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Het hart van de 
geesteswetenschapper 
Generatie Y of Z; de twenty somethings van nu krijgen handenvol eigenschappen toe-
bedeeld. Van het verslaafd zijn aan likes en een neiging tot narcisme, tot preutsheid en 
gevoeligheid voor burn-outs. Hoe het ook zij, één probleem komt ons allemaal bekend voor: 
keuzestress. Ook al lijkt er wat betreft toekomstige banen weinig keuze te zijn, de vragen 
‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘waar ben ik goed in’ spoken door ons hoofd. Het volgende, 
ietwat clichématige advies heeft voor veel geesteswetenschappers waarschijnlijk vaak ge-
luid: ‘luister naar je hart’. Wie een FGw-studie kiest, gaat hoe je het ook wendt of keert, 
tegenwoordig niet in eerste instantie voor het grote geld of de hoge status. De meesten van 
ons zullen hun studie dan ook hebben gekozen op gevoel. 

Om je hart te blijven volgen ná je studie is echter lastiger. Alleen interesses en een passie  
zijn niet meer genoeg. Je moet ze kunnen omzetten in iets praktisch, zoals geld. En daar 
begint de crisis. Toch lijkt je hart volgen ook dan een goed advies na je studie, volgens 
Media en Cultuur-alumnus Juan Buis. Ondanks dat hij altijd flink zijn best heeft gedaan 
voor zijn carrière en daar ook de vruchten van plukt, is het volgens hem ook belangrijk om 
niet alleen maar bezig te zijn met de toekomst. Het is goed om stil te staan bij je gevoel en 
jezelf niet te dwingen de paden te volgen die je verwacht wordt te volgen, aldus Buis (lees 
het interview op pagina 6).

Uit een heel andere hoek komt eenzelfde overtuiging. Babel-redacteur Koen ging op bezoek 
bij een Rastafarigemeenschap in de Bijlmer (zie pagina 8). Het Rastafarigeloof kent weinig 
voorgeschreven regels: iedere gemeenschap kan rituelen en bijeenkomsten zelf vormge-
ven. Zoals ze het zelf willen en het voor hen goed voelt.

De jongens van het Limburgse bandje DeWolff hebben het nog wat bonter gemaakt: zij 
besloten voor hun nieuwe plaat alles zelf te doen en zonder producer te werken, omdat ze 
hun muziek liever helemaal naar eigen inzicht wilden maken (zie het interview op pagina 
10). Een risico, want zo’n producer weet wel wat goed verkoopt. Maar in de kunsten geldt: 
wie zijn hart niet volgt, wordt nooit een groot kunstenaar. Die uitspraak is overigens nog 
beter van toepassing op de tot mythe verworden danseres Mata Hari. Met haar wilde hart 
wond ze bergen mannen om haar elegante vingers en ging zo de geschiedenis in als de 
eerste femme fatale (lees over de nieuwe balletvoorstelling over Mata Hari op pagina 18).

Het aloude advies lijkt dus zo slecht nog niet. Over welke keuzes je ook wakker ligt; je hebt 
je keuze voor de FGw al vanuit je hart gemaakt. En aangezien de geesteswetenschappen - 
zoals iedereen weet - de mooiste wetenschappen van de universiteit zijn, was dat sowieso 
een goede keuze. Dus gewoon goed blijven luisteren.

Aimée Plukker en Anne Wijn
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REPORTAGE  
Voorbij de dreadlocks en de wiet: 
opzoek naar de religieuze kern 
van het Rastafari-geloof



als mediapersoonlijkheid die aanschuift bij DWDD. 
Het publieke imago van de auteur is de laatste vijf-
tien jaar belangrijker geworden. De schrijver is 
steeds meer een literaire bekendheid geworden, 
compleet met zijn of haar eigen fanbase, zo stelt 
Franssen. 

‘Het leuke is dat we daar de eerste sporen al van 
zien in de zeventiende en achttiende eeuw. Jong-
volwassenen gingen op een Grand Tour om zich in-
tellectueel en cultureel te ontwikkelen. Men reisde 
bijvoorbeeld naar Duitsland, om daar speciaal 
het huis van Goethe op te zoeken. Bewonderaars 
klopten constant bij hem aan. Er zijn brieven van 
Goethe bewaard gebleven waarin hij beschrijft dat 
er allemaal mensen voor zijn deur stonden. Hij 
wist niet wat hij daarmee aan moest en beklaagde 
zich er enorm over. Ook de Nederlandse auteur 
Willem Bilderdijk overkwam het: zijn bewonde-
raars zochten hem op en wilden zijn advies over 
levenskwesties.’ 

Uit de kast als ‘fan’
Mensen geven hun eigen identiteit vorm door een 
bepaalde auteur te lezen en zich te presenteren als 
‘liefhebber’ van Proust of Murakami, maar binnen 
de literaire wereld zal niemand zich een ‘fan’ noe-
men, stelt Franssen geamuseerd. ‘Dat woord roept 
een connotatie van volkse hysterie en lage cultuur 
op waar deze mensen niet mee geassocieerd  
willen worden, hoewel hun bewondering wel- 
beschouwd niet verschilt van de idolatie die een 
popster ten deel valt. Dat ontdek je wanneer je als 
onderzoeker antropologisch onderzoek binnen  
literaire fan-gemeenschappen doet.’ 

De fascinatie voor de wereld die zich om een tekst heen manifesteert, 
begon bij Gaston Franssen toen hij voor zijn proefschrift onderzoek 
deed naar de kritische receptie van de poëzie van Gerrit Kouwenaar. 

Franssen onderzocht op welke wijze Kouwenaars poëzie door de decennia 
heen werd geïnterpreteerd en hoe dit verband hield met wijdverspreide op-
vattingen over de rol van kunst en cultuur in de maatschappij.

Vanaf dat moment stonden niet de literaire teksten zelf, maar juist de literaire 
cultuur in zijn onderzoek centraal. Hoe beïnvloeden literatuur en cultuur el-
kaar? Franssen analyseert de veranderende rol van de auteur en houdt zich 
bezig met schrijverschap en auteursimago’s: ‘Auteur zijn anno 2016 betekent 
meer dan ooit nadenken over de vraag: schrijverschap, wat is dat eigenlijk? 
Auteurs zijn multidisciplinaire duizendpoten geworden die veel meer doen 
dan schrijven alleen.’

Veranderende definitie van het schrijverschap
Franssen laat zien hoe de focus langzamerhand verschoof van ‘tekst’ naar 
‘schepper’. ‘In de geschiedenis hebben zich een aantal fundamentele ontwik-
kelingen voorgedaan met betrekking tot ons concept van de auteur. Middel-
eeuwse liederen circuleerden meestal anoniem, maar in de vroegmoderne 
periode kregen auteurs voor het eerst een naam. Neem Shakespeare’s toneel-
stukken die verzameld en uitgebracht werden. Vanaf de Romantiek werden 
schrijvers en dichters gezien als heel bijzondere mensen, die over een belang-
rijke gave beschikten. Tegelijkertijd begon de literaire markt zich steeds meer 
te professionaliseren. Zo besteedden kranten en tijdschriften aandacht aan 
literatuur. In de jaren 60 veranderde onze definitie van de auteur opnieuw. 
Onder invloed van de anti-autoriteitsbeweging verloor de schrijver zijn rol 
als maatschappelijk geweten van wie lezers morele (levens)lessen verwacht-
ten. Ook bereikte de mediarevolutie een nieuw hoogtepunt: radio, televisie en 
later internet plaatsten de auteur in al zijn menselijkheid voor het voetlicht.’

Als gevolg van deze ontwikkelingen veranderde de invulling van het moderne 
schrijverschap sterk, stelt Franssen. De schrijver is niet langer een kluizenaar 
die op een zolderkamertje zit, maar krijgt steeds meer trekken van een zelf-
bewuste PR-strateeg: ‘Auteurs krijgen mediatraining en denken na over waar 
en hoe ze een interview geven. J.D. Salinger was de laatste die ermee weg 
kwam geen interviews te geven, maar die moest al enorm zijn best doen om 
buiten de publiciteit te blijven. Dat kan nu niet meer; geen uitgever zou zo’n 
houding nog accepteren.’ Als publiek maken we kennis met auteurs als ‘cross-
media figuren’. We kennen een schrijver niet alleen van zijn oeuvre, maar ook 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de docenten aan de FGw eigenlijk? Waar geven 
zij les in, waar doen zij onderzoek naar en waarom 
juist dáár naar? Deze maand: Gaston Franssen (1977), 
docent Nederlandse Moderne Letterkunde, over zijn 
onderzoek naar veranderende literaire culturen.  
Tekst /// Djuna Spreksel en Lodewijk Verduin    Beeld /// Merel de Herder
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Van zolderkamer tot De Wereld Draait Door
Fortuin met 
filosofie

In 1973 werd Dharma Jeremy Butterfield geboren. Hij groeide op in een 
klein Canadees vissersdorpje waar hij met zijn ouders in een hut woonde 
waar lange tijd geen stromend water, telefoon of elektriciteit aanwezig was. 

Het gezin verhuisde later naar Victoria. Daar besloot Dharma zijn voornaam te 
veranderen in Stewart: de meest normale naam die hij zelf bedenken kon. But-
terfield zou echter een weinig gewone toekomst tegemoet gaan. 

Hij studeerde filosofie aan de universiteiten van Victoria en Cambridge met een 
speciale interesse voor de filosofie van biologie, cognitieve wetenschappen en 
de filosofie van de geest. Na zijn studietijd besloot Butterfield, die zichzelf had 
leren coderen, een bedrijf op te zetten om online games te ontwikkelen. Het 
bedrijf kwam niet van de grond. Het was zijn tweede project dat een ongekend 
succes werd: Butterfield lanceerde de website Flickr die wereldwijd gebruikt 
wordt voor het delen en uitwisselen van foto’s. Hij vertelt: ‘We knew it would be 
big, but not that big’. 

Groots is het. De creatie van Flickr leverde Butterfield verschillende onderschei-
dingen en prijzen op. Zo zette Time Magazine hem op hun lijst van meest 
invloedrijke mensen ter wereld. Butterfield bleef bescheiden: ‘I get a lot of the 
credit (…) it’s always the boss who gets it’. Twaalf jaar na zijn vertrek keerde hij 
terug naar zijn oude universiteit in Victoria waar hij de Legacy Distinguished 
Alumni Award in ontvangst mocht nemen. Aan een zaal gevuld met jonge 
geesteswetenschappers gaf hij het college ‘Hoe je met toegepaste filosofie 
fortuinlijk wordt en ander gebruik van je geesteswetenschappelijke graad’. 
Butterfield legt uit dat de titel ironisch bedoeld was en dat hij studenten vooral 
wilde aanmoedigen om ambitieus te zijn en open te staan voor verschillende 
kansen. Hij meent dat ‘een goede achtergrond in wat het betekent om mens te 
zijn, begrip van leven en cultuur en samenleving een goed perspectief biedt voor 
het beginnen van een bedrijf.’ Volgens Butterfield zijn de praktische aspecten 
van bedrijfsvoering ook later te leren: ‘hoe je een balans opmaakt of hoe je 
winst en verlies berekent, kun je altijd nog oppikken’. 

Het blijft een veel gestelde vraag: wat is het praktisch 
nut van de geesteswetenschappen? Babel benadrukt 
iedere maand het belang van de geesteswetenschap-
pen aan de hand van een onverwachts voorbeeld uit 
de dagelijkse praktijk. Deze maand: zonder humani-
ora geen Flickr.   Tekst /// Jetske Brouwer   Beeld /// Rosa van Triest 

BINNEN DE LITERAIRE WERELD ZAL 
NIEMAND ZICH EEN “FAN” NOEMEN
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Gaston Franssen (1977) studeerde  
Nederlandse taal en cultuur aan de Uni-
versiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in 
Moderne Letterkunde en Psycholinguïstiek. 
In 2008 rondde Franssen zijn proefschrift 
‘Gerrit Kouwenaar en de politiek van het 
lezen’ af. Hij doet momenteel onder andere 
onderzoek naar literatuurtheorieën en (literair) 
schrijverschap. 
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Hoewel Buis zich vanwege een interesse voor de wereld van televisie 
voor de bachelor Media en Cultuur inschreef, kwam hij er in de college-
banken al snel achter dat de richting Nieuwe Media hem meer trok. Zijn 

belangstelling voor technologie zette hem er tijdens zijn studietijd toe aan te 
solliciteren bij The Next Web: een online nieuwsplatform dat zich focust op 
technologie, innovatie en het bedrijfsleven. Via Twitter liet het bedrijf weten 
op zoek te zijn naar een student die kon helpen met verkoop en marketing. 
Omdat Buis vaak artikelen van de The Next Web las en het platform bewon-
derde, reageerde hij enthousiast en kreeg hij de baan – ondanks zijn beperkte 
kennis van verkoop of reclame. Zijn baas was namelijk vooral op zoek naar 
een leuke, enthousiaste collega. Wat de doorslag gaf, was de klik die Buis met 
zijn baas had en het uitgebreide en goede gesprek dat ze hadden gevoerd, 
waarbij Buis bijna alleen naar persoonlijke dingen werd gevraagd en niet naar 
zijn toekomstige werkzaamheden. 

Buis is er hierdoor van overtuigd dat je niet hoeft te doen wat schijnbaar van-
zelfsprekend is; de vanzelfsprekende keuze zorgt er misschien wel voor dat 
je minder bezig bent met wat er op het moment zelf bij je past. Dat geldt ook 
voor het volgen van een master. Werken bij The Next Web beviel hem zoda-
nig, dat hij na het inleveren van zijn bachelorscriptie besloot full time aan 
de slag te gaan. Gepassioneerd vertelt hij over het bedrijf dat het grootste in 
zijn soort is binnen Europa: ‘The Next Web biedt een unieke kijk op techno-
logie. In artikelen wordt bijvoorbeeld de invloed van technologie op cultuur 
besproken. Zo gebruiken mensen steeds meer emoji’s in plaats van tekst. Dit 
zou kunnen leiden tot een samenleving met een beeldtaal die vergelijkbaar 
is met het Egyptische hiërogliefenschrift. Maar ook vraagstukken over de rol 
van technologie bij oplossingen voor wereldproblematiek worden behandeld, 
zoals de vluchtelingencrisis.’

Eigen functie bepalen
Inmiddels werkt Buis niet meer op de afdeling Sales en Marketing. Zijn nieu-
we functie mocht hij zelf helpen inrichten. Hij houdt zich bezig met de or-
ganisatie van fysieke initiatieven van The Next Web: ‘Ik breng verschillende 
mensen bijeen op evenementen en conferenties om met elkaar gedachten te 
wisselen over technologie en innovatie. Ons laatste evenement vond in New 
York plaats, het volgende is in Tel Aviv.’ Het zijn onder meer deze reismogelijk-
heden die Buis doen concluderen dat hij een geluksvogel is. ‘Ik heb de ideale 
baan. Ik krijg veel vrijheid en mag werken met leuke, slimme en getalenteerde 
mensen.’

Geen haast
Volgens Buis is het volgen van een wetenschappelijke opleiding waardevol, 
maar helpt het je niet per se bij het vinden van een baan. Door zijn studie 
heeft hij vooral nieuwe vrienden gemaakt en een netwerk gecreëerd. ‘Het 
is belangrijk te beseffen dat het volgen van een studie een optie is en geen 
verplichting. Als je ambitie hebt, moet je doen wat je hart je ingeeft, waar jij 
denkt dat je gelukkig van wordt.’ Zijn studie heeft hem wel op persoonlijk vlak 
ontwikkeld: Said, Kant en Freud hebben hem een andere, kritische kijk op de 
wereld gegeven.

Ondanks zijn ambities, probeert Buis de laatste tijd wat minder met zijn toe-
komst bezig te zijn. Zo las hij een artikel waarin een 33-jarige schreef welke 
tips hij een 23-jarige zou geven: ‘Het kwam er op neer dat je alles niet te snel 
moet willen doen: “Don’t rush life.” Dankbaarheid en in het moment leven zijn 
dan ook tien keer belangrijker dan [de vraag] wat ga jij volgende maand 
doen?’ 

 
 Juan Buis

 1992
Studie 
 Bachelor Media en Cultuur aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2015
Werk 
 Global brand marketeer bij The Next Web
Salaris 
 €2100 netto per maand

De innovatieve globetrotter
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven na de 
faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse: iedere maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwin-
ner. Deze maand: Juan Buis (1992), global brand marketeer bij The Next Web.  
Tekst /// Jetske Brouwer en Aimée Plukker   Beeld /// Jan van Helden

Oogst

knus  met z'n allen

met z'n allen

best lekker bed

in doodvolle dagen

gaten  in de muren

 van het vracht

 van de vrachtwagen

ergens is een goede oogst geboren 

ik keek op 

naar niks 

niks kijkt op me neer

opgegeten

door honden

die niet bestaan

die ik nooit heb gezien

die door niks zijn gezegend

wie houdt er niet van onsondergang

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

BROOD OP DE PLANK BUGRA
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Op een stormachtige zondagavond reis ik af naar 
Amsterdam-Zuidoost, waar de Amsterdamse rasta-
fari-beweging Each One Teach One tweewekelijks 

bijeenkomt in een schoolgebouw. Ras Amos, één van de 
kartrekkers van de beweging en de man met wie ik afge-
sproken heb, blijkt echter niet aanwezig te zijn wanneer 
ik na enig zoeken bij het juiste gebouw ben aanbeland. De 
twee blowende mannen onder het afdakje nemen me ech-
ter zonder veel woorden mee naar binnen, waar zich na 
enkele minuten nog twee mannen bij ons voegen. ‘Soms 
zijn we met vier, andere keren met een mannetje of twin-
tig’ zegt Lukas ‘Lucky’ Lalleman, een blanke dertiger die 
zijn dreadlocks in een tulband op zijn hoofd draagt en de 
praatgraagste van het viertal blijkt te zijn. 

In de school komen de rasta’s bijeen voor de zogenaamde 
nyabinghi, een ritueel waarbij spirituele liederen worden 
gezongen onder begeleiding 
van trommels. Ook ik krijg 
een trommel in mijn han-
den gedrukt en er wordt 
me verzocht de heartbeat te 
spelen: met kort op elkaar 
volgende slagen moet ik het geluid van een kloppend hart 
imiteren. Het eerste lied wordt ingezet en de daaropvol-
gende twee uur trommel ik zo goed en zo kwaad als het 
gaat mee in het ritme terwijl de mannen om me heen in 
het Engels zingen over Ethiopië, vrijheid en Haile Selassie.

Ras Tafari Haile Selassie I
Deze Haile Selassie (1892-1975), de keizer van Ethiopië 
die het land tot 1974 regeerde, blijkt een spilfiguur te zijn 
binnen de rastafari-beweging. Marcus Garvey, een Jamai-
caanse strijder voor zwarte burgerrechten aan het begin 
van de twintigste eeuw, voorspelde in de jaren twintig 
namelijk dat er weldra een zwarte koning zou opstaan 
die de zwarte bevolking wereldwijd zou vereniging en 
vrijmaken. Bovendien spoorde Garvey vrijgemaakte sla-
ven en hun afstammelingen aan om terug te keren naar 
Afrika met zijn daartoe opgerichte Black Star Line. Toen in 
1930 Ras Tafari Makonnen de troon van Ethiopië besteeg 
met de naam Haile Selassie (Kracht van de Drie-eenheid) 
en zich binnen de Volkerenbond hard maakte voor Afri-
kaanse eenheid, zagen vele Jamaicanen Garvey’s woorden 
vervuld worden. Ze begonnen Haile Selassie te vereren als 
de Messias, de incarnatie van God op aarde.

Selassies vermeende afstamming van koning David, het 
feit dat Ethiopië als enige Afrikaanse land nooit was ge-
koloniseerd en Selassies charisma droegen bij aan deze 
verering en het rastafarianisme won snel aan populariteit 
op Jamaica. De snelle opmars van het rastafarianisme was 
mede te danken aan de verslechterde economische ont-
wikkelingen op het eiland sinds de onafhankelijkheid van 
het Verenigd Koninkrijk in 1962: het rastafarianisme gaf 
vele mensen uit de ghetto’s van Kingston hoop op een be-
tere toekomst. 

Spirituele vrijheid
Hoewel de beweging niet geïnstitutionaliseerd is en ge-
bruiken als het roken van marihuana, het dragen van 
dreadlocks en het volgen van een veganistisch dieet lang 
niet door alle rasta’s worden gevolgd, zijn er twee hoofd-
thema’s die elke rastaman bezighouden: Afrika is het 

eigenlijke thuis van de zwarte mens 
en repatriëring vanuit Babylon (het 
Westen) naar Zion (Ethiopië/Afrika) is 
noodzakelijk. Maar van de vier mannen 
met wie ik zojuist de nyabinghisessie 
heb afgesloten zijn er drie blank. Zonder 

schijnbare moeite zongen ze zojuist uit volle borst over 
hun tot slaaf gemaakte voorouders die in ballingschap in 
Babylon leefden en bovendien zijn ze aanhangers van een 
beweging die vooral bekend staat om de nadruk op repa-
triëring van de zwarte mens naar Afrika. Wanneer ik Lal-
leman hiermee confronteer legt hij uit dat Zion voor hem 
vooral een spirituele bevrijding betekent. ‘Hier in Neder-
land hebben we alles wat we nodig hebben, maar wat nog 
mist is spirituele vrijheid. Jij bepaalt zelf of het glas half 
vol of half leeg is, Zion is een spiritual state of mind, Zion 
zit in je hoofd.’ 

Ook Haile Selassies goddelijkheid bekijken de Amster-
damse rasta’s niet zo strikt als andere rasta’s dat doen. 
Lalleman: ‘Haile Selassie is een symbool, net zoals Jezus 
een symbool was. Ze waren radicalen die leefden volgens 
het principe: zoals ik wil dat een ander mij behandelt, 
zo behandel ik ook de ander. Jezus deed dit bijvoorbeeld 
ook ultimate, daarom vind ik hem ook zo’n mooie gast.’ 
Als ik Lalleman daarna vraag hoe hij denkt over de gro-
te hongersnoden die zich voordeden onder het bewind 
van Haile Selassie en diens onderdrukking van etnische 
minderheden, wordt hij ongekend fel. ‘Er leven daar 58 

verschillende volkeren in een onderontwikkeld land, 
wat kon Haile Selassie eraan doen?’ Franklin Ronde, 
een andere Amsterdamse rastaman, valt Lalleman 
bij: ‘Dat was allemaal propaganda en laster van zijn 
politieke rivalen. Niet voor niets hebben ze Selassie 
uiteindelijk vermoord.’

Eenheid door verscheidenheid
Het zijn uitspraken die kenmerkend zijn voor deze 
Amsterdamse rasta’s. Aan de ene kant verwerpen ze 
Selassies goddelijkheid en nemen ze het ook niet zo 
nauw met vele voorschriften die andere rasta’s wel 
in acht nemen. Aan de andere kant dragen ze dread-
locks, lezen ze de Bijbel en komen ze bijeen voor een 
meditatieve nyabinghisessie. Binnen het rastafaria-
nisme is er dan ook geen leidend instituut of leider 
die de geloofslijnen uitzet. Het ontbreekt de beweging 
aan officiële doctrines, wat maakt dat de rasta’s overal 
ter wereld anders hun geloof belijden. 

Dat neemt niet weg dat er binnen het rastafarianisme 
drie grote bewegingen zijn: The Twelve Tribes of Israel 
is de meest liberale van deze zogeheten drie mansions 
en heeft veel orthodox-christelijke karakteristieken, 
terwijl de Nyabinghi en de Bobo Ashanti wat strikter 
in de leer zijn. De heren bij wie ik te gast ben, houden 
zich echter niet al 
te veel bezig met 
deze verschillende 
takken. ‘Regels en 
onderscheid wor-
den door mensen 
gemaakt, voor ons 
is de natuurlijke schepping het belangrijkst,’aldus Lal-
leman. ‘We discussiëren wel veel, maar dan hoeven 
we het niet altijd met elkaar eens te zijn. Iedereen kan 
van elkaar leren weet je, each one teach one.’

Midden in de wereld staan
Liever dan zich druk te maken over regels en officiële 
doctrines, gaan de mannen van Each One Teach One 
naar buiten om daar hun geloof uit te dragen. Lalle-
man vertelt daarover: ‘Sommige rastafari’s gaan in 
het bos wonen om daar vruchten te plukken en de 
aarde te bewerken. Zij trekken zich dus terug, terwijl 

ik denk dat je beter midden in de wereld kunt staan 
om haar van binnenuit te veranderen.’ Vandaar ook 
dat de mannen dreadlocks hebben; het laat niet al-
leen hun toewijding aan God zien, maar het zorgt er 
ook voor dat mensen met vragen op hen afkomen. 
Op deze manier kunnen ze hun levensvisie delen met 
anderen. Ronde komt erbij staan en neemt het woord 
van de weglopende Lalleman over: ‘Maar mensen 
hebben niet alleen vragen voor ons, wij hebben ook 
vragen voor hen. Rasta’s zijn namelijk radicaal en heel 
erg maatschappijkritisch. Waarom doe je iets en wat 
zit daar achter? Ik bedoel dan: is hetgeen je doet ook 
dat wat je hart zegt dat je moet doen? De verhouding 
hiertussen is bij veel mensen scheef’, zo besluit Ronde 
zijn gloedvolle betoog. 

Inmiddels is Lalleman er weer bij gaan zitten. Ik vraag 
hem naar zijn persoonlijk geloof. Kort en snel geeft hij 
antwoord: ‘Ik heb een beste vriend en dat is de Schep-
per, die heb ik lief boven mijn vrouw en kinderen. Dat 
ik een vrouw en kinderen heb, heb ik namelijk aan 
de Schepper te danken. Hij geeft mij alles wat ik no-
dig heb. Hij heeft ons lief en ik probeer ook alles met 
liefde te bekijken. One love man, one love. Dat betekent 
dat ik liefde voor alles heb. Daarom, en met dank aan 
de Schepper, kan ik mensen vergeven.’ 

Nog verder pra-
tend en discussië-
rend verlaten we 
het schoolgebouw 
en na een laatste 
groet gaat ieder 

zijns weeg. Het was een bijzondere avond. Dat deze 
Nederlandse mannen een uit Jamaica overgewaaide 
levensbeschouwing aanhangen, waarvan ze de be-
langrijkste stelregel (Haile Selassie was God op aarde) 
meteen verwerpen, blijft me verbazen. Ook het gemak 
waarmee ze het repatriëringsthema omtoveren tot 
het idee dat Zion een spritueel land is vind ik verwon-
derlijk. Tegelijkertijd was het bijzonder om aan de 
nyabinghi mee te doen en heb ik van de gesprekken 
met de rasta’s veel geleerd. Each one teach one, zullen 
we maar zeggen. 

Wiet, reggae en dreadlocks. Wie aan rastafari denkt, denkt onmiddellijk aan deze drie zaken. Maar dat het rastafarianisme 
veel meer dan dat is, is bij velen onbekend. Redacteur Koen de Groot ging daarom vanuit een geesteswetenschappelijke 
interesse voor cultuur en geloof op bezoek bij een rastafarigemeenschap in Amsterdam en doet verslag.   
Tekst /// Koen de Groot   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa 
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Helemaal losgaan
Achter de woonkamer bevindt zich de studio  
waar ze hun nieuwe album hebben opgenomen. 
Een grote ruimte met naast de gebruikelijke  
tapijten, muziekinstrumenten, snoeren en meng-
panelen een paar losse autostoelen, twee opgezet-
te (roof)vogels (‘stonden gewoon op Marktplaats’) 
en een hert, dat permanent geschokt de band  
aanstaart wanneer ze repeteren of hun muziek 
opnemen.

Waarom hebben jullie ROUX-GA-ROUX zelf 
opgenomen en geproduceerd?
Luka: ‘We wilden alles in eigen handen hebben, 
zelf bepalen hoe alles klinkt.’
Robin: ‘Ons laatste studioalbum (Grand Southern 
Electric red.) hadden we opgenomen in een hele 
vette studio met een goede producer. Maar toen 
kwamen we erachter dat we toch wel een beetje 
eigenwijze jongetjes zijn die echt wel weten wat 
ze willen en daardoor ook niet een ultieme plaat 
kunnen maken als ze dat met een producer doen.’
Pablo: ‘We hadden allemaal wilde ideeën! Hier 
moet percussie bij en daar een koortje, dat soort 
dingen. We wilden verschillende lagen maken, 
hadden superduidelijk in ons hoofd hoe het alle-
maal moest klinken. Sommige nummers vonden 
wij te leeg.’
Luka: ‘Het kwam erop neer dat we andere visies 
hadden dan de producer. Hij wilde een basic plaat: 
wij drieën in een ruimte, that’s it. En wij wilden 
juist helemaal losgaan.’ 
Robin: ‘Het nadeel is ook dat als je naar een studio 
gaat, je een bepaald budget hebt en maar een paar 
dagen kan opnemen. We hadden toen maar tien 
dagen, te weinig voor wat wij wilden doen.’ 

De ultieme DeWolff-plaat
‘Voor de nieuwe plaat hadden we geen tijdsli-
miet’, vertelt Pablo enthousiast. ‘We waren onge-
veer twee maanden bezig met de opnames, soms 
ook dagen van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s 
nachts. Dan hadden we iets gestoords verzonnen 
en normaal zou je dan na drie mislukte pogingen 
denken: laat maar zitten. Nu konden we doorgaan, 
en dat duurde soms ook echt fucking lang. Rare, 
moeilijke dingen, zoals met zang, of technische 
dingen, zoals werken met een tapevertrager.’

Wat heeft dat met de sound gedaan?
‘Je mag het wel horen!’, roept Robin. ‘Deze plaat 
heeft meer groove. Dat komt ook doordat we de 
plaat hebben opgenomen met een bassist.’
‘Het is de ultieme DeWolff-plaat’, vult Pablo aan. 
‘Rijker aangekleed, meer af. Als je het met een 
koptelefoon luistert, hoor je ook allemaal interes-
sante dingetjes.’

Inmiddels heeft Robin de nieuwe plaat opgezet. 
Het intro begint met drums die vrijwel meteen 
worden vergezeld van een swingende groove, 
ontstaan door een vet gespeelde gitaarriff. Na 
een paar maten klinkt er een lekker loopje op 
de toetsen en valt de zang in, begeleid door een 

koortje. Het is meteen duidelijk wat ze bedoelen 
met het groovende element van dit album: de mu-
ziek dwingt je lichaam op alle manieren om mee 
te bewegen. Het enthousiasme voor de opnames 
is van de blije gezichten van de band af te lezen. 
‘Luka op zang trouwens!’, roept Pablo tussendoor. 
De muziek vertraagt. Robin: ‘Nu gaat het over in 
het tweede nummer.’ Plots verandert de muziek 
van sfeer en klinkt er een ander deuntje, maar het 
blijft net zo swingend als het intro.  

Ingewikkelde muziek
De grootste inspiratiebron voor ROUX-GA-ROUX 
vormde de band Little Feat, een Amerikaanse 
rockband die in 1969 werd opgericht. Robin: ‘Hun 
muziek klinkt allemaal heel lekker, maar als je het 
probeert na te spelen blijkt dat het superingewik-
keld is. Ziek muzikaal vakmanschap werd door 
hen vertaald in iets dat toch makkelijk luistert.’
Pablo: ‘Het klinkt supersexy. Je hebt ook muziek 
van bands zoals Dream Theater, dat is ingewik-
keld, maar dat klinkt ook ingewikkeld. Misschien 
een kwestie van smaak, maar dat volg ik niet, die 
nerdy muziek. Muziek moet niet ingewikkeld klin-
ken, maar wel ingewikkeld zijn. Toen ik vroeger 
met lego speelde, vond ik het ook al heel vet om 
een ruimteschip te bouwen met daarin allemaal 
shit. Dat zie je dan niet aan de buitenkant, maar 
dat is er wel! Je maakt een soort dubbele bodem 
als het ware.’

Vol enthousiasme vertellen ze verder over de tot-
standkoming van hun nieuwe plaat, waarbij ze 
elkaar vaak aanvullen. Hun liefde voor de muziek 
is duidelijk te merken aan hun uitgebreide ant-
woorden. ‘Ik ben vergeten te vertellen dat een an-
der belangrijk aspect van deze plaat is dat we zijn 
afgeweken van de standaardvorm voor nummers’, 
onderbreekt Pablo opeens het gesprek. ‘Nummers 
die zijn opgebouwd uit intro-couplet-refrein-cou-
plet-refrein-bridge, weet je wel. Dat idee hebben 
we nu helemaal losgelaten.’
Robin: ‘Als je een refrein drie keer herhaalt, kan 
iedereen het voor de derde keer meezingen, als je 
een makkelijk refreintje hebt. Dat vonden we niet 
passen bij deze plaat. Het is op een bepaalde ma-
nier ook heel makkelijk om alleen maar met die 
standaardstructuur te werken.’
Pablo: ‘Het is eigenlijk ook heel raar om iets 
vaak te herhalen in een nummer. Als je een boek 
schrijft, laat je toch ook niet het intro nog een keer 
terugkomen?’ 

Luka: ‘Misschien durfden we hier ook wat meer 
te experimenteren en nummers tijdens het opne-
men te veranderen, omdat we aan niemand ver-
antwoording hoefden af te leggen.’

Toekomstplannen
De release van ROUX-GA-ROUX wordt gevolgd 
door een grote tour in verschillende landen, zoals 
Duitsland, Spanje en Frankrijk. ‘We maken toch 
wel een soort van nichemuziek’, zegt Luka. ‘In Ne-
derland kunnen we wel de grote zaal van Paradiso 
vullen, maar als je naar het buitenland gaat, kun je 
ook proberen daar soortgelijke zalen te vullen. Dat 
is eigenlijk nu ons doel.’  
Robin: ‘We willen gewoon zo veel mogelijk men-
sen onze muziek laten horen.’

Veel Nederlandse bands lukt het niet om door 
te breken in het buitenland. Waarom? En gaan 
jullie het anders aanpakken?
Luka: ‘Je moet vooral veel doorzettingsvermogen 
hebben. Vol blijven houden om iets op te bouwen 
in een land, geduld hebben. Dat betekent dat je 
iets van twee keer per jaar naar een land moet om 
daar intensief te spelen, je moet je kop laten zien.’
Pablo: ‘Als je naar het buitenland gaat, moet je he-
lemaal opnieuw beginnen. Sommige Nederlandse 
bands krijgen vijftigduizend euro voor een show 
en hebben een crew van twintig man. Maar als 
zo’n band naar het buitenland gaat, kun je niet 
je hele crew meenemen en je show op dezelfde 
manier neerzetten als in Nederland. En dan krijg 
je er ook nauwelijks voor betaald, omdat je nog 
niet bekend bent en in kleine zalen speelt. Dus ja, 
waarom zou je? Wij zijn echter van niemand af-
hankelijk. We zijn een rock-’n-rollband, stappen 
met z’n drieën op het podium en kunnen gewoon 
onze show spelen.’
Robin: ‘Dat is ook onze kracht, denk ik. We maken 
hele vette studioalbums, maar we zijn echt een 
liveband. Omdat we al acht jaar samen spelen, 
hebben we op het podium een soort vibe. Als Luka 
bijvoorbeeld buiten de tel dingen afslaat en dat 
valt precies samen met mij, dan heb ik nog steeds 
het gevoel van: jezus, dat zit er zo strak op! Anders 
dan vorige keren dat we in het buitenland hebben 
gespeeld, is dat onze platen nu ook in platenzaken 
komen te liggen en dat er promotie wordt gere-
geld. We pakken het nu serieus aan.’ 

Het gesprek met de, van origine uit Limburg 
afkomstige, jonge muzikanten vindt plaats 
in de studio en tevens het huis van toetsenist 

Robin, gelegen aan de Utrechtse grachten en een 
echt rockershol. De hele ruimte ademt de sfeer van 
de muziek die ze maken: rauwe, psychedelische 
rock met invloeden uit onder andere oude blues- 
en soulmuziek. In de woonkamer staan oude, 
donkerbruine kasten, witte stoelen met bloeme-
tjespatronen en uiteraard een platenspeler met 
rijkgevulde platenkast. Her en der ligt een schoen 
en een kat sluipt behendig tussen alle oude snuis-
terijen door. 

Jullie muziek wordt vaak vergeleken met mu-
ziek uit eind jaren 60, begin jaren 70. Vinden 
jullie dat jullie de muziekstijl uit deze periode 
imiteren?
Pablo: ‘Ik vind het echt heel frustrerend als men-
sen in bijvoorbeeld recensies zeggen dat wij een 
kopie zijn van dit of dat. Toen we zelf begonnen 
met het maken van muziek, gingen we tegelijker-
tijd intensief naar muziek luisteren, tot datgene 

wat we tof vonden ook echt ons vocabulaire werd. 
Als we gaan spelen denken we niet: oh, laten we 
iets sixties of seventies doen, want dat is vet. Dat 
is ook een groot verschil tussen ons en andere re-
trobands: we zijn heel diep verschillende soorten 
muziek ingedoken, zoals oude soul. Maar je moet 
dat wel gehoord hebben als je dat wilt herkennen 
in onze muziek.’
Robin: ‘Er zijn gewoon heel veel bands uit de late 
jaren 60 en 70 die we helemaal te gek vinden, 
maar er zijn ook moderne bands die ons inspire-
ren, zoals Wolf People.’
Luka: ‘Afrobeat is een voorbeeld van een muziek-
stijl waar we in zijn gedoken voor de nieuwe plaat. 
Ik kocht spontaan een verzameling met een hoes 
die heel leuk was vormgegeven en op de voorkant 
stond: “Nigerian blues en Afrobeat highlights”. 
Die muziek bleek ik zo vet te vinden dat ik als een 
soort van obsessie alle namen van de bands uit 
ging zoeken, waar zij inspiratie vandaan haalden 
en meer bands uit die periode die dezelfde soort 
muziek maakten: de echt onbekende shit.’

Maar wat is dan precies het verschil tussen 
imitatie en iets unieks maken?
Pablo: ‘Dat er onverwachte dingen gebeuren. Soms 
zie je een band die bijvoorbeeld seventies rock 
maakt en daar kan ik van genieten, maar ik kan 
dan ook heel azijnpisserig gaan doen en denken: 
alles wat jullie spelen had ik verwacht en o ja nu 
komt dit en daarna waarschijnlijk dat. Zo probeer 
ik liever niet naar muziek te luisteren, maar dat 
maakt voor mij wel het verschil tussen een toffe 
band en een heel vette band. In een ideale wereld 
zou geen enkele band typische, verwachte dingen 
spelen, want iedereen is een individu. Zelfs wij 
die elkaar dagelijks zien en platen uitwisselen, 
luisteren zelf naar verschillende soorten muziek, 
dus dat zou zich weer per persoon anders moeten 
uiten. Als je je puur laat leiden door liefde voor 
muziek en datgene wat je echt wilt doen, zouden 
alle bands uniek zijn. Maar helaas denken mensen 
eerder: oeh ik vind Kings of Leon wel tof en ze zijn 
best succesvol, dus ik wil iets maken in de stijl van 
Kings of Leon.’

HET INTERVIEW

Acht jaar spelen de mannen van de psychedelische rockband DeWolff al samen. Ondanks vele hoogtepunten, zoals een 
show op het hoofdpodium van Lowlands, zit de band, bestaande uit Robin Piso (1990) en broers Pablo (1991) en Luka 
van de Poel (1994), nog vol ambities. Deze maand verschijnt ROUX-GA-ROUX, hun zevende album dat ze voor het eerst 
zelf hebben opgenomen en geproduceerd.  Tekst /// Aimée Plukker    Beeld /// Sietske Arnoldus 

De ultieme plaat 
met groove
De ultieme plaat 
met groove

WE KWAMEN ERACH-
TER DAT WE TOCH WEL 

EIGENWIJZE JONGETJES 
ZIJN DIE ECHT WEL 

WETEN WAT ZE WILLEN

 

DeWolff werd in 2007 opgericht door Robin 
Piso (toetsen) en de broers Pablo (zang, gitaar) 
en Luka van de Poel (drums). In 2008 won-
nen ze de Kunstbende, daarna brachten ze 
verschillende albums uit en stonden op veel 
festivals, zoals Pinkpop, Lowlands en Sziget. 
Op 5 februari verschijnt hun zevende album 
ROUX-GA-ROUX, waarvoor ze op 4 februari een 
releaseshow geven in Paradiso.



hij weer hoe het de lezer beïnvloedt. Het resultaat is een tekst die de lezer 
‘misleidt’ en die de lezer daarvan bewust maakt. 

Andere voorbeelden zijn in de filmkunst te vinden. De commerciële succes-
films Annie Hall (1977) van Woody Allen en Pulp Fiction (1994) van Quentin 
Tarantino bevatten sterke zelfreflexieve elementen. In beide films wordt een 
conventioneel narratief afgewisseld met zelfbewust commentaar op de we-
reld van cinema (bij Allen) en schijnbaar irrelevante persiflages van gerela-
teerde genrekunst (bij Tarantino). Gepaard met het consequent in de film ver-
schijnen van de regisseur, zowel als zichzelf als in de rol van acteur, wordt de 
kijker duidelijk gemaakt dat hij naar een film, en niet naar de werkelijkheid, 
aan het kijken is. Het radarwerk achter het witte doek wordt naar de opper-
vlakte gehaald, zijn mankementen worden de kijker in het gezicht gedrukt. 
Het publiek kan het zelfbewustzijn van deze films en teksten overnemen. 

Werking en verschuiving
Cultuuranalyticus en populair filosoof Slavoj Žižek analyseert dit effect in het 
boek Event (2014). Volgens Žižek veroorzaakt zelfreflexiviteit idealiter een 
gebeurtenis, een omslagpunt in de beleving van de werkelijkheid. Doordat 
zelfreflexieve kunst de klakkeloos geaccepteerde kaders van kunstvormen 
openbreekt, veroorzaakt het bij het publiek verwarring. Het publiek neemt 
kennis van de implicaties van kunst en kan zich hiertegen wapenen. Zelfre-
flexieve kunst draagt zo bij aan het kritisch benaderen of herzien van beleving 
en perceptie. De verwarring is, volgens Žižek, echter geen flauwe provocatie, 
maar een puur constructieve beweging.

Het zorgelijke punt is dat de potentie van deze mogelijke ‘gebeurtenis’, het 
herzien van je mening na confrontatie met een zelfreflexief kunstobject, lijkt 
te vervagen. Tegenwoordig zijn er meer voorbeelden te vinden van culturele 
objecten die weliswaar zelfbewust lijken, maar waarbij zelfreflexiviteit in 
dienst lijkt te staan van iets anders: verkopen. Een treffend voorbeeld is een 
reclame van de Europese bank Nordnet uit 2014 (te zien op YouTube). De 
commercial is een zelfbewuste variant van clichématige financiële marketing: 
een acteur vertelt dat hij betaald krijgt om te doen alsof hij een succesvolle 
bankier is en legt uit hoe Nordnet de kijker wilde tonen dat het  de meest 
geschikte bank is. Hyperzelfreflexief, maar in zijn opzet leeg. In plaats van het 
probleem van commerciële, financiële reclame aan te kaarten, wordt alleen 
lacherig gezegd: ‘Kijk eens hoe gek zo’n reclame eigenlijk is!’ De opzet: de 
kijker laten grinniken en vervolgens zijn bankkeuze laten herzien. 

In Amsterdam was het afgelopen jaar een ander schrijnend voorbeeld te zien. 
Gigantische reclameposters van kledingmerk Diesel vertoonden, naast een 
foto van een model in de aangeprezen kleding, zelfreflexieve teksten als: ‘This 
is where we tell you what to wear’. En: ‘blah blah blah’. Hier gaat hetzelfde op: 
dit zijn reclames die laten zien hoe stupide de retoriek van reclames normaal 
gesproken is, zonder iets anders dan verkoop aan te moedigen. Waar deze 
techniek van oudsher creatief ageert tegen bestaande structuren, zijn deze 
reclames ludieke afleidingen die maar al te blij zijn met de status quo en het 
consumptiegedrag zelfs alleen maar willen bevorderen.

Zorgelijk, maar niet volstrekt nieuw. Schrijver David Foster Wallace beschreef 
in het essay E Unibus Pluram (1993) al op geniale wijze hoe experimentele 
technieken door kapitalistische marketing en televisie geannexeerd en ge-
commodificeerd werden. Het punt is dat deze ontwikkeling niet alleen voort-
zet, maar dat de oorsprong tot ruïne wordt gereduceerd. De postmodernisti-
sche avant-garde verdwijnt van het toneel, hun vondsten en ideeën worden 
nu ironischerwijs gebruikt voor het systeem dat zij wilden veranderen. Dit is 
een moment om te reflecteren op mogelijkheden van onderzoekend verzet te-
genover het onhoudbare toe-eigenen van het huidige kapitalistische systeem. 
Dit was een pleidooi voor bewustzijn. Niet alleen in, of over dit essay, maar 
absoluut ook daarbuiten.

Lodewijk Verduin (1994) studeert Nederlandse Taal en Cultuur. 
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Dit is een kort essay waarin wordt betoogd dat de postmoderne zelfre-
flexieve benadering van kunst, oorspronkelijk kritisch bij uitstek, een 
proces van commodificatie heeft doorgemaakt: tegenwoordig wordt 

de zelfreflexieve benadering vooral gebruikt als verkoopstrategie. Een ra-
dicaal zelfbewuste houding van artistieke interventie is gedegenereerd tot 
ludiek stijlfiguur. Deze innovatieve techniek is uiteindelijk in dienst komen 
te staan van onkritische en lichtzinnige sensatie. Mocht je je leesgedrag erop 
willen aanpassen: het zal tien minuten duren om deze tekst te lezen.

Zelfreflexiviteit 
Deze inleiding brengt de abstracte methode die wordt genoemd onmiddellijk 
in de praktijk. Zelfreflexiviteit is een algemene term voor een aantal bena-
deringen die vooral door avant-gardistische postmoderne kunstenaars vanaf 
de jaren 60 werd toegepast. In het kort impliceert de term dat een bepaald 
kunstwerk zelfbewustzijn meekrijgt: de kunstenaar past dan kunstgrepen 
toe om een werk uit te laten dragen dat het zich bewust is van het feit dat het 
een kunstwerk is. Zo is De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon bijvoorbeeld 
een boek dat gaat over het schrijven van een boek. De tekst bespreekt het tot 
stand komen van zichzelf en refereert naar zijn eigen vorm. Dit zelfbewust-
zijn komt in verschillende media natuurlijk op andere manieren tot uiting, 
maar veroorzaakt hier vooral een tekenende driehoeksrelatie tussen kunste-
naar, kunstwerk en publiek. De kunstenaar maakt een kunstwerk en laat het 
kunstwerk hardop op zichzelf reflecteren, wat betekent, zoals gezegd, dat het 
kunstwerk over zichzelf zegt dat het een kunstwerk is. Het publiek merkt 
ook dat het werk weet dat het een werk is. Elke vorm van mimetische illu-
sie verdwijnt: het kunstwerk benadrukt dat het slechts een interpretatie en 
een afbeelding van de realiteit is, het werk pretendeert niet een exact portret 
van de werkelijkheid te geven. De techniek forceert een herevaluatie van het 
werk, met implicaties voor de verhouding tot het publiek. 

Zoals deze laatste zinnen al suggereren, is deze methode inherent kritisch. 
Zelfreflexiviteit onderkent dat kunst stilzwijgend invloed heeft op menselijke 
perceptie en op vormgeving van de werkelijkheid. Door een kunstwerk op 
deze manier te bestuderen, wordt duidelijk wat er achter het kunstwerk ver-
borgen ligt. In de postmoderne literatuur bracht John Barth dit in de verha-
lenbundel Lost in the Funhouse (1968) in de praktijk. In deze verhalen ‘die 
weten dat ze verhalen zijn’, aldus Barth, toont de schrijver hoe realistische 
fictie de lezer normaliter misleidt. Barth schrijft door het verhaal heen welke 
technieken hij hierbij gebruikt en geeft commentaar. De schrijver gebruikt 
initialen waar naar plaatsnamen verwezen wordt en voegt triviale informatie 
toe, van overdadige beschrijvingen tot diagrammen, om het scenario minder 
kunstmatig te maken. Na het toepassen van een dergelijke techniek schrijft 

ZELFREFLEXIEVE KUNST VEROORZAAKT 
BIJ HET PUBLIEK VERWARRING

POSTMODERNISTISCHE 
AVANT-GARDE VERDWIJNT EN WORDT 
GEBRUIKT VOOR HET SYSTEEM DAT 

ZIJ WILDEN VERANDEREN

De skyline waar Shanghai zo bekend om staat, is op sommige dagen om-
geven door smog. Gebouwen in de verte zijn door de witte mist amper te 
zien. De zon is omhuld in een dikke laag vieze lucht. Luchtvervuiling is 
een van de grootste problemen waar hedendaags China mee kampt. De 
grote economische groei die het land de afgelopen drie decennia door-
maakte, heeft ook ernstige milieuproblemen met zich meegebracht. Het 
verbranden van kool en de uitlaatstoffen van het verkeer zijn de belang-
rijkste oorzaken.

Een meerderheid van de Chinese steden kan niet voldoen aan luchtkwa-
liteitseisen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de maximaal toege-
stane hoeveelheid fijnstofdeeltjes PM2.5 op 25 microgram per kubieke 
meter gesteld. Op ernstig vervuilde dagen bevat de lucht in Beijing soms 
wel 500 microgram per kubieke meter. De lucht van Shanghai mag dan 
een stuk minder vervuild zijn dan die van veel noordelijke Chinese ste-
den, toch is de lucht hier ook vaak niet schoon. Vooral in de winter komt 
de Air Quality Index (AQI) steeds vaker boven de 150. Een AQI tussen de 
151 en 200 is ongezond, tussen de 201 en 300 zeer ongezond. Boven de 
300 is het levensgevaarlijk. 

De luchtkwaliteit houdt ook internationale studenten bezig. Velen hebben 
een app die de luchtkwaliteit toont. Mijn vrienden hebben allemaal de 
documentaire Under the Dome over de smog in China en diens oorzaken 
gezien. Sommigen voelen zich op vervuilde dagen niet lekker. Op aanra-
den van mijn klasgenoten check ik nu ook de luchtkwaliteit voordat ik ga 
sporten. Wanneer de AQI 120 overschrijdt, laat ik mijn hardloopschoenen 
liever staan. Sporten in vervuilde lucht is nog schadelijker, omdat dan je 
longen open gaan staan en je dieper inademt. Toen de AQI in Shanghai 
boven de 300 kwam, kocht ik voor het eerst een masker die de fijnstof 
filtert bij het inademen. 

Eind december heb ik zelf kunnen meemaken hoe de lucht met een AQI 
van 800 eruit ziet. Ik bezocht Harbin, een stad in het verre noorden van 
China, om het jaarlijkse ijsfestival te bezoeken. In de taxi naar het vliegveld 
waren auto’s op een afstand van vijftig meter bijna niet te zien. Vliegtui-
gen hadden vertraging door het verminderde zicht. Voor het eerst hield ik 
mijn masker de hele tijd op. Ik was blij weer naar Shanghai terug te gaan, 
waar de lucht nooit zo erg vervuild is. Ik moest denken aan de mensen die 
in China’s meest vervuilde steden wonen. Zij ademen die lucht elke dag in.

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

Smog

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

COLUMN KIM

De zelfreflexieve benadering van kunst, een postmoderne 
en radicaal zelfbewuste houding van artistieke interven-
tie, is tegenwoordig gedegenereerd tot ludiek stijlfiguur. 
Hoe deze kritische benadering slachtoffer is geworden van 
sensatie en waarom we ons zouden moeten verzetten tegen 
het onhoudbaar toe-eigenen van het kapitalistisch systeem.
Tekst /// Lodewijk Verduin   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa 
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UITGELICHT

Wat: Daklozentour
Waar: Zeedijk en de Wallen
Wanneer: Het hele jaar
Duur: 1,5-2,5 uur, afhankelijk van het persoonlijke tintje
Prijs: €10 per persoon met een minimum van vier personen
Eindoordeel: Heftige verhalen over drank, drugs en prostitutie
Recensent: Janet Lie

Tegenwoordig is de Zeedijk een geanimeerde buurt met authentieke Chine-
se restaurants, gezellige gaybars en hippe concept stores. Maar in de jaren 70 
en 80 was het naar verluidt de gevaarlijkste buurt van Europa, waar heroïne 
verkocht werd als vers gebakken broodjes. Non-profitorganisatie De Regen-
boog regelt tours waarbij ex-daklozen en ex-verslaafden hun persoonlijke 
verhaal vertellen over het leven op straat. Tevens geven ze een fascinerende 
geschiedenisles over Amsterdams grootste toeristische attractie: de Rosse 
Buurt. Onze gids is Frank, een 56-jarige Amsterdammer wiens drugsversla-
ving meer dan zijn halve leven domineerde. Inmiddels is hij vier jaar clean. 
‘De mensen waarmee ik samen heroïne gebruikte zijn allemaal overleden.’ 
Frank leidt ons door de donkere krochten van de Chinese buurt, waar het 
allemaal begon. Wanneer we in de Rosse Buurt zijn beland, vertelt hij vurig 

anekdotes over ‘afwerkhuizen’ met verslaafde prostituees, straatmoorden 
en de Amsterdamse onderwereld. Aandachtig luisterend naar deze dichter 
van het hedonistische paradijs, voelt het opeens alsof we in een aflevering 
van Penoza zijn beland. Zelf staat Frank open voor vragen over zijn eigen 
verleden. Hij vertelt de heftigste verhalen met een zekere nuchterheid. 
‘Toen ik in het Vondelpark sliep, werd mijn slaapzak een keer met whisky 
overgoten en in de fik gestoken. Maar ik koester vooral de mensen die goed 
tegen mij waren.’ Zijn ogen twinkelen als hij terugkijkt op zijn vriendschap 
met jazzlegende Chet Baker, die in Amsterdam woonde. ‘We spoten samen 
en ik dealde ook aan hem. Als je hem op YouTube opzoekt, was het een 
jonge knappe kerel. Maar tien jaar later was het echt een mummie, hoor.’ 
Ondanks alle ellende heeft Frank nergens spijt van. ‘Niemand heeft mij ooit 
vastgebonden en ergens toe gedwongen. Ik koos er zelf voor. Maar ik ben er 
nog.’ We applaudisseren voor Frank en belonen zijn openhartigheid met een 
dikke fooi. 

Wat: Wandeltocht door De Pijp
Waar: De Pijp
Wanneer: Het gehele jaar te boeken
Duur: Normaliter 2,5 uur, in overleg kan een kortere wandeltocht ook
Prijs: €7,50, geen minimum aantal deelnemers nodig
Eindoordeel: Enthousiaste gids toont je de schoonheid van de 
Amsterdamse School
Recensent: Koen de Groot

Gilde Amsterdam is een van de grootse vrijwilligersorganisaties die onze 
stad rijk is en staat met name bekend om de taalhulp die zij biedt aan 
Amsterdamse immigranten. Maar het Gilde organiseert onder de noemer 
‘Mee in Mokum’ ook tal van wandeltochten, die voor € 7,50 per persoon te 
boeken zijn via het hoofdkantoor. De gidsen zijn vrijwilligers, maar daarom 
niet minder bekwaam, zo bewijst tourleider en Amsterdammer Leo Bogers. 
Op een grauwe wintermiddag begeleidt hij een wandeltocht door De Pijp.  
Al slalommend door nauwe steegjes en verborgen hofjes vertelt Leo je 
enthousiast over de geschiedenis van de buurt, waarbij hij vooral de archi- 
tectonische hoogstandjes van de Amsterdamse School toont. Geestdriftig  
en in een stevig wandeltempo neemt hij je mee langs het Berlagelyceum, 
wooncomplex De Dageraad en het Sarphatipark, aan één stuk door pratend 
over en wijzend naar bouwkundige hoogstandjes van Michel de Klerk,  
Piet Kramer en Jop van Epen. Enigszins vermoeiend is de overdaad aan 
informatie wel, maar wie niet de volle twee uur wil wandelen, kan in  
overleg ook halverwege uitstappen. De kennis van Leo, de schoonheid  
van de Amsterdamse School en de prijs-kwaliteitverhouding maken dat  
ook slechts een wandeltocht van één uur je geld dubbel en dwars  
waard is. 
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UITGELICHT

Wat: Old City Food Tour
Waar: Centrum (begin op de Dam)
Wanneer: Op afspraak
Duur: Ongeveer 3 uur
Prijs: Afhankelijk van de grootte van de groep
Eindoordeel: Informatieve, smakelijke tocht door het oudste deel 
van de stad
Recensent: Charlotte Kleyn

Ooit bedacht waarom de Kalverstraat zo heet? Tijdens de Old City Food Tour 
leer je dat in de huidige overvolle winkelstraat vroeger een ossenmarkt 
werd gehouden. Lopend door het centrum vertelt de enthousiaste gids Sop-
hie Fleur hoe Amsterdam gevormd is door eten: straten en grachten werden 
gebouwd om de toevoer van voedsel mogelijk te maken en pleinen functi-
oneerden als verkoopplek. Veel tekenen van de productie, verkoop en het 
vervoer van eten zijn verdwenen in onze tijd, maar er zijn ook een aantal be-
waard gebleven. Straatnamen zeggen veel, net als gevelstenen: Sophie Fleur 
leidt ons naar een steen met vleeskeurmeesters op de Nes en een van een 
melkmeisje op de Zeedijk. Sophie Fleur verdiepte zich tijdens haar studie in 
geschiedenis en architectuur in combinatie met voedsel. Ze heeft antwoor-
den op alle vragen. Tijdens het praatje over de culinaire geschiedenis van 
de stad hoef je geen honger of dorst te lijden. We proeven cacaobonen, pure 
chocolade, en chocolade-ijs en -melk bij Metropolitan op de Warmoesstraat 
(dat overigens een oud woord voor groente is, maar het is onduidelijk 
waarom de straat zo heet), ouderwetse likeur bij Wynand Fockink, koffie 
bij Quartier Putain en een biertje bij de Prael: allemaal kleine, sympathieke 
bedrijfjes, die (zo veel mogelijk) zelf hun eten of drinken maken. Zo gebruikt 
de chocoladewinkel een bean-to-bar proces (cacaobonen worden verwerkt 
in de winkel zelf) en wordt het bier van de Prael in hetzelfde gebouw 
gebrouwen. Op deze food tour proef je niet alleen van alles, maar leer je ook 
meer over het culinaire verleden én over het Amsterdam van nu.

Wat: Free Amsterdam Tour
Waar: Centrum van Amsterdam
Wanneer: Vrijwel elke dag; ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds
Duur: Bijna 3 uur met een pauze van 20 minuten
Prijs: Gratis, de tourleiders zijn afhankelijk van fooi
Eindoordeel: Een informatieve tour doorspekt met grapjes
Recensent: Emma Sprangers

Zoals de naam al doet vermoeden is de Free Amsterdam Tour voornamelijk 
gericht op toeristen. Een vrolijke Schot die hier nu vijf jaar woont, breekt 
het ijs en een korte speeddate zorgt ervoor dat de grote groep Spanjaarden 

TOURS

en Fransen die op de Dam zijn verzameld elkaar beter leren kennen. Na een 
jolige foto trekken we richting de Rosse Buurt. In plaats van ginnegappend 
voor roodbelichte ramen te staan en foto’s te nemen van seksshops, kiest 
onze gids ervoor discreet te zijn. Op gepaste afstand vertelt hij ons over het 
immorele karakter dat Amsterdam in de ogen van veel toeristen heeft. Zijn 
hoop is dat we aan het einde van de tour zien dat Amsterdam niet slechts 
een stad is waar alles kan en mag, prostituees overal te vinden zijn en de 
inwoners constant stoned zijn, maar eentje die met recht op de Unescolijst 
staat en vooral in het centrum een unieke architectuur heeft (die dan toeval-
lig veel coffeeshops en peeskamers huist). In plaats van de prijs van een ge-
middelde voorgedraaide joint en het maandloon van een prostituee, vertelt 
onze opgewekte gids over de vakbond die onze sekswerkers beschermt, en 
geeft hij ons een kijkje in de geschiedenis van de eerste coffeeshop. Tus-
sen de bezienswaardigheden door vertelt de gids ons hoe je moet reageren 
op fietsers (‘If you hear a loud ringy sound, that means: get the hell off the 
road’), en proeven we kaas van Old Amsterdam. Naast de vanzelfsprekende 
trekpleisters als het Anne Frankhuis en het Paleis op de Dam bezoeken we 
meerdere standbeelden, onbekende parkjes en worden een paar gebouwen 
van de UvA en onderbelichte maar vaak bezochte plekken in historisch 
perspectief geplaatst. Hiermee wordt duidelijk dat de tour een universeel 
publiek dient. 

Hoe lang je ook in een stad woont, er is altijd wel wat nieuws te ontdekken. 
Deze maand ging de Babelredactie op zoek naar verloren schatten en onbeken-
de informatie door middel van verschillende tours.   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa
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Afgelopen oktober waren er parlementsverkiezingen in Egypte. Kranten 
toonden foto’s van uitgestorven stembureaus: de opkomst was histo-
risch laag en wanneer de Egyptenaar gevraagd werd waarom hij niet 

stemde, antwoordde hij dat het toch geen zin had. Dat bleek: de partij die 
loyaal is aan regerend president Sisi won alle zestig zetels, terwijl oppositie-
partijen niet meededen. Deze sfeer van moedeloosheid staat in schril contrast 
met vijf jaar geleden, toen de revolutie die in Tunesië begon, oversloeg naar 
Libië, Jemen, Egypte Syrië en Bahrein. Achtereenvolgens werden drie dicta-
tors van de troon gestoten: Ben Ali in Tunesië, Mubarak in Egypte en Khadaffi 
in Libië.

Geen echte afbraak
Het Westen stond te juichen en regeringsleiders haastten zich om hun steun 
aan de opstandelingen uit te spreken in hun strijd die al snel gedoopt werd 
tot de Arabische Lente. Eindelijk zou de Arabische wereld dezelfde demo-
cratische waarden gaan omarmen. We bleken te snel te zijn: er was weinig 
aandacht voor de obstakels op de weg naar meer democratie en de uitkomst 
van de opstanden leek al bepaald. Paul Aarts, voormalig docent Internationale 
Betrekkingen aan de UvA, staat kritisch tegenover de term ‘Lente’. Aarts: ‘In 
een heel klein aantal landen is sprake geweest van opstanden die hebben ge-
leid tot iets. In drie landen is het regime omver geworpen, maar kijk bijvoor-
beeld naar Jemen: daar is voormalig president Abdullah Saleh bezig aan een 
comeback. Er is sprake van een grootschalige restauratie van de oude machts-
structuren, Egypte is daarvan een voorbeeld par excellence. En kijk maar naar 
Bashar al-Assad in Syrië, die er nog steeds zit. Het idee van een Arabische 
Lente die de hele Arabische wereld heeft aangeraakt, is niet correct.’

Volgens Aarts heeft er nooit een revolutie plaatsgevonden die de institutio-
nele structuren heeft afgebroken en waar nieuwe instituties voor in de plaats 
kwamen. Het leger heeft vaak zijn positie behouden en een deel van de oude 
machthebbers ook, soms achter de schermen. ‘Voor hen was het dan ook re-
latief gemakkelijk hun machtspositie opnieuw in te nemen,’ stelt Aarts. ‘In 
bijvoorbeeld Egypte kwam dat mede omdat de nieuwe machthebbers, de 
Moslimbroederschap onder leiding van Morsi, kritiek kregen omdat ze on-
voldoende hervormden en oude machtsstructuren niet aantastten. In plaats 
daarvan hebben ze veel Egyptenaren van zich vervreemd. Daardoor was het 
makkelijker voor de oude garde om terug te keren.’

Waardigheid
Extern hebben de Golfstaten, met Saoedi- Arabië en Qatar voorop, als con-
trarevolutionaire krachten alles in het werk gesteld om de oude machten 
weer terug op de troon te installeren. ‘Dat is ze goeddeels gelukt,’ constateert 
Aarts. ‘Mede dankzij financiële steun vanuit de Golfstaten kon president Sisi 
in Egypte de macht grijpen.’ Zijn deze interne en externe krachten zo sterk dat 

ze de landen in het Midden-Oosten beletten zichzelf verder te ontwikkelen tot 
democratieën? Aarts: ‘Het is heel belangrijk in het oog te houden wat zij ver-
staan onder democratie, en wat wij als Westerse wereld graag als democratie 
exporteren. Veel meer dan een democratische staatsstructuur hadden de op-
standen als doel het tot stand brengen van ‘waardigheid’ voor de burgers. Dat 
valt uiteen in sociaaleconomische, politieke en culturele waardigheid.’ Daar-
mee bedoelt Aarts dat men in zijn basisbehoefte kan voorzien en daarnaast 
zicht en invloed heeft op het (overheids)beleid en de richting die het land op 
gaat. Ook houdt het in dat je als culturele minderheid evenveel rechten hebt 
als de meerderheid, zoals mensen die geen Alawiet zijn in Syrië. 

Onbekend eindstation
Mensen gebruikten tijdens de opstanden wel het woord ‘democratie’ maar 
Aarts betwijfelt of men daarbij dacht aan het Westminster-model. ‘Je kunt 
heel basaal stellen: mensen willen als burger behandeld en benaderd wor-
den, niet als onderdaan. Dat is veel belangrijker dan een eventueel streven 
naar democratie en dat was de kern van de opstanden.’ Aarts probeert de 
revolutie in de Arabische landen zo onbepaald mogelijk te benaderen: ‘Eens 
in de zoveel tijd komen mensen in opstand tegen onderdrukking. Soms leidt 
dat in korte tijd tot revolutionaire veranderingen, maar als we terugkijken in 
de geschiedenis is daarvan in sommige gevallen geen sprake. Dan duurt zo’n 
beweging heel erg lang. Dat gaat gepaard met up’s en down’s en kan ook een 
enorme terugslag en repressie betekenen voor een lange tijd. Het eindstation 
is onbekend. Ik ben tegen lineaire geschiedenisopvatting: het idee dat het al-
leen maar beter zal worden. Kijk naar de twintigste eeuw en wat we allemaal 
hebben meegemaakt na de Verlichting. Ook over dertig jaar kunnen mensen 
achter een dictator aanlopen. Revoluties kunnen democratie teweegbrengen, 
maar dat hoeft niet.’

Is de bevolking er vooral op achteruitgegaan, gezien het ontstane machtsva-
cuüm, de chaos en burgeroorlog? Ook daarover is Aarts beslist: ‘De opstan-
den zijn een belangrijk moment geweest in het bewustzijn van de mensen, er 
is een zaadje van hoop geplant in de hoofden van de burgerbevolking. Maar 
daarna ligt het open. Het is ongelooflijk ingewikkeld iets in de plaats te gene-
reren wat duurzaam is, want je hebt nooit geleerd alternatieve instituties op 
te bouwen. Een Syrische student zei me dat het moeilijkste in zijn land was dat 
mensen elkaar niet vertrouwden. Dan ben je als dictatuur geslaagd.’

Het gezicht van de strijd
De Turks-Nederlandse onderzoeksjournalist Sinan Can reisde voor de do-
cumentaire Leven na de Lente van de NPO door Tunesië, Libië, Egypte, Irak, 
Syrië en Libanon. Can en regisseur Thomas Blom benaderden iedere afleve-
ring vanuit een sleutelmoment: de zelfontbranding van Bouazizi in Tunesië, 
de demonstraties op het Tahirplein in Egypte en de gifgasaanval in Syrië. De 
aanleiding tot de opstanden, de revolutie en de strijd die nog steeds woedt. 
Can: ‘We wilden geen analyse van bovenaf door wetenschappers en politici, 
maar juist de gewone mensen hun verhaal laten vertellen op het marktplein 
in Sidi Bouzid.’ 

Can ervaarde hoe gevaarlijk het was om als journalisten rond te trekken. ‘Tu-
nesië is relatief veilig, al zijn we daar ook twee keer opgepakt en wordt je in de 

gaten gehouden. Libië is een chaos, een staat zonder staat. Het land staat bol 
van de clans die tegen elkaar vechten sinds Khadaffi verdreven werd. Je kunt 
namelijk van Syrië zeggen wat je wil, maar ze hebben tenminste een staat. Er 
is iemand tot wie je je kunt wenden. Dat element ontbreekt in Libië volledig. 
’s Avonds lopen er in Tripoli tieners met wapens rond.’

In Egypte was er sprake van de meeste repressie. Can stelt: ‘Anders dan in 
Libië waren we niet zozeer bang voor een aanslag, als wel voor de staat zelf. 
Onze chauffeurs gaven achtereenvolgens op met een te hoge werkdruk als re-
den. Later bleken ze door de geheime dienst hardhandig ondervraagd te zijn 
over wat we kwamen doen. Veel criticasters van het regime hebben we toch 
kunnen spreken door interviews vooral op de laatste twee dagen voor ons 
vertrek te plannen. Hit and run.’ 

Welke positieve uitkomsten van de Arabische opstanden zag hij? ‘Mensen zijn 
door een angstbarrière heen gebroken. Zij die geen gezicht leken te hebben, 
kregen een gezicht. Ik houd altijd hoop, sommige landen hebben gewoon tijd 
nodig. Tunesië is zo’n land. Daar gaat het relatief goed en is de Lente gedeelte-
lijk geslaagd. Er zijn vrije verkiezingen geweest en verschillende partijen zijn 
bereid tot onderhandelingen.’

Uiteindelijk blijkt de bevolking in het Midden-Oosten tot op heden de keuze 
tussen een militaire en een religieuze dictatuur te hebben gehad. De derde op-
tie, meer vrijheid en openheid, kreeg vanwege de rotsvaste machtsstructuren 
nog geen kans. In verschillende landen grijpt het leger in wanneer de uitslag 
van vrije verkiezingen hen niet bevalt en de islam wordt door de islamisten 
van de Moslimbroederschap veelal in alle geledingen van de samenleving op-
gelegd, ten koste van alle minderheden. Zo kunnen meer vrijheid en openheid 
niet gekwalificeerd worden. De mensen kennen alleen niets anders: veel lan-
den zijn vanuit de koloniale tijd de dictatuur ingerold.

Hoewel veel burgers gedesillusioneerd zijn, hebben ze de afgelopen jaren een 
collectieve strijdlust en daadkracht getoond die we niet mogen onderschat-
ten. De dictatoriale regimes bleken niet onschendbaar meer en werden door 
de bevolking zelf tot aftreden gedwongen. Op welke manier en in welke tijd-
spanne men daadwerkelijk meer vrijheid zal krijgen, is vanwege de dictatori-
ale traditie en zowel de interne als externe belangen heel lastig te voorspellen. 
Belangrijk is wel dat dergelijke krachten van binnenuit komen. Eén ding is 
zeker: ook in het Midden-Oosten zijn machthebbers niet langer verzekerd van 
hun positie en er is een proces in werking gezet dat niet meer teruggedraaid 
kan worden. 

Afgelopen december was het vijf jaar geleden dat de Tunesische straathandelaar Mohammed Bouazizi zichzelf uit on-
vrede over zijn armoede en de onderdrukking in zijn land in brand stak en daarmee een internationale revolutie in het 
Midden-Oosten ontketende. Het is tijd om de balans op te maken: wat hebben de burgers in de Arabische landen met de 
opstanden gewonnen?   Tekst /// Djuna Spreksel   Beeld /// Rosa van Triest De Arabische Storm

ER VINDT EEN GROOTSCHALIGE 
RESTAURATIE VAN DE OUDE 

MACHTSSTRUCTUREN PLAATS

MENSEN ZIJN DOOR EEN 
ANGSTBARRIÈRE HEEN GEBROKEN
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HET INTERVIEW

Op de vierde verdieping van De Stopera ruikt 
het naar schmink. Iemand snelt langs met 
een stapel ruisende kostuums en in de verte 

is pianomuziek te horen die wordt onderbroken 
door zangerige commando’s. In een klein kantoor 
met uitzicht op de Amstel is duidelijk te zien dat 
Brandsen en Brogt in de uitvoerende kunsten 
werken. Hun woorden zetten ze kracht bij met ge-
luidseffecten en bewegingen. Ze zijn bezig aan de 
eindfase van een verhalend ballet over een icoon 
dat zowel nationaal als internationaal grote allure 
kent. 1905 was haar jaar. In dat jaar maakte zij gro-
te faam en binnen afzienbare tijd kende iedereen 
haar naam: Margaretha Geertruida, beter bekend 
als Mata Hari. 

Hoe begin je met het schrijven van een libretto 
over een fenomeen als Mata Hari? 
Brogt: ‘Bij het kleine meisje Margaretha! Zij was 
het koninginnetje van het gezin en werd ontzet-
tend verwend door haar vader. Hij was eigenaar 
van een hoeden- en pettenwinkel maar voedde zijn 
kinderen op met het idee dat zij behoorden tot de 
aristocratie. Hier is Margaretha’s drang om gezien 
te worden ontstaan. Haar vader ging failliet en ver-
liet het gezin. Dit had een grote impact op de klei-
ne Margaretha. Het gemis dat zij voelde, voedde 
haar verlangen naar oudere, het liefst in uniform 
gestoken, mannen. Het is essentieel om de ballet-
voorstelling te laten beginnen bij haar jeugd. Ik wil 
laten zien hoe haar jeugd haar persoonlijkheid en 
karakter heeft vormgegeven. Zij wilde laten zien 
dat ze de tegenslagen uit haar jeugd te boven is 
gekomen.’ 

Maar, is dat voor een groot deel niet ook uw 
eigen interpretatie? 
Brogt: ‘Het is zeker onze interpretatie, maar het 
is gebaseerd op waarheden die buiten kijf staan. 
We hebben daar heel veel research naar gedaan. 
Veel gelezen, documentaires en films bekeken…’                                                                                                                       
Brandsen: ‘We hebben keuzes moeten maken. De 
meeste verhalende balletten geven het verhaal op 
een presenteerblaadje. Wij hebben ervoor gekozen 
haar levensverhaal te comprimeren tot korte scè-
nes. Snapshots die een panorama van haar leven 
kunnen geven. Het publiek van tegenwoordig kan 
heel snel heel veel visuele informatie verwerken, 
daar is het zo langzamerhand gewend aan geraakt.’                                                                                  
Brogt: ‘Het zijn echt een soort schetsjes.’                                                                              
Brandsen: ‘Dit is ook terug te zien in de kostuums. 
Die zijn op een bepaalde manier heel schetsmatig. 
Je zult niet letterlijk een kostuum zien uit 1890, 
maar meer een silhouet met veel transparantie. 

Dat werkt inhoudelijk goed samen met wat we 
doen.’
Brogt: ‘In de voorstelling zit ook een zekere snel-
heid die ik terugzie in de wijze waarop Mata Hari 
haar leven leidde. De snelheid waarmee ze furore 
maakte en haar carrière opbouwde. Waar niemand 
meer reisde tijdens de Tweede Wereldoorlog, ging 
Margaretha rustig van Berlijn naar Zwitserland. Ze 
bleef altijd on the move.’
Brandsen: ‘Dit is ook te zien in het toneelbeeld, 
waar we negentiende-eeuwse stations hebben 
nagebouwd. Grote stations. Als symbool voor een 
plek waar mensen voortdurend heen en weer be-
wegen, waar stilstand niet bestaat. Hiermee willen 
we de urgentie en de snelheid van haar leven vi-
sualiseren.’ 

Is dit ook hoorbaar in de muziek? 
Brogt: ‘Ja! Je hebt het gevoel dat de muziek eeuwig 
door blijft gaan. Het is alsof je in een trein zit zon-

der eindstation.’ 
Brandsen: ‘Voor Mata Hari wilde ik per se iets 
nieuws. Geen collage van bestaande muziek. Tarik 
O’Regan heeft de muziek gecomponeerd, waar-
door het mogelijk was het verhaal van Mata Hari 
zelf vorm te geven. Het libretto hebben we met z’n 
drieën geschreven. Pas daarna is Tarik met de mu-
ziek aan de slag gegaan.’                                                                                     
Brogt: ‘Hoewel alles minutieus tot op de seconde 
getimed is, lijkt het alsof Tarik volledige artistieke 
vrijheid heeft gekregen. Heel knap!’ 

Maar dan is er nog geen danseres. Hoe hebben 
jullie een danseres gevonden die de attitude 
van Mata Hari kan evenaren?
Brandsen: ‘Mata Hari was, en is nog steeds, larger 
than life. Als zij ergens binnenkwam had zij alle 
aandacht. Iedereen keek naar haar. Mannen wer-
den verleid door haar fysieke aantrekkingskracht 
en vrouwen waren op hun hoede, omdat ze haar 

IN GESPREK

Al ruim vijf jaar werken choreograaf Ted Brandsen (1959) en librettiste Janine Brogt (1947) aan een avondvullende 
voorstelling over Mata Hari (1876-1917). Dit exotische fenomeen leeft voort in uiteenlopende verhalen en wordt vanaf 
februari tot leven geroepen door Het Nationale Ballet.   Tekst /// Gwyneth Sleutel en Emma Sprangers     Beeld /// Daniel Webb en Anna Berkhout

Mata Hari: schetsmatige vertolking van een fenomeen
zagen als concurrentie. Eenzelfde soort aantrek-
kingskracht en lef heeft Anna Tsygankova. Zij 
gooit zichzelf in de armen van mannelijke ballet-
dansers, zonder te kijken of ze wel klaar staan. Het 
is deze kracht en impulsiviteit die Mata Hari ook 
belichaamt.’
Brogt: ‘Vorige week zei een jongen dat hij verliefd 
was geworden op Anna, en dat is nog maar tijdens 
de repetitie!’ 

Mata Hari staat vooral bekend als wulpse 
act. Hoe zijn jullie hiermee om gegaan in de 
productie?
Brandsen: ‘Onze uitdaging is om haar sensueel te 
maken, zonder dat het plat wordt. Je kunt moeilijk 
een striptease laten zien in een balletvoorstelling. 
Dat heeft nu ook een hele andere impact dan hon-
derd jaar geleden.’                                                                                                 
Brogt: ‘Zulke dingen komen een voorstelling ook 
niet ten goede. Het idioom is en blijft ballet. Dit 
was nog best een worsteling tijdens het schrij-
ven van het libretto. Mata Hari kon eigenlijk niet 
echt dansen. Ze had niet de technieken die onze 
danseressen hebben. In feite deed ze alleen maar 
dit: [Brogt maakt verleidelijke bewegingen met 
haar armen en handen]. Afhankelijk van het land 
waar zij optrad, bracht zij kleine wijzigingen aan 
in haar optredens. Als ze in Spanje was, voegde ze 
er bijvoorbeeld dit aan toe: [Brogt klapt twee keer 
snel achter elkaar in haar handen]. Ik probeerde 
iemand die fantastisch kan dansen, slecht te laten 
dansen. Dat ging niet. Hierom heb ik besloten haar 
levenslust en haar manifestatiedrang centraal te 
stellen gedurende de voorstelling. Dat is wel goed 
te vertalen naar de ballettaal.’ 

Hoe vertaal je zulke, toch wel abstracte, 
begrippen naar ‘de ballettaal’? 
Brogt en Brandsen in koor: ‘Ja, dat moet je zien!’
Brandsen: ‘Het is iets wat je niet met woorden 
kunt zeggen, daarom dansen we het. In de choreo-
grafie laat ik allerlei contrasten zien. Ze is sterk, 
maar ook kwetsbaar. Ik wil in de dans haar sensu-
aliteit en de diversiteit in de mannen met wie zij 

relaties aanging laten zien. De choreografie moet 
haar triomf voelbaar maken toen zij op handen 
werd gedragen, maar ook haar weemoed verbeel-
den toen ze na een jaar aan de top te hebben ge-
staan, langzaam afgleed en ingepland werd na de 
hondenshow. Het mooie is dat ze telkens weer op-
trekt. Wij zien een sterke vrouw die nooit opgeeft. 
Zelfs vlak voordat ze geëxecuteerd werd, toonde 
ze haar kracht. Ze deed de blinddoek af en zei: “Ik 
heb het niet gedaan”. Ze keek de beul recht in de 
ogen en ging met opgeheven hoofd haar dood 
tegemoet.’
Brogt lacht geheimzinnig: ‘We wilden  
alleen niet dat de voorstelling daar zou 
stoppen, dus hebben we hiervoor 
“iets” bedacht.’ 

‘2017 zal echt het “Mata 
Hari-jaar” worden,
aangezien ze dan 
honderd jaar gele-
den is geëxecuteerd’, 
aldus Brandsen. ‘Dan gaan 
de archieven ook open en zal 
er meer duidelijk worden om-
trent de mysteries van haar veroor-
deling. Als we zouden wachten tot dan, 
zouden we er teveel achteraan hollen. Wij 
wilden de hele ophef voor zijn. Maar bovenal: 
zo lang wilde ik helemaal niet wachten.’ 

Er zijn inderdaad heel wat mysteries omtrent 
haar veroordeling. Dan zou ze wel weer een 
spion zijn, dan weer niet. Hoe gaan jullie hier-
mee om in de voorstelling? 
Brogt: ‘Wij hebben de keuze gemaakt de focus niet 
op de politiek te leggen, maar vooral de persoon 
Margaretha centraal te stellen. Zij leefde echt met 
de dag en kende een onuitputtelijke levenslust en 
energie. Ze had een zekere personae opgebouwd, 
die ik vergelijk met een hedendaagse ster als Lady 
Gaga: die werd ook vanuit het niets plotseling we-
reldberoemd. Ook het nummer ‘Lust for Life’ van 
Iggy Pop diende als inspiratiebron. Dit nummer 
toont een zekere impulsiviteit, maar ook een gul-
zigheid die zegt: “Ik vreet alles op wat er op mijn 
pad komt.” Met deze gedachte heb ik het persona-
ge van Mata Hari vormgegeven in een balletvoor-
stelling. En wat er ook uit de archieven komt, het 
zal voor ons verhaal niet heel veel uitmaken. Dit is 
óns verhaal over hoe wij Mata Hari zien. Het is 
heel spannend dat we met een team tot een visie 
en een productie kunnen komen die door ons al-
lemaal gedeeld wordt.’ 

ONZE UITDAGING IS OM 
HAAR SENSUEEL TE 

MAKEN, ZONDER DAT HET 
PLAT WORDT
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De Friese Margaretha Zelle (1876-1917) 
werd vanaf 1905 bekend als Mata Hari, 
exotisch danseres en vermeend spionne. 
Het Nationale Ballet vertaalt haar leven als 
een van de eersten naar een dans. Vanaf 6 
februari te zien in De Stopera te Amsterdam. 



Wereldtaal
Maar als het Esperanto inderdaad de best mogelijke wereldtaal is, waarom 
werd het vraaggesprek met Gobbo dan in het Engels gehouden? Wat is er in 
de geschiedenis misgegaan dat het interview niet in het Esperanto werd af-
genomen? Een van de oorzaken was de Joodse afkomst van Zamenhof. Naast 
de Jiddische invloeden in het Esperanto hebben de Joodse wortels van de taal 
ook gevolgen gehad voor haar verspreiding en status. Zo werden Joden en 
het Esperanto binnen de Sovjet-Unie in eerste instantie getolereerd, maar 
tijdens het bewind van Stalin veranderde dit. Bij de eerste zuiveringscam-
pagnes werden Joodse leiders gearresteerd en geëxecuteerd en werd ook het 
Esperanto een verboden taal in de Sovjet-Unie. Vanwege de Joodse connectie 
werden Esperantisten ook in Nazi-Duitsland fel vervolgd. Toen na de Tweede 

Wereldoorlog het Engels met grote vaart de belangrijkste inter-
nationale communicatietaal werd, werd Esperanto bovendien 
haast overbodig. Gobbo stelt echter dat het Engels, in tegenstel-
ling tot Esperanto, niet politiek-neutraal is en daarom een minder 
geschikte taal is voor internationale communicatie. Vooral in een 
politiek debat is iemand die Engels als moedertaal heeft aanzien-
lijk bevoordeeld tegenover iemand die het als tweede taal ge-
bruikt. Ook veroorzaakt het hebben van een dominante taal het 
verspreiden van de cultuur van deze taal, wat ten koste kan gaan 
van andere culturen. Het gebruiken van een politiek en cultureel 
neutraal alternatief voor het Engels is volgens Gobbo nog steeds 
een belangrijk punt om voor te strijden. 

Esperanto op de UvA
Dit is echter niet waarom de leerstoel Esperanto is opgezet aan 
de Universiteit van Amsterdam. Een belangrijke speler hierin was 
UvA-docent Roemeens Sigismundo Pragano die na de Tweede We-
reldoorlog heeft meegeholpen aan de wederopbouw van de uni-
versiteit. Pragano, die zelf Esperantist was, heeft de leerstoel op-
gezet en ervoor gezorgd dat veel belangrijke Esperantogeschriften 
bij de UvA terecht zijn gekomen. Een groot deel van deze geschrif-
ten was bovendien al in Nederland, omdat vele Esperantisten aan 
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog hierheen waren ge-
vlucht, in de ijdele hoop dat Duitsland de Nederlandse neutraliteit 
zou respecteren. Dit is ook de reden waarom het wereldhoofd-
kwartier van Esperanto – de Universala Esperanto-Asocio (Wereld 
Esperantovereniging) – in Rotterdam gevestigd is.

Als wereldtaal is het Esperanto (nog) niet geslaagd en niet zo  
‘neutraal’ als dat het in de negentiende eeuw stelde te zijn. Het 

Engels heeft het Esperanto decennia geleden al overvleugeld als de mondiale 
lingua franca en het leren en het spreken van Esperanto is vandaag de dag 
dan ook meer een hobby geworden dan dat het een serieuze poging is om een 
wereldtaal te leren. Maar de kunsttaal leent zich aan de andere kant perfect 
als onderzoeksobject naar sociolinguïstiek of de geschiedenis van de twintig-
ste eeuw. Gobbo richt zich bijvoorbeeld op de opkomst van onderschei- 
dende taalkenmerken bij de spraakgewoontes van jeugd uit verschillende 
landen. Het Esperanto biedt een unieke context voor onderzoek naar centri-
petale (gestandaardiseerde) en centrifugale (afwisselende) tendensen in  
het ‘leven’ van een taal. Daarin ligt voor het Esperanto, dat met ruim twee 
miljoen sprekers relatief gezien een vrij grote taalgemeenschap kent, de  
toekomst. Een wereldtaal zal de taal van de hoop nooit meer worden,  
maar als onderzoeksveld is het Esperanto een goudmijn voor taalweten-
schappers. 

Esperanto is een zogenaamde kunsttaal (ook wel plantaal geheten), ont-
worpen door de Russisch-Poolse Jood Lejzer Zamenhof. In zijn publica-
tie La internacia lingvo (De internationale taal) uit 1887 werd de taal 

voor het eerst aan de buitenwereld gepresenteerd. Zamenhof deed dit onder 
het pseudoniem ‘Dr. Esperanto’, wat ‘iemand die hoopt’ betekent. De taal werd 
ontworpen om mensen met verschillende achtergronden en talen met elkaar 
te kunnen laten communiceren. Zamenhof kwam uit Białystok, een stad waar 
toen vier verschillende talen werden gesproken: Joden spraken Jiddisch, Po-
len Pools, Russen Russisch en Duitsers Duits. De communicatie tussen de ver-
schillende bevolkingsgroepen verliep daarom vaak moeizaam en zorgde voor 
veel verdeeldheid in de stad. Een politiek neutrale en gemakkelijk te leren taal 
was volgens Zamenhof de oplossing om deze verdeeldheid in de stad te doen 
laten verdwijnen.

Politiek neutrale taal?
Esperanto heeft zoals gezegd geen eigen natie, cultuur of volk. Dit maakt de 
taal politiek neutraal, maar wellicht ook onaantrekkelijk om te leren. Gobbo 
ziet dit gegeven als één van de sterkste voordelen van het Esperanto. Socio-
logische factoren zoals cultuur zijn volgens hem niet nodig om een sterke  
taalgemeenschap op te zetten. In de linguïstiek wordt een taalgemeenschap 
gedefinieerd door extra-linguïstische, sociologische factoren. Het bezitten 
van de Nederlandse nationaliteit hangt niet af van je Nederlandse taalvaar-
digheid. Je mag je pas Nederlander noemen zodra dit in je paspoort staat. 
Bij Esperanto werkt dit anders. Esperanto is theoretisch gezien geen taalge-
meenschap maar een praktische gemeenschap. Je mag jezelf al ‘Esperantist’ 
noemen zodra je de taal beheerst. Hier komen dus geen sociologische facto-
ren bij kijken. Het keuzevak Esperanto maakt je daarom binnen ongeveer acht 
weken deel van de Esperantogemeenschap. 

Iemand die in het Esperanto is opgevoed – wat in een aantal fanatieke gezin-
nen het geval is – heeft slechts een minieme voorsprong op nieuwe sprekers. 
De taal is namelijk zo ontworpen dat eenieder de taal eenvoudig kan leren. 
Esperanto is qua grammatica en woordenschat opgebouwd uit Slavische, Ro-
maanse en Germaanse taalprincipes, waardoor het voor sprekers van een taal 
uit één van deze drie Indo-Europese subgroepen erg gemakkelijk is om de taal 
onder de knie te krijgen. Dit leek in 1887 politiek neutraal, maar is vandaag 

de dag wordt hier anders naar gekeken. Sprekers van talen uit de grootste 
taalfamilies – zoals de Sino-Tibetaanse en de Afro-Aziatische – zijn bij het le-
ren van Esperanto nog steeds benadeeld. Zou een nieuwe, écht internationaal 
neutrale taal niet een veel betere optie zijn dan Esperanto? Gobbo beaamt 
dit, maar vertelt dat hij veel heeft gesproken met Chinese Esperantisten. Zij 
vonden dat als er een wereldtaal zou komen, het niet meer dan historisch cor-
rect zou zijn als dit een Europese taal zou zijn, vanwege de dominante positie 
die Europa heeft ingenomen in de wereldgeschiedenis. Dit is absoluut geen 
logische redenering, maar Esperanto is met zijn nadruk op achter- en voor-
voegsels, het grote belang van de juist klemtoon en flexibele woordvolgorde, 
wel de minst Europees lijkende taal van de Europese talen en bovendien het 
meest toegankelijk. 

Hoe gemakkelijk het leren van Esperanto is blijkt alleen al uit de duur van 
het vak. Beheersing van het Esperanto schijnt binnen één blok mogelijk te 
zijn. Dit heeft onder meer te maken met het geringe aantal basiswoorden dat 
het Esperanto kent. Gobbo vertelde in een lezing bij Spui25 afgelopen najaar 
dat je met een vocabulaire van zesduizend woorden hetzelfde kan zeggen 
als in het Engels mogelijk is met honderdduizend woorden. Zo is er in het  
Esperanto geen woord voor ‘klein’ maar gebruik je door middel van een 
voorzetsel het tegenovergestelde van het woord ‘groot’. Zolang je jezelf ver-
staanbaar kan maken is alles mogelijk, dat is de belangrijkste regel van het 
Esperanto. Zo maakt ook de woordvolgorde in de zin niet per se uit, al zijn 
er natuurlijk regionale of ‘modieuze’ voorkeuren. Esperanto is de taal van de 
spreker en past zichzelf regelmatig aan, waardoor woorden zoals ‘compu-
ter’ en ‘mobieltje’ met de loop der jaren ook een Esperantovertaling hebben  
gekregen.

De lessen van een kunsttaal
Tijdens het tweede semester is het vak Esperanto te volgen 
aan de Universiteit van Amsterdam. Het leerdoel bestaat 
voornamelijk uit het leren beheersen van de taal. Babel 
vroeg de docent, bijzonder hoogleraar Interlinguïstiek en 
Esperanto Federico Gobbo, naar het nut van het leren van 
een taal die niet gebonden is aan een land, cultuur of volk 
en nauwelijks wordt gesproken.   
Tekst /// Koen de Groot en Vincent Smit    Beeld /// Bob Foulidis

Ik zit op een gele fauteuil met jaren tachtigprint in jouw kamer. Mijn ogen 
glijden over het eenpersoonsbed en de truttige schilderijen met gebor-
duurde bloemen aan de wand. Je vraagt of ik iets te eten wil en je wijst 
met je hoofd naar de koelkast. Een in karton verpakte magnetronmaaltijd 
staart me aan. Ik voel je armen om me heen, en probeer me krampachtig 
aan die omhelzing over te geven, terwijl jij in mijn oor fluistert: ‘Ik heb je 
zo erg gemist.’ 

Nog nooit had ik zoiets gevoeld. Het altijd samen willen zijn. Ik moest 
me soms losrukken uit mijn liefdesbubbel met jou. Dagen konden wij in 
jouw kamer blijven, zonder enig contact te hebben met de buitenwereld. 
Ik voelde me prachtig en had het idee dat alles wat ik aantrok toch niet 
uitmaakte, omdat jij mij altijd mooi vond. Als ik zonder jou was, stak dat. 
Ik wilde meteen weer bij je zijn. Mijn lippen op de jouwe drukken en van 
binnen alles voelen gieren. Mijn neus in jouw haar stoppen en je geur op-
snuiven. Alles vond ik mooi aan je. Jouw kledingstijl die mij eerst niet aan-
stond, was ineens prachtig. Je rare danspasjes waren schattig en het feit 
dat je niet kon koken en een ramp was in welke huishoudelijke taak dan 
ook, maakte me niet uit. Jij was perfect. 

Eigenlijk viel ik helemaal niet op latino’s. Ik vond ze nep. Die deden alsof 
je de mooiste vrouw was van de wereld, maar zeiden dat vervolgens stie-
kem tegen iedere vrouw. Ook waren ze zo beschermend. Vrouwen konden 
niets zelf en moesten oppassen voor elk gevaar dat in een klein hoekje 
schuilde. Jij was een typische latino. Maar langzamerhand hield ik ervan 
dat jij altijd als mijn sterke bodyguard met mij liep en iedere dag tegen mij 
zei: ‘Jij bent mijn prinses. Later gaan we trouwen!’
 
Nu zit ik hier zes jaar later op die gele fauteuil. Ik kijk naar je. Je hebt 
hetzelfde hoofd, maar het klopt niet meer. Je ogen lijken scheef te staan. 
Je haar is minder dik, je stem klinkt nasaal, en je bent zwaarder. Je geur is 
niet lekker. Ik voel niets. Je zegt dat ik niet alleen over straat mag. Ik trek 
mijn wenkbrauw op. Serieus? Het enige wat ik denk is: hoe snel kom ik 
hier weer weg. 

Deceptie

Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Anna Berkhout
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ACHTERGROND

JE HEBT IN HET ESPERANTO MET 
ZESDUIZEND WOORDEN HETZELFDE 

BEREIK ALS IN HET ENGELS MET 
HONDERDDUIZEND WOORDEN



Intellectueel/Cultureel
Twintigers in debat over hedendaags verzet
Hoe vaak durf je in het hier en nu onrecht aan te kaarten? 
Dat is de vraag waar ‘Twintig over Twintig’ samen met 
het publiek deze avond over in debat zal gaan, aan de 
hand van toneelscènes van theatergroep BAM. Iedereen 
heeft een mening achteraf, maar hoe vaak verzetten we 
ons daadwerkelijk tegen onrecht en komen we in actie? 
Kom je verzetten tegen meningen van anderen tijdens 
deze debatavond.
Dinsdag 9 februari – De Rode Hoed – Keizersgracht 102 – 
toegang gratis, wel aanmelden – aanvang 20.00 uur

Bijlmer Boekt!
‘Bijlmer Boekt!’ is een literaire avond met onder andere 
voordrachten, muziek, dans en stand-up comedy, mede 
georganiseerd door SLAA (Stichting Literaire Activitei-
ten Amsterdam). Deze maand zijn niemand minder dan 
schrijfster Connie Palmen, stand-up comedian Howard 
Komproe en schrijfster en kunstenaar Gita Hacham te 
gast. Zuidoost te ver weg? Voor de luie student die niet 
in de buurt woont, vertrekt er zelfs een Bijlmerbus vanaf 
het Leidseplein voor dit evenement.
Dinsdag 16 februari – Bijlmer Parktheater – Anton de 
Komplein 240 - toegang €13,50 – aanvang 20.00 uur

Feest
Belieb the hype – Justin Bieber feestje
To belieb or not belieb? Sinds het nieuwste album van 
deze jongeman alom werd geprezen, blijkt iedereen op-
eens een Bieber-fan. Met de woorden ‘popidool van deze 
eeuw’ en ‘half god, half mens’ organiseert Disco Dolly 
dan ook een feestje ter ere van Bieber. Kom meezingen 

en dansen op al je lievelingsnummers of probeer als 
hater te achterhalen waarom iedereen opeens gechar-
meerd is van zijn muziek en benader de avond vanuit een 
musicologisch perspectief.
Vrijdag 5 februari – Disco Dolly – Handboogstraat 11 – 
toegang €7,50 – aanvang 22.00 uur

Eten
Dineren in kookboekenwinkel Boekalicious 
Iedere maand wordt er in kookboekenwinkel Boekalici-
ous in de Watergraafsmeer een diner georganiseerd met 
recepten uit het kookboek van de maand. Het is wat aan 
de prijzige kant voor de studentenportemonnee, maar 
voor dat geld heb je wel een vijfgangendiner inclusief 
welkomstdrankje. Een ideale manier om jezelf culinair te 
verwennen en de grauwe februarimaand op te vrolijken, 
terwijl je wordt omgeven door (kook)boeken.
Vrijdag 19 februari – Boekalicious – Galileïplantsoen 94 – 
€34,95 (even reserveren) – aanvang 19.00 uur

Sport
Balkan Beat Bar
Een flinke avond dansen op Balkan Beat is minstens drie 
keer intensiever dan Zumba, dus dit feest hoort terecht 
onder het kopje ‘sport’. Balkan niet meer hip? De lange rij 
voor de vorige editie van Balkan Beat Bar toonde dat je 
tussen het house-, dubstep- en technogebeuren, je voor-
keur voor collectief springen op fijne Balkan Beat-hitjes 
niet hoeft te verbergen. Dans je in het zweet en geniet 
van de draaikunsten van de DJ’s van Circus Hoppa. 
Zaterdag 20 februari – OCCII – Amstelveenseweg 134 – 
toegang €5 – aanvang 22.00 uur
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Balkan Beat, Bijlmer Boekt 
en Bieber
Iedere maand selecteert Babel evenementen voor elk type student in en rond Amsterdam. 
Van culturele hoogtepunten tot conditietraining, met De Agenda in de hand verlaat elke 
geesteswetenschapper zijn ivoren toren.   Tekst /// Aimée Plukker   Beeld /// Masha Emelyanova

22 Babel

'H oe kun je burgers op actieve wijze betrekken in de politiek?’ Van jongs 
af aan vormt dit de kernvraag in Muns’ denken. In zijn laatste jaar op 
de middelbare school schreef hij zijn profielwerkstuk over de G1000. 

‘Mijn leraren wilden niet echt luisteren naar de ideeën in mijn werkstuk’, lacht 
Muns hartelijk. ‘Toen kwam ik tot de conclusie dat democratie niet zo vanzelf-
sprekend is. Het is iets waarvoor je moet strijden.’ Het was deze eerste confron-
tatie die Muns stimuleerde een bijdrage aan deze strijd te leveren. Enthousiast 
spreekt Muns over democratie 2.0, of de burgerdemocratie, waarin niet politieke 
partijen, maar burgers als individu centraal staan. ‘We gaan onszelf immers niet 
vertegenwoordigen, maar laten ons vertegenwoordigen door anderen. Maar wat 
als mensen het vertrouwen verliezen in deze vertegenwoordigers? Is deze legiti-
miteit er dan nog?’, vraagt Muns zich fronsend af. 

Een wederzijdse bewustwording 
‘Mensen wisselen snel van partij.’ Muns pauzeert even, waarna hij vervolgt: ‘De 
overheersende gedachtegang dat alle politici zakkenvullers zijn, zou doorbroken 
moeten worden.’ Wellicht dat Muns om deze reden stelt dat politiek en demo-
cratie van onderaf zou moeten komen, waardoor de stem van burgers gehoord 
wordt. Als voorbeeld neemt hij de vluchtelingencrisis. ‘Op dit moment worden 
Nederlandse burgers opgehitst, waardoor steeds meer mensen hun toevlucht 
zoeken in een partij als de PVV. Nederlanders zeggen al snel dat alle vluchtelingen 
het land moeten verlaten, terwijl zij vaak niet de achtergrond van deze mensen 
kennen. Zij zouden in gesprek moeten gaan met vluchtelingen, zodat ze het per-
spectief van deze mensen leren begrijpen. Tegelijkertijd zullen vluchtelingen baat 

hebben bij een dergelijk gesprek en de Nederlandse zorgen over de consequen-
ties van enorme asielzoekerscentra begrijpen. Hierdoor ontstaat een wederzijdse 
bewustwording. Juist dit soort gesprekken bevordert de burgerdemocratie’, zegt 
Muns stellig. ‘Alleen als we verschillende perspectieven bij elkaar aan tafel bren-
gen, kan een passende oplossing gezocht worden. Het is een methode die beter 
werkt dan wanneer politici op televisie enkel vertellen hoe schandalig ze het wel 
niet vinden.’ Muns ziet democratie 2.0 als een nieuwe fase in de democratise-
ring, die verder gaat dan de gewone democratie. Deze gedachtegang sluit aan bij 
het programma van DWARS. Evenals Muns is DWARS tegen referenda, aangezien 
deze burgers slechts de mogelijkheid bieden ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden. 

Sekswerk als vrijzinnige daad 
Dat Muns ook kwetsbare groepen een stem wil geven, blijkt uit zijn werkzaamhe-
den als woordvoerder van PROUD. ‘De rechten van sekswerkers moeten immers 
niet alleen in Den Haag worden besproken, maar ook door de sekswerkers zelf ’, 
legt Muns uit. Vrijzinnigheid, een belangrijk kenmerk van de burgerdemocratie 
en tevens een van de pijlers van DWARS, speelt een essentiële rol in zijn seks-
werk. ‘Vrijzinnigheid betekent dat je ruimte opeist om jezelf te kunnen zijn.’ Vol-
gens Muns is dat makkelijker gezegd dan gedaan, vanwege vastgeroeste culturele 
normen en waarden omtrent seksualiteit. De norm is monogaam en heteroseksu-
eel. Iedereen die erbuiten valt, wordt niet erkend. 
 
Niet alleen verbaal, maar ook fysiek is Muns bereid zijn hulp te bieden aan kwets-
bare groepen. Naast woordvoerder is Muns zelf namelijk ook sekswerker. Zijn 
cliënten voelen zich seksueel buitengesloten en zijn erg kwetsbaar. ‘Oudere, ge-
handicapte mannen worden in verzorgingshuizen ondersteund en verzorgd, 
maar over hun seksuele behoeften wordt niet gesproken. Het is niet vanzelfspre-
kend dat zij in hun rolstoel een gaybar binnenrijden en zeggen “Hé leuke jongens, 
kom maar op!”. Je gaat ook niet één, twee, drie met je rolstoel op Grindr staan. Zo 
werkt het niet.’ 

Democratie van onderaf
Lyle Muns (1994) is de nieuwe voorzitter van DWARS en 
komt daarnaast op voor de rechten van sekswerkers met zijn 
belangenorganisatie PROUD. Hij brengt een ode aan de bur-
gerdemocratie.    Tekst /// Janet Lie en Gwyneth Sleutel   Beeld /// Merel de Herder
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DE FRANCOFIEL
GEESTESVOEDSEL

Het is het minst studentikoze huis van alle Geestesvoedselplekken tot nu toe, het optrekje van  
Merijn van Pinksteren (22), masterstudent Frans/Educatie. De huiskamer is sfeervol, met kleine 
lichtjes en een grote eettafel. Alles is er Frans: de boeken in de kast, de muziek uit de speakers, 
de wijn in het wijnrek, de posters aan de muur en de geur uit de keuken. Merijn maakt boeuf 
bourguignon, een zeldzaam feestmaal nu hij samenwoont met een Vlaamse schone die een stoof-
vleestrauma heeft overgehouden aan haar scoutingtijd. Zij is nu in Antwerpen, dus roert Merijn in 
een pan met grofgehakte (want ‘lekker boerse’) uien, wortels en champignons, runderlappen, een 
bouquet garni (samengebonden tijm, laurier en rozemarijn, red.) en ‘niet te cheap ass wijn.’ 

Er gaat wat bloem en runderbouillon bij. Na een half uur bakt de kok wat spekjes in extra boter 
in een koekenpan en doet die bij de rest in de pan. De boeuf moet nu zo’n drie uur pruttelen – of 
zoals Merijn zegt: ‘zijn magie laten doen’ – dus is er alle tijd om het over zijn liefde voor Frankrijk 
te hebben. Het begon op de camping in Auvergne, waar een driejarige Merijn stokbrood mocht 
halen en zich afvroeg wat dat ‘bonjour’ toch betekende. Later werkte hij zes jaar op die camping en 
besloot hij na zijn eindexamen Frans te gaan studeren. Veel medestudenten bleken echter Frans te 
studeren omdat ze niet zo goed wisten wat anders te doen en deelden zijn passie voor het land en 
de cultuur niet erg.  Ach, nu kan hij zijn liefde wel overbrengen op de middelbare scholieren waar hij 
al vier jaar les aan geeft. Terwijl Merijn aardappels staat te schillen voor de puree denkt hij na over 
de vraag wat volgens hem de geur van Frankrijk is. Frisse lucht. En koeienmest. Zijn lievelingseten? 
Boers stoofvlees, confit de canard (gekonfijte eend, red.) of coquilles. Het liefst eet hij veel vlees, 
boter, kaas en andere gelukmakers, maar Merijn geeft toe dat hij zich wel moet inhouden; hij wil 
toch wel de vijftig halen.  

Die uitspraak wordt verduidelijkt als Merijn de keuken induikt om de aardappelpuree te maken: 
vermoedelijk gelijke delen aardappelen, boter en crème fraîche. Het recept komt van een bevriende 
Franse chef (‘Hij heeft net zijn eerste ster gekregen!’) en de precieze hoeveelheden moeten geheim 
blijven. De boeuf is klaar en mag in een kuiltje op de puree, waar op het laatst een drupje truffelolie 
overheen is gegaan. Het gesprek valt stil en de aandacht is alleen nog bij het bord. Ze weten toch 
wel dondersgoed wat lekker eten is, die Fransen. Maar Merijn ook.

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

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte 
Kleyn duikt de keuken in met FGw’ers. Deze keer: boeuf bourguig-
non en superpuree op z’n Frans.   Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Sietske Arnoldus


