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Zomaar wat roepen
‘We zijn geen roepende in de woestijn geweest. Er is geluisterd naar een groot deel van 
de academische gemeenschap.’ Het vertrek van Louise Gunning voelde volgens boven-
geciteerde woordvoerder van ReThink alsof het UvA-bestuur eindelijk genezen was van 
een chronisch aandoende doofheid. In de strijd om democratisering van het universitair 
bestuur is het vertrek van de CvB-voorzitter in die zin zeker een overwinning en dat niet 
het feit dat we nu ‘van haar af zijn’.  Maar haar vertrek betekent wel dat de roep van alle 
mensen die de petitie voor haar aftreden ondertekenden gehoord is. Betekent dat het 
bestuur geluisterd heeft naar de meningen van degenen die zij bestuurt en die mening 
in overweging heeft genomen, waarde heeft toegekend. En díé stap is er één richting 
democratie.
Want dat is wat democratie betekent: ruimte laten voor ieders mening, daar daadwer-
kelijk naar luisteren, hem proberen te begrijpen. Daartoe is het zaak dat bestuurder en 
bestuurde een voor elkaar begrijpelijke taal spreken. Pablo Kamsteeg beargumenteert in 
‘Zin of onzin’ dat een dergelijke taal momenteel op maar weinig plekken wordt gespro-
ken, een kwalijk gegeven, dat juist met inzet van universitaire taal- en cultuurstudies 
verholpen kan worden. 
Inderdaad, het spreken van een gezamenlijke taal blijkt ook in het academisch onder-
zoek aan onze faculteit van groot belang, zo ondervindt bijvoorbeeld promovendus Penn 
Ip, die de identiteit van Chinese geëmigreerde vrouwen onderzoekt en daartoe binnen-
kort afreist naar Shanghai om met mensen uit haar doelgroep te praten. Professioneel 
voorlezer Jan Meng looft in De Ode Harry Potter-vertaler Wiebe Buddingh, omdat hij de 
tovenaarsboeken niet alleen leesbaar maakte voor niet-Engelssprekenden, maar aan de 
boeken met zijn vertaling ook nog iets toevoegde, de harry-pottertaal verrijkte - denk 
aan briljante vondsten als ‘brulbrief’ en ‘sluipwegwijzer’.
Zelfs over het onzegbare valt in een bepaalde taal iets te zeggen, stelt hoogleraar  
Slavistiek Ellen Rutten in Lofdicht. En dat is literaire taal: het gedicht Silentium! maakt 
iets onzegbaars zegbaar en daarmee iets onbegrijpelijks begrijpelijk. Dat vermogen van 
literaire taal onderschrijft columnist en sportverslaggever Bert Wagendorp: alles wat níét 
te zien is in de film Ventoux die deze maand verschijnt, kon hij kwijt in de boekversie 
van het fietsverhaal.
Taal- en cultuurstudies zijn gericht op het bestuderen of ontwerpen van gemeenschap-
pelijke talen. En daarmee fundamenteel democratisch. Wanneer ze dus stellen ook zo 
bestuurd te willen worden, roepen ze dus echt niet zomaar wat.

Jesse Beentjes en Kim Schoof
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Binnenkort vertrekt Penn Ip naar Shanghai 
om verder te gaan met haar veldwerk. Daar 
zal ze voor de tweede keer drie maanden 

lang vrouwelijke migranten interviewen voor haar 
onderzoek. ‘Mijn onderzoek focust zich op onge-
trouwde vrouwen die vanuit het platteland naar 
Shanghai trekken om te gaan werken in de stad. 
Ik richt me specifiek op de vrouwen die werkzaam 
zijn in de dienstensector, zoals restaurants en 
beauty-, hair- en nailsalons. Ik bestudeer hoe zij 
een gevoel van thuis ervaren en hoe zij een thuis 
creëren in de stad.’

Leftover women
Het onderzoek van Ip maakt deel uit van een ver-
gelijkend onderzoek tussen Shanghai en Delhi 
naar de ‘nieuwe’ Aziatische vrouw. Ze interviewt 
hiervoor niet alleen vrouwelijke migranten in 
Shanghai, maar ook lokale Shanghainezen over 
hun kijk op deze laaggeschoolde vrouwen. ‘Mijn 
onderzoek bestaat uit twee delen. De ene helft be-
slaat etnografisch onderzoek: de interviews en de 
observaties. De andere helft bestaat uit discours- 
en visuele analyse. Daarbij zal ik onder andere 
films, documentaires en boeken analyseren. Welke 
precies beslis ik later. Ik zit nu nog in de eerste fase 
van het veldwerk. Verder maak ik gebruik van de 
affect theory. Affect heeft te maken met  gevoelens; 
hoe je iets meemaakt en wat dat met je doet. Ik 
kijk bijvoorbeeld naar de emotionele invloed die 
de ruimte, de klanten en de lokale bevolking in 
Shanghai op de vrouwen kunnen hebben en hoe 
dit hun perspectief op thuis verandert.’ 

HOMO PROMOVENDUS

‘Een groot probleem onder vrouwelijke migranten 
is een gevoel van eenzaamheid en spiritual home-
lessness. Ik vraag ze ‘thuis’ te definiëren. Bij een di-
recte vraag antwoorden ze dat Shanghai niet hun 
thuis is; dat zij zich hier niet thuis voelen. Maar 
als ik ze verdere vragen stel kom ik erachter dat 
ze zich wel thuis voelen in Shanghai, maar niet op 
de manier waarop zij thuis kennen. Ze vertellen 
bijvoorbeeld dat ze zich nauw verbonden voelen 
met hun collega’s; dat ze als broers en zussen zijn. 
Ik wil dus het begrip ‘thuis’ breder trekken. Dat 
geldt ook voor het begrip ‘single’, waar vaak een 
wettelijke status mee bedoeld wordt. In het begin 
van het interview vraag ik al naar hun wettelijke 

status. Als ik er later nogmaals dieper op in ga, zijn 
sommige vrouwen zelfs beledigd. Hun reactie op 
de vragen en de antwoorden die zij geven vertel-
len mij hoe de vrouwen zelf single zijn definiëren.’ 

‘Veel vrouwen willen uiteindelijk weer teruggaan. 
Dat komt onder andere door het huishoudregis-
tratiesysteem (hukou) in China, waarbij iedereen 
geregistreerd is op een bepaalde plek en er onder-
scheid wordt gemaakt tussen een plattelandshu-
kou en een stadshukou. Het is voor migranten van 
het platteland heel moeilijk om een permanente 
verblijfsvergunning voor de stad te krijgen. Een 
andere reden is de toenemende druk om te gaan 

trouwen. Die druk is zelfs zo erg dat als vrouwen 
op hun zevenentwintigste nog niet getrouwd zijn, 
ze leftover women genoemd worden. Ik kan me 
hier heel erg aan storen. Dat is ook hoe ik in dit 
onderwerp geïnteresseerd ben geraakt.’ 

Onzichtbaar
Ip groeide op in Hongkong en woont sinds een 
paar jaar in Amsterdam. Daar schreef ze ook cre-
atief werk; ze heeft drie boeken gepubliceerd. Op 
dit moment werkt ze aan een lesbisch liefdesver-
haal dat speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Ook heeft ze een blog over liefde in Amsterdam, 
waarop ze verhalen van mensen die ze op straat 
interviewt plaatst. Haar creatieve kant komt ook 
terug in het onderzoek. ‘Ik wil de vrouwen vrijelijk 
laten praten. Ik had van te voren al een bepaald 
beeld van hun leven door films, documentaires en 
het nieuws. Maar wanneer ik naar hun verhalen 
en ervaringen luister worden veel van mijn ver-
onderstellingen onderuit gehaald. Veel bestaande 
onderzoeksliteratuur richt zich op migranten die 
in de fabrieken werken, maar ik concentreer me 
juist op de dienstensector.’ 

‘Toen ik een vriendin vertelde over mijn project zei 
zij dat er geen migranten in Shanghai waren. Ik 
vertelde dat er vier miljoen vrouwelijke migranten 
zijn. Maar zij zag ze niet. De lokale bevolking praat 
niet met ze. Ze zijn onzichtbaar. Met dit onderzoek 
wil ik ze zichtbaar maken. De vrouwelijke migran-
ten doen hun best om zich aan te passen aan het 
leven in de stad. Ze werken vaak heel hard; de 
vrouwen die werken in een restaurant werken zes 
dagen per week van tien uur ’s ochtends tot één 
uur ’s nachts. Ze liggen vaak samen met zes andere 
werkers in een slaapzaal. Ik bewonder deze vrou-
wen.’ 

ALS VROUWEN OP HUN 
ZEVENENTWINTIGSTE 
NOG NIET GETROUWD 

ZIJN WORDEN 
ZE LEFTOVER WOMEN 

GENOEMD

Wie zijn die promoverende geestes-
wetenschappers eigenlijk? Waar gaat 
hun proefschrift over en waarom juist 
dáárover? Deze maand Penn Ip (1982), 
over haar onderzoek naar ongetrouwde 
vrouwelijke migranten in Shanghai.    
Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Daniel Webb
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14.51

Ruim op tijd en met hoge verwachtingen staat een 
kleine kudde studenten op Irene de Jong te wachten 
voor P.C. Hoofthuis 1.05. 

15.00
Een classicus in spe ijsbeert door de gang. Er wordt 
opgelucht gereageerd bij de verschijning van een vro-
lijk gestemde De Jong. Iedereen hobbelt naar binnen.

15.03
Het college begint met een teleurstelling voor de echte 
boekenwurmen: door de vele feestdagen zullen er een 
aantal colleges uitvallen. 

15.09
‘Alles begint met Homerus,’ stelt De Jong. ‘Hij was 
de belangrijkste auteur van de Griekse literatuur, 
zelfs van de hele oudheid. Qua impact en cultureel 
belang waren de Ilias en Odyssee te vergelijken met 
de Bijbel.’

15.13
De syllabus blijkt door een fout niet op Blackboard 
te staan. ‘God, ja, ik ben ook een oude vrouw,’ grapt 
De Jong. Niemand lijkt het haar kwalijk te nemen. Er 
wordt besloten om de syllabus te gaan kopiëren en 
de pauze van het college over te slaan. De Jong vliegt 
naar de zevende verdieping en laat de klas verward 
achter.

15.24
Na haar terugkeer begint De Jong voor te lezen uit de 
Ilias 12.41-50. ‘Dit is nou een typische homerische 
vergelijking.’ De Jong vertelt ons dat Homerus bekend 
staat om zijn vele vergelijkingen tussen mens en dier. 
Is dit een literaire techniek, of dacht Homerus werke-
lijk dat dieren dezelfde emoties hebben als mensen?

15.29
De Jong leest een deel van de 62 dieren op die 
Homerus in zijn verhalen gebruikt. ‘Niet zo snel!’ gilt 
een student. Gelukkig is de zoölogische lijst geen 
tentamenstof.

15.57
De Jong slaat kort de cognitieve weg in en vertelt over 
gorilla’s die rouwen en de hersencapaciteit van dol-
fijnen en olifanten. Misschien hebben dieren ook wel 
echt emoties en was de gedachtegang van Homerus 
zo gek nog niet.

16.04
De Jong, die voor een classicus over een flinke vo-
cabulaire aan hippe Engelse termen beschikt, vertelt 
dat Achilles na de dood van zijn vriend Patroclus 
‘helemaal berserk’ gaat. De klassieken klonken nog 
nooit zo Rambo.

16.26
Er wordt geconcludeerd dat Homerus misschien wel 
geloofde dat dieren emoties hebben, maar dat de 
vergelijkingen vooral werden gebruikt als middel om 
menselijke emoties beter te kunnen beschrijven.

16.36
Het college eindigt met een responsief deel. Een 
aantal kwispelende classici stellen vragen en komen 
met vergelijkingen met het oude China, waar dieren 
ook een belangrijke rol speelden.

16.45
Stipt op tijd wordt de kudde studenten vrijgelaten na 
een leerzaam maar ietwat rommelig college. 

Herbeleef met Babel de belangrijkste momenten van een FGw-college. 
Deze maand: Highlights uit de klassieke literatuur. Dit vak geeft de 
student inzicht in de verschillende centrale genres, teksten en thema’s uit 
de Griekse en Latijnse literatuur.   Tekst /// Vincent Smit   Beeld /// Midas van Son

De beesten van 
Homerus

Cursus: Highlights uit de klassieke literatuur
Onderwijsinstituut: Taal- en letterkunde
Docent: dr. P.S. Gerbrandy en 
prof. dr. I.J.F. de Jong
Inhoud: centrale genres, teksten en thema’s 
uit de klassieke literatuur
Publiek: FGw’ers, voornamelijk studenten 
Griekse en Latijnse taal en cultuur

Mei 20154

Een gevoel van thuis

 

Penn ip
 32 jaar
Studie
 Bachelor in Humanities aan de Hong Kong 
 Baptist University (2004)
 Master in Intercultural studies aan de Cinese 
 University of Hong Kong (2005) en de onder-
 zoeksmater Cultural Analysis aan de UvA (2012)
Promoveert op
 hoe ongetrouwde vrouwelijke migranten in 
 Shanghai een gevoel van thuis ervaren en 
 creëren, onder de titel Affect and Urbanity: 
 Single Migrant Women’s “Home” in Shanghai
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'Ik ben in 2014 afgestudeerd in de studierich-
ting Franse taal & cultuur. Van huis uit heb ik 
geen directe connectie met de Franse taal: ik 

heb geen Franse familie en mijn ouders spreken 
het allebei nauwelijks. Ik vond het op het de mid-
delbare school gewoon zo leuk dat ik er na mijn 
vwo-diploma mee verder wilde.’ Tijdens zijn ba-
chelor heeft Arick een Erasmusjaar Kunstgeschie-
denis gedaan in Amiens, Noord-Frankrijk. In dit 
studentenstadje, dat vergelijkbaar is met Leiden 
of Delft, gaf hij daarnaast ook les in Nederlandse 
spreekvaardigheid aan Fransen. ‘Dat was echt jip-
en-jannekeniveau hoor. Soms wilden ze voorna-
melijk leren hoe ze net over de grens wiet konden 
bestellen.’ 

Om bij te verdienen tijdens zijn studie begon Arick 
als recruiter bij het bedrijf France Communica-
tion in Amsterdam. Na het behalen van zijn ba-
chelor kon hij er blijven. France Communication 
is een wervings- en selectiebureau dat werkt als 
bemiddelaar tussen Franssprekend personeel en 
werkgevers in Nederland. ‘Als bedrijven Fransta-
lige medewerkers nodig hebben, maken wij een 
selectie van werknemers waarvan wij denken dat 

ze geschikt zijn. Die potentiële werknemers hel-
pen we vervolgens op weg in Nederland. De cul-
tuurverschillen tussen Frankrijk en Nederland zijn 
namelijk groter dan je denkt.’ 

Cultuurverschillen
‘In Frankrijk heerst bijvoorbeeld een veel sterke-
re hiërarchie op de werkvloer. Dat je in je pauze  
gewoon een broodje kaas zit te eten met je baas 
is daar ondenkbaar. Soms levert dat miscommuni-
catie op, omdat een Franse werknemer het bij-
voorbeeld lastig te begrijpen vindt dat hij na dat 
gemoedelijke broodje wel weer gewoon moet 
doen wat de baas hem zegt. Dat soort verschil-
len zijn voor werknemers erg handig om te we-
ten voordat ze hier aan een baan gaan beginnen. 
Omdat ik een tijd in Frankrijk heb gewoond, ken 
ik beide culturen vrij goed. Ik vind de gesprekken 
met de nieuwe werknemers dan ook het leukst.  
Ik kan mijn taalvaardigheid en kennis concreet in-
zetten.’ 

‘Dit kan heel erg verschillen. Eigenlijk hebben  
we plaats voor iedereen die de Franse taal goed 
beheerst, en daarnaast Nederlands of minstens 

Engels spreekt. Veel Fransen, Belgen en Frans- 
talige Afrikanen die hier komen wonen, schrijven 
zich bij ons in. Soms zijn het geen werknemers, 
maar Franse bedrijven die aankloppen voor be-
middeling met het Nederlandse bedrijfsleven.’

Adviesbureauambities
‘Voor nu vind ik mijn werk prima, maar het is niet 
mijn droombaan. De gesprekken met werknemers 
vind ik leuk, maar het grootste gedeelte van de dag 
is het eigenlijk gewoon een kantoorbaan. Ik zou 
graag een intercultureel adviesbureau willen op-
zetten, waarbij ik me nog meer kan richten op het 
bemiddelen tussen bedrijven in Nederland en 
Frankrijk. Zo had ik laatst contact met een Franse 
leverancier van badmutsautomaten. In Frankrijk 
staan deze automaten in alle zwembaden, omdat 
het dragen van een badmuts daar verplicht is. Dit 
bedrijf klopte bij ons aan: het wilde de automaten 
naar Nederland halen. Dan moet je zo iemand uit-
leggen dat zoiets in Nederland nooit zal aanslaan 
omdat hier vrijwel niemand een badmuts draagt 
als hij gaat zwemmen. Dat soort dingen vind ik erg 
leuk.’ 

 
Arick Lelieveld
 25 jaar
Studie 
 Bachelor Franse taal en cultuur met minor 
 Kunstgeschiedenis en een minor Maghreb 
 Studies, UvA
Afstudeerjaar 
 2014
Werk 
 recruiter bij France Communication
Salaris
 €2200 per maand

Bienvenue aux Pays-Bas
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven na de 
faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse; iedere maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. 
Deze keer: Arick Lelieveld (1990), recruiter bij France Communication.   Tekst /// Bruno Prent en Anne Wijn   Beeld /// Jordie Volkerink

BROOD OP DE PLANK HET INTERVIEW

Freek de Leek
Vanaf 1 september geeft Freek de Jonge (1944) als honorary fellow van de FGw college 

aan de UvA. Een gesprek over zijn voorbereidingen en ideeën. Als kennismaking. 
Tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Daniel Webb
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‘Ik had om een eredoctoraat gevraagd. Dat kon 
de UvA me niet geven, omdat ik niet offici-
eel afgestudeerd was of zoiets, dus kwamen 

ze met dit honorary fellowship in de plaats. Pier-
re Audi en Arnon Grunberg hadden ze al gehad, 
dus nu was ik aan de beurt.’ Freek de Jonge lacht. 
‘Neem dat maar niet helemaal serieus, hoor.’ 

Het allerhoogste
De cabaretier leunt ontspannen achterover aan 
een tafel vol boeken in zijn ruime huis in Muider-
berg. Strak in ’t pak en goed geluimd praat hij rus-
tig over de maatschappij, over religie, identiteit en 
de universiteit, die voor De Jonge heilig is. ‘Zelf heb 
ik een tijdje culturele antropologie gestudeerd. 
Voor mij was de academische gemeenschap inder-
tijd niet weggelegd, het kostte me teveel moeite en 
ik stapte over naar de Kleinkunstacademie. Toch 
ben ik ben heel erg blij dat ik er een paar jaar deel 
van heb kunnen uitmaken. De universiteit is voor 
mij vormender geweest dan de Kleinkunstacade-
mie, beter.’ Hij is even stil en begint over de eman-
cipatie van zijn familie te vertellen.

‘Mijn grootvader was een jongen van het plat-
teland, zonder enig vooruitzicht. Gedoemd om 
boerenknecht te worden. Maar op een gegeven 
moment beweerde hij dat hij een roeping had 
gekregen, terwijl hij op een hek zat met een gras-
sprietje in zijn mond. Wij zouden zeggen dat hij 
een brainwave had of zo, maar hij heeft er het god-
delijke aan verbonden en is Bijbels gaan colporte-
ren in Brabant. Een bijzondere stap: op deze ma-
nier konden gelovigen verheven worden en was 
de pastoor niet meer degene die de Bijbel voorlas. 
Als evangelist mocht mijn grootvader het woord 
voeren, maar niet de sacramenten bedienen. Het 
was logisch dat mijn vader dat wel zou gaan doen: 
na zijn studie vergelijkende theologie werd hij do-
minee. Door die oecumenische opleiding was hij 
heel ruimhartig, bevrijd van burgerlijke kramp. Hij 
heeft ons ook heel vrij opgevoed, en daarin de uni-
versiteit altijd als het allerhoogste wat er bestaat 
voorgesteld. Daarom ben ik heel erg vereerd dat ik 
daar straks les mag geven, zelfs zonder dat ik mijn 
studie heb afgemaakt.’

[Tussenkop] Bezieling voor een betere wereld
Van september tot december verzorgt De Jonge als 
honorary fellow aan de FGw een collegereeks voor 
alle UvA-studenten, waarin hij aan de hand van 
een thema de geesteswetenschappen aan andere 
academische disciplines verbindt. Die thema’s zijn 
secularisatie, onderwijs, medische ethiek, demo-
cratie en media, economie en transitie. De Jonges 
colleges worden in de middag gevolgd door work-
shops met gastsprekers voor studenten en overige 
belangstellenden. Enthousiast: ‘Ze vragen niet 
voor niets iemand van buiten de universiteit om 
dit te doen. Ik heb tijdens mijn carrière heel veel 
teksten geschreven. Over de maatschappij, over 
secularisatie, noem maar op… Die teksten vormen 
de basis voor deze colleges. Ik put uit mijn vak, zo-
als een professor of weet ik het, ik ga uit van wat ik 

weet.’ Stilte. ‘Wat ik heb geschreven is alleen niet 
wetenschappelijk, het is cabaret. Eigenlijk ben ik 
straks aan de universiteit dus Freek de Leek. Maar 
ik heb mijn teksten wel aan een publiek getoetst 
en heb daarbij gevoeld dat er een grond van waar-
heid in zit.’ 

‘Eén van mijn wensen is om de bezieling die voor 
mijn gevoel vroeger van de universiteit uitging 
te vinden. Ik ben van mening dat door het ren-
dementsdenken, door steeds kortere studies die 
vooral op carrière gericht zijn, de geest van de 
oude homo universalis is verdwenen en studies 
alleen op hun directe nut worden beoordeeld. Er 
staat zo’n enorme druk op studenten: ik ben inder-
tijd voortgekomen uit het studentencabaret, dat 

was heel populair in de jaren vijftig. Nu hebben 
studenten daar geen tijd meer voor, ik zie daar dus 
niet snel weer een cabaretier uit voortkomen. Daar 
moet je natuurlijk de vraag bij stellen of dat erg is.’ 

Peinzend: ‘Uiteindelijk is volgens mij daarop het 
antwoord dat het marginale juist de kracht van de 
universiteit is. Grote inzichten hoeven niet voort te 
komen uit een groep van duizend studenten, maar 
kunnen ook door één of twee studenten Russisch 
worden gedaan. Je kan best een LOI-cursus Rus-
sisch doen, maar dan kom je nooit tot de kern van 
die cultuur, dan begrijp je niet wat je doet. Onder-
wijs moet een methode zijn om een mens levens-
kunst bij te brengen, maar het wordt nu steeds 
meer een manier om te zorgen dat je geld verdient, 
dat je kan overleven. Het wonderlijke van die over-
levingsgedachte is dat we weten dat die manier 
van leven, waarin ieder voor zich overleeft, de we-
reld te gronde aan het richten is. We moeten veel 
meer de richting van de levenskunst op dan dat we 
alleen maar met geld in de weer zijn, dat levert op 
de lange termijn een betere wereld op.’ 

‘Tijdens mijn periode als honorary fellow maak ik 
ook een documentaire daarover. Het eerste shot 
daarvoor is al gedraaid: ik loop de trap van het 
Bungehuis op. Aan het einde van de documentaire 

loop ik er weer uit, maar dan is het een chique ho-
tel geworden.’ Over de Maagdenhuisbezetting: ‘Ik 
heb geprobeerd in het Maagdenhuis iets te doen, 
ik heb wat gesprekken gevoerd, maar ik voelde een 
bepaald soort achterdocht. Een beetje ‘wat moeten 
we met die man’, dus ik heb me verder niet opge-
drongen.’ De Jonge zegt kritisch te zijn, maar niet 
kritisch om het kritisch zijn. ‘Hoewel ik de huidige 
nadruk op rendement niet goed vind, ga ik niet uit 
van kwade wil. Ik geloof niet dat het CvB het slecht 
met de universiteit voor had en heeft. Sterker nog: 
ik denk dat als de ex-Maagdenhuisbezetters zelf 
twee jaar het CvB zouden zijn, ze uiteindelijk op 
hetzelfde zouden uitkomen. Beide kanten hebben 
binnen hun eigen referentiekader gelijk: het CvB 
moet bezuinigen, de studenten moeten een goede, 
brede opleiding krijgen. Daarbinnen beschouw ik 
mezelf absoluut niet als partij. In die hele Maag-
denhuisactie heb ik een goed alternatief gemist. 
Democratisering is immers niet het tegenoverge-
stelde van het rendementsdenken. Volgens mij is 
dat bezieling.’ 

Volslagen idiotie
De Jonge hoopt dat hij, naast het feit dat hij stu-
denten een flinke dosis kritisch denkvermogen en 
begeestering wil meegeven, er zelf ook iets voor 
terugkrijgt. ‘Ik heb allerlei vragen, waar ik over wil 
praten. Die vragen komen terug in de zes thema’s, 
die ieder een eigen college krijgen. Over econo-
mie: ‘Waarom kunnen economen geen systeem 
ontwikkelen waarin een gebruiksmiddel als geld 
niet verkeerd gebruikt wordt, en alle middelen 
niet naar een heel kleine bovenklasse stromen? Is 
het een oplossing om iedereen een basisinkomen 
te geven?’ Over medische ethiek: ‘Ik ga dat college 
samen met mijn dochter verzorgen. Zij is zelf af-
gestudeerd in medische biologie aan de UvA, en 
heeft vorig jaar haar eerste kind verloren, dat acht 
jaar leefde met een ernstige hartafwijking.’ Hij is 
even stil. ‘Heel heftig, ja. De vraag in dat college is 
of we moeten willen wat we kunnen.’ De Jonge wil 
niet alleen de antwoorden bij deskundigen zoeken, 
maar juist met studenten in discussie gaan. ‘Ik wil 
toetsen of mijn ideeën enigszins houdbaar zijn, of 
dat het volslagen idiotie is.’ 

In zijn shows heeft hij veel gedaan met seculari-
sering en de invloed daarvan op de maatschappij, 
een thema dat centraal staat in één van zijn col-
leges. ‘Ik ben op een gegeven moment opgehouden 
met in een persoonlijke God te geloven, maar ik 
kan wel rationeel inzien dat het één van de beste 
ideeën is die de mens ooit gehad heeft. Door een 
hogere macht boven jezelf te stellen, waar je ver-

antwoording aan moet afleggen, verplicht je jezelf 
daar ook toe. Als er geen God is, ontbreekt ook de 
noodzaak tot biechten en boete doen, en tot in-
leving in anderen. Terwijl ik dat juist één van de 
mooiste menselijke vermogens vind: het vermo-
gen tot transcenderen. Maar ja, dat moet je wel 
leren. Als we generaties lang niet meer worden 
opgevoed met religie, vrees ik dat er iets robotesks 
in de mens komt. Is het humanisme in staat om dat 
gat op te vullen?’ Hij zwijgt even. ‘Eigenlijk moet je 
de discussie over God zonder God voeren.’ 

In het tweede semester geeft De Jonge een reeks 
van twintig bijeenkomsten, over zijn visie op de 
ontwikkeling van de maatschappij in de afgelopen 
zestig jaar. ‘Dat doe ik op persoonlijke voet, aan 
de hand van vijf periodes in mijn leven. Dat gaat 
volgens een vast stramien: telkens zijn die perio-
des verdeeld in vier bijeenkomsten, waarin ik inga 
op de stand van zaken in het theater, in ons gezin, 
in de maatschappij en in het geloof in dat tijdvak. 
Ook wil ik specifieke dingen doen, maar die moe-
ten ter plekke ontstaan: als er op jouw faculteit een 
professor of een docent is die mij kent, en iets van 

mij wil weten of bediscussiëren in een college, is 
één telefoontje genoeg. Daarnaast geef ik tien lied-
jesavonden.’ Vrolijk: ‘Uit mijn tijd aan de UvA gaat 
ongetwijfeld een nieuwe show voortvloeien. Of 
misschien vind ik het zo leuk dat ik er mee doorga.’

Het gesprek is ten einde. Ik zeg dat het me alles is 
meegevallen, dat mensen me hadden gewaar-
schuwd dat De Jonge een zure, oude man was. ‘Ja, 
die beeldvorming hè. Daar moet je op een gegeven 
moment aan gaan voldoen, ook al druist het in te-
gen je identiteit. Binnen vijf minuten hebben men-
sen je imago bepaald. Kom er dan maar weer eens 
vanaf.’ 

HET INTERVIEW
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EIGENLIJK MOET JE DE 
DISCUSSIE OVER GOD 
ZONDER GOD VOEREN

DOOR HET 
RENDEMENTSDENKEN 
IS DE GEEST VAN DE 
HOMO UNIVERSALIS 

VERDWENEN

Freek de Jonge geeft vanaf september een 
zestal colleges als honorary fellow aan de FGw, 
die toegankelijk zijn voor alle UvA-studenten. 
Aanmelding voor de collegereeks gaat via SIS 
tussen 18 juni en 2 juli. 
Inschrijven voor de workshops gaat de  via de 
Illustere School: www.is.uva.nl

HET INTERVIEW
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Kroeg: Café Kuyper
Waar: Linnaeusstraat 79
Open tot: vrijdag en zaterdag tot 3:00 uur, andere dagen tot 1:00 uur
Klassieker want: voor elk dagdeel wat wils

Cafe Kuyper aan de Linnaeusstraat is wellicht een vreemde eend in de bijt in 
dit overzicht. Geen kleedjes op de tafels, geen hoogblonde Anita’s, en geen au-
gurken in een pot. Maar wel bruin. Of in ieder geval lichtbruin. Op vrijdag- en 
zaterdagavond kun je dit café beter mijden, aangezien alle yuppen uit Water-
graafsmeer zich hier dan verzamelen – op alle andere dagen is het een re-
laxed café, waar je zelfgemaakte spekkoek bij de koffie krijgt en waar de over-
gebleven croissantjes onder de aanwezigen worden verdeeld wanneer het 
ontbijt op zijn einde loopt. Het terras is verwarmd, het barpersoneel hoogst 
vriendelijk en de biertjes zijn goed. Een Zatte, een Natte, een Columbus of een 
Mannenliefde: alle modieuze (maar goede!) bieren worden geserveerd. Een 
perfect startpunt voor een zomerse kroegentocht rond het Oosterpark. Uitge-
breid ontbijten, lunchen en borrelen is mogelijk: avondeten serveert Kuyper 
alleen op woensdag. Maar met zoveel borrelmogelijkheden kan je je diner wel 
overslaan.

Tekst: Fien Veldman

Kroeg: Volkskoffiehuis
Waar: Spaarndammerstraat 872
Open tot: wisselend
Klassieker want: no-nonsense en broodje bal 

Het Volkskoffiehuis is een van de laatste plekken van de Spaarndammerbuurt 
waar de laatste ras-Amsterdammers, verdwaalde types en buurtbewoners 
van deze voormalige arbeiderswijk bijeenkomen. Hoewel de Spaarndam-

merbuurt langzaam aan het veryuppen is, heeft de tijd in het Volkskoffiehuis 
stilgestaan. De muren bestaan uit een mix van crèmekleurige tegeltjes met 
groene print en houten latten, de meubels zijn van donkerbruin hout, voor de 
ramen hangen witte gordijntjes en de vloer is bedekt met bruine tegels. Ook 
de kaart bestaat uit ouderwetse (lees: lage) prijzen en er is geen hip drankje 
op te vinden. Wel twee standaard biersoorten, koffie en de klassieke broodjes, 
zoals het overheerlijke broodje bal: twee enorme gehaktballen op een kadetje 
met mosterd en augurk. Terwijl je tevreden het broodje naar binnen werkt 
hoor je op de achtergrond de buurtroddels en sores van stamgasten in plat 
Amsterdams voorbijkomen. Het Volkskoffiehuis is een ideaal café voor een 
rustig bakkie pleur, maar zo nu en dan ook te bezoeken voor een ‘Amsterdam-
se-klassiekers-meezingavond’.

Tekst: Aimée Plukker

Kroeg: Café Biljard Hans
Waar: Amstelveenseweg 69
Open tot: vrijdag en zaterdag tot 3:00 uur, andere dagen tot 1:00 uur
Klassieker want: behoorlijk in de lorum

Hoge ronde tafels met daarop dikke tapijten, overvloedig vilt op de bar en  
fluweelbelegde krukken. Tante Annie tapt in glaswerk dat je kent uit de kris-
talkast van je grootmoeder en de kat (Cocky) heeft net als de rest van het 
personeel op de website een persoonlijke pagina. Hans’ feestjes zijn immer 
fout. Met kerst hangen de plastic maretakken tot in de rookruimte – het eni-
ge gedeelte van de kroeg dat niet doorgaans blauw staat. Af en toe Ajax. In  
potentie altijd een potje pool. Koffie komt met een leutje. En soep met ballen 
op zondag.

Tekst: Kim Schoof 
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Kroeg: Spelletjescafé 2 Klaveren
Waar: De Clerqstraat 136
Open tot: 22:00 uur
Klassieker want: spelletjes!

De kerstlampjes hangen in Spelletjescafé 2 Klaveren alle seizoenen voor de 
ramen. Evenals het krijtbord met het statement ‘Gezelligheid vind je hier’. Het 
ruime café bevindt zich aan de drukke De Clerqstraat, met uitzicht over de 
Wiegbrug. De grote spelletjeskast achter in het café is gevuld met uiteenlo-
pende klassiekers, van Risk tot Pim Pam Pet. Natuurlijk ontbreekt het ook niet 
aan een nodige voorraad kaartspellen. De plakkerige bruine bar, de witte te-
gelvloer en de praktische (lees: weinig sfeervolle) verlichting geven het café 
een ietwat goedkoop uiterlijk. Maar het is er dan ook goedkoop. Een daghap 
voor onder de tien euro, hamburgers voor rond de zes. Daarnaast zijn er na-
tuurlijk uitsmijters, bitterballen en pannenkoeken, allemaal niet duur. Zo uit-
gebreid als de menukaart is, zo beperkt is die van de drank. Bier is pils. Rechts 
achter de bar is een kleine rookruimte waar de verslaafde onder verrassend 
knus licht zijn nicotine kan nuttigen. Wie op zaterdagavond zin heeft in een 
simpele maaltijd, een biertje en een goed potje klaverjassen is bij 2 Klaveren 
op zijn plek. Maar voor een lekkere avond doorzakken moet je ergens anders 
zijn.

Tekst: Anne Wijn

Kroeg: Café De Buurvrouw
Waar: Sint Pieterspoortsteeg 29
Open tot: vrijdag en zaterdag 4:00 uur, andere dagen tot 3:00 uur
Klassieker want: de ideale afzakker

In de diepste krochten van de Nes bevindt zich een kroeg zo duister, dat al-
leen de dapperste drakendoders haar durven te betreden. Als de Mokumse 
avond ten einde loopt en alle andere kroegen sluiten, verzamelen zich hier 
schavuiten van allerhande allooi: studenten, toeristen en zakenmannen, op 
zoek naar een laatste waterpunt. Ongeacht het uur van de nacht, in De Buur-
vrouw is altijd nog volk. Ook de redactie van uw favoriete faculteitsblad is hier 
na de redactievergadering geregeld te vinden. De bierselectie is klein maar 
goed: neem een Leffe van de tap of een Vedett, Westmalle of Natte uit de fles. 
Borrelhappen zijn er niet (eating is cheating), maar bij De Buurvrouw kom je 
ook niet om te eten. Bij De Buurvrouw kom je voor dat laatste afzakkertje, die 
laatste dans met een donkere vreemdeling. Muurvullende schilderingen, een 
ronddraaiend poppenhoofd en een grote octopuslamp: het interieur is bruin, 
maar traditioneel zouden we het niet noemen. Toch is De Buurvrouw een klas-
sieke Amsterdamse kroeg. Want de avond mag dan ten einde lopen, voor wie 
De Buurvrouw binnen stapt, is het avontuur pas net begonnen.

Tekst: Hanna Bijl

Kroeg: Café ’t Sluisje
Waar: Nieuwendammerdijk 297
Open tot: wisselend
Klassieker want: oer-Hollands

Diep in Amsterdam-Noord bevindt zich een oer-Hollands bruin café, ’t Sluisje 
genaamd. Het gebouw kent een geschiedenis van bijna vijfhonderd jaar en dat 
voel je zowel binnen – waar het bruine meubilair en de authentieke scheeps-
vaartattributen een oud-Amsterdamse sfeer creëren – als buiten. Het café 
beschikt over een ruim terras aan het water. ’s Zomers kun je hier heerlijk ge-
nieten van een drankje op ‘één van de mooiste plekjes van Amsterdam’, aldus 
de website. De bierkaart is weinig indrukwekkend, maar de vijf tapbieren zijn 
een fijne selectie. Ga bijvoorbeeld voor een lekkere Palm van de tap. De menu-
kaart is zeer uitgebreid en goed betaalbaar. De hamburger met patat kost nog 
geen acht euro en is een vette aanrader voor alle hongerige zielen in Amster-
dam-Noord. Ga wel overdag of ’s avonds, want de tent sluit rond middernacht.

Tekst: Vincent Smit

Kroeg: Café de Wetering
Waar: Weteringstraat 37
Open tot: 1:00 uur
Klassieker want: aardebruin maar mét goede wijn

Het leven is goed in Café de Wetering. Op een hoek in de Weteringstraat, weg 
van de drukte van het Leidseplein, zit het kroegje verstopt. Wie er over de 
drempel stapt ruikt het meteen: hier wordt een open haard gestookt. Ge-
moedelijk dansen de vlammen in de haard van Café de Wetering, ook als het 
buiten nog licht is. Het interieur is zoals het een rechtgeaarde bruine kroeg 
betaamt: eenvoudig en no-nonsense. Veel hout, muren van logge bakstenen 
en langs de ramen hangen dikke, rode gordijnen. Boven de gehele breedte van 
de bar bevindt zich een houten balkonnetje waar men zitten kan. Op de ven-
sterbank slaapt een kat in een kartonnen doos. Uit de boxen klinkt zachte jazz. 
Ongewoon voor een bruine kroeg, is het royale aanbod wijnen. De eigenaar is 
vinoloog, vandaar. Zo bestaat er de mogelijkheid een wat chiquer wijntje te 
drinken voor zes euro per glas.   

Dertig jaar geleden moet het café er net zo hebben uitgezien. En dertig jaar 
van nu zal het waarschijnlijk onveranderd zijn. Café de Wetering is een con-
stante in Amsterdam.  

Tekst: Boris Duregger

Goeie kroegen
Een beetje student is tevens een kroegtijger. Voor wie de cafés aan de Spuistraat 
inmiddels van bitterbal tot witbier kent, zijn de Babelredacteuren deze maand 
op zoek gegaan naar de beste basiskroegen van de stad. De criteria varieerden 
van de kwaliteit van de kaasblokjes tot het meezinggehalte van de smartlappen: 
acht Amsterdamse uitspanningen onder de loep.   Beeld /// Masha Emelyanova

UITGELICHT



‘Ik zeg altijd maar zo: als je iets wil veranderen, moet je maar de studen-
tenraad in gaan!’, aldus Louise Gunning. De Centrale Studentenraad en 
ook de Facultaire Studentenraad, vooral bij hoofde van hun voorzitter, 

Gunnar de Haan, kregen in de afgelopen maanden veel profileringsruimte: 
Bungehuis, Maagdenhuis, debatmarathons. Wat betekent dat, plus alle com-
motie, voor de raadsverkiezingen in mei? 

Er waait in ieder geval een frisse wind van verandering en decentralisering 
door de universiteit. Maar de nieuwe partij die meedingt naar zetels in de 
centrale studentenraad, De Vrije Student (een landelijk initiatief dat de VVD-
jongeren namen als reactie op De Nieuwe Universiteit en de Maagdenhuis-
bezetting), doet aan de FGw niet mee. Gevestigde partij Macht en Inspraak 
(MEI) wel, al zal het verlies van boegbeeld en mediamenner Gunnar de Haan 
(uittredend voorzitter van de FSR) een aderlating zijn. Zijn nieuwe partij Trots 
op FGw (TOF) plakt alleen bij de FGw blauwe posters. TOF krijgt daarbij on-
vermijdelijk concurrentie van Humanities Rally Partij (HRP), die de studen-
teninspraak verregaand wil democratiseren door de raadsleden zich te laten 
verantwoorden aan een regelmatige open vergadering. Inhoudelijk verschil-
len de partijen weinig. UvA Sociaal laat de FGw helemaal voor wat zij is. Zij 
stellen te vertrouwen dat de nieuwe decentrale partijen de belangen van de 
Geesteswetenschappen goed kunnen behartigen (en twee van hun raadsleden 
stapten in het bootje van TOF).

Voor de voorstanders van meer facultaire autonomie is de huidige voorstel-
ling van zaken niet slecht. Stel: TOF en HRP claimen met recht de belangen van 
de faculteit te vertegenwoordigen door alleen decentraal mee te doen. Toch 
wringt daar iets, namelijk: waar vertegenwoordigen ze het facultaire belang 
precies? Op de faculteit zelf, of op de universiteit als geheel? HRP en TOF zul-
len ten slotte raadsleden voor de FSR afleveren, niet voor de CSR. 

Of stel: niet iedereen is het met deze partijen eens, ook niet op de faculteit. 
Verkiezingen blijven immers ook een afspiegeling van een bont palet aan be-
langen. Worden andere stemmers nu wel bediend? De keuze is beperkt. Toch 
valt te stellen: ja, die studenten kunnen centraal stemmen, op UvA Sociaal, 
MEI, of De Vrije Student. Met het argument dat dáár de beslissingen echt val-
len. Ook over de kwestie van meer autonomie van de faculteit en van de fa-
cultaire raad heeft de Centrale Studentenraad vrij veel te zeggen. Het is, met 
andere woorden, niet evident dat de HRP en TOF hun doel bereiken door te 
scoren bij de FGw. Dat HRP vrij serieus overwoog voor de centrale raadsver-

kiezingen een verbinding aan te gaan met andere facultaire partijen, zoals 
LIEF (bètastudies) en OpRecht (rechten), bevestigt deze lezing.

Wat het resultaat zal zijn, eind mei? De opkomst wordt hoger en de nieuwe 
partijen gaan scoren. In ieder geval op de faculteiten. Of het veel uit zal ma-
ken? Je moet helemaal niet bij de verkiezingen zijn voor verandering, zegt stu-
dentenvakbond ASVA. Zij kondigden aan ook aan de verkiezingen mee te doen, 
maar dat bleek een bijna cynische 1-aprilgrap. De nieuwe partijen, met HRP 
als verlengstuk van de actiegroep Humanities Rally in het bijzonder, begrijpen 
desondanks goed dat het handig is om op meerdere fronten een vinger in de 
pap te hebben. Of een dikkere vinger in dezelfde facultaire pap. 

De roep om meer democratie in het onderwijs is niet nieuw. De verge-
lijkingen tussen de Maagdenhuisbezetting van nu en die van 1969 zijn 
clichés geworden. Die bezetting van het hart van het bestuurlijke cor-

pus van de UvA betekende het begin van een nieuw tijdperk in de studenten-
vertegenwoordiging. Tot in de jaren zestig werden Nederlandse universiteiten 
top-down bestuurd. Colleges van Bestuur beslisten in feite alles alleen. Tegen 
die hiërarchie kwam medio jaren zestig steeds meer protest, culminerend in 
de Maagdenhuisbezetting en een jaar later in een wetswijziging die inspraak 
van studenten in het onderwijs moest garanderen. Die wet, waarnaar soms 
met nostalgie verwezen wordt, heette de Wet Universitaire Bestuursvorming 
(WUB). Vastgelegd werd dat universiteiten vanaf dat moment bestuurd dien-

den te worden door een raad, bestaande uit studentenvertegenwoordigers en 
(niet-)wetenschappelijk personeel. Het College van Bestuur van een hoger 
onderwijsorgaan moest worden samengesteld uit leden van de raad en ex-
terne kandidaten, met toestemming van de raad. Ook werden faculteitsraden 
ingericht, die tevens faculteitsbesturen moesten aanstellen. De WUB was een 
doorbraak in de studentenvertegenwoordiging en democratie in het hoger 
onderwijs. Geen wonder dat de Maagdenhuisbezetters van nu zichzelf graag 
vergelijken met hun voorgangers uit '69.

Van de regen in de MUB
In het licht van veranderende politieke opvattingen werd de WUB in 1997 
opgevolgd door de Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB), als 
onderdeel van de in 1992 nieuw gevormde Wet op het Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk onderzoek (WHZ). De jaren zeventig waren niet meer. Waar 
inspraak van onderaf destijds nog een groot maatschappelijk goed was, begon 
dat in de loop van de jaren tachtig en negentig te veranderen. De nieuwe zake-
lijke politiek had met name efficiëntie hoog in het vaandel staan. De trage be-
sluitvorming die hoort bij het voortdurend beraadslagen van de lagere orga-
nisatorische regionen van de universiteit paste niet meer binnen deze nieuwe 
manier van denken. 

De MUB was officieel bedoeld voor het ‘vergroten van de instellingsautono-
mie’. In de praktijk kregen de besturen daardoor meer macht ten opzichte 
van de raden. Om de veranderende machtsverhoudingen te begrijpen kan een 
vergelijking getrokken worden met de verhouding tussen het kabinet en de 
Tweede Kamer. De WUB weerspiegelde deze verhouding: de raden beslisten 
over de plannen van het bestuur. De raden waren het hoogste machtsorgaan 
binnen de universiteit, zoals de Tweede Kamer (en niet het kabinet) dat bin-
nen de Nederlandse rechtsstaat is. De MUB draaide de verhouding om: de 
raden veranderden in 'adviesorganen' die geen directe macht meer kunnen 
uitoefenen over de plannen van het bestuur, maar er enkel advies over kon-
den uitbrengen. Raden kunnen nog wel invloed uitoefenen over de plannen 
van het bestuur, maar hoe groot die macht binnen een onderwijsinstelling is, 
hangt af van het bestuur van die instelling. Dit ligt dus niet meer verankerd in 

De student en de democratie
Deze maand worden studentenraden gekozen, zowel op centraal als op facultair niveau. In het licht van de trammelant in 
hoger onderwijsland duikt Babel in de geschiedenis van de medezeggenschap en wordt de vinger op de zere plek van de 
aankomende verkiezingen gelegd.  Tekst /// Pablo Kamsteeg en Anne Wijn   Beeld /// Lili Burki 

Het twistpunt van de aankomende studentenverkiezingen is decentralise-
ring, maar de onzekerheid over de toekomstige verhoudingen tussen de 
UvA en haar faculteiten maakt van de verkiezingen vooral voor het eerst 
écht een strijd over wie de mening van de student vertegenwoordigt. Het is 
daarom jammer dat het geluid bij de FGw wat eenzijdig is.  

Het regent afkortingen, data en namen in de geschiedenis van de bestuurs-
structuur van het hoger onderwijs. Hoe heeft studentenvertegenwoordiging 
binnen het bestuur van universiteiten en hogescholen zich de afgelopen 
decennia ontwikkeld? Hoe regelen andere universiteiten of opleidingsorga-
nen hun studentendemocratie en hoe doet men dat in het buitenland? 

COMMENTAAR ACHTERGROND

Centraal decentraal
Studentenvertegenwoordiging in perspectief

OP HET GEBIED VAN MEDEZEGGEN-
SCHAP AAN DE UNIVERSITEIT IS ER AL 

25 JAAR NIETS MEER VERANDERD 
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In gebroken en weer opnieuw samengestelde gezinnen worden er heel 
wat jeugdherinneringen door elkaar gegooid. Mijn kinderspullen zijn 
met mijn moeder meeverhuisd naar een nieuw huis. De Ikeadozen met 
‘Hanna’ erop staan nu naast de dozen van mijn stiefzussen en stiefbroers 
op de nieuwe zolder. Spullen die ik zelf niet meer wilde bewaren – saaie 
boeken, dubbele strips, knutselspullen – zijn naar de speelkamer van mijn 
jongere stiefzusje gegaan.

Af en toe loop ik er binnen, op zoek naar een herinnering. Die stripboeken 
van Douwe Dabbert, liggen die hier nog? Heb ik daar per ongeluk toch 
afstand van gedaan? Ik spit de kist met Suske en Wiske’s door – strikt ge-
sproken niet van mij, maar oorlogsbuit uit een eerdere samenvoeging van 
huishoudens. Onderin de kist vind ik twee van de boeken waar ik naar 
zoek. Ze zijn minder leuk dan ik me herinner, binnen vijf minuten heb ik 
ze uit. Ik stop ze in de Hanna-doos op zolder.

Als het op mijn eigen kinderspullen aankomt, krijgt hebberigheid de 
overhand. Ook al doe ik er niets meer mee, ik wil ze bewaren, voor later. 
Voor mijn eigen kinderen, of misschien voor het moment dat ik zelf weer 
kinds word. Lekker spelen met het berenservies, lekker stempelen met 
de Belle en het Beest-stempelset. Verdwijnt er iets uit mijn Ikeadoos, dan 
verdwijnt er een stukje van mijn jeugd.

Bij de samenvoeging van ons gezin met dat van mijn vaders nieuwe vrien-
din ging het gruwelijk mis. Mijn zusje en ik hadden een legoverzameling, 
een heel mooie. Een groot kasteel met boogschutters en jonkvrouwen, en 
kleine hoedjes en boogjes die altijd kwijtraakten. Na de verhuizing gooide 
mijn vader onze legovoorraad bij die van onze stiefbroer en -zus. Hun le-
gokasteel viel niet meer te onderscheiden van het onze. 

Zelden zijn er bitterder tranen gehuild, door beide partijen. Toch leerden 
we met verloop van tijd samen spelen. Nu we volwassen zijn staat de le-
gokist te verstoffen op zolder. Stiekem hoop ik dat mijn (stief)broers en 
-zussen hem vergeten zijn. Zodat ik de lego, als de tijd daar is, door kan 
geven aan mijn eigen kinderen.

Lego

Tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// Eline van der Brugge
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ACHTERGROND

Voorbij de woorden voelen
Over welk bijzonder gedicht uit een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze keer is het de beurt aan hoogleraar 
Slavische letteren Ellen Rutten (1975). Zij koos voor een gedicht van Fjodor Tjoettsjev (1803-1873), waarin de beper-
kingen van taal centraal staan. Want een hoogleraar literatuur weet dat de schoonheid van taal ook in de imperfectie kan 
schuilen.  Tekst /// Pablo Kamsteeg en Roos Zwiers    Beeld /// Eline van der Brugge

Silentium!

Blijf zwijgen, dek je, houd geheim
Wat jouw gevoel, jouw dromen zijn –
’t Is goed indien dat in je ziel
In stilte rees, in stilte viel,
Zoals een ster ’s nachts rijst en neigt,-
Bewonder dat – als je maar zwijgt.

Hoe uitte ooit het hart zich echt?
Begrijpt een ander wat je zegt?
Waarvoor je leeft, wordt hem dat klaar?
Idee verwoord is reeds onwaar.
Door roeren wordt de bron bedreigd,-
Drink diep eruit – als je maar zwijgt.

Te leven in jezelf, leer dat –
Weet hoe je ziel een rijk bevat
Van droom en tover ongekend;
Die worden buiten overstemd,
Zij vluchten als het zonlicht stijgt,-
Hoor hun gezang – als je maar zwijgt..!

vertaling Frans-Joseph van Agt

Silentium!

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои -
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, -
Любуйся ими - и молчи. 

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, -
Питайся ими - и молчи. 

Лишь жить в себе самом умей -
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, -
Внимай их пенью и молчи!.. 

Fjodor Tjoettsjev (1830)

Tjoettsjev verwoordt in dit gedicht niets anders 
dan een clichébeeld, doceert Rutten. ‘Spreken is 
zilver, zwijgen is goud. Het gesprokene, of geschre-
vene, is per definitie imperfect. Al het moois dat 
we als mensen in ons hebben, lijkt zijn glans te ver-
liezen zodra het in de vorm van taal naar buiten 
komt. Tjoettsjev bepleit met dit gedicht dat echte 
schoonheid van binnen zit.’

De breuk met het bekende 
Waarom het gedicht ondanks het cliché blijft han-
gen? ‘Het gedicht roept bij mij persoonlijk heel 
sterke associaties op.’ Rutten wijst op de regels. 
‘Altijd als ik lees “Door roeren wordt de bron be-
dreigd, - / drink diep eruit - als je maar zwijgt”, zie 
ik mezelf zitten, met een kop thee in mijn hand, en 
hoor ik het klingelen van het lepeltje. Waarom? 
Geen idee. Ik kan mijn gevoel bij dit gedicht niet 
goed verwoorden; en dat is nu precies de bood-
schap ervan. De schoonheid van het gedicht maakt 
het wel paradoxaal. Met een kunstwerk als dit pro-
beert Tjoettsjev de mensen ervan te overtuigen 
dat alles wat in taal uitgedrukt is, nooit zo mooi 
kan zijn als de innerlijke wereld van de mens. On-

dertussen doet Tjoettsjev dus, naar mijn idee, wat 
hij zelf als onmogelijk beschouwt: hij verwoordt 
de gedachte dat je de dingen niet in woorden kunt 
vatten. Dat is waarom het beklijft.’

Ontkracht Tjoettsjev met zijn perfectie dan niet 
zijn eigen boodschap? ‘Dat kun je best zo stellen. 
Over die perfectie bestaat trouwens een prachtige 
anekdote, die heb ik net nog even opgezocht. Dit 
gedicht kent namelijk ook een soort imperfectie, 
die voornamelijk in het ritme besloten ligt. In de 
belangrijkste regel, “Idee verwoord is reeds on-
waar” onderbreekt Tjoettsjev in het Russisch het 
jambische ritme, de voortkabbelende cadans van 

het gedicht.’ Rutten leest voor in vloeiend Rus-
sisch. ‘Hoor je het breken van de cadans? Daarmee 
breekt Tjoettsjev ook met de literaire traditie van 
zijn tijd: het ritme van een gedicht onderbrak je 
niet zo radicaal. Iets wat nu gangbaar is – het spel 
met vrij vers – was toen vernieuwend. Het verhaal 
gaat dat de grote Russische schrijver Toergenjev, 
die Tjoettsjevs werk uitgaf, dacht dat de dichter 
een fout had gemaakt. Die ‘fout’ verbeterde hij 
voor hij het uitgaf. Tjoettsjev was te bescheiden 
om daar iets van te zeggen. Helaas heeft ook de 
vertaler de breuk in het ritme niet mee vertaald.’ 

Dubbele paradox
‘Het is verleidelijk te denken dat Tjoettsjev die rit-
mische afwijking heeft aangebracht om te bena-
drukken dat taal nooit perfect kan zijn. Dat zou 
kunnen. Zelf vind ik dat die onvolmaaktheid dit 
gedicht nog sterker maakt. Dat is dan een dubbele 
paradox: de imperfectie maakt het perfect.’ Rutten 
glimlacht. ‘Jammer dat het in de vertaling niet op-
genomen is. Jullie zullen het met de imperfectie 
moeten doen – zoals Tjoettjsev probeerde te zeg-
gen, dus.’ 
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de wet. Op veel universiteiten hebben raden instemmingsrecht met betrek-
king tot zaken als het faculteitsreglement en onderwijs- en examenregelin-
gen, maar adviesrecht met betrekking tot bijvoorbeeld de begroting of het 
aangaan van zakenrelaties buiten de universiteit. De faculteitsraden kunnen 
dus wel degelijk invloed uitoefenen, maar op veel punten is de decaan van de 
faculteit – en via hem of haar het College van Bestuur – niet verplicht te han-
delen naar de bedenkingen van de raad bij een plan. 

In 2005 zijn WHZ (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onder-
zoek) en MUB uitgebreid geëvalueerd. De resultaten van dit onderzoek wa-
ren overwegend positief, al kon er volgens de onderzoekscommissie nog wel 
het een en ander verbeterd worden op het gebied van medezeggenschap van 
studenten in het universiteitsbestuur. Even was er sprake van een eventuele 
nieuwe wet, maar het laatste kabinet Balkenende heeft dit uiteindelijk niet 
door laten gaan. De WHZ is dus al bijna 25 jaar de leidende wet in het hoger 
onderwijs. De laatste grote wetswijziging was de afschaffing van de studiefi-
nanciering afgelopen jaar en daarvoor de hervorming van de opleidingsop-
bouw in een bachelor- en masterstructuur van het begin van deze eeuw. Op 
het gebied van medezeggenschap in universiteitsbestuur is er sinds de MUB 
niets wezenlijks meer veranderd.

HBO en MBO
Alle Nederlandse universiteiten zijn op een vergelijkbare manier ingericht. 
Ook het HBO kent studentenraden, die daar geen faculteits- maar deelraden 
worden genoemd. Sinds de WHZ van 1992 valt het HBO onder één wet met 
het WO. Daarvóór viel het HBO onder wetgeving met betrekking tot het voort-
gezet onderwijs. De HvA heeft een Centrale Medezeggenschapsraad, verge-
lijkbaar met de Centrale Studenten Raad van de UvA. Hier maken studenten 
en medewerkers deel van uit. Ook heeft de HvA zogenaamde domeinraden 
(deelraden), vergelijkbaar met de Facultaire Studenten Raden van de UvA, 
waarin zowel studenten als medewerkers deelnemen. Ook de domeinraden 
hebben instemmings- en adviesrecht. Medezeggenschap op het MBO is in een 
aparte wet, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) vastgelegd. Volgens 
deze wet dient het bestuur van een MBO-instelling een vertegenwoordiging 
van ouders, leerlingen en medewerkers eens in het half jaar te raadplegen 
over het gevoerde beleid.

En nu?
Eén van de grieven van de actievoerende groepen op de UvA is dat de perso-
nen in de raden, docenten en studenten, niet bepalen wat er op de universi-
teit gebeurt. Hun protest is overgeslagen naar andere universiteiten in Ne-
derland. Aan de Vrije Universiteit rommelt het zelfs al langer dan aan de UvA. 
Maar ook in het buitenland heeft men de smaak te pakken. In Engeland zijn 
er in verschillende studentensteden protesten uitgebroken met vergelijkbare 
eisen als de Amsterdamse studenten, waaronder meer medezeggenschap in 
het universiteitsbestuur. Aan sommige buitenlandse universiteiten is de stu-
dentendemocratie veel directer en duidelijker. Zo wordt in Leuven de rector 
van de universiteit democratisch gekozen en ook in de Verenigde Staten is het 
op veel universiteiten gebruikelijk dat decanen hun positie verkrijgen mid-
dels verkiezingen. 

Dat er iets moet veranderen in de wetgeving van medezeggenschap in het 
hoger onderwijs lijkt duidelijk. De decennia oude MUB functioneert niet meer. 
De terugkeer van de door sommigen geliefde WUB zou voor het Nederlandse 
bestel een optie kunnen zijn, maar de consequenties en voor- en de nadelen 
van zo’n stelsel nu moeten wel onderzocht worden. Past de WUB bij ons hui-
dige onderwijsstelsel? En bij het huidige protest? Om dat protest te verstom-
men moet misschien een meer radicale hervorming van de medezeggenschap 
plaatsvinden. Mocht het zover komen, dan is de vergelijking met 1969 ineens 
volkomen terecht. 

HET GESPROKENE, OF 
GESCHREVENE, IS PER 
DEFINITIE IMPERFECT



'Kijk, ik heb dit stiekem opgenomen bij de 
voorvertoning. Op een gegeven moment 
hoor je de muziek. Rillingen, echt waar!’ 

Trots laat Bert Wagendorp de openingsscène van 
de film Ventoux zien. Het is 1982 en een groep 
vrienden, bestaande uit vijf jongens en een meisje, 
trekt naar Frankrijk om de Mont Ventoux te be-
klimmen. Bij de afdaling krijgt één van de jongens 
een dodelijk ongeluk. Dertig jaar later keren de 
vrienden terug naar de Provence. Het is een ver-
haal over vriendschap, fietsen en de Ventoux.

Een film over de Ventoux, hoe is dit idee 
ontstaan?
‘Eind januari 2010 belde producent Hans de Wolf 
mij op met het verzoek of ik een scenario wilde 
schrijven over vier mannen en de Ventoux. Dat was 
het enige wat hij zei. Ik wist nog niks van scena-
rioschrijven. Ik heb toen een boek gekocht van Syd 
Field, een Amerikaanse scenariogoeroe. Een van 
de dingen die hij zei was dat je eerst je karakters 
goed moet ontwikkelen. Dus je moet weten waar 
ze vandaan komen, hoe ze elkaar hebben leren 
kennen. Je moet meer over ze weten dan de kijker. 
Uit die karakterstudie is daarna het boek ontstaan.’

Hoe gaat dat, een scenario schrijven?
‘Scenario is beeld, je beschrijft eerst een locatie, 
dan pas de dialoog en de handelingen. Het is show, 
don’t tell: je laat een verhaal zien aan de hand van 
wat mensen doen en zeggen. Er is gemiddeld ruim-
te voor maar 120 scènes, daarbinnen moet het ver-
haal kloppen. Dat vergt een plotmatig denken: film 
moet vaart houden. Personages moeten geloof-
waardig zijn. We hadden ook al in ons achterhoofd 
welke acteurs de personages zouden gaan spelen.’ 

Is het gebruikelijk dat acteurs al zo vroeg bij 
het proces betrokken zijn?
‘Nee, meestal is er eerst een scenario en wordt 
er daarna gecast. Maar ik had in het begin al een 
idee wie ik erbij wilde hebben. Onder anderen 
Leopold Witte en Wilfried de Jong. Wilfried is een 
goede vriend van mij, op hem heb ik het hele per-
sonage van André (een van de fietsvrienden, red.) 
geschreven. De acteurs waren er steeds bij betrok-

ken en hebben me ook op ideeën gebracht. Ik vond 
het heel belangrijk dat de mannen moesten kun-
nen fietsen. Ik zie het onmiddellijk als iemand die 
nog nooit op een racefiets heeft gezeten een berg 
opgaat. Deze acteurs fietsen zelf ook. Om de hele 
film hangt sowieso een enorme betrokkenheid en 
enthousiasme heen.’

Waarom besloot je van dit scenario een boek 
te maken?
‘Ik kwam er in de loop van het eerste jaar al  
achter dat de filmwereld een heel rare wereld is. 
Op een gegeven moment waren er zoveel men-
sen die zich met het scenario bemoeiden dat ik 
dacht: dat vind ik niet leuk. Ik besloot om één ding  
gewoon helemaal voor mezelf te houden: mijn  
verhaal. Ik ben toen een eigen koers gaan va-
ren met het boek, het werden twee projecten die  
parallel liepen. Daardoor kon ik de bemoeienis 
met het scenario ook beter hebben. Soms dacht ik:  
oké, ik pas het aan, maar in het boek doe ik het lek-
ker wel zo. Ik begrijp ook dat sommige dingen die 
je in een boek kunt doen in een film anders zijn. 
Film is een andere taal, een andere manier van 
vertellen.’

Welke rol speelde het wielrennen in het 
verhaal?
‘Ik heb me vanaf het begin verzet tegen het idee 
van de uitgever dat het een wielerroman moest 
worden. Veel mensen hebben bij mij natuurlijk 
de associatie met het wielrennen. Maar dat wilde 
ik niet, het is namelijk geen wielerroman. De film 
heeft ook niks met wielrennen te maken. De jon-
gens hadden net zo goed in een bandje kunnen 
hebben gezeten. Als het een bandje was, was het 
ook geen boek over rock ‘n roll geweest. Dat fiet-
sen is hun manier van communiceren en het ver-

bindt ze. Maar het had ook iets anders geweest 
kunnen zijn.’

Maar ze vroegen jou voor het scenario.
‘Hans de Wolf wilde dat het over de Ventoux ging. 
Ze wisten, als we Bert vragen, dan gaat het vast 
over fietsen. Hij had kunnen zeggen: laat ze met 
zijn vieren een zeiltocht maken of iets dergelijks, 
maar dan had hij misschien een andere scenario-
schrijver gezocht. Maar de Ventoux is ontzettend 
goed gekozen, omdat het iets toevoegt aan het ver-
haal. De naam, de geschiedenis, de hele mythe die 
om de berg heen hangt. Die is heel bepalend voor 
de film en ook voor het boek. De Ventoux ligt in 
een vrij vlak landschap en opeens rijst die berg op. 
Zo indrukwekkend. Je kunt je voorstellen dat als 
je op de berg staat en je kijkt neer op de aarde, je 
een soort hemelse ervaring kan hebben. En wiel-
rennen heeft een mooie symboliek. Het beklim-
men van de Ventoux op de fiets is natuurlijk zo’n 
klotetoestand, zo’n ellende, en je wordt zo op jezelf 
teruggeworpen. Dat kon ik mooi als een soort lou-
tering laten zien. Dat had ik met een verhaal over 
een bandje dan weer niet gekund.’

Dat Wagendorp met de wielersport geassocieerd 
wordt, is begrijpelijk. Zo is hij sportverslaggever 
geweest, deed hij voor de Volkskrant meerdere 
malen verslag van de Tour de France en is hij me-
deoprichter van het wielertijdschrift De Muur. Ook 
in zijn roman De Proloog (2005) en de verhalen-
bundel De Dubbele Schaar (2005) vormt sport de 
achtergrond van zijn verhalen. 

Is het moeilijk om op een literaire wijze over 
sport te schrijven?
‘Nee, daar leent sport zich heel goed voor. Sport 
laat mensen zien in een heel pure vorm, ontdaan 
van alle mores en beschaving. Aan sport komt geen 
beleefdheid te pas, het is hard en eerlijk. En sport-
verhalen laten mensen zien in een heel obsessieve 
staat. Wij hebben onszelf allemaal maniertjes aan-
geleerd, onszelf beperkingen opgelegd. Maar op 
het moment dat topsporters de competitie aan-
gaan, hebben ze dat niet. Dan zijn ze alleen dat.’

IN GESPREK

Columnist, schrijver en voormalig Tour de France-verslaggever Bert 
Wagendorp wil af van het imago van sportjournalist. Deze maand verschijnt 
de film Ventoux – over vier fietsvrienden – waarvoor Wagendorp zijn eerste 
filmscenario schreef. ‘Deze film heeft niets met wielrennen te maken.’    
Tekst /// Anne Wijn en Kim Visbeen   Beeld /// Vera Duivenvoorden

DE FILMWERELD IS EEN 
HEEL RARE WERELD
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Een film over
 fietsen/vrienden
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S inds 1983 woont Jan Meng hier: in een oud bollenpakhuis uit de zestiende 
eeuw, op een steenworp afstand van boekhandel Athenaeum, waar hij als 
jongen werkzaam was en in contact kwam met de literatuur. Meng begon 

met voorlezen toen zijn kinderen klein waren en rolde vanzelf het vak van profes-
sioneel verteller in. Hij is met name bekend van het voorlezen van de Harry Potter-
reeks. Menig kind, en sommige volwassenen waaronder een van ons, vallen iedere 
avond nog in slaap bij de klanken van zijn stem.

‘Ik breng een ode aan Buddingh, omdat ik zelden zo onder de indruk ben geweest 
van iemand die onder druk zulke briljante oplossingen heeft bedacht. Ook omdat 
zijn zinnen zo natuurlijk zijn dat ik ze als voorlezer altijd vloeiend heb kunnen 
vertellen. Ik heb nooit gedacht bij een vertaling van Wiebe: waarom heb je dit ge-
kozen? Waarom deze buiging? Nee, het loopt en het is leesbaar voor alle leeftijds-
groepen. En dat is ontzettend knap.’

Beter dan het origineel
‘Vertalingen zijn altijd een struikelblok. Al helemaal uit het Engels, omdat je het 
verhaal vaak al in de oorspronkelijke taal hebt gelezen. Ik las bij het voorlezen van 
Harry Potter ook de Engelse versie. Ik dacht dan iedere keer: “Wauw, dat hij dat zo 
gedaan heeft.” Op de bloopers van de cd-opnames hoor je me af en toe schreeu-
wen: “Wiebe, briljant!', wanneer hij weer een geweldige oplossing had gevonden.  
Normaal gesproken lees ik liever geen vertalingen. Vertalingen doen vaak pijn, 
maar die van Wiebe niet.’

‘Hij heeft bovendien ingenieuze woorden gevonden, zoals brulbrief en sluipweg-
wijzer. Het zijn Verbuddinghde woorden.’ 'Op de opmerking dat de Nederlandse 
termen soms nog beter zijn dan de Engelse, antwoordt Meng: ‘Ik wou dat ik dat 
zelf had gezegd! Ik schaar me daar 150% achter. Misschien is deze vertaling nog 
wel beter dan de echte.’

‘Wat mij het meest ontroerd heeft, is de dood van Perkamentus en hoe Wiebe dat 
vertaald heeft. De rust die hij daarin heeft gebracht. Toen ik het voorlas liepen de 
tranen over mijn wangen. Ondanks dat Perkamentus heeft gelogen, is hij de vader 
die we allemaal graag wilden hebben. Toen ik het voorlas dacht ik: “Volgens mij 
heeft Wiebe hierbij gehuild”, ook al weet ik dat natuurlijk niet.’

Haast en creativiteit
‘Dit is ook een ode aan Wiebe Buddingh, omdat er weinig odes aan Wiebe  
Buddingh zijn. Je leest nooit over hem, maar dat zal zijn eigen keuze zijn. Hij is niet 
iemand die zich op de borst klopt en zegt: “Kijk mij, ik heb dit allemaal vertaald.” 
Maar hij voelt zich waarschijnlijk altijd schuldig. Ik voelde me ook schuldig over 
Harry Potter: er was altijd haast. De boeken moesten op tijd in de winkel liggen. Ze 
dienden binnen een heel korte tijd te worden vertaald en te worden ingesproken. 
Dat is voor een vertaler een ramp. Maar aan de andere kant heeft het zijn creativi-
teit wel geprikkeld.’

Meng kent Buddingh niet persoonlijk. Al hun contact verliep tot dusver via de uit-
gever. ‘We waren wel eens samen op een feestje van de uitgever. Dan haastte ik me 
door de zaal op zoek naar hem, maar was ik hem net weer misgelopen. Ik vind het 
ook leuk dat ik hem niet ken. Want ik ken hem natuurlijk wel. Ik ken hem door de 
briljante dingen die hij bedacht heeft.’

‘Om de ode aan Wiebe af te sluiten moet ik dit zeggen: Ik ken hem niet, maar ik hou 
van hem. Dankzij Wiebe heb ik dit kunnen voorlezen en er zoveel plezier aan ge-
had.’ En als laatste blijk van bewondering besluit Meng andermaal voor te lezen uit 
Harry Potter. ‘Ik ben verkouden,’ verontschuldigt hij zich. ‘Dus mijn stem klinkt niet 
zoals op de luistercd’s.’ Maar de ruimte vult zich aangenaam met de klanken van 
verbuddinghde woorden. 

Een bekende onbekende
Deze maand bewondert professioneel voorlezer en radiopre-
sentator Jan Meng (1946) de kunde van vertaler Wiebe Bud-
dingh (1957). Een ode aan een man die normaal gesproken 
de schijnwerpers ontspringt, maar daar deze maand niet aan 
ontkomt.  Tekst /// Hannah Hamans en Vincent Smit    Beeld /// Charlotte Klein

IK KEN HEM NIET, MAAR IK HOU VAN HEM

DE ODE
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Je schrijft drie keer per week een column in 
de Volkskrant. Wat vind je leuker om te doen: 
columns of romans?
‘Ik vind die columns heel leuk. Ze geven mij de 
mogelijkheid om op een volstrekt eigen manier 
journalistiek te bedrijven. Maar met het schrijven 
van een roman kun je ergens helemaal induiken, 
dat vind ik ook heel prettig. Ik wil weer een nieu-
we roman gaan schrijven. Zoals ik het nu in mijn 
hoofd heb, moet het iets worden over de vraag: 
wat doet journalistiek? Journalistiek vat eigenlijk 
het nieuws voor de mensen samen. Maar het is 
tegelijkertijd ook een enorme vertekening van de 
werkelijkheid. Een versimpeling. De werkelijkheid 
is natuurlijk vele malen gecompliceerder dan wat 
jij in de Volkskrant leest. Wat er zich bijvoorbeeld 
afspeelt in het Midden-Oosten, daar zitten lagen 
onder die in geen enkel verhaal naar voren komen. 
Soms wordt er even wat aangeraakt. Zo van: o ja, 
die landen zijn ook wel een beetje raar in elkaar 
gezet. Met een potlood langs de sigarendoos van 
Churchill.’

Je hebt ook zoiets als onderzoeksjournalistiek. 
Is het niet je eigen verantwoordelijkheid om 
niet alleen de krant te lezen? Een krant kan 
niet elke dag alles zo ontzettend uitdiepen.
‘Nee, dat is ook zo. Maar als je bij de krant werkt, 
ga je je wel dat soort dingen afvragen, omdat je 
deel uitmaakt van het systeem. Wat is dat voor 

systeem? En wat doet dat systeem? Het richt soms 
ook een hoop schade aan. Nou ja, daar moet dat 
boek dan een beetje over gaan.’ Lachend: ‘En dan 
een beetje luchtig hè. En er komt trouwens geen 
fiets in voor.’ 

Heb je nog het idee dat je jezelf in het 
schrijven moet bewijzen of een plek moet 
veroveren?
‘Ik heb nu een heel comfortabele positie. Ik moet 
zelfs kiezen uit uitgevers. Ze denken allemaal: hij 
is bekend, hij heeft een bestseller geschreven, dus 
die willen wij wel. De spanning zit hem altijd meer 
in: kan ik het goed op papier krijgen?’ 

Je werkte nooit eerder aan een film: maakt dat 
je positie als scenarioschrijver niet onzeker?
‘Ja, maar dat is ook wel goed. Ik denk dat ik bij de 
filmpremière ook wel gespannen zal zijn. Wat vin-
den anderen? Ik kan er niet meer objectief naar 
kijken. Maar voor wat andere scenarioschrijvers 
zullen zeggen ben ik niet zo bang hoor. De meeste 
Nederlandse films zijn zo beroerd.’

Dat kan niet veel slechter?
‘Nee. Je kunt niet echt keihard op je bek gaan.’ 

SPORTVERHALEN LATEN 
MENSEN ZIEN IN EEN 
OBSESSIEVE STAAT
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'Heb je Jet Bussemaker bij Nieuwsuur gezien?’, vroeg mijn zus ergens 
eind februari. ‘Kijk goed hoe ze elke vraag herformuleert en daarna 
telkens precies hetzelfde zegt.’ Mijn zus had – natuurlijk – gelijk. 

De minister van Onderwijs was bij presentator Twan Huys aangeschoven 
om vragen te beantwoorden over de eisen van de Maagdenhuisbestormers. 
Maar: dat deed ze helemaal niet. In essentie zei ze niets. Uit haar mond rolden 
woorden zonder zín. Helaas zei Huys daar dan weer niets van, en zo had het 
hele bezoek van Bussemaker geen zin. 

Dat was geen incident. Nadat de studenten uit het Maagdenhuis enkele da-
gen later bij Bussemaker op bezoek waren geweest, zei de minister tegen de 
verslaggever van de Volkskrant dat zij bezetting niet het juiste middel vond: 
dialoog, zo moest het. Bussemaker ziet namelijk meer in ‘stap voor stap sa-
men optrekken en waar nodig verbeteringen aanbrengen'. De journalist van 
de Volkskrant tekende het op, want zo gaat dat. Quote gekregen, stuk geschre-
ven, publiek geïnformeerd. De journalist die staatssecretaris van Justitie Fred 
Teeven in maart ondervroeg over het bonnetje van Cees H., de zaak die een 
dag of wat later tot zijn en Ivo Opsteltens ondergang leidde, kreeg van Teeven 
een pareltje van een antwoord: ‘Ik hoor het u zeggen.’ Ik hoor het u zeggen? 
‘Ik hoor het u zeggen.’ Einde gesprek. Teeven kwam ermee weg, bij de jour-
nalist en bij het publiek. 

Dit soort talige kortsluitingen, loskoppelingen van taal en betekenis, van 
zin en betekenis, worden steeds meer gemeengoed. Bedrieglijk genoeg is in 
het Nederlands het woord voor een groepje woorden, zin, ook te vertalen 
als betekenis of bedoeling. Maar vergis je niet! Taal en betekenis veranderen, 
kronkelen, spiegelen zich aan de geschiedenis en de tijd, dat is waar. Maar 
wat zegt het over onze tijd dat taal nu vooral aan betekenis aan het verliezen 
is? De wettelijk toegestane concentratie onzinzinnen is al lang overschreden. 

OPINIE

Journalisten, die op allerlei gebieden de zin van onzin moeten scheiden, doen 
dit qua taal in ieder geval niet meer. Enkel de satirische talkshowhost Arjen 
Lubach wil de leegheid van woorden nog wel eens op de hak nemen. Verzaken 
journalisten onder het mom van objectiviteit, of uit vrees een volgende keer 
helemaal niet meer aan een quote (of aan een tafelgast) te kunnen komen? 

Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat deze concentratie onzinzinnen voor 
de democratie desastreus is. De alomtegenwoordige lege taal die de publieke 
sfeer vult en ofwel strategie, ofwel onvermogen verhult, wordt zelfs amper 
opgemerkt. Dat die rake observatie van mijn zus me zo bijbleef, is veelzeg-
gend. Het is alsof telkens wanneer een Jet Bussemaker haar mond opendoet, 
er een collectieve vlaag van verstandsverbijstering over haar publiek glijdt. 

En dan de vraag: hoe erg is dit? 

Het antwoord daarop is kort en simpel: heel erg. 

Een crisis in taal is een crisis in alles. Want taal is de zee waarin we zwemmen, 
taal is het lichaam van poëzie, taal brengt mensen samen en doet liefde op-
bloeien en haat groeien. Het is onze weg naar oplossingen, de kaart waarmee 
we de route vinden. In een democratie die staat of valt met de dialoog mogen 
we verwachten dat die kaart bruikbaar en accuraat is. In taal vangen we onze 
werkelijkheid, of onze vergezichten. Taal kan ook verworden tot een mari-
onet. Ja, taal is een wapen in de handen van de demagoog. De geschiedenis 
heeft ons daar beducht voor gemaakt. Maar een heimelijker gevaar, een stiller 
gevaar dreigt: taal waarmee onverschillig wordt omgegaan. Dan verliest de 
werkelijkheid haar betekenis en taal al haar genoemde functies: haar schoon-
heid, haar bindend vermogen, haar overtuigingskracht, haar motivatie. Lege 
taal maakt ook de werkelijkheid leeg, en vernietigt vergezichten.

Zulke vage taal kan manipulatief zijn, (markt)strategisch. Het is bedrieglijk: 
het depolitiseert, het maakt speciaal wat niet speciaal is. Moeten we dat pro-
duct wel kopen dat ‘uitblinkt vanwege vele innovaties’? ‘Vanwege een 'verbe-
terde formule’? Moeten we ons in slaap laten sussen tijdens een ‘voorstadium 
van reorganisatie’? Of raken we helemaal het zicht op de werkelijkheid kwijt, 
omdat we voelen ons te moeten uitdrukken in woorden die interessant klin-
ken? Op het landelijk congres van GroenLinks in februari werden nieuwe par-
tijbestuursleden gekozen. Een van de kandidaten ontving voor haar verhaal 
de complimenten van de vrouwen op de rij achter mij. Een verhaal waarin zij 
herhaaldelijk had gesteld ‘landelijke netwerken van expertise’ te willen creë-
ren. Wat ze ermee bedoelde? Ik wist het niet, de vrouwen achter mij niet, en 
volgens mij het kandidaat-bestuurslid zelf ook niet. 

Gaan we zo onbewust niet in een schijnwereld leven? Of trekken we die be-
wust op, en verwordt democratische politiek door dit vergevorderde proces 
tot pure pragmatiek? Het wringt dat taal zo vrijblijvend is dat Mark Rutte 
doodleuk kan claimen dat hij pas weer een samenwerking met de PVV over-
weegt wanneer Geert Wilders zijn ‘minder, minder, minder’-uitspraak over 
Marokkanen terugtrekt. Want wat is Ruttes eerdere veroordeling van Wilders 
dan nog waard? En wat betekent Wilders’ uitspraak dan nog, als hij deze zo-
maar kan herroepen? Dat is taal die los is van elk fundament. Dit is denk ik 
een van de redenen dat de kiezer afhaakt. Tegelijk ligt het probleem evengoed 
bij de kiezer zelf. Er wringt iets, maar mensen missen het gereedschap, ze 

missen de vaardigheden om hun vinger op de zere plek te leggen. 

Waar worden die vaardigheden, idealiter, aangeleerd? Op school en op de uni-
versiteit. Uiteindelijk kunnen we deze crisis terugvoeren op het onderwijs. 
Het is niet toevallig dat een minister van Onderwijs gebakken lucht kan op-
lepelen tijdens een turbulente periode in het Nederlandse onderwijs, waarin 
de geesteswetenschappen zich met hand en tand tegen aanvallen moeten ver-
dedigen en het profiel cultuur en maatschappij op de middelbare school als 
pretpakket wordt aangeduid! 

De kern van deze onderwijsgebieden is in brede zin taalvermogen. Dat taal-
vermogen wordt maatschappelijk niet erg hoog meer geacht. De geesteswe-
tenschappen ook niet. Maar als taal het probleemoplossend vermogen van 
democratie is, dan is kritisch taalvermogen publieke deugd nummer één. En 
dat betekent mijns inziens dat de studies die dit aanleren qua maatschappe-
lijk nut de rangorde leiden. Bij uitstek de geesteswetenschappen tonen hier 
de maatschappelijke waarde waarnaar hen telkens gevraagd wordt: een voor 
democratieën essentiële waarde. Het zijn de letterenstudies waarbij studen-
ten zich buigen over de manifestaties van menselijke cultuur en communi-
catie, waarbij zij onvermijdelijk met de mogelijkheden, beperkingen en de 
overtuigende kracht van taal te maken krijgen, en waarbij zij teksten leren 
analyseren en met taalfilosofie te maken krijgen. Eén term die de afgestudeer-
de geesteswetenschapper misschien heeft zien passeren tijdens zijn of haar 
studie is de linguistic turn: een hernieuwde focus op de betekenis en logica 
van taalgebruik. Waar ik voor pleit is een democratische linguistic turn, een 
herwaardering van taligheid als publieke deugd. 

Maar als er geesteswetenschappen zijn, zou de criticus zeggen, waarom zijn 
de problemen die je noemt er dan? Vervullen de geesteswetenschappen hun 
taak dan wel? Ik zou zeggen: dat is legitieme kritiek. De geesteswetenschap-
pen zullen in de linguistic turn die ik voorstel veel meer dan nu een bemidde-
lende rol moeten spelen tussen wetenschap en publiek. Ook zullen ze betere 
en kritischere studenten moeten afleveren. Hetzelfde geldt voor de middel-
bare school. 

Maar daar moeten geesteswetenschappers wel de kans toe krijgen, zou ik die 
criticus antwoorden. Het klimaat moet om. Een eerste concreet voorstel is om 
het beroep van leraar aantrekkelijker te maken, om te beginnen door de be-
roepsopleidingen te hervormen, het curriculum te herzien en de bètavakken 
op de middelbare school niet de norm te laten zijn. Zo kan de taal der geestes-
wetenschappen zich als een inktvlek verspreiden over de maatschappij. Inkt 
waarmee mooie, zinnige zinnen geschreven kunnen worden. 

DE WETTELIJK TOEGESTANE 
CONCENTRATIE ONZINZINNEN IS AL 

LANG OVERSCHREDEN 

TAAL IS DE ZEE WAARIN WE 
ZWEMMEN, TAAL IS HET LICHAAM VAN 

POËZIE, TAAL BRENGT MENSEN 
SAMEN EN DOET LIEFDE OPBLOEIEN

Het is mei. De laatste versie van je scriptie is in zicht en het afscheid van 
het studentenleven dus ook. Ik zou je graag hoop willen bieden, ik zou je 
een hart onder de riem willen steken, of je op z’n minst willen vertellen 
dat het allemaal wel meevalt, maar laten we de realiteit onder ogen zien. 
De arbeidsmarkt ziet er vrij erbarmelijk uit. Het spijt me. Sorry. Toch zijn 
er een paar uitwegen om de situatie net iets minder abominabel te ma-
ken. Succes.

Een eerste tip: doe het helemaal anders. Weg met de traineeships, met de 
vacaturesites, met de verplichting om te netwerken en met dat LinkedIn-
profiel dat altijd maar ‘98% compleet’ is omdat je niet wilt betalen voor 
Premium. Doe als Sal Paradise, hoofdpersoon van Jack Kerouacs On the 
Road, en begeef je op weg. Leef het avontuur met je notitieblok op zak en 
je hoofd in de wolken. Negeer je burgerlijke verplichtingen, pak een rug-
zak in en ga ervoor. Je bent maar één keer jong. Dat gat in je cv valt wel uit 
te leggen als je provocatieve roman eenmaal in de winkels ligt.

Mocht je helemaal geen zin hebben om je geliefde Amsterdam te verlaten, 
neem dan een voorbeeld aan Phoebe Buffay, het meest excentrieke per-
sonage in Friends, aan wie carrière maken niet besteed is. Ze heeft baan-
tjes en is daar dolgelukkig mee. Ze is zowel masseuse als gitariste, helpt 
Monica af en toe met haar cateringbedrijf en collecteert met Kerstmis. 
Geesteswetenschapper, je hoeft niet per se de nieuwe hoofdredacteur van 
de Volkskrant te worden. Je kunt je ambities ook klein houden: zolang je 
iedere dag met je vrienden koffie kan drinken in je stamcafé, lijkt me daar 
niets mis mee.

Als je dan toch een baan wilt waarmee je je huur kan betalen en je familie 
onder ogen kunt komen, een laatste advies. Je wilt het niet horen – vooral 
omdat je tante je dit ieder jaar op de familiedag vertelt – maar ik zeg het 
toch. Ga het onderwijs in. Laat je inspireren door Howard Belsey, prota-
gonist uit Zadie Smiths On Beauty, die zijn studenten aanzet tot grootse 
kunsthistorische theorieën. Dat hij ook met een studente – de dochter van 
zijn collega en rivaal –het bed deelt, denken we even weg (tenzij dat je 
ding is, natuurlijk). Als docent kun je je wijsheid delen, heb je een (uitein-
delijk) dankbaar publiek en – om je leven compleet te maken – een heus 
salaris. 

Aan de bijna-afgestudeerde 
geesteswetenschapper

Tekst /// Fien Veldman   Beeld /// Liana TheGhost Photography

FIEN GEEFT FICTIEF ADVIES

In het oerwoud van onzintaal dat het publieke debat 
beheerst en het functioneren van democratie bedreigt, is 
zinnige taal van onzinnige taal kunnen scheiden een 
publieke deugd van levensbelang. Voor die broodnodige 
kritische taalkennis zullen juist de geesteswetenschap-
pen en cultuuronderwijs hun waarde moeten bewijzen, 
stelt Pablo Kamsteeg.   Tekst /// Pablo Kamsteeg   Beeld /// Anneleen Zijl

Een zin is 
vaak een 
onzin 
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Fien Veldman (1990) is tweedejaars masterstudent Literary Studies en 
geeft iedere maand ongevraagd literair advies aan wie dat nodig lijkt te 
hebben.
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Verhalen uit de 
Achtertuin: een mix 
van theater en rap 
Vrijdagavond. De clubruimte van Studio/K staat vol 
met bankjes en stoelen, waarvan geen enkele onbezet 
is. Wanneer een hiphopgroove wordt ingezet, komen 
de vier Brabantse jongemannen van Verhalen uit de 
Achtertuin één voor één dansend het podium op. Het 
zijn onbeholpen danspasjes waarbij de heren over elkaar 
heen buitelen. Het doel is overduidelijk niet om een 
choreografisch hoogstandje neer te zetten, maar veeleer 
om de toon van de avond te zetten. Dat lijkt gelukt, de 
enthousiaste kreten uit het publiek maken duidelijk dat 
de stemming er al aardig in zit. 

Improvisatie, rap en comedy: dat zijn de elementen 
waar de vier artiesten van Verhalen uit de Achtertuin 
hun shows mee vullen. Een presentator, die zelf in het 
publiek zit, legt theatersportachtige opdrachten uit: 
het publiek mag met suggesties voor onderwerpen en 
locaties komen. Inderdaad, het doet erg aan De Lama’s 
denken, met als verschil dat bij Verhalen uit de Achter-
tuin alle improvisaties gerapt worden, gefreestyled dus.

Al bij de eerste opdracht blijkt dat vindingrijkheid en 
flow ontbreken bij de improvisaties van de rappers. De 
teksten komen er wat hakkelig uit (“daar zitten vrienden 
te chillen, ze zitten lekker, op hun billen”) wat verraadt 
dat dit nog geen door de wol geverfde freestyle rappers 
zijn. De grappen zijn niet altijd even geestig, desondanks 
lijkt het joelende publiek alles prachtig te vinden. Wel 
moet opgemerkt worden dat er problemen zijn met de 
techniek, waar de rappers hinder van ondervinden: gere-
geld vallen er woorden weg. De ironie wil dat het daar-
door net lijkt alsof het censuur van schuttingtaal betreft. 
Uit de gesprekken op het herentoilet in de pauze blijkt 
dat men beter gewend is van Verhalen uit de Achtertuin 
(blijkbaar zijn er trouwe fans overgekomen uit Tilburg 
-de thuisbasis van het kwartet- om deze eerste show in 
Amsterdam bij te wonen). 

Het meest geslaagde spel van de avond is ‘het interview’, 
waarbij twee rappers elkaar interviewen terwijl ze enkel 
gebaren en hun monden bewegen. Achter hen staan de 
andere twee rappers verscholen; zij verzorgen het daad-
werkelijke gesprek. Hier laten de mannen van Verhalen 
uit de Achtertuin zien dat ze elkaar aanvoelen en wel de-
gelijk op elkaar ingespeeld zijn. Verder wekt de houding 
van de rappers sympathie op bij de toeschouwer: het is 
stoer doen met een dikke knipoog. Ze lijken zich er maar 
al te goed van bewust dat ze te goeiig zijn om zich een 
werkelijk stoer rappersvoorkomen aan te meten. 

Eindoordeel: Verhalen uit de Achtertuin verzorgde een 
vermakelijke avond maar de teksten waren vaak stunte-
lig en weinig creatief. 

Tekst /// Boris Duregger

Babel, Maandblad voor 
de Faculteit der 
Geesteswetenschappen,
Spuistraat 134, kamer 
2.01F, 1012 VB Amsterdam, 
babel-fgw@uva.nl

Hoofdredactie 
Jesse Beentjes, Kim Schoof
Redactie 
Hanna Bijl, Boris Duregger, 
Hannah Hamans, Pablo 
Kamsteeg, Aimée Plukker, 
Fien Veldman, Kim Visbeen, 
Anne Wijn 
Medewerkers 
Charlotte Kleyn, 
Bruno Prent, Vincent Smit, 
Roos Zwiers
Eindredactiecoördinatie 
Elisa Harderwijk
Eindredactie 
Sophie Bindels, Marion 
Bruinenberg, Lili Burki, Rik 
Kleuver, Elze Koenderink, 
Sanne Mulder, Bart Nauta, 
Priscilla Silanoe, Bram 
Sommer, Sophie Verhappen      
Beeldcoördinatie 
Vera Duivenvoorden
Fotografie 
Eline van der Brugge, 
Charlotte Klein, Jordie 
Volkerink, Daniel Webb    
Illustraties 
Lili Burki, Masha 
Emelyanova, Bob Foulidis, 
Midas van Son, 
Anneleen Zijl
Redactieraad 
Femke Essink, 
Jan van Helden, Reinier 
Kist, Everdien Rietstap, 
Thomas Rueb
Vormgeving 
Luke van Veen, 
www.StudioVeen.com
Druk 
Puurdrukken Nederland 
BV, www.puurdrukken.nl

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 voor tablets in de App 
Store, Google Play. 

Cover /// Charlotte Klein

23Mei 201522 Babel

DE HOKJESAGENDA

Wie zich in Midden-Oosterse sferen wil wanen, hoeft 
niet af te reizen naar een door de Arabische Lente gep-
laagde woestijnstaat. Al ruim duizend-en-één-nachten 
wordt de wereld van kamelen en hummus bezongen in 
ons eigen Amsterdam. De Iraanse familie Sahebdivani 
organiseert wekelijkse verhalenvertelavonden, in het 
Nederlands én in het Engels. Verhalencafé Mezrab 
vierde onlangs haar tiende verjaardag en kreeg na een 
geslaagde crowdfundingactie eindelijk een vaste uitvals-
basis. Mezrab zat vroeger in de kelder van het Wilhelmi-
napakhuis, sinds begin april heeft het verhalencafé de 
ruimte van de bovenburen veroverd. 
Zoon en drijvende kracht achter het verhalencafé 
Sahand Sahebdivani vertelt de sterren van de hemel, 
maar laat ook anderen aan het woord. Iedereen die durft 
tekent zich in op de lijst aan de bar en mag een verhaal 
vertellen. De kwaliteit van de verhalen loopt evenzeer 
uiteen als de achtergrond van de vertellers. Huisvrou-
wen uit Noord, zenuwachtige studenten, oudere heren: 
één voor één beklimmen ze het podium. We luisteren 
naar Perzische sprookjes, (mislukte) liefdesgeschie-
denissen en verhalen over wilde Amsterdamse kippen. 
De toehoorders zakken steeds verder weg in de diepe 
kussens of schikken zich nog eens goed op één van de 
robijnrode tapijten die op de grond liggen.
Bier is in deze Oosterse oase ruim voorhanden, maar de 
muntthee van moeder Sahebdivani is echt onovertrof-
fen. Eten is er ook: soep met vermicelli en zo te proeven 
veel zetmeel (kikkererwten?) die voor de ongeoefende 
eter een interessante ervaring is. Het woord ‘funky’ valt 
herhaaldelijk. 
Als er nog wat tijd over is speurt Sahand het publiek af 
naar maagdelijke vertellers. ‘Ieder van ons heeft hier 
ooit voor het eerst gestaan,’ moedigt hij aan. ‘Zal ik?’ 
vraag je je af. Maar ondanks het toegeeflijke publiek 
vereist dat toch gestaalder zenuwen dan menig toe-
schouwer (uw recensent incluis) bezit. Misschien een 
volgende keer. Voor nu laten we ons graag zachtjes in 
een Midden-Oosterse droom brengen.

Wat: Verhalencafé Mezrab 
Waar: Wilhelminapakhuis, Veemkade 576
Wanneer: elke vrijdagavond
Kosten: gratis (maar donaties zeer welkom)

Eindoordeel: een avondje uit voor ieder die zich graag 
laat verrassen: het bier is koud, de soep funky, maar ach, 
het zou wat; met een buik vol muntthee en een hoofd vol 
Perzische en Hollandse sprookjes is het goed slapen.

Tekst /// Hanna Bijl

Funky soep en 
fantastische verhalen

1 en 3 mei: War Requiem van Britten door het VU-orkest
Concertgebouw (1 mei), 20:15 uur, kosten: €17,50 (tot 27 
jaar) en Dr. Anton Philipszaal in Den Haag (3 mei), 15:00 
uur, €15 (tot 27 jaar)
Een niet te missen muziekspektakel voor de liefhebber van ellende is het 
overweldigende War Requiem van Benjamin Britten. Niet alleen schreef de 
componist dit werk voor de inwijding van de nieuwe kathedraal van Coven-
try, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd verwoest door Duitse bom-
bardementen; ook verwerkte Britten oorlogsgedichten van Wilfred Owen in 
deze compositie. Geniet van de spannende klanken, denkend aan het citaat 
van Owen dat jou als muziek in de oren klinkt: ‘Mijn onderwerp is oorlog’.

4 en 5 mei: Militair Ereveld Grebbeberg + Bevrijdingsdefilé 
+ Bevrijdingsfestival
Militair Ereveld Grebbeberg, Grebbeweg 123 Rhenen
Hotel de Wereld, 5 Mei Plein 1, Wageningen
Bevrijdingsdefilé & Bevrijdingsfestival, in heel Wageningen
Voor een echte historische sensatie van de bevrijding reis je natuurlijk naar 
Wageningen, waar op 5 mei 1945 in Hotel de Wereld officieel de capitulatie 
plaatsvond. Ga op 4 mei even langs het Militair Ereveld Grebbeberg, zo’n 
twintig minuten fietsen vanuit Wageningen, waar de graven liggen van de 
omgekomen soldaten van de slag om de Grebbeberg in 1940. Breng de dag 
erna een bezoek aan Hotel de Wereld en verhoog je oorlogsvitamines om 
15:45, wanneer de historische vliegtuigen je om de oren zullen vliegen en 
het defilé door de stad zal lopen. Dat het leukste bevrijdingsfestival van 
Nederland zich ook in deze omgeving bevindt, is natuurlijk een prettige 
bijkomstigheid.

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 maand: de duistere toerist. Je kent ’m wel. Lekker hokjesdenken.
Tekst /// Aimée Plukker   Beeld /// Anneleen Zijl

G enocides zijn een prima gespreksonderwerp tijdens een avond stappen en bij het woord terreur 
beginnen je ogen te fonkelen. De Totalitarian Art Gallery is je favoriete winkel, Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong heeft een ereplaats in je boekenkast en je 

spaart al jaren voor een rondreis langs de Goelagkampen in Rusland. Als liefhebber van dood en tragiek 
loopt je agenda in mei natuurlijk over en deze maand krijg jij zelfs je ‘Ik houd niet van geschiedenis, maar 
de Tweede Wereldoorlog vind ik wel leuk’-vrienden mee op jouw duisterhedenqueeste.

De duistere toerist

21 mei: Lezing over verzetstrijders en hun contact met 
Engeland
Verzetsmuseum Amsterdam, 15:30-17:00 uur, €14,50

Het laatste deel van de lezingenreeks over Helden & Schurken in het Verzets-
museum kun je niet overslaan. Waar eerder dit jaar onder andere het leven 
in de kampen werd besproken, zal Clairy Polak deze avond vier voormalige 
verzetsstrijders interviewen over hun contacten met Engeland. Als je een 
uurtje van tevoren present bent, kun je ook nog even de tentoonstelling over 
Nederlandse politieke gevangenen in Dachau bekijken.

Hele maand: film Im Labyrinth des Schweigens
Verschillende bioscopen, kosten: rond de €10
Je hebt alle oorlogsfilms natuurlijk al duizenden keren gezien, maar geluk-
kig draait vanaf 30 april een nieuwe film met jouw lievelingsthema in de 
Nederlandse bioscopen. Zoals de titel al doet vermoeden, gaat deze film over 
het verzwijgen van het naziverleden in Duitsland. Alle elementen voor een 
fijn avondje duister toerisme vanuit de leunstoel zijn aanwezig: een advocaat 
met bewijsmateriaal van ex-SS’ers eind jaren vijftig, Auschwitz, samenzwe-
ring van de overheid en leugens.

Hele maand: expositie De Kunst Van Herinneren
MLB Galerie, vrijdag, zaterdag en zondag van 12:00 tot 
18:00 uur
Als je bij je vrienden bijna de slag om een dagje-uit hebt verloren, omdat ze 
geen zin hebben in weer een bezoek aan een concentratiekamp, oorlogsmo-
nument, militair museum of zelfs niet meer samen met jou een dagje willen 
bankhangen voor een televisiemarathon van Nazi Megastructures, is deze 
expositie van kunstenaar Marianne van de Bergh wellicht een laatste redmid-
del. Oorlog, vrijheid en herinneren zijn de kernthema’s van de expositie, 
maar als je de nadruk legt op de laatste twee begrippen en de waarde van 
experimentele kunstvormen daaraan toevoegt, kun je vast je vrienden om de 
tuin leiden.



 

DE STUDENTENVERENIGING
GEESTESVOEDSEL

In een souterrain op de Prinsengracht huist studentenvereniging Particularte. In 
een lange, lage ruimte met bar en keukentje (ook in te zetten als rookhol) vertelt 
Ilva van der Steege (22), student Media en Cultuur, waar de vereniging voor staat: 
kunstbeoefening. Er zijn commissies voor toneel, dans, zang, muziek, kunst en film, 
en regelmatig worden er culturele uitstapjes georganiseerd. Ook gaat de hele bups 
soms een weekend op de hei zitten om bonte avonden te houden en bier te drinken. 
En elke maandag eten de leden samen. 

Deze keer wordt er roti gemaakt voor twintig man. Het blijkt een flinke operatie in 
het kleine keukentje van de vereniging. 'Hoe gaat het vuur ook alweer aan?' klinkt 
er, terwijl men probeert elkaar niet voor de voeten te lopen. Rotileidster is Bo, die 
tien maanden stage heeft gelopen in Suriname. Samen met Ilva en twee andere 
leden van de kookcommissie maakt ze een grote pan sperziebonen en flinke hoe-
veelheden aardappelen, kip en gekookte eieren; dit alles gaat uiteraard gepaard 
met een goede hoeveelheid ui, knoflook en masalakruiden. Een lid van de kookclub 
vertelt dat koken voor grote groepen haar heeft geleerd dat 'er altijd iets misgaat, 
maar dat er ook altijd een oplossing is'. Zo werd de vergeten melk voor in de hutspot 
vervangen door blokjes kaas, en de natte couscous gewoon uitgeserveerd als soep. 
In het ergste geval kan men een beroep doen op de commissie ‘Turkse pizza’, al 
wordt die niet vaak ingeschakeld.
 
De roti's zijn gekocht bij de toko en worden één voor één in een koekenpan op-
gewarmd. Langzaam stromen de leden binnen, die in een lange rij braaf op hun 
eten wachten. ‘Vroeger gingen restjes naar het Leger des Heils,’ vertelt een van de 
wachtenden, ‘maar dat mag tegenwoordig niet meer’. Alles opeten dus, en dat doen 
de leden, onderwijl druk discussiërend over erfgoed, het laatste museumbezoek en 
bier, maar al te graag.

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

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur 
Charlotte Kleyn duikt de keuken in met FGw’ers. Deze 
keer: roti voor een weeshuis.   
Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Charlotte Klein 


