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Samenleven
Welke rol speelt onderwijs in de samenleving? Als FGw-studenten zitten we bijna elke dag 
in de collegebanken of ploeteren we in de bieb. We hopen iets te leren van de wereld en van 
onze eigen en andere culturen; of dat nou gaat via het studeren van een taal, de geschiede-
nis of filosofie. Het leren over andere culturen verbreedt onze horizon. 

Tegelijkertijd lijkt het alsof het juist de verschillen zijn die de laatste tijd in de samenleving 
worden uitgediept. ‘Dat er diversiteit is, is een gegeven’, aldus Victor Reinier (pagina 22). 
Maar die diversiteit leidt niet automatisch tot gelijkheid, nee, juist het tegendeel. Daarom 
verdient volgens hem gelijkheid een ode. ‘Gelijkheid moet je doen’, luidt dan ook de titel. 
Daarvoor ziet Reinier een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs: ‘Vanaf de kleuter-
klas zou het hoofdvak “samenleven” moeten zijn.’ Rekenen en taal komen, volgens Reinier, 
pas op de tweede plaats. 

Dieptekennis is nodig om elkaar en andere culturen te kunnen begrijpen. Slaviste Ellen 
Rutten ziet het gebrek aan dieptekennis over de Russische cultuur terug in de relatie tus-
sen Nederland en Rusland en de manier waarop het contact tussen beide landen wordt 
geframed (pagina 4). Rutten: ‘Als er meer gedetailleerde kennis van de Russische taal en 
literatuur is, kunnen relaties verbeteren.’ Met haar onderzoek naar ‘oprechtheid’ in de Rus-
sische literatuur begeeft zij zich in de actualiteit, waarin politici de retoriek van oprechtheid 
regelmatig eigen maken.

Zou een gebrek aan kennis bijvoorbeeld ook ten grondslag kunnen liggen aan de seksisti-
sche en puberale teksten van de laatste lichting Nederlandse hiphoppers? Als ergens geen 
gelijkheid te vinden is, is het wel in de denigrerende en vrouwonvriendelijke teksten van 
rappers die regelmatig uit de radio schallen. Redacteur Vadim Dijkshoorn ziet de oorzaak 
voor het gebrek aan volwassenheid in de hiphop meer in een combinatie van puberale 
stoerdoenerij en commerciële beweegredenen (pagina 13). Toch zijn er ook voorbeelden 
te vinden waarin hiphop zich heeft uitgesproken tegen maatschappelijke ongelijkheid. Mu-
ziek is een culturele uiting die vaak genoeg een rol heeft gespeeld in een maatschappelijk 
bewustwordingsproces.

Hoe je het ook wendt of keert, onderwijs heeft een leidende rol in de vorming van ons maat-
schappelijk bewustzijn. Het studeren aan de Faculteit der Geesteswetenschappen kleurt 
ook de inhoud van Babel. Deze maand kleurde hij oranje.

Vincent Smit en Kim Visbeen
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over Rusland te schrijven en dat wekte mijn inte-
resse. New Sincerity heeft er een eigen kleur, wat 
te maken heeft met de Russische Revolutie en de 
Sovjettijd.’ Periodes waarin oprechtheid verschil-
lende klanken kende. ‘Lenin zei al dat het verlan-
gen naar “volledige oprechtheid” zijn motivatie 
was voor politieke verandering.’ Misschien niet 
zijn enige drijfveer, merkt Rutten op, maar zeker 
een belangrijke. Ze vervolgt: ‘In Sovjet-Rusland 
was het van groot belang dat je “oprecht” in de par-
tij geloofde. Het was zelfs een juridisch probleem: 
je kon gestraft worden als je oprechtheid in twij-
fel werd getrokken. Na de dood van Stalin zeiden 
schrijvers voor het eerst: “dit kan niet, we moeten 
weer oprechte literatuur gaan schrijven”. En je ziet 
in de hedendaagse literatuur dat schrijvers weer 
op hen teruggrijpen.’ Maar, vertelt Rutten, anders 
dan toen worstelt men nu met (de mogelijkheid 
van) oprechtheid in een kapitalistische, postcom-
munistische maatschappij. ‘Critici vroegen zich na 
1991 af of schrijvers wel oprecht konden zijn in 
financiële zin. In de Sovjettijd waren er als schrij-

ver twee opties: of je werd door de staat betaald of 
je was “ondergronds”. Als ondergrondse schrijver 
kon je leven gevaar lopen. Nou, dan kon je knetter-
oprecht genoemd worden.’ Schaterlach. ‘Maar nu 
brengen schrijvers boeken uit bij uitgeverijen die 
hen branden. Mensen maken zich hevige zorgen of 
die schrijvers oprecht zijn.’ 

Hang naar oprechtheid
De postmoderne erfenis torsend vragen wij ons af 
of we het kunnen, oprecht zijn. Gelooft Rutten er 
zelf in? ‘Dat is wel grappig. Aan het begin van een 
onderzoek ben ik altijd erg enthousiast en een 
enorme believer. Maar mijn onderzoek wordt pas 
echt interessant als ik ga landen en meer afstand 
neem. En toch, ik heb sympathie voor het verlan-

gen oprecht te willen zijn. Dat ken ik ook uit mijn 
eigen leven.’ Die hang naar oprechtheid is van alle 
tijden en geldt bepaald niet enkel in de privésfeer. 
In navolging van Lenin en Chroesjtsjov hanteert 
een huidige generatie politici de retoriek van op-
rechtheid te pas en te onpas. Met figuren als Poe-
tin, Trump en Wilders als wegbereiders. Rutten is 
zich maar wat bewust van de actualiteit van haar 
onderwerp: ‘Ik denk de laatste tijd vaak: ik moet 
dat boek nú terughalen van de uitgever!’ 

'Ik vind het lastig dat in de pers bijna alles 
wordt herleid tot Poetin en zijn masterplan 
– Rusland is zo veel méér dan Poetin.’ Vol-

gens Ellen Rutten is het contact tussen Nederland 
en Rusland op dit moment niet in optima forma. 
Hoe dat contact wordt geframed, laat vaak ook te 
wensen over. De slaviste wijt het aan een tekort 
aan dieptekennis van Slavische, en dus ook de Rus-
sische, cultuur. ‘Als er meer gedetailleerde kennis 
van de Russische taal en literatuur is, kunnen de 
relaties verbeteren.’ Die boodschap lijkt aan te 
komen in Den Haag, waar de vraag naar Rusland-
expertise toeneemt. Tot Ruttens opluchting kijkt 
men steeds vaker verder dan geopolitiek; er wordt 
meer belang gehecht aan begrip van cultuur. ‘Het 
is ook belangrijk dat we Slavische literatuur blij-
ven begrijpen. Dat we een Milan Kundera kunnen 
lezen, vertaald door iemand die de culturele ver-
wijzingen begrijpt.’  

Post-postmodernisme 
Juist literatuur kan als spiegel dienen voor be-
grip van maatschappelijke vraagstukken, weet  
Rutten. Dit voorjaar verschijnt haar boek Since-
rity after Communism: A Cultural History, waarin 
zij de Russische verschijning van het culturele  
fenomeen ‘New Sincerity’ onderzoekt. ‘De term 
duikt halverwege de jaren 80 tegelijk op onder 
Russische dichters én in de Texaanse music scene. 
Het is een brede reactie op het postmodernisme, 
een zoektocht naar nieuw engagement. Het is niet 
zo dat het ene land het van het andere kopieerde 
– op meerdere plekken begon die postmoderne 
erfenis te jeuken.’ Rutten lacht en legt uit dat ze  
de reactie wel begrijpt. ‘Hoewel ik erg genoot van 
de postmodernistische schrijvers die ik tijdens 
mijn studie ontdekte, dacht ik toch ook: goed, wat 
nu?’ 

Rutten was niet de enige. Wereldwijd wilden cre-
atievelingen af van postmoderne waarden als re-
lativisme, deconstructie en onverschilligheid en 
zochten naar een ‘nieuwe oprechtheid’ die deze 
kon vervangen. Zo ook in Rusland. ‘Ik merkte dat 
Russische schrijvers het lastig vonden om oprecht 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Deze maand: Ellen Rutten 
(1975), hoofd van de vakgroep Slavisch 
van de UvA, over haar onderzoek naar 
‘oprechtheid’ in de literaire scene van 
Rusland. 
Tekst /// Jetske Brouwer en Hannah van der Vegt    

Beeld /// Anne Posthuma

STUDIEGIDS 2.0
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Het postmodernisme jeukt Het licht van 
      Piero della Francesca

'Piero della Francesca is een van de belangrijkste kunstenaars uit de Italiaanse renaissance,’ begint 
Machtelt Brüggen Israëls vol enthousiasme. ‘Iemand die de kunst emancipeerde tot een vrije kunst 
door magistraal te kijken en het bijvoorbeeld met de wiskunde te vervlechten.’ Met vrije kunst doelt 

Israëls op kunst buiten het toenmalig gangbare gildesysteem. ‘De Italiaanse renaissance was een tijd waarin 
kunstenaars nauwelijks een naam hadden. Kunst was een ambacht en de thema’s waren bijna altijd religieus. 
Piero was een van de eersten die kunst om de kunst maakte.’ Israëls’ collega Arjan de Koomen vult aan: ‘Hij 
is een product van zijn tijd, maar ook meer dan zijn tijd. Moderne kunstenaars zien hem dan ook als een van 
de weinigen uit het verleden die wél deugde.’ Israëls: ‘Dat komt ook omdat hij een waanzinnige neiging tot 
abstractie had. Daarom was hij zo relevant in de twintigste eeuw en vandaag de dag nog steeds.’ 

Volgens Israëls dient Piero ook als een pars pro toto. ‘De renaissance was een periode waarin de mens veel 
centraler kwam te staan. Piero is daar een van de grote exponenten van. Hij werd geboren in 1412, begon met 
het schilderen van altaarstukken met weinig artistieke vrijheid, groeide uit tot een vrije kunstenaar en stierf op 
de dag dat Columbus aankwam in Amerika. Het is een waanzinnig spannende periode in de geschiedenis.’

De collegereeks over Piero della Francesca bestaat uit zeven thematisch opgedeelde colleges. Voorbeelden van 
deze thema’s zijn ‘Piero als hoveling’, ‘Piero als gelovige’ en ‘Piero als wetenschapper’. ‘Elke keer proberen we 
een bijzonder perspectief van zijn kunstenaarspersoonlijkheid te belichten,’ stelt De Koomen.

De collegereeks is ook open voor de Illustere School, waardoor je niet alleen met voltijdstudenten in de 
collegebanken zult zitten. De Koomen: ‘We willen meer zijn dan een gewoon keuzevak. In de pauze drinken  
we dan ook met zijn allen een kopje koffie.’ De reeks wordt afgesloten met een symposium, waarvoor de 
studenten tijdens de collegeweken een tentoonstelling over de Italiaanse kunstenaar voorbereiden. Israëls: ‘Op 
deze manier oefen je ook in het maken van een tentoonstelling en het op een toegankelijke manier toelichten 
van je kennis. Iets wat minder academisch is, maar meer praktijkgericht. Dat moet een kunsthistoricus 
uiteindelijk ook kunnen.’ 

Wat is het belang van een vak volgens de docenten die het geven? 
Deze maand: Het licht van Piero della Francesca met dr. Machtelt Brüggen 
Israëls en dr. Arjan de Koomen.    Tekst /// Vincent Smit   Beeld /// Masha Emelyanova
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Ellen Rutten (1975) studeerde en werkte als 
slaviste aan de universiteiten van Groningen, 
Bergen en Cambridge. In Cambridge startte 
zij in 2007 haar onderzoek naar het culturele 
begrip oprechtheid. In januari bracht Yale 
University Press haar boek Sincerity after 
Communism: A Cultural History uit, een 
studie naar ‘oprechtheid’ in de Russische 
literaire wereld. 
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Vak: Het licht van Piero della Francesca
Docent(en): dr. M. Brüggen Israëls en dr. A.R. de Koomen
Onderwijsinstituut: College of Humanities en Illustere School
Ingangseisen: Geen
Periode: Semester 2, blok 1 (6 EC)
Voertaal: Nederlands

RUSLAND IS ZO VEEL 
MÉÉR DAN POETIN



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

BUGRA

W at als je kwalitatief hoogstaand brood kunt kopen voor de helft van 
de normale prijs? Dan bevind jij je niet in een droom, maar in De 
Tweede Jeugd op de Jan Evertsenstraat. Benjamin Namane en zijn 

vriend Manuel Oostveen blazen daar sinds oktober 2016 brood van de dag 
ervoor nieuw leven in. Dit is het brood dat dag in dag uit bij bakkerijen over-
blijft. ‘Zo’n dertig per dag,’ vertelt Namane. Schrijnend, want ‘dat is gewoon 
hartstikke goed brood, waar je dagen mee vooruit kunt. Bakkerijen bakken 
standaard te veel. Zij willen aan het eind van de dag nog volle schappen heb-
ben. Eigenlijk heel decadent, want ze weten dat het overblijft. Maar ze moeten 
wel, want anders ga je naar een andere bakker.’ In De Tweede Jeugd vindt het 
brood tevens andere bestemmingen, zoals in broodkruim, croutons en luxe 
tosti’s. Een win-winsituatie: bakkerijen verdienen eraan, de klant kan voor 
een prikkie aan kwalitatief hoogstaand brood komen, en er worden geen vers-
gebakken broden verspilt.

De Tweede Jeugd
Tijdens zijn studie werkte Namane als kok in verschillende keukens zoals die 
van Wilde Zwijnen, Fa. Speijkervet en de Gebr. Hartering. In dit laatste ‘kleine 
maar uitstekende restaurant’ begon hij samen met de souschef voedsel dat ze 
normaal weggooiden toch te verwerken in de menu’s. Eind april 2016 kreeg 
hij de mogelijkheid om een avond gastkok te zijn in café de Walvis. Daarvoor 
vroeg hij Manuel Oostveen, die ook bezig was met het minimaliseren van 

voedselverspilling: hij maakte ketchup van resttomaten. Samen besloten ze 
als dessert broodpudding te bakken van het broodoverschot afkomstig van 
bakkerijen. De mannen beseften dat ze op het goede spoor waren beland en 
begonnen broodpudding terug te verkopen aan de bakkerijen en aan hore-
cagelegenheden als Artis en De Ceuvel. Maar Namane en Oostveen wisten 
dat ze, wilden ze echt impact maken, het groter aan moesten pakken. Al snel 
openden ze een pop-up winkel in een voormalige juwelier. Het concept is even 
simpel als doeltreffend. De mannen halen het broodoverschot op bij verschil-
lende bakkers en geven hun achteraf een gedeelte van de omzet. Een vrucht-
bare samenwerking, zo blijkt. ‘Het gaat prima, we verkopen vaak uit, en we 
hebben veel vaste klanten.’

Wat te doen met ons decadente broodoverschot
Helaas gaat De Tweede Jeugd voorlopig even ten onder aan haar eigen succes. 
Pop-up winkels betalen weinig huur en bezitten relatief veel vrijheid, maar 
kunnen wel met een maand opzegtermijn uit het pand worden gegooid. De 
Tweede Jeugd beïnvloedde de omzet van de buren, die wel vaste huur betalen. 
Oneerlijke concurrentie vonden zij en ze hielden verhaal bij de eigenaar van 
het gebouw. Het gevolg is dat De Tweede Jeugd moet vertrekken. Maar de 
mannen zijn allerminst uit het veld geslagen. Namane legt uit dat er naast de 
lokale bakkerijen ook nog industriële bakkers zijn, die orders opnemen voor 
de grote supermarkten en enorme hoeveelheden overhouden, soms duizen-
den per dag. Hij kookt over van de ideeën over wat te doen met dat ‘decadente 
broodoverschot’. Namane en Oostveen gaan een voedzame koek maken als 
tussendoortje en zijn bezig met nadenken over een app die bakkers in staat 
stelt mensen een berichtje te sturen wanneer zij overtollig brood kwijt willen. 
‘En we willen er bier van gaan brouwen. Dat kan namelijk ook.’ Plannen  
genoeg. Nu nog even nieuwe locatie, waar ze tot bloei mogen komen. 

In strijd met ons decadente broodoverschot
Ter inspiratie of puur uit interesse: iedere maand een 
blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. 
Deze maand: Benjamin Namane (1987), medeoprichter 
van De Tweede Jeugd. 
Tekst /// Kas Galstaun en Vadim Dijkshoorn    Beeld /// Sietske Arnoldus

 
  Benjamin Namane  

 1987
Studie 
 Bachelor Geschiedenis aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2013
Werk 
 Oprichter van De Tweede Jeugd
Salaris 
  € 1250 euro per maand

BROOD OP DE PLANK
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Uitslapen
witte duiven dwalen langs donkere wolken
 nooit zie ik precies dat wat iets waarlijk dwingt te wezen
 heilige “vang er bloed mee op en drink het dagelijks” graal
 prins “verliefd 8 wijven versierd, geliefd, gevingerd” op dat paard
 fluister je haarfijn de eigenlijke feiten? hoef het echt niet echt te weten

‘Ik begrijp wind niet. Lucht moet op vakantie maar waarom zo een haast?’
‘G-g-g-g’ (dat vet rare geluid dat ze maken, dat ken je wel, zijn ze hongerig of hitsig)

witten duiven werden donker onder
invloed van hun heldere achtergrond

‘Zó leuk! Ha-ha-ha!’
‘G-g-g-g’ (‘Ik ben niet wit. Ik ben grijs.) 
 spelen sijn pas interessant bij verlies van een ven de partije
 probeer ’t maar - ‘geen ja/geen nee’
 terwijl iedereen die mee dee gewoon netjes antwoord gaf.
 dat was gewoon een simpel gesprek. saai. 
 de saaiheid groeide exponentieel. net als kanker.
 toen kleinkinderen en een geschiedenis!

de duiven zijn dood - er is geen wind
nuuu iisss hheettt tttiiiiiijjjjjddddd vvvoooorrrrrr
waaaaattt ikkkkkkk hebbbb verdieeeeeeeend
uuuuuiiiiiittttttssssllllaaaaaaaaapppppeeeeee
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Op 11 februari gaat de voorstelling Jeanne d’Arc in première bij het Nationale Toneel. Actrice 
Sallie Harmsen (1989) speelt de titelrol. Babel sprak met haar over een personage van uitersten 

en thema’s als absolutisme en radicalisering.    Tekst /// Djuna Spreksel en Robin Dirker    Beeld /// Dennis Nootebaart

‘De ongrijpbaarheid 
van een historische 

heldin’ 

‘De ongrijpbaarheid 
van een historische 

heldin’ 

HET INTERVIEWHET INTERVIEW

E en half uur voor aanvang van ons interview 
sms’t Sallie Harmsen dat ze wat later bij de 
afgesproken uitspanning in Amsterdam-

Noord zal zijn. Ze is al de hele dag aan het 
repeteren en het loopt wat uit. Als Harmsen 
even later binnenstapt en haar mutsje afdoet, 
nauwelijks te laat, komt daaronder een heel kort 
en stoer kapsel vandaan. Het past perfect bij haar 
rol als Jeanne d’Arc, het Franse boerenmeisje dat 
een zeer belangrijke rol speelde in de strijd tussen 
Frankrijk en Engeland tijdens de Honderdjarige 
Oorlog (1337-1453).

Hoewel haar naam bij iedereen beelden en 
associaties oproept, kent niet iedereen het verhaal 
van de jonge krijgsheldin. Van d’Arc weten we 
dat ze rond 1412 geboren werd en rond 1431 
op negentienjarige leeftijd, na haar veroordeling, 
stierf op de brandstapel in Rouen. In haar 
dertiende levensjaar hoorde de diepgelovige 
d’Arc naar eigen zeggen voor het eerst de stem 
van aartsengel Michael in haar hoofd, die haar 
opdracht gaf de koning van Frankrijk te steunen 
in zijn strijd tegen de Engelsen. Uiteindelijk 
zou onder haar leiding het leger van Karel VII 
optrekken naar de belegerde stad Orléans. Ze 
was enorm goed in het motiveren van de Franse 
troepen en mede dankzij haar zou Frankrijk een 
aantal belangrijke slagen winnen. In de eeuwen 
na haar dood zou ze uitgroeien tot een absoluut 
icoon. Zo werd ze in 1920 door paus Benedictus 

XV heilig verklaard. Harmsen, inmiddels volledig 
klaar voor het interview: ‘Dat is echt waanzin. 
Jeanne zou zich hebben omgedraaid in haar graf 
als ze het wist.’

De mythe rondom Jeanne d’Arc zou een volledig 
eigen leven gaan leiden en ze werd dankbaar ingezet 
door iedereen die haar zag als voorvechtster en 
beschermheilige van hun gedachtegoed; van de 
Rooms-Katholieke Kerk tot feministen en Duitse 
nationaalsocialisten. Er werden tal van verhalen, 
toneel- en theaterstukken en films over haar 
leven gemaakt, met als allernieuwste Nederlandse 
uitvoering Jeanne d’Arc van het Nationale Toneel. 
Het stuk is gebaseerd op het romantische verhaal 
van Friedrich Schiller uit 1810.

Het proces van radicalisering
Harmsen hoefde voor haar rol als Jeanne 
d’Arc geen auditie te doen. ‘Theu (Boermans, 
regisseur red.) koos dit stuk met mij in zijn hoofd,  
denk ik. Allereerst baseert hij zich bij de keuze  
van stukken voor het gezelschap op de actuali-
teit. Hij laat zich inspireren door thema’s die er in  

onze hedendaagse wereld leven.’ 

Op welke wijze is een middeleeuws verhaal anno 
2017 relevant? Harmsen: ‘We leven in een wereld 
van enorme chaos, dit is een hele complexe tijd. 
Wat we nodig hebben, is mensen die zeggen: ja, 
de wereld ís ook heel complex. We hebben nood 
aan nuance, aan het grijze gebied. Maar wat er 
gebeurt, is het tegenovergestelde. Mensen gaan 
enorm kleur bekennen; het is de ene of de andere 
kant. En Jeanne deed dat ook. Ze was absoluut, 
radicaal. In die zin kun je haar vergelijken met 
Syriëgangers, of jonge meisjes die zich aansluiten 
bij IS.’

Harmsen benadrukt dat hedendaagse verhalen 
met geloofsextremisme als thema vergelijkbaar 
zijn met dat van Jeanne d’Arc, maar niet volledig 
hetzelfde. ‘Het is niet één op één; ik speel uiteraard 
niet een meisje dat naar Syrië afreist. Wat we 
willen laten zien met dit stuk, is het psychologische 
mechanisme dat in werking treedt. Hoe komt 
iemand tot bepaalde daden? Hopelijk vergroten 
we het begrip voor dergelijke keuzes, door te 
laten zien dat Jeanne’s levensloop niet logisch 
en onontkoombaar was, maar een gevolg van de 
wereld en de context waarin ze opgroeide, en van 
haar karakter.’

Een belangrijk kantelpunt in het stuk is het 
moment dat d’Arc voor het eerst een ander mens 

JEANNE D’ARC WAS 
HEEL ABSOLUUT EN 

RADICAAL



11

doodt. Harmsen: ‘Op dat moment kiest ze ervoor 
om zich te ontmenselijken. Haar idealen en haar 
religieuze overtuigingen komen boven haar 
menselijkheid te staan en ze internaliseert het idee 
dat ze een werktuig van God is. Vanaf dat moment 
kan ze ook niet meer terug naar het gewone leven.’ 

In de tekst van Schiller raakt Jeanne d’Arc in een 
existentiële crisis, omdat zijn verhaal over de 
legeraanvoerster niet alleen over radicalisering 
gaat, maar ook over liefde. Harmsen vertelt: ‘Op 
het slagveld raakt Jeanne in duel met een Engelse 
soldaat en trekt hem zijn helm af. Ze kijkt hem aan 
en verlamt, omdat ze ineens wezenlijk menselijk 
contact heeft. En dan komen al haar absolute 
overtuigingen op losse schroeven te staan. Ze 
is bang God te verraden omdat ze aardse liefde 
ervaart, iets wat ze volledig afgezworen heeft. 
Tegelijkertijd is ze bang dat ze een doorgeslagen 
moordenares is geworden. Maar uiteindelijk 
zijn het visioen van Maria en de stemmen van de 
aartsengelen in haar hoofd voldoende om haar alle 
overtuigingskracht te geven.’

Voor Harmsen is precieze historische correctheid 
niet zo relevant. Het gaat om de Jeanne d’ Arc die zíj, 
als actrice, wil neerzetten. ‘We gebruiken Jeanne 
als fictief personage; we maken haar eigen, zodat 
ze ook voor het publiek van nu invoelbaar wordt. 
Ik wil de processen in het hoofd van mijn Jeanne 
d’Arc, waaronder haar geloofsradicalisering, 
inzichtelijk maken. De toeschouwer bekijkt het 
stuk ook heel erg vanuit haar hoofd.’ 

Ook seksuele onderdrukking is een thema, vertelt 
Harmsen. ‘Er ligt een enorme focus op Jeanne’s 
maagdelijkheid en zuiverheid; ook als graadmeter 
of ze te vertrouwen is. In haar pubertijd 
onderdrukt ze al haar seksuele behoeftes, omdat 
ze in dienst van haar geloof alle aardse liefde 
afzweert. Omdat ze haar gevoelens van liefde 
wegdrukt, is ze agressiever op het slagveld. Ze 
probeert het vechten de plek van liefde te laten 
innemen. Die agressie begrijp ik; als vrouw heeft 
Jeanne eigenlijk nauwelijks keuzes mogen maken. 
Alle mannen in het stuk proberen haar te trouwen, 
allemaal! Iedereen wil haar domesticeren. Ik 
begrijp dat je dan woede in je draagt.’

De vele uitersten binnen één personage
Het stuk geeft geen antwoorden. Omdat we  
de strijd voornamelijk vanuit het hoofd van d’Arc 
beleven, lopen werkelijkheid en ervaring in  
elkaar over. Heeft d’Arc echt een religieuze 
openbaring of lijdt ze gewoon aan groot-
heidswaanzin? Harmsen, glimlachend: ‘Allicht 
zouden wij haar nu als een “schizofreen” be-
stempelen. Maar in het toneelstuk zit je gevangen 
in haar waan en ga je erin mee.’ 

Het psychologische proces tonen waarin iemand 
verabsoluteert en radicaliseert, vindt Harmsen 
overigens niet het lastigste aan de rol. Dat is 
d’Arc’s aanvankelijke zuiverheid en vroomheid. 
Harmsen: ‘In het begin is Jeanne een toonbeeld 
van onschuld en volgzaamheid. Dat vind ik altijd 
moeilijk. Ik hou niet van personages die helemaal 
“goed” zijn. Maar dat uiterste heb je nodig om 
haar vervolgens flink te laten crashen. Ik vind 
het ook heel lekker om vanuit die vroomheid 
vervolgens de ontwikkeling naar het andere 
uiterste door te maken. Jeanne is een personage 
dat ongelooflijk veel tegenstrijdigheden in zich 
draagt, wat haar ongrijpbaar maakt en waardoor 
ze ook gemakkelijk in verschillende hokjes kan 
worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld in het hokje 
“feminisme” of patroon van het christendom.’

Voor Harmsen persoonlijk zijn antwoorden niet 
belangrijk. Haar doel is dat we elkaar, en de wereld 
om ons heen, iets beter gaan begrijpen. Is voor 
haar zelf, door het repeteren voor Jeanne d’Arc, de 
wereld al wat inzichtelijker geworden? ‘Ja, 
absoluut. Ik wil niet zeggen: dit is goed, en dit is 
fout. Ik wil laten zien hoe iets werkt. Ik wil mij 
verdiepen. Dat is voor mij mijn beroep als actrice: 
medemenselijkheid tonen.’ 

 
Op zaterdag 11 maart gaat Jeanne d’Arc,  
onder regie van Theu Boermans, in première. 
Sallie Harmsen (1989) vervult de titelrol in  
deze voorstelling van het Nationale Toneel.

WE LEVEN IN EEN 
WERELD VAN 

ENORME CHAOS

W e liggen naast elkaar op een matras op de grond. Het is de eerste 
avond dat Elena me mee naar haar huis heeft genomen, eindelijk. 
Ze woont met drie andere studenten in een buitenwijk van Ma-

drid. Ik heb haar leren kennen op een literaire avond in een boekwinkel in  
Lavapiés, een multiculturele buurt ten zuiden van het stadscentrum. Ze droeg 
voor, poëzie. Haar lichaam bewoog als een fee op de klanken van haar stem; 
haar handen open en haar armen – met die dunne polsjes – vooruitgestoken.

Een vlieg zoemt door de ruimte, botst tegen de lampenkap, de gordijnen. Hij 
landt op haar linkerdij. Ze tilt haar hoofd iets van mijn linkerarm die op het 
matras rust en kijkt over haar neus naar het insect. Ik trek mijn arm onder 
haar vandaan. ‘Ssst’, fluister ik in haar oor. Steunend op mijn linkerelleboog 
laat ik mijn rechterhand boven de vlieg zweven. Ik staar naar het beestje. Met 
duizenden ogen kijkt hij mij aan. Alsof hij lijkt te willen zeggen: Sla maar, pro-
beer mij maar te doden, ik ben je toch te snel af. Het irriteert me. De arrogan-
tie van zo’n klein wezentje, hij heeft het recht niet. Ik heb ergens gelezen dat 
vliegen in slow-motion zien: per seconde zien ze duizend keer zoveel beelden 
als wij. Hij zal mijn hand met 1080fps naar zich toe zien kruipen. Ik sla. Hard. 
Elena schreeuwt en zit met een ruk rechtop. In haar woedende ogen herken ik 
niets van haar terug. Niets van het meisje dat poëzie uit haar hoofd voordroeg 
alsof ze zachtjes aan je oorlel sabbelde. Misschien is dit wel de echte Elena, 
schiet er door mijn hoofd.

‘Godver, eikel. Was dat nou nodig?’ snauwt ze. Dan haalt ze uit. Met haar vlak-
ke hand raakt ze mijn rechterwang. Het geluid – de scherpe pets van hand 
op vlees – lijkt de voornaamste oorzaak van haar schrik te zijn. ‘Sorry, sorry. 
Ik weet niet wat ik deed.’ Ik voel mijn wang gloeien. Even weet ik niet wat ik 
moet zeggen. Ik kijk naar haar hand, de dunne knokige vingers. Klauwen. Dan 
verontschuldig ik me ook en aai haar over haar schouder. Haar ogen ontspan-
nen, haar blik komt me weer bekend voor. Ik kan mijn lach niet onderdrukken 
en wend mijn hoofd af. Ze begint ook te lachen, pakt mijn kin en zoent me op 

mijn mond. Toch kan ik die verwilderde ogen niet uit mijn hoofd krijgen. Na 
een tijdje kijkt ze me aan en begint weer te lachen. ‘Is er iets? vraagt ze.’ We 
hebben die nacht geen seks. 

Twee dagen later, aan het begin van de nacht; we liggen weer op haar matras. 
Ik ben nog naakt, maar zij draagt alweer haar ondergoed. Hoewel het anders 
was dan ik me had voorgesteld toen ik tijdens het voordragen haar heupen 
zag wiegen en haar schouders zag schudden, viel de seks niet tegen. Ze was – 
laten we het zo zeggen – nogal heftig. Niet doordat ze zo wild was, maar door 
haar wijd opengesperde ogen, en de manier waarop ze me vastgreep en haar 
vingers in mijn rug perste. Alsof er iets op het spel stond. 

Ze rolt van mijn arm af – die inmiddels is gaan slapen – naar de zijkant van het 
matras. Natuurlijk heeft ze een platenspeler en ze zet een lp op van The Velvet 
Underground. (Welke weet ik niet. Ik herken alleen één liedje: Pale Blue Eyes. 
Een zeurderig nummer dat je maar niet uit je kop kan krijgen.) Ik vertel haar 
dat haar naam, in het Nederlands, bijna een anagram is van alleen, maar dat 
is met dubbel ‘l’. ‘Dan is die van “liefde”’. (Ze zegt ‘love’). ‘Eén “liefde” heb ik al 
aan jou gegeven, de ander hou ik zelf.’

‘Maar die “l” kan je niet weggeven. Je mist er juist één.’ De spieren in haar  
kaken spannen weer aan. Ik wend mijn blik af. Ze zucht. ‘Misschien niet,  
nee.’ 

Ben jij FGw-student en wil jij ook met een kort literair verhaal in Babel 
staan? Stuur dan je meesterwerk van rond de 700 woorden op naar 
Babel-FGw@uva.nl. Wie weet staat jouw verhaal binnenkort in Babel!

 
Joep Harmsen (1993) is eerstejaars student MA Redacteur/editor 
en Vertalen (Spaans-Nederlands) aan de UvA.

Elena
Tekst /// Joep Harmsen    Beeld /// Bob Foulidis
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den van de lofzang van de media voor de prestatie van Broederliefde is niet 
één kritische noot te ontdekken. De heisa rond de grootste zomerhit van vorig 
jaar, ‘Drank & Drugs’ van Ronnie Flex en Lil’ Kleine, illustreert mijn punt mis-
schien wel het beste. De gehele vaderlandse pers viel over de zin ‘Alle tieners 
zeggen ja tegen MDMA’ maar niet eén van die critici sprak zich uit over de 
ronduit denigrerende verse van Ronnie Flex: ‘Ey bitch schuif op wij komen 
binnen met z’n allen / je moet zakken tot de grond alsof je moeder is gevallen 
/ ik ken bitches zoals jij en vang ze elke keer / morgen weet je zehma [zoge-
naamd] niks meer.’ 

Een tegengeluid 
Ook binnen de Nederlandse hiphopgemeenschap blijft het angstvallig stil 
rondom dit thema. Een van de weinigen die zich ertegen uitspreekt is docu-

mentairemaakster Bibi Fadlalla (1978). Gedurende het laatste jaar van haar 
studie presenteerde ze een show bij hiphopzender Lijn5 genaamd ‘Dus Dat’ 
waarin ze muziek draaide en gasten interviewde. Dit verzorgde ze samen met 
Farid Benmbarek, de huidige A&R-manager van het grootste onafhankelijke 
hiphoplabel Top Notch. Tegenwoordig maakt ze documentaires, waaronder 
‘Zwarte Piet en ik’, ‘Black in NL’ en ‘Dat Haar!’, en filmpjes vol persoonlijke 
observaties voor haar Youtube-kanaal. Geïnspireerd door de tweet ‘to be a 
woman who loves hiphop is at times to be in love with your abuser’ van film-
maker Ava DuVernay, kaart ze in twee van deze videocolumns het probleem 
aan van seksisme in hiphop. Uit persoonlijke ervaring weet ze dat vrouwen 
binnen de masculiene hiphopcultuur meer hun best moeten doen. Bij Lijn5 
richtten sommige gasten zich tijdens interviews automatisch naar haar man-
nelijke collega vanuit de aanname dat zij minder kennis van onderwerpen 
zou hebben. Ook werd haar opvallend vaak gevraagd de aankondigingen 
van softere R&B nummers te doen. Ze had het gevoel echt haar mannetje te 
moeten staan en haar kennis van zaken te moeten bewijzen. Tegenwoordig 
luistert Fadlalla geen misogyne hiphop meer en vindt ze de objectificatie van 
vrouwen in hiphopvideo’s problematisch. Als filmmaker is ze zich bewust van 
de invloed die beelden en tekst hebben en weet ze dat daar voorzichtig mee 
omgesprongen moet worden: ‘De aanwezigheid van seksisme in beeld of tekst 
heeft een schadelijke invloed op onze maatschappij. Het in beeld brengen van 
vrouwen als object moet niet worden verheerlijkt.’ Ze vindt dat de hiphop-
gemeenschap meer haar best moet doen een creatieve invulling aan clips te 
geven. ‘We zouden allemaal iets aan dit seksisme moeten doen, van de label-
baas tot de vrouwen die zelf meedansen in de clips, van fans tot radiodeejays, 
van journalisten tot clipregisseurs’ en vindt het dan ook teleurstellend dat 
niemand vanuit de hiphopgemeenschap zich hiertegen uitspreekt.

Bewustwording
Nederlandse hiphop heeft zich onder andere al volwassen getoond in de strijd 
tegen maatschappelijke ongelijkheid en racisme. Denk maar aan het nummer 
‘Zo doe je dat’ van Fresku, waarin de artiest uithaalt naar Hilversumse radio-
stations die te weinig hiphop en ‘zwarte muziek’ draaien. Op dit vlak zijn mu-
zikale uitingen van het genre een katalysator in een maatschappelijk bewust-
wordingsproces. Het exorbitante seksisme van de nieuwe lichting 
Nederlandse hiphopartiesten getuigt echter van een ongekende bekrompen-
heid. Het is puberale stoerdoenerij gemotiveerd door commerciële redenen 
en een verziekte sociale norm binnen deze cultuur. Artiesten moeten worden 
aangesproken op misogyne en seksistische uitingen, net als de platenbazen 
en radiodeejays die hen faciliteren. Moeten zij seksistische artiesten een po-
dium bieden? Dragen zij hierin geen verantwoordelijkheid? Wil de Neder-
landse hiphop een stap richting volwassenheid zetten en de puberale snea-
kers ontgroeien, dan zal er een cultuuromslag moeten plaatsvinden. Dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan. En dan hebben we het nog niet eens gehad 
over homofobie. 

Nieuwe Nederlandse hiphop: 
         seksistisch en puberaal

Maart 201612

Toen ik in augustus op JFK Airport landde, dacht ik dat mijn hart ont-
plofte. 'Ik ben eindelijk in New York, de stad waar alles gebeurt, de capital 
of the world.' Ik had nog net geen stapel I <3 New York-T-shirts gekocht. 
Wat was ik verward toen ik om me heen keek en alles eruit zag als Almere 
op een zondag. JFK ligt namelijk in Jamaica, Queens; een uur rijden vanaf 
mijn logeerplek in Manhattan. Later begreep ik dat de echte New Yorkers 
hier wonen, ver weg van de gentrification en de toeristen. En Nicki Minaj 
groeide hier op, dus het is legit. Mijn verwarring op dat moment ('Dit is 
niet wat ik op tv zag') was een voorbode van wat ik ging ontdekken.

Ten eerste logen Seinfeld, Friends, Sex and the City en Girls tegen mij en de 
rest van de wereld. Ik wist dat er enige sprake was van whitewashing in 
de casts, maar in het echte New York zijn witte mensen bijna nergens te 
bekennen. Ze zijn echt een minderheid. Er worden ongeveer achthonderd 
talen in New York gesproken en bijna elke etnische groep heeft zijn eigen 
community: Little Manila, Little India, Koreatown, de acht Chinatowns 
etc. Nergens ben ik de enige niet-witte persoon en soms ben ik zelfs in 
de meerderheid. Ik ben oprecht verbaasd over hoe de producers van de 
eerste Spider-Manfilm zoveel witte figuranten hebben gevonden.

Daarnaast is die obsessie van toeristen met Midtown vermoeiend. Als ik 
nog één selfie van een vage kennis/studiegenoot op Times Square zie, 
gooi ik mijn laptop uit het raam. Midtown is Amsterdam Centrum in het 
kwadraat: neonborden zoemen op je netvlies af, de drukte is van het ka-
liber Drie Dwaze Dagen, en fietsers zijn vervangen door metrobedelaars 
of mensen in dierenpakken. Ik had Minnie Mouse bijna in haar lachende 
gezicht geslagen. Twee keer.

De afgelopen maanden ben ik opgelicht, kreeg ik bijna een burn-out, heb 
ik gedatet met een kasthomofoob (ik kwam hier pas achter toen we op 
een topless homomannenfeest in Williamsburg belandden) en ben ik drie 
keer verhuisd. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Tegelijkertijd ben ik nog 
nooit zo gelukkig geweest en wilde ik bijna met iemand trouwen. New 
York is een droom en nachtmerrie. En ik twijfel of ik wakker wil worden.

Janet studeert Media en cultuur aan de UvA en is voor een semester op 
uitwisseling in New York City. In Babel houdt ze ons op de hoogte van haar 
avonturen in de Big Apple.

Voorgelogen

Tekst /// Janet Lie   Beeld /// Gina Zeng
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Hiphop is in 2016 het meest gestreamde genre op Spotify. De Rotter-
damse groep Broederliefde is in Nederland zelfs populairder dan Jus-
tin Bieber. Hun album HWPO II is het eerste Nederlandse album dat 

dertien weken de eerste positie heeft behouden in de Album Top 100. Daar-
mee stootten ze Frans Bauers ‘Ons Geluk’ van de troon. Lil’ Kleine neemt op 
Spotify de vierde positie voor zijn rekening, een plaats hoger dan in 2015, 
toen Ronnie Flex het meest gestreamd werd. Het album New Wave, waarop 
een hele nieuwe lichting Nederlandse hiphopartiesten is vertegenwoordigd, 
was dat jaar het populairst onder Nederlanders. Met populariteit komt ook 
erkenning, onder andere in de vorm van prijzen. Dit jaar nam New Wave de 
Popprijs mee naar huis, was Lil’ Kleine de grote winnaar bij de Edisons en 
won Broederliefde de MTV-award voor beste Nederlandse act. Het optreden 
van Sevn Alias werd door 3voor12 geprezen als ‘misschien wel de beste hip-
hopshow op Noorderslag ooit’. Oudgedienden Sticks, Rico en Typhoon traden 
op in de Ziggo Dome dat zich voor de eerste keer leende voor een volledig Ne-
derlands hiphopprogramma. Ook op de beeldbuis wint het genre steeds meer 
terrein. Regelmatig vult een hiphopact de minuut bij De Wereld Draait Door 
en schuiven er hiphopartiesten zoals Akwasi, Typhoon, Fresku, Hef en Sticks 
aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de algemeen gedeelde mening is 
dat hiphop in Nederland de kinderschoenen is ontgroeid. Als volwassenheid 
van een muziekgenre wordt afgemeten aan populariteit en erkenning, dan is 
Nederlandse hiphop een heel eind. Maar wie zich inhoudelijk richt op de po-
pulairste Nederlandse hiphopartiesten van het moment kan niet anders dan 
concluderen dat het genre nog in de puberale sneakers staat. Hun teksten zijn 
namelijk doordrenkt van seksisme. 

De blinde vlek van de media
De media hebben een gigantische blinde vlek voor dit probleem. Waarom 
merkte 3voor12 niets op over het vrouwonvriendelijke gehalte van de hit ‘Ki-
fesh’ waarmee Sevn Alias doorbrak? In dit nummer verwijst hij naar vrouwen 
als ‘kahbas’ [hoeren] en ‘bitches’: ‘Ik heb nooit stress om een kip / wilt zij mij 
niet, broer dan wordt ze geskipt/ ik heb toch liever die money dan kahbas 
/ m’n hoofd op een tip ik heb niks aan die bitch.’ Broederliefde lijkt er zelfs 
een sport van te maken vrouwen zo eenzijdig mogelijk neer te zetten. Hun 
clips vullen zich met schaars geklede dames die met hun rondingen schudden 
alsof hun leven ervan afhangt, een visuele vertolking van hun teksten waarin 
ze vrouwen reduceren tot lustobjecten. Zo ook in het nummer ‘Alaka’ waarin 
groepslid Mella rapt: ‘O God, schatje kom flirten bam, boom, galla / mami wil 
je zien squirten o God, o God,’ waarna hij vervolgt: ‘moet niks horen over liefde 
alle muren zijn bezet / en d’r pussy’s so wet, dus op m’n broek: vlek.’ Te mid-

Hiphop was in 2016 het populairste genre in Nederland 
maar is doordrenkt van seksisme. Wil de Nederlandse 
hiphop een stap richting volwassenheid zetten dan zal er 
een cultuuromslag moeten plaatsvinden.   
Tekst /// Vadim Dijkshoorn    Beeld /// Zep de Bruyn
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Maar binnen Cultural Analysis heb je toch ook die bias? Je hoort de 
naam Mieke Bal bijvoorbeeld erg vaak terugkomen.
‘Dat is waar. Mieke Bal is een beetje de founding mother van Cultural Analysis 
natuurlijk – het is haar geesteskind. Maar het klopt, overal bouw je natuurlijk 
een bepaald canon op, wat ook zeer modegevoelig is. Bepaalde mensen wor-
den gewoon academische sterren. Het lastige van de wetenschap natuurlijk 
is dat reputatie-opbouw een belangrijke rol speelt. Het is een probleem dat 
de grotere namen vaak of vaker geciteerd worden, om te laten zien ‘ik ben me 
bewust van het veld’, en dat gaat ten koste van de kleinere namen die vaak in-
teressantere dingen te melden hebben. We proberen trouwens om voor onze 
keynote (speakers, red.) bewust niet dit soort grote namen uit te nodigen. 
Ten eerste zijn ze veel te duur en zijn ze high maintenance. Al die hele linkse, 
Amerikaanse intellectuelen vliegen alleen maar business class, dus daar heb 
ik helemaal geen zin in. Maar belangrijker, het constant tonen en hertonen 
van dezelfde meningen en sterrensprekers, daar zit ook een soort van legi-
timering in, van het eigen discours, van het eigen veld. Dat proberen we te 
voorkomen.’

ASCA profileert zich sterk als ‘adressing the “big questions”’. Aan 
welke grote vragen moeten we dan denken? Is het niet juist van belang 
dat onderzoek specifiek en gericht is?
‘Het grappige aan wetenschappelijk onderzoek is dat naarmate je hoger in 
de boom klimt, de onderzoeksvragen kleiner worden. Ik heb nu bijvoorbeeld 
een Europese beurs rond één grote vraag –wat is creativiteit in de context 
van China – maar dat knip je dan toch op in kleinere projecten. De vragen 
worden dus steeds kleiner, maar ik denk wel dat goed onderzoek zich dient 
te vertalen naar grotere vraagstukken. Ik ben wat dat betreft voorstander van 
het T-model: een goede wetenschapper dient expert te zijn op een specifiek 
veld, dat is dan de monodisciplinaire poot, maar daar bovenop ook nog breed 
georienteerd, het dakje. Je moet dus wel een duidelijke verankering hebben.’

Zijn er eigenlijk zulke ‘grote vragen’ die volgens jou nog ontbreken 
binnen ASCA? Bepaalde invalshoeken die je graag meer of überhaupt 
vertegenwoordigd ziet?
‘Mijn stokpaardje is toch wel dat de Universiteit van Amsterdam nog steeds 
heel eurocentrisch is. Ik denk dat UvA-breed er meer interesse mag zijn voor 
dingen die buiten het Westers canon liggen, daar ging ook het de diversiteits-
commissie onder andere om. Het gevaar schuilt erin om dan te komen tot een 
soort hokjes-denken, van: de Afrikaanse filosofie zegt dit... Daar zit het gevaar 
van cultureel essentialisme heel erg achter. Maar wat me wel heel zinvol lijkt 
is in z’n algemeen open staan voor een bredere dialoog. Zowel binnen ASCA 
maar vooral ook binnen de UvA.’ 
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In dialoog met het object
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U bent eigenlijk verbonden aan het Amsterdam Centre for Globalisation 
Studies (ACGS). Hoe kwam dit instituut tot stand en hoe verhoudt het 
zich tot de ASCA?
‘De oprichting van ACGS is destijds een besluit geweest van hogerop. Vanuit 
het College van Bestuur zijn een aantal thema’s gekozen waarvan men zei: 
“deze punten zijn van belang binnen de Geesteswetenschappen, wat nu als we 
mensen van verschillende vakgebieden – filosofen, kunsthistorici, mediastu-
dies et cetera – bij elkaar brengen op deze onderwerpen?” Dit is eigenlijk ook 
het geval bij de ASCA, wat natuurlijk ook een heel interdisciplinair instituut is. 
De aansluiting met andere vakgebieden is er eigenlijk altijd al geweest.’

Er is een grote verscheidenheid aan soorten onderzoek binnen ASCA. 
Wat is nu precies de meerwaarde van onderzoek binnen ASCA, in plaats 
van binnen de discipline van de onderzoeker? 
‘Je hebt gelijk, Cultural Analysis is inderdaad een brede waaier. Maar wat denk 
ik een van de krachten van een instituut als ASCA is, is dat heel veel discipli-
nes zich thuisvoelen binnen Cultural Analysis. Wat de onderzoeken binnen 
ASCA bindt is dat allen zich bezighouden met een object, dat kan een film, een 
kunstwerk of een boek zijn. Maar waarin het zich onderscheid van de gang-
bare disciplines, is dat het veel meer een dialoog met het object betreft. Dus 
niet: Derrida zegt a. En hée kijk, een kunstwerk dat daarmee correspondeert. 
Zie je wel? Derrida had gelijk. Het gaat veel meer om de dialoog tussen object, 
theorie en onderzoeker.’

Valt de methode van Cultural Analysis dan niet simpelweg te onderwij-
zen aan de andere disciplines? Waarom moet er een tussenstap zijn die 
ASCA heet?
‘Het lijkt me intellectueel veel uitdagender om mensen uit hun disciplines weg 
te halen en met anderen in contact te brengen. Het bijt ook niet. Maar kijk 
naar het referendum over de besturingsmodellen voor de UvA. Het groene en 
gele model hadden als eikpunt om het onderzoek weer terug te brengen naar 
de disciplines. Wetenschappers zouden zich dan terugtrekken in hun eigen 
hok, in hun eigen ivoren toren. Nu hoeft dat niet slecht te zijn, maar ik denk 
dat op die manier veel waardevolle samenwerking verloren kan gaan.’

Hoe waarborg je onderzoekskwaliteit, als je té interdisciplinair te werk 
gaat? Bezuinig je dan niet op de dieptekennis van een vakspecialist 
omwille van interdisciplinariteit?
‘Kwaliteit draait om output. Als wetenschapper wordt je natuurlijk afgere-
kend op hoe vaak en wat je publiceert en vooral in welke journals. Bij ASCA 
draait het meer om de wetenschapper zelf. Sowieso is het een probleem in 

de wetenschap dat het vaak draait om de ‘grote namen’. Bij Film Studies is 
het Deleuze wat de klok slaat, bij Wijsbegeerte is het Kant. Men blijft daar 
heel vaak in hangen. Het zijn echt sterren. Bij ASCA heb je de mogelijkheid 
om daar uit te breken, misschien júist omdat je niet hoeft te conformeren aan 
het discours van een bepaald vakgebied. Het lijkt me bij uitstek interessant 
om te zien wat er dan gebeurd. Uiteindelijk publiceren de onderzoekers in 
de journals binnen hun vakgebied, of in specifieke Cultural Analysis-journals, 
met elk hun eigen kwaliteitseisen. De kwaliteit van het onderzoek lijdt dus 
niet onder het interdisciplinaire karakter van ASCA, anders zou het niet ge-
publiceerd worden.’

In deze rubriek onderzoeken we stelselmatig standpunten die volgens ons wel wat opheldering nodig hebben. Want 
is een instituut als de Amsterdam School of Cultural Analyis wel zo nodig? Deze maand het woord aan Jeroen de Kloet 
(1967), hoogleraar Globalisation Studies en bestuurslid van ASCA.    Tekst /// Joey de Gruijl en Alrun Bernhard    Beeld /// Zep de Bruyn

AL DIE HELE LINKSE, AMERIKAANSE 
INTELLECTUELEN VLIEGEN ALLEEN 

MAAR BUSINESS CLASS, DUS DAAR 
HEB IK HELEMAAL GEEN ZIN IN

MIJN STOKPAARDJE IS TOCH WEL 
DAT DE UNIVERSITEIT VAN 

AMSTERDAM NOG STEEDS HEEL 
EUROCENTRISCH IS
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Babel blikt samen met de docenten  van onze 
faculteit terug op hun studententijd. Deze 
maand: Karen Vintges (1953), universitair 
docent politieke en sociale filosofie. 
Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Joy van Wooning

Het was halverwege de jaren 70 toen een groepje filosofiestuden-
ten, onder wie Karen Vintges, het blad Krisis oprichtte (zie foto). Het 
blad begon met een marxistische insteek, maar werd gaandeweg steeds 
meer postmodern van aard. Vintges vertelt: ‘Wij waren allemaal vrij  
idealistisch en probeerden echt de maatschappij te verbeteren door on-
gelijkheidskwesties aan te kaarten. Het was tevens deze periode, waarin 
Vintges haar interesse voor Michel Foucault ontwikkelde – die zij tot op 
de dag van vandaag haar grote theoretische liefde noemt. 

Vintges denkt terug aan de vele dagen waarop zij samen met haar re-
dactieleden of medestudenten in de kroeg de stof uit het college door-
nam. ‘Er gingen soms grote hoeveelheden drank doorheen, maar 
juist door met elkaar te praten en kennis met elkaar te delen in een  
informele setting leerden we ontzettend veel. Wij studeerden op een heel 
andere manier dan de meeste studenten tegenwoordig. Na de cursus be-
dachten wij met een groepje studenten bepaalde vragen, waarna we zelf 
een docent zochten die ons zou kunnen helpen met het beantwoorden 
van die vragen.’ 

‘Tegenwoordig staat alles in het teken van zelfontplooiing’, verzucht  
Vintges, waarna ze vervolgt: ‘Iedereen zit steeds meer in zijn eigen bub-
bel; er is steeds minder uitwisseling tussen studenten en ze beginnen 
elkaar soms zelfs als concurrent te zien. De verleiding om alleen voor  
jezelf te gaan is groot en studenten zijn alleen nog maar bezig met het op-
bouwen van hun cv. Een universiteit zou juist de broedplaats moeten zijn 
voor het ontstaan van nieuwe intellectuele ideeën door een proces van 
uitwisseling. Ik zou alle studenten willen aanraden naar het café te gaan 
om daar met elkaar te discussiëren en ideeën te laten ontstaan, net zoals 
ik dat in mijn studententijd ook deed. Ik zou willen dat we terug konden 
naar het koffiehuizen-idee.’

Intellectuele uit-
wisseling in het café

TERUGBLIK

17

 
1972-1973: Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht.
1973-1980: Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam



18 Babel

kaanse scholen bestonden, maar tegenwoordig is 
dit steeds minder het geval. Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog vluchtten veel muzikanten naar 
Amerika en werden diverse muziekscholen in Eu-
ropa samengevoegd. De gevolgen hiervan zijn van-
daag de dag nog steeds voelbaar.’ 

Je bent ook in Azië op tournee geweest. Is het 
daar hetzelfde als in Europa en Amerika?
‘In Azië is de muziekwereld wél duidelijk anders! 
In China hebben ze bijvoorbeeld in elke stad een 
ongelooflijke concertzaal met een geweldige 
akoestiek. Waar je in Nederland slechts een paar 
van dit soort grote zalen ziet, heb je er in Azië tien-
tallen van. Alles op het podium is tot in de puntjes 
geregeld, terwijl het backstage lijkt alsof je buiten 
op de markt staat. Als je een concert speelt, heb 
je een bepaald verwachtingspatroon van hoe het 
publiek zich zal gedragen en op welke momenten 
zij bijvoorbeeld zullen klappen. Het is een soort 
etiquette die je van jongs af aan aanleert wanneer 
je naar een concert gaat. Tijdens onze optredens in 
China merkte ik dat deze etiquette sterk verschilt 
met de Nederlandse of, meer in het algemeen, met 
de westerse. Midden in de voorstelling wisselden 
mensen uit het publiek van plek, zodat zij de han-
den van de pianist beter konden zien. Samen met 
de Epstein-broeders trad ik daar op en wij schrok-
ken er telkens een beetje van wanneer er een 

dergelijke verhuizing in de zaal ontstond. Daarbij 
merkte ik dat onze muzikale cultuur nog relatief 
nieuw voor ze is. Er zijn heel goede musici in Azië 
en er is veel interesse voor, maar het is een beetje 
alsof je Chinese muziek naar Nederland zou bren-
gen: wij zouden ook niet goed weten wat de Chi-
nese etiquette is, omdat we niet gewend zijn aan 
hun kunstvormen.’

Heb je destijds overwogen je programma of 
de wijze waarop je speelt aan te passen, zodat 
deze beter aan zou sluiten bij de muzikale cul-
tuur in Azië? 
‘Ik zou nooit mijn eigen werk of mijn speelwijze 
aanpassen, maar ik heb er wel voor gekozen om 
bepaalde minder toegankelijke werken niet te spe-
len. Vooral als mensen minder bekend met een be-
paalde kunstvorm zijn, horen ze graag klassiekers, 
zodat ze het werk nog enigszins herkennen.’ 

Je bent ook artistiek leider van het Scaldis 

Kamermuziek Festival in Zeeuws-Vlaanderen. 
In hoeverre sluit je jouw programmering aan 
op de verwachte interesse van het publiek? 
‘Natuurlijk houd ik rekening met de verwachte 
voorkeur van het publiek, maar ik vind het ook 
leuk om een beetje te provoceren en muziekwer-
ken van een onbekendere artiest te programme-
ren. Toen ik aan de zaalprogrammeur liet weten 
Cornwall te willen spelen, keek hij me met grote 
ogen en een blik vol wantrouwen aan. Natuurlijk 
vult een zaal makkelijker als je muziek van Mozart 
of Bach programmeert, maar ik wil het publiek 
juist iets nieuws en onherkenbaars laten horen. 
Cornwall werd lang niet gezien als een serieuze 
componist, omdat hij vooral filmmuziek maakte. 
Maar naar mijn mening was hij een van de grootste 
genieën onder de jonge componisten. Na afloop zei 
de zaalprogrammeur tegen me dat hij Cornwall het 
mooiste werk van het festival vond.’ 

IN GESPREK
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Mathieu van Bellen kwam al op jonge leef-
tijd voor het eerst in aanraking met mu-
ziek. Toen hij drie jaar oud was kreeg hij 

van zijn ouders een accordeon. Al snel kwam hij er 
zelf achter dat een viool beter bij hem past. Vanaf 
zijn vierde volgde hij vioolles in zijn geboortestad 
Hulst. Hij bleek er aanleg voor te hebben. Mathieu 
kreeg een andere leraar in België, bij wie hij tot 
zijn twaalfde gelest heeft. Daarna ging hij naar het 
conservatorium in Amsterdam, waar hij twee jaar 
in de talentenklas zat, voordat hij samen met zijn 
vioolleraar naar Engeland vertrok. Waar Mathieu 
ook kwam, hij was altijd een paar jaar jonger dan 
zijn collega-violisten. Deze maand speelt hij twee 
keer in het Concertgebouw als ‘jong talent’. 

Je bent nu 28 en loopt al jaren mee in het vak, 
maar je wordt door het Concertgebouw nog 
altijd aangemerkt als ‘jong talent’. Hoe kan het 
dat je in Nederland nu pas groot wordt en wat 
vind je daarvan?
‘Van de negentig concerten die ik jaarlijks heb ge-
geven, waren er misschien tachtig in het buiten-
land. Doordat ik naar Engeland ben verhuisd, ben 
ik eigenlijk een beetje vergeten geraakt in Neder-
land. Toen ik hoorde dat ik genomineerd was voor 
de Grachtenfestivalprijs van 2015 zat Nederland 
eigenlijk al lang niet meer in mijn hoofd en was ik 
vooral bezig met concerten in Duitsland en Enge-
land. Toch was ik dolblij dat ik genomineerd was. 
Nederland is toch het land waar ik ben geboren en 
gedeeltelijk ben opgegroeid. Natuurlijk is het leuk 
en interessant om te zien dat de doorbraak die ik 
in het buitenland al heb ervaren, nu ook in Neder-
land komt, maar om eerlijk te zijn voel ik me nu 
wel iets minder een jong talent dan tien jaar gele-
den. Van jongs af aan ben ik aangemerkt als jong 
talent, maar wat zegt zo’n benaming eigenlijk? 

Hoewel er een zekere erkenning in schuilt, bete-
kent het verder weinig.’ 

Naast scholing is voor het bespelen van een in-
strument ook veel zelfstudie nodig. Hoe leer jij 
muziekstukken? Ga je helemaal terug naar de 
originele bladmuziek of luister je liever versies 
van andere componisten? 
‘Elk muziekstuk benader ik eerst vanaf bladmu-
ziek, wat soms lastig is. Elke muzikant is namelijk 
gevormd door invloeden van buitenaf. Met wie ga 
je om, welke opnames heb je geluisterd, wat voor 
jeugd heb je gehad? Naar mijn idee zijn al deze 
invloeden heel duidelijk hoorbaar, maar ook on-
bewust aanwezig. De bladmuziek objectief bena-
deren is daarom bijna onmogelijk. Bij een werk 
zoals de Chaconne van Bach, die ik deze maand 

in het Concertgebouw ga spelen, heb ik dan ook 
ontzettend veel opnames in mijn hoofd die ik na 
het bestuderen van de bladmuziek natuurlijk ook 
gewoon ga beluisteren. Maar een opname legt niet 
altijd uit waarom een muzikant ervoor heeft geko-
zen om iets te doen. Er spoken dan allerlei vragen 
door mijn hoofd: waarom deed die violist daar die 
vingerzetting? Of die streek? Soms begrijp ik het 
niet helemaal, maar vind ik het wel heel mooi. Pas 
als ik een muziekstuk goed leer kennen, begin ik 
de keuzes te begrijpen en ga ik zelf ook mijn eigen 

keuzes maken. Deze keuzes komen dus voort uit 
bladmuziek, aangezien ik zo goed mogelijk pro-
beer te begrijpen wat de componist heeft opge-
schreven, maar worden ook onbewust gevormd 
door bekende opnames. De studie naar een mu-
ziekstuk is oneindig. Je zou kunnen zeggen dat ik 
me niet alleen voorbereid vóór het concert, maar 
ook tijdens en zelfs na het concert. Ik denk dat 
iedere violist zich onderscheidt door de manier 
waarop hij zich voorbereidt en met muziek bezig 
is. Ontwikkeling en zelfstudie is iets wat nooit zal 
ophouden als musicus. Als je daarmee stopt, dan 
moet je ook stoppen met het spelen van muziek.’ 

Is het niet lastig om aan klassieke meester-
werken, die al zo vaak gespeeld zijn, toch nog 
een eigen draai te geven? 
‘Ik denk dat je automatisch een eigen draai aan een 
stuk geeft. Niemand zal ooit twee keer dezelfde uit-
voering geven, zelfs niet als dezelfde persoon het 
speelt. Er zijn verhalen over musici die tot op de 
dag van hun dood elke dag eenzelfde werk bestu-
deren, waaraan ze als kind waren begonnen. Dat is 
de ongelofelijke kracht van muziek; je creëert het 
en op het moment dat je het maakt, is het alweer 
verdwenen. Enkel de herinnering blijft.’ 

Je hebt in diverse landen gestudeerd en opge-
treden. Merk je dat de Nederlandse muziekwe-
reld anders in elkaar zit dan bijvoorbeeld die in 
Engeland? 
‘Natuurlijk bestaan er kleine verschillen in scho-
ling – zo wordt in Nederland erg gedetailleerd 
gewerkt, terwijl het tempo in Engeland veel ho-
ger ligt – maar van echt opmerkelijke verschillen 
tussen landen is geen sprake. Niet alleen binnen 
Europa, maar ook wereldwijd. Honderd jaar ge-
leden zou je kunnen zeggen dat er typisch Ameri-

Deze maand staat het programma ‘Jonge Nederlanders’ van het Concertgebouw 
in het teken van Mathieu van Bellen (1988). Hoewel deze jonge violist altijd al 
een zekere talentenrol heeft bekleed, wordt hij pas sinds kort ook in zijn eigen 
land publiekelijk erkend als jong talent.   
Tekst /// Gwyneth Sleutel en Vincent Smit     Beeld /// Anna Berkhout

De eeuwige jeugd 
van de violist

ALS EEN MUSICUS 
ZICH NIET MEER ONTWIK-
KELT, MOET HIJ STOPPEN 

MET MUZIEK MAKEN

IK VIND HET LEUK 
OM EEN BEETJE TE 

PROVOCEREN
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Mathieu van Bellen (1988) speelt deze maand 
tweemaal in het Concertgebouw. Op 4 februari 
speelt de ‘jonge Nederlander’ zijn lievelingsstuk 
de Chaconne uit de ‘Tweede partita in d’ van 
Bach. Op 21 februari speelt Van Bellen samen 
met het Nederlands Studenten Orkest onder 
andere Mahlers Negende symfonie.
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De PVV heeft het meest doeltreffende verkiezingsprogramma. Waarom? 
Omdat dit het enige verkiezingsprogramma is dat ik, en met mij vele an-
deren, ooit heb gelezen. Het kruiste veelvuldig mijn pad, zowel op soci-
ale als conventionele media. Door zijn uiterst beknopte omvang van één 
A-4 was het onderwerp van gesprek, want: nog nooit eerder vertoond. 
Ter vergelijking: GroenLinks presenteerde 65 pagina’s, de VVD 102. Geen 
haar op m’n hoofd die erover peinsde om die allemaal door te nemen. Het 
door de PVV gepresenteerde programma is een stunt, in een ideale vorm 
verpakt, omdat het als afbeelding te delen is op sociale media en daardoor 
een ongekende hoeveelheid mensen bereikte, waaronder dus mij. 

Binnen onze gemediatiseerde samenleving hebben sociale media een niet 
te onderschatten invloed op de politiek. Geert Wilders heeft dit van alle 
politici het best door. Hij communiceert vrijwel uitsluitend via Twitter 
en Facebook, waarin hij een eigen realiteit creëert en volledige controle 
heeft over wat hij naar buiten brengt. Wij, inwoners van de spektakel-
maatschappij, zijn verslaafd aan het schouwspel dat Wilders fabriceert. 
Hij heeft de touwtjes als een marionettenspeler in handen omdat hij de 
taal van onze gemediatiseerde samenleving tot in de puntjes beheerst. Hij 
tweet in de vorm van subversieve aforismen die men, voor- en tegenstan-
der, gretig retweet, repost of becommentarieert.

Wilders begrijpt al lang dat vorm tegenwoordig boven inhoud gaat. Dit 
bevestigde Trump door de presidentsverkiezingen te winnen zonder bui-
tenlandbeleid. ‘The original Trump’ heeft het tijdperk van de nieuwe poli-
tiek ingeluid, die van de ‘sociale mediapolitiek’, waarin drie zaken cen-
traal staan: aandacht, simpliciteit en herhaling. Aandacht trekt Wilders 
door zijn subversieve stijl en zijn verhaal, dat bestaat uit een elftal een-
voudige oneliners zoals gepresenteerd in zijn verkiezingsprogramma. Die 
zal hij tijdens zijn campagne zonder al te veel uitweiding tot in den treure 
blijven herhalen. De kracht van de herhaling zal groot blijken.

Het duurde verbluffend lang totdat andere politici tot dit besef kwamen. 
Jesse Klaver heeft voor deze campagne Blue State Digital in de hand geno-
men, dat wél het belang van sociale media inziet, maar nog niet weet hóe 
deze te gebruiken, waarvan de nederlaag van Hillary Clinton getuigt. Wil-
ders heeft een trend gezet waaraan niemand kan ontkomen. De komende 
verkiezingen zal iedere partij zijn stijl gedeeltelijk imiteren. 

Wilders is een 
progressief visionair

Tekst /// Vadim Dijkshoorn   Beeld /// Anne Posthuma
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De Nederlander gelooft bijna niet meer. Voor het eerst is het aantal  
gelovigen in Nederland even groot als het aantal ongelovigen, en de  
dalende trend zet door. Kerken lopen leeg. Volgens het CBS zegt 62,2% 

van de volwassenen in Amsterdam niet-kerkelijk te zijn. De stad lijkt dus een 
niet erg vruchtbare grond te hebben voor aan religie gekoppelde instituties. 
En toch vind je in Nieuw-West, tussen een moskee en een schoolgebouw, een 
klooster: La Verna. Een gemeenschap van franciscanenbroeders leeft in La 
Verna sinds een aantal jaar samen, met de hoop inspiratie te geven aan de 
Amsterdamse medemens. 

Ten diepste religieus
‘Eigenlijk is de mens ten diepste religieus. Op de rand van je bed denken: wat 
ben ik toch lelijk, is ook een geloof. Ik zou Amsterdam dan ook niet ongelovig 
willen noemen.’ Fer, een van de broeders, is een man die gelooft in de goede 
mens. Het klooster wil de bezoekers dit goede op hun eigen manier laten 
ontdekken en vormgeven. Er worden voor jongeren en volwassenen elk jaar 
diverse cursussen aangeboden met namen als ‘Meditatie – ademhaling voor 
de ziel’, ‘Stille Omgang’ en ‘Basiscursus Enneagram’, allemaal bedoeld om de 
bezoeker spiritueel te laten groeien. 

Fer: ‘Religie wordt vaak teruggebracht naar een God de Vader of Allah, terwijl 
het zoveel breder is. Het probleem is dat geloofsvragen vaak blijven hangen 
in taalvelden.’ Fer legt uit dat mensen vaak focussen op dat wat er letterlijk 
in de Bijbel staat, zonder daarbij te beseffen dat dit boek aan interpretatie 
onderhevig is. ‘Als we toch met taal bezig zijn; religie komt van ‘religare’ en 
betekent eigenlijk verbinden. Wij koppelen religie aan levensovertuigingen, 
maar in feite is de term vergelijkbaar met wat Facebook en een iPhone doen.’

Spirituele ontwikkeling
La Verna zet zich in voor de spirituele ontwikkeling van zijn bezoekers. Fer 
geeft liever geen antwoord op de vraag wat deze spirituele ontwikkeling  
inhoudt. ‘Bezoekers moeten die vraag zelf beantwoorden. Het is niet onze 
bedoeling vragen in te vullen.’ Toch probeert La Verna zijn christelijke iden-
titeit te behouden; het klooster richt zich vooral op het dienen van anderen, 
en blijft daarmee trouw aan zijn christelijke grondslag. Fer vindt dat de bood-
schap van de Bijbel goed te koppelen is aan de huidige maatschappij. ‘Ik zie 
de Bijbel als een boek waarheden die door bezoekers verschillend opgepakt 
kunnen worden. Er komen hier bijvoorbeeld veel mensen met een burn-out. 
Eén rustdag in de week lijkt dan helemaal niet zo slecht. De Bijbel begint in 
het Hebreeuws met een zin die neerkomt op “in het begin was de aarde één 
grote teringzooi”, waarna God orde schept. Ik maak daaruit op dat mensen 
niet in chaos kunnen leven en wil dat uitleggen aan anderen.’

In het klooster is iedereen welkom. De broeders bidden twee keer per dag. 
Het staat vrij om daarbij aan te schuiven, ongeacht je geloof. ‘De franciscanen 
zijn een katholieke gemeenschap, tegenwoordig woont er echter ook een pro-
testantse dominee bij ons in huis.’ In de samenleving heerst het beeld dat een 
klooster een donker huis is, afgesloten van de wereld. La Verna is dat niet. Het 
klooster is een onopvallend gebouw, maar ruim en licht van binnen. De broe-
ders lopen niet de hele tijd in habijt, alhoewel het best mogelijk is een van hen 
in het bruine gewaad tegen te komen in de Albert Heijn. 

Een echte
Fer: ‘Ik krijg weleens de vraag: “Bent u een echte?” of de opmerking: “U bent 
helemaal niet zo wereldvreemd als ik dacht.” Maar ik ben niet wereldvreemd 
omdat ik in een klooster leef. Onze projecten zijn gericht op persoonlijke 
groei, maar ook op verbinding tussen mensen: de samenleving. Eén van onze 
broeders liet zijn nagels lakken voor Serious Request en ging de kerstviering 
dus door met roodgelakte nagels. Zo’n initiatief is prachtig; hoe een kind als 
Tijn zoveel mensen kan verbinden. Daar zit ook hoop en geloof in.’

De franciscanen zijn volgelingen van Franciscus van Assisi, een heilige uit de 
13e eeuw. Over hem gaat het verhaal dat hij als enige bij de sultan op bezoek 
ging in een tijd waarin christenen en moslims elkaar beschouwden als barba-
ren. Het is een verhaal over religieuze tolerantie, waar we volgens Fer nu nog 
veel aan hebben. ‘In de Albert Heijn groet ik het meisje met een hoofddoek 
achter de kassa altijd met “As-salāmu ʿalaykum”: vrede zij met u. Zo stap ik bij 
mijn moslimkapper ook binnen.’ Uiteindelijk valt alles volgens de broeder te-
rug te brengen naar één zin: ‘Laat mensen vrij en wees dienstbaar aan het le-
vensgeluk van anderen.’ Of om in de woorden van Augustinus te spreken: ‘Be-
min en doe dan wat je wil.’ 

Wat voor functie kan religie hebben in onze huidige maatschappij? Babel ging langs bij La Verna, een franciscaans 
klooster in Nieuw-West.    Tekst /// Alrun Bernhard en Karen Zijl    Beeld /// Saskia Groenewegen

Stadsklooster in Amsterdam

OP DE RAND VAN JE BED 
DENKEN: WAT BEN IK TOCH LELIJK, 

IS OOK EEN GELOOF
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Dikke boeken, schud-
dende billen en muzikale 
bombarie
Van cultureel hoogtepunt tot conditietraining; met ‘De Agenda’ In de hand verlaat elke 
geesteswetenschapper zijn ivoren toren.   Tekst /// Emma Sprangers    Beeld /// Masha Emelyanova
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'E en gelijke samenleving is een ideale samenleving,’ valt Reinier met de 
deur in huis. In eerste instantie wilde hij een ode brengen aan diver-
siteit, maar hij heeft zich bedacht: ‘Dat er diversiteit is, is een gegeven 

– kijk maar om je heen in dit café. Maar pas wanneer je je afvraagt hoe je hiermee 
om moet gaan, krijgt diversiteit een waarde: elkaar op gelijke wijze behandelen.’ 
En aangezien zo’n gelijke behandeling bepaald niet vanzelfsprekend is in onze 
samenleving verdient ze een ode volgens Reinier. 

Wij en zij 
‘Ik denk dat de geschiedenis ons leert dat diversiteit vaak ongelijkheid in de hand 
speelt.’ Dit wijt Reinier aan een menselijk mechanisme: ‘Wanneer het aankomt 
op jezelf verrijken, heb je anderen nodig. Het is dan belangrijk die anderen niet 
als je gelijken te zien. Door te stellen dat “zij” minder zijn dan “wij” kun je je ge-
drag rechtvaardigen.’ Het is precies deze praktijk waar populisten zich schuldig 
aan maken, meent hij. Zij benadrukken de verschillen tussen mensen in plaats 
van hun overeenkomsten. Reinier vindt dat kwalijk. Volgens hem hebben mensen 
geen natuurlijke neiging conflict op te zoeken: ‘Als ik niet van het jouwe het mijne 
wil maken, dan denk ik dat we als mensen van nature goed met elkaar op kunnen 
schieten.’
 
Jong geleerd, oud gedaan
Zeggen elkaar als gelijken te behandelen en dit ook daadwerkelijk doen zijn 

twee verschillende dingen. Hier ziet Reinier een belangrijke rol voor het onder-
wijs weggelegd: ‘Vanaf de kleuterklas zou het hoofdvak “samenleven” moeten  
zijn. Rekenen, lezen en schrijven moeten op de tweede plaats komen. Want 
wat heb je aan die vaardigheden als je niet weet hoe je moet samenleven?’  
Reinier legt de verantwoordelijkheid voor gelijkheid dus niet enkel bij individu-
en: de overheid zou het onderwijs van meer Bildung moeten voorzien om zo een 
zelfbewuste, kritische en open samenleving te faciliteren. ‘Als je “het samenle-
ven” te veel overlaat aan ouders – zoals nu gebeurt – lukt het niet. Te veel ouders  
geloven (nog) niet in gelijkheid, waardoor we in hetzelfde cirkeltje blijven draai-
en. Niet ieder kind is sterk genoeg om zich uit die veilige, ouderlijke omgeving 
los te vechten als het ergens anders over denkt. Ik denk dat scholing daarbij kan 
helpen.’

Engagement 
Voor Reinier moet gelijkheid meer zijn dan onderdeel van een links of rechts par-
tijprogramma. Het is iets dat wij allemaal, als samenleving, moeten uitdragen. 
En dat kan op verschillende manieren. In Reiniers eigen werk speelt gelijkheid 
een belangrijke rol. Zo probeert hij als scenarioschrijver van Flikken Maastricht 
altijd maatschappelijk te schrijven: ‘In mijn visie is een scenario pas goed als het 
een maatschappelijke waarde heeft.’ Kunst moet voor Reinier geëngageerd zijn, 
‘anders is er geen noodzaak.’ En wie het grote publiek bereikt, krijgt bovenal de 
kans om gelijkheid te betonen. Hier mist een programma als Ik hou van Holland 
de boot. ‘Juist bij een programma dat zich profileert als oer-Hollands, ligt een 
kans om diversiteit te benadrukken. Je hebt Linda al, als de oer-Hollandse vrouw, 
bijgestaan door twee oer-Hollandse teamleiders. Nou, maak dan eens een van 
hen níet zo uitgesproken oer-Hollands, niet de Guus Meeuwis of de Jeroen van 
Koningsbrugge. Het gaat erom dat mensen met een andere kleur niet slechts de 
gast zijn, maar de teamleiders.’

Momenteel is volledige gelijkheid nog toekomstmuziek, maar Reinier voorziet 
een tijd van kansen. ‘Als we onze kinderen nu gaan leren hoe de morele samenle-
ving eruit zou moeten zien, hebben ze in ieder geval een stapje voor.’ 

Gelijkheid moet je doen 
Victor Reinier (1963) is bekend als acteur van onder meer 
Baantjer en Flikken Maastricht en is tevens scenarioschrij-
ver, regisseur en presentator. Voor Babel gaat Reinier op de 
politiek-maatschappelijke toer en brengt ons een ode aan 
gelijkheid.  Tekst /// Jetske Brouwer en Joey de Gruijl    Beeld ///Sietske Arnoldus

Dans
House Dance Forever
Op 4 februari druipt het zweet van het plafond van Pa-
radiso en slaat je hart over van de pompende bass. Deze 
keer niet tijdens Noodlanding, maar tijdens de jaarlijkse 
dance battle House Dance Forever. Dan hebben we het 
niet over het soort beschonken battle dat om vier uur ’s 
ochtends in de Club Up ontstaat wanneer voor de vijfde 
keer op rij Ignition van R. Kelly langskomt. Nee: een 
professionele battle, waarin de laatst overgeblevene het 
opneemt tegen de drie befaamde juryleden. Je kunt jezelf 
ook aanmelden – als je durft. 
Zaterdag 4 februari – Paradiso – Weteringschans 6-8 – 
Tickets € 15 – Aanvang 17:00 uur

Cultureel vermaak
Bijlmer boekt
Op deze volgeprogrammeerde avond komt vrijwel alles 
voorbij: theater wordt afgewisseld met literatuur, er zijn 
spoken word-artiesten en stand-upcomedians. Tussen-
door dansen er hiphoppers over het podium en rappen 
muzikanten de rest van de avond aan elkaar. Zak af naar 
Amsterdam Zuidoost, volgens sommigen dé culturele 
broedplaats van onze stad, en ervaar zelf wat voor moois 
bekende en onbekende artiesten hier ten tonele brengen. 
Dinsdag 7 februari – Bijlmer Parktheater – Anton de 
Komplein 240 – Tickets € 13,50; CJP € 6,25 inclusief  
drankje – Aanvang 20:00 uur

Kennis
Biebquiz
Geen zin in zoetsappige diners of wanhopige Netflix-
dates met je valentijn? Sleur jezelf naar de Pijp en test 
je kennis in Café de Bieb bij een pubquiz met een snufje 
literatuur. De muren zijn versierd met rijen boeken die 
door mensen zijn gedoneerd. Je mag daarvan meepakken 
en terugleggen wat je wilt, er vindt hier al enige tijd een 
heuse vertraagde boekenruil plaats. De eigenaren zijn 
bij de inrichting naar eigen zeggen geïnspireerd geweest 
door de Franse literatuur, dus er is vast genoeg ruimte 
om theatraal en vol zelfwalging te klagen over (het 
gebrek aan) de liefde. 
Dinsdag 14 februari – Café de Bieb – Saenredamstraat 32 
– Aanvang 20:58 uur stipt

Festival
Stukafest 
Altijd al willen weten of anderen ook hun vuile was over 
de vloer laten slingeren? Inspiratie opdoen voor nieuwe 
slaapkamerinrichtingen? Goedkope Boeddhabeeldjes 
uitlachen? Medio februari is het weer tijd voor het jaar-
lijkse Studentenkamerfestival. Door de hele stad heen 
stellen studenten hun kamer beschikbaar aan artiesten 
die jou op hun beurt, omringd door wasrekjes, een 
intieme voorstelling geven: zingen, dansen, toneelspe-
len, voorlezen. Het kan allemaal. Ligt er een beetje aan 
hoeveel het aantal vierkante meters toelaat. 
Woensdag 15 februari – verspreid over Amsterdam –  
Tickets van € 5 tot € 15

Muziek
De Avond van de Filmmuziek 
Kick je erop om dikke tranen te laten in het bijzijn van 
anderen? Dan is dit je avond. Eens een keer niet veilig in 
je eentje snikken op de bank, terwijl Leo en Kates korte 
romance in slow-motionbeelden voorbijschiet, maar 
luidkeels jankend je gevoelens de vrije loop laten, terwijl 
het Metropole Orkest de bekendste filmmuziek recht je 
hart in schalt. 
Woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 februari –  
Het Concertgebouw – Tickets vanaf € 35 – 
Aanvang 20:15 uur

DE ODE



Eén onderzoeksmaster volgen is ook maar zo gewoon, moet Theo hebben gedacht toen 
hij zich voor een tweede inschreef aan de Universiteit Utrecht. En o ja, hij danst al jaren op 
internationaal niveau ballroom, staat steevast in de top-6 van Nederland. Hoe combineert 
dat? ‘Ja, niet’, lacht hij.

Dus besloot Theo een jaar geleden zijn lakschoenen aan de wilgen te hangen. Zes avon-
den trainen én intensief archiefwerk werd hem wat veel. Maar toen verscheen de ontwa-
penende Salina Stienstra (1994) ten tonele. Deze stijldanseres wilde maar wat graag met 
Theo de vloer op: ‘Hij is gewoon supergoed, een echte heer, lekker lang.’ Theo zag ook in 
dat zij een mooi paar zouden vormen: ‘Stijldansen is esthetisch, het plaatje moet kloppen. 
Wij passen perfect bij elkaar.’ 

En zo geschiedde. Theo studeert weer ijverig op de slowfox en quickstep – ditmaal met 
een trainingsschema dat gemakkelijker met die andere studies combineert. Maar denk 
niet dat de ambities eveneens zijn gematigd. ‘Ik wil sowieso altijd winnen.’ Het maakt wel 
degelijk uit op welke plaats je eindigt, vindt het danspaar. ‘Het mooiste is in de top-3 van 
Nederland staan’, benadrukt Theo. Zo’n instelling maakt verliezen zeker niet eenvoudig? 
Theo, weifelend: ‘Het klinkt misschien arrogant, maar ik heb eigenlijk niet zo veel wed-
strijden verloren.’ Maar als het gebeurt is dat eigenlijk wel goed, vindt hij. ‘Dat zet je gelijk 
op scherp, je kunt niet meer denken dat alles wel in kannen en kruiken is.’

Die winnaarsmentaliteit kenmerkt de ballroomscene en maakt die niet altijd even gezel-
lig. Salina: ‘Natuurlijk zijn er lieve mensen, maar een aantal heeft het achter de ellebo-
gen.’ Theo, beamend: ‘Het is een beetje een oppervlakkig wereldje, iedereen wil gewoon 
winnen.’ Voor hem reden om de boeken niet definitief vaarwel te zeggen. Liever een grote 
archiefontdekking dan jaar in jaar uit naar het WK. ‘Ik zou de diepgang missen, het bezig 
zijn met je hoofd. Als je alleen maar in de ballroomwereld zit, stomp je wel een beetje af.’ 

Wat doet de geesteswetenschapper als hij niet met zijn neus 
in de boeken zit? Deze maand: Theo de Jong (1992). Hobby: 
ballroomdansen.    Tekst /// Jetske Brouwer   Beeld /// Sietske Arnoldus

DE VRIJE GEEST 
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Wie: Theo de Jong (1992)
Studie: Researchmaster Geschiedenis (UvA), History and Philosophy of Science (UU)
Hobby: Ballroomdansen


