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Ontwenningsverschijnselen 
Filosofie is al lang niet meer voorbehouden aan morsige types in stoffige achter- 
kamertjes. niks geen pijp, niks geen zwarte coltrui. De filosoof wordt zowaar een publiek 
figuur, niet te beroerd om in talkshows en debatavonden zijn zegje te doen. Zeker in april 
natuurlijk, de Maand van de Filosofie. 

Het thema dit jaar: mens en techniek. naast onheilsprofeten, die – gechargeerd – tech-
niek onethisch en gevaarlijk vinden, is er wijsgeer Coen Simon. In ‘In Gesprek’ verbaast 
hij zich over de ‘ontwenningsverschijnselen’ die mensen telkens vertonen als er een 
nieuwe techniek wordt uitgevonden. Zinloos, vindt Simon: ‘We kunnen nooit anders dan 
bemiddeld door technieken in de wereld zijn.’

Hij zou beste vrienden kunnen worden met kunstenaar Daan Roosegaarde – je weet 
wel, die van de smogstofzuigende parken en interactieve snelwegen. In ‘Het Interview’ 
legt hij uit waarom techniek onze tweede huid is. en wat voor verbazingwekkends ons te 
wachten staat als de fysieke en virtuele wereld door techniek worden verbonden: ‘Wat 
ik nu doe, is nog maar voorspel.’

terug naar meer aardse zaken. In deze Babel staat alles wat je moet weten over de 
plannen van het bestuur om (bijna) alle masters op de faculteit selectief maken. Moet 
jij je naarstig zorgen gaan maken of je wel de master van je keuze kan volgen? lees 
het op pagina 6.

Quint Italianer en lieke van der Veer

Babel, Maandblad voor de Faculteit der Geesteswetenschappen,
Spuistraat 134, kamer 112, 1012 VB Amsterdam, babel-fgw@uva.nl
www.student.uva.nl/babel

Hoofdredactie Quint Italianer, Lieke van der Veer
Penningmeesters Quint Italianer, Lieke van der Veer
Redactie Jesse Beentjes, Hanna Bijl, Charles Derre, Minthe Lok, Thirza Osterhaus, 
Aimée Plukker, Kim Schoof, Doortje Smithuijsen, 
Andrea Speijer-Beek, Azra Teijen, Anne Wijn
Medewerkers Tirza van der Graaf
Eindredactiecoördinatie Jolijn Swager
Eindredactie Marie-Claire van Bracht, Laurie Branderhorst, Alexandra Cousy, 
Elisa Harderwijk, Nienke Post, Bram Sommer, Jolien Suurmond, Jolijn Swager, 
Eline de Viet
Beeldredactie Muriël Bak

Fotografie Muriël Bak, Vera Duivenvoorden, Jordie Volkerink, Daniel Webb
Illustraties Josephine Eisses, Bob Foulidis, Nathan van Kleij, Anne Mondeel, 
Claudia Spinhoven, 
Redactieraad Femke Eisses, Reinier Kist, Everdien Rietstap, Floor Rusman, 
Sophie van Weeren, Joris van Wonder
Vormgeving Luke van Veen, www.studioveen.com
Druk Grafiplan Nederland BV, www.grafiplan.biz

Schrijven of illustreren voor Babel? 
Babel heeft regelmatig plaats voor nieuw schrijftalent, fotografen en illustratoren. 
Mail ons je cv en recent werk.

Vind ons leuk op www.facebook.com/BabelFGw
Volg ons via www.twitter.com/BabelFGw
Download de Babel-app voor iPads in de App Store

Cover /// Vera Duivenvoorden

Beeld /// Jordie Volkerink

Beeld /// claudia spinhoventekenIng



4 Babel

11:03 Docent Bruinhof stapt een afgeladen OMHP 
F2.01c binnen. Er heerst een opgewonden sfeer: 
het is de laatste kans voor studenten om vragen te 
stellen. De docent laat termen vallen als ‘nodeloze 
stijlnavolging’ en ‘verveelvoudiging in gewijzigde 
vorm’. Bij veel studenten breekt het 
angstzweet uit. Hun gezichtsuitdruk-
kingen spreken boekdelen.

11:10 Tentamen begint. 

11:50 En het is voorbij. Terwijl de 
studenten nog uitpuffen, start Bruin-
hof het college met een verhaal over 
de rol van de maker in het auteurs-
recht. 

11:56 ‘Het auteursrecht is het uitslui-
tend recht van de maker van een werk 
van letterkunde, wetenschap of kunst, 
of van diens rechtverkrijgenden,’ zo 
citeert Bruinhof artikel 1 van de Auteurswet. 

11:58 Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 37. 
Artikel 45.

12:15 Opvallende verklaring van de docent: ‘De 
maker hoeft niet de persoon te zijn die het werk 
maakt. Hij kan iemand in dienst nemen die zijn 
creatieve werk vervaardigt.’

12:20 Bruinhof spreekt over bijzondere bepalin-
gen voor verzamelaars, en ook over kunstwerken 
die meerdere makers kennen.

12:32 Voor filmrechten blijkt een speciale rege-
ling te bestaan: ‘Een film is een Gesamtkunstwerk. 
Met scenaristen, kostuummakers, decorbouwers, 
producenten en regisseurs kent een dergelijk 
product gigantisch veel makers. Dat is vrijwel 

iedereen die aan de film meewerkt behalve de 
catering en… de acteurs.’

12:33 Verontwaardiging in de zaal. ‘Dit kan toch 
niet?’ wordt ergens gestameld. ‘Acteurs geen 
auteursrecht?’ Een studente op de eerste rij, be-
zorgd: ‘Acteurs zijn toch kunstenaars? Ze dragen 
toch bij aan de beelden?’

12:34 ‘Niet meteen,’ antwoordt Bruinhof. ‘Acteurs 
interpreteren een werk en zijn weliswaar uitvoe-
rende artiesten, maar volgens de letter van de wet 
staan ze in dienst van een ander.’

12:35 Groot ongeloof alom. Nu acteurs volgens de 
wet geen echte kunstenaars zijn, ligt het wereld-
beeld van vele studenten aan diggelen. Leonardo 
Dicaprio een gewone werknemer? Carice van 
Houten een vrouw van vlees en bloed? De wet is 

hard, maar het is de wet. 

12:36 De docent slaagt erin de 
gemoederen te bedaren. ‘De wet laat 
in sommige gevallen ruimte voor 
interpretatie,’ sust hij.

12:44 Bruinhof sluit af met een 
positieve noot: ‘Acteurs hebben ook 
rechten, bijvoorbeeld het recht op 
naamsvermelding. Op commerciële 
zenders wordt de aftiteling tegen-
woordig vaak weggelaten, maar een 
acteur kan daar tegenin gaan. Als 
jullie een acteur kennen die daarvoor 
een rechtszaak wil aanspannen, dan 

stel ik mijn diensten gratis aan hem of haar ter 
beschikking. Spread the word!’  
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Faculteitszaken Homo PromovendusFaculteitszaken De BeSCHouWInG /// onDeRWIjl

Herbeleef met Babel de belangrijkste momenten van een college aan de FGw. 
Deze keer Inleiding auteursrecht, waar toevallig net een tentamen plaatsvond. 
En waar werd ontdekt dat acteurs eigenlijk geen echte kunstenaars zijn.   
tekst /// charles Derre en Quint Italianer   Beeld /// anne mondeel

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers eigenlijk? Waar gaat hun 
proefschrift over, en waarom juist dáárover? Deze maand: Sterre Leufkens (1986) 
promovendus in de taalkunde.  tekst /// azra teijen   Beeld /// Jordie Volkerink

De letter van de wet Het Nederlands is gek

college Inleiding auteursrecht
Onderwijsinstituut Kunst-, religie- en 
cultuurwetenschappen
Docent mr. A.A.H. Bruinhof
Inhoud de hoogte- en dieptepunten uit het 
auteursrecht 
publiek kunstenaars, impresario’s en uitgevers 
in spe

Waarom zien talen eruit zoals ze eruit zien? 
Dat is een vraag die Leufkens altijd al heeft 
gefascineerd. ‘Ik ben nieuwsgierig naar 

hoe de verschillen tussen talen worden gevormd. 
Waarom hebben talen niet eenzelfde grammatica?’ 

Na haar studie Taalwetenschap koos Leufkens 
voor een tussenjaar om na te denken over welke 
master ze wilde gaan doen. In die tijd werkte ze als 
student-assistent aan de UvA. Na dat jaar besloot 
ze om de researchmaster Linguistics te volgen. 
Kees Hengeveld, een van haar docenten, vertelde 
Leufkens dat hij het idee had dat sommige talen 
‘transparanter’ zijn dan andere. Hij heeft haar  
ertoe aangespoord onderzoek te doen naar de 
transparantie van 25 verschillende talen. 

een soort dubbelop-fout
Om uit te leggen wat transparantie is, geeft Leuf-
kens een voorbeeld van iets wat niet transparant 
is, oftewel non-transparant. ‘In het Nederlands 
zeggen we ‘hij heeft’. Je gebruikt de derde persoon 
enkelvoud, maar vervoegt ook het werkwoord. Dat 
is echter niet nodig om de betekenis over te bren-
gen. Zou je ‘hij hebben’ of alleen ‘heeft’ zeggen, dan 
is het ook duidelijk dat het over de derde persoon 
enkelvoud gaat. Zie daar, een non-transparant ver-
schijnsel.’

Inefficiënt lijkt het, die non-transparantie. Leuf-
kens: ‘Je kunt het als een soort dubbelop-fout 
zien, iets onnodig op twee verschillende manie-
ren verwoorden. In het Italiaans hoef je alleen het  
vervoegde werkwoord te zeggen, dat is genoeg om 
de betekenis van de uiting over te brengen.’ Alle ta-
len hebben wel een inefficiënt verschijnsel, maar 
sommige talen hebben er veel meer dan andere. 
Bij creooltalen, een soort mengtalen die zich tot 
zelfstandige talen hebben ontwikkeld, is al ver-
gelijkbaar onderzoek gedaan naar transparantie.  

Er is echter nog niet onderzocht of er verschil is 
in de mate van transparantie van verschillende  
‘gewone’ talen. 

Eerder heeft Leufkens voor haar masteronderzoek 
de transparantie van het Kharia onderzocht, een 
taal uit India. In de tijd dat ze daarover schreef, 
kwam er een promotieplek vrij op de UvA. Voor 
haar proefschrift, waar ze nu aan werkt, is ze bezig 
om nog veel meer talen op transparantie te testen. 

Families vergelijken
Om de transparantie van talen vast te kunnen 
stellen, hebben Leufkens en Hengeveld een lijst 
gemaakt van allerlei eigenschappen die non-trans-
parant zijn. Hoe meer van dat soort eigenschappen 
een taal heeft, hoe non-transparanter de taal is. 
En hoe meer genetisch verschillende talen in het 
onderzoek worden gebruikt, hoe beter. Leufkens: 
‘Om echt iets te kunnen zeggen over taal in het al-
gemeen, probeer je uit alle taalfamilies een taal te 
nemen.’ 

‘Mijn onderzoek is relevant, omdat het laat zien 
wat talen met elkaar gemeen hebben en waarin ze 
van elkaar verschillen. Het leert ons iets over de 

werking van taal in het algemeen, en dat is het 
hoofddoel van de taalkunde.’ En hoe zit het dan 
met het Nederlands? Leufkens: ‘Onze taal heeft  
allerlei dingen die niet zo nuttig lijken, zoals het 
verschil tussen ‘de’ en ‘het’. Dat wij dat hebben is 
gek. Er is nog geen verklaring gevonden voor de 
vele non-transparante eigenschappen in onze taal. 
Wellicht een interessant onderwerp voor vervolg-
onderzoek?’ Het is echter niet zeker of Leufkens 
zich aan een vervolg waagt. ‘Ik weet nog niet of ik 
door wil als post-doctoral researcher, maar als ik 
dat toch ga doen, sluit ik niet uit dat ik meer onder-
zoek ga doen naar transparantie.’ Momenteel 
werkt Leufkens fulltime aan haar proefschrift, 
maar gelukkig gunt ze zichzelf ook een sociaal  
leven. 

Het NeDeRlANDS 
HeeFt AlleRleI 

DINGeN DIe NIet zo 
NUttIG lIJKeN

Aan het begin van dit studiejaar richtte  
een groep studenten engelse taal en  
Cultuur Amsterdam Writers Guild op,  
een club voor schrijvende studenten. 
Afgelopen januari volgde de eerste online 
bundel: DAWG Review. Medeoprichters 
Isabella rozendaal en nadia de vries 
vertellen.

Hoe kwamen jullie op het idee voor 
Writers Guild?
Isabella: ‘Bij onze studie kregen we nooit 
les in creative writing, terwijl we dat wel 
graag wilden. Daarom zijn we zelf een 
groepje begonnen om elkaars verhalen te 

bespreken en feedback te geven. Inmid-
dels worden de bijeenkomsten heel goed 
bezocht. en mede door ons gezeur bij de 
faculteit komt er volgend jaar een keuzevak 
Creative Writing in de studie engels.’

Hoe gaan de sessies in zijn werk?
Isabella: ‘We hebben critiquing ses-
sions, waarin we elkaars werk lezen en 
tips geven, en exercise sessions, waarin 
een van de leden lesgeeft over zijn eigen 
specialisatie in het schrijven. zelf heb ik 
een workshop gegeven over het schrijven 
van dierenliteratuur, en Nadia over creative 
non-fiction. De bijeenkomsten zijn in de 

FGw-gebouwen.’

En ook nog een bundel.
Nadia: ‘Ja, er werd zo veel geschreven dat 
we er wat mee wilden doen. We hebben 
onze eerste DAWG Review gereleaset in de 
Nieuwe Anita. Vanaf nu willen we twee keer 
per jaar een bundel publiceren. Iedereen 
mag iets insturen.’

Voor meer info: 
www.amsterdamwritersguild.com

tekst /// Quint Italianer

Beeld /// Jordie Volkerink

onDeRWIjl
AmsterdAm 

WrIters GuIld

sterre leufkens doet onderzoek naar de 
transparantie van talen, een eigenschap die te 
maken heeft met efficiëntie. In het nederlands 
heb je soms meer woorden nodig om iets te 
zeggen dan in het Italiaans; een voorbeeld van 
een verschil in efficiëntie. leufkens verge-
lijkt 25 talen en probeert erachter te komen 
waarom zulke verschillen bestaan.
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zoals een bestuursjaar of een tweede studie?
‘In de beleidsnotitie die is gemaakt, is nog niet 
uitgewerkt wat er gebeurt als studenten worden 
afgewezen. In de regeling zal moeten worden op-
genomen hoe je in beroep kunt gaan tegen een 
beslissing en wat je moet doen als je een uitzon-
dering wil claimen. Ik kan niet vooruitlopen op 
zulke beslissingen, maar ik kan me voorstellen dat 
iemand die twee studies doet relatief goede papie-
ren heeft. Daar blijkt ook motivatie uit.’

Over nominaal plus 1 gesproken, is het ver-
standig om studenten zo snel door hun studie 
te jagen? Mensen maken nu eenmaal vergis-
singen of wisselen van pad.
‘Ik denk dat de propedeuse bedoeld is om aan dat 
soort ervaringen ruimte te bieden, en dat dat na 
de propedeuse voorbij moet zijn. Die ‘plus één’ zou 
dan bijvoorbeeld een ‘mislukte’ propedeuse kun-
nen zijn.’

Wat zijn uw verwachtingen over het aantal 
aanmeldingen voor de selectieve masters?
‘Dat is moeilijk te zeggen, maar ik maak me niet 
zo’n zorgen om teruglopende inschrijvingen. Ho-
gere eisen aan studenten, en kwaliteit verbeteren 
op een niet-elitaire manier, dat zijn positieve prik-
kels. Ja, we zullen sommige studenten afstoten, 
maar we zullen ook nieuwe studenten aantrekken. 
Als het aantal aanmeldingen daalt maar het rende-
ment stijgt, vind ik dat niet zo heel erg.’

Volgens Van Henten loopt de FGw voorop in deze 
plannen in vergelijking met de rest van de UvA. 
‘Ik weet dat zulk beleid op andere faculteiten ook 
wordt besproken, en dat sommige faculteiten er 
niks voor voelen. Maar ik heb het idee dat het Col-
lege van Bestuur het ook wel interessant vindt. Ik 
vermoed dat er ook UvA-breed beleid zal komen 
op dit punt. Daar zullen we bij onze plannen reke-
ning mee moeten houden.’

Afvoerputjes
Het is de vraag wat de doorstroommaster nog 
waard is als de meeste masters straks selectief 
zijn. Afgelopen december stelde Hans van Rossum, 
hoofd onderwijs van Geschiedenis, in studieblad 
Eindeloos dat de doorstroommaster in de wandel-
gangen al het ‘afvoerputje’ wordt genoemd, waar 
alleen de slechte studenten heen gaan. Van Hen-
ten: ‘Ja, dat zou kunnen. Ik wil dan graag zo min 
mogelijk afvoerputjes hebben. Die laat ik liever 
over aan andere universiteiten, maar die hebben 

misschien dezelfde instelling. Ik hoop eigenlijk dat 
de doorstroommasters overbodig worden door 
het succes van de invoering van de selectieve mas-
ters. Dat hangt af van de ontwikkeling van het hele 
mastersysteem. In Engeland zijn alle masters al 
selectief. En Engelse bachelorstudenten beseffen 
heel goed dat hun prestaties binnen de bachelor 
van enorm belang zijn voor hun mogelijkheden 
daarna.’

Ziet u het voor zich dat er straks op de UvA 
alleen nog maar selectieve masters zijn? 
‘Ja, dat zie ik voor me. Maar je moet er wel goed bij 
stilstaan wat je met selectief bedoelt. Het is niet zo 
dat we alleen maar voor de allerbeste studenten 
gaan en dat andere studenten niet interessant zijn. 
Dat is absoluut niet onze ambitie. Selectief bete-
kent alleen maar dat je aan een aantal voorwaar-
den moet voldoen om de master binnen te komen.’

Wat heeft een werkzoekende tegenwoordig 
aan enkel een bachelordiploma?
‘Het is niet erg dat sommige studenten niet verder 
gaan met een master na hun bachelor. De samen-
leving en het bedrijfsleven hechten misschien nog 
onvoldoende waarde aan de bachelor, maar dat 
zou kunnen veranderen, onder andere als reactie 
op dit beleid. Dan ga je de bachelor en master los-
ser van elkaar zien.’ 

Volgens Van Henten moeten de bachelors een ster-
ker profiel krijgen. ‘De bachelorstudent moet kun-
nen aantonen dat hij analytisch vermogen heeft en 
een onderzoeksopdracht kan uitvoeren, op een ni-
veau dat duidelijk anders is dan het gevorderde ni-
veau van de master, maar toch zelfstandig. Dat zou 
dan moeten doorsijpelen naar de samenleving, zo-
dat die gaat accepteren dat sommige mensen van 
de universiteit komen met alleen een bachelor. Dat 
is in andere landen heel gebruikelijk.’

Vindt u FGw-studenten lui?
‘Waar wij naar streven is een kwaliteitsverbete-
ring, en die wordt wat mij betreft niet gevoed door 
een negatief beeld van luie studenten. Ik kan al-
leen maar voor mezelf spreken, maar Amsterdam-
se studenten zijn de leukste die ik ken. Ik ervaar ze 
over het algemeen als gemotiveerd, ze zijn gretig 
bezig met de stof. Mijn beeld van de student speelt 
dus geen rol in deze beslissing. De wens tot kwali-
teitsverbetering en het veranderende kostenplaat-
je van de masters doen dat wel.’

Wat is nu de volgende stap voor de faculteit?
‘We gaan in gesprek met de medezeggenschap en 
de hoofden onderwijs. We gaan het plan pas uit-
voeren als er voldoende draagvlak is. Tijdens een 
bijeenkomst met de opleidingscommissies stelde 
de FSR al vragen hierover. Ik kreeg de indruk dat 
de FSR zich sterk gaat maken voor een constructie 
van doorstroommasters binnen de UvA.’ 

‘S electief is niet elitair,’ zegt Jan Willem van 
Henten op zijn werkkamer in het Bunge-
huis, ‘masterstudenten moeten gewoon 

aan bepaalde voorwaarden voldoen.’ Hij was blij 
toen de onderwijswet vorige zomer werd gewij-
zigd: universiteiten zijn nu niet meer verplicht 
voor iedere opleiding een doorstroommaster aan 
te bieden. Voor de FGw vormde dat de opening 
naar een selectief masterbeleid, waar al jaren over 
werd gesproken.

Als het aan Van Henten ligt, worden studenten 
bij hun toelating tot een master voortaan op vijf 
zaken beoordeeld: 1) studieduur, je mag in je ba-

chelor maximaal één jaar uitloop hebben; 2) cijfer-
gemiddelde, dat moet waarschijnlijk minimaal een 
zeven zijn; 3) taalniveau, bij Engelstalige masters; 
4) motivatie en 5) het studieplan voor de master, 
zoals de invulling van keuzevakken. Mocht je aan 
de FGw niet worden toegelaten tot de master die 
je wil doen, dan zul je naar een universiteit moeten 
gaan waar een doorstroommaster van jouw oplei-
ding wordt aangeboden. Van iedere opleiding zal 
ergens in Nederland een doorstroommaster blij-
ven bestaan.

Wie al begonnen is aan een bachelor hoeft zich 
weinig zorgen te maken: het nieuwe systeem gaat 

op z’n vroegst in het studiejaar 2016-2017 van 
start. Studenten die het komende jaar aan hun 
post-propedeuse beginnen – het deel van de ba-
chelor waarin de cijfers beginnen te tellen – kun-
nen daardoor volgens Van Henten op tijd worden 
voorgelicht over het nieuwe beleid. De eerste stap-
pen op weg naar het nieuwe systeem kunnen mis-
schien wel al eerder worden gezet, zoals het ver-
plichte schrijven van een motivatiebrief.

nominaal plus 1
Volgens Van Henten heeft de faculteit in de eer-
ste plaats een verbetering van de kwaliteit van 
de masters voor ogen. ‘De studenten zullen beter 
gemotiveerd zijn, en er zullen ook betere studen-
ten worden aangetrokken. Die beleidslijn loopt 
al jaren, dit plan is daar eigenlijk een uitwerking 
van.’ Daarnaast wil de faculteit een verhoging van 
het afstudeerrendement. ‘De harde norm waar we 
mee moeten gaan werken, en waar we ook op af-
gerekend zullen worden, is nominaal plus 1. We 
krijgen van het College van Bestuur (CvB) geen 
geld meer voor studenten die langer dan één jaar 
uitlopen, terwijl voor die studenten wel docenten 
en faciliteiten moeten worden betaald. Momenteel 
studeert zo’n zestig procent van de masterstuden-
ten nominaal plus 1. In het nieuwe plan hebben we 
een heel hoge ambitie: negentig procent. Het zal 
wel een aantal jaren duren voordat we daar zijn.’ 

Is dit een ontmoedigingsbeleid voor slechtere 
studenten?
‘Het is zowel een ontmoedigings- als een bemoe-
digingsbeleid. Studenten zullen zich er in hun ba-
chelor beter bewust van zijn dat ze misschien toch 
hun baantje moeten opzeggen en extra geld moe-
ten gaan lenen, zodat ze de tijd hebben om serieus 
en conform de criteria te studeren. Dat is lastig, 
maar ze moeten daar zelf een verantwoorde keuze 
in maken.’

In hoeverre blijft er in de bachelor ruimte voor 
activiteiten die studievertraging opleveren, 
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Een master doen met alleen maar zesjes op je bachelordiploma? Het kan nog, 
maar niet lang meer. Momenteel overweegt het bestuur van de FGw een groot-
schalige invoering van selectieve masters op de faculteit. Jan Willem van Henten, 
directeur van de Graduate School of Humanities, speelt een voortrekkersrol.   
tekst /// Hanna Bijl en Quint Italianer   Beeld /// Josephine eisses

Alle masters op de FGw selectief?
Jan Willem van Henten: ‘Studenten zullen beter gemotiveerd zijn’

Fsr-lId stePHAnIe KrAmer 

Dit is De zoveelste 
renDementsmaatregel 

waar De stuDent 
De Dupe van is

JAn WIllem vAn Henten 
Het is zowel een 

ontmoeDigings- als 
een bemoeDigings-

beleiD

Faculteitszaken AAn De tAnDFaculteitszaken AAn De tAnD

Wat vindt de studentenraad ervan?
FSR-lid Stephanie Kramer: ‘In onze ogen is het 
invoeren van een selectief masterbeleid de 
zoveelste rendementsmaatregel waar de student 
de dupe van is. De afgelopen jaren zijn er 
diverse rendementsmaatregelen ingevoerd: het 
8-8-4-systeem, het bindend studieadvies voor 
de propedeuse, en nu het voorgestelde beleid 
omtrent de selectieve masters. jan Willem van 
Henten stelt dat de kwaliteit van de opleiding 
door de invoering van dit systeem omhoog zal 
gaan, omdat de studenten beter gemotiveerd 
zijn. Wij vinden dat je het moet omdraaien: Als 
je het niveau van het onderwijs en de studiebe-
geleiding binnen de bachelor verbetert, zal de 
kwaliteit van de master ook automatisch omhoog 
gaan.’ 

‘op zich hebben we niets tegen selectieve 
masters, maar wij pleiten ervoor dat er voor elke 
opleiding ten minste één doorstroommaster aan 
de FGw blijft bestaan. We voorzien hierbij wel dat 
die doorstroommasters door de maatschappij 
al snel als ‘afvoerputjesmasters’ zullen worden 
gezien, waardoor de studenten die deze master 
volgen, niet meer aan het werk komen. We 
kunnen momenteel nog niet instemmen met 
dit voorgestelde beleid, omdat we de gevolgen 
ervan nog niet goed kunnen overzien.’
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sari kramer
 28 jaar
studie
 BA Nederlandse taal en Cultuur (Universiteit leiden), 
 afstudeerjaar 2010
 MA tekst en communicatie (duaal, UvA), 
 afstudeerjaar 2014
Werk
 tekstschrijver bij Sabel Communicatie
salaris
 €2000,- (bruto, op basis van een 40-urige werkweek)

Het klinkt veel studenten als muziek in de 
oren: na je stage een baan aangeboden krij-
gen. Het overkwam Sari Kramer toen ze voor 

de duale master Tekst en communicatie stage liep 
bij full service communicatiebureau Sabel Commu-
nicatie. 

‘Ik zag al wel een beetje aankomen dat ik mocht 
blijven. We krijgen vanuit verschillende branches 
veel opdrachten en in het tekstschrijversteam 
hadden we tijdens mijn stageperiode daarom nét 
iemand te weinig. Mijn vaste werkplek is de lo-
catie in Amsterdam, waar we vaak met maar vier 
mensen op kantoor zitten. Het is dan natuurlijk 
van belang dat het met je collega’s klikt en dat je 
goed met ze kunt samenwerken. Ook zij maakten 
wel eens de opmerking dat het leuk zou zijn als ik 
kon blijven na mijn stage.’

De rest is geschiedenis: Sari werd gevraagd vast in 
dienst te komen. Tegenwoordig wordt ze twee da-
gen per week gedetacheerd bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, waar ze werkt aan de web-
site www.werkenvoornederland.nl, de vacature-
site van de overheid. ‘Daar schrijf ik webartikelen, 
doe ik interviews met mensen die bij de overheid 
werken en schrijf ik over de verschillende afde-
lingen. Ik leer nu echt hoe het systeem ‘overheid’ 
werkt. Een stuk dat ik voor deze site schrijf, gaat 

vaak door ontzettend veel lagen heen voordat het 
uiteindelijk op de site gepubliceerd wordt, er lezen 
meer mensen mee. Het kan daardoor veel langer 
duren voordat je tekst echt ‘af’ is dan bij Sabel.’ 
De overige drie dagen werkt ze op het kantoor 
in Amsterdam en soms op het hoofdkantoor in  
Bilthoven. Bij Sabel werkt Sari onder meer mee 
aan de externe nieuwsbrief voor opdrachtnemers 
van Rijkswaterstaat en de website van passend  
onderwijs. Ook heeft ze meegewerkt aan verschil-
lende bedrijfsbladen, nieuwsbrieven en webar-
tikelen. Zo werkt ze mee aan BinnenbeRijk, het  
personeelsblad van Binnenlandse Zaken.

‘Bij het ministerie werk ik in een andere omgeving 
en met andere mensen dan wanneer ik gewoon op 
kantoor werk. Ik vind het leerzaam om zowel bij 
een overheidsinstelling als bij een commercieel 
bureau te werken. Omdat ik voor veel verschil-
lende opdrachtgevers werk leer ik steeds beter te 

switchen tussen verschillende schrijfstijlen en tus-
sen on- en offline communicatie. Bij Binnenlandse 
Zaken leer ik juist weer veel over één en dezelfde 
organisatie: wat de organisatie precies wil, waar 
de organisatie voor staat en wat de schrijfstijl is 
van de website waar ik voor werk.’

Het is opvallend dat acht van de negen mede- 
studenten een baan aangeboden kregen na hun 
stage. Zo’n stage vindt Sari dan ook echt een voor-
deel: ‘Wij hebben praktijkkennis die andere afge-
studeerden missen. Tegenwoordig studeren veel 
mensen in de richting van communicatie af. Zon-
der ervaring is het moeilijker om werk te vinden.’ 

Sari mist het studeren niet: ‘Ik vind het heerlijk  
om ’s avonds thuis te komen zonder studiezorgen. 
Ik heb natuurlijk geluk gehad dat ik mocht blijven 
bij Sabel. Toch hoopte ik nergens op; ik ben  
volledig blanco met deze stage begonnen. Ik denk 
ook dat het niet slim is om een stage uit te zoeken 
op de kans dat je eventueel mag blijven. Op deze 
manier vergeet je om te kiezen voor iets wat je 
écht leuk vindt om te doen. Je bent dan bezig met 
strategisch kiezen, terwijl je juist moet kiezen voor 
iets wat je ligt of waar je meer over wil leren.  
Dit was het geval bij Sabel: ik kon iets doen wat ik 
echt interessant vond, en dat is gelukkig opge-
merkt.’ 

een aangename verrassing
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs ontkent: er is leven na de faculteit. 
Ter inspiratie of puur uit interesse; iedere maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze 
keer Sari Kramer (1986), tekstschrijver bij Sabel Communicatie.  tekst /// minthe lok   Beeld /// Jordie Volkerink

Faculteitszaken BRooD oP De PlAnK

Babel

Daan Roosegaarde   
‘Het idee van de kunstenaar alleen op een 

zolderkamer heb ik nooit realistisch gevonden’ 

IK zAG Al Wel 
eeN BeetJe 

AANKoMeN DAt IK 
MoCHt BlIJVeN
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Nederlandse afvaardiging. Dat zorgt ervoor dat ze 
me niet alleen als een radicale kunstenaar zonder 
impact zien. Creativiteit en vrijheid van menings-
uiting: de overheid begrijpt het wel, maar ze zijn 
bang om de controle te verliezen. De Chinezen 
zijn een trots volk. Maar die zogenaamde censuur 
van de Chinese overheid valt wel mee, hoor. Het 
is heel makkelijk om met een moralistisch Euro-
pees vingertje te zwaaien en zeggen wat goed is en 
wat niet. Hier klagen mensen vanaf hun MacBook 
Pro op Facebook over de slechte kinderrechten in 
China, terwijl die MacBook Pro deels door Chinese 
kinderen is gemaakt. Ik probeer niet te moralise-
ren in China, ben daar meer een happy infiltrator.’ 
Als infiltrant heeft Roosegaarde ondertussen ook 
voet aan de grond gezet in Kaapstad, wederom om 
te werken aan de verbetering van de leefomstan-
digheden. ‘Waar in China alles politiek is, moet je 
in Afrika veel intuïtiever werken. Mijn opdracht-
gever daar is een vrijgevochten chick die per se 
de stad beter wil maken. Ze heeft te veel geld en 
wordt niet goed van al die bureaucraten, ze wil ge-
woon dingen doen. Daarin vinden we elkaar.’

technopoëzie 
In het werk van Roosegaarde is het verkennen van 

de grens tussen natuur en techniek fundamen-
teel. Hij ziet techniek niet als iets wat los van de 
mens staat, maar als een tweede huid. ‘Techniek 
helpt me om de wereld begrijpelijk te maken.  
Iedereen kent 1984 van George Orwell, waarin  

techniek de mens domineert, maar er is ook  
Leonardo Da Vinci, die techniek en kunst samen-
bracht om de mens vooruit te helpen. Ook de  
natuur fascineert me: in het gebruik van tech- 
nologie past de mens juist natuurlijke principes 
toe om een nieuwe natuurlijkheid te creëren. Ze-
ker in Nederland, waar alle natuur in feite cultuur 
is, vind ik het belangrijk om dat te benadrukken. 
Je kan wel leuk boompjes gaan planten, maar dat 
is slechts cosmetica. Natuur moet een nieuw state-
ment zijn, waarin leven en techniek samenvloeien. 
Dat noem ik technopoëzie. Mijn werk overstijgt 
de natuur niet, maar blijft er juist deel van. Of dat 

ethisch kan? Het is natuur, en in de natuur bestaat 
ethiek niet.’

‘De laatste jaren is de omgang tussen mens en 
techniek alleen maar toegenomen. We delen ons 
leven en onze dromen nu eerder virtueel - op  
Facebook bijvoorbeeld - dan met iets fysiek. De  
fysieke wereld verstart en versimpelt, terwijl de 
virtuele wereld in beweging is. Kijk naar het online 
winkelaanbod: dat wordt steeds gevarieerder  
en uitgebreider, terwijl de winkels in de straat 
leegstaan. Het wordt interessant wanneer we die 
twee werelden aan elkaar gaan koppelen en  
mensen de fysieke wereld met techniek gaan  
verpersoonlijken. Dat gebeurt steeds meer, denk 
maar aan apps waarmee we taxi’s bestellen die 
ons naar een andere locatie moeten brengen.  
Er komt uiteindelijk een grote stap, naar nog  
meer versmelting tussen het fysieke en het virtue-
le. Dat gaan jij en ik nog meemaken. Er valt dus  
nog heel wat te verkennen, dat is een nieuwe  
energie die ik voel. Mensen zoeken naar een  
nieuwe relevantie, naar een nieuwe betekenis. Die 
gaan we samen ontdekken. Op een gegeven  
moment crasht het huidige systeem. Dan wordt 
het echt interessant.’ 

Journalistiek Het InteRvIeW
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o p een druilerige maandagochtend vinden 
we Daan Roosegaarde in de lobby van 
een vijfsterrenhotel aan de Keizersgracht,  

tikkend op zijn MacBook Pro. Later op de dag heeft 
de artistieke duizendpoot een lunch met de leiding 
van het Rijksmuseum, volgende week vliegt hij 
naar Austin, Texas, om een nieuw project voor te 
stellen. Tijdens het interview werpt hij nu en dan 
verlangende blikken op zijn iPhone. Een drukbezet 
man, dat is duidelijk. 

Hacken
‘Het is leuk om de enige kunstenaar te zijn op 
de afdeling die nog leeft’, zegt Roosegaarde over 
de tentoonstelling van zijn Lotus Dome in een 
achttiende-eeuwse stijlkamer van het Rijks. 
‘Wim Pijbes (directeur van het Rijksmuseum, 
red.) zag de Dome staan in Lille en werd er gelijk  
verliefd op. Hij wilde de relatief rustige stijl-
kamer transformeren, een nieuwe lading geven.  
Allebei zoeken we graag naar manieren om 
kunst in het nu te plaatsen. Daardoor is het Rijks  
misschien wel hedendaagser dan het Stedelijk.  
Ik vind dat de Lotus Dome het lekker doet hier:  
het lokt een verhaal uit over het nieuwe en het 
oude.’ 

Toch wil Roosegaarde meer zijn dan kunstenaar 
alleen. Hij infiltreert – ‘hackt,’ volgens hem – in 
verschillende domeinen. ‘Ik probeer de kracht 
van verbeelding voelbaar maken, die met techniek 
te laten versmelten en zo twee werelden te ver- 
binden. Om dat doel te bereiken maak ik geen on-
derscheid tussen een installatie in een toonzaal of 
op een plein. Installaties in de openbare ruimte 
kunnen mensen bereiken die niet snel een muse-
um in zouden lopen, of althans niet vaak. De mees-
te van mijn werken zijn daarom niet in galerieën te 
zien. Kunst mag niet vrijblijvend zijn: het moet een 
dialoog aangaan. Dat kan ook buiten de muren van 
het museum.’

Het is ook de reden waarom Roosegaarde graag 
samenwerkt met bedrijven. ‘Er zit passiviteit in 
de kunstwereld, ik ervaar een gebrek aan verbeel-
ding. Nederland is daarin aan het verkrampen. 
Als we zo doorgaan worden we een navelstaar-
derig pannenkoekland. Ik vind het net zo lekker 
om samen te werken met een CEO als met de di-
recteur van het Rijksmuseum. Tegenwoordig zijn 
het toch vooral de corporates die nadenken over 
de toekomst van ons land en het landschap, maar 
die hebben vaak een winstoogmerk. De kunste-
naar moet zich daarin veel meer mengen en die 
toekomst claimen. Zeggen: “Dit is mijn domein!” 
Zeker als je beseft dat de belangrijkste exportpro-
ducten van Nederland over acht à tien jaar kennis 
en creativiteit zijn. Ik zie niet in wat we anders 
moeten doen, op het verkopen van tulpenbollen 
na. Maar het allerbelangrijkste voor mij blijft dat 
ik ruimte afdwing voor onderzoek. Dat kan bij een 
museum en dat kan bij een bedrijf.’

Hippie met een businessplan 
In 2006 studeerde Roosegaarde af aan het Berlage 
Instituut voor architectuur in Rotterdam. Een jaar 
later stond Dune – een project met interactieve 
landschappen – in het Nederlands Instituut voor 
Mediakunst. Sindsdien is het snel gegaan. ‘De me-
dia-aandacht die ik daarvoor kreeg, ik kan me dat 
nog goed herinneren. Toen besefte ik dat ik iets 
speciaals te pakken had, dat ik kon leven van wat 
ik maakte.’

Zijn Studio Roosegaarde heeft vestigingen in 
Shanghai en Waddinxveen, waar hij met weten-

schappers en kunstenaars experimenteert met 
nieuwe materialen en aan projecten werkt. ‘Ik 
houd van dat labgevoel. Mensen vullen elkaar aan 
en elk goed idee heeft een consequentie. Rem-
brandt en Rubens werkten ook in een groep. Het 
beeld van de kunstenaar alleen op een zolderka-
mer heb ik nooit realistisch gevonden. Vaak heb 
ik een idee, een schets, en zeg ik tegen mijn team: 
“Dit is het. Ik weet niet precies wat het is, maar het 
moet over drie maanden af zijn.” Voor mijn team is 
dat misschien moeilijk, maar zelf ga ik totaal op in 
mijn baan. Ik ben een pusher. Laatst wilde iemand 
in mijn team bevestiging van wat er was, in plaats 
van te onderzoeken wat er nog gaat komen. Dan 
hoor je niet thuis in een studio zoals de mijne. Die-
gene is nu dan ook weg. Als mijn team een gewone 
baan wil moet het maar bij Philips gaan werken. 
Flikker maar een end op dan. Of mijn studio een 
dictatuur is? (lachend) Het is zeker geen democra-
tie, nee. Ik noem mezelf wel eens een hippie met 
een businessplan.’

Roosegaarde ziet, ondanks de internationale  
bekendheid die hij geniet, zijn huidige projecten 
als het begin van zijn carrière. ‘Wat ik nu doe, is 
nog maar voorspel,’ zegt hij. Dat voorspel omvat 
onder andere de realisatie van zijn project Smart 
Highway – een snelweg die werkt met interactief 
licht en ‘glow-in-the-dark-belijning’ om de duur-
zaamheid ervan te bevorderen. Samen met we-
genbouwbedrijf Heijmans probeert Roosegaarde 
dat concept daadwerkelijk in het Nederlandse 
straatbeeld te krijgen. Ook in Beijing is hij actief: 
in overleg met de Chinese overheid werkt hij aan 
een smogvrij stadspark dat het schoonste plekje 
in China zou moeten worden. ‘Het feit dat de  
Chinese overheid die smog erkent is bijzonder: 
een paar jaar geleden was de officiële verkla-
ring voor de lage luchtkwaliteit in Beijing nog 
mist of woestijnzand. Ik werk vanuit de Neder-
landse ambassade daar, ik presenteer me echt als  

KUNSt MAG NIet 
VRIJBlIJVeND zIJN

WAt IK NU Doe, IS 
NoG MAAR VooRSpel

Een smogstofzuigend park, interactieve LED-landschappen of een energie-
opwekkende dansvloer: van Kaapstad tot Beijing vinden de projecten van 
Daan Roosegaarde (1979) aftrek. Zijn Lotus Dome is tot en met 5 mei te zien 
in het Rijksmuseum. Een interview over technopoëzie en het upgraden van de 
wereld.  tekst /// Jesse Beentjes en charles Derre   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Happy infiltrator

Lotus Dome /// studiorosegaarde.net 
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Scheppers Zeg het met stof, potlood, foto of verf. Waar de meeste geesteswetenschappers een 
voorliefde hebben voor woorden, drukken deze vier FGw’ers zich graag uit in de 
taal van het beeld.  tekst /// thirza Osterhaus en anne Wijn   Beeld /// Vera Duivenvoorden
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Josien Verwoerd (1991, Bachelor Engelse taal en cultuur) heeft Fashion  
Design gestudeerd aan de ArtEZ Hogeschool in Arnhem, maar stopte er na 
een jaar mee. ‘Ik vond het zo’n kleine wereld. Ik vind het leuk om kleding te 
maken die gedragen wordt. Ik hoef niet zo nodig op zoek naar het verhaal er-
achter, zoals: “Deze jurk gaat over de vergankelijkheid van het bestaan”. Nee, 
ik kan gewoon heel erg genieten van mooie stoffen.’ 

De meeste kleding die ze maakt is voor haar vrienden bestemd. ‘Ik heb net 
een nieuwe naaimachine en het naaivirus kreeg me te pakken. Met vijf meter 
roze stof heb ik meteen een berg truien voor mijn vrienden gemaakt. Roze 
truien met bloemetjes; ik weet niet of ze er echt blij mee gaan zijn, haha.’

Dieuwertje Toereppel (1992, Master European Studies) tekent het liefst  
acteurs en actrices, en met succes. Toen ze een tekening van actrice Lana  
Parrilla op twitter plaatste, hing die vervolgens een week lang in het hoofd-
kantoor van de filmstudio’s in LA. Ze vindt het leuk om een portret dat ze 
heeft getekend aan de geportretteerde te geven. ‘Mijn portret van Máxima 

heb ik aan Willem-Alexander kunnen geven, die daar oprecht heel blij mee 
was.’ Verder laat ze zich door van alles inspireren. ‘Ik keek een tv-show met 
bizar gedetailleerde kostuums en mijn handen jeukten gewoon om die na te  
tekenen. Wanneer iets me inspireert, móét ik er gewoon iets mee doen. Het is 
een soort uitlaatklep in die zin. Wat ik zie en mooi vind, wil ik tekenen.’ 

Elise de Kruijf (1991, Master Amerikanistiek) tekent al sinds jonge leef-
tijd. Eerst waren het vooral familieleden of bekendheden. ‘Vaak herkenden  
mensen alleen al aan de ogen wie ik nagetekend had. Sommige mensen von-
den dat ik naar de kunstacademie moest. Maar tekenen en schilderen is voor 

mij iets intuïtiefs. Ik wil me geen zorgen hoeven maken over het oordeel van 
iemand anders.’ De laatste jaren schildert Elise liever. ‘Ik hou van realistische 
schilderijen, waarbij het lijkt alsof je door een raam naar een tafereel kijkt. 
Van Gogh vind ik bijvoorbeeld niet mooi. Veel te slordig.’ 

Anaïs Oetelmans (1991, Master Film Studies) straalt als ze vertelt over 
haar fotoprojecten. ‘Het geeft echt een kick als een shoot goed gelukt is, als ik  
mensen precies zo op de foto heb gezet als ik gehoopt had. Modellen, visa-
gisten en stylisten helpen mij en ik help hen. We bouwen elkaars portfolio 

op. Eigenlijk haal ik overal inspiratie uit. De natuur, de stad, tijdschriften, 
kunst, architectuur. Soms krijg ik pas inspiratie op het moment zelf. Dan zie ik  
bijvoorbeeld een prachtige lichtval of een oud portiekje.’ Anaïs wil het liefst 
ooit als fotograaf bij een modetijdschrift werken om modellen te fotograferen. 
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gesproken. Beide heren willen geestesweten-
schappers betrekken in het ‘ethisch testen’ van 
nieuwe technieken, net zoals medicijnen op voor-
hand worden getest op bijwerkingen. Simon vindt 
het maar niks: ‘Ik sta enigszins afwijzend tegen-
over het anticiperen op bijwerkingen van appa-
raten. Dat is de omgekeerde wereld: nieuwe tech-
nieken creëren steeds een nieuwe werkelijkheid 
en je kunt geen regels bedenken voor een wereld 
die nog niet bestaat. Alsof je eerst verkeersborden 
maakt en dan pas auto’s gaat uitvinden.’ Hij wordt 
driftig: ‘Ik heb een hekel aan speculeren over nieu-
we werelden. Ik vind dat geen filosofie.’ Maar dan: 
‘Wacht, ik wil ook niet heel defaitistisch of heel “go 
with the flow” zijn. Natuurlijk moeten we naden-
ken over wat nieuwe technieken doen.’ Een uiteen-
zetting over Bitcoins volgt. ‘Jammer dat ik daar niet 
over heb geschreven.’

Wetenschap en populisme 
Ook de wetenschap wekt Simons irritatie. Dat 
heeft met de eerdergenoemde wereld-als-voor-
stelling te maken. Hij schampert: ‘Wetenschap-
pers doen alsof ze een direct lijntje hebben met de  
werkelijkheid. Terwijl ze zelf ook voorstellingen 
produceren. Je wordt doodgegooid met het zinne-
tje “uit onderzoek blijkt.” Dat is echt propaganda.’ 
Bas Haring blijkt Simons grootste doorn in het oog: 
‘Haring zou moeten zeggen: de evolutietheorie 
is niet falsificeerbaar en dus heel problematisch. 
Maar hij zegt: die theorie is net zo onbetwijfelbaar 
als E = MC2 of iets dergelijks. Dat is een gotspe! Het 
is verkeerd, het klopt niet. Zo werkt propaganda: 
met een retoriek iets anders zeggen dan wat de 
waarheid is. Ik zou geen ander woord daarvoor 
kennen. Bas Haring is een groot aanvoerder van dit 
soort dingen. Hij doet zich voor als filosoof, maar 
heeft nooit een filosofische gedachte gehad.’ 

Cafégangers die door de deur achter ons naar  
buiten gaan, merken Simons agitatie op. ‘Zo, dan 
hebben jullie weer wat frisse lucht’, grappen ze 
wanneer ze de deur openen. ‘Bedankt dat u zo  
bezorgd om ons bent,’ antwoord Simon, ineens  
opgewekt. 

diederik stapel meets Jomanda
‘Weet jij wat een mash up is?’, vraagt Simon aan 
onze mannelijke fotograaf. Dan ziet hij onze ver-
bouwereerde blikken. ‘Typisch, dat ik met een 
technische vraag meteen naar een man ga. Dat 
was toevallig hoor, ik zat al naar hem te kijken.’ 
We lachen, waarna Simon vertelt over zijn filoso-
fieopleiding aan de UvA. Eigenlijk wilde hij bewe-
gingswetenschappen studeren, vertelt hij, maar hij 
raakte geblesseerd. ‘Daar ben ik eigenlijk wel blij 
mee: toen kwam ik bij filosofie terecht. Ik zocht 
iets anders dan wat je op de middelbare school 
krijgt, want dat vond ik allemaal niet leuk.’ Al vaak 
heeft hij aangekondigd een proefschrift te willen 
schrijven. Dat is er nog steeds niet van gekomen: 
‘Telkens is er een boek tussen gekomen. En vorig 
jaar bijvoorbeeld het essay van de filosofiemaand. 
‘Eigenlijk baalde ik daar enorm van. Maar zo’n ver-
zoek kan je niet weigeren. En nu heb ik Een stok om 
mee te denken gemaakt.’ 

Wil Simon zich eigenlijk wel binnen de academi-
sche muren begeven, gegeven zijn kritiek op de 
wetenschap? ‘Nou ja, wetenschap is ook onderdeel 
van de wereld.’ Of filosofie wetenschap is? ‘Weten-
schap is een problematische term geworden. Ook 
al vind ik sociale wetenschappen complete onzin, 
het gaat te ver om te zeggen dat het geen weten-
schap is. Diederik Stapel doet toch iets anders dan 
Jomanda, al vind ik het allebei afschuwelijk. En als 
alleen fundamenteel onderzoek wetenschap mag 
heten, dan hou je weinig over.’

domme vragen
Wat rest? ‘Filosofie is echt iets van het leven. Ik ge-
bruik het de hele dag door. Het is niet iets wat ik 
naast mijn leven doe. En er blijft altijd werk voor 
de filosoof. Hoewel we door de eeuwen heen niets 
zijn opgeschoten, blijven we altijd even nodig: tel-
kens weer moeten we dezelfde domme vragen aan 
de orde stellen. Mensen laten zich steeds opnieuw 
in de luren leggen door de technieken die ze zelf 
produceren. Dat is trouwens een wervingstekst 
voor jullie studiegids, dat laatste.’ 

Filosoferen is makkelijker 
als je denkt

14 Babel
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‘S orry dat ik zo ongegeneerd ga zitten vre-
ten,’ verontschuldigt Coen Simon zich 
voordat hij aan zijn dubbele uitsmijter 

met ham en kaas begint. De Groningse ober brengt 
het gerecht wanneer Simon geanimeerd over de 
digitalisering van populaire muziek vertelt - een 
betoog dat hij volledig ex nihilo begint, voordat 
wij ook maar een vraag hebben kunnen stellen. 
Wanneer we hem willen onderbreken, zegt hij - 
met volle mond: ‘Wacht even hoor, hou het vast. Ik 
schiet altijd alle kanten op, het is handig als ik een 
beetje orde houd in mijn eigen hoofd.’ 

Simon is filosoof. Hij is auteur van onder andere 
Kijk de mens (2006), En toen wisten we alles (2011) 
en Wachten op geluk (2012). Toegankelijke filoso-
fische boeken, de meeste ervan geschreven als ‘li-
teraire non-fictie’. Zijn uitgangspunt in het denken 
is dat de mens ‘van nature kunstmatig’ is. Wat dat 
betekent? ‘We zijn een bemiddeld onmiddellijk 
wezen. Dat houdt in dat we altijd bemiddeld zullen 
zijn door technieken, we kunnen ook niet op een 
andere manier in de wereld zijn.’ 

Ziedaar een belangrijk thema in Simons werk: 
techniek. En laat dat nu net het onderwerp zijn 
van de filosofiemaand dit jaar. Aanhakend op deze 
thematiek kwam afgelopen maand Simons tiende 
boek uit, Een stok om mee te denken. In dit boek be-
spreekt hij aan de hand van passages van dode en 
levende filosofen tal van technische uitvindingen. 
Van vuur tot massamedia, van trein tot kruik, van 
internet tot bliksemafleider. Over die laatste tech-
niek: ‘Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen 
dat er zo mooi over zo’n onbenullig ding geschre-
ven zou kunnen worden.’ Hij kaart vragen aan als: 
wat zeggen deze uitvindingen over ons? En: hoe 
beïnvloeden ze ons leven?

onzin voorkomen
‘Ik schrijf om allerlei onzin te voorkomen, dat is 
mijn grootste drijfveer. Mensen beweren van alles 
en nog wat.’ Zo slaat Simon veel ‘eschatologische 
reacties’ gade wanneer een nieuwe techniek wordt 
geïntroduceerd. ‘Mensen zeggen heel onheilspel-
lende dingen. Ze geloven dat de aarde nu écht he-
lemaal naar de klote gaat. Telkens opnieuw verto-
nen mensen ontwenningsverschijnselen als er een 
nieuwe techniek wordt uitgevonden. Er is enorm 
veel angst.’ Onzinnig, vindt Simon. We moeten 
accepteren dat de techniek ons verandert. ‘Door 
nieuwe uitvindingen worden wij steeds weer een 
ander mens. De techniek is de huid van de voor-
stellingen waarin we telkens verkeren.’ 

Het woord ‘voorstelling’ onthult Simons liefde 
voor Plato. Onze wereld is slechts een voorstelling, 
net als voor Plato’s grotbewoners. Alleen al het 
feit dat wij kijken en denken, vervormt de wereld 
en beïnvloedt de voorstelling. Technieken doen 
precies hetzelfde, gelooft Simon: ze ‘bemiddelen’ 
tussen de werkelijkheid en de mens. ‘Terwijl tech-
nologieën tegelijkertijd ook onmiddellijkheid be-
loven. En dat brengt ons hoofd op hol.’ We willen in 
de wereld zijn, ‘zonder oponthoud’, maar dat kan 

niet: ze is en blijft een voorstelling, vervormd door 
onze eigen blik en door technische apparaten.

Simon zwijgt een moment. ‘Ik moet echt even 
nadenken, ik heb opeens allerlei nieuwe ideeën,’ 
verklaart hij de gevallen stilte. Dan: ‘Nieuwe tech-
nieken brengen altijd metaforen met zich mee. 
“Surfen” bijvoorbeeld, wanneer we het internet op 
gaan. Zo’n metafoor is misleidend. Het suggereert 
dat je als vrij individu het wereldwijde web op gaat 
en daar eens lekker overal gaat kijken. Dat is een 
fantastische idealistische utopie die dus niet be-
staat, hè. Er is een overheid die ons bekoekeloert. 
En we laten voortdurend overal gegevens achter. 
Mensen laten zich hierdoor ringeloren. Ze denken 
niet door.’ 

Wapenen tegen pessimisme
Een aantal keer in zijn nieuwe boek zegt Simon 
zich niet te kunnen vinden in het pessimisme 
van Heidegger – een filosoof die nieuwe technie-
ken beargumenteerd wantrouwt. Waarom? ‘Veel  
dingen die hij zegt, zie ik heus wel.’ Wat Simon 
echter wil voorkomen, is dat hij zelf wordt weg-
gezet als pessimist. ‘Ik gebruik mijn optimisme als  
retorische truc, zodat de mensen niet gaan den-
ken dat ik een Heidegger-adept ben. Daarnaast 
moet ik me simpelweg wapenen tegen mijn eigen  
pessimisme.’ Na een lange denkpauze: ‘Persoon-
lijk word ik heel pessimistisch van Spotify en van  
digitale televisie. De wereld wordt steeds meer 
een database. Als je zo’n apparaat aan zet, dan zet 
je een mogelijkheid aan. Alles is altijd beschikbaar. 
En over die mogelijkheden ga je dan de hele tijd 
zitten nadenken.’ 

Voor een artikel in het meinummer heeft Babel 
met Huub Dijstelbloem en Jeroen van den Hoven 

Hoe beïnvloeden technieken ons leven? Wie zijn wij zonder techniek? April 
doet wat-ie wil, maar in elk geval filosoferen. Coen Simon (1972), filosoof, 
bracht afgelopen maand een boek uit over mens en techniek, het thema van de 
filosofiemaand.   tekst /// kim schoof en lieke van der Veer    Beeld /// Daniel Webb
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coen simon is filosoof en publicist. Hij 
is onder andere auteur van Kijk de mens 
(2006), Lachen om niets (2007), Zo begint 
iedere ziener (2010), En toen wisten we alles 
(2011), Wachten op geluk (2012) en Schuld-
gevoel (2013). Met En toen wisten we alles 
won hij in 2012 de Socrates-wisselbeker 
voor “het meest urgente, oorspronkelijke 
en prikkelende nederlandstalige filosofie-
boek van het jaar.” Hij heeft een wekelijkse 
rubriek in Trouw: Filosoferen is makkelijker 
als je denkt.
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tiviteiten, niet omdat je per se een ballerig imago 
wil hebben. ‘Zeker niet’, zegt Max. ‘Hoezo, zie ik er 
uit als een bal?’ 

merItoCrAtIe
Joost Schutte, partner en advocaat bij De Brauw in 
Amsterdam, is oud-lid van het Leidsch studenten-
corps. Hoewel hij wel hoort bij de generatie corps-
leden die vrij zeker waren van een goede baan, 
heeft hij daar weinig van gemerkt. ‘Toen ik bij het 
corps ging wist ik niet eens wat “netwerken” was’, 
aldus Schutte. Zijn keuze om lid te worden had 
naar eigen zeggen niets te maken met het vergro-
ten van zijn baankansen. ‘Ik wilde gewoon eens 
zien hoe het er aan toe ging bij zo’n vereniging. Ik 
was nieuwsgierig; ik ging er helemaal blanco in.’ 

Dat een lidmaatschap van het corps vandaag de 
dag nog helpt bij het krijgen van een goede baan, 
lijkt Schutte onwaarschijnlijk. ‘Als het een dubbel-
tje op z’n kant is bij een sollicitatie, wordt er mis-
schien nog wel eens gekeken of iemand bijzondere 
dingen gedaan heeft tijdens zijn corpstijd. Maar in 
eerste instantie niet.’ Nederland wordt meritocra-
tischer, zegt Schutte. ‘In plaats van te kijken waar 
iemand vandaan komt en of hij bij het corps geze-
ten heeft, zoals vroeger nog wel gebeurde, wordt 
nu in de eerste plaats gekeken naar wat iemand 

kan.’ Volgens Schutte is dat niet per se een reactie 
op de crisis of op het verminderde aantal beschik-
bare werkplekken. ‘Volgens mij is dat gewoon een 
kwestie van common sense.’

sCHIJnHIstorIe
Schutte heeft het hoe dan ook naar zijn zin gehad 
bij het corps. ‘Er kan ontzettend veel binnen zo’n 

vereniging. Er worden de meest bizarre feesten 
georganiseerd. Jongens besluiten op een avond 
spontaan een liftwedstrijd te houden - kijken wie 
er binnen een week het verst komt - of om op de 
fiets te stappen richting Rome.’ Zo’n liftwedstrijd 

is een van de “vreemde tradities” van het Leidsch 
studentencorps, zoals elk corps zijn eigen geschie-
denis en tradities heeft. Het idee dat de leden een 
vaak honderden jaren oude historie doen voort-
leven, geeft het corps zijn glans. Volgens Thomas 
Rueb is dat eigenlijk allemaal schijnhistorie. ‘Het 
is een leuk en romantisch idee dat jij op dezelfde 
manier sigaretten rookt als oud-leden dat honderd 
jaar geleden hebben gedaan. Maar wel onzin na-
tuurlijk.’ Toch is die schijnhistorie vermoedelijk 
wat het corps vandaag de dag nog onderscheidt 
van andere studentenverenigingen. De leden heb-
ben het gevoel deel uit te maken van iets groters, 
van iets wat al honderden jaren bestaat, waardoor 
er meer sprake is van een zekere Begeisterung in 
hun deelname. Corpsleden drukken zich niet. Ze 
zijn trots op wat ze doen en staan vierkant achter 
hun vereniging. Ongeacht of die later nu wel of niet 
in hun voordeel zal werken.

Als Max me een rondleiding geeft door het Beets-
huis, wijst hij trots naar het enorme ornament dat 
aan het plafond van de vergaderzaal hangt. Een 
schildering van een goddelijk tafereel met engelen 
en Venus met de wind door haar haren. ‘Cool he’, 
zegt Max. ‘Gewoon op straat gevonden.’ ‘Echt 
waar?’, vraag ik. ‘Ja’, zegt hij. ‘Honderdtwintig jaar 
geleden geloof ik.’ 

Journalistiek ACHteRGRonD 

Soms volg je een vak dat je kijk op de wereld voor altijd verandert. Een dat 
laat zien wat er mis is met een vakgebied, omdat ieder college in hetzelfde 
kringetje ronddraait. Zo’n vak waarbij vragen worden omgevormd tot beves-
tigingen van de stof en antwoorden precies worden afgemeten, zonder rest. 
Eerst lijkt dat misschien fijn, het idee dat er op alles precies één correct ant-
woord is. Na een tijdje wordt het eng. 

Als zo’n vak niet is gericht op het overbrengen van religieuze dogma’s maar 
juist hamert op het belang van Sapere Aude en scheiding van kerk en staat, 
ben je in The Twilight Zone beland. Precies zo’n ervaring had ik de afgelopen 
weken bij een vak over het belang van de seculiere staat. ‘Onze’ Verlichtings-
waarden stonden ieder college centraal. Wat die Verlichtingswaarden zijn 
volgens de professor kwam grappig genoeg precies overeen met zijn eigen 
waarden. Te weten: die van de moderne beschaafde Westerse mens. Zo is 
hij tegen de doodstraf, voor genderneutrale toiletten, homorechten en bij-
behorende superstaat om ‘onze’ waarden te beschermen tegen de barbaren.  
Uiteraard vond Kant deze dingen ook al toen hij Was ist Aufklärung? schreef. 
Alleen wist hij dat zelf nog niet.

Onze Westerse waarden legitimeren het afgelopen decennium wel erg veel 
militaire interventie in die landen waar de Verlichting ‘nog moet komen.’ 
Wat meestal wordt bedoeld met deze te komen Verlichting is de scheiding 
van kerk en staat. Theocratieën zoals Iran kunnen religieuze waanzin niet 
onderscheiden van politiek beleid door hun staatsindeling. Kijk maar naar 
Salman Rushdie. Dit natuurlijk in tegenstelling tot Westerse landen waar deze 
scheidslijn keihard en onverbiddelijk is. 

Behalve die keer dat George 
W. Bush verklaarde tijdens 
het tuinieren door Jezus te 
zijn opgedragen een heilige 
oorlog te beginnen tegen 
Irak. Of toen Tony Blair 
toegaf te zijn geïnspireerd 
door zijn Christelijk geloof 
bij zijn steun aan diezelfde 
illegitieme oorlog. Om er 
vervolgens zonder blozen 
aan toe te voegen dat religi-
eus (moslim)fundamenta-
lisme het grote gevaar zal zijn in de 21e eeuw. Misschien was het toeval dat in 
Nederland, seculiere heilstaat bij uitstek, door een handjevol Christenen werd 
beklonken de Weapons Of Mass Destruction-onzin te accepteren om mee te 
kunnen strijden in een moderne kruistocht. 

Misschien.

Je kunt zeggen wat je wilt van Iran, maar niet dat ze zichzelf niet langs de-
zelfde extreme lat leggen waarmee ze andere landen de maat nemen. Tijdens 
de colleges is de naam Immanuel Kant regelmatig gevallen. Helaas binnen een 
context waar universele wetten er alleen lijken te zijn om anderen aan te hou-
den. Niet in de eerste plaats jezelf.

Wat is Verlichting?

tekst /// andrea speijer-Beek   Beeld /// nathan van kleij
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corps is geen ticket voor topfunctie

M ax Roëll is 22, studeert Rechten en Ge-
schiedenis en is lid van Beets, een dispuut 
van het Amsterdams Studenten Corps 

(ASC). Hij woont samen met acht andere jongens 
in het Beets-huis aan de Keizersgracht. Zoals dat 
gaat in een corporaal huis heeft hij zichzelf door 
de jaren heen via de mindere kamers opgewerkt 
tot één van de mooiste kamers van het huis. Max 
spreekt mij toe vanuit een stoel 
bij het raam dat uitkijkt op het 
Felix Meritis. Hij vertelt dat er nu 
vast en zeker ook nog wel men-
sen zijn die ervoor kiezen bij het 
corps te gaan met het oog op een 
goede baan. Volgens hem zijn dat 
er echter niet veel en bevinden ze 
zich al helemaal niet in zijn vrien-
denkring. ‘Maar als je wil kan ik je 
hun nummers wel geven.’ 

Het moderne corps is geen 
kweekvijver meer voor CEO’s; het 
is een gezelligheidsvereniging. 
‘Het is een plek waar je een bier-
tje kan drinken en waar je nieuwe 
mensen kan leren kennen’, aldus 
Max. ‘Misschien dat je later in je 
leven wel profiteert van je keuze 
om bij het corps te gaan, maar ik 
kan me niet voorstellen dat dat op 
je achttiende een rol speelt als je 
de keuze maakt.’

ZIGeunerorKest
Dat het corps in de eerste plaats 
een gezelligheidsvereniging is, 
beaamt ook Simon Reinink, di-
recteur van het Concertgebouw 
Amsterdam en oud-lid van het 
Utrechts studentencorps. Wat 
hem het meest aantrok aan het Utrechtse corps 
was het zigeunerorkest dat daaraan verbonden 
was. Reinink werd lid en vond een plek in het or-
kest als altviolist. ‘Daar heb ik ontzettend veel ple-
zier mee gehad’, aldus Reinink. 

Na zijn tijd als altviolist in het orkest werd Reinink 
in Utrecht lustrumrector. ‘Zo’n kans is heel bijzon-

der. Je hebt een belangrijke functie in een lustrum-
jaar, hebt tien werknemers in dienst en je stelt je 
eigen senaat samen.’ Later zou zijn rol als lustrum-
rector nog van betekenis zijn: ‘Als ik die baan niet 
had genomen, had ik hier nu niet gezeten’. Het ging 
als volgt. Een van de oud-commissarissen van Het 
Concertgebouw, die betrokken was bij het aanstel-
len van een nieuwe directeur in 2005, was iemand 

met wie Reinink in zijn tijd als lustrumrector 
toevallig veel te maken had gehad. ‘Hij heeft mijn 
naam genoemd, ik ben op een lijst terechtgeko-
men, toen heb ik gesolliciteerd. Zo is het gegaan. 
Maar ach, het blijft eigenlijk gewoon toeval.’  
Dat een bestuursfunctie binnen het corps kan 
helpen bij het krijgen van een goede baan, on-
derschrijft ook Thomas Rueb, journalist bij nrc.

next en oud-lid van Beets. Maar zo makkelijk als 
dat vroeger ging, gaat het nu niet meer. ‘Bedrijven 
zijn zeker geïnteresseerd in mensen die binnen 
hun corps-tijd een bestuursfunctie hebben uitge-
oefend. Of beter gezegd, ze zijn geïnteresseerd in 
corpsleden die opvallen. In een groep zo groot als 
het studentencorps zijn de uitblinkers sowieso in-
teressant.’ Maar zoiets gaat zeker niet vanzelf. ‘Het 

corps is geen doorstroom rich-
ting een goede functie; het is eer-
der een plek waar je kan oefenen 
voor later, waar je kwaliteiten en 
leiderschap kan ontwikkelen en 
waar je je alvast kan bewijzen 
naar de buitenwereld.’

‘ZIe IK er uIt Als een BAl?’
Thomas was niet zijn hele le-
ven al voorbestemd om lid te 
worden. ‘Toen ik me aanmeldde 
dacht ik dat je Beets schreef met 
B-a-t-e-s. Tijdens de ontgroening 
vroeg ik steeds naar “de prins”. 
Ik bedoelde de preses natuur-
lijk.’ Het idee dat het corps een 
comfortzone is voor rijke jonge-
tjes wuift hij weg. ‘Het is juist het 
tegenovergestelde van een com-
fortzone. Je wordt in een groep 
gegooid met mensen die je al-
lemaal niet kent en je moet daar 
het beste van zien te maken. Je 
doet dingen die je anders nooit 
zou doen: toneelspelen, muziek 
maken, dat soort dingen.’ 

Beets-lid Max beaamt dit. ‘Je gaat 
bij het corps omdat je je studen-
tentijd graag wil opvullen met 
feestjes en culturele activiteiten.’ 

Bij Beets wordt bijvoorbeeld veel (collectief) ge-
lezen en over een paar weken treedt Max samen 
met andere leden op in een toneelstuk. ‘Natuurlijk 
heeft het corps wel een showelement, maar die 
show is niet gericht op dikdoenerij naar de buiten-
wereld. Die show is voor onszelf.’ Het corps is dus 
wel degelijk iets waar je bij wil horen, maar met 
de reden dat je graag meedoet aan feestjes en ac-

Eind jaren 80 werd tachtig procent van de topfuncties in Nederland bevolkt door oud-corps-
leden die elkaar allemaal kenden. Uit een onderzoek gepubliceerd door de Groene blijkt dat 
dat percentage binnen twintig jaar gezakt is naar twintig procent. Het old boys-netwerk  
bestaat niet meer; wat is er nog over van het corps?  tekst /// Doortje smithuijsen    Beeld /// Bob Foulidis bij een groep zo 

groot als Het 
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De uitblinkers 
sowieso interessant

17April



columns&opinie jeSSe

Babel-redacteur Jesse Beentjes deed afgelopen half jaar verslag van het leven 
in het Zuid-Poolse Krakau. Terug in Amsterdam blijft Polen hem achtervolgen. 
Door een dubieus verzoek van twee vrienden, bijvoorbeeld.  
tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Daniel Webb

Wij, de goeden

p oolse vriend N. vroeg of hij mijn huis een 
weekend mocht lenen. ‘Ik betaal ervoor, 
hoor’, verzekerde hij me. Hij is uitwisse-

lingsstudent in Amsterdam, samen met zijn vriend 
C. Zijn ouders, traditioneel Poolse katholieken, we-
ten niet dat hij en C. al vier jaar gelukkig samen 
hebben gewoond in Krakau. Laat staan dat ze we-
ten dat de jongens daar nu vrolijk mee doorgaan 
in Amsterdam en dat zoon N. van mannen houdt. 
En paps en mams denken dat ‘gewoon een huisge-
noot’-C. op uitwisseling is in Brussel. 

Vanwaar deze list en bedrog? N. wil gedurende zijn 
studietijd de financiële steun van zijn ouders niet 
verliezen. Door hen in mijn containerwoning te 
laten slapen zullen ze niet te weten komen dat C. 
niet in Brussel is, maar in Amsterdam een twijfe-
laar deelt met hun zoon.
 
Natuurlijk is geld altijd welkom en ik wil best een 
weekend naar mijn ouders om een vriend te hel-
pen. Zeker aangezien ik aan den lijve heb onder-
vonden hoe gevoelig homoseksualiteit in Polen 
ligt - een fucking faggot was ik volgens mijn Poolse 
huisbaas in Krakau. Ik herinner me ook dat N. ver-
telde dat zijn moeder vindt dat homo’s moeten 
branden in de hel. 

Toch protesteerde mijn geweten. ‘Ik zou niet  
kunnen leven met zo’n leugen’, zeg ik tegen twee 

vriendinnen in een koffiebar. ‘Ik zou zonder aarze-
ling een lening nemen, zodat ik trots en met op-
geheven hoofd tegen mijn ouders kon zeggen: “Ik 
houd van deze jongen. Als jullie dat niet leuk vin-
den is dat jammer voor jullie.”’ Ze knikken ernstig. 
‘Echt heftig zeg. Het zit natuurlijk in de cultuur 
daar, net als in Rusland’, is hun wijze weerwoord. 

Hoe stom en generaliserend het ook klinkt, ze heb-
ben wel gelijk. Het zit ook in de cultuur, al stelt 
geen enkele Pool het op prijs over één kam te wor-
den geschoren met Rusland. Op de fiets naar huis 
relativeer ik mijn boude beweringen. Wat mak-
kelijk om hun situatie in mijn realiteit te plaatsen, 
denk ik. Trouwens, in Polen bestaat er helemaal 
geen sociaal leenstelsel voor studenten. 

‘Ik gun hen zo dat ze het makkelijker hebben’, zeg 
ik later tegen een vriend die komt eten, en vertel 
hem over mijn twijfel. Door mee te werken aan 
hun leugen heb ik het gevoel mee te werken aan 

een welbekend Pools systeem van stiekemheid. 
Besmuikte grappen over ‘mietjes’, jongens die na 
een avond in Cocon, de enige gaye club van Krakau, 
geen taxi voor de deur durven te nemen, omdat 
ze bang zijn in elkaar geslagen te worden door de 
chauffeur. Ik wil dat systeem niet in stand houden. 
‘Nou, duidelijk. Dan doe je het niet. Het is voor hun 
eigen bestwil. Het wordt tijd dat ze zich niet meer 
hoeven te verbergen’, zegt mijn vriend. 

Wanneer ik met de vuile vaat en een restje witte 
wijn ben achtergebleven krijg ik het benauwd 
van ons gesprek. Voor hun eigen bestwil? Hoezo? 
Waarom kan ik bepalen wat in hun belang is? Vind 
ik eigenlijk dat die arme jongens uit dat gekke land 
zich nog moeten ontwikkelen? En dat ik hen daar 
maar eens een handje bij moet helpen? Uiteinde-
lijk zullen ze me vast dankbaar zijn. Ik ‘gunde’ het 
ze immers ook zo. 
‘Je moet oppassen om niet een gevoel van “wij,  
de goeden” te krijgen’, zegt mijn vader als ik hem 
om raad vraag. Inderdaad. Wie ben ik om mijn 
waarden te projecteren op een land en cultuur die 
niet de mijne zijn? Een citaat van Judith Herzbergs 
Stad spookt door mijn hoofd. ‘Ver weg van je  
stad en waar denk je aan? (…) Aan nachtbussen, 
zoals ze keren op de lege pleinen waar jongens 
jongens in de armen nemen. Aan de kalmte van 
wat hier mag en door de eeuwen mocht.’ Ik stel het 
besluit uit. 

eeN fuckinG fAGGot 
WAS IK VolGeNS 

MIJN poolSe 
HUISBAAS IN KRAKAU

Elke woensdagavond opent het voormalige kraak-
pand Vrankrijk zijn deuren voor queers. Als queer 
veracht je de standaard heteronorm en vermijd je 
alle mogelijke hokjes. Aan de muren hangen dan 
ook leuzen als: ‘Ik doe niet aan stemmen. Mijn 
stem past niet in een stemhokje.’ Ironisch dat deze 
posters nu juist in de wc-hokjes te vinden zijn.

Van 19:00 tot 21:00 uur wordt er voor vijf euro 
een veganistisch maal voor je gekookt, en vanaf 
22:00 uur is het dansen geblazen. De queernights 
hebben elke week een thema, zo was het 26 
februari ‘Queer Johnny Cash Goth Night’. Van het 
thema was weinig te merken. Wel was er een live 
muziekact van tien minuten, waarbij de tekst van 
Johnny Cash’ Ring Of Fire werd omgedoopt tot ‘I 
set my penis on fire’. Dit werd levendig uitgebeeld 
door een pittige vrouw verkleed als Cash, die haar 
voorbinddildo in lichterlaaie zette. Het publiek 
ging uit zijn dak.

Vrankrijk is een non-profitorganisatie, dus de 
drank is goedkoop. Het bier wordt geserveerd 
door vrouwen met opgeschoren haar, rode ha-
nenkammen en tatoeages. Als je op een doorde-
weekse avond gezellig met oude vrienden wilt 

bijkletsen, zul je het ergens 
anders moeten zoeken. Een 
‘sfeervolle inrichting’, daar 
doet Vrankrijk niet aan. Met  
de donkere ruimte en piraten-
vlaggen maakt het zijn repu-
tatie als krakershol meer dan 
waar. Het is echter de perfecte 
plek om je recalcitrante ik naar 
boven te halen en helemaal 
los te gaan op rockmuziek. 
Uitbundig dansen wordt  
alleen maar op prijs gesteld. 

Ben je van plan te gaan, en wil 
je niet opvallen? Maak dread-
locks van je lange gekamde 
haar of knip het simpelweg af. Je kunt in principe 
alles aantrekken, zolang het niet mainstream is. 
Daarnaast wordt het gewaardeerd als de man 
in een rok gaat en de vrouw haar okselhaar laat 
staan. Of misschien is de beste tip wel: vergeet 
het bovenstaande. Anders pas je precies in het 
hokje ‘Vrankrijker’ en dat wil je als queer dus niet. 
Ten slotte: verspreid het woord niet teveel, want 
Vrankrijk wil absoluut niet commercieel worden.

Wat: Queernight in Vrankrijk
Waar: Spuistraat 216
Wanneer: Elke woensdag: 22:00 - 1:00 
Prijs: gratis
Website: www.vrankrijk.org

BeOORDelIng:

Oorlog is een begrip waarvan de meeste mensen 
in West-Europa zich geen voorstelling kunnen 
maken. Dit is precies wat NRC-columnist Marc 
Chavannes, deze dinsdagavond hoofdgast van de 
talkshow De Idee, als kritiek heeft op ons land. 
‘Nederland denkt dat er in het eigen land nooit 
meer oorlog komt en dat we er niet zoveel mee 
te maken hebben, terwijl oorlog in werkelijkheid 
helemaal niet zo ver weg is. Op twee uur vliegen is 
er heel veel narigheid.’ De ‘filosofische talkshow’ 
waarin Chavannes te gast is, is georganiseerd 
door De Fusie, een opiniewebsite voor jonge aca-
demici, en de Stadssschouwburg Amsterdam.

De zaal is tot de nok toe gevuld met studenten. Ze 
luisteren geanimeerd, enthousiast en een tikkeltje 
beschaamd. De denkers die in het midden van de 
zaal hun ongezouten mening over oorlog geven, 
hebben namelijk geen goed woord over voor de 
perceptie van de gemiddelde Nederlander over 
oorlog. Liesbeth Schoonheim, promovenda in de 
filosofie, vindt dat de Nederlandse bevolking zich 
best wat meer mag verdiepen in de oorlogen die 
zich in vele landen om ons heen afspelen: ‘Wij 
blanke middenklassenkinderen kijken alleen 

maar af en toe een Tegenlicht-uitzending over hoe 
onze telefoon wordt afgeluisterd.’ 

Moderator Sicco de Knecht komt er nauwelijks 
aan te pas. De lange spreekbeurten van de gasten 
vragen om een goede concentratie van de toe-
hoorders en daardoor ontstaat er wat geroeze-
moes in de zaal. Tegelijkertijd krijgen de sprekers 
de gelegenheid om flink de diepte in te gaan 
met hun onderwerp. Bijvoorbeeld Machteld Zee, 
promovenda in de rechtsgeleerdheid, die politieke 
correctheid verbindt aan angst in een rechtsstaat. 
Als voorbeeld noemt ze mensen die zich niet dur-
ven uit te spreken over het moslimgeloof omdat 
ze er slechte verhalen over lezen in de media.
 
De Fusie schrijft naar aanleiding van deze talk-
shows dat het tijd is om goed beargumenteerde 
meningen van experts te laten horen, in plaats 
van de oppervlakkige meningen die tegenwoor-
dig overal op Twitter verspreid worden. Dit is 
zeker gelukt, aangezien de denkers die op deze 
avond aanwezig waren hun ideeën duidelijk en 
goed konden onderbouwen. Schoonheim toonde 
bijvoorbeeld helder aan dat de omgeving vaak 

van invloed is op de manier van oorlog voeren. 
Vroeger was gifgas een strategie, tegenwoordig 
is internet er ook een. Deze talkshow zet de 
toehoorder aan het denken. De conclusie van de 

avond: oorlog is meer dan een strijd met wapens.

Wat: Filosofische talkshow De Idee
Waar: Stadsschouwburg Amsterdam
Prijs: €5
Website: defusie.net/tag/de-idee/

BeOORDelIng: 

Hokjes vermijden

tekst /// azra teijen

Meer dan wapengekletter

tekst /// thirza Osterhaus    

Beeld /// Vera Duivenvoorden
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‘D e eerste keer dat ik Pierre zag spelen, was in de jaren 80, in het stuk 
De nacht, de moeder van de dag. Hij had de hele zaal in zijn macht. 
Je keek en keek, de hele zaal keek. Als hij speelt geeft dat zo’n kick. 

Ik zag hem later ook in een ander toneelstuk, waarin hij een heel klein rolletje 
in had, maar een paar kleine scènes. En toch, elke keer als hij speelde, bleef 
je maar kijken.’

Rietman neemt een slokje van zijn espresso, kijkt nadenkend naar buiten en 
zegt: ‘De eerste keer dat ik samen met hem repeteerde, voor een Amerikaans 
stuk over makelaars, begon de regisseur met improvisatieopdrachten. Alle 
acteurs begonnen een beetje te babbelen en af en toe dacht ik: goh, ik zag net 
drie seconden die boeiend zijn, maar elke improvisatieopdracht van Pierre 
was gewoon een kleine voorstelling. Rijk en raak: van heel fysieke delen tot 
prachtige monologen. Ik zat vol bewondering te kijken en ik dacht: nou, we 
kunnen wel naar huis. Het was zó godvergeten goed.’ 

Het onmogelijke nastreven
‘De komst van Pierre in de Nederlandse toneelwereld was een historische ge-
beurtenis’, doceert Rietman. ‘In het begin van zijn carrière had het toneel in 
Nederland last van een kleine crisis: mensen gooiden tomaten naar het po-
dium. Pierre heeft het Nederlandse toneel naar een hoger niveau getild. De 
manier waarop hij speelt - bezeten en vol passie - heeft de weg vrijgemaakt 
voor een hele generatie sterke acteurs die achter hem aan is gekomen. Hij 
heeft in zijn eentje een boost gegeven aan het acteren.’

‘Pierre kan goed de schil en het masker van een personage tonen en tegelij-
kertijd laten zien wat er in hem omgaat. Het is bij hem een soort instinct, dat 

hij ook toepast bij het analyseren en imiteren van mensen.’ Wat hij dan ook 
fenomenaal doet, zegt Rietman glunderend. Dat Bokma zelf niet altijd tevre-
den is over zijn prestaties, vindt hij onvoorstelbaar: ‘Pierre zei een keer dat er 
in tien jaar maar twee avonden zijn waarop het écht lukt. Hij streeft echt het 
onmogelijke na.’ Rietman heeft de smaak te pakken en put zich uit in compli-
menten: ‘Heb ik al gezegd dat hij ook ontzettend komisch is?’

niet aan de gang blijven
‘Door Pierre heb ik geleerd verder te gaan dan ik in de eerste instantie denk 
te kunnen’, vertelt Rietman. ‘Ik kan zijn talent natuurlijk niet overnemen,’ 
lacht hij, ‘maar ik kan zijn durf wel gebruiken als inspiratie.’ En dat geldt niet  
alleen op het podium: ook in de repetities zegt Rietman wel een puntje te 
kunnen zuigen aan Bokma’s attitude: ‘Pierre houdt altijd de hele productie in 
de gaten. Terwijl sommigen denken: ik speel een rol en dan houdt het ook op. 
Pierre kijkt breder, naar het hele verhaal, om te zorgen dat zijn rol daarbinnen 
goed uitkomt.’

‘Twee jaar geleden was Pierre niet voor een d’Or (De Louis d’Or, een toneel-
prijs voor beste mannelijke acteur, red.) genomineerd en ik wel. Terwijl Pierre 
op fenomenale wijze Oom Wanja van Tsjechov had vertolkt.’ Rietman beweegt 
met zijn handen en zegt verontwaardigd: ‘Ik heb toen de jury gebeld om te 
vragen hoe dit mogelijk was. Hun antwoord: “Pierre is  zo goed.” Vanzelfspre-
kend kwam hij in aanmerking voor die d’Or, maar ze konden niet aan de gang 
blijven, zeiden ze. Pierre betreurde deze – wat hij noemde – milde vorm van 
minachting. “Ik werk er keihard voor”, zei hij.’ Rietman vindt dat zijn collega 
gelijk heeft: ‘Dat hij zo ontzettend goed is, betekent niet dat er geen lof meer 
over hem mag worden uitgesproken.’ 

‘We kunnen wel naar huis’ 
Acteur en toneelregisseur Mark Rietman (1960) bejubelt 
de veelzijdigheid en het talent van collega Pierre Bokma.
tekst /// tirza van der graaf en aimée plukker   Beeld /// Daniel Webb
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wurgconstructies en gekkenwerk

I s de werkdruk voor FGw-docenten toegeno-
men? Voor mij geldt dat in ieder geval wel. Hoe 
dat komt? Ik zal twee voorbeelden geven van 

min of meer recente, overigens niet door mijzelf 
gevraagde, ingrepen in de organisatie van mijn 
onderwijs.

Hazen vangen bij de eindtoets
Een aantal jaar geleden werd het nodig gevonden 
om het rendement van mijn onderwijs te verbe-
teren. Men had bedacht dat dat wel zou lukken 
wanneer iedere student gedwongen zou worden 
om een module, eenmaal begonnen, af te sluiten 
voor het begin van het nieuwe semester, inclusief 
de herkansing. 

Voor mijn grote propedeutische in-
leidingsvak (met meer dan 200 stu-
denten) waren de gevolgen acuut. 
Vroeger was er een tussentoets in 
de collegevrije week, een eindtoets 
halverwege december en een her-
kansing van beide toetsen ergens in 
juni. Iedereen deed voor beide ten-
tamens zijn best: niemand wilde het 
risico lopen om pas maanden later, 
wanneer alle stof ‘weggezakt’ zou 
zijn, te moeten herkansen. In juni 
verscheen er dan een bezemklasje 
van niet meer dan twaalf studenten 
om alsnog te slagen. 

Het nieuwe regime bracht met zich 
mee dat de herkansingen verplaatst 
moesten worden naar de derde 
week van januari. Het voorspelbare 
gevolg, vooral voor de eindtoets, 
was dat men daar en masse als koe verscheen  
om een haas te vangen. Nee heb je, enzovoort. Niet 
geschoten, u kent het wel. De herkansing was im-
mers over een paar weken en dat gaf dan de gele-
genheid om na de jaarwisseling nog wat beter te 
studeren. 

Gevolg: uw docent zat in de kerstvakantie stapels 
en stapels schaamteloos gezwam na te kijken, om 
zich dan in januari nóg eens te moeten buigen over 
de serieuze antwoorden van de wel-voorbereide 
studenten. Rendementsverbetering in de zin van 
minder uitval? Ik weet het niet, ik heb de statis-
tieken niet bijgehouden. Rendementsverbetering 
van de door mij geïnvesteerde tijd? Allesbehalve. 
Verhoogde druk en verspild werk. Gekkenwerk.

Pontifex en het derde blok
Twee jaar geleden werd onder protest van nage-
noeg alle afdelingen de zogenaamde 8-8-4-struc-
tuur in het onderwijs van de FGw ingevoerd. Ik 
weet niet of er al is geïnventariseerd wat de re-
sultaten zijn, maar ikzelf heb ervaring met twee 
8-8-4-modules: het grote inleidende vak waar ik 
het net al over had, en een geavanceerde bachelor-
module voor een twintigtal studenten. 

De bedoeling van zo’n module is dat er in de twee 
blokken van acht weken voor de kerstvakantie 
dusdanig intensief onderwijs wordt gegeven dat 
een student daarmee twintig uur per week zoet 

wordt gehouden. Tijdens het derde blok in janu-
ari mag er geen onderwijs meer worden gegeven, 
maar moet de docent de student wel veertig uur 
per week bezighouden. Dat laatste kan natuurlijk 
helemaal niet. In januari zijn immers de… inder-
daad, de herkansingen van de inleidingsvakken. 

Wanneer studenten twintig uur per week moeten 
studeren op eenzelfde onderwerp (in mijn geval 
een klassieke tekst en de debatten daarover), dan 
moet daar minstens twee keer twee uur werkcol-
lege tegenover staan. Dat is veel, en dat is hard 
werken voor beide partijen, maar het kan. 

Maar dat derde blok in januari, dat is écht een klus. 
Ik heb na de laatste collegeweek de studenten de 

keuze gegeven uit vier boeken over ons onder-
werp, met als opdracht daarover een soort review 
essay te schrijven: het boek te bespreken en te 
plaatsen in het bredere debat. In januari werden 
de opzetjes besproken, peer presentations gehou-
den in kleine groepjes, de eerste voldragen versies 
besproken, en aan het eind de definitieve versies 
nagekeken. 

De studenten – zo blijkt uit de evaluaties -  hebben 
die veertig uur maar ten dele gehaald. Ikzelf daar-
entegen zat daar ruim overheen en was een week 
te laat met het invoeren van de eindcijfers in Pon-
tifex. Die waren trouwens lang niet beroerd. Wan-

neer opgevoerde werkdruk inder-
daad resulteert in goede prestaties is 
dat een stuk beter te verdragen.

lange neus
Maar nog steeds niet zonder pro-
blemen. Gewoonlijk pleeg ik mijn  
onderwijs voor het tweede semes-
ter in januari voor te bereiden, maar 
daar had ik nu geen gelegenheid 
voor gehad. Al was dat deze keer 
niet zo erg. Ik wentel mij namelijk 
van februari tot september behaag-
lijk in een sabbatical leave. Zeven 
maanden geen onderwijs. Lange 
neus naar toetsdossiers, bindende 
studieadviezen, 8-8-4-structuren, 
rendementsverbeteringen en an-
dere tijdverzwelgers. Dat heeft mijn 
afdelingsleidster voor mij uit het 
vuur gesleept. Hulde en dank! Er zijn 
dus bestuurders die wel in de gaten 
hebben dat onderwijsdruk en onder-

zoek doen – publicatiedruk! – op gespannen voet 
met elkaar staan. 

Ik ga tenminste twee prachtartikelen afronden en 
wil een boek(je) in het Nederlands schrijven. Daar 
ben ik al die tijd niet aan toegekomen. In septem-
ber zie ik wel wat voor wurgconstructie ze dan 
weer hebben verzonnen. 

Organisatorische veranderingen, rendementsverhogingen en publicatiedruk: 
het leven van een universitair docent gaat dikwijls niet over rozen. 
De werkdruk is enorm. Gijs van Donselaar, docent wijsbegeerte, vertelt.  
tekst /// gijs van Donselaar    Beeld /// anne mondeel

gijs van Donselaar is docent in de vakgroep 
Philosophy and Public Affairs. vakken die hij 
heeft gegeven zijn onder andere Inleiding 
ethiek, Zorgen om de markt, theories of justice 
en vrijheid en autonomie.
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Rietveldpoëzie
Aan welk bijzonder gedicht geeft een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze maand de Fins-Nederlandse 
dichteres Kira Wuck (1978). Ze heeft gekozen voor een gedicht uit de bundel Melktanden van Martijn den Ouden.   
tekst /// anne Wijn   Beeld /// Jordie Volkerink

zo mechanisch en toch zo gerieflijk
hoe deze vrouwvriendelijke constructie
ons
met haar armen en naalden
door de haren streelt
en spiegels voorhoudt

wij lachen
ja wij lachen
wij hebben hier veel geld voor neergeteld

tirsa in een voorbijkruipende kabel-trapkar
krijst
dat ze de boel allicht een beetje hadden kunnen smeren

wij lachen
ja wij lachen
wij hebben hier veel geld voor neergeteld

opgewonden
gooit hij honden dood
Derrek de Bruut
in een donkere tunnel

wij lachen
ja wij lachen
wij hebben hier veel geld voor neergeteld

er worden trechters uitgedeeld
om vier uur is het ganzenvoedertijd
tirsa is al buiten
en ongewenst zwanger
van de parkeerpolitieman

wij lachen
ja wij lachen
wij hebben hier veel geld voor neergeteld

‘M artijn heeft net een tweede bundel uit-
gegeven. Ik heb hem nog niet gelezen.’ 
De kleine en ietwat verlegen Wuck 

bladert lang door de eerste bundel van Den Ou-
den. ‘Eigenlijk heb ik niet echt één favoriet gedicht. 
Maar ik vind deze debuutbundel wel goed. Martijn 
speelt verfrissend met taal. En ik hou wel van het 
wrange in zijn teksten.’ Waar dit – overigens titel-
loze – gedicht precies over gaat, is haar niet hele-
maal duidelijk. Maar dat geeft niet. ‘Het maakt niet 
zo veel uit wat er precies gebeurt. Het gaat om de 
refreinen. Daarin voel je de wrangheid.’ Het leven 
kent wrange kanten en die mogen opgeschreven 
worden, aldus Wuck. ‘Bepaalde onderwerpen die 
Martijn gebruikt zijn tijdloos. Eenzaamheid. Ver-
vreemding van de wereld om je heen. Dat zijn the-
ma’s waar mijn werk ook wel over gaat.’ 

entertainment
‘In dit gedicht willen mensen vermaakt worden. 
Het gaat over de verveling van onze vermaak- 
cultuur. Het zinnetje “wij hebben hier veel geld 
voor neergeteld” typeert dat. Ze zijn verplicht te 

lachen om wat er gebeurt, omdat ze er veel voor 
hebben betaald.’ In haar eigen werk probeert 
Wuck nooit te entertainen. Plots stellig: ‘Nee, ik 
streef er alleen naar het zo goed mogelijk te doen. 
Maar ik schrijf wat ik zelf wil schrijven.’ Over de 
vraag of ze niet ook af en toe bezig is met ver-
koopcijfers, is ze net zo duidelijk. ‘Je wil natuurlijk 
wel gelezen worden. Maar ik geloof dat er altijd  
publiek voor is als ik het op mijn eigen manier doe, 
en zo goed mogelijk. En dat publiek hoeft niet per 
se de massa te zijn.’

een taalkunstenaar
Wucks debuut Finse meisjes kwam in 2012 uit en 
werd alom bejubeld. Nu is het tijd voor een nieuw 
werk. ‘In een debuut kun je nog alles maken. Ik 
denk dat ik mij nu bewuster ben van het feit dat 
wat ik schrijf ook gelezen en beoordeeld kan wor-
den door anderen. Toch probeer ik daar niet teveel 
bij stil te staan.’
‘Aan Martijns bundel kun je zien dat het een de-
buut is, omdat het allemaal nog niet zo geordend 
is. Maar de gedichten hebben wel een eenduidige 

stijl. Ook dit gedicht heeft nét genoeg logica om 
het te kunnen begrijpen. Je weet bijvoorbeeld  
helemaal niet wie Tirsa of Derrek de Bruut is. Maar 
daar stoor ik me niet aan. Het is een opeenstape-
ling van gebeurtenissen, bijeengehouden door het 
refrein. Dat vind ik mooi. Het is moderne poëzie, 
die ook ontroert.’

Ze bladert verder door de bundel. Soms trekt ze 
met haar vingers denkbeeldige lijnen onder de 
zinnen. ‘Dit werk is heel los. En een beetje gejaagd. 
Er gebeuren veel dingen tegelijk. Dat past denk ik 
bij onze tijd. Onze aandacht versplintert snel.’ 
‘Martijn probeert ook niet te entertainen. Hij is 
meer een kunstenaar. Hij maakt kunst met taal. Hij 
heeft aan de Rietveldacademie gestudeerd. Ik vind 
zijn werk ook wel een beetje ‘Rietveldpoëzie’. En 
dat bedoel ik niet negatief.’ 

kunst&literatuur loFDICHt kunst&literatuur De HoKjeSAGenDA

4 en 5 april: socratisch Gesprek
Volksuniversiteit Amsterdam – 4e avond, 5e ochtend – €210
Voor die filosofiestudenten die zich geen zorgen hoeven maken om mondaine 
kwesties als geld is een socratisch gesprek een leuke manier om de dag door te 
komen. Dries Boele speelt voor Socrates en laat zijn cursisten voelen wat het is 
om een échte filosoof te zijn. Een die middenin het leven en de maatschappij staat. 
Deze cursus is ver te verkiezen boven zomaar zelf met mensen in gesprek gaan. 
Stel je voor…

11 april: vierde Kousbroeklezing door maxim Februari
De Rode Hoed – 20.00 uur – €9 (studenten)
Hebben we überhaupt iets aan alfa’s in het technologische tijdperk? Wat is de 
waarde van geesteswetenschappen in de toekomst? De digitale revolutie is een 
feit. Mens en machine zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar wat bete-
kent dit voor de mens? Maxim Februari gaat de strijd aan met alfasceptici om het 
belang van de rol van de geesteswetenschapper te verdedigen.

12 april: drift: onder invloed
LAB111 – 20.00 uur – €6 voor studenten (€8 aan de deur)
Dit grote door studenten georganiseerde filosofiefestival heeft voor ieder wat wils. 
Zo is er voor de politiekfilosofen een explosieve confrontatie tussen Paul Cliteur en 
Victor Kal over de rol van religie binnen de staat. Wordt het een theocratie of een 
seculiere superstaat? Onder het motto ‘staatsgevaarlijk’ zullen er zowel anarchis-
tische als statistische betogen zijn. Ook cultuurfilosofische lezingen over de Liefde 
en uiteraard Foucault zullen niet ontbreken.

17 april: alternatieve G8 van de filosofie
Lloyd Hotel, rode zaal – 19.00-23.00 uur – €0
Op 18 april vindt de stampvol uitverkochte G8 van de filosofie plaats. Omdat de  
line-up heel patriarchaal wit, westers en mannelijk is, wordt de dag van tevoren 
een alternatief georganiseerd. PhD-studenten uit alle windstreken zullen in lijn 
met de grote G8 vertellen over hun kijk op de samenleving. Sprekers van de of-
ficiële G8 zijn ook uitgenodigd. Na afloop mag het publiek zich in de filosofische 
discussies mengen en zullen de filosofen met elkaar en het publiek in debat gaan. 

Stereotypes bestaan. Lees hier elke maand de agenda van een karikatuur 
FGw’er. Hang rond in je eigen straatje of stap in de wereld van je favoriete cliché. 
Deze keer, in het kader van de Maand van de Filosofie: de filosofiestudent. 
Je kent ze wel. Lekker hokjesdenken.  tekst /// andrea speijer-Beek   Beeld /// claudia spinhoven

F ilosofie is weer hip. Ieder jaar zijn er meer eerstejaars filosofen dan het jaar ervoor. Maar let wel: 
deze aspirant-wijsgeren willen geen filosofie van de stoffige academische soort. Neem de populair-
filosoof to be, die over eerstewereldproblematiek schrijft. Onder het motto ‘geen moeilijk gedoe’ 

overgiet hij tegeltjeswijsheden met een dun laagje Plato. Dit tot grote ergernis van de studenten cul-
tuurfilosofie. Benjamin en Adorno zijn household names en zodra iemand ‘mimesis’ verkeerd gebruikt 
trekt de innerlijke cryptofascist als een one dimensional man op Facebook en Twitter zijn grootste broek 
aan. Een student metafysica herken je aan een beduimeld exemplaar van de Phaedrus met in de kantlijn 
aantekeningen in de kleuren van een Griekse landkaart. De logicastudent heeft zich, om ambiguïteit te 
voorkomen, wijselijk teruggetrokken in een ander gebouw met ondubbelzinnig ‘science’ op de gevel. 
De existentialist lijkt voorgoed naar Frankrijk verdwenen, de wetenschapsfilosoof naar Mars. Empirisch 
mogen wij nu concluderen dat ‘De Filosoof’ niet bestaat. Behalve dan die ene. 

Alle grote en prestigieuze filosofie-evenementen van de Maand van de Filosofie waren binnen no time 
strak uitverkocht. Om de Maand toch eer aan te doen selecteerden wij een aantal alternatieven.

23April

op 12 april draagt Kira Wuck voor op Wijsgerig 
Festival Drift in lab 111, Amsterdam.
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OOstkaapse brOOdbOOm
mIJn AmsterdAm

Wanneer we de Hortus binnenlopen wordt meteen duidelijk 
dat Jippe naast Archeologie ook Bèta-gamma, variant Biolo-
gie, doet. Vol enthousiasme leidt hij de fotografe en mij rond 
door verschillende kassen en langs planten die afkomstig zijn 
uit dezelfde plantensoortfamilie als zijn favoriet, de Oostkaap-
se broodboom.

‘Ik heb hier in de Hortus veel les gehad, vooral over tropische 
planten. Maar het is ook een heel leuke plek om af te spreken 
met vrienden. Veel mensen vinden planten saai, maar biolo-
gisch gezien zijn planten veel leuker dan dieren. Sowieso heb-
ben de natuur- en geesteswetenschappen meer raakvlakken 
dan de meeste mensen denken. Ook in de archeologie zijn 
planten heel belangrijk, bij opgravingen zeggen ze namelijk 
veel over het verleden.’

‘Elke plant in de Hortus heeft een eigen geschiedenis. Zo 
staat de cocaplant er niet meer, omdat de bladeren door toe-
risten werden meegenomen. De Oostkaapse broodboom is 
mijn favoriet. Als klein boompje werd hij in de achttiende eeuw 
uit Zuid-Afrika meegenomen naar Nederland. Na enkele om-
zwervingen – deze boom was onder andere in het bezit van 
Willem II – belandde hij in de collectie van de Hortus. Het is de 
oudste potplant in de westerse wereld.’ 

‘Een broodboom is altijd mannelijk of vrouwelijk en daarom 
hebben ze in de buurt van deze broodboom een vrouwtje ge-
zet. Elk jaar bestuiven ze elkaar, en krijgt de Hortus zaadjes 
om deze zeldzame soort een beetje te redden. Een soort van 
langeafstands-planten-liefdesrelatie dus.’

Een FGw’er laat zijn lievelingsplek in 
Amsterdam zien. Voor Jippe Kreuning (1993), 
student Archeologie en Bèta-gamma, is dat 
de Oostkaapse broodboom (Encephalartos 
altensteinii) in de Hortus Botanicus.  
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