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TEKENINGHOOFDREDACTIONEEL INHOUD

DE ONDERZOEKENDE MENS      
Arianna Betti en Hein van den Berg over 
hoe een computer opzoek gaat naar de 
verandering van ideeën 04

De geest van Kriterion 
De tijden zijn zo erg veranderd dat ik me bijna niet kan voorstellen dat dit één leven is’, 
aldus Hedda van Gennep in het kader van haar documentaire over de geschiedenis van 
studentenbioscoop Kriterion (p. 20). We leven in een negatieve tijd volgens haar, alles draait 
om geld en daarmee is de oprechtheid van ons handelen vertroebeld. Klinkt bekend: ook op 
onze eigen faculteit speelt het probleem van door geld gestuurde keuzes met betrekking 
tot onderwijs en onderzoek, die dikwijls botsen met het geesteswetenschappelijke ideaal 
waarin tijd en ruimte nodig zijn om na te denken en te reflecteren.

Zorgt de focus op geld naast een afname van oprechtheid niet ook voor een verminderd 
verantwoordelijkheidsgevoel? Degene die het meeste geld verdient binnen een bedrijf, 
heeft vrijwel ook altijd de meeste verantwoordelijkheid over het geheel. Hiërarchie in ver-
antwoordelijkheid resulteert vaak in hiërarchie in het verdienmodel. Zo wordt het nemen 
van verantwoordelijkheid dus iets wat beloond wordt met geld en andersom hoeft iemand 
die minder verdient vaak ook minder na te denken over het geheel van een werkproces, 
teamontwikkeling of productie.

Van Gennep vindt oprechtheid en verantwoordelijkheid vandaag de dag amper nog terug in 
ons handelen en denken. Behalve bij een organisatie als Kriterion dus. In de door studenten 
gerunde bioscoop met café (en bijbehorend tankstation op IJburg) zijn studenten sinds de 
oprichting zeventig jaar geleden de baas. Gedeelde verantwoordelijkheid over alles, van 
inkoop tot schoonmaak tot uitbetaling: niemand kan zich verschuilen achter een ‘ik heb 
geen zin’, want dan gebeurt het simpelweg niet en loopt het geheel vast. Zo voelt ieder zich 
verantwoordelijk op eenzelfde niveau. En ook verdient iedereen min of meer hetzelfde loon 
en werkt min of meer evenveel uren. Zeventig jaar na de oprichting, lijkt het nog steeds te 
werken. 

Het grootste deel van de studenten die er werken zijn FGw’ers. Hoe zou onze faculteit eruit 
zien als de organisatie volgens hetzelfde principe zou werken als bij Kriterion?

Aimée Plukker en Anne Wijn
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en reikwijdte. Om een adequate geschiedenis van 
ideeën te construeren middels computatie is het 
zaak voor onderzoekers om zuivere definities van 
ideeën op te stellen waarmee computers vervol-
gens kunnen werken. Maar hoe definieert men 
een idee? Betti en Van den Berg leggen uit dat zij 
hiervoor een eigen methode hebben ontwikkeld. 
Ze baseren hun definities niet slechts op één term 
als ‘wetenschap’ of synoniemen hiervan. Een idee 
betreft voor hun onderzoeksteam voornamelijk 
een verzameling concepten die samen associa-
tienetwerken vormen. Deze associatienetwerken 
fungeren als de cues voor computers om te deter-
mineren op welke manier een concept in zijn con-
text begrepen kan worden. Zo kan ‘wetenschap’ 
het adequate concept zijn in een context waarin 
gerelateerde termen voorkomen, maar waarin de 
term ‘wetenschap’ zelf niet voorkomt. Deze gerela-
teerde termen vormen dan cues op basis waarvan 
je kunt voorspellen of de term ‘wetenschap’ ade-
quaat is binnen die context. Van den Berg: ‘Als je 
deze associatienetwerken met behulp van compu-
ters kan traceren, ben je beter in staat om in grote 

hoeveelheden tekst veranderingen in betekenis 
vast te leggen.’ Computatie staat toe op efficiënte 
wijze veranderingen in deze associatienetwerken 
vast te stellen. Hij voegt hier aan toe: ‘De computer 
laat je zien dát iets verandert, maar niet waaróm 
iets verandert.’ 

Middel of meer? 
Een dergelijke computertool zou door weten-
schappers bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden 
bij de keuze voor een corpus aan bronnen. ‘Met 
zo’n methode kun je spotten wat belangrijk is, wat 
je moet lezen’, stelt Betti. ‘Een persoon is  
biased, allereerst vanwege de hoeveelheid litera-
tuur en beperkte tijd. Daarnaast citeren mensen 
vaak simpelweg wat ze kennen waardoor een 
soort selffulfilling prophecy ontstaat van steeds 
dezelfde biases.’ De computertool kan een objectie-
vere methode zijn om bronkeuze te legitimeren. 
Dat betekent natuurlijk niet dat de tool ervoor 
zorgt dat ook de omgang met bronnen van subjec-
tiviteit wordt ontdaan. Betti: ‘Als je leest, projec-
teer je wat je zoekt en je projecteert wat je weet op 

de tekst. Dat is ook nodig om de tekst simpelweg te 
begrijpen. Je moet de lens waar door leest, je bias, 
alleen expliciteren.’ Een computertool gebaseerd 
op expliciete geesteswetenschappelijke inzichten 
kan dan richting geven in wat te lezen, wat belang-
rijk is, en wat (al dan niet onbewust) vergeten 
wordt in wetenschappelijk onderzoek. Bronselec-
tie en legitimering van de methode is namelijk iets 
dat dat in de geesteswetenschappen soms nog te 
wensen overlaat, volgens Betti. Haar onderzoek 
dient dus niet als vervanging van de geestesweten-
schapper begrepen te worden, maar als een aan-
vulling op diens instrumentarium. 

Begin februari heeft Betti voor haar onder-
zoeksvoorstel de prestigieuze Vici-beurs 
toegekend gekregen. Met de middelen van 

de Vici-beurs geniet je als onderzoeker volgens 
Betti een ongelooflijke vrijheid. ‘Je hebt echt de 
mogelijkheid om verschil te maken.’ De komende 
jaren zal zij zich samen met een multidisciplinair 
team van onderzoekers inzetten om een methode 
te ontwikkelen die de geschiedenis van ideeën 
zichtbaar maakt door computatie. Betti en haar 
team maken gebruik van gedigitaliseerde datasets 
en bibliotheken om de grote hoeveelheid aan be-
staande wetenschappelijke literatuur analyseer-
baar te maken voor computers. Vooralsnog wordt 
dergelijk arbeidsintensief analysewerk voorna-
melijk uitgevoerd door individuele onderzoekers. 
‘Wat we willen doen’, zo stelt Betti, ‘is het ontwik-
kelen van computertools die ons kunnen helpen bij 
het traceren van de ontwikkeling van ideeën door 
de geschiedenis heen.’ Dit onderzoek richt zich pri-
mair op één tijdsperiode en een aantal concepten 
(zoals ‘wetenschap’ of ‘revolutie’) in een beperkt 
aantal talen. Als de methode succesvol blijkt, zal 
hij breder kunnen worden toegepast op een groter 
domein van concepten, perioden en disciplines.  

Maar wat ‘is’ een idee? 
Voor veel geesteswetenschappers is digitale 
bronanalyse vloeken in de kerk. Een computer 
ontbreekt het immers aan inzicht om bronnen te 
interpreteren. Wat computers echter vóór heb-
ben op menselijke arbeid is efficiëntie, snelheid 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Waar doen zij onderzoek 
naar en waarom juist daarnaar? Deze 
maand: logici en filosofen Arianna 
Betti (1970) en Hein van den Berg 
(1980) over hun onderzoek naar 
computationele ideeëngeschiedenis.
Tekst /// Joey de Gruijl en Jetske Brouwer 

Beeld /// Anne Posthuma 

STUDIEGIDS 2.0
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Traceren om te interpreteren 
Amsterdam en ‘de 
vogelvlucht’ van 1544

In het Cornelis Anthonisz (1505-1553) was een Nederlandse prentkunstenaar en cartograaf. Zijn vogelvluch-
ten - plattegronden van zestiende eeuws Amsterdam, in de vorm van schilderijen en houtsneden - behoren 
tot de oudste van de stad en zijn daarmee een belangrijke bron voor (kunst)historici. Goed primair bronon-

derzoek leren doen in de context van een (kleine) werkgroep is het belangrijkste leerdoel van deze module. 

In de studiegids lezen we: ‘Na een gezamenlijke inleesperiode en een intensieve week rondlopen in zestiende-
eeuws Amsterdam, kiest ieder een huis binnen de poorten van de stad. Dit huis zal eerst van de vogelvlucht 
worden afgelezen en vervolgens met hulp van recentere kaarten weer op de kaart worden gezet.’ Wat betekent 
dat concreet? Dr. Madelon Simons, coördinator en docent van het vak, legt uit: ‘Als iedere student een kavel 
heeft uitgekozen, begint het eigen onderzoek. Met behulp van beeldmateriaal, literatuur en bijvoorbeeld de 
belastinggegevens die bekend zijn, komen stapsgewijs de zestiende-eeuwse bewoners tot leven. Wie waren ze, 
hoe leefden ze, wat deden ze voor de kost? Veel zestiende-eeuwers hadden een werkplaats aan huis, hoe kan 
die eruit hebben gezien? Bij kleine kavels kan dat in eerste instantie vraagtekens oproepen, totdat een student 
uit de bronnen ontdekt dat een bewoner zeilmaker was. Dan staat de vraag centraal: wat deed een zeilmaker 
eigenlijk?’

Wanneer al het relevante bronnenmateriaal opgestapeld is, schrijft iedere student een paper. Omdat het 
uiteraard allemaal hypothese is, beoordeelt Simons op de (denk)stappen die door de student worden gemaakt. 
Deze leiden tot een precieze reconstructie van de kavel. Voor 6 EC is het een intensief vak, maar Simons stelt: 
‘Studenten zijn heel vrij in hoe ze te werk mogen gaan: of ze meer beeldend bronmateriaal gebruiken of juist 
literatuur, en wat voor conclusies ze daar vervolgens aan verbinden. Er is geen uitgestippelde richtlijn: als je 
maar kunt verantwoorden welke stappen je zet. Dit jaar hebben we zelfs met z’n allen een tentoonstelling 
opgezet met 3D-modellen van de huizen.’

Simons zal het vak het komende jaar nog meer toespitsen op kunstgeschiedenis: ‘We gaan alleen nog de 
huizen van kunstenaars reconstrueren.’ Dat komt vanwege kritiek dat het vak ‘niet (kunst)historisch genoeg’ 
zou zijn. Simons: ‘Het zou teveel elementen van bouwkunde bevatten. Maar juist in het onderzoek naar de 
bewoners, die meestal kunstenaars blijken te zijn, leer je ontzettend veel over hun vakmanschap en hoe 
Amsterdam eruitzag.’ Simons vertelt dat een studiegidstekst schrijven vaak een klus is: ‘Meestal weet ik nog 
niet wanneer in het jaar ik het vak geef, en in welke context studenten het volgen. Ook zou het begrip 
“vogelvlucht” te weinig mensen iets zeggen. Daarom heet het vak volgend jaar waarschijnlijk “Kunstenaars in 
Amsterdam”.’ 

De studiegids biedt een hoop onduidelijke vakomschrijvingen, waardoor 
de speurtocht naar de juiste keuzevakken vaak moeizaam verloopt. Wat is 
het belang van een vak volgens de docenten die het geven? Deze maand: 
Amsterdam en ‘de vogelvlucht’ van 1544 van Madelon Simons. 
Tekst /// Djuna Spreksel   Beeld /// Rosa van Triest 

DE COMPUTER LAAT JE 
ZIEN DÁT IETS VERANDERT, 

MAAR NIET WAARÓM 
IETS VERANDERT
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Arianna Betti (1970) en Hein van den Berg 
(1980) zijn momenteel bezig een methode 
te ontwikkelen waarmee ze de ideeënge-
schiedenis binnen de wetenschap inzichtelijk 
kunnen maken, door gebruik te maken van 
computeranalyse en associatienetwerken.

5

Vak: Amsterdam en ‘de vogelvlucht’ van 1544
Docent(en): Dr. Madelon Simons
Onderwijsinstituut: College of Humanities
Ingangseisen: Een positief BSA (48 EC) van 
een propedeuse Geesteswetenschappen
Periode: Semester 2 blok 1 (6 EC)



Coen is een jongen die geniet van provocatie. Zijn sociale voelsprieten 
zet hij in voor subversieve doeleinden, immer op zoek naar de grenzen 
van het toelaatbare. Tijdens zijn optredens is het publiek allesbehal-

ve veilig. Menig toeschouwer wordt uit de tent gelokt door zijn indringende 
blikken die zo lang aanhouden dat de ongemakkelijkheid ervan afspat. In ri-
goureuzere buien bestookt hij het publiek met trillende voorwerpen. Gedu-
rende zijn bachelor Geschiedenis en master Cultuurgeschiedenis plukte hij 
de vruchten van zijn theaterkunsten. Als hij bij presentaties niet volledig be-
slagen ten ijs kwam, kon hij altijd terugvallen op zijn blufkwaliteiten, die hij 
kracht bijzette door een zelfverzekerde lichaamstaal. Andersom hebben zijn 
academische vaardigheden hem tot bekwaam redacteur-consulent bij Spuiten 
en Slikken gemaakt.  

Karbonkel de rat
Coens theateravontuur begon toen hij achttien jaar oud was. Een vriend van 
de basisschool had allemaal dieren in huis, waaronder een rat genaamd Kar-
bonkel, vernoemd naar de boosaardige trol van de serie Ik Mik Loreland. Deze 
vriend zag op een dag zijn ratje van de tafel naar de bank springen en vroeg 
zich af of hij dit ook op commando zou kunnen doen. Dit liep enigszins uit de 
hand en niet veel later bestormde een filmpje het internet met daarin Karbon-
kel, vliegend door een brandende hoepel. Het kunstcollectief Studio Nepco 
pikte dit op en nodigde Coens vriend uit om zijn kunsten op Mysteryland te 
tonen. Coen kon gratis mee en realiseerde zich na het met wodka-overladen 
weekend dat hier zijn toekomst lag. Hij bombardeerde zichzelf tot directeur 
van het rattencircus, lijfde twee oogstrelende assistenten in die hij kleedde in 

tijgerpakjes en richtte een bedrijf op met de toepasselijke naam Le Directeur 
Entertainment. In Spuiten en Slikken zag hij in die tijd een item over een bur-
lesque danser en dacht: Dat kan ik veel leuker. In het holst van een slapeloze 
nacht lichtte dit idee hem uit bed. Hij ontwierp een kostuum voor een nieuw 
personage genaamd Mister Blanco, een Clockwork Orange-achtige mimespe-
ler die zich tijdens optredens ontdoet van allerlei afscheurbare elementen 
totdat er niet veel meer rest dan een stringetje. Al snel kon hij aan de slag bij 
de Supperclub waar hij zijn acts nog theatraler maakte en negen andere alter 
ego’s ontwikkelde.

Het theatrale van Geschiedenis
Het theater heeft Coen ook geholpen tijdens zijn studie: ‘Dankzij mijn ervaring 
op het toneel vind ik het gemakkelijk om met een goede body language voor 
een groep te staan. Ook ben ik op mijn gemak tijdens het presenteren. Alleen 
vond ik het altijd nog wel lastig om een goed inhoudelijk verhaal te vertel-
len, dat was dan een beetje mijn zwakke punt.’ Een kleine glimlach verschijnt 
op zijn gezicht. ‘Meestal kwam ik er dan met bluffen toch doorheen.’ Tijdens 
de studie kon hij zijn creatieve ei prima kwijt. Vooral gedurende de master-
fase had hij veel ruimte onderwerpen te kiezen die meer bij hem pasten zoals 
striptease en burlesk. In zijn scriptie kwamen zijn twee interessegebieden 
samen. Hij schreef over striptease in Amsterdam in de jaren 50 in relatie tot 
de seksuele revolutie. Graag wil hij zijn scriptie nog verkorten naar een publi-
ceerbare versie zodat hij kan bewijzen dat hij ook wel degelijk intellectueel is.

Academische vaardigheden
Van theater alleen kan Coen niet rondkomen. Twee periodes per jaar gedu-
rende drie maanden werkt hij als consulent-redacteur bij Spuiten en Slikken 
waar hij aan de slag kon dankzij zijn netwerk binnen de theaterwereld. Bij dit 
werk maakt hij opzetjes van items en werkt hij een plan van aanpak uit. Hij 
geeft aan dat hij dankzij zijn studie vaardigheden heeft ontwikkeld waardoor 
hij snel informatie kan ordenen en onderwerpen met een kritische houding 
kan benaderen. Onbewust heeft hij dus veel aan zijn studie gehad, maar: ‘Het 
is geen academische wereld, dus het is niet dat ik wat heb aan de regels van De 
Buck ofzo.’ 

De rariteitendirecteur
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 kostwin-
ner. Deze maand: Coen Aerts (1990), redacteur-consulent 
bij Spuiten en Slikken en oprichter van zijn eigen bedrijf, 
Le Directeur Entertainment.    
Tekst /// Vadim Dijkshoorn en Vincent Smit    Beeld /// Charlotte Klein

 
  Coen Aerts  

 1990
Studie 
 Bachelor Geschiedenis (UvA)
 Master Cultuurgeschiedenis (UvA)
Afstudeerjaar 
 2015
Werk 
 Eigen bedrijf: Le Directeur Entertainment
 Redacteur-consulent bij Spuiten en Slikken van BNN
Salaris 
 Wisselend, gemiddeld rond de € 2000 netto per maand

geniet

oud materiaal
trucjes werken altijd goed
trucs voor het trekken van vee
trucs lopen lekker - geolied (niet)

geo-lied
dum-ba dum-ba dum-baaa
ba-dum-ba-dum-baaa

de hitte die ver weg

je bek verbrandt
je zweet opkookt
je voeten versmelt (je motor rookt)
je ogen bedriegt
je eitje bakt
is beter dan woorden

het begint net
met stilte

daarom hou ik nu op
ik hou de bek van iedereen

geniet 
maar hou je kankerbek
ik probeer een bloem te plukken
in de sahara

Bugra (1993) studeert Nederlandse taal en cultuur en is campusdichter van de UvA en HvA
Beeld /// Sietske Arnoldus

BROOD OP DE PLANK BUGRA
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HET INTERVIEW

‘D e Geesteswetenschappen zijn de afge-
lopen tijd veel op een negatieve manier 
in het nieuws gekomen. Vaak wordt er 

gevraagd naar het nut van een studie in de Gees-
teswetenschappen. De afgestudeerden weten daar 
inmiddels antwoord op. Iedereen hier kent het nut 
van een goede opleiding in de humaniora.’ Dit werd 
mij afgelopen januari verteld bij de uitreiking van 
mijn bachelordiploma Geschiedenis. Ik kreeg een 
hand en er werd me ‘veel succes’ gewenst voor de 
rest van mijn carrière.

Ik ben Geschiedenis gaan studeren omdat het me 
erg zinvol leek me bezig te houden met de oor-
sprong van maatschappelijke ontwikkelingen en 
ideeën. Wat ik met die kennis kon, daar zou ik 
gaandeweg wel achter komen. Tijdens mijn stu-
diejaren heb ik me echter vaak afgevraagd waar 
ik eigenlijk mee bezig was. Wat leerde ik nu ei-
genlijk echt tijdens mijn werkgroepen, colleges 
en onderzoeksopdrachten? Behalve de kennis en 
het analytische denkvermogen, welke bruikbare 
vaardigheden deed ik op? Deze vraag heeft mij er 
toe aangezet veel dingen te proberen naast mijn 
studie, zoals een journalistieke stage, (hoofd)re-
dacteurschap bij Babel, een intensieve bijbaan in 
de thuiszorg en losse journalistieke projecten. 
Van deze bezigheden heb ik veel geleerd over wat 
ik leuk en interessant vind om te doen, waar ik 
goed in ben, wat me drijft en hoe ik samenwerk. 
Terugkijkend op de afgelopen jaren, merk ik dat ik 
eigenlijk voornamelijk van deze ‘extracurriculaire 
activiteiten’ heb geleerd wat ik wil doen als ik later 
groot ben. En dat vind ik vreemd.

Een studie aan de Faculteit der Geestesweten-
schappen heeft natuurlijk altijd een beetje losge-
staan van de concrete samenleving. Een filosoof 
moet zich altijd enigszins ontdoen van de dagelijk-
se gang van zaken om goed te kunnen reflecteren 
op het grotere geheel. Met de enorme hoeveelhe-
den studenten die tegenwoordig een studie in de 
humaniora volgen, lijkt die redenatie echter niet 
helemaal houdbaar meer: een loopbaan als gees-
teswetenschappelijk onderzoeker is maar voor 
een fractie van de studenten weggelegd. Velen van 
ons willen de journalistiek in, voor de overheid 
werken, een eigen bedrijf beginnen of bijvoor-
beeld iets in de wereld van de uitgeverijen gaan 
doen. Voor studenten die iets anders willen dan de  

wetenschap ingaan met hun studie – het overgrote 
deel dus -  wordt er echter te weinig passend on-
derwijs aangeboden aan de faculteit. 

Los van de theoretische kennis die je opdoet, de 
academische vaardigheden die je je eigen maakt en 
de zelfstandigheid en discipline die je aangeleerd 
krijgt, zijn er essentiële leerpunten die ik tijdens 
mijn drie-en-een-half-jaar bachelor heb gemist. 
Erachter komen wat ik wil doen, wat mijn sterke en 
zwakke kanten zijn, wat mijn positie in een groep 
is, hoe ik functioneer in samenwerkingsverband of 
binnen een hiërarchie, of ik meer een praktisch of 
theoretisch mens ben: ik heb dit allemaal buiten 
mijn studie om geleerd. Door zelf initiatief te ne-
men. Waarom wordt hier tijdens een bachelor aan 
de FGw relatief zo weinig aandacht aan besteed? 
Als je bent afgestudeerd heb je hard gewerkt en 
dat geeft je het gevoel dat je wat kunt. Maar je 
hebt drie jaar in de academische bubbel gewerkt 
en gedacht, met het halen van paper-deadlines als 
het belangrijkste doel. Wat je straks met je kennis 
aan de buitenwereld kunt bijdragen, kun je je ei-
genlijk pas gaan afvragen als je goed en wel klaar 
bent. En dan rijst bij mij de vraag: waarom ben ik 
enkel wetenschappelijk opgeleid, als de kans aan 
het begin van mijn studie al groot was dat ik de we-
tenschap helemaal niet in zou gaan? Waarom niet 
een groter aantal verplichte vakken over de inzet 
van geesteswetenschappelijke kennis, verplichte  

 

cursussen over praktische vaardigheden, over 
professioneel samenwerken, over de ontwikke-
ling van je persoonlijke kwaliteiten? Waarom niet 
al tijdens de kennisgeoriënteerde werkgroepen en 
colleges gedachten uitwisselen over wat we met 
de kennis kunnen doén? Tijdens mijn studie heb ik 
welgeteld één vak moeten volgen over de rol van 
Geschiedenis in de samenleving. In collegevorm, 
met een kennistentamen als afsluiter. Zonder dis-
cussie, zonder onszelf als aankomend historici in 
het debat te plaatsen.

De Geesteswetenschappen zijn onmisbaar. Slimme 
mensen, met hun kennis en hun kritische denkver-
mogen zijn van levensbelang voor de voortduren-
de ontwikkeling van een vrije en democratische 
samenleving. Maar naast het opdoen van kennis en 
het vormen van het intellectuele denkvermogen is 
het belangrijk dat we het al in een vroeg stadium 
van onze studie hebben over hoe we onze kennis 
en kunde gaan inzetten. Het gehekelde ‘praktisch 
nut’ van de geesteswetenschappen dus. Zonder 
een serieuze blik op dit praktische nut gaat er ken-
nis verloren, omdat studenten hun opgedane ken-
nis buiten de bubbel van de faculteit niet goed we-
ten te plaatsen. Het lijkt me noodzakelijk voor de 
optimale inzet van geesteswetenschappelijke ken-
nis dat we als studenten leren hoe we onze kennis 
kunnen gebruiken. Voor onze toekomst binnen én 
buiten de faculteit. 

OPINIE

Buiten de bubbel
HET INTERVIEW

Op 17 juni brengt de Amsterdamse, 12-koppige brassband Gallowstreet hun 
eerste album uit: Battleplan. We spraken Dirk Zandvliet (1991), baritonsax 
en MC, en Peter Keijsers (1988), sousafoon en penningmeester, over hun groei-
ende succes als bevlogen brassband in een grotendeels door pop geregeerd 
muzieklandschap.     Tekst /// Emma Sprangers en Djuna Spreksel    Beeld /// Sietske Arnoldus

Welluidende 
strijdlust

Welluidende 
strijdlust

Babel

Wie voor een studie aan de FGw kiest, doet dat doorgaans 
niet vanwege de uitmuntende baangaranties. Je bezighouden 
met je carrièreperspectieven en je kansen op de arbeidsmarkt 
is vloeken in de kerk van de faculteit. Dat moet anders.   
Tekst /// Anne Wijn    Beeld /// Masha Emelyanova
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terug doen. Dat geeft je adempauze, in plaats 
van alleen machogedrag vertonen. Je moet je ook 
kwetsbaar durven opstellen.’ 

Hoe zien jullie de toekomst van Gallowstreet 
voor jullie?
Dirk: ‘We merken dat Gallowstreet langzaamaan 
een beetje een merk begint te worden. We staan 
voor blazers die met pit spelen en vette dingen 
verzinnen.
Peter: ‘Ik zag ons laatst in de metro op een poster 
staan, als grootste naam. Dat is best bizar.’
Dirk: ‘ Ook in het buitenland beginnen we een 
beetje voet aan de grond te krijgen. Het scheelt dat 

we geen zang hebben, zo blijven we niet beperkt 
tot Nederland. Het zal wel even duren voordat 
we naam hebben gemaakt, maar dat was hier 
ook zo. De feestjesmarkt in Amsterdam is aardig 
verzadigd, dus ik ben al heel trots op wat we 
bereiken. Ik zie niet meteen voor me dat we er ons 
brood mee gaan verdienen, maar dat hoef ik ook 
niet per se. Gallowstreet is echt de band waar ik 
mezelf muzikaal gezien het meeste in kwijt kan. 
Die genoegdoening is meer waard dan alles wat je 
ervoor zou kunnen krijgen.’
Peter: ‘Je wilt voor mensen spelen en mensen blij 
maken en als dat dan ook nog met je eigen muziek 
kan, is dat echt geweldig.’

Dirk: ‘Dat er zo’n publiek voor je neus explo- 
deert, en we elkaar dan aankijken en denken: hoe  
kan dit?!’ 

HET INTERVIEW
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HET INTERVIEW

Toen Dirk in 2012 een groep trompettisten, 
saxofoon- en trombonespelers,  percussionis-
ten en drummers bij elkaar bracht, voelde 

iedereen in die kamer het: ze hadden iets speciaals 
in handen. 
Dirk: ‘Het was het jaar des Heres 2012, 12 juli 
2012 om precies te zijn. Ik was toen net twee 
jaar aan het toeteren, en op een gegeven moment 
kwam het idee voor een nieuwe grote band. Deels 
geïnspireerd door mijn broertje Ko, die bezig was 
met Jungle by Night. Een beetje uit jaloezie dat ik 
daar niet in meespeelde dacht ik: dat ga ik zelf 
doen. Ik kende via Jungle by Night wel wat blazers 
die daar interesse in hadden en de rest heb ik erbij 
gezocht, Peter zelfs via Facebook. Peter gaf met zijn 
tuba echt de laatste doorslag. Ik heb toen iedereen 
bij elkaar gepropt in een studio op de Galgenstraat, 
daar is de naam Gallowstreet ontstaan. Iedereen 
stond meteen op scherp. In juli 2013 kwamen we 
weer samen op PITCH. We coverden daar Higher 
Ground van Hudson Mohawke.’ 
Peter: ‘Alles viel daarmee ineens op zijn plek.’ 
Dirk:  ‘We dachten daar allemaal: we hebben echt 
iets goeds hier. Het is dik, vet, energiek, mensen 
gaan erop los. We waren complete underdogs 
op dat festival. Niemand kende ons, en het ging 
helemaal los. Ronald Keizer, de manager van 
Jungle by Night, zag ons daar. De band heeft zich 
toen gemeld aan zijn front. Die terminologie zit 
er toch nog wel een beetje in. Dat strijdvaardige 
karakter. Het nieuwe album heet daarom ook 
Battleplan.’
Peter: ‘Het idee achter onze band is ook een soort 
strijd. Het gaat om tegen de stroom invaren. We 
hebben een hele rare bezetting, zeker voor de 
popwereld. Als je kijkt naar andere brass bands 
zoals die uit New Orleans, maken we ook redelijk 
a-typische muziek voor onze bezetting.’

Dirk zet Peters woorden kracht bij met blaas-
spel op onzichtbare instrumenten, en het beat-
boxen van een typische New Orleans beat 
(kootchudiekootchudiekoo) en de snellere beat die 
Gallowstreet hanteert (pootchikakapootchikaka). 
Dirk: ‘Gallowstreet is meer gericht op beats, veel 
heftiger. We proberen nu een beetje gas terug 
te nemen en wat rustigere muziek te maken. 
Je wordt vaak meegenomen in de maalstroom 
van alsmaar naar voren projecteren en mensen 
omverblazen. Hierdoor kan wat je speelt een 
beetje schreeuwerig of agressief worden. Op het 
album proberen we die balans te vinden.’

Een optreden van Gallowstreet is een enorm 
feest waarbij iedereen helemaal losgaat. 
‘Proberen jullie met Gallowstreet de beleving 

van uitgaansmuziek met echt instrumenten op 
de kaart te zetten?
Dirk: ‘Ja ergens wel. In Studio/K spelen we vaak 
's avonds laat. Daarmee schudt je mensen wakker. 
‘Hé, het kan wel: live muziek, en je kunt daar nog 
veel harder op feesten dan op EDM (Electronic 
Dance Music)’. Tegenwoordig wil iedereen maar 
dj worden. Er zijn steeds minder kinderen die 
gewoon een trombone oppakken, of een trompet. 
Ze missen die rolmodellen.’
Peter: ‘Het is ook tamelijk lastig om mee te be-
ginnen, een blaasinstrument. Je moet er wel geluid 
uit kunnen krijgen.’ 
Dirk: ‘Het vergt toewijding ja, terwijl elke 15-jarige 
een mixje kan maken en daarmee dj kan worden. 
Met Gallowstreet willen we kijken hoe je live 
muziek en een goed feestje in elkaar kunt zetten 
met long- en spierkracht.’

Hoe verklaren jullie de opkomst van live 
brass-achtige bandjes als Jungle by Night en 
Gallowstreet?
Dirk: ‘Jungle by Night kwam een paar jaar geleden 
opeens met een hele afrobeatstroming waardoor 
mensen opnieuw hun ogen openden voor blazers 
en percussie. De laatste jaren wordt er ook veel 
meer vinyl gedraaid. Het hangt misschien samen 
met een zekere zoektocht naar authenticiteit, van 
de ‘echte’ muziekliefhebbers. De best-beluisterde 
set van Lowlands 2014 is Antal en Hunnee 
bijvoorbeeld. Die draaien discoklassiekers en 
afrobeattracks waar allemaal blazers en percussie 
op staan. Als mensen wennen aan die sound, die 
warme levendige muziek, gaan dat soort bands 
misschien ook beter in de markt liggen. Maar aan 
de andere kant: wij doen het ook juist goed op 
festivals waar mensen alleen maar voor techno 
en deephouse heengaan en ons dan bij toeval 
tegenkomen.’ 

Jullie repertoire bestond, zeker in het begin, 
vooral uit covers. Is dat karakteristiek voor 
brass bands?
Peter: ‘Zo is het repertoire ontstaan. Je moet vooral 
gewoon iets te spelen hebben. Zeker als je elkaar 
nog niet zo goed kent en je gaat dingen schrijven. 
Je zit dan heel erg op elkaars lip, je vraagt veel van 
elkaar. Het is dus eigenlijk veel makkelijker als 
iemand een stuk meeneemt en zegt: dit gaan we 
spelen.’
Dirk: ‘Recensenten denken nog steeds vaak dat wij 
een coverbandje zijn.’
Peter: ‘Ja, brassbands coveren wel supervaak, het 
is een soort stempel. Er zijn bepaalde nummers 
die heel tof zijn, en die door veel brassbands 
worden gespeeld. Het wordt dan een soort 
standaardrepertoire voor de bezetting. Misschien 
dat zo het idee van brassbands als coverbands 
ontstaat.’
Dirk: ‘Er worden vaak populaire nummers uit 
de hitcultuur gebruikt. Mensen vinden dat soort 
dingen leuk, omdat het herkenbaar is en het nu 
dan door blazers wordt uitgevoerd. Als wij tijdens 

een optreden Show Me Love gingen spelen, ging 
iedereen meteen meedoen bijvoorbeeld.’ 
Peter: ‘Het creëert meteen een vibe van herken-
ning. We willen uiteindelijk natuurlijk bereiken 
dat mensen dat gevoel van herkenning krijgen met 
het materiaal dat we zelf hebben geschreven.’
Dirk: ‘Dat gevoel, dat hadden we in Paradiso 
tijdens een afterparty. Ik ging als MC een beetje 
babbelen over het nummer, en mensen gingen 
het thema toen gewoon meezingen. Dan ga je al 
voorbij aan het coveren.’

Op het internet lezen we talloze benamingen 
voor jullie stijl: hiphop, trip, house, neo brass. 
Hoe zouden jullie je eigen muziek omschrijven? 
Dirk: ‘God, ik weet het niet hoor. In ieder geval geen 
ska, dat moet echt een keer opgeschreven worden. 
Geen ska. Er zit echt iets van hiphop in. Soms 
House. En zeker ook jazz. Ik zou het instrumentele 
blaasmuziek willen noemen maar dat is het ook 
weer niet helemaal. We spelen leentjebuur bij een 
hoop muziekstijlen, het is echt alles wat we zelf 
tof vinden. We hebben een drum ’n bass nummer 
geschreven, maar om dat nou de hoofdmoot van 
ons repertoire te noemen is weer te kort door 
de bocht. We hebben ook een technobeuker. We 
nemen de herkenbaarheid van genres als hiphop 
en hertalen dat naar instrumentele blaasmuziek. 
Ik wil een term hebben waarvan je zegt: the 
brass, yeah! New Orleans brass. Maar dat is het 
niet. Degene die de beste term verzint, krijgt een 
gastenlijstplek!’

Is het lastig met twaalf verschillende meningen 
tot iets concreets te komen? Zijn jullie elkaar 
nooit zat?
Peter: ‘Dat valt eigenlijk wel mee. Muzikaal gezien 
zitten we het meest op een lijn. Natuurlijk zijn 
er wel verschillende smaken en meningen, maar 
daarom is ook niet elk nummer hetzelfde. Niet 
iedereen heeft dezelfde creatieve input, maar dat 
hoeft ook niet.’ 
Dirk: ‘Iemand komt tijdens de repetitie met een 
ideetje. Soms stap ik van m’n fiets om een thema 
dat in m’n hoofd zit op te nemen op m’n mobiel. 
Dat soort dingen werken we dan in jam-vorm 
uit. Omdat je met zo’n grote groep bent, kun je 
genoeg mengen en iemand even in zijn sop gaar 
laten koken. Gallowstreet is vooral een hele leuke 
mix, we zijn een soort voetbalelftal. Vanaf het 
eerste moment dat je de repetitieruimte inkomt, 
is het lachen. Ik denk dat het dit jaar ook soepeler 
gaat. We zijn veel meer gaan spelen op dynamiek, 
luisteren naar elkaar. Niet meer de hele tijd bezig 
zijn met TA-TA-TA-TA maar ook even een stapje 

WE ZIJN EEN SOORT 
VOETBALELFTAL

IK ZAG ONS LAATST IN DE METRO OP EEN POSTER STAAN, 
ALS GROOTSTE NAAM. DAT IS BEST BIZAR

TEGENWOORDIG WIL 
IEDEREEN DJ WORDEN

 

Gallowstreet stond eerder al op onder 
andere Into the Great Wide Open,  
Dour en Lowlands. Hun debuutalbum 
Battleplan verschijnt op 17 juni. Op  
donderdag 16 juni vindt de release 
plaats in de Oude Zaal van de Melkweg. 
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In People’s Park komen elk weekend bezorgde ouders samen op zoek 
naar een geschikte huwelijkspartner voor hun kind. Op opengeklapte pa-
raplu’s hangen zij vellen papier, die onder andere de leeftijd, lengte en 
het geboortejaar tonen van hun ongetrouwde dochter of zoon. Een on-
getrouwd kind betekent namelijk gezichtsverlies en geen kleinkinderen. 
De huwelijksmarkt symboliseert het belang dat in China aan een huwelijk 
wordt gehecht. 

De druk om te trouwen is groot in China. Door de (inmiddels afgeschafte) 
eenkindpolitiek is deze druk alleen maar toegenomen: ouders hebben 
immers maar één kans op nakomelingen. De eenkindpolitiek heeft ook 
tot een overschot aan mannen geleid, waardoor velen geen vrouw kun-
nen vinden. Tegelijkertijd zijn vrouwen steeds hoger opgeleid en trekken 
naar de stad voor een baan. Laagopgeleide en arme mannen blijven on-
getrouwd achter in de dorpen. Toch dragen deze vrijgezelle mannen niet 
hetzelfde stigma als vrouwen die ongehuwd blijven. Zij worden na hun 
vijfentwintigste denigrerend ‘shèngnǚ’, letterlijk: ‘overgebleven vrouwen’, 
genoemd. 

Na een voetbaltraining heb ik het er met twee Chinese teamgenoten over. 
Zij vinden de druk die zij voelen om te trouwen en de term ‘overgeble-
ven vrouwen’ helemaal niks. ‘Iedereen van onze generatie is enig kind. 
Er wordt van ons verwacht vroeg te trouwen, maar ook het goed te doen 
op school.’ Allebei bekennen ze graag een broertje of zusje te hebben ge-
had. Ze zijn door hun ouders naar goede middelbare scholen gestuurd om 
vervolgens te worden toegelaten tot een van de beste universiteiten van 
China. Op hun middelbare school was het hebben van een relatie verbo-
den, liefde leidt immers alleen maar af. Geen relatie mogen krijgen op de 
middelbare school, maar wel zo vroeg mogelijk moeten trouwen? In mijn 
oren klinkt het tegenstrijdig. 

Vorige maand heeft een advertentie van een Chinees cosmeticamerk over 
China’s ‘overgebleven vrouwen’ het internet overgenomen. In de adver-
tentie stromen tranen over de wangen van jonge vrouwen die hun ouders 
hebben teleurgesteld door nog geen partner te hebben. In People’s Park 
hangen de vrouwen een foto van zichzelf op met teksten als ‘ik wil niet 
trouwen alleen omwille van het trouwen’ en ‘onafhankelijk zijn is een ge-
weldige levensstijl’, zodat hun ouders eindelijk hun keuze begrijpen. De 
advertentie wil laten zien dat het oké is om niet te trouwen. Dit jaar ben 
ik vierentwintig jaar geworden. Naar Chinese begrippen begint mijn tijd 
te dringen. Mijn ouders en familieleden hebben mij gelukkig nog nooit 
gevraagd wanneer ik eindelijk ga trouwen. 

Kim studeert Geschiedenis aan de UvA en Chinastudies aan de Univer-
siteit Leiden. Ze is een jaar op uitwisseling in Shanghai en houdt ons in 
Babel op de hoogte van haar avonturen en bevindingen.

Vijfentwintig en ongetrouwd

Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Vera Duivenvoorden

COLUMN KIM
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ACHTERGROND

Modding
Games kunnen kortom een aanzet geven tot historische verdieping bij de spe-
ler, waardoor de historische onjuistheden uiteindelijk soms door de speler 
zelf ontdekt kunnen worden. Sommige spelers gaan zelfs zo ver dat ze mods 
maken. De bestaande inhoud van een game wordt hierbij door de speler zelf 
aangepast. Van den Heede: ‘Er zijn heel wat mensen die nog steeds de oor-
spronkelijke versie van een oudere game als Call of Duty 2 (uit 2005) spelen, 
maar waarbij ze dan eigen levels maken waarin ze de Spaanse Burgeroorlog 
of de Winteroorlog tussen Finland en de Sovjet-Unie kunnen naspelen, con-
flicten die in reguliere games amper aan bod komen. Vaak gaan deze ‘mod-
ders’ heel gedetailleerde informatie opzoeken over hoe een bepaald vuur-
wapen eruitzag, een zoektocht die soms vergelijkbaar is met de mate van 
precisie die een historicus handhaaft bij het zoeken naar bronnenmateriaal. 
Maar hier gaat het wel om een heel specifieke vorm van historische kennis, 
die bijvoorbeeld sterk op militaria is gericht.’ 

Het opzoeken van gedetailleerde informatie uit de geschiedenis wordt echter 
ook vaak door de gameontwikkelaar zelf gedaan. Hergaarden: ‘Toen ik, mijn 
broer Matt en mijn maat Jos besloten een game over de Eerste Wereldoorlog 
te maken, hebben we veel informatie gezocht. Ook kregen we steeds meer 
informatie van fans, daar zaten ook historici bij. Omdat vrienden van Jos een 
huisje hadden in Romagne kenden we de omgeving goed. We zijn daar naar 
het museum Romagne ’14-’18 gegaan en hebben veel foto’s genomen, ook van 
de omgeving. De kraters van de oorlog zijn daar nog steeds te zien. Daarnaast 
hebben we veel aandacht besteed aan uniformen, wapens en andere gege-
vens. Het is een ontzettend realistische game geworden. De Duitse loopgra-
ven waren bijvoorbeeld veel beter georganiseerd dan die van de tegenstan-
der, in het spel zie je dat terug door de vorm en inhoud van de loopgraven. Ze 
bevatten een grotere hoeveelheid bunkertjes en bedden en hebben mooiere 
muren, gemaakt van beter hout.’

Tussen gameplay en historische werkelijkheid
Historische spellen kunnen dus een aanzet geven tot grotere historische  
kennis bij spelers. Aan de andere kant zijn de mogelijkheden in games heel 
beperkt om facetten zoals sociaaleconomische omstandigheden en histo-
rische denkbeelden op een goede manier weer te geven. Van den Heede  
onderkent dit: ‘In Assassin’s Creed: Syndicate kun je bijvoorbeeld kinderarbeid 
bestrijden door de onderdrukkende fabrieksbazen te doden. Maar dan rijst 
de vraag: waarvan bevrijd je die kinderen dan? Want uiteindelijk blijven ze  
nog steeds in de armoede zitten en verliest hun gezin het extra inkomen 
dat het nodig heeft om te overleven. Als game-mechanic is deze specifieke 
vorm van het bestrijden van kinderarbeid in 19e-eeuws Londen dus logisch, 
maar tegelijkertijd staat het ver af van de politieke strijd van de arbeiders- 
beweging.’

Wat je wel en niet kunt laten zien hangt ook af van het genre van de game, 
vindt Hergaarden. Zo is Verdun een typische shooter-game, waarbij er niet 
echt ruimte is om je game ook buiten de loopgraven te laten plaatsvinden. ‘De 
gameplay is ook van belang. Een puur educatieve game zou nooit in de top 5 
van meest verkochte games terechtkomen. Tegelijkertijd zorgt een hoge mate 
van realiteit vaak voor een slechtere gameplay. Dat is de reden dat een hoog 
realiteitsgehalte in standaard shooters, zoals Call of Duty, niet voorkomt. Voor 
Verdun moesten we dus wel wat barrières overwinnen om het zo realistisch 
mogelijk te maken. Het tempo van de game ligt bijvoorbeeld lager, je verliest 
veel soldaten en na één kogel kun je al doodgaan. Historisch onjuist is dat er 
bij Verdun geen vaste winnaar is, zowel aan de kant van de Duitsers als de 
Entente ben je even sterk. Maar dit hebben we ook bewust gedaan: naar ons 
idee hebben beide kanten slechte dingen gedaan tijdens de oorlog en is er 
geen sprake van één ‘goede’ kant. Daarbij is een spel leuker als beide kanten 
een gelijke kans hebben.’

Wolfenstein
Het contrast tussen het spelbelang enerzijds en de historische werkelijkheid 
anderzijds komt ook terug bij een spel als Wolfenstein: The New Order, één 
van de games waar Van den Heede zich in zijn onderzoek op richt. Hij vertelt: 
‘In games komt de nadruk op agency te liggen, wat betekent dat je als speler 
continu een significant verschil kan maken. Daardoor worden onderliggende 
structuren waar je normaal gesproken als mens onderhevig aan bent, zoals 
politieke machtsverhoudingen of de sociaalpsychologische factoren, vrijwel 
volledig buiten beschouwing gelaten bij games. Dat is bijvoorbeeld ook de kri-
tiek op het spel Wolfenstein, waar je als speler het fictieve concentratiekamp 
Belica kan binnendringen. Je bent vervolgens in staat om quasi in je eentje 
het hele kamp te bevrijden, waardoor het lijkt alsof het uitschakelen van SS-
bewakers met wat goede wil tot de mogelijkheden behoort. Maar dit staat 
haaks op de fundamentele onmacht waarmee de slachtoffers uit de kampen 
werden geconfronteerd en de misleidingsstrategieën die de nazi’s gebruikten 
om verzet onder gevangenen te voorkomen.’ 

Door het commerciële element bij de ontwikkeling van games zullen zij dus 
nooit honderd procent educatief worden. Toch is er binnen de marges veel 
mogelijk, juist omdat een realistische, historische setting veel gamers aan-
spreekt, zoals blijkt uit het succes van Verdun. Zo kunnen games niet alleen 
bijdragen aan de feitelijke historische kennis van de leek, maar kunnen ze ook 
aanmoedigen zelf meer informatie te zoeken. Zo wordt de (historische) 
nieuwsgierigheid van de homo ludens geprikkeld, en is dat niet juist de eerste 
voorwaarde voor het opdoen van kennis? 

1944, ergens in de Ardennen. Rechtsonder in je scherm verschijnt een 
berichtje: je hebt een nieuw doelwit. Je opent het bericht en op je 
scherm doemt de gestalte van een bebaarde man op, de swastika prijkt 

prominent op zijn linkerarm. Je slaat het beeld op in je geheugen en gaat op 
pad. Terwijl de kogels langs je oren suizen, baan je je een weg door de modder, 
op zoek naar je doelwit. Na enig speurwerk heb je de juiste man gevonden. Nu 
is het nog slechts een kwestie van de trekker overhalen. Je drukt met je vinger 
op je linkermuisknop. Poef! De kogel vliegt uit de loop van je geweer en de 
bebaarde man valt dood neer. Missie volbracht.

Tangential learning
Veel games spelen zich in het verleden af. Maar voor de gamer is het verschil 
tussen feit en fictie niet altijd even duidelijk, niet in het minst omdat games 
weinig moeite doen om de verschillen hiertussen scherp aan te geven. Wat 
voor een invloed heeft dit op de geschiedeniskennis van de gamer?  

In veel geschiedenisgames, met name in oorlogsspellen, is de verhaallijn 
gebaseerd op de klassieke tegenstelling van Goed versus Kwaad. Van enige 
nuancering is vaak geen sprake: de personages en strijdende partijen zijn óf 
goed óf fout. Maar de geschiedenis is vaak gecompliceerder dan dergelijke 
games het doen voorkomen. Volgens historicus Pieter Van den Heede - pro-
movendus aan de Erasmus Universiteit en betrokken bij een groot onderzoek 
naar de representatie van gewapende conflicten in populaire cultuur - wil dit 
echter niet zeggen dat spelers van historische games niet meer leren dan het 
geschiedenisbeeld dat naar voren komt in de game zelf. ‘Commerciële his-
torische games geven, net als historische speelfilms, vrij snel aanleiding tot 
wat we tangential learning noemen. Daarmee wordt bedoeld dat een digitale 
game een eerste kennismaking biedt met een bepaald historisch onderwerp, 
waarna spelers zelf informatie gaan opzoeken om er meer over te weten te 
komen. Zo zijn er verschillende voorbeelden bekend van mensen die Assas-
sin’s Creed spelen en dan zelf informatie opzoeken over renaissancekunst.’

Gameontwikkelaar Mike Hergaarden beaamt dit. Met zijn eigen bedrijf M2H 
bracht hij een jaar geleden officieel de game Verdun uit, waarin je als frontsol-
daat vecht in de loopgraven ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Daarvoor 
was het spel al zo’n twee jaar te spelen op Steam, een gameplatform, zodat 
aanpassingen en verbeteringen nog in de game konden worden verwerkt. 
‘Omdat Verdun een van de eerste grote realistische Eerste Wereldoorlog-
games is, hebben we veel spelers  aangetrokken die al heel geïnteresseerd 
waren in dit deel van de geschiedenis. Zo kregen we een keer een bericht dat 
er een verkeerd speldje op een bepaald uniform zat, wat we vervolgens heb-
ben aangepast. Maar ook hebben we spelers die door Verdun geïnteresseerd 
raken in het onderwerp en meer informatie opzoeken. Een voorbeeld hiervan 
is een Amerikaanse scholier die een essay moest schrijven over een historisch 
onderwerp en toen enthousiast voor de Eerste Wereldoorlog koos, omdat hij 
er door het spelen van Verdun al dingen over wist.’  

Call of Duty, Assassin’s Creed en Crusader Kings: drie 
bekende games die zich in een historische context  
afspelen. Maar valt er via games met een historische  
enscenering ook daadwerkelijk iets te leren over hoe  
het verleden in elkaar steekt?   
 Tekst /// Koen de Groot en Aimée Plukker    Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

Homo Ludens: geschiedenis in games
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De Keet (H.J.E. Wenckebachweg 3002)
Prijs van bier: € 2,00
Toegankelijkheid: openbaar
Recensent: Lodewijk Verduin

Tussen de studentencontainers van het Wenckebach-complex in Oost vindt 
men De Keet. Hier tref je naast tafelvoetbal- en pooltafels, merkwaardige 
schilderijen en een heuse loungehoek, niet alleen verschillende typen 
studenten, maar ook lokale bewoners die, kaal en getatoeëerd, uit volle 
borst ‘Another Brick in the Wall’ meezingen. Bier van de tap is € 2,00 en 
het personeel haalt voor even schappelijke prijzen pizza’s en pasta’s uit een 
‘Italian kitchen’. Terwijl je dit opeet, staart de loslopende huishond je aan. Je 
vergaapt je aan de onnodig grote posters van ondergoedmodellen die tegen 
de wc-deuren zijn geplakt en knikt nonchalant mee met de foute 2000s Nu-
Metal die door de speakers dreunt. Op de verrassende tweede verdieping 
is genoeg ruimte om of luidruchtig door te zakken, of een moment in rust 
door te brengen. Wanneer je klaar bent, kun je het pad van amateurerotica-
tekeningen aan de muren volgen; een mysterieuze weg die uitmondt in de 
aangebouwde Wenckebach-snackbar. Efficiënt kom je zo bij de laatste halte 
van de avond, waarna je jezelf weer tevreden je container in kunt schepen.

Il Caffè (Uilenstede 346, Amstelveen)
Prijs van bier: € 1,75
Toegankelijkheid: iedereen is welkom
Recensent: Koen de Groot

Na 38 jaar sloot Café Uilenstede in 2013 noodgedwongen haar deuren op de 
campus in Amstelveen-Noord. Wegens bouwplannen werd de stekker uit het 
populaire café getrokken. Begin 2015 kwam er eindelijk een nieuwe kroeg: 
Il Caffè. De naam, Italiaans voor zowel koffie als café, doet eerder denken 
aan de zoveelste hippe Amsterdamse koffietent dan aan een studentenkroeg. 
Eenmaal over de drempel blijkt niets echter minder waar: het bier is goed-
koop, de inrichting simpel doch sfeervol en het bedienend personeel lijkt 
stuk voor stuk in één van de omringende flats te zijn geronseld. Bovendien 

is het café in het weekend tot diep in de nacht geopend, waardoor het een 
prima plek lijkt om af te pilsen na een avondje stappen in de stad. Deson-
danks is het café vrij uitgestorven. Slechts hier en daar zitten kleine groepjes 
studenten verspreid in de ruime gelagkamer, waar ze zich wagen aan een 
potje pool, rustig de kranten zitten te lezen of zachtjes meezingen met de 
muziek. Wat dat laatste betreft is er voor ieder wat wils. De gehele Top2000 
komt voorbij: Bob Marley wordt afgewisseld met Deep Purple en na Dire 
Straits volgt plotseling André Hazes. Il Caffè is kortom een prima toko voor 
de Uilenstedebewoner die wel zin heeft in wat kroeghangen, maar te lui is 
om daarvoor naar het centrum te fietsen.

De Doos (Weesperstraat 59)
Prijs van bier: € 1,20 
Toegankelijkheid: eigenlijk alleen voor Weesperflat-bewoners, maar 
je kunt gewoon naar binnen lopen
Recensent: Anne Wijn

De Doos doet haar naam eer aan. Verborgen onderin de Weesperflat zit een 
kleine onopvallende deur die leidt naar een donkere vierkante ruimte waar 
licht en lucht nauwelijks aanwezig zijn. De muziek staat hard, er mag binnen 
gerookt worden en bovenin kun je je vermaken met een enorme flipperkast. 
De banken zijn versleten, het is doorgaans druk en volgebouwd. Wie moet 
plassen daalt via een deur een paar trappen af en waant zich in een 
drugskelder uit de jaren tachtig, inclusief ijzeren deuren, druppende kraan 
en vieze vloer. Eenmaal weer veilig boven vloeit de drank rijkelijk en bestaat 
het publiek uitsluitend uit studenten of ex-studenten die waarschijnlijk 
vanwege werkeloosheid afkomen op het goedkope bier. Het is er bloedheet 
en na een avondje De Doos stink je dan ook volledig naar zweet en sigaret-
tenrook. Vanwege de drukte is het er gezellig, maar je voelt je wel behoorlijk 
achttien en armoedig als je ’s nachts naar huis fietst. Niet geschikt voor 
bijvoorbeeld een eerste date dus (en bovendien alleen open van maandag 
t/m woensdag, wanneer je in het kader van zelfbescherming sowieso beter 
café’s met bierprijzen als deze kunt vermijden). 
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De Afdeling (H. Cleyndertweg 51)
Prijs van bier: € 1,60
Toegankelijkheid: alleen voor bewoners 
Recensent: Janet Lie

In Amsterdam-Noord, ver weg van de hippe NDSM-werf, staat de beruchte 
Cleyndertflat. De mollige ratten die het gebouw al enige tijd teisteren, zijn 
gelukkig niet te vinden in het café op de begane grond. Wekelijks worden 
themafeesten georganiseerd, zoals de fallocentrische Ladies Night: Dildo 
Party (‘mét stripper’) of vijfhonderd jaar genocide tijdens de Cowboys & 
Indianen-fuif. Ik betreed de Musical & Disney-avond, waar in totaal twaalf 
mensen komen opdagen. Op een groot scherm worden YouTube-filmpjes 
met sing-alongs van Belle en het Beest geprojecteerd, terwijl een meisje 
haar longen door de microfoon perst. Als je geen fan bent van zoetsappige 
karaoke, kun je jezelf vermaken bij de tafelvoetbal- en pooltafels. Of speel 
een potje Scrabble, Cluedo of een ander bordspel dat in de houten kast ligt 
te verstoffen. Nicotine-verslaafden aanschouwen in het rookhok een enorm 
mozaïek-kunstwerk, dat de vorige barman uit het grofvuil had gevist. De 
oude, gebruikte feeling is typisch voor de Afdeling. Camouflagenetten bedek-
ken al meer dan twintig jaar de ramen en kerstverlichting hangt het hele 
jaar door in het café. De Hitkrant-posters van Avril Lavigne en Linkin Park 
veroorzaken flashbacks naar de brugklas, toen deze artiesten ‘edgy’ waren 
voor puisterige 12-jarigen. Door de chronische leegte van het café, is het een 
rustige plek om low key met vrienden te hangen.

Student Hotel (Wibautstraat 131A)
Prijs van bier: € 3,25
Toegankelijkheid: openbaar, soms onaangekondigde besloten 
feestjes
Recensent: Emma Sprangers 

Ruim een jaar geleden zag men hier nog met grote ogen de nachten voorbij-
schieten, voortgestuwd door een trein van muziek. Tegenwoordig is de bin-
nenkant van Trouw nauwelijks meer herkenbaar in de moderne, kleurrijke 
vorm van restaurant-bar The Pool in het Student Hotel. Aan de wanden han-
gen bordjes met no diving, hier en daar staan plastic tropische planten en de 
kleurrijke krukken doen denken aan een zwembadkantine. De subtropische 
temperatuur en chloorlucht blijven je bespaard, want verder dan de titel 

en willekeurige prullaria strekt de vergelijking niet. Het eetgedeelte links 
zit vol, de bescheiden bar rechts is leeg. Het personeel spreekt nauwelijks 
Nederlands en lijkt drukker met telefoneren en glazen schoonmaken dan de 
twee bargasten van drank te voorzien. De klassiekehiphop-playlist ver-
maakt je tijdens het wachten, en omdat alles in een open ruimte is - keuken, 
restaurant, bar - heb je genoeg om naar te kijken. Voor een vaasje Heineken 
betaal je € 3,25: het is duidelijk dat toeristen de doelgroep zijn. De lobby van 
het Student Hotel is gevuld met Engelstalige twintigers die geanimeerde ge-
sprekken voeren en tafeltennis spelen. Tip: neem je eigen drank mee en sluit 
je hierbij aan. Het is er gezelliger dan de daarvoor bestemde bar.

Zin in een spotgoedkope kroegavond met alleen studenten, waar het 
bier rijkelijk vloeit en de stonede toeristen nooit zullen komen? Cafés 
van studentencampussen zijn geheime juweeltjes voor de arme knakker. 
Babel zette de vijf beste locaties voor je op een rij.    Beeld /// Nina van Oort

Studentencampuscafés
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‘Wat trek ik aan? Dit?’ En ik houd een witte blouse omhoog. ‘Of zou dat 
te chique zijn en dat iedereen dan denkt: Jeetje die heeft over haar outfit 
nagedacht?’ Het is de avond voor mijn eerste stagedag bij een krant. En 
ik uit aan een vriendin mijn onzekerheden. ‘Wat als ik het niet leuk vind? 
Mensen onaardig tegen me zijn en alleen maar roepen dat ik koffie moet 
halen? Misschien kan ik niet op commando schrijven en zijn ze teleurge-
steld in me.’ Even glijden mijn gedachtes af naar een bijbaantje dat ik had 
als tweedejaarsstudent Geschiedenis.

Iedere zondagavond werkte ik in een Grieks restaurant dat werd gerund 
door de Griekse Filippos, die een paar woorden Nederlands sprak, en zijn 
Nederlandse vrouw Michella. Als Filippos dorst had, knipte hij met zijn 
vingers voor mijn gezicht en riep dan: ‘Bier!’ Ik moest dan naar de keuken 
rennen met een flesje Hertog Jan (owee, als ik Jupiler pakte). Ik deed nooit 
iets goed. Volgens hem rende ik niet snel genoeg op de gasten af, schreef 
ik de bestellingen niet goed op en veegde ik de vloer op de verkeerde ma-
nier. Als hij iets tegen mij zei, dan beeldde ik mij in dat ik in een auto zat 
en gewoon het raampje voor zijn neus omhoog draaide. Hij kon tegen me 
schreeuwen zoveel hij wilde, zijn woorden zouden tegen het raam afket-
sen. Maar eigenlijk was Michella nog erger: de wolvin in schaapskleren. 
Zij zat achter in het restaurant stiekem iedereen te observeren. Ik voelde 
haar ogen in mijn rug branden. Als ik met haar sprak, glimlachte ze en 
ze zei nooit recht in mijn gezicht wat ik verkeerd deed, maar ik hoorde 
haar keer op keer zuchten. Andere collega’s vertelden dat ze gemeen over 
me sprak. Voordat ik iedere zondag naar werk ging, deed ik meditatieoe-
feningen om voorbereid te zijn op het gezucht en gesnauw van Filippos 
en Michella. Uiteindelijk werkte ook dat niet meer. Ik besloot de horeca 
voorgoed af te zweren en liet de Griek achter me.

Nu vijf jaar later was ik bang dat ik weer dat meisje zou zijn dat zich moest 
inbeelden dat ze in een auto zit, terwijl haar leidinggevende tegen haar 
gilt. Maar de eerste dag bij de krant was totaal niet zo. Collega’s luisterden 
naar mijn ideeën. Ik durfde initiatief te nemen en mocht meteen op pad 
voor een artikel. Niemand schreeuwde tegen me en ik haalde koffie voor 
collega’s en zij haalden koffie voor mij. Misschien was de horeca gewoon 
niets voor mij, of had ik nu eindelijk normale, aardige collega’s?

Gruwelen bij 
de Griek

Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Sietske Arnoldus 

COLUMN HANNAH
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Je uiterlijk weerspiegelt je innerlijk
Hierbij moet nadrukkelijk vermeld worden dat ongezond eten 
als zonde gedoogd wordt, zolang het zich niet zichtbaar uit in de 
vorm van vetzucht. We hebben ons allemaal wel eens schuldig 
gemaakt aan het opentrekken van een zak chips om deze in een 
keer tot de bodem van de zak leeg te eten. Niemand is er trots op, 
maar geen mens neemt het je kwalijk: chips is nu eenmaal lekker 
en er is genoeg chips voor iedereen. Maar wee degene die zoveel 
eet dat hij in omvang toeneemt: het debat over een ‘vettaks’ is 
nog steeds gaande en menig vliegmaatschappij berekent dubbele 
kosten voor mensen die niet in één stoel passen. Obese mensen 
kunnen doorgaans niet op veel sympathie rekenen; een zwaar li-
chaam is voor veel mensen (vaak onterecht) hetzelfde als zeggen: 
‘ik ben te dik omdat ik mezelf niet kan inhouden en ongezond en 
onverstandig eet.’ 

Wat vindt Dante?
Eten is vaak meer dan een primaire levensbehoefte geweest, ook 
in de de dertiende eeuw, toen Dante leefde. Alleen de elite kon het 
zich veroorloven om regelmatig feestmalen te organiseren en als 
politicus in Florence bewoog Dante zich ook in welvarende krin-
gen. Tegenwoordig heeft nagenoeg elk gezin in de Westerse we-
reld genoeg geld om meer te eten dan nodig is om te overleven. 
De verschuiving van kwantitatieve naar kwalitatieve gulzigheid is 
uiteraard veel complexer dan hierboven wordt beschreven. Wel-
vaart, milieu, schoonheidsidealen, commercie en ontelbare an-
dere factoren spelen een rol in deze kwestie. Tegelijkertijd be-
perkt gulzigheid zich tegenwoordig allang niet meer tot de 
noemer ‘eten’. Nicotine-, drugs- en drankverslavingen zijn alom-
tegenwoordig en worden evenals de zucht naar eten verworpen 
door de meesten van ons. Maar wie het woord gulzigheid nog 
breder trekt en het beziet als een fenomeen waarbij mensen geld 
uitgeven aan spullen die ze eigenlijk niet nodig hebben, zoals 
vraatzuchtigen dooreten terwijl hun honger reeds gestild is, komt 
tot de conclusie dat wij allemaal onderhevig zijn aan een vorm 
van vraatzucht. Of het nu eten betreft of sigaretten; kleren, schoe-
nen of tassen; boeken, lp’s of sleutelhangers;  of je nu Tony Choco-
lonely-chocoladerepenwikkels spaart, overmatig vaak naar de 
kapper gaat of elke dag minimaal drie afleveringen van je favo-
riete serie kijkt: we zijn allemaal vraatzuchtig. Mocht Dante zijn 
reis door het hiernamaals ooit overdoen: hij zal ons allen aantref-
fen in de derde cirkel van de hel, kruipend door de modder. 
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Een landschap dat geteisterd wordt door eeuwige regen en hevige hagel-
buien, zo omschrijft Dante de derde cirkel van de hel, de plek waar zij die 
zich tijdens hun aardse leven schuldig hebben gemaakt aan gulzigheid 

worden vastgehouden. Cerberus, het driekoppige monster dat we kennen 
uit Homerus’ Odyssee, kijkt uit over de van honger ineengekrompen mensen-
massa die in de modder ligt. Het is onderdeel van hun straf. Als boetedoening 
voor hun aardse vraatzucht zijn de getroffenen in deze cirkel veroordeeld tot 
het eten van modder. Bijkomende kwellingen vormen het verlies van zicht en 
de schelle kreten van Cerberus die eenieder naar eeuwigdurende doofheid 
doen verlangen. De monotonie van het moddereten wordt slechts onderbro-
ken door diezelfde Cerberus, die de zondaars een voor een in een van zijn drie 
bekken neemt en tot het bot verscheurt.

Contrapasso
De straffen die de zondigen in de hel bij Dante moeten ondergaan, zijn altijd 
tegenovergesteld aan of een vergrote versie van de zonden die ze op aarde 
hebben begaan, de zogenaamde contrapasso. Met gulzigheid, ook wel vraat-
zucht genoemd, wordt van oudsher de zonde bedoeld waarbij men te veel eet. 
De zondaars die als gulzigaards het aardse leven hebben doorlopen, zullen bij 
Dante als straf hiervoor nooit meer zichzelf kunnen volproppen met lekker 
eten. Ze zitten vast in een eeuwige staat van consumeren en geconsumeerd 
worden. Hun zonde is tot straf verworden. Dat de boetelingen deze oneindige 
cyclus ook nog eens moeten doorstaan zonder gezichtsvermogen, wordt wel 
eens uitgelegd als straf voor het louter oog hebben voor aardse geneugten en 
het gebrek aan aandacht voor het geestelijke.

Moderne gulzigheid
Vandaag de dag lijkt het er echter op dat juist het stoffelijke en niet zozeer het 
geestelijke aspect van vraatzucht bij veel mensen tot ergernis leidt. Gulzig-
heid gaat in onze tijd niet meer om de hoeveelheid voedsel (kwantiteit), maar 
welke weerslag het heeft op onze fysieke gesteldheid (kwaliteit). De vorm van 
gulzigheid die Dante beschrijft is honderd procent kwantitatief. Gulzigheid 
werd in zijn tijd niet gezien als een zonde tegenover je gezondheid, maar te-
genover die van anderen. Iemand die meer at dan nodig, hield minder voedsel 
over voor de rest.

Het is dan ook logisch dat in een moderne westerse maatschappij waarin het 
verkrijgen van eten slechts een uitdaging is omdat er te veel keuze is, de zonde 
gulzigheid een verschuiving van kwantitatief naar kwalitatief heeft onder-
gaan. Omdat we ons over een minimumhoeveelheid eten geen zorgen meer 
hoeven maken ligt er vandaag de dag nadruk op wát we eten in plaats van 
óf we eten. Dit wordt alleen al duidelijk door de ongekende populariteit van 
zogenaamde healthcoaches als Rens Kroes en de waarde die gehecht wordt 
aan bijvoorbeeld het ‘Ik kies bewust’-vinkje op producten in de supermarkt. 
‘Bewust zijn’ staat centraal in het huidige denken over eten. Dit gaat overigens 
niet alleen over bewust zijn van de slechte stoffen in ongezond eten, maar ook 
bewust zijn van je positie in de wereld als rijke westerling. Een bewustzijn dat 
een persoon met overgewicht niet lijkt hebben, aangezien in onze maatschap-
pij de opvatting leeft dat het uiterlijk de persoonlijkheid weerspiegelt. 

In zijn magnum opus La Divina Commedia beschrijft Dante Alighieri (1265-1321) hoe hij reist door hel, vagevuur en 
hemel en welke personen hij in deze drie stadia van het hiernamaals tegenkomt. In de hel ziet hij onder meer mensen die 
worden gestraft voor hun gulzigheid. Ook vandaag de dag is gulzigheid als zonde nog onderwerp van discussie.   
Tekst /// Koen de Groot en Vincent Smit     Beeld /// Bob Foulidis

Dantes vraatzucht vandaag de dag

OBESE MENSEN KUNNEN NIET OP 
VEEL SYMPATHIE REKENEN
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Vergenoegend proviand is voorwaardelijk aan een productieve dag in de bieb. Wat tovert de geesteswetenschapper uit 
zijn tas? De non-rationele honger wordt op uiteenlopende wijzen gestild. Waar de één een veelvoud bruine bammetjes 
verorbert, zoekt de ander zijn heil bij de kliekjes van gisterenavond.    Tekst /// Jetske Brouwer    Beeld /// Anne Posthuma

BEELDREPORTAGE

Geluk zit in een tupperware  

BEELDREPORTAGE
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IN GESPREK

Juni 2016

Kriterion is een non-hiërarchische organisatie 
die volledig door studenten wordt gerund. 
Het begon allemaal in 1945 met een filmthe-

ater, gevolgd door een oppascentrale in 1949. In 
de loop der jaren breidde Kriterion zich verder uit 
met een tankstation (1960), eetcafé ‘Skek (2006) 
en een tweede theater/eetcafé Studio/K (2007). 
In november 2015 bestond filmtheater Kriterion 
zeventig jaar. Dit werd onder andere gevierd met 
de vertoning van Kriterion Sinds ’45. Deze docu-
mentaire toont alle organen van Kriterion en be-
nadrukt het non-hiërarchische karakter van de 
bedrijfsvorming, dat wereldwijd uniek is. Kriterion 
Sinds ’45 werd drie keer in Kriterion gedraaid en is 
daarna nooit meer vertoond. Van Gennep en Snip 
kunnen echter niet wachten tot ze de documentai-
re aan het grote publiek kunnen laten zien: vanaf 
9 juni 2016 zal de documentaire dan eindelijke te 
bewonderen zijn in de Nederlandse bioscopen. Op 
een zonnige maandagmiddag dook Babel onder in 
het huiselijke souterrain van mevrouw van Gennep 
om erachter te komen waarom we zo lang hebben 
moeten wachten en wat we kunnen verwachten. 

Waarom een documentaire over Kriterion?
Hedda: ‘Toen ik in 2011 met een vriend naar een 
documentaire over Bob Marley ging in Kriterion 
kwam ik er na een lange tijd weer voor het eerst. 
Als ouder type viel mij direct iets op toen ik daar 
binnen was:  iedereen is er heel vriendelijk tegen 
je. Niet zoals bij Pathé, waar een soort non-des-
cripte dienstverlening heerst. Men scant je kaartje, 
maar verder is er geen contact. 64 Jaar geleden 
werd mijn zoon geboren, waarvoor ik zelf regel-
matig de oppascentrale belde. Dit was direct een 
positieve ervaring. Er is iets heel bijzonders in de 
geesten van de kinderen die werken in Kriterion 
en de andere projecten. Bij Kriterion is vriende-
lijkheid vanzelfsprekend. Zij doen niet leuk tegen 
ons, omdat ze denken dat wij zielige oude mensen 
zijn. Het is deze oprechte vriendelijkheid die het 
verdient in beeld gebracht te worden.’

Wat hebben jullie duidelijk willen maken in de 
documentaire? 
Wouter: ‘Het gaat over de structuur van de organi-
satie. Hoe het werkt, waarom het werkt en hoe het 
mogelijk is dat het al zo’n lange tijd nog zo goed 
functioneert en steeds maar groter wordt. Wij heb-
ben voor de film drie à vier jaar rondgelopen bij 
Kriterion en de andere projecten. In die tijd zijn 
er in de Roetersstraat maar liefst vier voorzitters 
gepasseerd want besturen worden regelmatig ver-
vangen. Iedereen die dat wil kan zich kandidaat 
stellen. Toen we drie maanden geleden Kriterion 
weer binnenstapten waren er 22 mensen ver-
trokken omdat ze klaar waren met hun studie. Zo 
gaat dat. Hun plekken waren allemaal ingenomen 
door nieuwe studenten. We kenden bijna niemand 
meer!’ 
Hedda: ‘Maar tegelijkertijd is sfeer in de documen-
taire erg belangrijk. Veel studenten bij Kriterion 
doen een studie aan de faculteit der Geestesweten-
schappen. Als je er komt voel je de sfeer die hoort 
bij Geesteswetenschappen. Juist deze sfeer wilden 
we naar voren brengen in onze documentaire.’ 

Wat is dat dan precies voor sfeer?
Hedda: ‘Geesteswetenschappers zijn mensen met 
een brede belangstelling. Studenten die Geestes-
wetenschappen studeren bestuderen de oorzaken 
en gevolgen van bepaalde acties. Zij hebben een 
andere mentaliteit: het is niet gehuicheld. Wat de 

studenten bij Kriterion met elkaar verbindt is soli-
dariteit en dat is zo prachtig. Het idee dat ze samen 
voor een groter doel strijden. Ik moest er de hele 
tijd van huilen hoe mooi het was. Het is zo oprecht. 
Als het allemaal kletspraatjes waren dan zouden 
ze allang door de mand zijn gevallen.’ 

Dus de sfeer komt voort uit de structuur van de 
organisatie? Het solidariteitsgevoel?
Wouter: ‘Iedereen is verantwoordelijk voor het  
geheel en iedereen heeft een houding alsof het zijn 
bioscoop is. De gedachte is de constructie.’
Hedda: ‘Arbeiderszelfbestuur. Het is een anar-
chistische gedachte. De mensen zijn samen  
verantwoordelijk voor wat ze flikken. Je kan niet 
zeggen: “Ik heb geen zin om de wc’s schoon te  
maken”,  want dan gebeurt het niet. Waar ben je 
tegenwoordig nog samen verantwoordelijk? Kijk 
naar het verkeer! Ik durf de fiets niet meer op. 
Mensen schelden je uit als je stopt! “Oud wijf!” 
Ik kan een boek schrijven over wat ik meemaak.  
Gelukkig heb ik zo’n grote mond, want het is echt 
erg hoor. Je moet terugschreeuwen vandaag de 
dag.’

Zijn er bepaalde technieken die jullie gebruikt 
hebben om deze sfeer naar voren te brengen 
in de documentaire?  
 Hedda: ‘Je ziet wat je ziet. We hebben hier toch nu 
ook een sfeer? Als ik er een camera op zet en begin 
te filmen dan breng ik die sfeer over. Daar zijn geen 
technieken voor. De ‘techniek’ is zitten en kijken. 
Onze documentaire is zogezegd ‘observational 
cinema’. Wij hebben gehandeld volgens het prin-
cipe van 'fly on the wall'. Wij hebben er drie jaar 
rondgelopen en die kinderen waren heel relaxed 
onder onze aanwezigheid. We wilden de bijzon-
dere organisatie en de daarmee gepaard gaande 
sfeer documenteren. We waren helemaal niet uit 
op roddels en schandalen en gingen niet op zoek 
naar studenten die misschien stiekem in de kast 
aan het neuken waren.’ 

Vanaf 9 juni draait de documentaire over Amsterdams studententheater 
Kriterion in de Nederlandse bioscopen. Kriterion sinds ’45 is een documentaire 
ter ere van het 70-jarig bestaan van de organisatie. Babel sprak documentaire-
makers Hedda van Gennep (1929) en Wouter Snip (1948) over hun lichtpuntje 
in dit negatieve tijdperk: Kriterion.    Tekst /// Gwyneth Sleutel en Vincent Smit    Beeld /// Anne Posthuma

Lichtpunt in een 
negatieve tijd

BIJ KRITERION VOEL 
JE DE SFEER DIE HOORT 

BIJ GEESTESWETEN-
SCHAPPEN

Maar jullie maken in de documentaire ook 
gebruik van archiefmateriaal en bepaalde 
beelden zijn geconstrueerd. 
Wouter: ‘Juist de archiefbeelden geven dynamiek 
aan het verhaal. Nadat we al het gefilmde mate-
riaal verzameld hadden, ontstond de vraag: “Wat 
is nu eigenlijk het verhaal? Waarom film je dit? 
Wat is de bindende factor?” Nou, dat is mevrouw 
van Gennep. Zij is de verteller van de film, dus dat 
moest duidelijker worden.’  
Hedda: ‘Ik wilde eerst echt niet! Wouter heeft me 
uiteindelijk overtuigd en ik moet zeggen dat het 
goed heeft uitgepakt!’  

Hedda, u heeft de tijd zien veranderen. In de 
documentaire zegt u dat Kriterion nog altijd 
hetzelfde voelt. Dus het is ook een soort nos-
talgie die u er terugvinden?
Hedda: ‘De tijden zijn zo erg veranderd dat ik me 
bijna niet kan voorstellen dat dit één leven is. Ik 
word bijvoorbeeld geconfronteerd met die kut-
telefoons. We leven in een heel negatieve tijd. Het 
is knap dat Kriterion iets neerzet dat mij nog een 
beetje hoop geeft. Kijk om je heen: de vluchtelin-
genproblematiek en hoe schijnheilig  alles altijd al-
leen maar over geld gaat. De markt werkt overal. Ik 
kan jullie ernstig aanraden om verpleger of school-
juffrouw te worden, want jullie worden geconfron-
teerd met een hopeloze toestand. Ik ben blij dat 
ik niet opnieuw hoef te beginnen. Ik kan een kist 
bestellen en rustig gaan liggen.’ Hedda zucht even 
en werpt een blik naar haar compagnon. ‘Wouter 

heeft overal om geld moeten bedelen. Het wilde 
maar niet lukken. Het Filmfonds vond het niet in-
teressant en wees het af. Zij waren niet enthousiast 
over het plan omdat ze dachten dat het een te pro-
jectmatige film zou worden die bij A begint en bij 
Z eindigt. We kregen geen geld meer, waardoor we 
de camera- en geluidsman nauwelijks nog konden 
betalen. Gelukkig hebben we uiteindelijk toch an-
dere financiers gevonden: de Stichting Democratie 
& Media, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, 
de overkoepelende Stichting van Kriterion en het 
Prins Bernhard Fonds.’

Hoe heeft u die zover gekregen?
Wouter: ‘Vooral niet opgeven.’
Hedda: ‘En ook wel echt een beetje doorzeuren! 
Dat moet ook in een tijd waar iedereen elkaar af-
zeikt. Dat is het mooie aan Kriterion. Daar heerst 
die sfeer niet.’

Kreeg u door een gebrek aan geld de docu-
mentaire maar niet uitgezonden? 
Wouter: ‘Wat we belangrijk vonden, was dat als we 
een documentaire over een bioscoop gingen ma-
ken die dan ook in de bioscoop moet gaan draaien. 
Dat heeft alleen zin als de film minimaal zeventig 
minuten lang is. Maar documentaires distribueren 
is sowieso lastig.’ 
Hedda: ‘Alleen niet als ze over Amy Winehouse 
gaan.' 
Wouter: ‘Een documentaire in een bioscoop draai-
en, is nog moeilijker dan een paraplu openen in 

een rioolbuis. Kriterion Sinds ’45 duurt ongeveer 
zeventig minuten. Op televisie worden nauwelijks 
documentaires langer dan 52 minuten uitgezon-
den. We hadden een uitzending bij de NTR ge-
pland, maar op 1 januari is die uitzendtijd helaas 
van ons afgepakt, doordat het slot met ingang van 
het jaar voor NTR werd afgesloten. Dat was heel 
erg jammer! Het is niet zo dat een andere omroep 
je dan één, twee, drie overneemt. Het is vechten 
om uitgezonden te worden. Makers moeten dus 
ook zoeken naar andere wegen, zoals de bioscoop, 
internet of verkoop op USB of DVD. Gelukkig ver-
schijnt de film binnenkort toch in de bioscoop!' 

Nu is het dan eindelijk zover. Hoe is het voor 
jullie als makers om zo lang te moeten wach-
ten voordat je weet hoe je werk ontvangen 
wordt?
Hedda: ‘Ik heb een enorme kater gehad.’
Wouter: ‘Hedda is gewend dat als ze iets gemaakt 
heeft het dan een week later wordt uitgezonden en 
er publiciteit komt. Dit keer gebeurde er niets. Na-
dat de film afgelopen november in Kriterion had 
gedraaid, viel ze een beetje in een zwart gat.’
Hedda: ‘Ik heb Wouter opgebeld en gezegd: “God-
verdomme ik heb niets meer dan mijn eigen vieze 
schriftje met aantekeningen.” Ik had niet eens een 
DVD, omdat we besloten hadden om de film uit te 
brengen op USB-stick. Joh, ik heb geen idee waar 
zo’n ding in moet.’
Wouter: ‘Er is nu dus één DVD gemaakt, speciaal 
voor Hedda.’ 

IN GESPREK
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Intellectueel
Arnon Grunberg x Ulrich Seidl
Ulrich Seidl is een van Europa’s meest gevierde en 
tegelijkertijd meest controversiële regisseurs. In zijn do-
cumentaires confronteert hij de kijker met de gruwelijk-
heden van de hedendaagse samenleving, zoals sekstoe-
risme in Kenia of strubbelingen van tieners tijdens een 
afvalkamp. Seidls beelden laten het publiek in hun stoel 
kronkelen van ongemakkelijkheid en schaamte. Samen 
met Arnon Grunberg zal hij deze middag praten over zijn 
leven, werk, inspiratie en vooral over waarom hij deze 
confronterende werken maakt. De twee uitgesproken 
heren zullen ongetwijfeld tot sterke analyses komen.
Vrijdag 3 juni – De Balie – Klein-Gartmanplantsoen 10 - 
€8,50 voor studenten, €10 regulier – 14.15 tot 16.00 uur

Feest
Babyfather + Interstellar Funk
Wie of wat zijn Babyfather en Interstellar Funk? Ik heb 
geen flauw idee. Maakt dat uit? Nee! Los van wie er staat, 
De School moet je bezoeken. Het doet denken aan de 
oude Doornroosje in Nijmegen en dat was niet mals. De 
School als voortvloeisel van Trouw is rauw als Ol’ Dirty 
Bastard. Een pikdonkere met stoom gevulde kelder 
waar mensen stampen op repetitieve muziek terwijl ze 
beschoten worden met stroboscopen, dichter bij Berlijn 
kom je in Nederland niet. 
Donderdag 2 juni – De School – Jan van Breemenstraat 1 – 
€15 – aanvang 20.00 uur

The Paradise Bangkok Molam International 
Band
De opzwepende muziek van deze band met onmogelijke 
naam staat gelijk aan blaren op overdanste voeten. Hun 
hypnotische improvisaties hebben geleid tot een ‘renais-
sance van de Thaise psychedelische folk’, aldus VICE. 
Dankzij het dj-team van Maft Sai en Chris Menist geniet 
Molam, met volksmuziek uit Noordoost-Thailand, tegen-
woordig internationale faam. Het duo fuseert deze stijl 
met folkrock, blues en dub. Op het podium zul je naast 
een percussie, basgitaar en drumstel ook traditionele 
instrumenten aantreffen als de phin-luit en een khaen, 
de laatste een soort grote harmonica gemaakt van bam-
boe. Genieten geblazen dus! 
Dinsdag 14 juni – Paradiso – Weteringschans 6-8 – €14 – 
aanvang 19.00 uur

Eten/drinken
World of Food
Wil jij van de zomer naar Indonesië, Suriname of mis-
schien Istanboel, maar heb je geen rooie cent te makken? 
Wees niet getreurd: Amsterdam brengt deze verre 
bestemmingen naar jou, in de vorm van eten althans.  

De oude parkeergarage Develstijn in Zuidoost, de tegen-
hanger van de gestileerde, hippe Foodhallen in West, is 
vorig jaar omgetoverd tot een multicultureel festijn waar 
meer dan 25 ondernemers hun culinaire kunsten aanbie-
den. Kortom: voor ieder wat wils. 
Maandag t/m donderdag van 12.00 tot 22.00 uur, vrijdag 
van 12.00 tot 24.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 24.00 uur 
en zondag van 13.00 tot 22.00 uur – World of Food - Devel-
stein 100C – prijzen variëren 

De Peper
Ben je student en arm, denk er dan eens over om dit kra-
kersbolwerk op de Overtoom binnen te stappen. Met een 
beetje geluk zal je durf beloond worden. Misschien voelt 
een bord zonder vlees even onwennig, maar veganistisch 
voedsel is een genot voor de smaakpapillen: alsof er een 
engeltje over je tong piest. Op de dinsdag kun je in de 
OT doorpakken met een ouderwetse pingpongpot Rond 
De Tafel. Wie is de koning van de camping? Ze zoeken 
trouwens ook altijd vrijwilligers om te koken, zelfs al leef 
je sinds jaar en dag op instant noodles en pizza en heb je 
er dus de ballen verstand van.
Dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag – OT301 – Over-
toom 301 – tussen €7 en €10 per maaltijd (toetjes kosten 
€1,50 extra) – 19.00 tot 20.30 uur

Sport
Olympiaplein
Het is zomer en dat betekent zon en veel vrije tijd. Op het 
Olympiaplein meer dan genoeg mogelijkheden om van 
beide te genieten. Neem je skateboard mee en vlieg over 
de ondergrond die smooth is als baby-billetjes. Ontwijk 
meutes brutale kinderen alvorens je een trucje doet over 
een van de afgeragde bankjes. Ook zijn er voetbalkooien 
waarin je het kan opnemen tegen de nieuwe Davidsjes 
van deze wereld. Of kom gewoon lekker hangen! 
Elke dag – Olympiaplein – gratis – dag en nacht  
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Bangkok, beukende bass 
en baby-billetjes
Iedere maand selecteert Babel evenementen voor elk type student in en rond Amsterdam. 
Van culturele hoogtepunten tot conditietraining, met De Agenda in de hand verlaat elke 
geesteswetenschapper zijn ivoren toren.    Tekst /// Vadim Dijkshoorn   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa
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'R ock, blues, Americana, core en een beetje klassiek’. Dat zijn de muziek-
stijlen die Chino en Jasja herkennen in de Amerikaanse rockband Cree-
dence Clearwater Revival (CCR), die eind jaren 60 zijn hoogtijdagen 

kende. ‘De nummers van CCR zijn simpel in de melodie, maar bevatten toch een 
zekere diepte. Het zijn popnummers, maar ze hebben iets rauws.’ Jasja kijkt ge-
frustreerd naar Chino. ‘Het is zo lastig om uit te leggen waarom CCR zo geweldig 
is!’ Chino knikt instemmend en steekt een sigaret op. Terwijl hij de rook uitblaast, 
legt Chino uit dat we de muziek van CCR maar eens moeten vergelijken met de 
muziek die op de radio te horen is. ‘De muziek van tegenwoordig bevindt zich 
in een groot ei’, stelt Chino. ‘De nummers zijn allemaal gebaseerd op eenzelfde 
formule en kennen weinig variatie. Ze hebben andere titels en krijgen andere 
plaatjes, maar een wezenlijk verschil tussen de nummers hoor ik niet.’ ‘Het is 
een zekere oprechtheid die mist binnen deze nummers’, vult Jasja hem aan. ‘Alles 
wordt tegenwoordig rechtgetrokken en gladgestreken, waardoor authenticiteit 
ontbreekt.’ Jasja en Chino leggen uit dat het gevoel van oprechtheid dat ze bij CCR 
hebben niet alleen voortkomt uit het rauwe randje van de nummers, maar tevens 
door het eigenzinnige karakter van de band zelf. ‘Soms hoor je zelfs in de stilte 
voor het nummer dat het CCR is. Dat is echt iets magisch! Het voelt alsof er een 

eenhoorn neerstrijkt op je platenspeler. De muziek van CCR neemt je mee naar 
een andere wereld en langzaam raak je in een soort trance.’ 

Nostalgie 
Chino en Jasja komen beide uit een muzikale familie, waar de akkoorden  
van CCR regelmatig door de kamer klonken. ‘Ik weet nog dat ik het eerst hele-
maal niks vond’, lacht Chino. ‘Ik vond het truttig en het raakte me niet. Toen ik  
ouder werd, begon ik hun muziek echter steeds meer te waarderen en besefte 
ik dat CCR eigenlijk aan de basis lag van alle nummers van hedendaagse rock-
bands.’ Jasja vertelt dat ook haar interesse voor CCR pas later ontstond. Hoewel ze  
tijdens haar studie aan het conservatorium meer bekend raakte met hun mu- 
ziek, ontwikkelde haar liefde voor de band zich in de auto. ‘Ik speelde een tijd 
geleden vaak als bassiste bij een andere band waarvan de gitarist ongelofelijk 
fan was van CCR. Telkens als we in de auto zaten naar een optreden, klonken 
de nummers van CCR door de speakers. De muziek heeft voor mij een zekere 
nostalgische waarde, omdat ik terugdenk aan de adrenaline die ik toen voelde.’ 
Jasja lacht. Sommige nummers, zoals ‘Born on the Bayou’ heb ik echt al ontelbaar 
veel keren gehoord. Soms denk ik dan wel: fuck, krijgen we nou weer dat num-
mer?,  maar dan betrap ik mezelf er toch op na een seconde of tien alsnog keihard  
mee te blèren.’

Absurdisme 
Chino vertelt dat ‘Born on the Bayou’ een van de grote hits is van CCR. ‘Het is een 
ontzettend vet nummer, hoewel de tekst eigenlijk best absurd is. Of weten jullie 
soms wat een “Bayou” is?’ Dit absurdisme klinkt ook door in de teksten van Indi-
an Askin zelf en de band wordt regelmatig ondervraagd over de inhoud van de 
teksten. Chino en Jasja lachen hartelijk en leggen uit dat de inhoud vaak vrij sim-
pel is. Jasja: ‘Onze teksten zijn plat, maar met een knipoog. Wij proberen onder 
woorden te brengen wat veel mensen wel denken, maar op verbloemde wijze 
zeggen.’ Chino neemt een slok van zijn bier. ‘Toen ik ‘I wish I was a Fish’ schreef, 
had ik die dag nog niet gedoucht. Ik had helemaal geen zin om te gaan douchen, 
dus bedacht ik me dat het leven makkelijker zou zijn als vis. Die zwemmen im-
mers de hele dag al rond in het water.’ 

De eenhoorn op 
je platenspeler
Hoewel de vier leden van de Amsterdamse rockband  
Indian Askin ieder hun eigen smaak hebben, is er één band 
die zij allemaal van jongs af aan bewonderen. Bandleden 
Chino (zang) en Jasja (bassist) brengen een ode aan de band 
die een brug tussen hun vieren slaat: Creedence Clearwater 
Revival.     Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Anne Posthuma   
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In een straat in Oost met keurige, lage huizen en aangeharkte tuintjes ligt één iets minder aangeharkte tuin 
waar een flink aantal fietsen in staat. Hier woont Laurens Noodelijk (23), derdejaars student Taal en com-
municatie, met vier huisgenoten. De studentikoziteit van het huis valt alles mee: de keuken in de grote, lichte 
woonkamer is netjes en schoon. Laurens: ‘De keuken is mijn heiligdom.’ Op het menu staat zijn gegratineerde 
hutspot.

Laurens snijdt uien, wortels en twee teentjes knoflook. Hij haalt een bak aardappelen uit de koelkast die hij 
eerder op de dag al geschild had en hij warmt een pan courgettesoep op die ook al klaar stond. Hij kookt 
rustig en zonder poespas. ‘Ik ben niet heel inventief, maar richt me meer op de details. Dat alles precies 
gaar is, bijvoorbeeld.’ Laurens maakt het liefst Hollandse pot, zoals stamppot of soep. Dan heb je meteen te 
eten voor drie dagen. ‘Of nasi, of een pastaatje. En geitenkaas. Geitenkaas maakt alles lekker.’ De hutspot 
wordt er straks ook mee gegratineerd. Maar eerst moeten de aardappelen, wortels en uien koken en wor-
den gestampt. Dan gaan ze met een geklutst eitje en wat gembersiroop in de oven, een minuut of twintig. 
Ondertussen eten we de courgettesoep en gaat het gesprek over onze studie, Game of Thrones en koken. 
Laurens’ huisgenoot kookt ook regelmatig. ‘In de tijd dat het kost om een pizza te bestellen, kun je net zo 
goed zelf gewoon wat koken.’ Laurens is het met hem eens. ‘Vaak gooi je gewoon veel shit bij elkaar, dan 
wordt ’t wel lekker.’

De laatste tien minuten gaat er nog wat gembersiroop, een geklutste eitje en geitenkaas over de gratin. Aan 
tafel is iedereen het erover eens: het is lekker en vult enorm. Helaas blijft er voor Laurens niet genoeg over 
voor drie dagen. Maar dan flanst hij morgen wel weer iets in elkaar, lekker wordt het toch wel.

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte Kleyn 
duikt de keuken in met FGw’ers. Deze keer: gegratineerde hutspot.   
Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Merel de Herder

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

GEESTESVOEDSEL 
STAMPPOT ZONDER POESPAS


