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Aan het eind van ons Latijn    
Het beschermt ons tegen diefstal, maar laat zich wel delen met anderen. Het comprimeert 

en biedt een ‘thuis’ voor datgeen waar geen plaats voor is. Wij kunnen haar bereiken wan-

neer dat nodig is en bewerken als we dat willen. We doorzoeken het met enige frustratie of 

vinden met een paar vastberaden kliks. We duiken er in en staan er even bij stil; nagenie-

ten, hunkerend en verlangend of met een gevoel van wrok en afgunst. Of we kijken er niet 

meer naar om. Laten het verstoffen totdat we het uiteindelijk vergeten. Uit het menselijk 

geheugen verdwenen, maar bewaard in de digitale ruimte; de cloud. 

Dit is misschien wel het begrip van het digitale tijdperk. Tegenwoordig bewaren we bijna 

alles in de cloud, een persoonlijke opslagruimte in een immens netwerk. De vele foto’s en 

video’s van een vriendentripje, maar ook de verschillende versies van de scriptie slaan wij 

daar op. Het is als het ware de opslagplaats van ons geheugen, daar waar wij herinneren 

verzamelen en ordenen. Het is een vorm van bewaren, van verzamelen, maar dan anders, 

minder fysiek, minder tastbaar. 

De analoge camera heeft plaatsgemaakt voor de digitale camera, waardoor we nog maar 

zelden de foto in onze handen kunnen houden. Wij zijn opgegroeid met het ontstaan van 

de cloud, maar de generatie na ons zal niet meer beter weten. Betekent dit dat bewaren, 

zoals dat vroeger gebeurde langzaam zal verdwijnen? Filmmaker Digna Sinke maakte er 

een essayistische documentaire over waarin zij zich verwondert over haar bewaarlustige 

moeder ten overstaande van de digitale nomaden die aan enkel een laptop voldoende heb-

ben. Volgens Sinke bevinden we ons in een paradigmawisseling, een moment waarop iets 

wezenlijks aan het veranderen is en we spullen steeds minder als tijdmachines van het 

geheugen zullen ervaren (p. 7) 

Wij zijn niet meer gelimiteerd aan de capaciteit van een fotorolletje, maar zijn gewend 

geraakt aan het oneindige opslag vermogen van de cloud. Dit verandert misschien onze 

verhouding tot objecten, maar dit betekent niet dat het inherent iets verandert aan hoe 

wij ons verhouden tot de herinneringen. De cloud is nu alleen onze tijdmachine geworden. 

Een soort mediatie tussen ons en het bestand waar wij een herinnering mee hebben. En 

misschien is dat maar goed ook. De hedendaagse tijd is ontelbaar veel sneller geworden 

dan die van vroeger. Op het moment dat we een foto maken, is de situatie in feite al ge-

schiedenis, zo benadrukt ook fotograaf Harry Cock in ‘De ode’ (p. 4). Fysiek bewaren in de 

mate waarin dat vroeger gebeurde zou tegenwoordig simpelweg niet meer mogelijk zijn. 

Wij hebben iets nodig dat orde aanbrengt en ons helpt onze herinneringen in ons geheugen 

te structureren. Zodat als we iets zoeken we ernaar op zoek kunnen gaan aan het vinden. 

Alrun Bernhard en Gwyneth Sleutel
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Babel

Hoe is het studentenleven veranderd door de jaren heen? 
Babel blikt terug én vooruit met dr. P.W. (Peter-Wim) Zuidhof 
(1972), verbonden aan de UvA als docent en opleidings-
directeur Europese Studies.    
Tekst /// Jan Daalder    Beeld /// Laila Mol

Op de kamer van P.W. Zuidhof in het Bushuis, duurt een kort ge-
sprek over zijn ervaringen als student al gauw meer dan een uur. 
Voor we het doorhebben gaat het over onderwijsmethoden, het 
creëren van een academische cultuur en nog veel meer. Dat is 

ook niet gek: naast zijn onderzoek naar de relatie tussen de maatschappij en neoliberalisme houdt 
Zuidhof zich, als opleidingsdirecteur van de bachelor Europese Studies, bezig met de didactische 
en maatschappelijke kant van studeren.

Vormend daarvoor waren zijn eigen ervaringen in zijn studietijd: ‘Er waren in mijn eerste jaar eco-
nomie aan de Erasmus Universiteit zestienhonderd eerstejaars. Hoorcolleges met duizend man en 
tachtig studenten bij de werkgroepen! Er wordt nu wel geklaagd over hoe massaal het was maar 
toen was het eigenlijk veel erger.’ Daarnaast was het erg individualistisch en gericht op business: 
‘Al die corpsballen bij economie waren pas geïnteresseerd als er iemand van Shell of Unilever 
kwam praten, ze waren alleen bezig met zelf carrière maken.’ In zekere zin vindt hij de huidige 
kritiek op het rendementsdenken en de universiteit-als-fabriek dus relevanter voor de universiteit 
zoals deze was in de jaren 90. ‘In die tijd was het onderwijs écht slechter.’

Hij vond pas zijn draai toen hij naast economie wijsbegeerte ging studeren en bij een vak over 
Adam Smith een heel enthousiaste docent had: ‘Daar vond ik een groep mensen die allemaal echt 
in economische filosofie geïnteresseerd waren en met z’n achten zijn we een studieclubje begon-
nen, een beetje geïnspireerd door mijn ervaring bij een uitwisseling met een Amerikaanse univer-
siteit waar dat soort clubjes heel normaal zijn.’ Het studiegroepje was de beste periode van zijn 
studietijd. Op vaste avonden gingen ze samen eten, een filosofische tekst lezen en bespreken en 
vervolgens samen drinken. ‘Hilarische avonden, eerst met de materie bezig, met Milton Friedman 
of Smith bijvoorbeeld, en daarna veel lol samen met een paar glaasjes op.’ 

Nu hij zelf docent is, is hij nog steeds veel bezig met dat ene vak over Adam Smith. De docent wist 
daar alle studenten écht te betrekken en ging diep op het wetenschappelijke debat rondom Smith 
in: ‘De docent dwong ons zelf aan de slag te gaan met de materie en wist iedereen daarin mee te 
nemen. Het succes van dat vak probeer ik zelf nog steeds te imiteren.’ De studenten motiveren, 
echt diepgravende stof aanbieden en een ‘community’ creëren in de groep is wat Zuidhof als do-
cent en opleidingsdirecteur dus nog steeds probeert te doen. Dat is namelijk één groot gemis van 
de UvA volgens hem: ‘Een academische cultuur, waar studenten en docenten bij elkaar komen en 
samen bezig zijn.’

Staf, Stof en studenten 

 
P.W. Zuidhof (1972) studeerde economie op de Erasmus Universiteit (1997) en is daar in 2012 
ook gepromoveerd. Tussendoor deed hij een master filosofie aan The New School for Social 
Research in New York (2003). Sinds 2007 is hij docent bij Europese Studies. Harry Cock werkt als professioneel fotograaf veel in opdracht van onder an-

dere kranten, tijdschriften en architecten. Deze opdrachtgevers zijn vaak 
op zoek naar het zo perfect mogelijk vastleggen, terwijl Cock de rauwere 

kant van een onderwerp veel fascinerender vindt. Juist zichtbare aantasting, zo-
als een gebouw in verval, maakt een foto interessant. ‘Pas een paar jaar na mijn 
opleiding tot fotograaf begon ik met deze vorm van fotografie. Ik besefte dat ik 
met foto’s veel meer kan dan alleen maar dingen vastleggen. Met een persoonlijke 
manier van kijken kan je ook echt een verhaal vertellen.’ 
Verhalen vertellen is voor Cock heel belangrijk in zijn zelfstandige werk; dus de 
foto’s die hij niet in opdracht maakt. ‘Ik loop het liefst mijn neus achterna en zie 
wel wat ik tegenkom,’ vertelt hij. Zijn foto’s zijn niet overmatig gestileerd maar 
hebben juist iets heel alledaags en natuurlijks. ‘Ik laat me verrassen door wat er 
om me heen gebeurt. Ik wil me laten verbazen door de wereld om me heen en 
heel subtiele dingen ontdekken in doodgewone situaties.’ 

De grip van de natuur
Cock ziet zijn omgeving niet als een stilstaand iets, maar juist als een decor waar-
tegen een verhaal zich afspeelt. ‘Ik vind het mooi om te zien hoe een omgeving, 
plek, mens of landschap is aangetast, hoe de tijd zijn grip erop heeft gehad,’ ver-
telt hij. ‘Zo’n object is dan gerijpt, het is langzaam één geworden met een soort 

natuurlijke structuur. Ik heb bijvoorbeeld niets met een glad en strak gebouw, 
maar juist met dingen die doorleefd zijn. Waar de tand des tijds zich op los heeft 
kunnen vreten. In een foto moet een verhaal te zien zijn.’
Cocks fascinatie voor verval houdt verband met zijn fascinatie voor het verloop 
van de tijd: wanneer hij verval fotografeert, legt hij tijdsverloop vast. ‘Op het mo-
ment dat je iets fotografeert, is het al geschiedenis. Een paar maanden later zijn 
dingen al veranderd. Dan zit er weer nieuw leven in, een soort continuïteit. De 
foto’s zijn uniek: ze zeggen iets over toen.’

Onaanzienlijke plekken
Cock heeft, aangemoedigd door deze visie, de fotoserie ‘onaanzienlijke plekken’ 
gemaakt. ‘Iets heeft aanzien of iets is onaanzienlijk,’ legt Cock uit. Onaanzienlijk 
is voor hem een zachtere manier om lelijke of onooglijke plekken aan te duiden. 
In die plekken, zoals bijvoorbeeld een verlaten bouwplaats, zit spanning omdat 
er verval en aantasting zichtbaar is: de tijd heeft er niet stilgestaan. Vaak zijn het 
niet de meest prettige foto’s om naar te kijken. ‘De foto’s zijn veel persoonlijker 
en alledaagser, wat het lastiger maakt om ernaar te kijken. Ze zetten je aan het 
nadenken, in plaats van dat je direct ziet wat ze weergeven.’
Het is nuttig om mensen te confronteren met verval, vindt Cock. ‘De tijd maakt 
dat we ouder worden. Ik ben zelf al jaren aan het oefenen met ouder worden, 
maar het lukt nog niet echt,’ grapt hij. ‘Er is sprake van aftakeling en dat kunnen 
we maar beter accepteren. We moeten juist inzien dat verval ook mooi kan zijn, 
en niet alleen maar de mooie dingen opzoeken. De kloof tussen de werkelijkheid 
en het verlangen wordt dan zo groot, daar wordt je stokongelukkig van.’ 

Schoonheid in de 
aantasting
In kunst en fotografie wordt schoonheid vaak gezocht in 
het perfecte. Fotograaf Harry Cock (1952) is echter niet op 
zoek naar het perfecte, maar juist naar het beschadigde en 
verweerde. Hij brengt een ode aan het verval. 
Tekst /// Marloes Hesen    Beeld /// Anne Posthuma

 
Harry Cock (1952) werd geboren in Assen. Hij studeerde aan de School voor 
Fotografie in Den Haag, dat inmiddels samen is gegaan met de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten. Hij fotografeert zelfstandig maar ook in 
opdracht voor verschillende tijdschriften. Voor zijn oeuvre ontvangt hij in april 
de Culturele Prijs van Drenthe. 



N adat Thijs Boontjes was gestopt met zijn studie aan het conser- 
vatorium, besloot hij de opleiding Nederlands een kans te geven. In 
2012 begon hij aan de UvA. 'Aan het conservatorium was ik alleen maar 

met muziek bezig. Ik miste de uitdaging in de rest van mijn bovenkamer en 
Nederlands lag het dichtst bij mijn interesse. Eigenlijk komen deze twee stu-
dies precies samen in wat ik nu doe.' Thijs begon als toetsenist bij King Jack, 
een band die hij samen met enkele vrienden van 2006 tot 2012 vormde. Hij 
speelde ook regelmatig mee in de bands van Anouk en Douwe Bob, tot hij 
in 2016 Thijs Boontjes Dans- en Showorkest oprichtte. 'Van origine ben ik 
alleen toetsenist. Een paar jaar geleden heb ik bedacht dat ik er ook wel bij 
kon zingen en heb ik mezelf tot zanger gebombardeerd. Ik wist eigenlijk niet 
of iemand daar wel op zat te wachten.' Doordeweeks werkt Thijs aan nieuwe 
muziek en in de weekenden treedt hij op. Een melodie heeft hij zo in elkaar 
gedraaid, maar de teksten vergen meer moeite. Deze kunnen soms weken in 
beslag nemen. Zijn studie blijkt hier goed van pas te komen: 'Bij Nederlands 
had je de tijd om in een taal te duiken. Door literatuur en poëzie te ontleden, 
weet ik nu hoe ik bepaalde trucjes en geintjes met de Nederlandse taal kan 
uithalen.' 

Ambities in Frankrijk en Duitsland
Thijs' muziek is lastig in een genre te plaatsen. Het is vooral alternatieve pop, 
die af en toe flirt met Nederlandstalige volksmuziek. Zo is het liedje ‘Casa-
blanca’ een ode aan de welbekende karaokebar op de Zeedijk, waar je het 
nummer vaak tegen sluitingstijd kunt meelallen. Toch staat hij met het Orkest 
vooral op alternatieve festivals: van Down the Rabbit Hole tot Into the Great 
Wide Open. Een totaal andere ervaring dan het Eurovisiesongfestival, waar-
voor Thijs in 2016 naar Zweden afreisde om Nederland te representeren in de 
band van Douwe Bob. 'Het Songfestival was een hele rare wereld – eentje die 
ik niet kende en ook zeker niet ambieer. De band playbackte alles, alleen de 
zang was echt. Ik stond er eigenlijk compleet voor Jan Lul.' Hoewel Thijs niet 
zo snel terug zou willen keren naar het Songfestival, heeft hij zeker internati-
onale ambities. 'Het lijkt me tof om mijn hele repertoire te laten vertalen naar 
het Frans of Duits en dan door die landen te touren. Dat zou toch vet zijn?'

Netwerken in de kroeg
Thijs is zijn band begonnen door alle flarden aan teksten en melodieën die hij 
ooit gemaakt had om te vormen tot echte liedjes. 'Dat is de beste tip: maak 
gewoon iets af. Of je nu dicht of schrijft, iedereen heeft vast wel ooit iets getypt 
in de krochten van zijn computer. Zoek het op, maak het af en kijk of het be-
staansrecht heeft.' Maar dat is niet de enige sleutel tot succes; het blijkt ook 
heel nuttig om af en toe een biertje te doen. 'Eigenlijk ken ik alle mensen met 
wie ik muziek maak gewoon uit de kroeg.' Thijs koos uiteindelijk voor een 
fulltimebaan als muzikant, omdat hij het leven zonder muziek maar saai vond. 
Andere mogelijke banen die direct aansloten bij zijn studie vond hij gewoon-
weg niet leuk genoeg. 'Het is uit armoe geboren, maar ook uit een eeuwige 
drang om muziek te maken.' 

Een eeuwige drang om muziek te maken
Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de 
bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: 
muzikant Thijs Boontjes (1987) studeerde Nederlandse 
taal en cultuur en is nu zanger en toetsenist bij Thijs 
Boontjes Dans- en Showorkest.    
Tekst /// Andrea Huntjens    Beeld /// Laila Mol  

 
  Thijs Boontjes   

 1987

Studie 
 Bachelor Nederlandse taal en cultuur 

Afstudeerjaar 
 Studie niet afgemaakt 

Werk 
 Zanger bij Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, 
 toetsenist bij Douwe Bob

Salaris 
 Wist ik het maar. Dat ligt aan hoeveel ik optreed

BROOD OP DE PLANK
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Bewaren is een manier van leven. Daar is documentairemaker Digna Sinke (1949) van overtuigd. 
Maar volgens haar is het bewaren aan het uitsterven. In haar nieuwe film ‘Bewaren: of hoe te 

leven’ duikt ze dieper het begrip in. Doen nieuwe generaties nog aan bewaren?    
Tekst /// Kay Rutten en Gwyneth Sleutel    Beeld /// Laila Mol

HET INTERVIEW

Bewaar je 
tijdmachines goed
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meer ze zich herinnerde.’ Volgens Sinke is dat de 
belangrijkste eigenschap van bewaarde spullen, ze 
worden een soort tijdmachines naar het verleden. 
Het dekentje brengt als het ware een dominoreactie 
teweeg en er komen herinneringen bovendrijven 
die eerst heel diep verstopt zaten. 

Bewaren als identiteit
Aan het andere uiterste van het minimalistische le-
ven van de digitale nomaden staan mensen met ver-
zamelwoede. In de film is een stel te zien, vrienden 
van de regisseur, dat dicht tegen het hoarden aan zit. 
‘Het is een wat ouder koppel dat ik ken van een film-
club waar ik bij zit. Toen ik bij hen thuis was, had ik 
geen idee waar ik mijn glas wijn kon neerzetten. Zo 
vol staan alle tafels.’ Sinke vertelt dat de man van 
het stel een verwoed verzamelaar van allerlei spul-
letjes is. ‘In zijn jeugd werd hij telkens bij een ander 
pleeggezin ondergebracht, waardoor hij zich nooit 
echt thuis voelde. Als hij eens naar zijn ouderlijk 
huis ging, zag hij dat zijn vader ook daar zijn spul-
letjes had weggegooid. Nu heeft hij een eigen wo-
ning, echt zijn domein. Recentelijk heeft zijn vrouw 
daarom een opruimcoach voor hem ingehuurd om 
hem te helpen met het wegdoen van een deel van 
de huisraad. Maar ik geloof dat hij die opruimcoach 
toch weer de deur uit heeft gedaan.’ Sinke heeft voor 
haar film geen verder onderzoek gedaan naar ver-
zamelwoede omdat dat volgens haar een probleem 
is dat hoort bij een psychische ziekte. Toch heeft dit 
voorbeeld haar wel iets geleerd voor haar vraag wat 
mensen beweegt om te bewaren en herinneringen 
vast te houden. ‘Bewaren gaat ook over de regie 
houden in het leven. Daar ben ik van overtuigd’, 
zegt Sinke stellig. ‘Je huis is je eigen koninkrijk, je 
ontleent er voor een deel je identiteit aan. Sommige 

mensen hebben dat met een hele dure auto, andere 
met een verzameling, deze man met zijn huisraad.’

Bewaren op meta-niveau
In een documentaire over opslag en bewaren is er 
een plek die bijna niet kan worden overgeslagen: 
het archief. Tijdens haar research stuitte Sinke op 
Jonathan Doria Pamphilj, prins van een oude adel-
lijke Italiaanse familie. Deze Italiaanse prins is als 
baby samen met zijn zusje geadopteerd door de 
Italiaanse adellijke familie Doria Pamphilj, en daar-
mee de erfgenaam van een gigantische verzameling 
kunst, antiek en documenten uit de hele Westerse 
geschiedenis. Sinke vertelt: ‘Als iemand van adel 
geen kinderen kon krijgen werd er gewoon een 
neefje opgetrommeld. Deze mensen hebben dat 
iets anders opgelost.’ Prins Jonathan Doria Pamp-
hilj groeide op in de adellijke Italiaanse traditie, 
studeerde kunstgeschiedenis en is nu de beheerder 
van een waanzinnige collectie. ‘Een gedeelte is open 
voor publiek. Het paleis waar de collectie is geves-
tigd telt maar liefst 1000 kamers, helemaal vol met 
spullen.’ Ook een vorm van bewaren volgens Sinke. 
‘Dat is gewoon Europees erfgoed. Dat is onze be-
schaving, dat is van ons allemaal.’ De prins is zich 
hier ook terdege van bewust en daarom is de col-
lectie ook te bezichtigen.

Dit is natuurlijk bewaren in een hele andere, ex-
treme, vorm. ‘Hij is diegene in de film die bewaren 
op meta-niveau doordrijft’, stelt de regisseur. ‘Als je 
aan de prins vraagt wat het nut is van geschiedenis, 
zijn collectie en bewaren zegt hij: “Het is een her-
innering aan diegenen voor je. Een geruststellende 
gedachte dat er mensen voor jou geleden hebben, 
plezier hebben gehad.” Voor de prins heft het een-

zaamheid op. Hij is niet alleen maar een buiten-
staander maar hij hoort in die wereld.’ De beslissing 
om iets te bewaren verschillen dus per persoon. 
‘Soms zijn de spullen als tijdmachines die de moge-
lijkheden bieden in gedachtes even terug te keren 
naar een bepaalde plaats of tijd’, zegt Sinke. ‘Soms is 
het gewoon zonde om iets weg te gooien, het prak-
tisch nut gaat dan gelden.’ 

Hoewel we ons midden in een paradigmawisseling 
bevinden,  misschien minder om bezit geven, ontle-
nen we nog altijd voor een deel onze identiteit aan 
bewaarde spullen. Iedereen doet dat op zijn eigen 
manier. ‘Vroeger hadden we twintig foto’s na een 
vakantie, die waren je dan ontzettend dierbaar. Te-
genwoordig heeft een beetje enthousiaste insta-
grammer er misschien wel zeshonderd gemaakt.’ 
Verzamelingen zullen waarschijnlijk altijd blijven 
bestaan, of het nu in de cloud is of op zolder. Elke 
verzameling vertelt immers altijd een persoonlijk 
verhaal. ‘Ik ben nog altijd een echte bewaarder, ver-
zamel graag suikerzakjes’, zegt Sinke. ‘Er zit een ver-
haal achter, ook al wordt ik, vooral door de jongere 
generatie, er nog wel eens om uitgelachen.’ 

 
Digna Sinke (1949) verwierf internationale 
bekendheid als regisseur van haar speelfilm Belle 
van Zuylen – Madame de Charrière (1993). De 
film won meerdere prijzen, waaronder de Grote 
Prijs op het Mannheim-Heidelberg International 
Film Festival en werd genomineerd voor een 
Gouden Kalf voor Beste Film, Beste Regie en 
Beste Actrice. Sinkes documentaire ‘Bewaren: 
of hoe te leven’ is vanaf 12 april te zien in de 
Nederlandse bioscopen. 
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HET INTERVIEWHET INTERVIEW

A ls filmmaker Digna Sinke haar huis opruimt 
treft ze verschillende dozen en videobanden 
aan waar met grote letters ‘bewaren’ op ge-

schreven staat. Zelf is ze een echte ‘fysieke’ bewaar-
der en toch slaat ze de laatste jaren steeds meer op 
in de cloud. Het bewaren van grote hoeveelheden 
materiële spullen zoals eerdere generaties dat de-
den, gebeurt in het digitale tijdperk immers nau-
welijks meer. Volgens Sinke staan we op het punt 
dat er iets wezenlijk aan het veranderen en het 
verschuiven is. ‘Wij bevinden ons midden in een 
paradigmawisseling. Vroeger hechtten wij waarde 
aan bezit, dat was waar wij macht aan ontleenden. 
Tegenwoordig lijkt macht steeds meer samen te 
hangen met de hoeveelheid volgers. Een influencer 
word je immers niet meer enkel door het rijden in 
een Jaguar.’ 

Doordat Sinke een van de winnaars was van een 
essaydocumentaire wedstrijd, georganiseerd door 
het inmiddels opgeheven Mediafonds, kon zij zo-
als ze het zelf noemt, ‘luxueus research’ doen naar 
het thema ‘bewaren’. Ze reisde af naar Bali waar zij 
onderzoek deed naar het extreem minimalistische 
leven van de digitale nomaden. Digitale nomaden 
zijn mensen die met vaak alleen een laptop en een 
paspoort de wereld rondreizen en alleen een goede 
internetverbinding nodig hebben om zich tijdelijk 
ergens te kunnen vestigen. Zij bewaren niets. Sinke: 
‘Bij de diehard digitale nomaden kwam ik mensen 
tegen die geloven dat wij over twintig jaar allemaal 
zo zouden leven. Nou ik misschien niet, ze vonden 
mij te oud’, grapt Sinke. Zelf gelooft ze daar niets 
van. ‘Wellicht over tweehonderd jaar, maar ik kan 
me dat nu niet goed voorstellen.’ Tijdens haar re-
search ontmoette Sinke een jongen die alles dat 

niet bijdroeg aan het bereiken van het door hemzelf 
gestelde doel afdankte. Met mensen die niet meer 
bij zijn doel pasten hoefde hij geen contact meer. 
Sinke griezelt ervan: ‘Wat betekent dat? Huppakee 
weg met een oude oma die niet bijdraagt aan mijn 
doel?’ Ze erkent dat de digitale nomaden het meest 
extreme voorbeeld zijn van de paradigmawisseling 
die zij herkent, toch denkt ze dat deze nomaden wel 
een voorhoede kunnen zijn. ‘Ze zeggen allemaal dat 
ze in het nu leven, een soort slap aftreksel van het 
boeddhisme, als je het mij vraagt. Maar ergens in 
die hoek zijn ze wel een nieuwe mens.’ 

Spullen als tijdmachines
Wie wel wat met bewaren heeft is de 92-jarige moe-
der van de regisseur. Hoewel Sinke ervoor heeft ge-
waakt dat haar film een egodocument werd, wilde 
ze graag de stem van haar moeder laten horen. 
Sinke legt uit dat een essaydocumentaire toch altijd 
wordt gemaakt vanuit een persoonlijk perspectief. 
Het draagt een identiteit van iemand. ‘Ik heb veel 
gesprekken met mijn moeder gehad over dit onder-
werp, al voor ik begon met filmen. Zij heeft de oor-
log meegemaakt en komt uit een klein dorp waar 
geen grote winkel was’, vertelt Sinke. ‘Niet alles was 

te koop in het dorp en als zij iets nodig had moest 
ze naar de stad toe. Vanuit haar dorp op een eiland 
in Zeeland was ze een halve dag onderweg naar 
Rotterdam, waardoor sjouwen met volle tassen ook 
geen optie was.’ Sinke vertelt dat haar moeder door 
dit leven nog steeds anders tegen zaken als bezitten 
en bewaren aankijkt. ‘Zij heeft een vorm van karig-
heid meegemaakt die de hedendaagse generatie 
zich bijna niet meer kan voorstellen. Ik zit er als 
het ware een beetje tussenin. Ik kan me herinneren 
dat een sinaasappel bij ons thuis altijd door de helft 
werd gesneden zodat mijn zusje en ik beide een 
helft kregen. Ik heb nog een beetje van de karigheid 
meegemaakt, maar kan me het begin van de digita-
lisering, zachte floppen, Wordperfect en het hebben 
van maar 1 GB op m’n computer ook nog goed voor 
de geest halen.’

De karigheid is bij de generatie van Sinkes moeder 
altijd op de achtergrond gebleven en heeft daar-
door ook de eerste naoorlogse generaties flink 
beïnvloed. ‘Ik was als kindje al geobsedeerd door 
bewaren’, geeft Sinke toe. Als zij met haar zusje bij 
haar oma logeerde speelden ze vaak op zolder. Daar 
stond allemaal kinderspeelgoed van haar moeder 
en haar broer. Haar oma gaf haar af en toe dingetjes 
mee die Sinke altijd heeft bewaard. Toen ze de spul-
letjes recentelijk aan haar moeder presenteerde 
ging zij daar volledig in op. ‘Ik zag het voor m’n neus 
gebeuren. Alle voorwerpen die zij herkende trok-
ken een bak met herinneringen open.’ In de film is 
te zien dat de moeder van de regisseur een versle-
ten dekentje dat op het bed van haar ouders lag uit-
gebreid bevoeld. ‘Door alleen dat dekentje te laten 
zien kon ze weer helemaal terugkomen in de omge-
ving waar ze toen was. Hoe meer ik doorvroeg hoe 

EEN INFLUENCER WORD 
JE IMMERS NIET MEER 
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DE ONDERZOEKENDE MENS 

'J e kunt taal gebruiken om een onderscheid 
te maken, of om een gezamenlijke iden-
titeit uit te drukken’, benadrukt Kemper. 

Wanneer Arabische termen door islamautori-
teiten in het Russisch worden gebruikt, worden 
niet-moslims buitengesloten, terwijl met ingewij-
den de band juist wordt versterkt. Maar als Rus-
sische terminologie wordt gebruikt voor dezelfde 
onderwerpen, zo stelt Kemper, dan wordt het een 
inclusief gesprek en project. Dan worden ook de 
Russische ‘Klaas en Piet’ betrokken, en niet alleen 
maar ‘Mohammed en Hassan’. ‘Je kunt dus een taal 
gebruiken die iedereen begrijpt, of je nu moslim 
bent of niet, als je iederéén wilt bereiken.’ Maar 
als werving en rekrutering geen prioriteit hebben, 
dan kan de “insider-taal” gebruikt worden om de 
eigen identiteit te handhaven, en verder te bren-
gen – ‘Taal is dus een politiek ding.’

Selfmade jihadisme en Pushkin
Russischtalige islamautoriteiten gebruiken over 
het algemeen geen leenwoorden, maar hanteren 
hetzelfde taalgebruik als de Russisch-Orthodoxe 
Kerk. Dit – zo maak ik op uit Kemper’s verhaal – 
omdat ze dezelfde strategie hebben: een soort mo-
rele pilaar van het Russische regime worden. ‘Het 
Kremlin heeft namelijk een tekort aan moraliteit 
vanwege corruptie en het slecht omgaan met men-
senrechten omdat er geen democratie heerst.’ De 
conservatieve Russisch-Orthodoxe Kerk en islam-
autoriteiten vormen zo een soort morele steunpil-
laar voor het Kremlin, om toch nog aan legitimiteit 
bij het bredere publiek te komen.

Het interessante aan het taalonderzoek van Kem-
per en mede-onderzoekers Alfrid Bustanov, Gulnaz 
Sibgatullina en Dabus Garayev, is dat ook jihadisten 
de Russische taal zo puur mogelijk gebruiken. En 
dat niet alleen: ‘ze gebruiken ook referenties naar 

de Russische cultuur en naar populaire Russische 
wetenschappers. Je krijgt dus jihadistische pam-
fletten die vol staan met referenties naar Russische 
literatuur zoals Pushkin.’ De vraag is waarom ze 
dat doen, de vraag die de kern van Kemper’s on-
derzoek vormt. De onderzoekers stellen twee mo-
gelijkheden vast. Nummer één is dat ze überhaupt 
nooit islamitisch onderwijs genoten, of Arabisch 
geleerd hebben. ‘Dus dat is selfmade jihadisme’, 
aldus Kemper. Ze grijpen op natuurlijke wijze te-
rug op Russische concepten, want andere hebben 
ze niet. Een belangrijke gevolgtrekking bij deze 
eerste mogelijkheid volgens Kemper is: ‘Het Rus-
sische jihadisme moet je niet als gescheiden van 
de ontwikkeling van de Russische literatuur en 
popcultuur zien, maar geheel als onderdeel van 
het Russische populaire discours. En dan ben je al 
een stap verder.’ Het dominante idee dat jihadisme 
een uitvloeisel van groeperingen als Al-Qaeda is, is 
dan helemaal niet kloppend; ze proberen geen an-
dere cultuur te adapteren. Dat het jihadisme altijd 
al een onderdeel van de Russische cultuur geweest 
is, zou je dan ook terug kunnen zien in de receptie 
van jihadistische pamfletten, manifesten en spee-
ches door niet-moslims, ‘door Russen in Rusland 
ver weg van de oorlogsgebieden die zeggen:”ik 
luister gewoon graag naar jihadmuziek want ik, als 
orthodoxe Rus, onderschrijf de waarden waar die 
jongens voor zeggen te vechten.” De Russische sol-
daten die tegen die islamitische strijders vechten, 
luisteren naar dezelfde jihadistische muziek.’

De taalpolitiek van jihadisten
De initiële veronderstelling in het onderzoek van 
Kemper en zijn mede-onderzoekers, was dat de 
moefti’s (hoge wetsgeleerden in islamitische wet-
geving, red.) de Russische taalpolitiek gebruiken 
om de Islam in de Russische identiteit te integre-
ren. Maar de jihadstrijders waarvan werd gedacht 

dat ze zich afscheidden van het algemene discours 
over de Islam – zij die niks met het Kremlin en de 
islamitische leiders die door het Kremlin gesteund 
worden te maken willen hebben– ‘zij doen precies 
hetzelfde!’

De tweede mogelijke reden voor het pure gebruik 
van het Russisch en referenties aan Russische  
literatuur en cultuur die jihadisten maken, is dat 
het een strategie is die ze met overtuiging kiezen 
om mensen in Rusland te bereiken. De Russische 
boegbeelden in kunst en wetenschap worden ge-
bruikt om moslims in Rusland direct aan te spre-
ken, en te rekruteren voor de oorlog. ‘Maar ver-
moedelijk is het een mengvorm van de twee. Ze 
gebruiken de referenties heel natuurlijk omdat ze 
daar zijn opgegroeid, naar Russische scholen zijn 
gegaan. Maar tegelijkertijd is het een bewuste stra-
tegie voor rekruteringsdoeleinden.’ Uit het onder-
zoek is wel voortgekomen dat niemand zijn tek-
sten zo islamitisch markeert door leenwoorden uit 
het Arabisch te gebruiken, dat het niet meer begrij-
pelijk is voor niet-moslims. ‘Dus de Arabisme-
school die we wilden vinden, vind je eigenlijk al-
leen maar in kleine groepen die het voor zichzelf 
gebruiken Die zijn marginaal, en over het algemeen 
niet jihadistisch .’ 

De Russische soldaten die tegen 
Islamitische strijders vechten 

luisteren naar dezelfde jihadistische 
muziek als zij. Hoe zit dat? Micha 
Kemper (1966), hoogleraar bij 

Oost-Europese studies, onderzoekt 
samen met andere onderzoekers de 

taalpolitiek van islamautoriteiten, en 
de implicaties daarvan.   

Tekst /// Sjors Roeters    Beeld /// Claire Anin

De Russische taalpolitiek van islamautoriteiten

 

Micha Kemper is hoogleraar en bekleedt de 
leerstoel van Oost-Europese studies. Hij heeft 
Slavische en Islamitische en Oriëntale studies 
gedaan aan de Universiteit van Bochum in 
Duitsland. In zijn proefschrift onderzocht hij  
de geschiedenis van Islamitische theologie, 
recht, Soefisme, en lokale historiografie in de 
Wolga-Oeral gebieden van het negentiende-
eeuwse Rusland.
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aantal verdubbeld tot ruim 80.000 internationale studenten. Dat aantal lijkt 
alleen maar verder toe te nemen. Aan de UvA is inmiddels vijftien procent 
van de studenten afkomstig uit het buitenland. Maar kijk je alleen naar de 
eerstejaars, dan is meer dan een kwart van de studenten afkomstig uit het 
buitenland. 

Voor de EU is dit geweldig nieuws. Sinds 2000 wordt er namelijk op Europees 
niveau sterk ingezet op de internationalisering van het academische leven. 
Dit wordt onder andere gedaan door het programma Erasmus+, het EU-pro-
gramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Volgens de site 
van de Europese commissie geeft het programma met een budget van 14,7 
miljard euro vier miljoen Europeanen de kans om in het buitenland te stude-
ren. Studenten worden door 
subsidies en reclamespotjes 
aangemoedigd om op zijn 
minst één semester van hun 
opleiding in het buitenland 
te volgen. Specifiekere doe-
len dan dit zijn ook gefor-
muleerd. Die lopen uiteen 
van ‘jongeren minstens twee 
EU-talen laten leren’ tot ‘bij 
jongeren het bewustzijn van 
EU-burgerschap vergroten 
en respect voor verschillen 
stimuleren’. Internationali-
sering van het academisch 
onderwijs leidt dus volgens 
de EU in ieder geval op Euro-
pees niveau tot een hechtere 
unie. 

Ook voor de Nederlandse 
economie is dit geweldig 
nieuws. Het idee is namelijk 
dat internationale studen-
ten blijven hangen. Volgens 
een onderzoek van Nuffic 
(bureau voor internationali-
sering) heeft de gemiddelde 
internationale student ‘een 
blijfkans’ van negentien pro-
cent. Al dat intellectueel ka-
pitaal moet de economie op de juiste manier stimuleren, vooral in de bèta-be-
roepen. Volgens hetzelfde onderzoek is het positieve effect voor de economie 
geschat op 740 miljoen euro per jaar. Universiteiten staan ondertussen onder 
druk om steeds meer studenten aan te nemen: hoe meer studenten afstude-
ren, hoe meer geld van de staat naar de universiteiten toevloeit. Tel daarbij 
op dat internationale studenten veel sneller afstuderen dan die langzame Ne-
derlandse studenten en het wordt duidelijk waarom internationale studenten 
interessant zijn voor de UvA.

Voor jou als student hoeft het ook niet per se slecht te zijn. Het hebben van  
internationale studenten op jouw opleiding kan er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat deze internationaal hoog aan wordt geschreven. Daarmee is je papiertje 
straks veel meer waard op het moment dat je een baan zoekt, zeker in het 
buitenland.

UvA, neem je verantwoordelijkheid!
Aan die grote toestroom van internationale studenten lijken alleen maar voor-
delen te kleven, toch pakt dat in de praktijk heel anders uit. Een keiharde voor-
waarde is namelijk dat de universiteit op de toename van het aantal studenten 
anticipeert, en die studenten als ze eenmaal in Nederland zijn, niet aan hun 
lot over laat. Juist dáár lijkt het nu fout te gaan. Het grootste probleem voor 
de UvA is de huisvesting, en de universiteitsgebouwen slippen ook zo langza-
merhand vol. Science Park moet bijbouwen, filmpjes van rijen studenten voor 
Roeterseiland in de tentamenweek gaan het internet over. Maex gaf in haar 
toespraak ruiterlijk toe geen instrumenten in handen te hebben om het aantal 
internationale studenten in te perken, zonder dat dit ten koste zou gaan van 
de Nederlandse studenten. De UvA zou bijvoorbeeld een studentenstop kun-

nen instellen voor bepaalde 
opleidingen, maar Europese 
wetgeving verbiedt daarbij 
onderscheid te maken tus-
sen Nederlandse studenten 
en studenten afkomstig uit 
andere EU-landen. Boven-
dien wordt een aanvraag 
vanuit een opleiding voor 
toestemming om te kunnen 
selecteren pas na drie jaar 
behandeld. Op de Dies Na-
talis vroeg Maex impliciet 
ook hulp aan minister Van 
Engelshoven (Onderwijs). 
Die gaf eind januari aan ‘snel 
in gesprek te willen met de 
UvA’, maar tot op heden is 
het bij deze opmerking ge-
bleven. Dit terwijl het voor 
de overheid overduidelijke 
voordelen heeft als veel van 
die internationale studenten 
blijven hangen. 

De Amsterdamse wethouder 
Ivens (Wonen) riep de uni-
versiteiten van de zomer nog 
op om wat betreft huisves-
ting hun verantwoordelijk-
heid te nemen en transparant 

te zijn over het aantal beschikbare woningen. De partijen verschuilen zich ach-
ter elkaar en de UvA ontduikt haar verantwoordelijkheid nog wel het meest. 
Internationale studenten kunnen absoluut een verrijking zijn, maar niet op 
deze manier. Zelfs Nuffic waarschuwt nu voor de kosten die internationalise-
ring met zich meebrengt. Jarenlang heeft de UvA de sluizen opengezet voor 
meer en meer internationale studenten, zonder echt haar verantwoordelijk-
heid te nemen op het moment dat die studenten op Schiphol landen.

Wat Sam betreft had de UvA zeker wat betreft voorlichting een actievere rol 
kunnen spelen, zos vertelt hij. Als hij van te voren had geweten dat het zo 
moeilijk zou zijn om aan een woning te komen, dan was hij niet naar Amster-
dam gekomen. Een les voor de UvA, en voor de andere betrokken partijen: wil 
je profiteren van internationale studenten, laat ze dan niet – letterlijk – in de 
kou staan op een camping in Zeeburg. 

ACHTERGROND 

De doorgeslagen internationalisering van de UvA
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Toen bekend werd dat onze rector magnificus Karen Maex haar toespraak 
tijdens de Dies Natalis van de UvA over internationalisering zou gaan 
houden, was niemand daar heel erg verbaasd over. Internationalisering 

is immers al jaren een stokpaardje van de UvA. Onze universiteit doet haar 
best om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor buitenlandse studenten, onder 
andere door een groot deel van haar bachelors in het Engels aan te bieden.

Tot ieders verbazing sloeg Maex een andere toon aan dan het uitvoerende be-
leid deed vermoeden – hoewel netjes in het Engels. Ze leek de grootste cri-
ticasters van het beleid te willen geruststellen, door te garanderen dat ‘het 
Nederlands niet zal verdwijnen aan de UvA’ en dat ‘Nederlandse studenten 
niet verdrukt mogen worden door internationale studenten’. Maar op de vraag 
hoe de UvA dat laatste voor elkaar wil krijgen, moest de rector het antwoord 
schuldig blijven. 

Maex stipte terloops ook nog het grote tekort aan studentenwoningen aan en 
riep de gemeente Amsterdam op om ‘voor meer studentenhuizen te zorgen’. 
De timing voor die oproep is op zijn minst opmerkelijk te noemen aangezien 
internationale studenten hier al jaren over klagen. 

 Een dak boven je hoofd
Eén van die internationale studenten is Sam uit het Engelse Warwick die naar 
Amsterdam kwam om zijn master Wiskunde te halen. ‘In het Verenigd Konink-
rijk krijg je vanuit de universiteit een lijst met kamers, variërend in prijs, waar 
je uit kan kiezen’, vertelt hij. ‘Op 17 juli kreeg ik te horen dat de UvA niks voor 
me kon betekenen en alleen wat linkjes naar betrouwbare kamerverhuursi-
tes kon doorsturen.’ Omdat de master al op 1 september van start ging, be-
sloot Sam op stel en sprong naar Amsterdam te vertrekken om vanuit daar 
een kamer te vinden. Na een maand in een Airbnb te hebben gezeten en niets 
permanents te hebben gevonden, begon zijn grote trektocht van kamer naar 
slaapbank naar volgende kamer. Nu, na anderhalf jaar, heeft hij nog steeds 
geen permanente woning.

Sams verhaal is verre van uniek. Er zijn zelfs studenten die uit woningnood in 
november (!) nog op camping Zeeburg bivakkeerden. Sam bleef dit bespaard 
omdat hij, zoals hij het zelf noemt, kon profiteren van zijn ‘langzaam uitdij-
ende netwerk van Nederlandse studenten’.

EU-beleid, geld en prestige
Het toenemende aantal internationale studenten is niet een exclusief Amster-
dams fenomeen. Waren er in het studiejaar 2006-2007 nog ongeveer 40.000 
niet-Nederlandse studenten in het hele land, het afgelopen studiejaar was dit 

De UvA heeft jarenlang ingezet op internationalisering, daar 
is in principe niets mis mee natuurlijk. Ware het niet dat de 
universiteit weigert haar verantwoordelijkheid te nemen 
voor de negatieve aspecten van dit beleid.  
Tekst /// Alrun Bernhard en Kay Rutten    Beeld /// Rosa van Triest

Op Amsterdam Centraal passeert een stoomlocomotief. Vol verbijs-
tering staar ik naar de rookpluim boven het perron. De geur van 
verbrand steenkool dringt diep door in mijn neus. De geur is ver-

gelijkbaar met die van een haardvuur, alleen dan iets zwaveliger. Stiekem 
vind ik de geur heerlijk, aangezien ik deze associeer met een winters 
landschap, een brandend haardvuurtje en een goed glas whisky.  

Het aanzien en de geur van de locomotief doen mij denken aan de ge-
schiedenisboeken die ik las over industrieel Engeland. Ik zie de torenho-
ge werkplaatsen met grote stoommachines weer voor me, bediend door 
voornamelijk mannen van wie de gezichten onder het roet zitten. Naast 
hen staat een fabriekseigenaar in driedelig pak commentaar te geven op 
de snelheid van hun werk, om vervolgens door zijn nieuwe Bentley op-
gehaald te worden. De kloof tussen arm en rijk is groot.

Ik betrap mijzelf op pessimisme. De ongelijkheid van toen lijkt nog 
steeds even aanwezig in mijn verbeelding. Ideeën over democratie, nati-
onalisme en liberalisme werden door uitvindingen als de stoommachine 
vrijwel overal ter wereld verspreid. Alleen de wereld lijkt er soms niet 
beter op geworden. De pessimist is dominant. We zijn ons alleen maar 
meer en meer bewust geworden van de verschillen in welvaart door de 
wereldse verbondenheid. Waar de achttiende-eeuwer dacht in termen 
als dynamiek, beweging en vooruitgang, lijkt de huidige wereldburger 
zich bewust van de gevolgen van deze termen. Voor de vooruitgang van 
de één, is de neergang van de ander bijna een causaal gevolg. Maar kan 
ons bewustzijn hiervan juist niet zorgen voor een renaissance in het op-
timisme? Laten we de gebreken van onze aarde samenleving met een 
glimlach en enthousiasme tegemoet gaan. Van al die apocalyptische 
films en series zijn we ook ondertussen toch wel moe? 

Tegenwoordig lijkt het echter alsof mededogen, empathie en voorna-
melijk optimisme geestesziekten zijn geworden. Het zou mij niet ver-
bazen als de optimist die licht ziet aan het einde van de tunnel wordt 
opgewacht door een bende kritische nieuwslezers. Ze laten de optimist 
dan zien hoe Poetin voor de zoveelste keer dreigt met nucleaire sanc-
ties, hoe Noord-Korea met zijn rakettesten aardbevingen veroorzaakt en 
hoe Thierry Baudet benadrukt dat ‘we leven op de rand van de totale in-
eenstorting’. De optimist mag vervolgens zijn weg vervolgen, alleen is er 
geen licht meer aan het einde van de tunnel. Tastend in het donker wordt 
de wereldverbeteraar opgevangen in een inrichting voor geesteszieken, 
waar ze diagnosticeren met optimisme. De ziekte is overigens niet zo 
besmettelijk en waait snel over. 

Optimisme als 
geestesziekte

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

ER ZIJN ZELFS STUDENTEN DIE UIT 
WONINGNOOD IN NOVEMBER (!) NOG OP 

CAMPING ZEEBURG BIVAKKEERDEN

AL DAT INTELLECTUEEL KAPITAAL 
MOET DE ECONOMIE OP DE JUISTE MANIER 

STIMULEREN, VOORAL IN DE BÈTA-BEROEPEN



waar veel junks en alcoholisten op afkwamen, uitgebuit werden. Dat werd een 
groot probleem in het stadsdeel; toen hoogbouw uit de mode raakte en veel 
jonge gezinnen naar steden als Almere en Lelystad vertrokken, kreeg de Bijl-
mer te kampen met leegstand, criminaliteit en drugsproblemen.

De ramp
De gemeente besloot – om de populariteit van de wijk te vergroten – de enor-
me flats voor een deel te slopen en te vervangen voor rijtjeshuizen. Met de 
Bijlmer leek het weer voorspoedig te gaan, tot op 4 oktober 1992 de ramp 
waarmee de meeste mensen de Bijlmer associëren plaatsvond: een vracht-
vliegtuig stortte neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg, waarbij 43 
mensen om het leven kwamen. De verbouwing van de wijk werd een tijdje 
stilgelegd om het dagelijks leven van de getraumatiseerde buurtbewoners 
niet te veel te verstoren. Enkele jaren later werd het plan toch doorgezet. De 
verandering is duidelijk zichtbaar in de wijk: in het stadslandschap worden 
de torenhoge en kilometerslange flats nu afgewisseld met lage huizen met 
een tuintje ervoor. Buurtbewoner Sabine bestudeert in het museum een oude 
brochure over haar eigen flat. Ze woont inmiddels zes jaar in de Bijlmer en wil 
er niet meer weg. 'Ik vind het heerlijk om hier te wonen. Het centrum trek ik 

maar slecht. En waar in Amsterdam kun je in je eentje op 100 vierkante meter  
wonen?' Toch voelt ook zij de verandering: 'Ik denk dat in de laatste paar jaar 
de buurt vooral een stuk blanker is geworden.' Henno knikt: 'Het collectieve 
buurtgevoel dat er eerst was, dat voel ik nu niet meer zo.'

De moderne stad
Vandaag de dag is de Bijlmer een even vooruitstrevende als ouderwetse en 
een even dynamische als rustige wijk. Zo is de vraag naar huizen groot en 
wordt de buurt tot het volgende hippe stadsdeel gebombardeerd. Toch zijn er 
nog voornamelijk grijze flats te vinden. In winkelcentrum Amsterdamse Poort 
en op de bijbehorende markt is het gezellig druk, maar wie een paar straten 
verder door een woonwijk wandelt, ziet geen mens om zich heen. Sabine en 
Henno bejubelen de rust, maar missen soms de drukte en gezelligheid van het 
centrum om zich heen. 'Voor bepaalde gezelligheid moet je toch echt de Bijl-
mer uit,' lacht Henno. Dat entertainment toch zeker in de wijk aanwezig is, 
bevestigen de zalen van de Ziggo Dome, AFAS Live en de enorme Pathé-bio-
scoop. Ook NPO-spektakel The Passion speelt zich dit jaar af in Zuidoost. Het 
is dus zeker niet waar dat er in de Bijlmer niks te beleven valt. Sabine knikt: 
'Over een paar jaar is het hier net zo hip als in De Pijp. Wacht maar af.'

In 1968 werd de nieuwste wijk van Amsterdam met een groots spektakel geopend: de Bijlmer zou het prototype van de 
moderne stadswijk worden. Meer groen, gescheiden wegen en betaalbare woningen. Op papier een prachtig plan, maar 
hoe werkte dit in de praktijk? En wat is daar vijftig jaar later nog van te zien?    Tekst /// Andrea Huntjens    Beeld /// Jan Daalder
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Op 25 november 1968 ontvingen de eerste bewoners van de Bijlmer 
de sleutels voor hun nieuwe huis. Een heuglijke gebeurtenis, want de 
Bijlmermeer zou precies bieden waar de stad behoefte aan had: grote 

woningen die boven alles betaalbaar waren. De Bijlmer bood stadsbewoners 
een alternatief voor de verouderde en kleine huizen in het centrum. Zo zou er 
naast grote woningen ook ruimte zijn voor veel groen, en werd het idee van 
gescheiden wegen geïntroduceerd. Fietsers, voetgangers en automobilisten 
hadden zo geen last meer van elkaar. Helaas bleek dit in de praktijk minder 
goed uit te pakken. De flats werden razendsnel opgeleverd, terwijl er van 
voorzieningen in de omgeving nog geen sprake was. Dit ervoer ook Henno, 
die als een van de eerste bewoners naar de Bijlmer kwam: 'Toen ik hier vijftig 
jaar geleden kwam wonen, was de Bijlmer nog een moeras. Er stonden een 
paar flats, maar verder was er alleen zand.' Ik zocht Henno op in het Bijlmer-
museum, een ruime kamer in de collectieve ruimte van de flat Grubbehoeve, 
waar je op afspraak kunt bladeren door bakken met archiefmateriaal. Er lig-
gen foto's van krakersprotesten, de beruchte ramp, en bekende bezoekers. 
Ook hangen er posters van de verschillende festivals en evenementen die er 
in de loop der jaren zijn georganiseerd. Verder staat er een boekenkast vol 
mappen met documenten die een kleine geschiedschrijving van het stadsdeel 

vormen. Daarin vind je oude plattegronden en kaarten, maar ook de uitnodi-
ging voor het slaan van de eerste paal ligt in het archief.

Verloedering en verval
Een collectieve ruimte, zoals die in de Grubbehoeve, is in veel flats rond de 
Bijlmerdreef te vinden. Het creëren van collectieve ruimtes was een idee van 
het stadsbestuur in een poging mensen dichter tot elkaar te brengen. Zo zou 
er (zonder oog op winst) een buurtkroeg of buurthuis beheerd kunnen wor-
den. Dit bleek echter nog niet zo makkelijk te zijn. 'Men dacht dat wanneer je 
mensen bij elkaar zou zetten, ze samen wel iets van de wijk zouden maken. 
Dat werkt alleen niet zo. Bovendien was er geen budget voor de ruimtes. Zelfs 
de vloeren en stoelen moesten door de bewoners zelf betaald worden,' stelt 
Henno. Het gevolg was dat de ruimtes verloederden, of dat commerciële cafés, 
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ling en met elkaar praten. en vooral naar elkaar luisteren en daarbij vertellen 
hoe zij (professionele én romantische) relaties ervaren en daarbij open staan 
voor kritiek. In plaats daarvan hebben we nu mannen die op de brandstapel 
worden gegooid, vrouwen die het allemaal maar onzin vinden en mannen die 
zich aangevallen voelen omdat ze het idee hebben als ’schuldige' te worden 
gezien. 

En misschien is dat ook allemaal wel nodig. Misschien moeten we er ook wel 
met grof geschut in om vervolgens uit de ruïnes van het #metoo-tijdperk een 
nieuwe samenleving op te bouwen. Een nieuwe samenleving voor de nieuwe 
mens. En daar vallen mannen én vrouwen onder.

Post-#metoo 
Hoe kan het anders? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze samenleving een 
gezonde relatie met seks, flirten en romantiek heeft? Een mogelijk antwoord 
kunnen we, verrassend genoeg, vinden in Oost-Duitsland, in de voormalige 
DDR. 

Laat er geen twijfel over bestaan: veel aspecten van het leven in de DDR waren 
niet plezierig. Toch is de relatie die men in Oost-Duitsland met het lichaam 
had zeker het bestuderen waard. Door het heersende communistische idee 
dat de markt niet bepalend is voor de waarde van dingen, werd het lichaam 
niet, zoals in de vercommercialiseerde westerse maatschappij, gezien als een 
product, waarmee geconcurreerd kon worden. Er was een minder sterke 
prestatiedrang als het op seksualiteit aankwam. Seksuologe Carla Thiele zegt 
in De Groene Amsterdammer in juli 2017 dat door de onttrekking van het li-
chaam en de seksualiteit aan de markt er een ‘gebrek aan schaamte [was dat 
ervoor] zorgde dat men zich prettiger voelde in het eigen lichaam’. Gevolg was 
dat naaktheid in de DDR volkomen gewoon was. 

Volgens Thiele was er in de DDR meer ruimte voor ‘intermenselijke relaties’ 
en ‘warmte’ – ‘want dat is alles wat we hadden’: gecombineerd met de naakt-
stranden en een gelijkwaardig rollenpatroon zorgde dit volgens haar voor 
een ‘natuurlijker’ omgang met seksualiteit dan nu het geval is. ‘Seksualiteit 
woonde in de eigen persoonlijkheid. Het ging om zelfervaring en zelfontdek-
king.’ Daarnaast was het niet iets geheimzinnigs wat zich in een onduidelijk 
moreel gebied afspeelde. 

Een naaktstrand is echter niet de enige manier om dit te bereiken. Ook in 
gesprek gaan met elkaar is goed, opdat we mannen en vrouwen die niet meer 
weten wat ze met hun seksualiteit moeten richting te geven en om hen van de 
een procent, de ‘Weinsteinmannen’, te scheiden.

In gesprek
Met elkaar in gesprek gaan blijft het centrale punt, want in een post-#metoo 
tijdperk willen we geen individuen meer de schuld geven. We moeten het on-
derliggende systeem aanpakken, het systeem dat grijze gebieden vereist en 
naaktheid heeft gecommercialiseerd en dat tal van mannen en vrouwen een 
verkeerd beeld van seksualiteit heeft gegeven, samen met de uitingen daar-
van. Dat moeten we gaan veranderen. Opdat iedereen individueel, goed zich-
zelf, de ander en elkaars seksualiteit kan ervaren. 

UITGELICHTACHTERGRONDSTUDIEGIDS 3.0

Kwaadaardige elfen

'Elfen zijn ambivalente wezens,’ vertelt Dr. H. J. Borsje (1961). Aan de hand 
van een aantal Ierse verhalen schetst ze het beeld van de elf als verleidelijk, 
bovennatuurlijk of zelfs goddelijk wezen met een duister kantje; wie ten prooi 

valt aan de aantrekkingskracht van een elf, komt er in volksverhalen en mythes bekaaid 
vanaf. 

Borsje begint haar college over elfen met een op muziek gezette animatie van Erlkönig, 
een gedicht van Goethe. In dit gedicht rijden vader en zoon onschuldig door het woud, 
wanneer een elfenkoning – Erlkönig – plots tussen de bomen verschijnt. De elfenko-
ning, enkel zichtbaar voor het kind, probeert het joch te verleiden met hem mee te gaan. 
De jongen vertelt zijn vader dat de elfenkoning en zijn dochters hem lokken, maar zijn 
vader ziet niets en oppert dat het kind mistflarden ziet en de wind hoort. Erg dom van 
vader; eenmaal aan het hof ligt zoonlief levenloos in zijn armen.

Studenten die geïnteresseerd zijn in geschiedenis, mythologie en Keltische literatuur 
komen zeker aan hun trekken tijdens Borsjes colleges. Een student muziekwetenschap 
vertelt dat veel studenten Spoken, elfen en monsters volgen vanuit een ‘losse’ interesse 
en niet van plan zijn deze te combineren met hun bachelor. Dat ook studenten Grieks en 
Latijn de weg naar Borsjes colleges  goed kunnen vinden, is niet raar. De reader bestaat 
voor een groot deel uit oude teksten, vaak met de originele Latijnse of Ierse grondtek-
sten erbij. Het interpreteren van vertalingen speelt een grote rol bij het vak.

‘Ik kan me voorstellen dat studenten denken: Jeetje, is het wel nodig om een klein 
fragment van een tekst zo onder de loep te leggen?’, aldus Borsje.
‘Ze hebben vaak moeite met opdrachten. Het scannende, snelle lezen werkt niet bij deze 
teksten omdat je ze moet analyseren. Ik geef deze cursus zodat mensen weten hoe ze 
met oude, mythologische teksten om moeten gaan.’ Borsje pleit voor het door medië-
visten bejubelde slow scholarship: ‘Als je een tekst werkelijk wilt begrijpen is het belang-
rijk om erachter te komen waar zo’n manuscript vandaan komt, welke alternatieve ver-
sies er bestaan, hoe deze versies zijn vertaald en overgedragen – en niet minder 
belangrijk – door wie dat is gedaan.’ Het liefst laat ze studenten daarom zelf analyseren 
en vergelijken. ‘Daar is een lange adem voor nodig en veel handwerk. Maar wie de 
context onderzoekt en kent, kan een tekst pas écht plaatsen.’ 

Op welk vak was je zelf nooit gekomen en hoe zou het zijn 
om dat vak te volgen? Deze maand begeeft Babel zich naar 
de wereld van mythische wezens en heiligenlevens.     
Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Jikke Lesterhuis

Docent: Dr. H.J. Borsje
Onderwijsinstituut: : Faculteit der Geesteswetenschappen
Periode: Semester 2, blok 1
Voertaal: Nederlands  
Spoken, elfen en monsters: mythische elementen in christelijke hagiografie is een 
keuzevak binnen de bachelor Religiewetenschappen en onderdeel van de minor 
Levende godsdiensten en hun tradities.
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S eksisme lijkt een groot probleem in onze moderne samenleving te zijn. 
Natuurlijk is het uitgangspunt van de wet dat de vrouw in gelijke geval-
len gelijk is aan de man, maar de recente #metoo-discussie laat zien 

dat een ideaal zich niet altijd makkelijk naar de praktijk vertaalt. De situatie 
zoals die nu is, met onduidelijke grenzen die leiden tot aanrandingen of er-
ger, werkt dit ideaal niet in 
de hand. Nu is er gelukkig in 
ieder geval een debat. 

Sinds het begin van de #me-
too-discussie zijn er al heel 
wat meningen de revue ge-
passeerd: vrouwen die zich 
eindelijk uit durfden te spre-
ken; mannen die publiekelijk 
werden aangesproken (en 
soms zelfs aangeklaagd en 
veroordeeld); mannen die 
beweerden nooit iets ver-
keerd gedaan te hebben en 
weer andere vrouwen die 
een pleidooi hielden voor 
flirten. Zo ook onlangs in Ba-
bel. In ons februarinummer 
betoogde Abel Oosterwijk 
dat de nieuwe vrouw haar 
verantwoordelijkheid moet 
nemen: zij is mede verant-
woordelijk voor de misstan-
den die begaan worden. Een 
mening, zo sterk als deze, 
leidde ook op onze redactie 
tot veel discussie. 

In de discussie blijft één 
vraag echter veelal onbe-
antwoord: waarom spitsen 
we de discussie überhaupt 
toe op ofwel mannen ofwel 
vrouwen? Wellicht komt dit omdat we het vaak het makkelijkst vinden om 
een zondebok aan te wijzen, of die nu een persoon of een hele groep is. Het 
zou beter zijn als we de focus verleggen: niet mannen óf vrouwen of bepaalde 
mannen óf vrouwen zijn ’schuldig’ of verantwoordelijk, dat zijn wij allemaal, 
als maatschappij, als systeem.

Voordat de discussie over verantwoordelijkheid daadwerkelijk gevoerd kan 
worden, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de gevallen 
waarover #metoo nu gaat en waar het over zou moeten gaan. Vormen van 
seksueel overschrijdend gedrag kunnen verschillen. Wij willen benadrukken 
dat sommige gevallen wat ons betreft buiten de discussie over verantwoor-
delijkheid vallen. Verkrachtingszaken of langdurig seksueel misbruik, bij-

voorbeeld, moeten beoordeeld en veroordeeld worden door een rechter. De 
mensen die zich hieraan schuldig maken zijn de één procent, waarover geen 
discussie gevoerd hoeft te worden. Ook de mensen die verblind worden door 
haat, vaak gericht tegen mannen, vallen naar ons idee buiten de discussie. Dit 
artikel gaat over de andere 99 procent: de mensen die zich in verschillende 

gradaties in een grijs gebied 
bevinden en hoe we daar als 
samenleving mee omgaan. 

‘Een nieuw gesprek 
tussen mannen en 
vrouwen’ 
Waarvoor zijn we dan alle-
maal verantwoordelijk? Wat 
ons betreft heeft het veel te 
maken met hoe wij  ons li-
chaam benaderen, hoe wij 
dat lichaam inzetten in sek-
suele relaties en hoe wij pra-
ten over die seksuele relaties. 
Als je mensen ernaar vraagt 
dan is vrijwel iedereen onte-
vreden over het Hollywood-
schoonheidsideaal, over 
Calvin Klein-onderbroekmo-
dellen en de manier waarop 
wij met naaktheid en seksu-
aliteit omgaan. De overgrote 
meerderheid is namelijk niet 
gediend van #metoo-prak-
tijken en de bijbehorende 
moraal. Het probleem lijkt ‘m 
eerder te zitten in de manier 
waarop we de verandering 
teweeg moeten brengen.

In het artikel Niets slechter 
voor je relatie dan denken 
dat je elkaar kent vraagt 

schrijfster Nina Polak aan relatietherapeut Esther Perel wat we kunnen doen 
aan de ‘status quo die #metoo heeft blootgelegd’. Haar antwoord is verras-
send simpel: ‘een nieuw gesprek tussen mannen en vrouwen’. Perel wijst op 
het feit dat seksualiteit en relaties eeuwenlang gedefinieerd werden door 
plichten en regels die in het moderne tijdperk zijn weggevallen en dat het 
voor een moderne relatie dus vitaal is om in gesprek te blijven om zulke  
regels op te stellen.

Hoewel relatietherapeut Esther Perel het grotendeels over het hebben, on-
derhouden en vernieuwen van relaties tussen twee personen heeft, zijn haar 
adviezen ook op grotere schaal toepasbaar. Gesprekken in de vorm van maat-
schappelijk debat, waar mannen en vrouwen (en alles daartussenin) onder-

Nieuwe mens, neem je verantwoordelijkheid 
De #metoo-discussie heeft een polariserend karakter. In februari betoogde redacteur Abel Oosterwijk in Babel nog 
dat ‘de nieuwe vrouw’ haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het zijn echter álle mensen (m/v/o) die hun verantwoor-
delijkheid moeten nemen en het systeem moeten doorbreken. Laten we samenwerken. 
Tekst /// Alrun Bernhard en Jan Daalder    Beeld /// Elliyah Dyson   
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MISSCHIEN MOETEN WE ER OOK WEL MET 
GROF GESCHUT IN OM VERVOLGENS UIT DE 
RUÏNES VAN HET #METOO-TIJDPERK EEN 
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überhaupt niet echt duidelijk wat de graphic novel 
is. Dat is gewoon een marketingterm om volwas-
senen stripboeken te laten lezen, om maar even 
terug te komen op hoever je kan gaan met lay-out 
en dat soort zaken.’  

Hachmang is ook door de film beïnvloed in zijn 
werk, door Bladerunner (1982) (‘– maar niet de 
nieuwe!’ benadrukt hij). ‘Sterk vormgegeven sci-
encefictionfilms hebben sowieso mijn voorkeur, 
maar dan wel met een filosofisch randje, zodat we 
er dan nog lang over na kunnen denken,’ besluit 
Hachmang. Na zijn drukproef gezien te hebben 
kunnen we wel stellen: waar Bladerunner 2049 
(2017) een slap aftreksel is van zijn voorganger, is 
Hachmangs adaptatie in artistiek opzicht ontegen-
zeggelijk geslaagd. Het is schitterend gedaan. 

De Stijl meets Blade runner 
‘Bordewijk maakte het boek in de jaren 20-30 
en was duidelijk geïnspireerd door De Stijl, wat 
je onder andere terug kon zien aan zijn sobere 
schrijfstijl. Dat gaf me allerlei handvatten om in 
het beeld, decor, de typografie en vormgeving de 
dingen aan elkaar te knopen en tot een geheel te 
maken. Ik heb me op dat gebied ook erg laten in-
spireren door De Stijl, in het bijzonder door Theo 
van Doesburg,’ zegt Hachmang. ‘Zulke doordachte 
vormgeving is een ding dat in de graphic novel niet 
genoeg wordt uitgebuit. Pagina lay-out, bijvoor-
beeld: mijn idee was om daar één grote De Stijl-
compositie van te maken, zodat de tekstblokken 
een soort leven op zich gaan leiden. Dus dat je, als 
je met je ogen zou knijpen, een Bart van der Leck-
achtige compositie zou kunnen zien. Ik wilde dat 
alles in het boek wijst op het tijdsgewricht waarin 
het is geschreven, want goede sciencefiction heeft 
altijd een satirisch element over een tijdsklimaat, 
zoals bij Philip K. Dick of J. G. Ballard.’ 

En hoe denkt Hachmang over Blokken als film? ‘Ja, 
het grappige is dat Bordewijk Blokken wel voor 
zich zag als film, want hij heeft het boek opgedra-
gen aan de Russische filmmaker Eisenstein, die 
soortgelijke onderwerpen in zijn films behandel-
de. Ik las dat Borderwijk op dat moment ook erg 
geïnteresseerd was in film; hij voelde dat dat het 
medium van de toekomst was en dat merk je ook 
als je het boek leest aan zijn schrijfstijl. Misschien 
is die uitbeelding ook wel nodig als je bedenkt dat 
veel mensen niet weten hoe een tweedimensio-
nale, op vierkanten gebaseerde wereld eruit moet 
zien.’ Over hoe de graphic novel bij kan dragen 
aan die uitbeelding, antwoordt Hachmang: ‘Het is 
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IK WILDE DAT ALLES IN HET BOEK 
WIJST OP HET TIJDSGEWRICHT 
WAARIN HET IS GESCHREVEN

Van illustrator tot stiptekenaar
Hachmang heeft de opleiding tot grafisch ontwer-
per aan de Koninklijke Academie in Den Haag ge-
volgd. Hij was er veel met typografie bezig, maar 
heeft het tekenen in zijn eigen tijd meester moeten 
maken. Aan het einde van zijn studie werd hij op-
gepikt door art directors die hem opdrachten voor 
tijdschriften en kranten verstrekten. ‘Deadlines 
zijn dan kort, nieuws moet vers zijn; je hebt drie 
dagen om iets te tekenen. Als je voor The New York 
Times iets moet maken krijg je altijd een onder-
werp waar je niks mee kan. Volgens mij stond ik 
op een speciaal lijstje voor illustraties die niet te 
doen waren,’ memoreert Hachmang met een lach. 
Na drie jaar had hij dat werk wel gezien, onder an-
dere vanwege de hoge druk. Omdat hij in 2014 tot 
designtalent van Nederland werd uitgeroepen (‘Ja 
met dertig anderen, hoor’) bood zich de mogelijk-
heid aan om een eigen project te starten. ‘Ik ben al-
tijd al geïnteresseerd geweest in sciencefiction. Ik 
dacht: wat is nou Nederlandse sciencefiction? Het 
is eigenlijk heel on-Nederlands om sciencefiction 
te maken. Ik kwam al gauw uit bij Blokken (1931) 
van Bordewijk. Het is een boek dat zo visueel is, 
dat ik het zelf graag zou willen zien in stripvorm. 
Bij de eerste pagina die ik las wist ik al hoe het er-
uit moest zien,’ vertelt Hachmang.

Stijl als struikelblok 
Blokken beschrijft een angstbeeld van een tota-
litair-communistische staat, à la Wij (1924) van 
Zamjatin en de daarop geïnspireerde Brave New 
World (1932) van Huxley, en 1984 (1949) van Or-
well. Als een schoolvoorbeeld van ‘nieuwe zake-
lijkheid’ pende Bordewijk het beeld neer in zeer 
kleurrijke en beeldende doch haast overdreven 

zakelijke taal, en componeerde het tot een strak, 
hermetisch geheel. Die stijl was niet altijd even 
makkelijk voor de tekenaar, maakt Hachmang 
duidelijk: ‘Wat ik mooi vind aan het boek is dat 
logboekachtige taalgebruik, maar dat zorgde ook 
weleens voor moeilijkheden; bepaalde stukken 
zijn bijna beleidsmatig en daarom moeilijk om te 
zetten in beeld. Het is moeilijk om bijvoorbeeld de 
rechtsspraak in de staat te behandelen, als teke-
naar moet je daar dan een list voor verzinnen om 
dat te vertellen. Dus toen zat ik toch weer met een 
soort New York Times-ding opgescheept, en moest 
ik iets gaan verbeelden wat bijna niet te verbeel-
den is.’ 

‘Ik wilde in elk geval de toon behouden. Die korte 
zinnen werken heel goed met een beeld erbij,’ zet 
Hachmang voort. ‘Maar de zinnen kunnen ook té 
droog zijn; dan heb je weinig aanknopingspunten 
en moet je soms zelf iets bedenken. Op die momen-
ten heb ik als illustrator besloten een andere route 
te nemen in die stad en een kleiner verhaal te ver-
tellen. Dan ga ik bijvoorbeeld een steegje in waar-
van ik hoop dat het een interessante zijweg is die 
later weer kan terugkomen in het verhaal. Op die 
manier is het een beetje ‘mijn’ Blokken geworden – 
o, trouwens jullie breken nu wel een gouden regel 
hè, namelijk dat je een tekenaar nooit moet laten 

praten. Hoeveel kunstenaarsdocumentaires heb 
ik gezien waar de kunstenaar over zijn werk moet 
praten maar dat niet kan! Hebben jullie eigenlijk al 
wel iets van mijn werk gezien?’ Hachmang pakt de 
drukproef van Blokken erbij. 

De wereld van Blokken 
Hachmang wijst naar zijn drukproef: ‘Alle tekst 
staat er lopend in, het is een beetje de Dick Matena-
oplossing geworden. Kijk, die stijl moet je gewoon 
behouden vind ik, dat is Bordewijks claim to fame, 
want van een lineair verhaal is niet echt sprake en 
er is ook bijna geen actie. Dat maakt het werk voor 
een tekenaar bijna onmogelijk: strips steunen op 
bewegingen uitbeelden.’ 

Hachmang vertelt dat hij sterk beïnvloed is door 
de Japanse tekenaar Yuichi Yokoyama, die woor-
deloze, abstracte stripboeken maakt. ‘Dat zag ik 
voor me: een werk dat niet over de plot gaat, maar 
zoals bijvoorbeeld bij Yokoyama over iemand die 
in een trein stapt, er weer uitstapt en over de tus-
senliggende, alledaagse treinrit,’ licht Hachmang 
toe. ‘Ik wist het niet, maar in de jaren 80 heeft 
een architect gepoogd Blokken tot een stripboek 
te maken. Dat is toen op niks uitgelopen. Ik snap 
nu heel goed waarom het boek voor een architect 
interessant kan zijn. Er zit namelijk geen verhaal 
in, maar beschrijft wel duidelijk een stedenplan. 
geschikt is.’ De schrijfstijl van Bordewijk leverde 
nog wel meer problemen op voor Hachmang. ‘Als  
Bordewijk in één paragraaf besluit om zijn men-
sen naar de verste uithoek van het universum te 
laten gaan en weer terug, binnen vijftien zinnen; 
dat tempo kan je ook niet helemaal volgen af en 
toe,’ lacht hij.   

Een Nederlandse klassieker in een modern en kunstzinnig jasje gestoken: Illustrator en 
striptekenaar Viktor Hachmang (1988) heeft Blokken omgetoverd tot een graphic novel 

en verbeeldde iets wat bijna niet te verbeelden is.     
Tekst /// Abel van Oosterwijk en Marloes Hesen    Beeld /// Saskia Groeneweg  
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Een klassieker tot 
leven gebracht
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Viktor Hachmang (1988) studeerde in 2011 af 
aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Momenteel woont en werkt 
Hachmang nog steeds in Den Haag als onder 
andere illustrator en striptekenaar. De boek-
presentatie van Blokken vindt plaats op 19 april 
2018 bij Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25 
in Rotterdam.



April 2018

die zich verzet tegen mannelijke dominantie en hierdoor als het ware spreekt 
tegen het (vrouwelijke) publiek. Iedereen die The Exorcist heeft gezien kan 
zich nog wel de gruwelijke scenes herinneren waar het lichaam van Regan 
dubbelklapt en achterstevoren de trap af beweegt, wanneer zij haar hoofd 
360 graden draait of wanneer haar lichaam oncontroleerbaar op het bed be-
weegt. Door de angstaanjagende en onmenselijke kracht van deze beelden 
zijn we geneigd te vergeten dat aan al deze scenes een vorm van mannelijke 
dominantie en vrouwelijke onderdrukking voorafging. Zo wordt bijvoorbeeld 
nadat Regan een aantal medische proeven moet ondergaan in een shot na-
drukkelijk getoond hoe een mannelijke arts een injectienaald ter hoogte van 
zijn geslachtsdeel houdt, terwijl de vloeistof van de injectie er langzaam uit 
sijpelt. In het volgende shot wordt het halfnaakte lichaam van Regan gepe-
netreerd door de naald. De wijze waarop dit shot aan ons verschijnt maakt 
de injectie tot een verlengstuk van de penis in erecte toestand, het voorvocht 
er al uitdruppelend, klaar om een willoos vrouwelijk lichaam te penetreren. 
Direct na deze shots volgt een scene waarin we zien hoe Regans lichaam wild 
heen en weer beweegt op bed. De duivelse kracht waar haar lichaam door 
in bezit is genomen verzet zich tegen de eerdere mannelijke onderdrukking, 
eist het lichaam terug. Het monsterlijke van haar lichaam verdedigt door te 
bedreigen. 

De feministische nagalm van The Exorcist 
Het feministische geluid dat doorklinkt in films als The Exorcist is voortgezet 
en steeds vaker terug te zien in andere films die vrouwelijke onderdrukking 
visualiseren of tegengaan met monsterbeelden. Denk bijvoorbeeld aan de fes-
tivalfilm Honeymoon (2014), waar de vrouw nadat zij diverse malen nadruk-
kelijk is gevingerd door haar man allemaal wonden rond haar geslachtsdelen 
krijgt of aan Teeth (2007), waar Freuds concept van de vagina dentata is gevi-
sualiseerd en de vagina van de vrouwelijke protagonist alles dat haar wil pe-
netreren afbijt. In al deze films komt het monsterlijke van binnenuit om ver-
volgens een manifestatie naar buiten toe te uiten. Dat het ook anders kan, zien 
we buiten het horrorgenre. Waar in The Exorcist een vrouwelijk lichaam van 
binnenuit worden overgenomen, zien we in Todd Haynes’ Safe (1995) hoe 
het vrouwelijk lichaam van buitenaf wordt aangetast, wanneer de vrouwe-
lijke protagonist Carol White (Julianne Moore) een allergie ontwikkelt voor 
allerlei chemische gassen. In de openingsscene van deze film is te zien hoe 
Carols man, Greg, bijna agressief in haar klaarkomt, zijn lichaam heftig na-
schokkend, terwijl de willoze Carol zelf met een lege blik de ruimte in staart. 
Nadat Carols lichaam aangetast wordt door de chemische gassen en haar huid 
schaafwonden begint te vertonen, zien we dat het fysieke toenadering van 
haar man direct afkapt. Wanneer Greg Carol omhelst in de slaapkamer (de-
zelfde plek als de openingsscene) begint haar lichaam te schokken, waarna 
zij een witte substantie braakt. De fysieke interactie met Greg wordt direct 
verbroken. Anders dan in de openingsscene is het ditmaal Carols lichaam dat 
schokt en een substantie uitstoot. 

Al deze films spreken op een bepaalde manier de vrouwelijke kijker aan en 
confronteren haar met vormen van weerstand en verzet en seksuele bevrij-
ding. Het is een trend die misschien begonnen is in The Exorcist, maar nog 
altijd doorklinkt in films, ook buiten het horrorgenre. 

L ampen en beeldschermen beginnen te knipperen en onheilspellende 
geluiden vullen de bioscoopzaal. De vrouwelijke kijker staart resoluut 
naar de punten van haar schoenen, slaat haar handen voor haar ogen of 

kruipt tegen de grote stevige borst van haar minnaar. Hij bewijst zijn manne-
lijkheid, draait zijn hoofd niet weg van het beeldscherm, tovert zelfs een lichte 
grijns op zijn gezicht en slaat zijn arm om haar heen. Zijn spierballen spant hij 
nog iets verder aan. Het testosteron gutst uit zijn oren. Dit is zijn genre, zijn 
moment, zijn plezier. 

Lange tijd is de horrorfilm beschouwd als een genre waar vooral mannen 
plezier uithalen. In de halfdonkere bioscoopzaal bewezen zij hun mannelijk-
heid aan elkaar, maar vooral aan het vrouwelijke geslacht met haar zwakke 
zenuwen. Het is niet voor niets dat horrorfilms vaak beschuldigd worden van 
misogynie, waarbij vrouwen het onderwerp van mannelijk (seksueel) geweld 
en sadisme zijn. Deze denkwijze klinkt ook door in klassieke feministische 
filmtheorie, waar vrouwen steevast als het slachtoffer binnen machtsverhou-
dingen worden gezien. Horrorfilms zouden enkel rolbevestigend zijn en de 
patriarchale structuur (her)bevestigen. Nu is het anders. 

De vrouw als monster 
Afgelopen jaar berichtte NRC dat het horrorgenre recentelijk nieuw leven is 
ingeblazen met de opkomst van vrouwenhorror, sfeervolle vrouwvriendelijke 
films, die soms zelfs zijn geregisseerd door een vrouw. In feministische film-
theorie werd het een trend horror als bevrijdend te zien. Ook de vrouwelijke 
kijker zou tegenwoordig plezier kunnen beleven aan het voormalig eendi-
mensionale genre. Toch is dit geen recente trend. Al in de jaren 80 kwamen 
er nieuwe feministische theorieën in film en literatuur. Zij richtten zich op het 
horrorgenre en bespraken hoe het monsterlijke bedreigend zou zijn voor de 
patriarchale orde en structuur. De vrouw was niet langer een slachtoffer, maar 
liever een monstrous-feminine, zoals filmwetenschapper Barbara Creed stelt. 
Zij daagt met dit concept de binaire oppositie tussen man (=actief) en vrouw 
(=passief) uit. De vrouw is niet langer de gecastreerde, maar liever degene 
met de macht om te castreren. Vele theoretici sloten zich bij haar aan en er 
kwam weerstand tegen de klassieke feministische filmtheorie en het idee dat 
de vrouw enkel slachtoffer was. 

In feministische filmtheorie wordt horror dus al lang niet meer als een vrouw-
onvriendelijk en masochistisch genre gezien. En ook het bevrijdende karak-
ter in de narratieve structuur en visuele gelaagdheid van de horrorfilm is al 
eerder erkend. Het is dus geen nieuw fenomeen meer en NRC loopt achter in 
de berichtgeving. Horror is namelijk al veel langer een genre dat als bevrij-
dend gezien kan worden en soms zelfs een feministische inslag heeft. En dan 
heb ik het niet alleen over ‘vrouwenhorrors’ in de arthouse of onafhankelijke 
filmhoek, (films die sowieso al te boek staan als ‘alternatief’, niet normbe-
vestigend en grensoverschrijdend) maar ook over mainstream films. Denk  

bijvoorbeeld aan een van de meest bekende horrorklassiekers allertijden: The 
Exorcist (1973), geregisseerd door de Amerikaanse William Friedkin. De film 
is inmiddels door een miljoenenpubliek bekeken en staat nog altijd in de top 
tien van engste films ooit gemaakt. Tegen de achtergrond van de tweede fe-
ministische golf is The Exorcist gerealiseerd. In de jaren 70 kwamen feminis-
tische bewegingen op voor de rechten van de vrouw. Zij verzetten zich tegen 
seksueel geweld tegen vrouwen en streefden naar seksuele bevrijding. Toch 
gaat The Exorcist voor mij niet alleen over mannelijke angsten tegen deze fe-
ministische groeperingen, maar zien we in het monsterlijke van het vrouwe-
lijke lichaam ook de bevrijding en de verheffing van de vrouw. Waar Creed 
haar pijlen richt op de mannelijke angst voor vrouwen, denk ik dat zij vergeet 
dat het monsterlijke vrouwen ook aanspreekt op mogelijkheden tot vrouwe-
lijk empowerment. Zo spreekt de film ook tegen de vrouwelijke kijker. 

Het monsterlijke als vrouwelijke kracht 
Simpel gezegd vertelt The Exorcist het verhaal van de twaalfjarige Regan (Lin-
da Blair), die bezeten raakt door een demonische kracht. Maar deze film gaat 
verder dan deze beknopte plotbeschrijving en ik geloof zelfs dat haar duivelse 
bezetenheid vooral metafoor staat voor de bevrijding van het onderdrukte 
vrouwelijke lichaam. In Regans bezetenheid zie ik een vrouwelijke kracht, een 
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Op een zomeravond in de Griekse havenstad Hydra,waar gemotori-
seerd vervoer en fietsen ten strengste verboden zijn, en dat, met 
ongeveer 2000 inwoners, op zo’n 87 kilometer afstand ten zui-

den van Athene, onderdeel uitmakend van de Argo-Saronische eilanden 
(een eilandengroep in de Egeïsche Zee), op het zeer kale, droge en afge-
zien van het enige eerdergenoemde stadje onbewoonbare gelijknamige 
eiland Hydra of Ydra ligt, waar ik tot 2016 geregeld op familiebezoek 
kwam, bevond ik me, in datzelfde jaar rond middernacht, helemaal al-
leen op het terras van de Piratenbar (in de volksmond ‘O Peiratis’), toen 
er een meneer aan mijn tafeltje ging zitten en het volgende vertelde: 
sinds zijn vrouw hem drie dagen terug verlaten had, kon hij de slaap 
maar niet vatten, zodat hij naar eigen zeggen dagen- en nachtenlang 
maar dolen moest door de meanderende straatjes van de havenstad; 
zijn thuis, een Victoriaans herenhuis (in de Griekse havenstad een heel 
gewone woning), deed hem te veel denken aan zijn vrouw, dat wil zeg-
gen, het sentiment van de liefde dat zich na vele jaren in de kamers en 
het meubilair had gewerkt, kon hij op zijn leeftijd niet meer zo een-twee-
drie verwerken; hoeveel vrouwen hij ook gekend had, dat soort dingen 
worden er met de leeftijd niet makkelijker op, verzekerde hij me. Hij 
sprak in het bijzonder over een lijsterbes die hij – trouwens, zoals zo ve-
len op dat eiland was hij een immigrant, een kunstenaar (schilder, meen 
ik) uit Montana – met zijn vrouw, een model, op hun huwelijksnacht had 
geplant en daarmee vanzelfsprekend symbool stond voor hun levens-
verband. Zijn vrouw overnachtte in hotel Phaedra en zou de volgende 
ochtend op de enige pont, die naar Athene vaart, stappen; hij maakte 
nogal een radeloze indruk toen ik hem vroeg of hij van plan was om, bij 
wijze van afscheid, de afvaart van die pont bij te wonen. Toen hij aanstal-
ten maakte om weg te gaan, vroeg hij me nog om een vuurtje, al merkte 
hij daarbij op dat hij het roken al zo’n drie jaar geleden had opgegeven. 
Later hoorde ik dat zijn vrouw met een veel jongere, veelbelovende kun-
stenaar was weggelopen en dat hij, als beruchte caféganger, het er ook 
wel een beetje naar gemaakt had. Dat plaatste mijn ontmoeting die plak-
kerige zomeravond toch in een ander daglicht. 

Ontmoeting 

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

DE VROUW IS NIET LANGER DE 
GECASTREERDE, MAAR LIEVER DEGENE 

MET DE MACHT OM TE CASTREREN

HET MONSTERLIJKE VAN HAAR 
LICHAAM VERDEDIGT DOOR TE 

BEDREIGEN
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Ook dit jaar weer staat de programmering van filmmuseum Eye in april in het teken van de horror- sci-fi en fantasiefilm 
tijdens Imagine Film Festival. Dit jaar met speciale aandacht voor de rol van de vrouw in genrefilm. Ik zoom in op de 
horrorfilm, lang een verguisd genre vanuit feministisch perspectief.  
Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Winonah van den Bosch 

 
Gwyneth Sleutel (1994) is afgestudeerd in de beroepsgeoriënteerde 
specialisatie in Film Studies. Haar masterthesis baseerde zij grotendeels 
op feministische filmtheorie. In het kader van het thema ‘kick-ass women’ 
schrijft Gwyneth wekelijks een artikel over empowered vrouwen voor 
Imagine Film Festival.
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COLOFONDE AGENDAVRIJE KUNSTEN

 
Iran - Max van den Bogaert (1996) reisde af naar de Arabische 
wereld voor zijn studie Aarde en Economie.

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!

Cultureel festival
In De Diamantfabriek Festival
In de voormalige diamantfabriek waar CREA Amsterdam 
nu huist, wordt een veelzijdig cultureel festival georga-
niseerd door enthousiaste studenten die veel jong talent 
programmeren. Het pand zal twee dagen lang gevuld zijn 
met theater, dans, muziek, lezingen en nog veel meer. 
Hier worden ruwe diamanten tot briljante edelstenen 
geslepen! 
Vrijdag 6 april & zaterdag 7 april – CREA Amsterdam – 
Nieuwe Achtergracht 170 – Voor studenten: dag tickets € 
9,50, passe-partout € 14,50

Lezing
Psychedelica op doktersrecept – van War on 
Drugs tot medisch wonderkind?
MDMA, DMT, LSD, ketamine: er lijkt een heuse heront-
dekking van ondergrondse drugs gaande te zijn in de 
wetenschap en medische wereld. Onderzoek met psy-
chedelica heeft bijvoorbeeld tot verbluffende resultaten 
geleid bij mensen met jarenlange depressies. In deze 
lezing worden onderwerpen als legitimiteit van drugs als 
medicijn, en eventuele obstakels in de toekomst onder de 
loep genomen. Ook wordt er gefilosofeerd over utopi-
sche/dystopische toekomstbeelden.
Maandag 9 april 20.00 uur tot 21.30 uur – SPUI25 in Spe – 
Spui 25 – Toegang gratis

Filmfestival
Cinéma Arabe
Een geweldige inkijk in de huidige Arabische wereld, van 
Marokko tot Palestina tot Saudi-Arabië, met speelfilms, 
documentaires en korte films van zowel gevestigde film-
makers als aanstormend talent. Bij veel voorstellingen 
zijn er ook debatten en vraaggesprekken met de makers 
en speciale gasten. Te zien in verschillende filmhuizen in 
Nederland, waarvan drie in Amsterdam. 
Woensdag 11 april t/m dinsdag 17 april – Rialto, Podium 
Mozaïek, De Balie -  Tickets € 9-10,50

Markt in een culturele vrijhaven
Ruigmarkt
Het is altijd mooi om naar Ruigoord te gaan. Maar vooral 
in de lente, wanneer het natuurrijke kunstenaarsdorp 
en de culturele vrijplaats in bloei staat met een creatieve 
hippiemarkt. Elk derde weekend van april kan je midden 
in het Westelijk Havengebied shoppen voor kleding en 
kunst, eten en drinken, boeken en platen bij meer dan 60 
stands. 
Zaterdag 21 april & zondag 22 april – Ruigoord – Toegang 
gratis 

Koningsnacht 2018
Koning Ceuvel 2018
En waar moet je dit jaar heen op Koningsnacht? Verlaat 
de ellendig drukke zuidoever van ’t IJ en neem de pont 
naar Noord. De Ceuvel is te allen tijde een geweldige plek 
om heen te gaan, vooral in de lente en zomer (want het is 
er prachtig en je kan er goed zwemmen). Het is een van 
de meest duurzame en vernieuwende stedelijke experi-
menten in Europa. Met Koningsnacht komen er verschil-
lende DJ’s in dit café-restaurant/culturele broedplaats/
eerste circulaire ‘kantoorpark’ (lees: woonboten op het 
droge) van Amsterdam. Het is altijd feest bij de Ceuvel!
Donderdag 26 april – Café de Ceuvel – Ticket € 13,50

Ontdekkingen 
in de lente
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 /// Sjors Roeters    Beeld /// Elianne Koolstra 

April 2018



Het eerste wat Dillwyn aan Sebastian opvalt is zijn lach: ‘Een heel op-
rechte, open lach. Hij ziet eruit alsof hij echt openstaat voor andere 
opinies en mensen.’ Behalve de lach vallen ook Sebastians dreadlocks 
meteen op. ‘Die wijzen wel op een interesse in reggae en die subcul-
tuur, ja, maar ik zie ‘m ook wel op een drum ‘n bass- of dubstepfeest.’ 
Overigens niet omdat hij dat imago bewust cultiveert maar ‘omdat hij er 
oprecht in geïnteresseerd is, denk ik’.

Sebastian (1994) komt uit Engeland en studeert Cultural Analysis, dus 
openstaan voor andere perspectieven doet hij zeker. En hoewel Dillwyn 
gelijk had wat betreft de reggae, ligt Sebastians grootste passie net 
ergens anders: hij maakt zelf geluidsinstallaties en organiseert feesten 
waarbij bijzondere soundsystems gebruikt worden. Hij is dan ook een 
echte audiofiel; muziek luisteren op een laptop is er niet bij. ‘Op onze 
feesten draaien we alleen vinyl op de soundsystems.’

‘Echt een artistiek type, maar hij doet niet iets met z’n handen; hij is 
eerder een wordsmith,’ is Sebastians eerste impressie van Dillwyn.  
Waarschijnlijk een literair type dus. Wat hem ook meteen opvalt is de 
sweater die Dillwyn draagt. Zonder jas, ondanks het koude weer. ‘Waar-
schijnlijk is hij of een doorgewinterde thriftshopper, of hij heeft wat oude 
kleren van suffe familieleden overgenomen die híj wel kan hebben.  
Oh, en hij houdt volgens mij van discomuziek, daar zie ik ‘m meteen 
op dansen!’

Sebastian zit er niet zo ver naast: Dillwyn (1993) is inderdaad een  
literator. Hij doet de Literary Studies researchmaster en schrijft ook  
gedichten: ‘Nog niets dat ik wil publiceren maar dat komt misschien 
nog.’ Dillwyn komt uit de omgeving van Berlijn, deed zijn bachelor in 
Baden-Württemberg. Disco is niet helemaal juist: ‘Ik hou erg van techno, 
maar in m’n vrije tijd ben ik vooral met artsy dingen in de stad be-
zig, zoals exposities en optredens. Ik ga ook vaak gewoon chillen met  
vrienden’.  

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 /// Jan Daalder    Beeld /// Claire Anin
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