo 
hard nodig is.

Goed, Humanities Rally kan dus weinig concreet realiseren en zit po-
gingen om op nationaal niveau iets gedaan te krijgen ook in de weg. 
Maar hoe zit het dan met de beeldvorming? Publiek draagvlak, dat is 
toch waar het echt om gaat? 

HALSEMA LIEP WEG, DE 
ONTRUIMING GING DOOR

ACHTERGROND

Bezet, blokkeer... 
Op vrijdagochtend, 28 september 2018, bezette een groep 
studenten uit Humanities Rally onder de naam Autonome 
Universiteit het P.C. Hoofthuis. Hun eisen: ‘de integrale 
implementatie van het diversiteitsrapport’ dat na de be-
zetting van het Maagdenhuis in 2015 was opgesteld, de 
‘dekolonisatie van de universiteit’, de ‘versterking van de 
universitaire democratie’, de afschaffing van het 8-8-4 
systeem, dat een semester in drie blokken van acht, acht 
en vier weken onderverdeelt, de verlaging van het aantal 
verplichte toetsmomenten voor studenten, het facilite-
ren van een staking op de UvA en de terugdraaiing van 
de recente bezuinigingen en ontslagen op de faculteiten 
Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswe-
tenschappen. 

Deze actie vond plaats aan het einde van de nationale 
actieweek waarin studenten en docenten de afbraak van 
het hoger onderwijs bestreden. In Groningen, Nijmegen, 

Utrecht, Leiden en Maastricht vonden openluchtcolleges 
plaats, flyeracties, debatten en hier en daar een zoge-
naamde banner-drop: het ophangen van een spandoek 
op een zichtbare, soms op een locatie waar dat strikt 
genomen niet mag. Sinds de jaren 80 wordt er namelijk  
stelselmatig bezuinigd op het hoger onderwijs. Voor 
de studenten betekende dat concreet een stijging van 
het collegegeld van 200 gulden naar zo’n 2000 euro en 
de afschaffing van de basisbeurs. Dit allemaal bovenop 
honderden miljoenen aan kortingen op het onderwijs 
zelf, met overwerkte docenten, volle klassen en lagere 
kwaliteit onderwijs als gevolg. Soortgelijke maatregelen  
waren in 2015 al aanleiding voor Humanities Rally om  
het Maagdenhuis te bezetten, maar daar komen dit 
jaar nog ongeveer € 200 miljoen aan bezuinigingen bij.  
Genoeg om boos over te zijn dus.

En er zijn ook veel mensen boos. Behalve de bezetters bin-
nen, was er een relatief grote groep studenten die buiten  

Jan Daalder (1996) 
nam als sympa- 
thisant van  
Humanities Rally 
deel aan de ‘sit-in’ 
bij het P. C.  
Hoofthuis. 

Aan mijn medestudenten die 
het P.C. Hoofthuis hebben bezet

ACHTERGROND

Vorige maand bezetten studenten van Humanities Rally het P.C. Hoofthuis. Wat wilden 
zij precies bereiken en wat ging er daarbij mis? Dit artikel gaat over de gevaren van 

sektarisme, consensus, gebrek aan politieke analyse, gesloten organisaties en de 
beeldvorming daarvan.    Tekst & Beeld /// Jan Daalder 



22 Babel

BEELDBeeld /// Saskia Groenewegen   

Studentenprotesten in de mainstream media 
In de media (en dan heb ik het nog niet eens over GeenStijl of De Da-

gelijkse Standaard) en onder mijn vrienden, leek de boodschap van de 
bezetters na en tijdens de bezetting niet duidelijk te zijn overgekomen. 
Ironisch genoeg nam de media de praktijk van Humanities Rally over: 
de focus van de verslaggeving lag op acties en vorm, niet op inhoud. En 
daarbij ging het specifiek over de vorm van minder prettige zaken: het 
feit dat alle Tony Chocolonely’s uit de kantine 
waren gestolen, dat er vernielingen aange-
richt waren, dat het pand een nieuwe naam 
had gekregen, het ‘Postcolonial House’, zon-
der dat daar een uitleg bij werd gegeven en 
dat de bezetters in zwarte bivakmutsen het 
pand als een vesting verdedigden. En natuur-
lijk, dat is de framing van de media, maar Hu-
manities Rally speelt dit soort berichtgeving 
wel in de kaart.

Zelfs tijdens de bezetting viel dat laatste al op. 
Ik hoorde iemand de situatie met een gijze-
ling vergelijken om daarna op te merken dat 
iedereen destijds het Maagdenhuis vrij in- en 
uit kon lopen. Die geheimzinnigheid, die ra-
dicalisering stoot veel mogelijke sympathi-
santen en zelfs bondgenoten af. De bezetting 
was waarschijnlijk bedoeld als klapper op de 
vuurpijl van de landelijke actieweek, maar 
wellicht was een langere opbouw naar een in-
clusievere, gemoedelijke bezetting met meer 
studenten en docenten, waarbij daadwerke-
lijk gepraat kon worden met bestuurders en 
burgemeesters, een beter idee geweest.

Daar komt nog bij dat, hoewel Humanities Rally voor inclusiviteit en 
diversiteit strijdt, hun naam dat streven geen eer aan doet: humanities 
refereert alleen aan geesteswetenschappen! En dat terwijl de bezuini-
gingen iederéén treffen, ook de bèta’s op Sciencepark en de gamma’s 
op Roeterseiland. Dit verklaart waarom daar weinig tot geen rode 
vierkantjes te bespeuren zijn. De naam was bij de oprichting in 2014 
veel relevanter (er werd specifiek tegen hervormingen op de facul-
teit Geesteswetenschappen geprotesteerd) en de naamsbekendheid 
van Humanities Rally werkt goed in de media. Maar de bezuinigingen 
houden niet op bij de geesteswetenschappen en deze naam draagt bij 
aan het neerzetten van de bezetters als radicale, linkse geestesweten-
schappers, terwijl er een brede beweging moet worden gebouwd.

Die ontoegankelijkheid, de geheimzinnigheid en het sektarisme van 
Humanities Rally is een groot probleem in de strijd tegen bezuinigin-
gen en voor diversiteit. Het CvB weet heel slim de bezetters weg te 
zetten als een stelletje criminelen dat niet wil praten, dat geen oplos-
singen wil zoeken, dat slechts wil slopen en vernielen en dat ‘inbreekt’ 
in het P.C. Hoofthuis. Dat doet de beweging geen goed. Welke eerste-
jaars denkt nu: ‘Ja, dáár ga ik me bij aansluiten’. Er zijn weinig eerste-

jaars die enthousiast worden van bezettingen 
omwille van bezettingen en van brede steun 
zal het dus niet komen. En dus ook niet van 
echte verandering. Zo helpt Humanities Rally 
ongemerkt mee aan de verdeel- en heerstac-
tiek van het CvB. 

Idealen en hoe ze te verwezenlijken
Bij dit soort kritieken hoor je vaak dat er 
slechts commentaar van de zijlijn wordt gele-
verd zonder alternatieven voor te dragen. Ik 
hoop dat dat hier niet het geval is, de nood-
zaak voor protest is simpelweg te groot om 
elkaar onnodig vliegen af te vangen.

Zelf ben ik stellig van mening dat er voor ech-
te verandering een breed gedragen gevoel van 
onvrede, boosheid én mogelijkheden moet 
zijn. Dat gevoel, of althans de potentie daar-
voor, is er nu. Basisschoolleraren kwamen vo-
rig jaar in verzet (POinActie), docenten in het 
hoger onderwijs dit jaar (WOinActie), mensen 
in de zorg, buschauffeurs en zelfs bij de politie 
rommelde het. Elke student die ik heb aange-
sproken is boos, ofwel over de bezuinigingen, 

ofwel over het afschaffen van de basisbeurs of de burn-out van hun 
docenten. Nu is het moment om pragmatisch te zijn, om de eisen zó 
te formuleren dat zij breed binnen én buiten de universiteit gedragen 
worden. Daar is nu helaas geen sprake van.

Let wel: te veel pragmatisme is ook niet goed. Natuurlijk zijn  
radicale bewegingen van grote waarde om meer pragmatische  
groepen, zoals WOinActie, te beïnvloeden en het discours te ver- 
schuiven, maar ook daar is een grens. Die grens ligt, wat mij betreft, 
niet bij het bezetten van het P.C. Hoofthuis, noch bij een confrontatie 
met de ME of het eisen van een inclusieve, diverse, democratische  
universiteit. 

Maar soms is het beter als idealen geen prioriteit hebben, maar je je 
idealen een beetje verhult, naar de achtergrond drijft. Als je iets ge-
daan wilt krijgen moet je soms een beetje pragmatisch zijn; je moet bij 
het formuleren van je eisen en je methodes de politieke context en uit-
werking op tegenstander, bondgenoot én potentiële bondgenoot in 
ogenschouw nemen. Pas als je in een positie bent om iets gedaan te 
krijgen, kan je je radicale eisen tevoorschijn halen. Daar mogen deze 
studenten nog even goed over nadenken. 

AMSTERDAM IS 
NAMELIJK NIET DE ENIGE 
STAD WAAR ONVREDE IS 

OVER HET BELEID

Ensemble Spiral Consort bespeelt een ongewoon 
instrument: de schelp. De groep uit Vlissingen heeft 

er een kunst van gemaakt op plekken als stations en 
tunnels te spelen vanwege de akoestiek.

ACHTERGROND
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N aar het Franse voorbeeld van de Histoire mondiale de la 

France (2017),onder redactie van Patrick Boucheron, is 
er nu ook een Nederlandse wereldgeschiedenis. De 800 

pagina’s, gevuld door 120 historici, staan vol boeiende essays over 
personen en gebeurtenissen die we al kennen, maar die in een ander 
daglicht worden gezet. Dat licht is hier het internationale perspectief.
Het boek beschrijft hoe fenomenen die we vaak als uniek Nederlands 
zien, onderdeel waren van mondiale of Europese verschijnselen. Of, 
simpel gezegd: wat voor invloed de rest van de wereld had op het 
stukje grond dat wij Nederland noemen.  

Primitief nationalisme
De hoofdredacteur, Lex Heerma van Voss, is ondubbelzinnig over 
wat hij met dit werk wil bereiken. In zijn inleiding schrijft hij dat 
deze bundel kan helpen bij het bestrijden van ‘primitief historisch 
nationalisme’. Met primitief bedoelt hij tijdloze tradities van de 
Nederlandse cultuur, die ver in onze geschiedenis zijn terug te 
vinden. 

Neem bijvoorbeeld de mythe rond de Bataafse opstand in het 
jaar 70 na Christus. Deze geschiedenis wordt vaak gepresenteerd 
als een voorbeeld van een oer-Hollandse drang naar eigenheid, 
opstandigheid en vrijheid – een narratief dat opkwam ten tijde 
van de Republiek. Het ware verhaal is echter niet zo simpel. Het 
Romeinse rijk was voornamelijk een multi-etnische conglomeratie, 
waar ook de Bataafse leiders burgerschap genoten. De opstand is 
volgens het essay van Frits Naerebout beter te omschrijven als een 
‘interne affaire’.

Met nationalisme doelt Van Voss op het idee van nationaal 
essentialisme. Dit houdt in dat onze identiteit een aantal onver-
anderlijke kenmerken kent die de eeuwen overleven. Mensen die 
hierin geloven komen vervolgens in de Tweede Kamer aan met 
uitspraken als: ‘Nederland is geen Nederland meer’. 

De essaybundel laat juist zien dat de Nederlandse geschiedenis 
cultureel pluriform was. Dat Amsterdam in de 17e eeuw een 
migrantenstad was, is welbekend. Maar dat het voornamelijk be- 
stond uit arme arbeidsmigranten uit Duitsland en het Noord-
zeegebied, is minder bekend. 

Dit boek is niet alleen polemisch bedoeld. In mijn ogen is het  
vooral gericht op Nederlanders die zich willen laten verrassen door 
andere invalshoeken op bekende historische gebeurtenissen. Vrijwel 
alle essays plaatsen evenementen die in traditionele geschied-
schrijving geïsoleerd zijn in Nederlandse context, in een inter-
nationaal of transnationaal kader. 

Wie zijn wij, waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? De vraag naar de Nederlandse 
identiteit blijft er een zonder definitief antwoord. Een recente toevoeging aan dit debat is de 

essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland die sinds september 2018 in de boekwinkels te 
verkrijgen is. Wat kunnen deze essays ons Nederlanders bijbrengen?

Tekst /// Cornelis van der Plas    Beeld /// Elianne Koolstra

Het verleden herschreven

ACHTERGROND

IN ZIJN INLEIDING SCHRIJFT 
HIJ DAT DEZE BUNDEL KAN 

HELPEN BIJ HET BESTRIJDEN 
VAN ‘PRIMITIEF HISTORISCH 

NATIONALISME’

25

ACHTERGROND

Beatrice de Graaf schrijft zo in een van 
de essays dat de oprichting van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden (1815) op een 
goed moment kwam; toen Engeland een 
bufferstaat nodig had om de machtsbalans 
op het continent te garanderen na de val van 
Napoleon. Dit is een heel ander verhaal dan 
dat van waarin Nederland een ‘zelfstandig’ 
of ‘neutraal’ buitenlandbeleid kent.

Vergeten en onthouden
Waar komt eigenlijk de drang naar een 
eenduidig nationaal verhaal vandaan? 
Volgens de negentiende-eeuwse Franse 
historicus Ernest Renan is eenduidigheid 
essentieel voor de eenwording en vooruit-
gang van de natiestaat. In zijn essay 
‘Qu’est-ce que qu’une nation?’ uit 1882 
schrijft Renan dat de burger of de ‘mens’ 
het uitgangspunt moet zijn van het volk. 
Het volk zou een geestelijke samenstelling 
bij uitstek zijn. De ziel van een volk wordt 
gevormd door herinnering aan de rijke 
erfenis van een gezamenlijk verleden en de 
‘wil’ om een gezamenlijke toekomst aan te 
gaan. Er moeten echter ook veel zaken die 
niet binnen het verhaal passen, worden 
vergeten.

Militaire excessen in voormalige koloniën of 
plunderende zeehelden passen niet binnen 
het nationale zelfbeeld dat voornamelijk 
positief geformuleerd wordt in termen van 
een ‘handelsnatie’ of ‘voorbeeldland’. 

Andere  aspecten van identiteit worden 
daarentegen juist uitvergroot, zoals onze 
relatie met water. Zo schrijft Lotte Jensen 
dat in 1953 niet alleen Nederland hard is 
geraakt door de watersnoodramp, maar  
ook Engeland, Schotland en België. Na-
tuurrampen trekken zich niets aan van 
landsgrenzen.

Wereldgeschiedenis van Nederland biedt een 
frisse blik op de geschiedenis. Het is er een 
van onderlinge afhankelijkheid, complexi-
teit, pluriformiteit en zeker niet van vanzelf-
sprekendheid. Het boek neemt afstand van 

grote narratieven en zoomt in op de 
gebeurtenis en haar context. Het is een 
product van een generatie historici die 
definitief afscheid heeft genomen van de 
totaalhistoriën. Nederlandse geschiedenis 
wordt op deze manier een onderdeel van 
een nauwkeuriger maar ook completer 
verhaal. Zo wordt identiteit ook veel ge-
nuanceerder en minder benauwend; en 
ontstaat er ruimte voor verschillende visies 
op het gedeelde verleden. De grote vraag is 
nu of we kunnen leven met het idee van een 
complex verleden. Kan dit de basis zijn van 
een identiteit? 

In Wereldgeschiedenis van Nederland (2018)
vertellen meer dan honderd aanstormende 
en gevestigde Nederlandse onderzoekers op 
het gebied van geschiedenis en cultuur het 
wereldwijde verhaal van onze geschiedenis, 
onder wie Martine Gosselink, Beatrice de 
Graaf, Lotte Jensen, Gert Oostindie, Lodewijk 
Petram en Suze Zijlstra.
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Wist je dat?

Het is de meeste studenten inmiddels wel 
bekend dat het Binnengasthuisterrein 
omgebouwd zal worden tot de nieuwe 
universiteitsbibliotheek van onze facul-
teit. Het wordt het hart van het ‘Univer-
siteitskwartier’. Over de precieze locatie 
en de uitvoer heeft men wel ruim twintig 
jaar gesteggeld, en het definitieve ont-
werp is bovendien nog steeds niet gepre-
senteerd. In 2021 moet het complex op-
geleverd worden, maar in dit tempo is het 
de vraag of dat lukt.

Minder bekend, onder studenten althans, 
is de functie die het Binnengasthuister-
rein vervulde voordat de Universiteit van 
Am-sterdam (UvA) er gebruik van mocht 
maken: van 1582 tot 1981 deed het ter-
rein dienst als hét gemeentelijke zieken-
huis van de stad. Een ziekenhuis met 
een verschrikkelijke reputatie; vooral in 
de negentiende eeuw was het daar echt 
kommer en kwel. Een Oostenrijkse arts 
op doorreis die het Binnengasthuister-
rein in 1852 bezocht, schrok van wat hij 
zag. Het personeel maakte zich schuldig 
aan allerlei misdragingen en ‘op iedere 
buitenstaander maakte deze plek een 
hoogst onaangename indruk. Op zeshon-
derdzieken zijn waren er slechts twee 
artsen.’

Gelukkig is het in 2018 niet meer zo slecht 
gesteld in de gebouwen van de UvA. Hoe-
wel, als we stellen dat er ‘op zeshonderd 
studenten, slechts twee docenten zijn’, 
zitten we niet eens zo heel erg ver van de 
waarheid.
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Je maandelijkse feitje over de UvA

B ijna dagelijks fiets ik langs Café 
Tropenkolder in de Sarphatistraat. 
Maandenlang ben ik er langsgere-

den, honderden keren, denkend dat het Café 
Tropenkoffer heette. Een leuke naam vond 
ik dat. Alsof je na een warme vakantie in 
een ver land alle stukjes van je bestemming 
mee naar huis neemt. Een hoopje zand, een 
palmblad, een klein aapje misschien, als-ie 
door de douane komt. 

Thuis bewaar je de koffer diep in de kast 
achter rekken vol kleding. Na verloop van 
tijd vervangen wollen truien de bloezen met 
wilde bloemenprinten en de korte broeken. 
De lange jas en muts liggen prominent in het 
midden. De koffer vergeet je; er liggen sjaals 
overheen. 

Op een sombere dag komt de koffer tevoor-
schijn. Het miezert buiten en de gure wind 
doet je verlangen naar de zomer. Je aait het 
aapje, geeft de palmen water en giet een 
handjevol zand over je schoenen. Een kleur-
rijke papegaai zit op je schouder en kleine 
beestjes schieten snel onder de kast. De ka-
mer vult zich met een oranjegele zon en de 
stralen doen het restje regenwater op het 
balkon verdampen. De zomer is heel even 
terug.

Die ervaring in een café leek me een magisch 
idee. Bier drinken naast roze bloemen, ter-
wijl een flamingo naast je bukt om het laat-
ste borrelnootje onder de bar vandaan te 
eten. De zon schijnt, ook hartje winter. Een 
stukje ananas is er altijd te verkrijgen, met 
zo´n papieren parapluutje erin.

Gisteren besloot ik eens bewust naar het 
café te kijken, zoekend naar een herinne-

ring aan de tropen. Ik zocht naar een her-
kenningspunt. Een paar snel wegkijkende 
ogen, een glimp van een gestreepte vacht, 
het aanzicht van een groen blad. Plots zag ik 
de twee letters. L. D. Twee letters die mij al 
die maanden ontgaan zijn. Ik zocht snel naar 
uitleg op mijn telefoon.

¨Tropenkolder: psychische stoornissen die 
kunnen ontstaan bij mensen die in de tro-
pen verblijven, door eenzaamheid en eento-
nigheid.” Ik haalde mijn schouders op en liep 
voor het eerst in al die tijd naar binnen. ¨Een 
biertje alstublieft.¨ Ik twijfelde even. ¨En 
heeft u misschien een tosti met ananas?¨

Een koffer uit de tropen

Tekst /// Andrea Huntjens    Beeld /// Laila MoilCOLUMN | ANDREA
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