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Aan het eind van ons Latijn    
Het is vervaagd, bijna niet meer leesbaar. Alleen de oplettende kijker ziet de woorden op 

de muur van het stadshuis staan: ‘Wij zijn aan het eind van ons Latijn.’ Het is een mooie 

binnenrijm, daar niet van, maar je hart gaat uit naar de wanhopige ziel die deze spreuk 

heeft neergekalkt.

Wanhopig moet de onbekende auteur zijn geweest. Voor degenen die deze uitdrukking niet 

kennen: het betekent zoiets als het niet meer weten, onwetend wat je nog kan zeggen of 

zelfs bijna sterven. Het komt neer op vertwijfeld zijn, op uitgeput zijn of gewoon tot stilte 

gedwongen.

We hebben het er dit jaar al vaak over gehad in Babel. Veel studenten zijn aan het eind van 

hun latijn. Millenials zijn uitgeput, zo schreven we afgelopen maand. Een paar maanden 

daarvoor: De wachtrijen voor de studentenpsychologen zijn te lang. Nu doen we het weer, 

deze keer met een iets positievere boodschap. Redacteur Jan laat aan de hand van zijn 

lievelingsboek De uitvreter zien dat er een uitweg is uit de drukte door gewoon een keer 

niets te doen.  Als Nescio het kon, dan kunnen wij het ook. Stil zijn, even niets meer zeggen.

Als je op zoek gaat naar de herkomst van de uitdrukking, kom je erachter dat er weinig 

bekend is. Een mogelijke verklaring is dat Latijn ooit de kerktaal was. Een mis was daarom 

in het Latijn, een indrukwekkende taal, maar veel kerkgangers begrepen de dienst niet. Ze 

waren letterlijk aan het eind van hun Latijn, meer kennis hadden ze niet van de taal. Het 

duurde erg lang voordat de kerkvaders bereid waren de voertaal te veranderen. Latijn is nu 

een dode taal, het einde van Latijn.  

In februari organiseerde Babel de eerste Babel Live, met als thema de teloorgang van de 

geesteswetenschappen. We weten niet zeker of er sprake is van een teloorgang, maar 

na het gesprek met sprekers en publiek waren we optimistischer. Wat we in ieder geval 

merkten en begrepen is dat het belangrijk is om in dialoog te blijven over dit thema en niet 

zomaar de geesteswetenschappen ten dode op te schrijven. Juist als de faculteit minder 

steun krijgt van buitenaf, moeten wij naar buiten treden en onze eigen waarde verdedigen. 

En als we als een ivoren toren worden gezien, misschien zelfs als de kerkvaders die een 

andere, archaïsche, taal spraken, een manier vinden om onze taal te veranderen, zonder 

ons kerkgebouw gelijk om te gooien.  

Op onze universiteitsgebouwen mag wat anders staan. Wij zijn nog niet aan het eind van 

ons Latijn.

Alrun Bernhard en Gwyneth Sleutel
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BROOD OP DE PLANK 
Meike Korpershoek richtte De Taalprof op, waarmee 
zij de Nederlandse taalvaardigheid onder studenten 
wil verbeteren
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DE ODETERUGBLIK

Babel

Hoe is het studentenleven veranderd door de jaren heen? Babel 
blikt terug én vooruit met dr. Maarten Beirens (1975), docent 
bij de capaciteitsgroep Muziekwetenschap. 
Tekst /// Alrun Bernhard    Beeld /// Saskia Groenewegen

Ergens is Maarten Beirens blij dat zijn studenten hem niet ver-
tellen dat ze naar ABBA, muziek die toch niet helemaal serieus 
te nemen is, luisteren. Ooit had hij in een interview toegegeven 
dat zijn guilty pleasure rockopera's zijn. Maar uiteindelijk daagt 

hij studenten liever uit om naar modernistische muziek uit de 20e eeuw – zijn specialisatie – te 
luisteren. 

Het lijkt dan ook geen toeval dat Beirens, naast zijn academische baan, directeur is van een festival 
gericht op juist dit soort muziek. Toch is dat wel zo: ‘Tijdens mijn studententijd heb ik als vakan-
tiewerk een jaar lang gewerkt voor een festival in Vlaanderen, Transit. Eén van de projecten die 
toen werden georganiseerd was een concert in een leegstaande loods waar vroeger treinen wer-
den hersteld. Het was onze taak als “jobstudenten” om te proberen dat ding leeg en min of meer 
hygiënisch te krijgen. Het bizarre is dat ik twintig jaar later plots gevraagd werd om directeur te 
worden van dat festival, terwijl het nooit echt een doel van me was.’

Het was wel een doel, zo vertelt hij, om zich te blijven oriënteren buiten de wetenschap. ‘Ik heb 
het altijd ongelooflijk boeiend gevonden om die twee kanten van muziek te combineren: de ac-
tieve kant van muziek programmeren en de passievere kant van lesgeven. Ik kan me geen leven 
voorstellen waarin het academische leven alles bepaald, waarin je geen brug meer kan slaan naar 
buiten.’

Niet dat hij geen liefde voelt voor de wetenschap. Ondanks alle vrijheid die het studentenleven 
hem bood was hij geen ‘groot partybeest’, maar juist heel gemotiveerd om alle informatie in zich 
op te nemen die voorhanden was. ‘Dat is wat ik me emotioneel herinner, de gedachte: Oh, nu kan 
dit allemaal, nu kan ik me volledig op muziek concentreren.’ De keuze voor muziek kan hij niet 
rationeel verklaren: ‘Dit was een keuze die me door het hart is ingegeven. Als kind vond ik muziek 
ontdekken heel fascinerend, hoe meer ik leerde kennen, hoe meer ik wilde weten.’

Beirens geeft deze gulzigheid graag aan zijn studenten mee: ‘Durf te proberen, durf te onderzoe-
ken, durf te proeven van dingen waarvan je vroeger nooit had durven hopen.’ Modernistische mu-
ziek, als het aan hem ligt, maar ook ABBA, mocht dat toevallig op je pad komen. 

De muzikale brug 

 
Maarten Beirens (1975) studeerde in 1997 af als muziekwetenschapper aan de Katholieke 
Universiteit in Leuven. Aan deze universiteit haalde hij ook zijn doctoraat. In 2012 begon hij als 
docent aan de UvA. Hij combineert dit werk met zijn functie als directeur van het muziekfestival 
Transit. 

Dichters zijn geen mensen die vaak geassocieerd worden met sporten. Uren 
achtereen aan je bureau zitten, veel met je hoofd bezig zijn, het zijn geen 
dingen waar je een topsporter van wordt. Toch heeft Lieke Marsman meer 

dan tien jaar aan tennis gedaan. ‘Ik ben volgens mij op mijn vijfde begonnen. Ik 
denk omdat mijn ouders dat deden, die namen mij en mijn zus wel eens mee.’ Gek 
genoeg, vond ze het moeilijker dan het dichten. Ze stopte tegen het einde van de 
middelbare school. Niet omdat ze geen plezier meer in het tennissen had. ‘Ik ben 
een halfjaar voor mijn eindexamen gestopt omdat ik de spanning voor de wed-
strijden niet meer leuk vond.’ Ze sloeg dicht voor wedstrijden, ze kon niets meer, 
iets wat ze nooit ervaren heeft in haar optredens als dichteres. En daarom vindt 
ze Serena Williams zo’ n inspirerend persoon: ‘Ze heeft door de jaren heen een 
heleboel shit over zich heen gekregen en ze gaat er heel goed mee om. Ze is een 
rolmodel voor heel veel vrouwen.’

Excuses van een reporter
Haar eerste aanraking met Williams was toen de tennisspeelster samen met haar 
zus Venus doorbrak in hun tienerjaren. ‘Iedereen vond ze heel raar: De tenniswe-
reld viel over hen heen omdat ze de eerste zwarte vrouwen waren die aan de top 
stonden en zich ook nog anders kleedden dan de meeste tennissers. Die zijn toch 
een beetje tuttig en zij waren cooler.’ Marsman gebruikt het woord ‘cool’ vaak om 

Williams te beschrijven. De tennisster was zwanger toen ze de Australian Open 
won, daarna overleefde ze een zware bevalling en nu staat ze, met een kersverse 
baby thuis, alweer op de baan. Het zijn feitjes die Marsman ons allemaal enthou-
siast vertelt. Ze volgt Williams op Instagram, YouTube en Facebook. 

Een van de meest inspirerende momenten voor Marsman was een interview 
waarin Williams een reporter terecht wees. Hij bekritiseerde haar spel, waarna 
zij hem duidelijk maakte dat ze dit een hele negatieve benadering vond en zijn ex-
cuses eiste. ‘Nadat ik een jaar geleden dat interview zag, zit het sindsdien vaak in 
mijn hoofd. Ik treed vaak op en dan zijn er weleens mensen die het achteraf nodig 
vinden om tips te komen geven over hoe je het beter zou kunnen doen. Dan moet 
ik altijd aan Serena en haar antwoord terugdenken. Ik herinner mezelf er dan aan 
dat ik nu nu heel kalm moet reageren en zeggen: “Dat vind ik heel negatief van je, 
wil je misschien sorry zeggen?”’

De schrijvende tennisser 
Een van de dingen die ze zo bijzonder vindt aan tennis, was de mate van tech-
niek die nodig is voor het spel. ‘Het is zo technisch. Soms als je kijkt naar die 
wedstrijden op tv lijkt het bijna acrobatisch: al die effecten en moves. Dat vind ik 
er heel leuk aan.’ Ze ziet het als een groot verschil met andere sporten: ‘Je moet  
echt gevoel hebben om goed te kunnen tennissen. Daarom zie je ook bijvoorbeeld 
bij dit soort hele technische sporten dat er veel minder dopinggevallen zijn, om-
dat je er niet heel veel aan hebt.’

Voor Marsman ligt literatuur en sport helemaal niet ver uit elkaar. ‘David Foster 
Wallace, een Amerikaanse schrijver, heeft heel veel essays over tennis geschre-
ven, onder andere over Roger Federer,’ zo vertelt ze. ‘Zelf heb ik nog nooit gepro-
beerd om iets over tennis te schrijven. Maar het is wel iets wat ik ooit wil doen.’ 

De ballen van 
Serena Williams 
Hoewel sport en literatuur vaak niet direct met elkaar geas-
socieerd worden, is dichteres en schrijfster Lieke Marsman 
(1990) een groot fan van tennis. Deze maand brengt zij een 
ode aan Serena Williams: ‘Ze heeft ook wel echt haar stempel 
op het hele tennisspel gedrukt.’  
Tekst /// Alrun Bernhard en Marloes Hesen    Beeld /// Anna Berkhout

 
Lieke Marsman (1990) is filosofe, dichteres en schrijfster. Haar debuut Wat ik  
mijzelf graag voorhoud won onder meer de C. Buddingh-prijs. Het tegenoverge-
stelde van een mens, haar eerste roman, verscheen vorig jaar. 



A ls pas afgestudeerde duikt Meike Korpershoek direct het onderwijs 
in: ze gaat lesgeven aan hbo-studenten die niet mee kunnen komen 
met het vereiste Nederlandse taalniveau. In eerste instantie lijkt dit 

niet haar droombaan, maar eenmaal bezig bevalt het voor de klas staan haar 
goed. In 2013 krijgt Meike de kans het onderwijsbureau over te nemen onder 
de voorwaarde dat het bedrijf haar nevenactiviteiten (organisatiecoaching) 
neerlegt. Ze vindt dat ze te weinig ervaring heeft met  organisatiecoaching en 
wil zich vooral richten op taal; het onderwijsbureau gaat verder onder een 
andere naam. Meike wordt zakelijk partner samen met haar baas, die ze in 
2017 uitkoopt. 

In de tussentijd sluit Meike zich aan bij Venture Lab, een organisatie van de 
UvA voor alumni die hun wetenschappelijke kennis inzetten voor het oprich-
ten van een eigen onderneming. Hoewel Meike uit een ondernemersfamilie 
komt, was het starten van een onderneming niet het eerste waar ze aan dacht 
na haar studie. ‘Een onderneming starten met een studieschuld lukt nauwe-
lijks. Ik geloof niet dat de bank me een lening had versterkt als ik het had 
geprobeerd’, vertelt ze. Haar bedrijf, De Taalprof, focust zich op het meten en 
verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid onder studenten. Samen met 
vijftien docenten ontwerpt Meike taalmodules, geeft ze taalles en adviseert ze 
scholen, onder andere over de toetsing van taalvaardigheid. Het doel? Zo ef-
fectief mogelijke taallessen aanbieden aan studenten met iets minder taalge-
voel. ‘Docenten op bijvoorbeeld hbo’s bezitten de kennis over de Nederlandse 
taal al, maar vinden het vaak lastig om deze kennis effectief over te dragen. 
Sommige scholen en docenten concluderen dat studenten gevoel voor taal 
moeten hebben, willen ze ooit goed kunnen schrijven. Dat geloof ik niet. Taal-
vaardigheid is net als zwemmen: iedereen kan het, je moet alleen eindeloos 
veel meters maken.’ Door middel van haar onderzoek probeert ze erachter te 
komen hoe die meters het best gemaakt kunnen worden.  

Een bezige bij was Meike altijd al. Stilzitten kon ze niet tijdens haar studie 
Nederlandse taal en cultuur. Zo zat ze in het bestuur van studievereniging He-
lios; haalde haar propedeuse in Franse taal en cultuur, werd vrijwilliger bij 
Amnesty International, deed vrijwilligerswerk in Afrika en volgde ‘heel ran-
dom’ een minor International Development Studies. Ook sloot ze zich aan bij 

Enactus, een studentenorganisatie die zich inzet voor sociaal en duurzaam 
ondernemerschap.

‘Allerchillste baan’
Eigenaar zijn van De Taalprof bevalt Meike goed, ondanks dat ze zelf af en toe 
flink moet aanpoten en een grote verantwoordelijkheid richting haar werk-
nemers draagt. ‘Het lastigste is dat ik niet altijd weet hoeveel opdrachten we 
in een periode krijgen. En wanneer het druk is, ben ik meer uitvoerend bezig 
dan met ondernemen.’ Toch is Meike uitermate positief over haar positie bin-
nen het bedrijf. De vrijheid en zelfstandigheid van het ondernemen trekken 
haar aan. 'Dit is de állerchillste baan: ik heb een leuk en zelfstandig team, ie-
dereen kan voor zichzelf beslissen of hij op locatie of thuis wil werken en ik 
hoef niet van negen tot vijf op kantoor te zitten of te vergaderen wanneer ik 
daar geen zin in heb.’ 

Vruchten van de geest
Hoe leuk en spannend de wereld van ondernemers ook klinkt, het valt Meike 
op dat veel FGw’ers niet eens nadenken over het opstarten van een bedrijf. 
Commercieel denken binnen de geesteswetenschappen mag van haar meer 
worden aangemoedigd. ‘M’n coach bij Venture Lab zei laatst tegen mij: “In een 
onderneming moet je in ieder geval een hipster, een hacker en een hustler 
hebben, oftewel een idealist met kennis, iemand die de taal van de doelgroep 
spreekt en een regelaar die klussen binnensleept en zakelijk sterk is.” Met die 
eerste twee zit het bij mij wel prima, maar commercieel denken heb ik nooit 
geleerd. Op dat vlak moet ik echt nog groeien. Sommige mensen praten over 
de geesteswetenschappen als een soort vruchten van de geest, onderdeel van 
een hoge cultuur die je niet mag kapitaliseren. Geesteswetenschappers zijn 
inhoudelijk sterk, maar het wordt altijd een beetje vies gevonden wanneer je 
met je studie echt lekker pegels verdient en een verkooppraatje hebt. We zijn 
te veel gewend alles te berekenen en beredeneren, maar ondernemen is ook 
een kwestie van proberen en doen. Een beetje durven.’

Van het durven, proberen en doen heeft Meike voorlopig nog niet genoeg. 
Plannen om van baan te switchen heeft ze niet. Op de vraag waar Meike  
zichzelf over een aantal jaar ziet, reageert ze lachend. ‘Ik moet over tien jaar 
gewoon niet meer bestaan, dan heb ik pas echt mijn doel bereikt! Ik zou het 
wel mooi vinden als mijn bedrijf er over een tijd nog is om uitwisseling van 
ideeën mogelijk te maken, zowel tussen onderwijzers en onderzoekers als 
tussen verschillende onderwijsinstellingen. Uiteindelijk moet de kracht van 
het onderwijs in haar eigen kwaliteit liggen, en niet van commerciële  
partijen komen.’ 

Hipster, hacker, hustler
Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de bril 
van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: 
ondernemer Meike Korpershoek (1989), afgestudeerd 
neerlandicus en eigenaar van onderwijsbureau De Taalprof. 
Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Saskia Groenewegen  

 
  Meike Korpershoek  

 1989

Studie 
 Bachelor Nederlandse taal en cultuur, master 
 Nederlands als tweede taal en meertaligheid 

Afstudeerjaar 
 2013

Werk 
 Eigenaar onderwijsbureau De Taalprof

Salaris 
 Netto €24.000 per jaar

BROOD OP DE PLANK

6 Babel

Hij liep op de basisschool naar eigen zeggen in ‘te erge’ jaren 70 kleding. Op de middelbare school 
wilde hij leren normaal te zijn. Raoul de Jong (1984) publiceerde zijn puberdagboek en schaamt 

zich niet langer.    Tekst /// Alrun Bernhard en Jan Daalder    Beeld /// Sietske Arnoldus

HET INTERVIEW

Puberdromen
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moet en mag doen. ‘Aan de ene kant draait het niet 
allemaal om jou maar je hebt wel maar één leven en 
daar moet je het leukste van maken. Het heeft ook 
zin, want zo dacht ik toen ik elf was en al die dromen 
zijn ook uitgekomen.’ 

De Jong is nu 33 en zegt zelf al een kleine mid-
lifecrisis te hebben gehad. ‘Of eigenlijk meer een 
quarterlifecrisis.’ Hij had succes, maakte mooie 
reizen en, niet onbelangrijk, had opeens best wat 
geld. Hij kon alles doen wat hij wilde maar eigenlijk 
wist hij niet meer wát hij dan precies wilde. Het 
teruglezen van de dromen die hij als elfjarige had, 
hebben hem daar erg bij geholpen: ‘Ik zag dat 
inmiddels al die dromen eigenlijk zijn uitgekomen. 
Dat is gelukt omdat ik toen zo arrogant was om te 
denken dat ik dat allemaal kon doen en dat het oké 
is om te dromen. Als je elf bent dan denk je dat de 
wereld om jou draait en alles mogelijk is, en dat gaat 
weg als je ouder bent.’

Durven dromen en durven die te verwezenlijken is 
wat hem, na een rare droom waar een stem hem zei 
te voet naar Marseille te vertrekken, bewoog om dat 
ook echt te doen. ‘Ik schrok wakker en vroeg me af, 
wat zou er gebeuren als ik deze stem serieus nam? 
Wat zou er gebeuren als ik naar Marseille zou lopen?’ 
Een week later vertrok hij naar Zuid-Frankrijk. ‘Eén 
van de dingen die ik hoopte te ontdekken was of het 
mogelijk was om volwassen te worden zonder te 
stoppen met dromen en zonder te vergeten waar je 
blij van werd als kind. Dat ik naar dat stemmetje in 
m’n droom luisterde, is het beste wat ik had kunnen 

doen: je moet je dromen serieus nemen en de rest 
komt vanzelf.’

Cool zijn
Later vond De Jong zijn dagboeken terug die hij 
tussen zijn zestiende en achttiende schreef. Ze 
waren veel pijnlijker om terug te lezen. ‘Die versie 
lijkt te veel op mij.’ Die dagboeken komen te dichtbij, 
vertelt hij. Niet alles aan de pubertijd was leuk. ‘Aan 
het einde van de brugklas begreep ik wat cool zijn 
was. Daarna ging ik veel blowen, in de derde klas 
zelfs al. Gevolg daarvan was dat ik veel ruzie met 
mijn moeder had en vergat wie ik eigenlijk was, 
namelijk dat rare jongetje van elf. Die zat nog steeds 
in mij. Het was het grootste verschil tussen die 
jongen van elf en ik als achttienjarige. Die eerste 
speelde het allemaal, maar voor de laatste was de 
puberteit echt.’  

En toch zegt hij dat we de puberteit niet zomaar 
moeten afschrijven. Volwassenen, of studenten die 
zich voor die tijd schamen, kunnen wat hem betreft 
zelfs wat leren van pubers. ‘Ik geef bijvoorbeeld 
een schrijfcursus aan een jongen van zestien. Toen 
ik hem vroeg wat hij hiermee wilde bereiken, zei 
hij zonder blikken of blozen: wereldroem. Op zijn 
twintigste wilde hij bij David Letterman zitten en 
zijn eigen film regisseren, maar er ook in spelen, 
want anders kent niemand je. En ik dacht: moet ik 
hem nou waarschuwen, want ik weet wat er gaat 
komen. Maar hij heeft iets de meeste van ons zijn 
verloren tegen de tijd dat we dertig zijn, namelijk 
een soort “levenspit”. Dat is wat wij van pubers 

kunnen leren: een geloof in jezelf, en in het leven en 
in de wereld en in de toekomst.’ 

David Sedaris
De Jong heeft er zeker geen spijt van, niet van het 
lezen van zijn boeken maar ook niet van wat er 
allemaal in staat. Als advies aan zijn jongere ik geeft 
hij dan ook dat die lekker door moet blijven gaan 
met wat hij doet. ‘Maak je geen zorgen. Ik doe dat 
altijd, maar achteraf blijkt het helemaal niet nodig, 
want het komt allemaal goed. Dat is een goede om te 
onthouden. Ik zou hem vertellen dat hij zal krijgen 
wat hij hebben wil, wacht maar af. Wees maar blij, 
het gaat echt heel mooi worden allemaal.’

Want hoe mooi is het als David Sedaris, een schrijver 
die je erg bewondert, jouw boeken leuk vindt? De 
Jong relativeert het enigszins. Er moest iemand op 
de voorkant komen, vertelt hij. De persoon moest 
een leuk iemand zijn, een beroemd iemand. ‘Ik 
zocht Sedaris op, toen hij in Haarlem was met de 
vraag of hij het wilde lezen er iets over wilde zeggen. 
Hij zei: “Ik hoef het niet te lezen, hier, ik geef je zes 
quotes, die mag je gebruiken.” Wat perfect was, 
want uiteindelijk zijn dat soort quotes toch onzin.’ 

 

Schrijver en programmamaker Raoul de Jong 
(1984) schreef zijn eerste boek Het leven is 
verschrikkulluk over zijn eindexamenperiode. Elk 
boek daarna heeft autobiografische elementen, 
Dagboek van een puber is zijn zesde boek. 

9

HET INTERVIEWHET INTERVIEW

Zodra hij binnenkomt, verontschuldigt hij 
zich. Hij heeft gisteravond drie wijntjes ge-
dronken, heeft nu een kater. Zijn haar zit niet 

goed (zegt hij zelf), zijn bril gaat wisselend op en 
af en hij snakt naar koffie. De koffie komt pas na 
een kwartier, maar toch redt De Jong zich prima. 
Op 9 maart verschijnt Dagboek van een puber, een 
bijna letterlijke publicatie van het dagboek wat hij 
bijhield vanaf de laatste helft van groep acht tot het 
moment dat hij verkozen werd tot ‘coolste brugger 
van het jaar’.

Het gesprek gaat over puber zijn, logisch, maar 
uiteindelijk over veel meer. Toen al zijn vrienden 
in ‘echte’ huizen begonnen te wonen en kinderen 
kregen, hield een vraag hem steeds meer bezig: ‘Is 
het ook mogelijk volwassen te worden zonder te 
stoppen met dromen, zonder te vergeten waar je 
blij van werd als kind?’ Hij zat er doorheen, wilde 
zich er niet zomaar bij neerleggen en vertrok. Naar 
New York, bijvoorbeeld, waar hij een maand leefde 
op vijftig dollar, of naar Marseille, waar hij heen 
liep zonder verdere voorbereiding. Gek genoeg 
waren het juist die reizen, die mogelijkheden, waar 
zijn elfjarige ik altijd van had gedroomd. En het 
waren die reizen die weer andere deuren voor hem 
openden. 

Dagboek van een puber was zo’n deur. ‘NRC wilde 
dat ik iets deed op de achterpagina, maar ik vloog 
een paar dagen later naar Brazilië om daar een 
boek af te maken waar ik al vier jaar mee bezig 
was. Dus ik had geen tijd om iets anders te doen.’ 

Op het zoldertje van zijn opa vond hij, onder de 
spinnenwebben, het dagboek terug. ‘Ik ben het 
terug gaan lezen en het eerste wat ik dacht was: 
nee!’ De memoires van zijn elfjarige ik waren, niet 
onverwacht, vrij vervelend en typische pretentieuze 
pubergedachten, maar uiteindelijk kon hij er wel 
om lachen. Eigenlijk was de elfjarige Raoul een heel 
ander persoon, hij identificeert zich er niet meer 
mee. ‘Ik heb het overgetypt, naar NRC gestuurd, 
die hebben stukjes geplaatst en toen vroeg mijn 
uitgever of ik het hele boek wilde publiceren.’ Op de 
kaft van het boek prijkt nu zelfs de goedkeuring van 
de schrijver David Sedaris.

Normaal zijn 
Het dagboek begint in groep acht. Het was in die 
tijd dat hij zich langzamerhand bewust begon te 
worden van het feit dat zijn moeder een aparte 
haarstijl had en andere kinderen heel andere soort 
kleding droegen dan hij. 

Nu kan hij lachen om wat zijn jongere ik allemaal 
schreef. ‘Ik heb het nóg irritanter gemaakt door 
sommige zinnetjes wel weg te halen maar ik heb 

niets herschreven. Dat was wel de grap van het 
boek ook, dat het super irritant is. Mensen moeten 
om dit boek kunnen lachen, maar het moet ook 
herkenbaar zijn.’ Een voorbeeld wil hij wel geven: 
‘Er is één stukje waar ik het eindtoneelstuk 
van groep acht beschrijf: “Gisteravond was de 
uitvoering, ik had slechts een kleine bijrol maar 
desondanks was ik enorm populair bij het publiek. 
Ik was de ster van de avond.”’

Het normaal zijn blijft een thema in het hele dagboek, 
juist vanwege het contrast tussen de basisschool en 
de middelbare school: ‘Mijn moeder leerde me als 
kind dat het oké was om raar te zijn. Ik speelde met 
barbiepoppen, hield daar spreekbeurten over en ik 
had een Afghaanse jas met een heleboel bont. Nu 
vind ik het heel gaaf dat mijn moeder me dat liet 
doen, maar ik werd ook een beetje gepest. Op het 
moment dat ik naar de middelbare school ging 
wilde ik normaal doen.’ In het begin van het dagboek 
noemt hij de andere kinderen in zijn nieuwe klas 
nog ‘massakonijnen,’ maar dat verandert al snel: ‘Ik 
wilde leren hoe je dat deed, normaal zijn. En ik was 
natuurlijk niet normaal, maar ik nam het als een 
soort toneelstukje, waarin het uiteindelijk lukte 
om te doen alsof ik normaal was. Op een gegeven 
moment begon ik door te krijgen dat het niet per 
se Als je succes wilde hebben in de puberwereld, 
waren het je medepubers die je moest charmeren.’

Tevreden zijn
Zijn eerste puberdagboek was een goede herinne-
ring dat als hij niet gelukkig was, hij daar iets aan 

JE MOET JE DROMEN 
SERIEUS NEMEN EN DE 
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DE ONDERZOEKENDE MENS 

'Ik had geen benul van wat historisch on-
derzoek in zou houden, eigenlijk heb ik me 
een beetje overschreeuwd,’ vertelt Van ’t 

Hul als hij terugblikt op de sollicitatieprocedure 
voor zijn promotieonderzoek. De onderzoeks-
vraag waarop hij solliciteerde luidde als volgt: 
hoe hebben de Nederlandse kerk-staat verhou-
dingen zich ontwikkeld vanaf de jaren 60? ‘Als 
je dat goed wil onderzoeken heb je sociologi- 
sche methodes nodig,’ hield hij de bijzonder  
hoogleraar Nederlandse geschiedenis James  
Kennedy voor. ‘Ik weet niet of ik hem daarvan  
overtuigde, maar zijn nieuwsgierigheid was ge-
wekt.’ 

De promovendus ging voortvarend te werk, verza-
melde alle Handelingen en Kamerstukken van de 
Eerste en Tweede Kamer over religie tussen 1946 
en 2006, zette deze in een Excelsheet en maakte 
een tijdlijn. ‘Dat was ik gewend in de sociologie: 
een databestand maken en ik stelde me voor dat 
een historicus dan door die bestanden heen ctrl-f ’t 
[zoekfuntie, red.],’ vertelt hij lachend. Een collega 
schudde hem uiteindelijk wakker. ‘Ze zei, en dat 
weet ik nog heel goed: “je moet het wel allemaal 
lezen hè”. Maar toen was ik al een halfjaar aan de 
gang met dat Excelbestand,’ grinnikt Van ’t Hul. 
Gelukkig kon hij op tijd bijsturen, naar een kwa-
litatief politiek-historisch onderzoek en het data-
bestand werd hierbij ook nog veelvuldig geraad-
pleegd. ‘Toen werd het pas echt interessant.’ 

Terug naar het onderzoek. Daar bleken de Neder-
landse kerk-staatverhoudingen toch iets weerbar-
stiger dan over het algemeen wordt aangenomen. 
Het heersende beeld is dat we sinds de jaren 60 in 
Nederland in een ontzuilde, ontkerkelijkte samen-
leving leven. Volgens Van ’t Hul ligt dat iets anders. 
‘Verrassend genoeg vonden de beleidsverschuivin-
gen pas plaats vanaf de jaren 80’, zegt hij. Er werd 
wel al eerder over gedebatteerd in de Tweede Ka-
mer maar dat was meer voor de bühne. ‘Los van 
de CPN en D66 zijn Nederlandse politieke partijen 
ook nooit echt actief antireligieus geweest.’ De 
promovendus kwam er al snel achter dat hij niet in 
de Tweede Kamer moest zijn, maar in de archieven 
van de ministeries.

‘Ministers en staatssecretarissen wisten vaak niet 
wat ze met religieuze vraagstukken moesten dus 
richtten zij allerlei commissies en werkgroepen 
op’, legt Van ’t Hul uit. De commissies en werkgroe-
pen adviseren de departementen bijvoorbeeld 
over kerkenbouw of geestelijke verzorging bij 
de krijgsmacht. Omdat de ideeën over ‘neutraal 
beleid’ en overheidsbemoeienis met betrekking 
tot religie snel veranderden, hielden ambtenaren 
en politici vast aan wat ze al kenden. Kerkelijke 
organisaties schuiven dan ook tot op de dag van 
vandaag aan bij dit soort vergaderingen. Al is hun 
invloed wel minder geworden, ontdekte de pro-
movendus: ‘In de jaren 60 en 70 kregen zij het nog 
voor elkaar dat de overheid meebetaalde aan de 

nieuwbouw van zo’n achthonderd kerken, dat is 
nu ondenkbaar.’ 

Vanaf de jaren 80 wilde de overheid dat ook ‘nieu-
we’ religieuze gemeenschappen, zoals moslims en 
hindoestanen, aanschoven bij deze overlegorga-
nen. Dat zorgde voor bijzondere situaties omdat 
deze nog niet goed georganiseerd waren. ‘Niemand 
op het ministerie kende moslims. Op een gegeven 
moment wordt er gewoon maar een moskeebe-
stuur uit Den Haag aangewezen als contactorgaan. 
Die waren plotseling representatief voor de hele 
moslimgemeenschap en moesten met hoge ambte-
naren praten over bijvoorbeeld moskeeënbouw’, 
vertelt Van ’t Hul. Pas sinds 2004 is er een Contact-
orgaan Moslims en Overheid (CMO). Rita Verdonk, 
toen minister voor Vreemdelingenzaken en Inte-
gratie, dwong moslimgemeenschappen hier lid van 
te worden. ‘Na de moord op Theo van Gogh wilde 
zij dat het CMO de achterban rustig zou houden. Je 
kan je afvragen hoe ‘neutraal’ dat beleid was.’ 

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Deze maand: Leonard van 
’t Hul (1987), opgeleid als socioloog 
en als promovendus verbonden aan 
de capaciteitsgroep Geschiedenis. Hij 
vertelt over zijn onderzoek naar de 
relatie tussen religieuze organisaties 
en de Nederlandse staat vanaf 1946.  
Tekst /// Kay Rutten 
Beeld /// Saskia Groenewegen

De korte lijntjes tussen kerk en staat

 
Leonard van ‘t Hul studeerde Sociologie in 
Utrecht, gevolgd door een master Social Theory 
and Public Affairs, aan de Universiteit van 
Amsterdam. Voordat hij aan zijn promotietraject 
begon, gaf hij enkele jaren les en voltooide hij 
ook nog een onderzoeksmaster Sociology of 
Culture, Media and the Arts aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. 

BEELD

Beeld /// Saskia Groenewegen Maart 2018
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Van productiviteitsstress naar 
zelfontplooiingsstress
Het ene probleem lijkt wel door het 
andere te worden vervangen en de 
onderliggende problematiek blijft 
onbenoemd. De obsessie met wer-
ken in het algemeen ('je moet wer-
ken, liefst veel!') wordt uitgebreid 
beschreven, maar daarnaast raken 
we steeds meer geobsedeerd door 
'goed' bezig zijn. Vrijwilligerswerk 
doen, verre reizen maken, boeken 
lezen, sporten of een fijne hobby 
nemen.

Toen Warren Buffett, een van de 
rijkste mannen op aarde, gevraagd 
werd wat zijn beste levensadvies 
was, antwoordde hij: 'I read 500 pa-
ges a week, and anyone can do it. It’s 
like compound knowledge, so if you 
start today, it will build up over time.' 
Oftewel: het beste wat je kan doen, 
is jezelf ontwikkelen en de beste 
manier om dat te doen is boeken 
lezen. En ja hoor, vul wat zoekter-
men in op Google als 'waarom moet 
je boeken lezen' en er komen hon-
derden behulpzame artikelen naar 
boven die allemaal de gouden weg 
naar een beter, slimmer en gelukki-
ger bestaan wijzen. Boeken lezen is 
'goed' werk: het is een activiteit waar je beter van wordt. Het blijft echter niet 
bij lezen. Lynn Berger betoogt in haar artikel Vroeger had je hobby’s. Nu moet 
je een obsessie hebben dat alle leuke, creatieve bezigheden van de moderne 
mens deel geworden zijn van de ratrace van de prestatiemaatschappij: 'Het 
enige waar we écht door geobsedeerd zijn, is misschien wel de obsessie zelf' 
concludeert zij. 

In een artikel in het tijdschrift Quartz is deze verschuiving naar een obsessie 
met zelfontplooiing mooi samengevat onder de veelzeggende titel In the time 
you spend on social media each year, you could read 200 books. Weg met de 
werkstress, weg met social media-verslaving en lang leve de zelfontplooiing. 
Toch?

Een beter alternatief: verstaren
Terug naar Japi en zijn bezigheidstherapie: ‘verstaren’. Waarom verstaarde hij 
zijn tijd eigenlijk?

Hoewel de prestatiemaatschap-
pij iets is wat we graag als uniek 
zien aan de eenentwintigste-eeuw 
denk ik dat veel van de culturele 
opvattingen die eraan ten grond-
slag liggen ook al golden aan het 
begin van de twintigste eeuw, toen 
Nescio dit schreef. Tijd verstaren, 
stilzitten, kijken, nadenken en 
niet nadenken waren voor Japi 
een manier om de wereld om hem 
heen en zichzelf te accepteren.
Het lijkt mij ook erg nuttig voor 
de immer rennende, springende, 
self-improving, eenentwintigste-
eeuwse mens. ‘Verstaren’ doet 
ook denken aan simpele verve-
ling. Deze ‘bezigheid’, of eerder 
een ‘gebrek aan een bezigheid’ is 
wetenschappelijk bewezen goed 
voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen maar veel voordelen lij-

ken ook te gelden voor volwassenen. Zo zou verveling je aanzetten je lange-
termijndoelen in het leven te heroverwegen, je altruïstischer maken en je zou 
de belangrijke zaken in het leven meer leren waarderen. ‘Too little excitement 
may produce morbid cravings, too much will produce exhaustion’ aldus de 
filosoof Bertrand Russell in The Conquest of Happiness (1930). Toch kan je 
ook het nastreven van geluk door je tijd te ‘verstaren’ zien als zelfontplooiing. 
Het verschil met zelfontplooiing zoals ik hiervoor beschreef, is dat het hier 
een heel persoonlijke vorm aanneemt. Waar het eerder ging om goede dingen 
doen, gaat het hier om hoe je goed kunt zijn. 

Een vraag die mij steeds meer bezig is gaan houden, is of Japi nu een  
gelukkig man was of niet. Natuurlijk, hij was erg negatief over de wereld om 
hem heen, maar ‘hij was nu wijzer’, zo vond hij zelf. Het is misschien te  
makkelijk om hem te zien als een verbitterd, gefrustreerd figuur die het  
opgeeft en toch zie ik dat anders. Japi is een realist en weet het leven op  
waarde te schatten en besluit daarom precies te doen wat hij wil. Een beetje 
zitten, een beetje staren, bij voorkeur in een rivier. En hoewel hij negatief  
bekend staat als ‘De Uitvreter’, is Japi daarom voor mij toch een held: hij laat 
zien dat het echt anders kan. 

ESSAY 

We moeten meer minder doen

 
Jan Daalder (1996) studeert geschiedenis en is net terug van een reis naar 
Australië waar hij stilte vond.

Maart 201612

COLUMN ROBIN

12

In mijn favoriete passages uit mijn favoriete boeken uit de Nederlandse 
literatuur, De uitvreter (1911) van Nescio, wordt een activiteit van één van 
de hoofdpersonen, Japi, beschreven:    

Japi was voor zijn tijd al een apart figuur. In De uitvreter worden zijn merk-
waardige bezigheden en avonturen met lichte verwondering en respect be-
schreven door de saaie ik-persoon die niet voor niets ‘Koekebakker’ heet. 
Honderd jaar later is een activiteit als 'verstaren' nog net zo taboe: je tijd ver-
lummelen, niets doen, rondhangen - het mag allemaal niet, je moet je tijd nut-
tig besteden of enorm ‘genieten’ van allerlei activiteiten!

Fascinaties, obsessies en hobby’s 
Dat hard werken en productiviteit in onze moderne maatschappij op een voet-
stuk staan is niets nieuws. In zo’n beetje elke krant vind je in het cultuursup-
plement af en toe een analyse van onze pogingen een perfect CV op te bouwen 
of een artikel over hoe en waarom we zo hard werken en hoe de grenzen tus-
sen vrije tijd en werk door e-mail en sociale media vervagen. 

Behalve op het werk manifesteert de productiviteitsdrang zich ook in het 
persoonlijke leven. Zelfhulpboeken, -blogs, -podcasts en -lezingen moeten de 
moderne mens in alle facetten van zijn leven helpen efficiënter en beter te 
werken. Deze ratrace is terug te zien in de honoursklasjes van je studie, dat 
perfecte CV met een bestuursfunctie hier en een stage daar en het streven naar 
een zo druk en vol mogelijke agenda. Probleem is dat deze productiviteitsob-
sessie geen voldoening oplevert: er is altijd wel iemand beter, slimmer, sneller 
en drukker dan jijzelf en de angst is dat als jij het niet doet, er zo tien anderen 
voor jou in de plaats komen. In Babel verschenen hier eerder al artikelen over, 
een rapportage over studentenpsychologen en een portret van de millennial.

Dat dit probleem meer wordt ervaren, blijkt wel uit het feit dat voormalig 
minister Asscher een grootschalig project om werkstress en burn-outs te be-
strijden is begonnen. Veel en effectief werken is niet meer het hoogste goed 
en er lijkt  óók bij werkgevers een significante mentaliteitsverandering plaats 
te vinden. Wat echter voor deze werkgeobsedeerde mentaliteit in de plaats 
dreigt te komen, is een zelfontplooiingsobsessie. 

Wanneer doen we nog echt helemaal niets? Smartphones, 
sociale media maar ook 'goede' activiteiten als boeken lezen 
zorgen ervoor dat we in de wervelwind van deze tijd geen 
tijd meer hebben om gewoon onze tijd te 'verstaren'.  
Tekst /// Jan Daalder    Beeld /// Jikke Lesterhuis 

Ik ben sinds enige tijd een moeilijke slaper. Begrijp me niet verkeerd, ik 
slaap over het algemeen zeker zeven uur per nacht. Het is vooral het 
woelen wat soms een aantal uur in beslag kan nemen. Dit gebeurt heel 

sporadisch, waardoor ik nooit van tevoren weet of het weer zo’n nacht 
gaat worden. Vannacht is het weer zo ver. Ondanks dat ik al ruim een 
half uur mijn ogen dichtknijp, lijken mijn gedachten niet tot een halt te 
komen. Het is iets voor twaalf, denk ik. Mijn ogen worden steeds zwaar-
der. Zal die verdraaide nieuwsgierigheid het vannacht van de slaap gaan 
winnen?  

Even staar ik naar het plafond, naar de rust van het enorme witte vlak 
boven mijn hoofd. Ik zucht, ga rechtop zitten en voel mijn hoofd bonken. 
Op zulke nachten lijken mijn hersenen alles te verwerken wat ze gezien 
en gehoord hebben. En niet alleen van de dag zelf, maar soms wel van 
een maand, of zelfs van een jaar. Het was een nacht gevuld met vreemde 
dromen. Dromen die zo surrealistisch zijn, dat ik me soms afvraag hoe ik 
ze toch telkens bedenk. 

Soms fantaseer ik over een extra dag om te slapen, terwijl verder nie-
mand die heeft. Dat deed ik zelfs laatst ook in mijn slaap. Ik haat al die 
mensen die zeggen maar vier uur slaap nodig te hebben, en toch kunnen 
functioneren. Dat is bij mij namelijk totaal niet het geval.

Maar als ik naast haar lig, is alles anders. Naast haar val ik sneller in 
slaap. Ik hoef niet het gevecht aan te gaan met de slapeloosheid, want ik 
kan luisteren naar haar adem. Op het ritme van haar adem loop ik zon-
der enig probleem mijn droom binnen. Misschien is dat wel wat liefde is; 
iemand vinden waarvan de ademhaling in bed klinkt als de golven die 
langzaam en teder aanspoelen aan de kust. 

Als een waakhond, ontwaakhond of wakkere hond bescherm ik daar-
om al haar dromen. Niet alleen voor haar, maar zodat haar ademhaling  
stilletjes maar wel hoorbaar zich blijft herhalen. De gedachten in mijn 
hoofd klinken steeds verder weg. Het enige wat ik nog hoor, is haar 
adem. Net voordat ik in slaap val, vraag ik mij nog één iets af:

Mag ik morgenavond alsjeblieft weer een nacht naar jouw adem luis-
teren? 

Droom maar door  

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

WEG MET DE WERKSTRESS, WEG MET 
SOCIAL MEDIA-VERSLAVING EN LANG 
LEVE DE ZELFONTPLOOIING. TOCH?

En hij, Japi, vond het nu welletjes ook. Hij was nu bezig zijn tijd te versta-
ren. Bereiken kon je toch niets. Hij scharrelde nog wat rond op de plaat-
sen waar i zich vroeger geamuseerd had. Speciaal hield i zich bezig met 
in rivieren te staren. In Dordrecht had i enkele weken starende versleten. 
In Veere had i dagen lang boven op 't Hospitaal gekampeerd. September 
had i in Nijmegen doorgebracht.

Voor z'n brood hatti gewerkt, voortgejaagd was i, voortgejaagd en 
gedrukt door menschen en de noodzakelijkheid zooals al die anderen. 
Nachten hatti gewerkt: om één, twee uur was i in Amsterdam van kan-
toor thuisgekomen en daarna hatti opgezeten, gepiekerd, gepend, heele 
romans hatti geschreven en de paperassen verbrand.
[...]

DE WERELD WAS BLIJVEN DRAAIEN, 
DRAAIDE PRECIES ZOOALS ALTIJD, ZOU 
WEL BLIJVEN DRAAIEN ZONDER HEM

De wereld was blijven draaien, 
draaide precies zooals altijd, zou 
wel blijven draaien zonder hem. Te 
sappel had i zich gemaakt. Hij was 
nu wijzer. Hij trok er zijn handen 
van af. Er waren kooplui genoeg 
en schrijvers en praters en lui die 
zich te sappel maakten, meer dan 
genoeg.



Op 21 maart mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Amsterdammers mogen straks zelfs drie 
keer stemmen: voor de gemeenteraad, het referendum over de (Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 
én de stadsdeelcommissie. Maar die stadsdeelcommissie, wat is dat nou precies?    Tekst /// Kay Rutten    Beeld /// Rosa van Triest
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Hyperlokaal maar volslagen onbekend
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E r is de afgelopen maanden veel over de Wiv geschreven, en de Amster-
damse partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zitten 
ook niet echt om aandacht verlegen. Daarom wil ik het hebben over de 

stadsdeelcommissies. Een nieuw ‘democratisch experiment’, hyperlokaal, en 
onder veel studenten nog volslagen onbekend. Dat is ook niet zo gek, want het 
besluit om de huidige bestuurscommissies van de stadsdelen te vervangen 
voor stadsdeelcommissies is pas in december 2017 genomen. En hoewel Het 
Parool en AT5 uitgebreid aandacht hebben besteed aan het onderwerp, weet 
ik uit gesprekken met medestudenten dat dit soort berichten niet door ieder-
een even gretig worden gelezen.

Een stadsdeel zo groot als Maastricht
Voor de volledigheid moeten we terug naar de situatie van vóór 2014. Elk 
Amsterdams stadsdeel, zeven in totaal, werkte toen grotendeels als een zelf-
standige gemeente. Een stadsdeel had zijn eigen raad met 23 tot 29 raadsle-
den, en een bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelde. Die bestuurders 
functioneerden als een soort wethouders, alleen dan op stadsdeelniveau. Zij 
hadden ruime zeggenschap over allerlei onderwerpen, een zelfstandig bud-
get en eigen ambtelijke ondersteuning. Niet heel vreemd als je bedenkt dat 
een Amsterdams stadsdeel gemiddeld meer dan 120.000 inwoners telt – dat 
is evenveel als het aantal inwoners van de stad Maastricht. De raad en het 
bestuur zetelden overigens in het stadsdeelkantoor, het gebouw dat je mis-
schien kent als de plaats waar ze je paspoort uitgeven. 

In 2011 besloot minister Donner, in al zijn wijsheid, dat het maar eens afgelo-
pen moest zijn met deze extra bestuurslaag die alleen bestond in Amsterdam 
en Rotterdam. De stadsdelen kostten te veel geld en bovendien was het kabi-
net-Rutte I voorstander van een kleine(re) overheid. Stadsdeel Amsterdam 
Nieuw-West sputterde nog wat tegen en overwoog even serieus om zich van 
Amsterdam af te scheiden, om vervolgens te fuseren met de gemeente Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude. Van dat plan kwam uiteindelijk niets terecht 
en vanaf 2014 werden alle stadsdeelraden opgeheven. Daar kon niets meer 
aan veranderd worden.

Voor de stadsdeelraden kwamen bestuurscommissies in de plaats, en die zijn 
er tot op de dag van vandaag. Nog steeds zeven in totaal, maar grondig ge-
stript van zeggenschap en budget. De bestuurscommissies telden nog maar 
13 tot 15 leden en hadden hoofdzakelijk een adviserende rol – al hielden ze 
wel zeggenschap over de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, 
het inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Uit de ver-
kozen bestuurscommissieleden werd een driekoppig dagelijks bestuur geko-
zen dat, zoals de naam al doet vermoeden, fulltime het stadsdeel bestuurde. 
De overige leden vervulden een adviserende rol, een paar avonden per week. 
Een vrij duidelijke verdeling, zou je zeggen, maar die mening werd niet door 
iedereen gedeeld. Er werd besloten om een commissie in het leven te roepen 
om het functioneren van de nieuwe bestuurscommissies te evalueren. Am-
sterdammer en voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer leidde 
de commissie.

Stadsdeel en Stopera
Brenninkmeijers oordeel verscheen in de zomer van 2016 en was spijkerhard. 
Volgens Het Parool was ‘Brenninkmeijer kritisch over het dubbelmandaat van 

de bestuurders op stadsdeelniveau: enerzijds zijn ze direct verkozen, ander-
zijds gelden zij als “verlengd bestuur” van de centrale stad. Als de Stopera [het 
stadsbestuur, red.] iets bepaalt, hebben de bestuurscommissies het maar uit 
te voeren.’ ‘Een structuurfout’, oordeelde Brenninkmeijer in de krant. Dat dub-
belmandaat zorgde vooral voor strubbelingen in stadsdelen waar de centrale 
stadscoalitie SP, VVD en D66 geen meerderheid had. Stadsdeel en Stopera 
stonden soms lijnrecht tegen over elkaar. Er moest een nieuw plan komen: 
wethouder Abdeluheb Choho (D66), onder andere belast met het bestuurlijk 
stelsel, kon aan de bak.

In het plan van Choho, dat hij presenteerde in november 2016 en dat nog een 
aantal keer werd aangepast in de loop van 2017, werden de bestuurscommis-
sies vaarwel gezegd. Vanaf de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, die 
van 21 maart dus, benoemt de nieuwe coalitie na de verkiezingen het dage-
lijks bestuur van de stadsdelen. Hiermee moet het dubbelmandaat opgelost 
worden. Daarnaast worden de stadsdelen opgeknipt in stadsdeelcommissies, 
22 in totaal met ieder vier tot zes te verkiezen Amsterdammers. Amsterdam 
Centrum bijvoorbeeld wordt opgedeeld in Amsterdam Centrum-West en Cen-
trum-Oost. Die stadsdeelcommissies mogen dan, in vergaderingen met het 
dagelijks bestuur, ‘gevraagd en ongevraagd, zwaarwegend advies’ geven over 
de plannen van de gemeenteraad. Als het hun stadsdeel aangaat natuurlijk. 
Hoewel het dubbelmandaat is opgelost en het nieuwe systeem voorkomt dat 
stadsdeel en Stopera lijnrecht tegen over elkaar komen te staan, was Bren-
ninkmeijer niet te spreken over het nieuwe bestuurlijk stelsel. Hij noemde 
het een ‘liefdeloos compromis’ en vond dat wethouder Choho selectief in het 
rapport van Brenninkmeijer was gaan ‘shoppen’. Ondanks de kritiek van de 
voormalige Nationaal Ombudsman stemde de voltallige coalitie op 30 novem-
ber 2017 voor het nieuwe bestuurlijk stelsel. 

Betrokken burgers
Het nieuwe stelsel is een compromis tussen de drie coalitiepartijen VVD, D66 
en de SP, een compromis waar de oppositie nog altijd graag tegenaan schopt. 
Op het eerste gezicht logisch, de oppositie hoopt op meer inspraak van bur-
gers in de lokale Amsterdamse politiek, en het lijkt er niet op dat burgers die 
gaan krijgen. Toch zou dit nieuwe systeem de participatie, de interesse en de 
betrokkenheid van inwoners in de politiek wel kunnen vergroten. Dat komt 
omdat de verkozen volksvertegenwoordigers in de stadsdeelcommissies min-
der te zeggen hebben. Als zij echt iets willen dat haaks staat op de plannen 
van het stadhuis, zullen zij hun kiezers moeten activeren. Door middel van 
bijvoorbeeld online petities of het mobiliseren van belangengroepen kan het 
mandaat van de stadsdeelcommissies verstevigd worden. Na het uitbrengen 
van je stem zal je dus nog steeds ‘nodig’ zijn, nu meer dan ooit.

Alle reden om naar de stembus te gaan op 21 maart – ook al blijkt uit allerlei 
onderzoeken dat jongeren vaak niet gaan stemmen voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Wij zijn als studenten geneigd om groots te denken en verder 
te kijken dan waar de (stads)grenzen ophouden, dat wordt ook aangemoe-
digd op de universiteit. We zijn minder bezig met lokale zaken, terwijl die ons 
rechtstreeks raken. Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan woningen, een goed 
werkend nachtelijk OV-netwerk en variabele openingstijden van winkels en 
horeca. Het zijn onderwerpen die wij, als studenten, erg belangrijk vinden. En 
juist deze dingen worden lokaal geregeld, niet in Den Haag.

Het kan dus geen kwaad om je nog even te verdiepen in de lokale stemwijzer. 
Om nog wat onderzoek te doen naar welke partij jouw stem waard is. En mis-
schien nog wel belangrijker: naar wie jouw directe vertegenwoordiger wordt 
in de stadsdeelcommissie. En bedenk, je hoeft maar één keer te lopen om drie 
keer te mogen stemmen. Ideaal toch?

Rapaille partij (1921)
Een anarchistische partij die werd opgericht uit onvrede over de 
toen geldende stemplicht. Lijsttrekker was een lokale Amsterdamse 
beroemdheid: een zwerver met de bijnaam Had-je-me-maar. Het 
verkiezingsprogramma was als volgt: ‘De jajem [jenever, red.] vijf 
cent, bier ook vijf cent en vrij visschen in het vondelpark.’ De partij 
kreeg twee zetels in de Amsterdamse gemeenteraad. Had-je-me-
maar, echte naam Cornelis de Gelder, mocht echter niet plaatsne-
men op het pluche. Hij werd kort ervoor opgepakt voor openbare 
dronkenschap.

VERSCHENEN EN VERDWENEN

Vrije Seks Partij (1970)
Gesponsord door de toen pas 24-jarige porno-ondernemer Pe-
ter Muller en uitgever van het blootblad Candy: De VSP deed 
mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1970. Slogans wa-
ren onder andere ‘gratis pillen en condooms voor het volk’, ‘vrije 
seks voor gevangenen’ en ‘pornografie uit het strafrecht’. Hoe-
wel de VSP nooit een gemeenteraadszetel bezet heeft gehouden 
is pornografie hetzelfde jaar nog gelegaliseerd. Later zei Mul-
ler over zijn politieke avontuur: ‘Ik ben niet idealistisch, ik wilde  
gewoon geld verdienen’.

Kabouterbeweging (1970)
De Kabouterbeweging die meedeed aan de gemeenteraadsverkie-
zingen van 1970 was een uitvloeisel van de Provobeweging. De 
Kabouters waren een stuk succesvoller dan de VSP en werden in 
één klap met vijf zetels in de Amsterdamse gemeenteraad verkozen. 
Daarmee werd het de vierde partij van Amsterdam. De Kabouters 
keerden zich tegen de consumptiemaatschappij en vroegen aan-
dacht voor milieuvervuiling. Ze trokken echter vooral de aandacht 
met het roken van jointjes tijdens raadsvergaderingen en gingen 
uiteindelijk ten onder aan interne conflicten.

Mokum Mobiel (1993)
Opgericht in 1993 maar pas vanaf 1998, tot en met 2006, met een zetel 
actief in de Amsterdamse gemeenteraad. De partij kwam op voor de 
Amsterdamse autobezitter en wilde onder andere méér parkeergele-
genheden en lagere parkeertarieven in de stad. Enig raadslid Gonny van  
Oudenallen werd in 2003 ook nog Tweede Kamerlid voor de LPF. 
De partij ging eveneens aan interne strubbelingen ten onder, al zal 
de € 64.000 die ze moesten terugbetalen aan de gemeente wegens 
declaratiefraude ook niet geholpen hebben. 

JE KENT HET MISSCHIEN ALS 
HET GEBOUW WAAR ZE JE 

PASPOORT UITGEVEN

Maart 2018



liefde. Gevoelens van jaloezie en angst kunnen zonder meer een rol spelen. 
Maar de aard van deze gevoelens moet worden ingezien. ‘Dit zijn gezonde, 
maar niettemin sociaal geconditioneerde reacties.’ Haar ware gevoelens zijn 
dat zij en haar partner hele zekere liefde hebben en juist daarom vindt ze het 
prachtig als haar partner van wie ze zoveel houdt, seksuele of zelfs romanti-
sche relaties met mensen aan kan gaan. ‘En ik wil dat mijn partner gelukkig 
is en prachtige relaties heeft, niet alleen met mij maar met heel veel mensen. 
En dat betekent niet dat er minder liefde voor mij is.’ Emotioneel gecondi-
tioneerde reacties moeten geconfronteerd en begrepen worden als precies 
dat: sociaal geconditioneerd ‘en niet als hoe ik me werkelijk voel over mijn 
partners liefde of onze liefde.’ In Nederland en Vlaanderen wijkt slechts een 
fractie van alle relaties af van de monocultuur van monogamie – 3,3% open 
relaties en 0,7% polyamorie. Nou kan het zo zijn dat mensen simpelweg nooit 
liefde en lust voelen voor meer dan één persoon tegelijkertijd. Helaas heeft 
onderzoek van een bekende condoomfabrikant aangetoond dat 31% van de 
Nederlanders vreemdgaat. We moeten weg van de stigma’s en vooroordelen, 
en beginnen met het bevragen van onze maatschappelijke conventies. Of mis-
schien kunnen we nog beter aangaande liefde weer beginnen bij het begin: 
gevoelens serieus nemen en bovenal open en eerlijk bespreken.

Een open relatie is een expliciete vorm van andere verhalen van wat liefde is 
of zou moeten zijn. Het is gestoeld op een andere conceptie van liefde. En juist 
deze andere conceptie stelt in staat om open te staan voor een open relatie. 
Het heeft Kat een impuls gegeven om al haar menselijke relaties te beginnen 
vanuit ‘a place of love’. Door een veranderd idee van liefde worden de moge-
lijkheden ervan niet meer gedicteerd door de vraag ‘wat ben ik toegestaan 
te doen?’, maar ‘wat is de oprechte connectie met een ander persoon?’ Dat 
is waar het om gaat. ‘Het feit van het houden van een ander terwijl ik nog 
steeds intens verliefd ben op mijn partner heeft simpelweg mijn potentie tot 
liefde oneindig uitgebreid. I feel like I’m full of fucking love! There is no limit. Ik 
kan van zoveel mensen houden als ik wil. En dat is zo prachtig want waarom 
zouden we onszelf vertellen dat je romantisch maar van één iemand mag hou-
den? Ik voel me vrij om van iedereen te houden.’ 

We zijn aan het einde van het interview gekomen. Inmiddels is het café gevuld 
met stelletjes en gezinnen. Voordat we de zon tegemoet gaan bedank ik Kat en 
vraag nog ter bevestiging: ‘Trouwens, je slaapt weer bij mij vanavond toch?’ 
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Theorie en praktijk een 
geslaagde combinatie? 

Op de universiteit staat theoretisch lesmateriaal centraal. Het vak Dramaturgie, 
onderdeel van Theaterwetenschap, breekt met deze regel. Dit vak biedt naast 
hoorcolleges waar dramaturgische concepten worden uitgelegd namelijk een 

groot praktijkonderdeel, waarin de studenten zelf een bewerking van een bestaande 
toneeltekst opvoeren. Elke student krijgt een functie toegewezen die valt binnen een 
theatrale discipline, zoals regie, productie, geluid, kostuum of vormgeving. En hoewel 
het vak ‘Dramaturgie’ heet, is er maar één dramaturg die de structuur en de inhoude-
lijke betekenis van het stuk bewaakt. In feite is dit geen probleem en elke afzonderlijke 
discipline zou op zijn eigen manier dramaturgie kunnen uitoefenen aangezien licht, de-
cor en geluid ook bijdragen aan de betekenisgeving van de voorstelling.

Tijdens de voorbereiding en repetities van de voorstelling blijkt dat het idee achter de 
structuur van dit vak haaks staat op de praktijk. Docenten trekken hun handen af van 
het project en laten de studenten los in de repetitieruimte. De in eerste instantie glashel-
dere functies worden troebel doordat er van licht- en geluidstechnologie weinig sprake 
is in de tl-verlichte repetitielokalen van CREA en de studenten die voor de kostuums 
en vormgeving zijn aangesteld hun werk al tijdens de voorbereiding hebben verricht. 
En de producent, de onmisbare factor bij elke theaterproductie, houdt zich bij dit prak-
tijkonderdeel voornamelijk bezig met het appen van studenten die te laat zijn. De functie 
van de producent is bij een theaterproductie met weinig rekwisieten en zonder budget 
helaas ver te zoeken, zo luidt de kritiek van de studenten. Het resulteert in een groep 
studenten die eigenlijk allemaal een beetje regisseur willen zijn en met elkaar in mening 
botsen maar vooral met die van de student die als regisseur is aangesteld. 

Naarmate het repetitieproces vordert lijken de dramaturgische vaardigheden, die tijdens 
de hoorcolleges zijn onderwezen steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen, waar-
door er geen sprake is van een geslaagde combinatie tussen theorie en praktijk. Is de 
universiteit dan niet de plek om de brug naar de praktijk te slaan? Na afloop van het vak 
klinken er enthousiaste geluiden van studenten die het vak als een fijne afwisseling met 
de theorie hebben ervaren. Andere studenten uiten zich kritischer op dit praktijkonder-
deel, zo spreekt een van de studenten: ‘Als ik een theatermaker wilde worden dan was 
ik wel naar de theaterschool gegaan.’ Ter afsluiting van Dramaturgie worden er twee 
grote tentamens gegeven waarin theoretische kennis getoetst wordt, zo wordt er uitein-
delijk toch voldaan aan de theoretische eis van de universiteit. 

Een vak volg je soms ook gewoon omdat het leuk is. Op 
welk vak was je zelf nooit gekomen en hoe zou het zijn om 
dat vak te volgen? Deze maand: Dramaturgie, een vak dat 
theorie en praktijk combineert om inzicht te geven in de 
dramaturgie van theaterproducties.    
Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Bob Foulidis

Onderwijsinstituut: Dramaturgie 
Docent: Henk Danner en Cock Dieleman 
Onderwijsinstituut: College of Humanities 
Periode: Semester 1, blok 1
Voertaal: Nederlands  

 

Kat Bentley (1991), een Amerikaanse masterstudent aan de UvA, is nu acht 
jaar samen met haar partner, waarvan de laatste drie getrouwd. Ze geniet 
van hiphop, honden, en het deconstrueren van verouderde normen, ‘by living 
her damn life as she pleases.’
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Ondanks dat na drie weken van deprimerend dikke wollen deken de zon 
eindelijk weer schijnt, hebben we binnen afgesproken. Ik zit in de ui-
terste hoek van het nu nog lege café-restaurant van Lab111 – achter 

de luidsprekers, tegen de ruis. Ik ga met Kat over haar open relatie praten. 
Een open relatie (vaak in dezelfde adem genoemd met polyamorie, het heb-
ben van meer dan één liefdesrelatie tegelijkertijd) is een relatie tussen twee 
personen, waarbij beide partners vrij zijn om romantische of seksuele relaties 
met andere partners aan te gaan. 

Kat: ‘Het was niet dat ik op een dag besloot: ‘Oh! Ik wil een open relatie!’ Het 
was meer een organisch proces.’ Het idee van een open relatie gaat in tegen 
de dominante conventies en verhalen over liefde in Westerse samenlevingen. 
Maar stroken die eigenlijk wel met hoe mensen zich werkelijk voelen? Wat 
te doen wanneer je jezelf geconfronteerd ziet met gevoelens voor een ander, 
terwijl je in een toegewijde relatie zit? Je gevoelens niet serieus nemen en 
dus verzwijgen, wegstoppen en je schuldig voelen? Bij Kat en haar partner 
kwam het idee toevalligerwijs aan de orde toen Kat haar gevoelens voor een 
ander wél serieus nam. Ze heeft het vanaf het begin met haar partner bespro-
ken. ‘Het gaat om nieuwe mensen, nieuwe interacties en dus weet je nooit op 
voorhand waar het heen gaat. Het is een dynamisch en voortdurend proces. 
Het belangrijkste is om constant te bespreken wat er gaande is, in plaats van 
strenge grenzen te creëren.’ Ze besloten om hun relatie open te maken, onder 
voorbehoud van continue openheid en eerlijke communicatie. Het aangaan 
van een open relatie hoeft dus helemaal geen a priori standpunt te zijn. Juist 
het tegenovergestelde lijkt het geval: het gaat om het ad hoc serieus nemen 
van gevoelens, het erkennen van deze realiteit en het bespreekbaar maken 
ervan. 

Gevoelens versus conventies
‘Ik kijk naar hoe ik me voel, gedraag en omga met gevoelens van liefde en lust, 
en kijk dan hoe dat zich verhoudt tot de verhalen die wij onszelf vertellen 
over hoe liefde, relaties en lust er zogenaamd uit horen te zien. Voor mij paste 
dat allemaal niet en ik heb het gevoel dat ik niet alleen daarin ben. Mensen 
met wie ik spreek komen tegenstrijdigheden tegen in hoe zij zich voelen ver-
sus de hun vertelde te verwachten gevoelens in liefde en relaties.’ Zo bezien  
lijken voor veel mensen de maatschappelijke normen, verwachtingen en 
verhalen over liefde meer kwaad dan goed te doen. Door het verbinden van 
noties als “ware liefde” en “romantiek” in relaties aan eigendom, bezit en aan-
hankelijkheid snijdt men zichzelf in de vingers. Want je kan niemand bezit-
ten. Deze conventies zijn, om het zacht uit te drukken, niet erg bevorderlijk.  
Er zijn zoveel verschillende manieren om lief te hebben en relaties aan te  
gaan in je leven – hetzij romantisch, seksueel of platonisch – als dat er mensen 
zijn. 

Uitbreiding in plaats van uitsluiting van liefde
Maar wat is liefde dan voor Kat? Liefde is een voortdurend proces van ja zeg-
gen. ‘Vanaf dag één hebben we gezegd ‘you’re my soulmate’, maar tegelijkertijd 
erkenden we dat dat misschien op een dag niet meer zo kan zijn. Of dat het 
ons als personen niet meer dient om in een relatie te zijn.’ Alles is altijd in flux. 
Niets is eeuwig. ‘Maar in plaats van dit te zien als iets sombers dat constant 
boven onze relatie hangt met de zogenaamde potentie om in een self-fulfilling 
prophecy te veranderen, bevrijdt het ons omdat het ons vrij maakt om werke-
lijk van elkaar te houden, lief te hebben, in dit moment.’ De liefde wordt juist 
gesterkt door de erkenning van de potentiële vergankelijkheid van liefde. ‘We 
weten dat zolang we hier beiden in zitten we actief van elkaar houden, want 
we weten dat zodra we niet meer van elkaar houden we dat kenbaar maken.’ 
De toewijding van een relatie is er wel, maar is niet gestoeld op de notie van 
exclusieve toewijding waarmee relaties in de norm worden vergezeld, maar 
op liefde die werkelijk voor de ander wordt gevoeld. En als je dan seks met 
een ander hebt, of zelfs ook van iemand anders houdt, doet het niets af aan 
wat je samen hebt gebouwd. Het is gewoon een toevoeging aan de bestaande 

Een open relatie: liefde en lust gedeconstrueerd
Stroken de verhalen over liefde, romantiek, lust en relaties die wij onszelf vertellen nog 
wel met hoe wij ons werkelijk voelen? Een interview met Kat Bentley over haar open 
relatie en de waarde van andere vormen van liefde, lust en relaties.    
Tekst /// Sjors Roeters    Beeld /// Winonah van den Bosch  

HET AANGAAN VAN EEN OPEN 
RELATIE HOEFT HELEMAAL GEEN A 

PRIORI STANDPUNT TE ZIJN

IK VOEL ME VRIJ OM VAN 
IEDEREEN TE HOUDEN

Babel Maart 2018
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dat we natuurlijk niet honderd procent objectief 
kunnen zijn in de keuzes voor bepaalde thema’s. 
We proberen ons vooral te richten op de thema’s 
waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn voor 
jongeren. Hierbij laten we mensen kritisch na-
denken over hun eigen stem. Waarom stem ik 
bijvoorbeeld D66, PvdA of VVD? Ga ik niet alleen 
stemmen omdat mijn vader dat om de twee jaar 
stemt? Mensen hebben soms weinig besef waarom 
ze precies voor een bepaalde partij stemmen, wij 
proberen dit besef aan te wakkeren.’ Het is niet de 
bedoeling van de show om mensen te overtuigen 
voor een bepaalde partij te stemmen. ‘Ons doel is 
ook om er samen uit te komen. Wij zijn ook maar 
studenten, maar laten we elkaar helpen en laten 
we het er vooral over hebben.’

Serieus, maar met een knipoog
Wat betreft de opzet van de voorstelling zullen de 
Kiesmannen ongeveer dezelfde aanpak kiezen die 
ze het voorgaande jaar bij de landelijke verkiezin-
gen ook hebben gehanteerd. ‘Het hoofddoel van 
de avond is om de grootste thema’s uit te leggen 
in relatie tot de partijen waarop je kan stemmen. 
Daarnaast is een groot deel van de show ingericht 
aan de hand van allerlei kleinere thema’s, zoals 
bijvoorbeeld een korte terugblik op de afgelopen 
vier jaar, een kleine historie van Amsterdam of 
een introductie van de gemeenteraadsleden.’ De 
Kiesmannen verrichten naar eigen zeggen vooral 
heel veel voorwerk voor het publiek, waarna ze 
hen goed kunnen inlichten. ‘Wat we doen is ons al 
weken en ook maanden van tevoren inlezen in de 
lokale politiek en partijprogramma’s voor hen die 
naar onze shows komen, zodat ze niet naar elke 
discussie over de gemeenteraad hoeven te gaan 
om op de hoogte te zijn van wat er speelt.’ Qua 
toeschouwers proberen ze een zo breed mogelijke 
groep aan te spreken. ‘Waarschijnlijk zijn het wel 
mensen die al wel politiek geïnteresseerd zijn. 
Daarom vragen we ook altijd, als je komt, neem 
dan iemand mee die het eigenlijk niet interessant 
vindt. We hopen hen te motiveren om meer ge-
informeerd te gaan stemmen.’ Het publiek wordt 
niet alleen op inhoudelijk vlak meegenomen, maar 
participeert daadwerkelijk in de show. ‘We rennen 
de zaal in, we vragen wat mensen vinden en laten 
ze ook stemmen over verschillende stellingen. Het 
is niet alleen maar serieus, maar ook echt lachen. 
Er zit veel humor in de show.’

Voor anderen én voor jezelf
De Kiesmannen hebben zelf ook veel uit hun sa-
menwerking gehaald. ‘Onze echte intrinsieke mo-
tivatie is gewoon om studenten te informeren over 
en te enthousiasmeren voor politiek,’ vertelt Jo-
chem. ‘Dat kan zowel op landelijk, Europees en – 
zoals nu – op gemeenteniveau. Dat doen we puur 
uit enthousiasme, we verdienen er ook geen reet 
mee. We doen het gewoon voor de leuk.’ De Kies-
mannen willen vooral andere jonge mensen aan-
sporen om zelf ook dit soort projecten aan te gaan. 
‘Wij zelf zijn echt politieke junkies. Het helpt heel 
erg dat we zulke goede vrienden zijn, want daar-
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ONS DOEL IS OOK OM ER SAMEN UIT TE 
KOMEN. WIJ ZIJN OOK MAAR STUDENTEN, 
MAAR LATEN WE ELKAAR HELPEN EN 
LATEN WE HET ER VOORAL OVER HEBBEN

G roenLinks is alleen maar met het 
milieu bezig en de VVD wil alleen meer 
asfalt. Allemaal clichés die volgens de 

Kiesmannen doorbroken moeten worden. Tijdens 
een avond bierdrinken in de kroeg spraken de drie 
programmamakers over de aankomende landelijke 
verkiezingen met vrienden: ‘We zagen eigenlijk 
dat veel vrienden van ons slecht geïnformeerd 
zijn. Ze bleven telkens politieke clichés aanhalen. 
Toen dachten wij: “Laten we een discussieavond 
organiseren en proberen in anderhalf uur alle 
verkiezingsprogramma’s uit te leggen.”’ vertelt 
Jordaan. ‘Zo is het eigenlijk ook begonnen. We 
wilden onze vrienden goed geïnformeerd naar 
de stembus laten gaan. Dat is een beetje uit de 
hand gelopen.’ Vanuit hun studie zijn de drie 
mannen zich voor de politiek gaan interesseren. 
Dylan studeert politicologie, Jochem studeert 
PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics) 
en Floris studeert economie en geschiedenis. De 
mannen hoorden om hen heen dat er behoefte was 
aan een overzicht van de Nederlandse politiek, 
omdat mensen zelf geen tijd of zin hadden om 
zich hierin te verdiepen. Om die reden vond vorig 
jaar hun eerste show plaats in Pakhuis de Zwijger. 
‘Binnen 24 uur was de zaal uitverkocht, hij zat 
helemaal vol: opeens zat er vierhonderd man in 
het publiek!’ 

De Kiesmannen als team
De drie mannen hebben elkaar leren kennen bij 
Room for Discussion, het interviewplatform van 
de Universiteit van Amsterdam. Daar kwamen ze 
erachter dat ze een aantal interesses delen. ‘We lij-
ken best wel op elkaar, qua enthousiasme’, vertelt 
Dylan. ‘We kenden elkaar al wat langer, in die zin 
zijn we wel goed op elkaar ingespeeld. We vinden 
alle drie dezelfde terreinen wel interessant.’ Er 
zijn echter ook wel genoeg onderlinge verschillen 
tussen de mannen, waardoor ze elkaar tijdens de 
show – en daarbuiten - goed aan kunnen vullen. 
’Bij onze vorige voorstellingen in Pakhuis de Zwij-
ger en de stadsschouwburg van Groningen was het 
duidelijk dat we toch alle drie andere sterke kan-
ten hebben. Floris kan bijvoorbeeld goed mensen 
mobiliseren en enthousiasmeren. Jochem daaren-
tegen kan weer goed netwerken, en ja wat kan ik 

eigenlijk?’ Jochem valt hem in de rede: ‘Dylan is 
degene die ons telkens doet realiseren waar we 
het voor doen. Dylan houdt voortdurend in zijn 
achterhoofd hoe we zoveel mogelijk mensen geïn-
formeerd naar de stembus krijgen.’ 

Toegankelijkheid van de politiek
Het opkomstpercentage voor de vorige gemeen-
teraadsverkiezingen was 54 procent, erg laag dus. 
En dat is precies waar het de mannen om te doen 
is. In de eerste plaats willen ze, met het doel om 
de opkomst te verhogen, dat politici politieke on-
derwerpen enigszins behapbaar maken voor een 
breder publiek. Bij gebrek aan dit soort duidelijk-
heid zou je kunnen spreken van een democratisch 
tekort, wat ook weer lagere opkomstcijfers als ge-
volg kan hebben. De Nederlandse instituties zijn 
niet toegankelijk genoeg, vinden de mannen, met 
als gevolg dat mensen te weinig geprikkeld wor-
den om na te denken over politieke zaken. ‘We ho-
pen een verandering teweeg te brengen waardoor 
mensen gaan beseffen dat politieke zaken direct 
je bestaan raken. Of dat nou gaat over klimaatver-
andering, segregatie, onderwijs, of het verkeer in 
Amsterdam. Politiek heeft betrekking op iedereen, 
dus ook op jouw directe leefomgeving,’ conclude-
ren de mannen. Toch zijn er nog geen voorstellin-
gen in stadsdelen als Nieuw-West en Zuid-Oost. 
Dat maak hun optreden wel beperkt tot een zeer 
selectief publiek, want in die stadsdelen is op-
komstpercentage nog lager dan in het centrum. De 
shows zijn daar juist nog harder nodig.

‘Wij betogen overigens niet dat er een tekortko-
ming van politici is per se, we pogen eerder een 
overzicht te bieden. Wij zijn een soort van levende 
stemwijzer.’ Politici zelf zien ook het nut van een 
platform als de Grote Verkiezingsshow en benade-
ren hen dan ook om hun partijprogramma’s door 
te nemen of te kijken hoe ze beter een jongere 
doelgroep kunnen bereiken. Jochem vertelt: ‘We 
zijn er niet alleen voor studenten, maar het is wel 
onze grootste doelgroep. Het is daarom interes-
sant om met politici om tafel te zitten, zodat we zo 
goed mogelijk kunnen overbrengen welke stand-
punten de verschillende partijen hebben.’ 

De Kiesmannen hebben wel een idee waarom de 
opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen zo-
veel lager is dan die van de landelijke verkiezin-
gen. ‘Er is veel minder aandacht vanuit de media, 
dat is denk ik wel een wezenlijk iets. Het speelt op 
de een of andere manier minder onder de mensen.’ 
Dit terwijl de gemeenteraadsverkiezingen juist 
dichter bij de burger staan dan de landelijke ver-
kiezingen. ‘De gemeenteraadsleden die ons hier 
in Amsterdam representeren zijn allemaal echte 
Amsterdammers en voelen zich Amsterdams,’ legt 
Jochem uit. ‘Ik denk dat een deel van de stemmers 
dit ook zo voelt, maar er is ook een heel groot deel 
dat denkt: ik interesseer me al helemaal niet in 
politiek, laat staan op lokaal niveau.’ Het lijkt alsof 
het om veel minder belangrijke, kleinere beslui-
ten gaat bij de gemeenteraad. ‘Dat is gewoon niet 
waar,’ werpt Dylan tegen. ‘Het zijn kleinere beslui-
ten, maar dat betekent niet dat het minder relevant 
is. Het gaat over studentenhuisvesting, auto’s en 
het fietsverkeer in de stad, luchtkwaliteit, onder-
wijs, internationalisering… Dat is daardoor direct 
relevant voor de leefsfeer van de Amsterdammers.’

Aanzet tot kritisch denken
Gedurende de verkiezingsshow proberen de man-
nen een zo neutraal mogelijk beeld te schetsen 
van iedere partij. Ze behandelen alle partijen die 
meedoen en maken een selectie van de partijen die 
kans maken op tenminste één zetel. De kiesman-
nen richten zich alleen op de mogelijke kansheb-
bers, wat weinig ruimte geeft voor opkomende 
partijen. ‘We zeggen er overigens wel altijd bij 

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, in maart mogen we weer naar de stembus. 
Maar stemmen studenten wel? En zijn ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? 

De Kiesmannen, bestaande uit Dylan Ahern (1995), Jochem Jordaan (1995) en Floris 
Rijssenbeek (1995), trachten studenten te informeren en enthousiasmeren aan de hand van 
een verkiezingsshow. De Kiesmannen zorgen ervoor dat iedereen straks goed geïnformeerd 

het stemhokje in kan!    
Tekst /// Robin Dirker en Marloes Hesen    Beeld /// Dennis Notebaart   

WE HOPEN EEN 
VERANDERING TEWEEG 

TE BRENGEN WAARDOOR 
MENSEN GAAN 

BESEFFEN DAT POLITIEKE 
ZAKEN DIRECT JE 
BESTAAN RAKEN

IN GESPREK

De levende stemwijzer 

door kunnen we heel erg goed op elkaar inspelen. 
Dit soort projecten aangaan met elkaar is echt het 
leukste om te doen. Het is wel serieus, maar je 
maakt zoveel met elkaar mee. Sinds we dit samen 
doen denk ik steeds vaker: ‘Ik zou dit wel voor al-
tijd willen blijven doen.’ 
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De Kiesmannen wordt gevormd door 
Jochem Jordaan, Floris Rijssenbeek en Dylan 
Ahern. Op 19 maart staan zij in Paradiso met 
De Grote Verkiezingsshow.
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welkom zijn, kan dit voor bewoners betekenen dat zij hun buurt niet langer 
herkennen. Het feit dat mensen dicht op elkaar leven helpt hier ook niet aan 
mee. Waar de gehorigheid eerst vooral een gevoel van saamhorigheid veroor-
zaakte, is het een stuk lastiger om alle geluiden van je buurman te horen als 
je je niet met die persoon kunt identificeren. De sterke identificatie met de 
buurt zorgt ervoor dat er ook wordt gezocht naar een gemeenschappelijke 
vijand. In Betondorp staan er bordjes in de tuinen en hangen er posters aan 
de ramen om mensen te herinneren aan de hechtheid van de buurt. Wanneer 
aan bewoners gevraagd wordt waar de problemen liggen, geven zij de schuld 
aan 'de overheid', een koepelterm van allerlei instanties. Volgens cijfers van 
de gemeente Amsterdam is Betondorp een sterk vergrijsde buurt (24% is 
er ouder dan 65 jaar) en voelen veel inwoners zich vaker ernstig eenzaam 
(11%). Deze sterke vergrijzing zorgt er ook voor dat veel mensen de wijk niet 
willen verlaten: men is verknocht aan het dorp.

Bovendien verdwijnen er veel winkels uit het straatbeeld. Die worden geves-
tigd op centralere plekken: de apotheek en bakker op de hoek verdwijnen. 
Hoewel veel jonge mensen graag de fietstocht naar het centrum maken om 
een grotere supermarkt te bezoeken, is het verdwijnen van buurtwinkels een 
probleem voor de oudere generatie. Zij stellen bovendien dat hun gevoelens 
van verwaarlozing van de buurt en onveiligheid steeds groter worden. Door 
deze onvrede kan verklaard worden waarom een groot deel van het eens zo 
rode dorp de overstap heeft gemaakt naar de SP en PVV.

De overstap naar populisme
De teloorgang van de PvdA wordt het pijnlijkst waarneembaar in de straten 
van Betondorp: onder de eens zo rode arbeiders begeven zich nu voorname-
lijk PVV- en SP-stemmers, naast een groot percentage van mensen die niet 
eens het tochtje naar de stembus maken. Of de ommekeer naar een rode 
buurt weer gemaakt kan worden, is niet duidelijk. Betondorp gaat langzaam-
aan steeds meer op in de stad Amsterdam, het dorpsgevoel verdwijnt en dus 
verandert ook de rode identiteit van de buurt. In een buurt waar de bewoners 
het vertrouwen kwijtraken in 'de overheid' is, zelfs na jaren van eenduidig 
stemgedrag, de overstap naar de meer populistische partijen van het politie-
ke spectrum zo gemaakt. Betondorp geeft een beweging aan die zich op meer 
plekken in Nederland voordoet. Mensen zijn teleurgesteld in de politiek, zien 
hun wijk of stad veranderen, en maken de overstap naar partijen die beloven 
'hun' buurt te herstellen. De PvdA verliest hierdoor enorm veel aanhang. Zelfs 
in Amsterdam, zelfs in hun eigen dorp. 

B ij de landelijke verkiezingen van vorig jaar werd de PvdA met de grond 
gelijk gemaakt: de partij verloor maar liefst 29 zetels. In onze hoofd-
stad is een gelijk proces aan de gang: na jaren van PvdA-voorsprong 

lijken D66 en GroenLinks nu de grootsten in de stad te worden. De PvdA – tot 
voor kort de grootste partij op links – lijkt steeds meer af te brokkelen tot een 
kleine partij. Deze ontwikkeling is, naast schrijnend, ook intrigerend: hoe kan 
een partij die zo diep geworteld was in de Nederlandse politiek zo in aanzien 
dalen? Om dit te verklaren kijk ik naar een buurt die deze teloorgang van de 
PvdA verbeeldt: het in de Watergraafsmeer gelegen Betondorp.

Het rode arbeidersdorp
Betondorp werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd aan de 
grens van Amsterdam. De gemeente besloot, met hulp van SDAP-wethouders 
Wibaut en De Miranda (vandaag de dag vooral bekend vanwege de straat 
en het zwembad met dezelfde namen), een dorp te bouwen voor arbeiders 
die in de stad werkten, maar wel wilden genieten van de kleinschaligheid en 
het groen dat een dorp kon bieden. Op deze manier ontstond een klein, grijs 
– bakstenen werden te duur geacht en beton was een 'schoon' en 'modern' 
materiaal – dorp binnen de Ring. De huisjes waren bedoeld voor een selecte 
groep bewoners: de arbeiders hadden vooral een socialistische achtergrond. 
In de verzuilde maatschappij van de vorige eeuw werden in de arbeiderswijk 
dus wel een buurthuis en bibliotheek gebouwd, maar ontbrak een kerk. Onder 
de arbeiders bleek een enorme aanhang van de SDAP (de voorloper van de 
PvdA) te vinden te zijn en zo werd het 'rode dorp' geboren. De buurt werd 
zelfvoorzienend: er kwam een apotheek, er waren winkels te vinden en op 
deze manier hoefde men het dorp eigenlijk niet te verlaten. Het dorpsgevoel 
werd op deze manier des te meer versterkt. Dat uitte zich ook in eenduidig 
stemgedrag: tot 1990 lag het stemmenpercentage voor de SDAP en de PvdA 
hier steevast ruim boven de 50%. Bovendien bleek Betondorp, volgens cijfers 
van de gemeente Amsterdam, net na het ontstaan de meest linkse buurt van 
Amsterdam te zijn, net iets meer dan de Staatsliedenbuurt en de Oostelijke 
Eilanden.

Van dorps karakter naar anonimiteit
Dat de SDAP – en later de PvdA – zo populair was in Betondorp valt te ver-
klaren vanwege de grote hoeveelheid arbeiders die er in de wijk woonden. 
Tijdens de verzuiling werd het stemgedrag van deze groep voorgeschreven: 
arbeiders stemden rood, dat was nou eenmaal zo. Ook nadat de zuilen af-
brokkelden, bleven de inwoners van Betondorp rood stemmen. De buurt is 
namelijk dit arbeiderskarakter blijven behouden: 90% van de woningen in 
het dorp valt onder de sociale huur, het gemiddeld inkomen is er laag en er 
wonen relatief veel ouderen. Toch is het dorpse karakter uit de buurt aan het 
verdwijnen. In een reportage die stadszender AT5 uitzond over de wijk, bleek 
dat bewoners Betondorp niet meer ervaren als hoe het er vroeger was. Zo zou 
de gemeenschap die de arbeiderswijk ooit was, verruild zijn voor anonimiteit. 
De buurt is niet meer herkenbaar als dorp. Volgens UvA-onderzoekster Fenne 

Pinkster is Betondorp steeds meer van een dorp aan het veranderen in een 
normale stadswijk, waar mensen van verschillende klassen en etniciteiten 
wonen. Veel van de oorspronkelijke bewoners ervaren dit als een negatieve 
ontwikkeling, omdat het eigen karakter van de wijk zo verdwijnt.

Vergrijzing en eenzaamheid
De betonnen huisjes in het buurt zijn weliswaar karakteristiek, maar ook on-
wijs gehorig, zo legt Pinkster uit. Hierdoor leven de bewoners erg dicht op 
elkaar en wordt ieder geluid van de ander gehoord. Nu Betondorp niet lan-
ger alleen voor arbeiders bestemd is, maar mensen uit alle bevolkingslagen 
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M ijn zus van 36, moeder van twee, blond kroeshaar en flink van 
postuur, bracht eens, op een familieavond, iets te berde dat ik 
nooit zal vergeten. Iedereen had al behoorlijk wat achter de kie-

zen, toen mijn zus een voorval ter sprake bracht, waarvan mijn grootva-
der zo schrok, dat hij er die nacht niet in slaagde ook maar één oog dicht 
te doen, vertelde mijn grootmoeder ongeveer een halfjaar later op zijn 
begrafenis.  

Want mijn zus had God ontmoet, vertelde ze, eventjes met hem gepraat 
en achteraf zelfs een foto met hem gemaakt. Dat uitgerekend mijn zus, 
met haar boerenverstand, met haar nuchtere kijk op de wereld − zij die 
nota bene werkzaam is in de exacte wetenschappen en gedurende haar 
leven niets maar dan ook maar niets moest hebben van enige vorm van 
religie, zo’n  merkwaardige bewering deed, bracht eensklaps elke con-
versatie tot een einde, en leidde ieders aandacht terstond richting mijn 
zus alsof zij een bliksemafleider was. 

‘God is een aardige, charmante maar bovenal gewone man,’ begon ze. 
Aanvankelijk was men natuurlijk sceptisch en vroeg meteen, zoals onze 
tijd gebiedt, naar de foto die als bewijsvoering diende. ‘Het is merkwaar-
dig dat jullie die foto willen zien,’ bracht mijn zus daartegen in, ‘want je 
kan ook denken: als die vrouw God heeft ontmoet, dan is dat haar zaak 
en haar zaak alleen. Ik was, zeg maar, gewoon benieuwd naar wat hij 
er nou eigenlijk zelf van vond dat tegenwoordig nog maar een enkeling 
naar hem omkijkt, en dat de rest grapjes over hem maakt, hem uitlacht, 
hem pest. Hij zei dat hij daar best soms verdrietig om was, al kon hij het, 
zeg maar, wel handelen. Verder spraken we over het weer en wat er in de 
bonus was. Aardige man, niets op aan te merken,’ besloot mijn zus. 

Ze viel stil. Men bevroeg haar, maar tevergeefs. Beurtelings ging men 
over tot tweegesprekken en niemand dacht er de rest van de avond, zo 
scheen het, nog iets bijzonders over. Maar die avond staat er bij mij inge-
graveerd. Op de begrafenis van mijn grootvader, tijdens de grafrede van 
de predikant, liet mijn zus me namelijk heimelijk de foto zien. Afgezien 
van een droomachtige zweem die over de foto hing, was er niets bijzon-
ders te zien: alleen mijn zus in een winkelstraat. Terwijl ik ernaar keek, 
wees ze op een lege plek: ‘Dat is God, zie je, en dat is opa,’ haar vinger 
bleef onbewogen, ‘en dat ben ik later en jij ook. Machtig is de afwezig-
heid, die zich aan ons opdringt,’ fluisterde ze. Ik begreep haar. 

Met God op de foto

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

DE TELOORGANG VAN DE PVDA 
WORDT HET PIJNLIJKST 

WAARNEEMBAAR IN DE STRATEN 
VAN BETONDORP

DE BUURT IS NIET MEER 
HERKENBAAR ALS DORP
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Hoe het 'rode dorp' van Amsterdam plots niet meer zo rood was
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ACHTERGROND 

Betondorp, een grijze buurt in de Watergraafsmeer en vooral bekend als de geboorteplek van Johan Cruijff, werd ooit 
gebouwd als rode SDAP-buurt. Sinds de verkiezingen van vorig jaar is het echter de enige wijk binnen de ring waar de 
PVV de grootste partij is. Wat is er veranderd in dit eens zo 'rode dorp' van Amsterdam? 
Tekst /// Andrea Huntjens    Beeld /// Elianne Koolstra

 
Meer weten over Betondorp? Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van 
het essay Op sommige plekken doet verandering pijn (2015) van 
Fenne M. Pinkster.



Ik schrijf, opdat ik niet vergeet
dat als de inkt is opgedroogd
ik nog heet en wat ik weet
door onschuldig wit wordt gedoogd

Vorm de lijnen naar mijn hand
gedachte is het wezen
en bij het laatste woord aanbeland
behoedt me voor herlezen

Heet ik heet en ken ik nog
herinnering verworden tot een schicht
Zeg het, want ik weet het toch

Verdwijn ik ooit uit het zicht
mijn waarheid en bedrog
eeuwig zoekend naar evenwicht
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COLOFONDE AGENDAVRIJE KUNSTEN

 Helen van der Reijden (24) volgt momenteel de master redacteur/editor. 

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!
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Tekst /// Helen van der Reijden    Beeld /// ?

Museum 
High Society – Rijksmuseum 
Levensgrote portretten van mensen van stand, een praal-
vertoon van de hoge adel (‘de bourgeoisie’, zeggen wij 
aan de UvA): 35 internationale topstukken, geschilderd 
door Grote Meesters: van Cranach tot Velázquez en van 
de onontkoombare Rembrandt tot Manet.  
Vanaf donderdag 8 maart t/m 3 juni – Museumstraat 1 – 
€ 17,50 - rijksmuseum.nl

Film
Stilte in film – de Uitkijk 
‘Stilte is de dood’, zei de Amerikaanse filmregisseur 
John Cassavetes eens. In de maanden februari en maart 
draaien er vier films die elk op een opmerkelijke manier 
stilte als filmisch stijlmiddel behandelen: No Country for 
Old Men (2007), 3-Iron (2004), Les Triplettes de Belleville 
(2003) en Le Quattro Volte (2010). Komt dat zien in het 
oudste, kleinste en daarom charmantste filmtheater van 
Amsterdam, gerund door een tegen de keer strijdend 
cohort jonge, beeldschone studenten, waar het kaarslicht 
het brocante interieur verlicht als in een Huysmans-
roman, en waar men nog gewoon is om te lezen.  
Elke dinsdagavond - Prinsengracht 452 - +/- € 10,-  – 
uitkijk.nl 

Poëzie  
Dood ben ik niet, vader, enkel een dier met 
dolk als snavel – Perdu 
Avond ter nagedachtenis van de tien jaar geleden overle-
den dichter Ed Leeflang (1929-2008). Bevriende dichters 
en schrijvers, onder wie Judith Herzberg, Hester Knibbe 
en Anton Korteweg, herdenken hem en dragen voor uit 
zijn werk. ‘De eerste kraai forenst / van nacht naar licht 
/ in de ternauwernood / onthouden plicht iets / van de 
doodsangst / ongedaan te maken.’ Al onze meetinstru-
menten toonden het aan: de dag van zijn dood was een 
donkere koude dag.
Zaterdag 17 maart – Kloveniersburgwal 86 – gratis – 
perdu.nl

Muziek 
Torben Unit – Goethe-Institut
De multilaterale Berlijnse band Torben Unit brengt 
hun jongste gelijknamige album ten gehore in wat ooit 
de huiskamer van een hogere zeventiende-eeuwse 
Amsterdamse stadsburger was. Torben Unit is jazzrock, 
experimentele soul, fusion, rare groove, percussie, en 
nu ‘progachtiger’ en psychedelischer dan ooit. Sceptici 
beschrijven de band als ‘a poor man’s Pink Floyd’. Decide 
for yourself. 
Vrijdag 2 maart – Herengracht 470 - € 8 –
duitslandinstituut.nl

Toneel
Platonov – Stadsschouwburg
Theater Utrecht brengt Anton Tsjechovs Platonov (1881) 
‘in een radicale, hedendaagse versie’ ten tonele. Een 
voorstelling over leven en liefde van een groep Millen-
nials. ‘Platonov is iemand die niet tegen compromissen, 
leugens, het sociale gedrag, conventies en gekonkel kan. 
Hij verliest zich in een strijd zonder programma, een 
strijd tegen de mensheid, waarin hij al zijn vrienden 
verspeelt’, aldus regisseur Thibaud Delpeut.
Maandag 23 april en dinsdag 24 april - Leidseplein 26 – 
kaartjes € 15-35 - stadsschouwburgamsterdam.nl

Een greep 
schone kunsten
Iedere maand selecteert Babel evenementen in en rond Amsterdam voor elk type student. 
Van culturele hoogtepunten tot conditietraining, met ‘De agenda’ in de hand verlaat elke 
geesteswetenschapper zijn ivoren toren.    Tekst /// Abel van Oosterwijk    Beeld /// Elliyah Dyson

Maart 2018



‘Statistisch gezien is de kans groot dat ze Europese studies doet, maar 
toch denk ik dat ze meer iets met talen doet’, stelt Ansgar wanneer hij 
Bobby’s foto ziet. Door haar bonte, thrifty kleding schat hij haar in als 
een links, alternatief persoon en denkt hij dat ze zeker ook iets met 
theater doet. ‘Ook leest ze veel boeken, eet ze biologisch en houdt ze 
van dingen als “natuur” – whatever that is.’ 

Bobby (1996) studeert filosofie, werkt bij filmtheater Kriterion en  
organiseert samen met mede-filosofiestudenten wijsgerig festival Drift. 
Naast filosofie doet ze een minor Europese cultuur en literatuur. ‘En ik 
heb ook net een kat genomen tegen de muizen, maar eigenlijk vind ik 
honden véél leuker!’

‘Mogen honden in het P.C. Hoofthuis? Ik hou van honden!’ roept filoso-
fiestudent Bobby. Ze vermoedt dat Ansgar een docent Spaans of Itali-
aans is, want docenten hebben hun leven op orde, en ‘je neemt geen 
hond als je je leven niet op orde hebt’. Ook door die degelijkheid stelt 
Bobby dat hij waarschijnlijk ‘samenwoont met zijn vriendin die ook  
academicus is, en aan wielrennen doet.’ Daarnaast omschrijft ze hem 
als een nette, ietwat hippe links-intellectuele man; iemand die veel leest 
en graag naar obscure films gaat.

Ansgar (1976) is docent Duitse taal en literatuur, schrijft op dit moment 
iets over Kant en geeft een werkgroep over Marx. In zijn vrije tijd deed 
hij vroeger aan wielrennen, maar nu niet meer, ‘dat is toch te gevaarlijk’. 
Tegenwoordig doet hij aan schaken. Hij woont samen met zijn vrien-
din – die tandarts is –, en ‘binnenkort krijgen we een kindje!’ De hond 
is negen maanden oud en heet Mephi, ‘vernoemd naar Mephisto uit 
Goethes Faust’.

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 /// Sjors Roeters    Beeld /// Claire Anin

VLEESKEURING 
HONDEN EN KATTEN


