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Valentijnsdag   
Rozenblaadjes op hagelwitte lakens van het bed, Mon Chéri bonbons met een vuurrood 

kersje verstopt onder het kussen, samen genietend van een glaasje champagne in een bad 

tot aan de rand gevuld met bubbels en schuim waarna  een avond vol gepassioneerde en 

tedere seks volgt.

Dit is een geromantiseerd beeld van Valentijnsdag, een beeld waar wij van vervreemd zijn 

geraakt, dat wij niet herkennen en sommige van ons zelfs verafschuwen. De commerciali-

sering van het feest en de winkelketens die het concept van liefde uitdagen door van alles 

met een hartvormig patroon te laten bedrukken, wakkeren de afkeer alleen maar verder 

aan. Dit beeld van Valentijnsdag kennen wij enkel nog uit films, oppervlakkige films waar 

de kijker een illusionaire werkelijkheid in wordt gezogen en waar hij vervreemd wordt van 

datgeen dat als realiteit wordt gerekend. 

Onze generatie legt op andere manieren contact. Dates regelen wij tegenwoordig via da-

tingsites en apps zoals Tinder, een app die ons wellicht in de oren klinkt als verouderd en 

gedateerd, maar waar nog steeds ruimschoots gebruik van wordt gemaakt. Hoewel wij met 

een paar simpele swips een afspraakje kunnen regelen, benadrukt Jitse Schuurmans dat 

het toch lastiger is dan gedacht; een volledige werkweek swipen is ervoor nodig om een 

date te regelen (P.7). 

Dit geeft aan dat de technologie van datingapps een keerzijde kent; het faciliteert ons 

en levert ons gemak, maar om succes te behalen is standvastigheid een vereiste. Lui-

heid gaat hier gepaard met doorzettingsvermogen. Het is een vorm van ambiguïteit die we 

herkennen in bijna elke vorm van technologie. Het een is altijd inherent aan het ander. Het 

zelfvertrouwen dat ontstaat bij het vastleggen van de date vult enkel de breuklijnen die zijn 

ontstaan door alle voorafgaande onbeantwoorde swipes. ‘Wij millennials zijn opgegroeid 

te midden van technologie en sociale media.’ Het is dan ook niet raar dat we juist in het 

portret van deze generatie een ambiguïteit herkennen (P.20). Millennials hebben een ver-

splinterd imago gekregen dat zich kenmerkt door het ‘ik’, maar tegelijkertijd ontbreekt aan 

waardering voor het ‘ik’. 

Valentijnsdag is de dag van de liefde. Laten we op deze dag niet enkel de liefde met elkaar 

bedrijven, maar beginnen met het verspreiden en uiten van liefde, naar elkaar en naar 

onszelf. 

Alrun Bernhard en Gwyneth Sleutel
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TERUGBLIK 
Docent Europese studies Erik van Ree ontpopte zich 
tijdens zijn studie als bevlogen Maoïst: ‘Wat tijdens de 
studie aangeboden werd vonden we onzin. Het was 
niet marxistisch’ 



DE ODETERUGBLIK

Babel

Hoe is het studentenleven veranderd door de jaren heen? Babel 
blikt terug met dr. Erik van Ree (1953), verbonden aan de UvA 
als docent bij Europese Studies.   
Tekst /// Marloes Hesen    Beeld /// Saskia Groenewegen

Het kantoor van Erik van Ree bevindt zich diep in het Oost-
Indisch Huis, goed verstopt en enkel bereikbaar via meerdere 
trappen. Van Ree was jaren werkzaam bij het Oost-Europa In-
stituut, wat inmiddels onderdeel geworden is van Europese Stu-

dies. ‘Wij zijn twee jaar geleden weggegaan bij het P.C. Hoofthuis. Dat heb ik toen met enorm veel 
tegenzin gedaan, alhoewel ik het achteraf best wel gezellig vind hier. Waar ik nu zit is de zolder 
waar vroeger de boeken van het Oost-Europa Instituut bewaard werden.’

Hij mag dan op verschillende locaties gezeten hebben, Van Ree is zijn hele loopbaan bij de Univer-
siteit van Amsterdam gebleven. Hij begon in 1972 aan de studie natuurkunde, maar stopte daar al 
gauw mee. ‘Ik ben om twee redenen opgehouden: ten eerste was ik minder goed in algebra dan ik 
dacht, en ten tweede vond ik het gebouw Roeterseiland dusdanig verschrikkelijk dat ik dacht: ik 
kan hier gewoon niet al die jaren studeren.’ Van Ree verwisselde natuurkunde in zijn tweede jaar 
voor sociologie.

De keuze om in Amsterdam te gaan studeren stond altijd al vast: ‘Niet dat ik iets heb tegen andere 
steden, maar voor mij was er simpelweg geen andere mogelijkheid.’ De keuze had onder andere te 
maken met de naam van Amsterdam als linkse stad. De keuze voor politiek links werd hem thuis 
al met de paplepel ingegoten, maar tijdens zijn studie ontpopte Van Ree zich tot een bevlogen 
Maoïst. Samen met andere Maoïsten maakte hij veel stampij tijdens colleges. ‘We dachten dat we 
alles wisten. Wat tijdens de studie aangeboden werd vonden we onzin. Het was niet marxistisch, 
en als het dan wél marxistisch was, dan was het niet marxistisch genoeg.’

Op onderstaande foto zie je Van Ree protesterend met een spandoek. Hij had een duidelijke me-
ning en liet die ook altijd graag horen. ‘Ik vond, en vind nog steeds, spreken voor een publiek een 
van de leukste dingen. Ik vond het geweldig om ergens te staan tetteren en schreeuwen en een 
enorme ophef te maken.’ Maar het bestuur van de universiteit, daar hield hij zich grotendeels bui-
ten. ‘Een van de ideologische punten van het Maoïsme is dat je niet medeverantwoordelijk moet 
zijn in een kapitalistisch systeem voor het bestuur.’ 

Zelf heeft hij zijn maoïstische periode inmiddels achter zich gelaten. Ook de studenten van te-
genwoordig zijn wat milder, merkt Van Ree op, maar hij vind dat helemaal niet negatief: ‘Sowieso 
niet, niet alleen omdat ik nu docent ben. Ik denk dat het nooit een goed idee is dat je vanuit één 
specifieke wereldbeschouwing al het andere gaat proberen te bombarderen.’

Ophef en stampij

 
Erik van Ree (1953) studeerde af in 1978 als socioloog en promoveerde uiteindelijk in 1988 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft vele jaren gewerkt voor het Oost-Europa Instituut. 
Dit is later opgenomen als afdeling in Europese Studies, waar Van Ree momenteel nog steeds 
werkzaam is.

'Publieksfilosofie prikkelt de mensen om niet alleen de platgetreden pa-
den te nemen, maar leert ook bereid te zijn om anders te denken of min-
der vanzelfsprekende gedachten te verkennen. Filosofie nodigt mensen 

altijd uit om het onmogelijke te denken. De filosofie is nooit een vak dat zegt: 
“kijk, hier is de waarheid”, of “dit is het allerbeste argument”. Nee, elk argument is 
voor dát moment het beste argument. En dat komt altijd tot stand door hoor en 
wederhoor. In die zin is het ook een heel ander vak dan bijvoorbeeld natuurkunde 
of biologie. In zowel de filosofie als de publieksfilosofie blijven we filosofische 
teksten van duizenden jaren geleden koesteren en brengen ze steeds weer terug 
naar de actualiteit.’ 

Het lijkt inmiddels niet meer dan natuurlijk en logisch dat filosofie een rol speelt 
in het publieke debat – men lijkt nooit geleefd te hebben in een tijd waarin het 
géén rol speelde. Maar die vanzelfsprekendheid is er niet altijd geweest, legt Huij-
er uit: ‘Publieksfilosofie is een vrij recent begrip in Nederland. Filosofie Magazine 
(een populair filosofisch tijdschrift in Nederland en België, dat een belangrijke 
rol heeft gespeeld in het vestigen van de publieksfilosofie, red.) is ongeveer 25 
jaar geleden gestart. Daarvoor had je wel een aantal denkers die zich publieke-
lijk manifesteerden; iemand als Hans Achterhuis bijvoorbeeld, die altijd vanuit 
de academische filosofie te horen kreeg dat publieksfilosofie eigenlijk geen echte 
filosofie is. Met de oprichting van Filosofie Magazine en de opmars van filosofi-
sche cafés, een trend die uit Frankrijk overgewaaid kwam, is de filosofie langzaam 
maar zeker het publieke domein binnengedrongen.’

Onderscheid
Wat publieksfilosofen onderscheidt van academische filosofen, is dat ze zowel 
recente als oude filosofieën aan het brede publiek overbrengen. Hiervoor moeten 
ze steeds ‘vertalingen maken van moeilijke teksten en lastige gedachten’, aldus 
Huijer. ‘Daarbij is het uitzonderlijk belangrijk om zo min mogelijk te versimpelen, 
maar om werkelijk een vertaling te maken van moeilijke gedachten naar iets con-
creters dat iedereen begrijpen kan. Want juist die moeilijke gedachten helpen om 
de complexiteit en diepere lagen van vraagstukken in te zien. Het is de taak van de 
publieksfilosoof om deze in het publieke domein te brengen, bijvoorbeeld door ze 
te koppelen aan dagelijkse voorbeelden.’ 

Termen als het ‘publieke domein’ en het ‘publieke debat’ roepen de vraag op wie 
precies tot dit ‘publiek’ behoren. Huijer komt voor lezingen in heel Nederland, 
van Groningen tot Middelburg tot ‘overal en nergens’. Voor haar is het publiek 
iedereen: ‘Ik filosofeer nog net niet met mijn hondje. Maar ik kan wel al met een 
baby filosoferen. Als ik voor een baby zorg, dan vraag ik me altijd af: hoe kan ik 
ervoor zorgen dat dit kind leert dat er verschillende manieren zijn om in de we-
reld te staan? Voor mij is het een levenshouding, iedereen is publiek.’ Vanuit deze 
mentaliteit maakt iedereen onderdeel uit van deze wereld en deelt daarmee wer-
kelijk in de vraag hoe die wereld vorm zou moeten hebben en krijgen. En daar-
mee komen we bij een van de belangrijke herzieningen voor Huijer in de pu-
blieksfilosofie: ‘Wat ik wel echt nog een strijdpunt vind in ons land, is om de 
filosofische traditie zodanig uit te breiden dat ook mensen met een andere cultu-
rele achtergrond dan wit-Nederlands worden aangesproken door de filosofie. Dat 
is lastig, omdat de filosofische canon die gedoceerd wordt aan de filosofiefacultei-
ten toch nog grotendeels uit westerse witte mannen bestaat. Ik vind het heel be-
langrijk om te zorgen dat heel veel soorten mensen aan filosofie doen. Daar heb 
ik wel een modulerende rol in willen spelen als Denker des Vaderlands. Hoe kun 
je zorgen dat je tussen al die verschillende mensen in staat?’ 

Het nadenkende publiek
‘Je kan filosoferen met een hondje, met een baby of met 
een taxichauffeur’, aldus filosoof en hoogleraar Marli Huijer 
(1955). Voor deze voormalig Denker des Vaderlands is 
mensen aan het denken zetten bijna een levenstaak. Huijer 
brengt een ode aan de publieksfilosofie.    
Tekst /// Alrun Bernhard en Sjors Roeters    Beeld /// Sietske Arnoldus

 
Marli Huijer (1955) was Denker des Vaderlands van 2015 tot 2017. Ze heeft 
verschillende publicaties op haar naam staan, waaronder de boeken Achterblijven 
en Ritme. Ze  studeerde ooit af in de geneeskunde.



M et een carrière als diplomaat voor ogen begon Anoek Nuyens vol goe-
de moed aan Taal- en cultuurstudies. Haar doel was het verbeteren 
van de wereld. In de universiteitsbibliotheek raakte Nuyens echter 

geïnspireerd door een boek van Marianne van Kerkhoven, die wordt gezien 
als de eerste dramaturg van de Lage Landen. ‘Fuck, ik moet dramaturg wor-
den!’, schoot door Nuyens’ hoofd en met het boek nog onder haar arm haastte 
ze zich naar de kamer van de studieadviseur. 

Hoewel ze niet langer een baan als diplomaat ambieerde was het verlangen 
om bij te dragen aan een betere wereld niet verdwenen. Tijdens haar studie 
Theaterwetenschap dacht Nuyens na over haar rol in de wereld. Ze leerde 
dat er meer is dan alleen theater. ‘Op de toneelschool draait alles om theater, 
terwijl we bij Theaterwetenschap leerden dat er nog een hele wereld buiten 
het theater is. Ik zie theater als een levensgrote maquette waarbij we allerlei 
ontwikkelingen in de samenleving tonen en bespreken.’ Nuyens ziet de thea-
terruimte dan ook als een politieke ruimte: een ruimte waar plek is voor nieu-
we denkbeelden en voor discussie. ‘De theaterruimte ervaar ik niet als iets 

“definitiefs”, maar liever als iets dat vloeibaar is. Een plaats waar een wereld 
gecreëerd wordt die er nog niet is, maar waarvan we kunnen hopen dat die 
er zal komen. Ik wil mensen verleiden na te denken over parallelle werelden 
naast de bestaande orde.’

Een liefde voor de wereld 
Tijdens haar studie Theaterwetenschap heeft Nuyens naar eigen zeggen le-
ren ‘kijken’. Ze ontdekte hoe ze objecten en situaties in een context kon plaat-
sen, maar ook hoe ze er betekenis aan kon geven.  Ze richtte haar blik meer 
naar buiten en werd uitgenodigd ook na te denken over andere media om 
een verhaal te vertellen. ‘Soms zie ik verhalen verbeeld op toneel, waarvan ik 
denk dat ze geschikter waren geweest voor een essay of voor een verhaal in 
de krant.’ Vandaar dat Nuyens naast haar werkzaamheden als theatermaker 
en dramaturg ook als curator en journalist werkt, en zelfs een jaar adviseur 
bij de Raad voor Cultuur is geweest. ‘Ik heb niet gestudeerd voor actrice of 
performer, maar ga het podium op omdat ik de urgentie voel om een verhaal 
te vertellen.’ Nuyens beschrijft haar theater als documentair theater, met een 
activistische ondertoon. ‘Ik zie theater als een ontmoeting tussen gedachtes 
en mensen, een democratische manier om tot een gesprek te komen.’ Na af-
loop van haar voorstellingen maakt Nuyens dan ook graag ruimte voor een 
gesprek. Hetzij met een politicus, een milieuactivist of een andere denker. De 
illusie van de voorstelling wordt doorbroken en de werkelijkheid komt het 
theater binnen. Nuyens wil de positie van de toeschouwer hiermee openbre-
ken en verlangt naar meer denkers en politici in het theater. ‘En hoe lukt dat 
nou beter dan ze zelf op het podium uit te nodigen?’ 

Zonder haar studie zou Nuyens naar eigen zeggen een heel andere theaterma-
ker geweest zijn. Ze kan bij het spelen van Triviant, als afgestudeerde theater-
wetenschapper, nog geen vijf stukken van Shakespeare noemen, maar haar 
blik naar buiten is wel enorm verbreed. ‘Ik laat me eerder stimuleren door 
een posthumanistisch manifest dan door een trend in het theater. Natuurlijk 
heb ik een liefde voor theater, maar ik hou nog meer van de wereld.’ 

De wereld 
in theater 

Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de bril van 
een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: Anoek 
Nuyens (1984), afgestudeerd in Theaterwetenschap en 
nu werkzaam als theatermaker, journalist, schrijver, maar 
vooral als ‘denker over de wereld’.     
Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Laila Mol  

 
 
 

Anoek Nuyens    
 1984
Studie 
 Bachelor Theaterwetenschap  
Afstudeerjaar 
 2011
Werk 
 Theatermaker, journalist, schrijver
Salaris 
 Ongeveer €33.000 bruto per jaar

BROOD OP DE PLANK
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Voor de Volkskrant keek onderzoeker en journalist Jitse Schuurmans naar wat mensen 
nou eigenlijk doen op datingwebsites en dating-applicaties. Wat voor soort contacten 

houden mensen er aan over? Hebben mensen seks op een eerste date? Handige informatie 
zo vlak voor Valentijnsdag!    Tekst /// Robin Dirker en Kay Rutten    Beeld /// Elianne Koolstra en Anne Posthuma

HET INTERVIEW

Een volle werkweek 
swipen voor 

Valentijnsdag
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Hook-ups zonder sociale controle
Door het onderzoek tijdens zijn master werd zijn 
interesse in de Amerikaanse manier van daten 
nog verder aangewakkerd. Hij kreeg een kans 
om te promoveren op de ‘hook-up’ cultuur op 
Amerikaanse campussen. Daar viel vooral het 
enorme cultuurverschil op tussen de Verenigde 
Staten en Nederland. ‘In Nederland is seks veel 
meer geworteld in relaties. Hier nodigen de ouders 
van hun zoon of dochter de vriend of vriendin over 
het algemeen snel thuis uit, vertelt Schuurmans. 
Daarmee zorgen we er in Nederland beter voor dat 
de eerste keer veilig gebeurt en in een vertrouwde 
omgeving. Eigenlijk best slim van die vrijgevochten 
ouders van ons. ‘In de Verenigde Staten gaat dat 
echt heel anders: daar gaan ze massaal het huis 
uit op hun 18e, naar studentencampussen, omdat 
daar helemaal geen sociale controle heerst, gaan 
er allemaal andere normen gelden. Daar is de 
relatiecontext behoorlijk anders’, legt hij uit. 

Het traditionele daten is op de Amerikaanse 
campussen waar de studenten ook echt wonen, 
namelijk bijna helemaal verdwenen. Volgens 
Schuurmans zijn daar bijna alleen nog maar ‘hook-
ups’. ‘Het verschil is natuurlijk ook dat je in de 
Verenigde Staten pas vanaf je 21ste officieel mag 
drinken en een bar in mag. Wat overigens niet 
betekent dat studenten niet drinken, alleen dat dit 
gebeurt op studentenfeesten en niet zo snel in cafés’, 
verduidelijkt hij. Het leven van de Amerikaanse 
student speelt zich dus volledig af op een bijna 
autonome campus met weinig overzicht. Daarnaast 
speelt religie ook nog een rol op de Amerikaanse 
campus. Omdat een meerderheid van de studenten 
in de Verenigde Staten religieus is opgevoed, en 
religie een belangrijke rol speelt in het dagelijkse 
leven, is het veel minder geaccepteerd om seks voor 
het huwelijk te hebben. Of althans om er openlijk 
over te praten. Al geeft Schuurmans toe dat het 
lastig was om precies uit te vinden in hoeverre dat 
relaties beïnvloedde. Een ander onderzoek kwam 
wel met een interessante bevinding: ‘Studenten 
die op een katholieke campus wonen schijnen wel 
meer te scharrelen dan niet religieuze campussen’, 
zegt Schuurmans lachend.

Gokken op de liefde
Terug naar de Nederlandse studentendatingwereld. 
Misschien vinden hook-ups hier minder plaats, toch 
kunnen ook wij ons terrein beter verplaatsen naar 
‘de echte wereld’ dan naar die van de datingapps. 
Volgens Schuurmans zijn apps als Tinder namelijk 
opgezet als een soort fruitautomaten. ‘Het werkt 
volgens dezelfde principes als de gokautomaten 
in het casino, de app-ontwikkelaars gebruiken 
dezelfde toepassingen’, vertelt hij. De bedoeling 
van de ontwikkelaars is dat je zo lang mogelijk op 
die app zit. ‘In de termen van de gokwereld heet 
dat een closed-circuit, je blijft continu benieuwd 
wat er kán gebeuren. Je wordt wel zesduizend 
keer teleurgesteld, maar misschien is de 6001ste 
keer wel raak’, zegt hij serieus. Die hoop houdt de 

‘spelers’ van de app verslingerd en zorgt ervoor 
dat ze blijven spelen. Hoop alleen is overigens 
niet genoeg. ‘Onderzoek heeft uitgewezen dat bij 
machinegokken het extra verslavend werkt als je af 
en toe een kleine winst boekt’, weet Schuurmans. ‘Ze 
hebben geëxperimenteerd met machines waarbij 
je af en toe een grote winst en af en toe een kleine 
winst kreeg, en het bleek dat bij af en toe een kleine 
winst de verslaving groter is.’ Elke keer dat Tinder 
je koppelt aan een match (yes! Er is dus toch nog 
hoop), blijf jij dus langer hangen op die app.

Toch is er een kanttekening te plaatsen bij de 
aanname dat datingwebsites nauwelijks zouden 
werken. Voor veertigplussers werkt het namelijk 
uitstekend! ‘In heel Europa en de Verenigde Staten 
zie dat van mensen onder de 30 minder dan 10 
procent zijn of haar laatste partner via het internet 
ontmoet heeft’, vertelt Schuurmans. Vanaf 40 jaar zie 
je echter een gigantische omslag. Vanaf die leeftijd 
heeft bijna 40 procent zijn of haar partner ontmoet 
via het internet. Volgens Schuurmans is hier een 

sociologische verklaring voor. ‘Het zijn mensen 
die onderdeel zijn van een ‘dunne markt’. Dunne 
markten zijn mensen die in het dagelijkse verkeer 
niet heel veel mogelijke partners tegenkomen’, 
verduidelijkt hij. Je moet dan vooral denken aan 
veertigplussers waarvan een groot deel van hun 
collega’s een relatie hebben. Maar ook nog oudere 
mensen, lesbiennes en homo’s op bijvoorbeeld 
het platteland. ‘Deze groepen mensen blijken juist 
heel veel profijt te hebben van internetdating. 
Zij vinden op deze manier veel makkelijker een 
partner’, vertelt de promovendus. Hij moet wel een 
kleine kanttekening maken: het onderzoek dateert 
uit 2012, nog voordat Tinder echt groot aansloeg, 
zeker in Nederland. Toch denkt Schuurmans dat 
het aandeel van internetdating op de relatiemarkt 
alleen nog maar groter is en gaat worden. Zeker 
gezien de constante technologische ontwikkeling, 
ook op dating gebied.

Tinder blijft voor ons studenten echter een spelletje, 
zoveel is wel zeker. Een spel dat bovendien bijna 
niet te ‘winnen’ valt. Sterker nog als je écht een date 
wilt vinden voor valentijn, kan je beter naar ‘De 
Gieter’ of ‘De Kleine’ gaan. 

GEMIDDELD KOST HET 
ACHTENDERTIG UUR 
SWIPEN EN CHATTEN 

VOORDAT ER EEN DATE 
UIT ROLT OP TINDER

 

Jitse Schuurmans (1981) is journalist en 
onderzoeker. Hij schreef voor de Volkskrant over 
internetdating, datingapps en pick-up goeroes. 
Recent is hij gepromoveerd op de ‘hook-up’ 
cultuur op Amerikaanse universiteiten.
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HET INTERVIEWHET INTERVIEW

S chuurmans valt meteen maar met de deur in 
huis. ‘Als je op Tinder op zoek bent naar een 
snelle date dan kom je bedrogen uit’, lacht 

hij. Voor de Volkskrant onderzocht hij meerdere 
datingapps en gemiddeld kost het achtendertig 
uur swipen en chatten voordat er een date uit rolt 
op Tinder. ‘Dat is evenveel uur als een volledige 
werkweek’, merkt hij droogjes op. Tinder valt dus 
wel een beetje af als je nu nog op zoek moet naar 
een date voor Valentijn.  

Flirten als tijdverdrijf
Tinder is dus niet de ideale app voor het regelen 
van een snelle date, maar ook niet voor losse 
sekscontacten. ‘Het is een maand swipen voor een 
relatie’, vertelt Schuurmans. De meeste mensen die 
op Tinder zitten zijn dus bereid om veel werkuren 
in hun liefdesleven te steken en ze zijn nogal 
afwachtend ingesteld. Hij moet wel aantekenen dat 
dit voornamelijk voor heteroseksuelen geldt. ‘Uit 
een data-analyse blijkt dat bij Grindr, een datingapp 
die helemaal gericht is op homoseksuele mannen, 
het sekspercentage en de snelheid waarmee men 
afspreekt een stuk hoger ligt.’ 

Volgens Schuurmans zijn apps als Tinder en Happn 
ook veel meer tijdverdrijf en spelletjes dan serieuze 
datingwebsites. Hij raakte geïnteresseerd in online 
dating, relaties en versieren in het algemeen toen 
hij voor zijn master antropologie drie maanden 
lang bij pick-up goeroes in de Verenigde Staten ging 
rondkijken. ‘In 2005  verscheen hierover het boek 
The Game met auteur Neil Strauss in de hoofdrol’, 
zegt Schuurmans. Een instant hit: mannen en 
jongens over de hele wereld verslonden het boek 
en wilden net zoals Strauss veranderen van een 
‘loser’ naar een ware vrouwenverslinder. ‘Er 
schoten toen allemaal lokale clubjes uit de grond, 
zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Ik ben 
in San Francisco toen een tijdje met zo’n versier- 
en verleidgroep opgetrokken.’ Het boek The Game 
zorgde voor veel ophef, onder andere door de 
manier waarop Strauss en zijn volgelingen met 
vrouwen omgingen: de versierders richten zich 
op vrouwen die onzeker overkomen en proberen 
met pseudo-wetenschappelijke tactieken die 
onzekerheden uit te buiten. Naar aanleiding van zijn 
tijd in Amerika schreef Schuurmans hierover zelf het 
boek  ‘De versierkunstenaars. De verliezers van het 
spel.’ Het was een antropologische veldstudie naar 

het haantjesgedrag van voorheen timide mannen, 
waarin de antropoloog ook zelf deelnam aan het 
versieren van vrouwen. Hij ondervond aan den lijve 
dat niet iedereen het daadwerkelijk in zich heeft om 
een casanova te worden. Volgens hem is daardoor 
nu ook vrij weinig meer van de pick-up cultuur 

over. ‘Mannen werd voorgehouden dat ze allemaal 
vrouwen konden versieren terwijl in de realiteit dat 
maar een heel klein groepje daadwerkelijk lukte.’ 
Ondertussen verdienen ‘verleiders’ als Strauss, 
onder andere door de boekverkoop, nog altijd veel 
geld aan al die onzekere mannen. 

MANNEN WERD 
VOORGEHOUDEN DAT 

ZE ALLEMAAL VROUWEN 
KONDEN VERSIEREN 

TERWIJL DAT MAAR EEN 
HEEL KLEIN GROEPJE 

ECHT LUKTE
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'Ik heb mijn eerste boek over Houellebecq 
uitgebracht in 2004, waarna ik een aantal 
congressen over hem heb georganiseerd en 

ik was een van de eersten – ja, ik zit nu mezelf te 
promoten – die iets over hem publiceerde, want in 
Frankrijk was hij een beetje not done. Het is grappig 
dat het vooral academici buiten Frankrijk zijn die 
hem het meest promoten’, vertelt van Wesemael.  
 
Gokken op de liefde
Dat Houellebecq in zijn eigen land not done is blijkt 
uit zijn briefwisseling met de Franse intellectueel 
Bernard-Henri Lévy, gepubliceerd in de bundel  
Ennemis publics (2008). Hierin neemt hij de  
Franse elite de maat: Houellebecq is en profileert 
zichzelf als een zonderling figuur; als een publie-
ke vijand; als iemand Aan de rand van de wereld 
(2015), zoals zijn vertaler Martin de Haan hem 
in zijn essaybundel over Houellebecq beschrijft.  
‘Veel mensen in Frankrijk nemen hem niet met 
een ironische afstand. Naar aanleiding van  
Soumission uit 2015 (waarin Houellebecq een  
fictieve dystopie schetst van een geïslamiseerd 
Europa, red.) distantieerde François Hollande  
zich bijvoorbeeld van hem en kaapte Marine Le 
Pen meteen zijn denkbeelden. 

Houellebecq is een provocateur en beweegt 
zich heel bewust in de media: de Islam noem-
de hij de meest achterlijke religie. In Ennemis 
publics schrijft hij: ‘Het zou leuk zijn als men-
sen eens een internationaal onderzoek naar 
mij zouden doen.’ Naar aanleiding daarvan 

vroeg ik academici over de hele wereld om een  
receptieonderzoek te doen in eigen land. Opval-
lend genoeg is hij in Nederland vanaf het begin  
gevierd met veel relativeringsvermogen; mis-
schien is dat wel de Nederlandse tolerantie’, aldus 
Van Wesemael.

Dieper dan lijkt
‘Het werk van Houellebecq is provocatief maar 
met een diepere boodschap: we leven in een 
maatschappij waar geen taboes meer zijn. Hij is 
daarnaast ook sterk nostalgisch: al zijn karakters 
onderschrijven het idee dat er geen gemeenschap-
pelijkheid meer is, dus komt hij erop uit dat religie 
iets is waar we misschien baat bij kunnen hebben, 
zoals in Soumission. Hij laat zien dat wij als indi-
vidu onze identiteit veel meer dan vroeger ophan-
gen aan allerlei culturele artefacten: reclames, po-
litieke framing. We zijn niet langer onafhankelijk in 
de manier waarop we onze identiteit construeren. 
Zeer kenmerkend voor Houellebecq is dan ook 
om de negatieve aspecten van de postmoderne 
vrijheid te belichten, middels een what-if history, 
waarin karakters alternatieve scenario’s op de re-
aliteit van de eigentijdse maatschappij bedenken. 
Er komen karakters in voor die zelfdestructief zijn, 
castratiefantasieën hebben, zelfmoord plegen of 
verdwijnen.’ 

Lyotard’s idee van “the end of grand narratives” 
brengt Houellebecq ook heel sterk naar voren. 
Dat zien we bijvoorbeeld in zijn de kritische ver-
handeling over het communisme, Les Particules 

Élémentaires (1998). Tegelijkertijd ironiseert en 
relativeert hij dat weer. Vaak neemt hij een sprong 
in de toekomst en denkt hij vanuit een eigentijdse 
realiteit die hij vervolgens extrapoleert – door-
denkt tot in het absurde. Hij gebruikt dus realisti-
sche strategieën maar maakt ze tegelijkertijd bela-
chelijk, aldus Van Wesemael. Op een heel bewuste 
wijze mengt Houellebecq verschillende genres 
met elkaar om zijn verhaal te vertellen. In La Carte 
et le Territoire (2010) bijvoorbeeld, wisselt hij een 
detective-narratief af met verhandelingen over 
beeldende kunst en architectuur. Is Houellebecq 
daarmee postmodern? Van Wesemael: ‘Ik zie hem 
als een post-realist. Kunstenaar en criticus Jed 
Martin schreef over La Carte et le Territoire: ‘Het is 
niet realistisch en niet postmodern; het zit ergens 
tussenin.’

De onderliggende gedachte van Houellebecq is 
volgens Van Wesemael de volgende: ‘the end of 
grand narratives leidt tot vervreemding ten op-
zichte van het zelf en de maatschappij, en dat leidt 
weer tot agressie, zoals in La Carte et le Territoire, 
als Houellebecq zichzelf met een scalpel aan stuk-
ken snijdt’. 

Tegen de achtergrond van de staat 
van de hedendaagse roman onder-
zoekt assistent professor Franse 
en Europese literatuur Sabine van 
Wesemael het werk van de Franse 
schrijver Michel Houellebecq (1956): 
een provocatieve schrijver die zich 
controversieel doch populair  
in de media beweegt.      
Tekst /// Abel van Oosterwijk en Sjors Roeters     
Beeld /// Claire Anin

Houellebecq en zijn extreme contemporary novels

 

Sabine van Wesemael promoveerde in 1999 
op de muziek in À la recherche du temps 
perdu van Marcel Proust en doceert tegen-
woordig Franse en Europese literatuur.

BEELD

Beeld /// Sietske Arnoldus
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antwoordde zij: ‘waarom zou je als actrice niet naar bed gaan met een produ-
cent, regisseur of leraar als dat je carrière bevordert?’ Dat lijkt me nou niet 
bepaald de juiste instelling van de jonge, zelfstandige, nieuwe vrouw die zich 
wil meten met de man. Het moet namelijk toch niet zo zijn dat persoonlijke 
integriteit en zelfwaardigheid ondergeschikt zijn aan persoonlijk succes. Het 
lijkt me, dat de werkelijke nieuwe vrijgevochten vrouw in opstand komt zon-
der collectief, zonder cultuur- en mediaoffensief, zonder een entiteit buiten 
henzelf, de ‘kwade man’, ‘de machtssituatie’. Maar ik ben een man, dus ik weet 
niets. 

Komiek Dave Chappelle vergelijkt in een van zijn jongste twee comedy speci-
als, The Bird Revelation (2017), die in zijn geheel eigenlijk een commentaar 
is op de Weinstein-affaire, de angstigste ervaring van zijn leven (de keer toen 
hij met een witgewaste kwart ton op zak, gekregen van een aantal drugshan-

delaars na een avond stand-up, ’s nachts huiswaarts keerde, zich bewust van 
de mogelijkheid dat hij, reizend door de achterbuurten van New York, elk  
moment beroofd en vermoord kon worden) met hoe een vrouw zich te allen 
tijde moet voelen. Ook zij heeft volgens Chappelle iets zeer waardevols dat ge-
vaar over zich uitroept, al is dat dan van materiële aard. Op deze manier stelt 
Chappelle de zware rol voor die de vrouw is toebedeeld in deze boze wereld, 
als één van slachtofferschap. Het gelijk staat dan ook volkomen aan haar zijde 
als zij deze weigert. Maar Chappelle is, zoals hij erkent, een man dus kan hier 
eigenlijk ook niets van zeggen. Alleen is Chappelle wel, zoals hij vertelt, zwart. 
En zoals iedereen weet heeft ook die groep het zwaar te verduren gekregen, 
zwaarder dan de kleinburgerlijke, netafgestudeerde jonge feminist die in de 
krant schreeuwt en op tv verschijnt. Toch heeft hij het er, in een wereld die 
hem van geboorte op achterstand heeft gezet, uiteindelijk niet slecht van af 
gebracht. De boodschap van Chappelle is: als vrouw heb je volkomen gelijk, 

maar een klopjacht op je onderdrukker levert op lange termijn niets op, want 
dan bestrijd je het probleem louter symptomatisch; Afro-Amerikanen zijn in 
Amerika verder gekomen door uiteindelijk een alliantie – die nog altijd in ont-
wikkeling is – te sluiten met hun onderdrukkers, niet door hun onderdrukkers 
aan het kruis te nagelen. 

Amazonenfeminisme 
‘Dissident-feminist’ Camille Paglia, auteur van onder meer het controversiële 
Sexual Personae (1990), treedt al sinds jaar en dag op tegen het soort feminis-
me dat zich, beïnvloedt door het postmodernisme, beperkt tot systeemkritiek. 
Paglia ziet hoe generaties feministen na haar – zelf was ze onderdeel van de 
tweede feministische golf – vervreemd zijn geraakt van de natuur, waar seks 
een onderdeel van is. Seksualiteit en gender worden in postmoderne theorie-
en veeleer voorgesteld als iets dat maatschappelijk bepaald wordt, als iets dat 
op conventies berust, als iets dat geen biologisch fundament heeft, maar een 
sociale, een woordelijke. Het ‘woord-fetisjisme’ dat Paglia onze tijdgeest ver-
wijt geldt dan ook voor het feminisme dat zich beperkt tot een sociale machts-
context, maar dat de ogen sluit voor de amorele krachten en hiërarchieën van 
de natuur. Met haar ‘amazone-feminisme’ ziet Paglia veel liever een feminisme 
dat een boodschap van persoonlijke verantwoordelijkheid uitdraagt, niet de 
feministische cohorten die de vinger naar de man wijzen en beroep doen op 
cultuur, voordat ze dat op zichzelf doen. Eigenlijk is dat, volgens Paglia, het 
verlangen naar paternalisme in de vorm van cultuur, het paternalisme dat 
haar generatie zo moeizaam heeft omvergeworpen. 

In navolging van Freud, die onterecht in onze tijd van Ratio en Wetenschap in 
diskrediet is gebracht, ziet Paglia de vrouw als de sekse die het dichtste bij de 
natuur staat. Zij heeft daarom de eigenlijke broek aan. Paglia beweert dat, 
door naar de kunst- en literatuurgeschiedenis te kijken, de man geen raad 
weet met de dominantie van de vrouw; de kunsten zelf zijn daar resultaat van. 
Seksuele vergrijpen zijn een agressieve uiting van de onmachtige man, onwe-
tende hoe hij met de vrouw en haar seksualiteit om moet gaan. Men hoeft 
daarvoor alleen te denken aan de passage van A Room of One’s Own (1929) 
waarin Virginia Woolf zich op satirische toon afvraagt waarom er zoveel boe-
ken door mannen over vrouwen zijn geschreven maar geen door vrouwen 
over mannen. 

OPINIE 

Nieuwe vrouw, neem verantwoordelijkheid 

SEKSUELE VERGRIJPEN ZIJN 
EEN AGRESSIEVE UITING VAN DE 
ONMACHTIGE MAN, ONWETENDE 

HOE HIJ MET DE VROUW EN HAAR 
SEKSUALITEIT OM MOET GAAN

 
Abel van Oosterwijk (1994) studeert Nederlands en Engels.  
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N aar aanleiding van de Harvey Weinstein-affaire verscheen schrijver Alma 
Mathijsen, samen met een aantal andere (jonge, witte, hoogopgeleide) 
vrouwen, in DWDD. Het enkele woord waarmee ze antwoord gaf op de 

openingsvraag van de presentator over hoe het toch allemaal heeft kunnen 
gebeuren vatte het argument dat vele (jonge) feministen terzelfdertijd in de 
#metoo-discussie gebruikten, in zijn elementairste vorm: ‘macht’. 

De machtsituatie 
Het is de vrouw die prooi is in een machtscontext zoals die speelde rondom 
Weinstein en als hierin seksueel over de scheef wordt gegaan is er, zo rede-
neert Mathijsen, sprake van een ‘verkrachtingscultuur’, welke dan weer in een 
directe relatie staat met ‘het patriarchaat’ – lege, uit Amerika overgewaaide 
en in deze context niets betekende termen die gelijkstaan aan woorden als 
‘cultuurmarxisme’. Hoewel mannen als Weinstein absoluut gebruikmaken van 
hun machtspositie die hen ertoe in staat stelt om over te gaan tot daden die 
vanuit een strafrechtelijk en zedelijk opzicht beschouwd onacceptabel zijn 
en rechtswege vervolgd dienen te worden, vergeten (jonge, witte, hoogopge-
leide) feministen als Mathijsen dat seksueel vergrijp niet enkel een daad van 
macht is, maar ook een daad van seks; dat wil zeggen: seks ís macht; en macht 
is inherent agressief. Om deze agressieve machtsdrift in toom te houden, is 
er beschaving. Als men het beschavingsprincipe laat vieren, in geval van on-
dermaatse sociale controle, zoals in de omgeving van Weinstein, kan men 
barbaarse vergrijpen begaan. Een verkrachter is daarom ook vaak ofwel een 
niet gesocialiseerde randfiguur ofwel een ‘beschaafd’ individu in onzedelijke 
omstandigheden.

Dat er jacht gemaakt wordt op mannen van het slag Weinstein, mannen die 
uit impotentie hun sociale macht moeten handhaven door diezelfde macht te 
bewijzen en staven middels een seksuele daad, lijkt me zoals gezegd ethisch 
gezien volkomen gerechtvaardigd. Vrouw en samenleving heeft daarom vol-
komen gelijk deze verkeerde mannen aan het kruis te nagelen; maar de kwes-
tie lijkt mij een andere, namelijk die van verantwoordelijkheid. Want waarom 
treft Weinstein de volle blaam? Heeft de vrouw ook niet enigszins haar verant-
woordelijkheid te nemen als zij in een netelige situatie terecht komt? Moet zij 
daar niet zelf tegen optreden; waarom zwijgt zij, ziet ze het als gewoon, als iets 
dat bij haar carrière hoort? 

Het gelijk van de vrouw 
Ik sprak laatst een jonge vrouw die zich in de Nederlandse theaterwereld be-
weegt en toen ik haar bevroeg over wat zij nou over het hele gebeuren dacht, 

Weinsteinmannen hebben het de laatste tijd terecht zwaar 
te verduren gekregen. Maar het basisargument dat vaak en 
vooral door de jonge feminist wordt aangedragen is macht, 
sociale macht. Seksueel vergijp is eigenlijk een uiting van 
sociale onmacht, een wanhopige aggresieve daad tegen de 
mystieke, dreigende seksualiteit van de vrouw. 
Tekst /// Abel van Oosterwijk    Beeld /// Elliyah Dyson 

Onlangs betrapte ik mijzelf erop dat ik alweer doelloos door mijn 
facebooktijdlijn aan het scrollen was. Toen Facebook voor de zo-
veelste keer aan mij vroeg hoe ik mij voelde had ik er genoeg van. 

Met een paar handgebaren wist ik de meest gebruikte applicatie van het 
moment van mijn telefoon te verwijderen. Een gevoel van opluchting. 
Het zou mij niet verbazen als de ‘toename van burn-outs’ waar ik telkens 
over lees een consequentie zijn van excessief mediagebruik.  

Mijn afwijzende stellingname jegens toenemende burn-outs werd mij 
niet in dank afgenomen. Menigeen kwam met bronnen om het aan te 
tonen. Vooral de enquête van de Landelijke Studentenvakbond kwam 
ter sprake. Zij oordeelden dat ‘één op de drie studenten een verhoog-
de toename had op een burn-out’. Over dit wil ik het volgende zeggen: 
er reageerden slechts 342 correspondenten, nog geen zes procent van 
de database. Dat is extreem laag vergeleken met de 60 tot 70 procent 
die professionele peilingorganisaties regelmatig halen.  Er is dus geen 
eenduidig onderzoek. Laten we in een tijd waarin iedereen met dyslexie  
wordt gediagnostiseerd niet te vaak in de slachtofferrol kruipen.

Toch wil ik het fenomeen van verhoogde stress onder studenten niet zo-
maar afdoen als alchemie. De burn-outs doen mij denken aan de omstre-
den theorieën van Sigmund Freud en dan met name het principe van het 
lustwezen. Nee, ik geloof niet in het oedipuscomplex, maar om daarmee 
gelijk Freud af te schrijven gaat mij te ver. We schrijven Newton toch ook 
niet gelijk af omdat hij dacht van ijzer goud te kunnen maken? 

Het lustwezen waar Freud het honderd jaar geleden over had wordt in 
de eenentwintigste eeuw op de proef gesteld. Met het lustwezen doel ik 
op de excessieve beeldcultuur waarin voortdurend geschreeuwd wordt 
om bevrediging, erkenning en zoveel mogelijk likes. Het lustwezen, dat 
voor zijn lustwinst volledig van de ander afhankelijk is, wil van de ander 
directe, onmiddellijke lustbevrediging. Facebook par excellence dus. Ik 
eet een friet mayo op het strand, dat deel ik met mijn ‘vrienden’ en bij 
meer dan tien likes is het voor herhaling vatbaar. 

Het lijkt alsof we in een wereld leven waarin onmiddellijke behoefte-
bevrediging de maatstaf is geworden. Het evenwicht tussen het lust-
principe en het realiteitsprincipe, waarbij het realiteitsprincipe stelt dat 
sommige van onze lusten worden opgeheven in functie van verder gele-
gen doelen, lijkt te zijn verdwijnen. Zijn we alleen nog maar gericht op 
onmiddellijke individuele behoeftebevrediging? En zou deze drang naar 
onmiddellijke behoeftebevrediging een antwoord kunnen geven op de 
mogelijke toename van studenten met burn-outs? 

Hoe dan ook, verwijder eens die facebookapp, en geniet van een oase 
van rust. 

Het lustwezen 

Tekst /// Robin Dirker   Beeld /// Laila Mol

HEEFT DE VROUW OOK NIET ENIGSZINS 
HAAR VERANTWOORDELIJKHEID TE 
NEMEN ALS ZIJ IN EEN NETELIGE 

SITUATIE TERECHT KOMT?



Duurzaam leven met een klein budget lijkt moeilijk, maar het is makkelijker dan je denkt. Vijf producten, 
vijf manieren om, zo goed als het gaat, te letten op het welzijn van mens, dier en milieu.    
Tekst /// Alrun Bernhard    Beeld /// Jikke Lesterhuis

UITGELICHT
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Bier en wijn
Als student ontkom je hier moeilijk aan, maar het is vrij lastig te bepalen wel-
ke bier of wijn nou milieuvriendelijk is of niet. Er is vooral in de bierwereld 
weinig aandacht aan de kant van de consument voor het welzijn van mens 
en dier. Of is er is wel aandacht, maar het is moeilijk om de gestelde doelen 
in de praktijk te behalen. Zo is brouwerij het IJ van een volledig duurzaam 
brouwproces overgestapt naar half biologisch omdat hop, een van de basis 
ingrediënten voor bier, te vatbaar is voor ziektes. Veel gedronken bieren zoals 
Amstel, Grolsch en Hertog Jan scoren bij Rank-a-brand, een stichting die on-
afhankelijk merken keurt op welzijn voor mens, dier en milieu, niet meer dan 
een C. Het hoogst scorende biermerk, met een B, is Neumarkter Landbrauer, 
de glutenvrije versie. Wat kan je dan wel doen?

Alternatief 1 
Wijn wordt beter gecontroleerd dan bier: er bestaan meer keurmerken. Kies 
in de supermarkt voor biologische wijn of de Fair-Trade versie. Bij de produc-
tie van deze soort wijnen wordt uitputting van de grond voorkomen, spaarza-
mer omgegaan met water, CO2-uitstoot beperkt en worden er lichtere flessen 
gebruikt, wat weer uitstoot beperkt bij vervoer. Lokale wijnen doen het, uiter-
aard, weer beter dan wijn uit Zuid-Afrika.  

Alternatief 2
Mocht je wel bier willen drinken, kies dan eerder voor een glazen flesje met 
statiegeld dan een blikje. Het kost wat moeite om je flesjes terug te brengen, 
maar je kan het geld zien als een spaarpotje, geld wat je aan niks anders dan 
aan boodschappen kan uitgeven. Over bier uit een vat is helaas niet zoveel 
bekend, behalve dat een thuisvat veel stroom kost en daarmee belastender is 
voor het milieu. 

Schoonmaakmiddelen
Schoonmaakmiddelen zijn vaak niet heel goedkoop én niet goed voor het mi-
lieu. Om hun huis lekker te laten ruiken kiezen mensen vaak voor een alles-
reiniger met een fris geurtje. De wc reinigen ze met chloor, kleding wassen ze 
op een hoge temperatuur met wasverzachter. Voor de productie van schoon-
maakmiddelen zijn veel grondstoffen en energie nodig. Daarnaast blijven er 
na gebruik schadelijke stoffen achter én kunnen de plastic verpakkingen niet 
goed afgebroken worden. 

Alternatief 1
In de supermarkt worden steeds meer producten verkocht met het Europese 
Ecolabel. Deze zijn wat duurder dan andere middelen maar het prijsverschil 
is op te vangen door minder schoonmaakmiddel te gebruiken per schoon-
maakbeurt. Veel schoonmaakmiddel is ook helemaal niet nodig, met minder 
maak je net zo goed schoon. Vaak kan je twintig tot vijftig procent besparen, 
aldus de stichting Stimular voor duurzaam ondernemen. Was je kleding stan-
daard op 30 graden en draag ze langer dan één dag. 

Alternatief 2
In plaats van biologische middelen, kan je er ook voor kiezen om ouderwetse 
producten te gebruiken. Deze zijn heel goedkoop en door hun eenvoud beter 
voor het milieu. Azijn werkt bijvoorbeeld heel goed als allesreiniger en als 
kalkverwijderaar. Het ruikt niet zo lekker, maar dat los je dan weer op door in 
het water een paar druppels etherische olie te gooien. Ossengalzeep gebruik 
je om hardnekkige vlekken uit je kleding te halen. Dit is een dierlijk product, 
maar gemaakt van het afval wat overblijft bij de vleesproductie, dus wel iets 
om over na te denken. Let op bij groene zeep. Ook dit is een wondermiddel, 
maar minder effectief in kalkrijk water. In de gemeente Amsterdam is het wa-
ter bijvoorbeeld erg kalkrijk.  

Bewust goedkoop
UITGELICHT
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Vlees
De meeste invloed die je kan hebben op je ecologische voetafdruk, is je be-
wust worden van je vleesconsumptie. Volgens The Guardian is veeteelt ver-
antwoordelijk voor 70% van de waterconsumptie, 38% van het landgebruik 
en 19% van de opwarming van de aarde. Daarbij komt nog dat vlees, en in het 
verlengde daarvan andere dierlijke producten, vaak zo goedkoop is omdat er 
niet op dierenwelzijn wordt gelet. De overheid reguleert steeds meer, maar 
als consument heb je nog steeds de meeste invloed bij een bedrijf. Dus de 
vraag is: wat kan jij zelf doen? 

Alternatief 1 
Haal alle dierlijke producten uit je dieet. Dit zal in het begin niet makkelijk 
gaan, maar in de loop van de tijd ontdek je beter wat wel en niet bij je past. 
Een goede basis is in ieder geval het eten van noten, peulvruchten, veel fruit 
en het slikken van vitamines. Wat betreft budget is dit dieet makkelijk vol te 
houden als je simpeler eet. Niet elke avond wat anders willen eten, bijvoor-
beeld, of eerder kiezen voor een eenvoudige lunch van een boterham met 
pindakaas. 

Alternatief 2
Kijk of het mogelijk is om zo min mogelijk vlees te eten. Als je minder geld 
uitgeeft aan vlees, kan je het je ook veroorloven om, wanneer je het wel eet, 
biologische dierlijke producten te kopen. Vul eventueel de vleesloze dagen 
op met eieren, volgens het Voedingscentrum kun je twee tot drie eieren per 
week ter vervanging van vlees eten. Ga daarnaast voor peulvruchten. Mocht je 
helemaal veganistisch willen eten, dan kan je ook kijken naar vleesvervangers 
als ‘nepvlees’. Ze zijn niet allemaal duur en soms ook prima zelf te maken.  

Koffie 
Op een gemiddelde dag staan de tafels in de Universiteitsbibliotheek vol met 
kartonnen bekertjes koffie. Bekertjes koffie die, hoewel goed voor de concen-
tratie, niet altijd goed zijn voor het milieu of in goede omstandigheden zijn 
geproduceerd. Over het algemeen is er, volgens organisaties als Milieucen-
traal, het volgende aan de hand. Boeren krijgen een (te) lage prijs voor hun 
koffiebonen, waardoor ze meer moeten gaan produceren om rond te komen. 
De grond wordt intensiever gebruikt, er worden bestrijdingsmiddelen inge-
zet die effectiever zijn maar niet goed voor het milieu, en er worden bossen 
gekapt. Gelukkig zijn tegenwoordig de meeste koffiemerken bewust bezig dit 
te verbeteren. Wat kan je zelf doen?

Alternatief 1
Maak je koffie thuis en neem het mee in een thermoskan. In de supermarkt 
let je op keurmerken, zoals Fairtrade of UTZ. Het extra geld wat je hieraan 
uitgeeft, bespaar je weer door geen koffie meer buitenshuis te kopen. Een 
thermoskan kost rond de twintig euro, een eenmalige uitgave die je snel weer 
terugverdient. 

Alternatief 2
Mocht je het koffie-uurtje niet op willen geven, dan kan je ervoor kiezen een 
duurzame to-go beker te kopen én uit te zoeken waar de koffie van je favoriete 
koffietentje vandaan komt. Een duurzame beker kost rond de vijftien euro en 
past onder de meeste koffieapparaten. Koop je er eentje gemaakt uit bamboe, 
dan is dat ook weer beter dan plastic, wat niet afbreekbaar is. Met je beker 
kan je op de UvA het best naar de Universiteitsbibliotheek gaan. Toastable 
haalt zijn koffie bij Vascobello, een koffiemerk wat gecertificeerd is met het 
Rainforest Alliance keurmerk. Cormet, de cateraar van bijvoorbeeld het P.C. 
Hoofthuis heeft dit helaas niet. Helaas is het wel zo dat koffie bij de eerste 
gemiddeld een euro meer kost dan bij de tweede. 



Die crisis waar u het over heeft lijkt dichterbij te komen. Na Griekenland 
heeft ook Italië torenhoge staatsschulden. Het lijkt een kwestie van tijd 
voordat de Europese gemeenschap ingrijpt en de Italiaanse overheid 
aanspoort tot het reduceren van overheidsuitgaven. Draaien de Noord-
Europese landen niet voortdurend op voor de slecht functionerende 
economische situatie in het zuiden? 
‘Dat klopt. Toen Merkel en Sarkozy probeerden Griekenland te redden, deden 
ze dat niet uit filantropie, maar onder de druk van Noord-Europese banken. 
De retoriek was: ‘Als de euro verloren is, dan is Europa verloren’. Eigenlijk 
ging het om de eigen belangen. De Franse, Duitse, maar ook de Nederlandse 
banken hadden geld in Griekenland gestopt. Er was geen enkel spoor van me-
delijden, het was niets meer dan economische belangen. De volgende crisis 
die op de loer ligt kan allerlei vormen aannemen. Misschien toont hij overeen-
komsten met de Griekenlandcrisis, of zoals bijvoorbeeld met de Amerikaanse 
kredietcrisis of de Chinese schuldenbubbel.’

Om terug te komen op de cirkel van gevaar om Europa waar u het over 
had. Wat is nog meer een gevaar voor de EU anno 2018 waar we tegen-
aan gaan lopen?
‘Ik verwacht zelf dat wie niet mee kan komen met de euro, eruit valt. Grieken-
land en Italië zijn daarvoor kandidaten. Het kan ook zijn dat de euro uit elkaar 
valt, maar dat we, uit noodzaak geboren, wel een Europese defensiegemeen-
schap krijgen.’ 

Houden we dan niet een zeer beperkt groepje over? En hoe is het dan 
bijvoorbeeld gesteld met de immigratie naar Europa? 
‘Als wij geen ongewenste immigratie willen, dan kunnen we dat niet in ons 
eentje tegenhouden. Dat is iets wat we beter op Europees niveau kunnen re-
gelen. Cynisch kan je ook zeggen dat ontwikkelingshulp slecht is. De welvaart 
die voortkomt uit deze hulp leidt namelijk tot meer welvaart om illegaal de 
zee over te steken. Het zijn niet de armste mensen die naar Europa komen, je 
moet veel geld bezitten. Ontwikkelingshulp werkt dus eigenlijk averechts. Het 
leidt tot meer immigratie en dat is een economische last en zorgt voor minder 
cohesie.’

Wat bedoelt u precies met de economische last en minder cohesie?
‘De meeste migranten migreren vanwege economische overwegingen. Maar 
deze migratie brengt ontzettend veel economische last met zich mee voor 
onze verzorgingsstaat. In Duitsland kost dat alleen al 20 miljard per jaar. Het 
is een fenomeen dat je eind jaren 60 ook al zag. Niet-Westerse immigratie 
kostte in 2009 de Nederlandse collectieve sector 12 miljard euro. Door immi-
gratie van niet-westerse migranten stijgen de kosten van levensonderhoud, 
groeit milieudruk, en het levenscomfort en wordt duurder. Migranten brengen 
kosten met zich mee maar leveren vrij weinig op. Migratie waar wij bekend 
mee zijn is zeker in economisch opzicht geen verrijking, en zorgt voor minder 
cohesie. Samenhang wordt, en dat is niet specifiek iets van nu, helaas bedreigd 
wanneer een land meer culturen kent en meer omgangsvormen. Deze ver-
schillende omgangsvormen leiden tot meer eenzaamheid en segregatie in een 
samenleving. Vertrouwen wordt daardoor ook bedreigd, terwijl vertrouwen 
essentieel is voor welvaart. Als dat vertrouwen afneemt, neemt de cohesie af 
en daarmee de welvaart.’ 

UITGELICHTACHTERGRONDSTUDIEGIDS 3.0
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De achtergrond van de 
vluchtelingencrisis

'Mensen sterven tijdens onveilige manieren van transport, omdat de veilige 
wegen hun ontzegd worden’, is de conclusie tijdens een van de hoorcol-
leges van het vak Contextualizing Refugees. Iedere week wordt een ander 

onderwerp behandeld en in dit college staat het thema ‘Deaths at borders’ centraal. De 
gastdocent benadrukt dat het steeds ingewikkelder wordt voor vluchtelingen om een 
ander land te bereiken. Waar het voorheen ‘slechts’ om het boeken van een vliegticket 
ging, is tegenwoordig enorm uitgebreide documentatie nodig. Aangezien het voor velen 
onmogelijk is aan deze eisen te voldoen, zoekt men een andere uitweg. Het gevolg: vele 
mensen sterven aan de grens.

Contextualizing Refugees schetst via een breed scala aan onderwerpen de achtergrond 
van de vluchtelingencrisis. Ieder college wordt er stilgestaan bij een ander aspect van 
dit probleem. Zo staat deze week de grens tussen Griekenland en Turkije centraal, een 
gebied waar de afgelopen jaren 352 mensen stierven door verdrinking, uitputting of 
ondervoeding. Hoewel er veel aandacht is voor de tragiek die met de vluchtelingencrisis 
gepaard gaat, heeft het vak vooral als doel studenten te leren hoe zij de crisis beter 
kunnen begrijpen:persoonlijke verhalen worden afgewisseld met cijfers en politieke di-
lemma’s met statistieken.

Wat Contextualizing Refugees tot een bijzonder vak maakt, is dat het asielzoekers niet 
enkel bestudeert, maar ook aan het woord laat. Zo zijn er onder de wekelijks wisselende 
gastsprekers ook enkele vluchtelingen te vinden, die een college geven dat past binnen 
hun studie- of werkveld.  Naast hun persoonlijke verhaal, hebben zij namelijk veel meer 
te vertellen. Op deze manier worden zij ook gezien als professioneel docent, in plaats 
van enkel als slachtoffer. 

Een vak volg je niet altijd omdat het moet. Op welk vak 
was je zelf nooit gekomen en hoe zou het zijn om dat vak 
te volgen? Deze maand: Contextualizing Refugees, een 
vak dat meer inzicht probeert te geven in de oorsprong en 
de politiek omtrent de vluchtelingencrisis.   
Tekst /// Andrea Huntjens    Beeld /// Winonah van den Bosch

Onderwijsinstituut: Contextualizing Refugees
Docent: Diverse gastdocenten
Onderwijsinstituut: Institute for Interdisciplinary Studies
Periode: Semester 1, blok 2
Voertaal: Engels 

 
Syp Wynia (1953) is sinds 1997 redacteur en columnist van het opinie-
weekblad Elsevier. In 2014 verscheen het boek Vervlogen visioenen, een 
bundeling van 64 columns en artikelen over de Europese eenwording.
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In 2014 bracht u een verzamelbundel uit genaamd Vervlogen visioenen 
waarin u aangeeft dat het Europese gedachtegoed mogelijk niet meer 
houdbaar is. De EU neemt te veel taken op zich en wil alles vanuit  
Brussel regelen, waardoor een democratisch tekort ontstaat en de steun 
van de burgers wegebt. 
‘Het boek Vervlogen visioenen is een zelfportretje. Ik schets daarin dat ik als 
klein jochie een brief stuur aan het kantoor van de Europese Commissie in 
Den Haag met de vraag of ze mij op de hoogte kunnen houden. Dat was in een 
tijd waarin Europese integratie een geur van vooruitgang had.’

U geeft aan dat EU niet is ontstaan uit het pleidooi ‘nooit meer oorlog’, 
maar hoe dan wel? 
‘Dat de EU is opgericht om oorlog te voorkomen is onjuist. Het is een mis-
verstand. Dat is alleen iets wat we onze scholieren en studenten wijsmaken. 
Het is een succesvolle boodschap, verkondigd door de Europese Commissie 
(EC). De grondlegger van de EU was Jean Monnet in de jaren 50 en die had 
zijn inspiratie voor de Europese eenwording opgedaan in de Verenigde Sta-
ten. Het is in wezen een Amerikaanse uitvinding waarbij de Koude Oorlog 
de fundamentele basis was. Kort samengevat is de EU opgericht vanwege het 
geopolitieke gevaar van de Sovjet-Unie. Dat de Amerikanen geen rol speelden 
en de Fransen en de Duitsers elkaar na de oorlog spontaan in de armen vielen 
is een mythe die in stand wordt gehouden door Europese instituties.’

Kan je de mythe van ‘nooit meer oorlog’ niet eerder zien als een proces 
van nooit meer oorlog binnen Europa? De oorlogen werden tenslotte 
ook vooral op Europese bodem uitgevochten. 
‘Nee, de mythe die wordt vertolkt in Europa is nodig voor institutioneel be-
lang en onderdanigheid richting Brussel. Nooit meer Hitler en nooit meer 
Frans-Duitse oorlog waren niet de voornaamste redenen voor de oprichting 
van de EU. In werkelijkheid is het een Amerikaans initiatief waar landen aan 
mee wilden werken gericht tegen het geopolitieke gevaar vanuit de Sovjet-
Unie. De Duitsers wilden meewerken met het Europese project vanwege de 
collectieve boetedoening van het Duitse volk. De Amerikanen hebben het 
vervolgens afgedwongen met economische middelen zoals bijvoorbeeld de 
Marshallhulp. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) was 
mede een Amerikaanse uitvinding. Europeanen hadden de Amerikanen nodig 
op zowel militair als economisch gebied. Op militair gebied is dat de NAVO en 
op economisch gebied de EEG.’

Zijn de Amerikanen momenteel nog steeds zo gebaat bij Europese sa-
menwerking als voorheen? Ondertussen lijkt het er namelijk op dat ze 
steeds meer afstand nemen van het Europese integratieproces. 
‘De grote betrokkenheid van de Verenigde Staten viel weg na 1989. De Koude 
Oorlog was de motor voor de Europees-Amerikaanse samenwerking. Het 
wegvallen van de betrokkenheid van de Amerikanen is niet begonnen met 

het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump, maar al na de 
val van de muur. Je ziet deze teruggetrokken houding van de Amerikanen bij-
voorbeeld terug in de invoering van de euro als concurrent voor de dollar. 
Het einde van de Koude Oorlog zorgde voor het wegvallen van de Russische 
bedreiging en daarmee het wegvallen van Amerikaanse steun.’

Om dan terug te komen op het Europa van nu. Momenteel roepen de 
Franse en Duitse staatshoofden Macron en Merkel om meer Europa en 
meer Europese eenwording. Zou u voorstander zijn van meer Europa? 
‘Nee daar ben ik niet per se voorstander van. Eenheid lijkt mij een onverstan-
dig streven. Er zijn momenteel twee gevaren voor de EU: ten eerste is er het 
gevaar van imperial overstretch, en ten tweede het proces van meer Europese 
integratie. Denk aan institutionaliseren, federaliseren en ‘Brusseliseren’: de 
voortdurende verschuiving van de macht naar Brussel. De eerste Europese 
federalisten waren veel slimmer: als je eenheid wilt, dan moet je een beperkte 
pretentie hebben over hoe groot het gebied kan zijn. Dat zijn we vergeten na 
1989. In de Europese vlucht vooruit zijn we nooit opgehouden en blijven er 
ambities bij komen die niet te realiseren zijn.’

U geeft aan dat meer Europese integratie niet houdbaar is. Zou u er dan 
iets voor voelen om Europa op te delen in een Noord- en Zuid-Europa? 
‘De basisfout is dat men te veel wil met te veel mensen in Europa. Eén moge-
lijkheid is een soort à la carte systeem. De afscheiding van Groot-Brittannië 
zou daar al een beetje deel van uitmaken: landen die niet meer in de Euro-
pese Unie zitten, nog wél vrij veel gemeen hebben en met bijvoorbeeld de in-
terne markt nog meedoen. En met andere landen kan je dan een gezamenlijk 
migratiebeleid voeren. De Denen doen bijvoorbeeld niet mee aan het Euro-
pese migratiebeleid, die lachen ons uit want die bepalen het nu allemaal zelf. 
Je kan dan groepen vormen: noord, zuid, oost of west. Die reorganisatie komt 
er echter pas bij de volgende crisis en die crisis leidt tot welvaartsverlies voor 
de noordelijke landen. Pas na een crisis zullen de Europese leiders beseffen 
dat het Europese integratieproces niet houdbaar is.’

Een treurig toekomstperspectief voor Europa
Soms is het zinnig om door te vragen. Wat bedoelt schrijver en columnist Syp Wynia (1953) als hij zegt 
dat de Amerikanen de Europese Unie (EU) hebben uitgevonden en hoe houdbaar is de EU nou eigenlijk?    
Tekst /// Jan Daalder en Robin Dirker    Beeld /// Rosa van Triest  

DE MEESTE MIGRANTEN 
MIGREREN VANWEGE ECONOMISCHE 

OVERWEGINGEN
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Volgens de regisseur moeten acteurs van goede 
huize komen om alle drie de disciplines van mu-
sical te beheersen. Zo wordt er bij musicals op 
topniveau gedanst, geacteerd en gezongen. ‘Per-
soonlijk erger ik me dan aan zo’n programma als 
The Voice of Holland. De jury heeft een gigantische 
staat van dienst en een bankrekening waar de 
mijne niet aan kan tippen, maar de manier waar-
op ze mensen afserveren door te zeggen: “het is 
te musical-achtig”, daar kan ik met mijn verstand 
niet bij. En dan omdat iemand er gevoel in legt? 
Omdat het iets te theatraal is? Bij The Voice gaan 
kandidaten door naar de volgende ronde terwijl 
ze onverstaanbaar murmelen en dan ineens hard 
krijsen. Dan wordt het opeens kunst. Flikker op, 
ik wil weten waar het over gaat. Ik begrijp dat die 
grens waarin een nummer geloofwaardig gezon-
gen wordt precair is, dat ervaar ik elke dag. Bij 
musical kunnen kleine nummers volstrekt integer 
zingen. Cast en crew van een musical werken kei-
hard en dan kan ik er niet tegen dat het gebagatel-
liseerd wordt als een universeel musical theater 
wat geen barst voorstelt.’ 

Regisseren en #Metoo
Een interview met een regisseur van een stuk 
waar ook nog naakt in voorkomt, dan is het onver-
mijdelijk om de #Metoo problematiek aan te snij-
den. Van Ewijk heeft geen goed woord over voor 
zijn collega’s in machtsposities die zich schuldig 
maken aan dergelijke vergrijpen. ‘Het is schande-
lijk wat er gebeurt in de film- en theater wereld. 
Ronduit schandelijk!’, roept de regisseur uit. Vol-
gens hem mag niemand die zich schuldig heeft ge-
maakt aan seksueel machtsmisbruik daarmee 
wegkomen. ‘Ik maak er geen geheim van dat ik 
homoseksueel ben, maar ik kan je één ding vertel-
len: Als ik als regisseur mijn seksuele genoegen 
moet halen uit mannen die om half elf ’s ochtends 
naakt in mijn sobere repetitielokaal staan, op een 
industrieterrein vlakbij Sloterdijk, dan is het wel 
heel slecht met me gesteld.’ Hoewel Van Ewijk zich 
zoveel mogelijk distantieert van de verhalen over 
seksueel machtsmisbruik, is het ook voor hem on-
vermijdelijk om er rekening mee te houden. Hij 
heeft zijn werkwijze moeten aanpassen. Het werk-
proces met acteurs die uit de kleren moeten is we-
zenlijk anders dan negen jaar geleden, bij de eer-
ste Nederlandse musicalversie van The Full Monty. 
‘Ik ben een fysieke regisseur en ik trek voortdu-
rend aan mijn acteurs om ze in de juiste positie te 
krijgen, maar zodra ze in hun onderbroek staan 
geef ik alleen nog maar vanaf een afstand aanwij-
zingen. Het is pure zelfbescherming, maar ook be-
scherming van mijn acteurs. Niemand kan nu nog 
maar suggereren dat ik er plezier aan zou beleven’, 
verduidelijkt Van Ewijk. Hij wil benadrukken dat 
hij zich hier tot genoodzaakt voelt. Zelfs als je als 
regisseur boven elke verdenking staat dient er 
toch onverbiddelijk rekening mee gehouden te 
worden. ‘Elke regisseur ligt door de hele #Metoo 
affaire onder een vergrootglas en moet daar zijn 
eigen functioneren op aanpassen.’ 
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ALS IK ALS REGISSEUR MIJN 
SEKSUELE GENOEGEN MOET 
HALEN UIT MANNEN DIE  
OM HALF ELF ’S OCHTENDS 
NAAKT IN MIJN SOBERE 
REPETITIELOKAAL STAAN,  
OP EEN INDUSTRIETERREIN  
VLAKBIJ SLOTERDIJK, DAN 
IS HET WEL HEEL SLECHT 
MET ME GESTELD

J ournalisten, fotografen en SBS Shownieuws 
dringen om de beste plaatjes te schieten. De 
persmiddag waar de cast van The Full Monty 

voor het eerst een paar nummers uit de musical 
presenteert is druk bezocht. De musical vertelt 
het verhaal van zes mannelijke metaalarbeiders 
die door het sluiten van de staalfabrieken in hun 
woonplaats hun baan verliezen. Allen gaan anders 
om met hun werkeloosheid. De een durft het niet 
tegen zijn vrouw te vertellen, terwijl de ander 
een zelfmoordpoging doet. Ze weten zich geen 
raad met zichzelf totdat een van hen op het idee 
komt een strip act te bedenken met de mannen 
in de hoofdrol. Anders dan bijvoorbeeld de 
Amerikaanse strippersact The Chippendales gaan 
zij wél volledig naakt. Regisseur Paul van Ewijk 
leidt de musicalnummers in en benadrukt dat de 
musical wel degelijk verschilt met de versie van 
2009: ‘Dit is geen reprise!’

Het streven naar diepere lagen 
Volgens Van Ewijk was The Full Monty toe aan 
een nieuwe versie, een die beter aansluit bij de  
hedendaagse tijdsgeest. ‘We leven in een wereld 
die snel is en voortdurend verandert. Dit zien we 
aan de commercials en videoclips op televisie, 
waar beelden elkaar razendsnel opvolgen.’ Vol-
gens Van Ewijk zijn we aan die snelheid gewend 
geraakt wat ons geleerd heeft minder tekst nodig 
te hebben om iets te begrijpen. ‘Ik kan middenin 
een scène beginnen en het publiek schakelt wel in. 
In deze tijd kunnen bewerkingen dus veel meer tot 
de kern teruggebracht worden, waardoor er meer 
ruimte is om uit te bouwen’, verduidelijkt hij. Daar-
bij is Van Ewijk ook negen jaar ervaring rijker: The 
Full Monty is bedoeld als blijspel en onderhand 
weet hij als regisseur precies hoe hij een lach uit 
de zaal kan krijgen. ‘Toch ga ik tegenwoordig lie-
ver voor inhoud dan voor het effect op het publiek,’ 
benadrukt de regisseur: ‘Ik streef naar diepere la-
gen in mijn voorstellingen en vindt het fijn als de 
acteurs deze gelaagdheid ook kunnen aanbrengen 
in hun spel.’ 

Van Ewijk vindt dat acteurs in Nederland veel min-
der volgzaam zijn dan hun collega’s uit bijvoor-
beeld Engeland. Hier in Nederland kan een regis-
seur het zich niet veroorloven om een acteur te 
vragen een hele scene op een bank te blijven zitten 
zonder daarvoor een uitleg te geven. ‘Nederlandse 
acteurs zijn veel mondiger en zij willen zelf ook 
vat krijgen op de dramaturgie van de voorstelling. 
Natuurlijk moet een acteur niet op alle slakken 
zout leggen en soms houdt de kritische houding 
van de acteur het proces tegen, maar over het alge-
meen zorgt de houding van acteurs in Nederland 
voor een interessant repetitieproces dat soms 
zelfs leidt tot veranderingen in de scenes zoals ik 
deze vooraf bedacht had’, vertelt de regisseur.Hij 
durft zelfs stellen dat de voorstelling opnieuw is 
uitgevonden door een wisselwerking tussen cast 
en crew. ‘De cast waarmee ik dit keer samenwerk 
heeft een totaal andere dynamiek dan de groep uit 
2009. Al kan het er ook mee te maken hebben dat 
ik, nu ik meer ervaring heb, de acteurs meer de 
ruimte geef.’ 

Spelen met rolpatronen
In veel kunstvormen is er sprake van een male 
gaze, waar mannen naar vrouwen kijken. In The 
Full Monty wordt de striptease act juist georgani-
seerd voor vrouwen om naar de mannen te kijken. 
Het standaard rolpatroon wordt dus omgedraaid. 
Van Ewijk speelt hier graag mee. ‘Nadat de man-
nen zich voor de eerste keer naakt hebben getoond 
aan elkaar, vinden zij een tijdschrift op tafel. Aan 
de hand van de vrouwen in het tijdschrift filosofe-
ren de mannen over hun ideale vrouwbeeld,’ ver-

telt hij. Dat het ideale vrouwbeeld ver uit elkaar 
ligt moge duidelijk zijn. De ene man is van mening 
dat de perfecte vrouw strakke billen heeft, de vol-
gende ziet liever grote ronde billen. De verschillen 
zijn dus legio. ‘Alle mannen fantaseren zo over hun 
ideale vrouw:  Ik wil als regisseur graag aangeven 
dat hét schoonheidsideaal niet bestaat. Er zijn en-
kel variaties mogelijk,’ verduidelijkt Van Ewijk. Pas 
als de mannen naar vrouwen kijken realiseren zij 
zich dat de vrouwen hen ook zo zullen bekijken en 
beoordelen wanneer ze naakt zijn, een proces dat 
we later in het verhaal zien. ‘De mannen kijken in 
de voorstelling eerst naar elkaar, vervolgens op 
een objectiverende manier naar vrouwen, maar 
uiteindelijk zijn zij degene die op die manier beke-
ken worden door de vrouwen. Zo speelt de voor-
stelling op verschillende manieren om met de gaze 
en de reflectie op die blik.’ 

‘Voor iedere boerenlul een musical’
Hoewel van Ewijk benadrukt dat er in de mu-
sicalwereld wel degelijk nagedacht wordt over 
diepere lagen in betekenis en personages, wordt 
musical vaak gezien als een kunstvorm die onder-
aan de culturele ladder staat. Musicals zouden al-
leen maar gaan over simpele dansjes en liedjes, 
een mening waar je niet bij Van Ewijk mee moet 
aankomen. ‘De grachtengordel vindt musical in-
derdaad vaak oppervlakkig en er wordt dan ook 
vaak met een dedain naar musical gekeken, terwijl 
ik wel degelijk een artistieke ondergrens bewaak,’ 
veert Van Ewijk op. Volgens hem realiseert men 
zich niet hoe breed musicals in ontwikkeling zijn. 
‘Musical is een heel levendig genre, anders dan bij-
voorbeeld opera. Dat moeten we voeden en koes-
teren! Alle kunstvormen komen terug in musical, 
nu wordt er bijvoorbeeld heel veel geëxperimen-
teerd met rapmuziek in musicalstukken.’ Vooral de 
cultuurminners en stoere mannen die zeggen niet 
van musicals te kunnen houden kunnen bij hem 
op een stevig weerwoord rekenen. ‘Ik kan voor ie-
dere boerenlul een musical bedenken die hij mooi 
vindt. Ik ben een hartstochtelijk pleitbezorger 
voor het genre.’ 

Negen jaar na de première  maakt de musical The Full Monty een comeback. Babel 
spreekt regisseur Paul van Ewijk (1965), die voor de tweede keer het project op zich 

mag nemen, over invloed van de veranderde tijdsgeest op de musical.    
Tekst /// Kay Rutten en Gwyneth Sleutel    Beeld /// Sietske Arnoldus   
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In hoeverre valt die behoefte aan vrijheid onder egoïsme? In eerdergenoemd 
onderzoek van EenVandaag, werden aan millennials en niet-millennials de-
zelfde vragen gesteld. Millennials hebben torenhoge verwachtingen van hun 
carrière en privé-leven. 86 procent stelt zichzelf ten doel een liefdesrelatie 
voor het leven te vinden en de helft van de millennials verwacht in de toe-
komst tot de bovenlaag van hun sector te behoren. Op de stelling 'wanneer 
ik faal in mijn carrière is dat vooral mijn eigen schuld,’ reageert 54 procent 
van de millennials met ‘eens’, tegenover 34 procent van de niet-millennials. 
Enerzijds eist de millennial veel van het leven, anderzijds eisen zij boven alles 
veel van zichzelf en verwachten ze eventuele successen niet cadeau te krijgen.

Technologie en onthaasting
Millennials zijn opgegroeid te midden van technologie en de toegenomen 
snelheid die daarmee gepaard gaat. Vanuit hun luie stoel bestellen zij avond-
eten via Thuisbezord.nl en dates regelen ze voortaan via Tinder. Ze groeiden 
op met spelcomputers en zagen de mobiele telefoon van klapmobiel naar 
smartphone evolueren. Ze ontmoeten gelijkgestemden online en delen wat 
ze willen op sociale media. Digitale vaardigheden zijn een pluspunt voor veel 
bedrijven, maar ook deze positieve eigenschap is niet zonder risico’s. De hoe-
veelheid mediaprikkels, appjes en perfecte plaatjes die de eigen prestaties 
in twijfel doen trekken, groeien de millennial boven het hoofd. Technologie 
is verslavend, de afkickklinieken voor internetverslavingen schieten als pad-
denstoelen de grond uit. Postdoctoraal onderzoeker ethiek Haye Hazenberg 
raadt de millennial daarom in Vrij Nederland aan zich te verdiepen in de 
keerzijde van technologie. Hij noemt The Fragment of Machines, waarin Marx 
uitlegt hoe technologie ons niet bevrijdt van vervelend en traag werk. Marx 
stelt dat de economische crisis, maar ook een deel van onze zoektocht naar 
zingeving, ontspruit uit onze onzekerheid over wat precies te doen met alle 
technologische vernieuwingen waarmee we onszelf omringen. Onze genera-
tie is gewend aan het plaatsen van filters die  sfeer veranderen en onze huid 
egaler maken, maar belangrijker nog; ze verduisteren de wezenlijke omstan-
digheden van de foto. Millennials filteren datgene wat hen verwijdert van het 
ideaalbeeld uit de foto. Goed is niet langer goed genoeg, perfectie is het enige 
wat ze omarmen.

Rust en regelmaat 
De millennial-generatie is niet voor één gat te vangen en worstelt met eigen-
schappen die tegelijkertijd hun kracht zijn. Perfectionisme en veeleisend ge-
drag zouden als egoïsme gezien kunnen worden, maar zijn ook een teken dat 
de millennial zich verantwoordelijk voelt en bereid is hard te werken. Bedrij-
ven maken graag gebruik van de flexibiliteit van de millennial. Hun digitale 
begaafdheid maakt hen aantrekkelijke werknemers in een wereld die steeds 
meer lijkt te draaien om media, maar juist deze technologische innovaties en 
sociale media wakkeren het streven naar perfectie aan. Het zou fijn zijn als 
bedrijven en scholen meedenken met de millennial: een cursusje social me-
dia-detox en meer hulp bij prestatiedruk zijn geen overbodige luxe. Burn-
outs en social media verslavingen mogen dan wel de mindere kant van het 
verhaal zijn, zolang de millennials ook erkennen dat een mens behoefte heeft 
aan rust, hoeft deze generatie niet in zijn eigen valkuilen te trappen. En af en 
toe een yogalesje pakken dus, zonder je af te vragen of die selfie in yogapants 
zonder of met filter op Instagram geplaatst moet worden. 
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Z e had foto’s waarop ze met haar kat stond. Ze had foto’s van alleen 
haar kat. Ze had vakantiefoto’s met haar vriendinnen op een Por-
tugees strand (zon in de lens). Ze had uitgaansfoto’s en foto’s van 

huisfeestjes. Ze was dus ook wat men ‘het sociale type’ noemt. Gelukkig 
maar. Op haar profielfoto zat ze in een donker café, hield ze een glas rode 
wijn omhoog, en keek ze met een benevelde blik de camera in. Neem het 
haar kwalijk; de lens van de camera is angstaanjagend: het dode, zwarte 
oog waarvan je nooit weten kan wat erachter schuilt… Buitendien ver-
langde ik naar een dergelijk cliché. Ik wil dit cliché. 

Nu zat ik op mijn beurt met haar in een donker café. ‘Jij bent de Joodse 
prins?’ Met haar profielfoto nog vers voor de geest, vroeg ik met gekun-
stelde ironie of ze hier wel eens vaker kwam. We bestelden rode wijn, 
naar de kleur van haar wangen en lippen, beargumenteerde ik. We had-
den het over haar kat (haar kind). Ik keek bloedserieus. Ze lachte soms. 
‘Het is toch helemaal niet erg als je niets weet te zeggen.’ Ik ging mee 
naar huis. 

Vroeg in de middag. Koffie en sinaasappels. Zonnige stoel. Kat op schoot. 
Ik wist het even niet. Ze sprak over de Zonnekoning. Ze las me gedichten 
voor: ‘De dood is de moeder van de schoonheid… En die, zelf niets, niets 
ziet dat er niet is en het niets dat er is.’ Ik dacht: zo is het, zo moet het 
zijn. En dat fijne oergevoel bekroop me, dat van de vrouw die de bijl uit 
handen neemt. Dat alles, zoals we daar zaten, zij, Gerard (de kat) en ik, 
overmande mij; en het was alsof er een komeet bij me insloeg. Openba-
ring: nee, ik was nog lang niet de man die ik zijn wil. Nooit zal ik het haar 
meer kwalijk nemen dat ze niet zozeer van alles moet, dat ze tevreden 
is met wat is. Op dat moment was ik werkelijk minder dan één (iemand, 
niemand en honderdduizend). 

‘Wat voorbij is, is voorbij,’ fluisterde ze. ‘We krijgen het nooit meer te-
rug… Maar wij willen dat wel, wij verlangen daarnaar – en dat mag toch 
gewoon, want spoedig is daar de natuur, die ons, in al onze ijdelheid, zal 
afmaken. Want overbodig zijn wij. Wij worden vergeten. Laat mij dus, als 
mens, herinneren,’ sprak ze, mij aankijkend. 

Zondagochtend

Tekst /// Abel van Oosterwijk    Beeld /// Dennis Notebaart

MILLENNIALS FILTEREN DATGENE 
WAT HEN VERWIJDERT VAN HET 

IDEAALBEELD UIT DE FOTO 

nials pogingen om een financiële toekomst veilig te stellen. De millennial is  
niet wispelturig, flexibiliteit is hun wapen tegen de onzekerheid van het  
flexcontract.

Idealistisch of egoïstisch
Afgelopen zomer maakte ook BNR een item over millennials op de arbeids-
markt. Trainer-consultant Jorinde Luchtmeijer, zelf een lid van bovenge-
noemde generatie, vertelt in dit item dat de ambitie en flexibiliteit waar de 

millennial waarde aan hecht, vaak als egoïstisch en veeleisend wordt gezien. 
‘Ik zie de struggle om zo goed mogelijk in hun werk te zitten, met vrijheid en 
de ruimte om zelf dingen te kunnen bepalen. Bedrijven begrijpen dat 'ik, ik 
ik' niet zo goed.’ 

A fgelopen oktober berichtten de media erover: ruim driekwart van alle 
studenten zou emotioneel uitgeput zijn door de hoge studie- en pres-
tatiedruk. NOS, RTL Nieuws en de dagkranten confronteerden lezers 

met schokkende aantallen van overspannen studenten. Studeren alleen is te-
genwoordig niet meer genoeg, vooral niet als je ook twee studies kan volgen, 
mag solliciteren voor een uitwisselingstraject en iedereen om je heen stage 
loopt (iets dat noodzakelijk is geworden om je CV een serieuze uitstraling te 
geven). Het leven van de millennials is verworden tot een manifestatie van 
hun bewijsdrang. Deze generatie heeft meer last 
van psychische problemen en kampen met meer 
burn-outs dan voorgaande generaties. Redacteur 
Hannah van der Vegt schreef hier in Babel al eer-
der over: er staan lange rijen studenten voor de 
deur van de studieadviseur en de telefoon van de 
studentenpsychologen staat dagelijks roodgloei-
end.

Koude kermis
Waarom voelt de millennial zo’n sterke bewijs-
drang en hoe heeft de prestatiedruk de afgelopen 
jaren zo sterk kunnen toenemen? Een decennia 
geleden werden studenten nog met de nek aange-
keken en “beschuldigd” van het te snel tevreden 
zijn met een magere voldoende. “De zesjescul-
tuur” is een term waar millennials mee zijn groot-
gebracht en die hen voortdurend doet herinneren 
aan een mentaliteit van middelmaat, een gebrek 
aan ambitie en gedrevenheid. Wie is opgegroeid 
met de gedachte dat een diploma vanzelfspre-
kend leidt tot een baan, komt van een koude ker-
mis thuis. De millennial begeeft zich naar het an-
dere uiterste: een gedrevenheid die geen grenzen 
meer kent.

Gestresst maar flexibel
Onze generatie is geleerd het anders te doen dan 
eerdere generaties, meer te doen. In een rappor-
tage die EenVandaag begin dit jaar publiceerde, 
prijst hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen 
de flexibiliteit van de millennial; een positieve 
bijkomstigheid van de onzekerheid waar millennials mee te maken krijgen. 
Vanaf 2000 werd het als resultaat van de crisis juridisch makkelijker om 
mensen aan te nemen op basis van een flexcontract, waardoor het aantal 
flexcontracten fiks toenam. Daarnaast zijn er steeds meer hoogopgeleiden,  
waardoor startsalarissen voor jonge ondernemers niet stijgen. De concur-
rentie is moordend, vandaar dat millennials zich het schompes werken. ‘Mil-
lennials doen er langer over om een vaste baan te vinden, vinden minder 
vaste banen, en áls ze die dan gevonden hebben, hebben ze ook nog eens de 
pech dat ze veel minder doorgroeimogelijkheden hebben,’ aldus Wilthagen. 
Het spreiden van kansen door verschillende vaardigheden en ervaringen toe 
te voegen aan het CV, jezelf presenteren als allrounder, zijn voor de millen-
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Het ambigue portret van de millennial 
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Over de millennial, de generatie geboren in de tachtig en negentig klinken tegenstrijdige geluiden: ze ervaren bovenmatig 
veel stress en hebben een verhoogde kans op een burn-out en tegelijkertijd worden millennials vooral door de oudere 
generatie gezien als narcistisch, egoïstisch en lui. Wij, als millennials zijnde, bevragen dit ambigue portret.    
Tekst /// Gwyneth Sleutel en Karen Zijl    Beeld /// Winonah van den Bosch

GOED IS NIET LANGER GOED 
GENOEG, PERFECTIE IS HET ENIGE 

DAT WE OMARMEN 



I k weet niet wat ik dacht toen hij voor het eerst recht tegenover me zat. 
Het zal in ieder geval niet zijn geweest: ‘Goh, wat een aarsnaaier!’ want dit 
verhaal speelt zich af in naïevere tijden.

In zijn blauwe ogen zal ik ook al niet te diep hebben gekeken, aangezien hij te 
allen tijde een blauw reflecterende zonnebril droeg. Hij vertelde me later dat 
hij ervan overtuigd was dat als hij de bril lang genoeg droeg, de zon vanzelf 
wel zou gaan schijnen. Deze egocentrische uitspraak had me duidelijk moeten 
maken wat voor zak het eigenlijk was, maar ik denk dat ik alleen zuchtte op 
het moment zelf en er niet bepaald een lampje ging branden.

In ieder geval, hij zat tegenover me aan de tafel in de achtertuin van een heel 
goede vriend van me.  We speelden het spel Weerwolven van Wakkerdam ter 

ere van het slagen van mijn goede vriend. Later op die avond toen de drank 
rijkelijk had  gevloeid, we hadden zelfs alle drank opgedronken in huis, be-
sloten we naar het scoutinghuis te gaan van de scouting waar de vrienden 
allemaal lid van waren. Ze haalden nog een extra krat bier bij de avondwinkel 
en trokken een fles 43 uit de kast: de avond kon weer verder.

Ik had het gevoel dat we een connectie hadden, hij vond immers dezelfde mu-
ziek leuk en we zongen samen mee met de karaoke. Ik dacht echt serieus een 
connectie te voelen- tot hij besloot te gaan tongen met de andere blonde dame 
uit het gezelschap.Ook al ging ik door dat incident aan mezelf twijfelen, voor 
de rest deed het niets met me en ging ik vrolijk door met feesten.De tweede 
ontmoeting was bij het volgende feest, dat werd gehouden bij mij thuis. Ove-
rigens organiseerde ik het niet, het huis van mijn oude lui fungeerde simpel 
en alleen als party venue. Van tevoren had ik al zo’n donkerbruin vermoeden 
dat hij het dit keer op mij zou mikken, aangezien hij dolgraag twee uur van 
tevoren wilde komen om mij even uit te leggen hoe je die ene cocktail precies 
maakte. Ik had mijn beste vriendin uitgenodigd om voor het feestje bij mij te 
komen eten, in de hoop dat ik op die manier aan hem zou ontsnappen.

Mijn voornemen om een sterke aversie tegen hem te hebben verdween ech-
ter als sneeuw voor de zon bij elke cocktail die ik atte. Hij had een verre reis 
gemaakt en ik wilde verre reizen maken, de gesprekken werden steeds exclu-
siever- totdat we zoenend in de keuken stonden.

De volgende dag appte hij me of ik samen met hem wilde lunchen, dan kon ik 
gelijk de cocktailshaker aan hem teruggeven die hij bij mij vergeten was. Daar 
stemde ik mee in, zijn zoentechniek zal er iets mee te maken  hebben gehad.
Die eerste zoen, met die andere blonde dame, was een vergissing vertelde 
hij me boven een vissalade terwijl hij een glas witte wijn in zijn hand balan-
ceerde. Voor de gelegenheid zat de beruchte bril niet op zijn hoofd, maar keek 
ik direct in zijn blauwe ogen. Hij praatte over het feit dat zijn ex, waar ‘ie vier 
jaar mee samen was geweest, hem meerdere malen had bedrogen en daar 
had hij geen zin meer in. Hij wilde nu een vriendin die serieus was en met een 
pittig karakter, volgens hem viel ik precies in dat straatje.

Op een of andere magische manier geloofde ik dat hij kon veranderen, terwijl 
mijn negenjarige ik al beter dan dat wist. Bij een feestje had ik met die leef-
tijd een man gespeeld die voor geen enkele vrouw zou veranderen, zij moest 
zich maar aan hem aanpassen. Die kennis had ik blijkbaar in de prullenbak 
gegooid, want ik viel als een blok voor hem.

Er volgde nog een date en het bleef leuk -totdat ik terug kwam van een vakan-
tie van drie weken uit India en Sri Lanka. Opeens was hij altijd ziek, zwak of 
misselijk als we een date hadden gepland. Ik geloof dat we nog een maand 
lang hebben geprobeerd af te spreken of zal ik zeggen ik wilde afspreken en 
hij hield de schijn op daar behoefte aan te hebben. Op een of andere manier 
vond hij het fijn om virtueel tegen me aan te lullen, maar in het echte leven 
had ‘ie daar geen zin meer in. 
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COLOFONDE AGENDA
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VRIJE KUNSTEN

 Liefke Gelissen (19 jaar) studeert Nederlandse Taal en Cultuur aan de 
Universiteit van Amsterdam. 

Ben jij een FGw-student en wil jij ook met je kunstwerk in de Babel staan? 
Stuur dan je meesterwerk (maximaal 700 woorden of 5 foto’s) naar babel-
fgw@uva.nl. Wie weet sta je binnenkort in de Babel!

De aarsnaaier
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Tekst /// Liefke Gelissen    Beeld /// Bob Foulidis



‘Deze gast ziet eruit alsof hij iets met kunst doet,’ zegt Katie wanneer ze 
de foto van Nelson bestudeert. ‘Iemand die beeldende kunst studeert, 
zo’n type vind ik het wel. Ik zie hem ook wel rechten doen.’ Qua karakter 
schat ze Nelson in als een vriendelijk persoon. ‘Hij is relaxed en noncha-
lant. En hij lacht veel.’ 

Nelson (1996) houdt zich de laatste tijd bezig met geschiedenis en ‘alles 
wat met linkse politiek of het koloniale verleden te maken heeft’. ‘Die 
interesse zou voor een deel met mijn afkomst te maken kunnen hebben; 
mijn vader is Ghanees.’ Kunst en cultuur zijn Nelsons grote liefdes. Zijn 
lievelingetje is de Nederlandse literatuur en hij hoopt dan ook over twee 
jaar af te studeren als neerlandicus. Een favoriete schrijver heeft hij niet. 
Naast zijn studie werkt Nelson bij bioscoop Tuschinski, onder andere 
omdat de bioscoop in zo’n oud pand zit.

‘Deze persoon houdt van muziek,’ gokt Nelson na het zien van Katies 
foto. ‘Underground stijlen zouden weleens iets voor haar kunnen zijn. 
Het zou me niet verbazen als ze muziekwetenschap studeert en graag 
luistert naar hard rock, metal of punk. Ze heeft een sterk karakter, komt 
over als iemand die humor heeft, zich vrij voelt en toch ook op zichzelf 
kan zijn.’

Katie (1989) komt uit Londen en doet Europese studies. Ze fietst graag, 
maar vindt Amsterdam op dat vlak nogal saai. ‘Het is hier te plat. Ik vind 
het veel leuker om met mijn vader bekende Tour de France-bergen op te 
fietsen.’ Het raarste aan in Amsterdam wonen? ‘Dat fietsers totaal niet 
kijken waar ze heengaan. Het verrast me dat ik zo weinig ongelukken 
zie.’ Naast fietsen is Katie dol op haar hond. ‘Ik hou van dieren, soms 
nog meer dan van mensen.’

Wat zie jij als je naar iemand kijkt? Babel stelt  
Geesteswetenschappers aan elkaar voor, op een manier 

die verder gaat dan de eerste indruk. 
Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Saskia Groenewegen
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