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Een nieuw begin 
Het was 1992, de herfst naderde en de eerste paar rood-bruin gekleurde bladeren vielen 
van de bomen. In de verte sloeg een vogelachtig wezen tevreden zijn vleugels uit om zijn 
weg als geluksbrenger richting de horizon te vervolgen. Het was deze periode waarin er 
een klein rietenmandje arriveerde op het P.C. Hoofthuis. Uit het mandje kwam geen geluid, 
maar zijn aanwezigheid ging aan de meesten niet voorbij. Hoewel velen het mandje in 
eerste instantie links lieten liggen, bleven langzaam maar zeker steeds meer studenten en 
docenten staan om een blik te werpen op de inhoud. Jaar na jaar werd het mandje doorge-
geven aan andere studenten die deze verder opvoedden. Al 25 jaar lang.

 Precies 25 jaar geleden werd Babel opgericht als middel van verbroedering tussen de 
verschillende studies binnen de Faculteit der Letteren, dat viel binnen het geestesweten-
schappelijk departement. Een karig blaadje zonder foto’s gedrukt op gerecycled restpapier. 
Door een geringe subsidie werden de drukkosten noodzakelijk gematigd en de oplage 
beperkt. Het nam niks af van het enthousiasme waarmee de redactieleden van Babel de 
artikelen samenstelden. De Babel werd voorgezet, vernieuwde jaarlijks de redactie, ver-
ruilde het futloze materiaal voor glanzend papier met inspirerende foto’s en concurreerde 
met studiegerichte vakbladen.

 Anno 2017 is Babel een begrip geworden onder geesteswetenschappelijke studenten. De 
oplage is meer dan vertienvoudigd en het blad wordt maandelijks bezorgd op verschillende 
faculteitsgebouwen verspreid over Amsterdam, waar gemiddeld meer dan drieduizend ge-
interesseerde studenten en docenten Babel mee pakken voor een moment van ontspan-
ning of verdieping. En misschien vindt de Babel intussen wel zelfstandig zijn weg buiten 
deze faculteit, richting Science Park of Roeterseiland.  

Dat Babel niet zomaar wordt gebracht door de ooievaar, daar zijn wij, als kersverse hoofdre-
dacteurs, deze maand wel achter gekomen. Het is een intensieve bevalling die elke maand 
van het aankomend studiejaar weer zal plaatsvinden. Maar het is het waard en wij durven 
voorzichtig met veel trots te zeggen dat we deze maand een mooi kindje hebben gebaard 
samen met een heel team van redacteuren, fotografen, illustratoren en eindredacteuren. 

Een fysiek blad maken is echter niet het enige wat we gaan doen dit jaar. Er is intussen 
al een Instagram (@BabelFGw), de Facebookpagina wordt regelmatig geüpdatet en bin-
nenkort lanceren we zelfs een website. Zo blijft de baby die Babel is zich steeds verder 
ontwikkelen, met hulp van verschillende mensen. We zullen ons uiterste best doen het blad 
op de juiste manier op te voeden en er een mooi Babel jaar van te maken!

Alrun Bernhard en Gwyneth Sleutel
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ACHTERGROND
De televisieserie als literatuur? Schrijver en literatuur-
criticus Mark Cloostermans beaamt: ‘Je zou kunnen 
zeggen dat tv-scripts ook literatuur zijn, zolang ze 
diepgravend zijn en een poging doen iets te zeggen over 
mens en maatschappij’ 
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Hoe is het studentenleven veranderd door de jaren heen? 
Babel blikt terug én vooruit met Fred Weerman (1957), 
decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen.   
Tekst /// Alrun Bernhard en Gwyneth Sleutel    Beeld /// Joy van Wooning

Twee grote ramen omhullen Fred Weerman als hij aan het 
werk is. Iedereen die bij het Bushuis aankomt vanuit de Nieuwe 
Hoogstraat kan zien wanneer de decaan achter zijn bureau zit. 
En omgekeerd ziet hij weer de hele academische gemeenschap 
voorbij trekken. Je zou hem een ervaringsdeskundige kunnen 

noemen: veertig jaar geleden begon hij aan een studie Nederlands en hij is sindsdien altijd op de 
universiteit gebleven. We praten over alles wat er veranderd is in het universitair onderwijs. 

Een groot verschil met toen hij zelf begon te studeren is het relatief kleine aantal studenten dat 
voor een talenopleiding kiest. In zijn tijd was dat wel anders: ‘Hoorcolleges zagen eruit als een zaal 
vol met studenten die luisterden naar een verhaal dat toch relatief saai was en links en rechts zag 
je breiende meisjes.’ Volgens Weerman bestaat er een relatie tussen de grote aantallen studenten 
en hun betrokkenheid bij de universiteit. ‘De bereidheid om mee te denken hoe het nu eigenlijk 
moet met de studie en hoe het programma eruit moet zien, is nu kleiner. Tegelijkertijd was er in 
mijn studententijd veel meer uitval. Mijn docenten zeiden wel eens, half voor de grap: alleen de 
mensen die student-assistent worden, studeren af. Nu is het normaal dat studenten hun bachelor 
halen, maar we komen van zo ver.’

Zelf was Fred Weerman student-assistent, maar hij werkte ook in verschillende rollen mee aan de 
hervormingen van de universiteit van zijn studententijd. Alle veranderingen kan hij in een woord 
samenvatten: professionalisering. Iets dat hij niet als een negatieve ontwikkeling ziet, omdat velen 
het nu wel lukt hun opleiding binnen vier jaar af te ronden, maar het moet ook weer niet te ver 
doorslaan. ‘Wij stonden veel relaxter in het leven. Alles moet tegenwoordig een succes zijn. Het 
leven is voor een deel juist het kunnen vieren van mislukkingen.’ 

We komen van ver 

 
Fred Weerman studeerde van 1976 tot en met 1982 Nederlands in Utrecht. Daarna promoveerde 
en werkte hij daar als hoofddocent. In 2001 werd hij hoogleraar aan de UvA en afgelopen jaar is 
hij benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

In zijn kantoor hangt een foto van een van de eerste vrouwelijke hoogleraren van de UvA, 
prof. Dr. Maartje Draak. Fred Weerman kreeg deze afbeelding, gemaakt door Ronald Sweering, 
in bruikleen van de Bijzondere Collecties van de UvA. 

Babel

'E r was direct een klik tussen ons en er ontstond een menselijk contact dat 
heel diep gaat. Hans was voor mij echt een mentor. Hij leerde me hoe ik 
naar muziek moest luisteren, wat ik kon eten, maar ook wat mooi stond 

in mijn interieur,’ vertelt Beaujean over haar band met de choreograaf. ‘Als begin-
nend danseres heb je iemand nodig die echt in je gelooft, voor mij was dit Hans. 
Dat ik niet het fijn gebouwde poppetje ben dat aansluit bij het cliché beeld van 
een danseres, vond Hans juist leuk en hij benutte dit in zijn choreografieën. Hij 
werd verliefd op mij als danseres.’ Desalniettemin kon Van Manen ook erg streng 

zijn. ‘Ik weet nog dat Hans tijdens onze eerste repetitie samen maar bleef hame-
ren op een bepaalde pas die maar niet lukte. Het huilen stond me nader dan het 
lachen, maar ik verbeet me en oefende door. Aan het eind van de repetitie vroeg 
Hans me: “Je vond het toch niet erg, schat?”, waarna ik met betraande ogen ant-
woordde “Nee hoor”’. Toch vindt Beaujean dat Van Manen altijd aanmoedigend 
was naar haar en andere dansers. ‘Waar andere choreografen de gekozen danser 
er zo weer uitknikkerden wanneer deze niet beviel, bleef Van Manen loyaal aan 
zijn danser. Natuurlijk heeft ook hij weleens spijt van zijn keuze, maar hij steunt 

zijn dansers door dik en dun. Wanneer ik de repetities leid probeer ik dit ook met 
jonge dansers te doen. Als balletmeester probeer ik mijn dansers voortdurend 
aan te moedigen en te laten weten dat ik in ze geloof. Hans heeft mij bijgebracht 
hoe belangrijk dat is.’ 

Een onderscheidende choreograaf 
Naast het jubileum van Beaujean viert Het Nationaal Ballet ook de verjaring van 
Hans van Manen, die deze maand 85 jaar wordt, een gebeurtenis die Het Nationaal 
Ballet feestelijk zal vieren in het hommageprogramma Ode aan de meester, waarbij 
zelfs koninklijk bezoek wordt verwacht. Enthousiast vertelt Beaujean waarom 
Van Manen deze lof verdient. ‘Ook als je nog nooit naar ballet bent geweest zullen 
Hans’ choreografieën begrijpelijk zijn. Je voelt als kijker waar zijn voorstelling 
naartoe gaat, zonder dat het anekdotisch of direct verhalen wordt. Er zijn zoveel 
choreografen die enkel mooie passen maken, zonder dat de kijker weet waar het 
naartoe gaat, of hoe hij zich ermee kan identificeren.’ Een andere wijze waarop 
Van Manen zich onderscheidt is volgens Beaujean door zijn maakproces. ‘Tussen 
Hans en mij was er altijd een snelle wisselwerking. Hij deed een pas voor, waarna 
ik deze pas onbewust op een iets andere manier nadeed. Hier reageerde Hans 
vervolgens weer op en zo ontstonden de danspassen in samenspel met de danser 
geleidelijk in de studio.’ Beaujean herinnert zich dat Hans een keer ter plekke een 
choreografie op haar maakte voor een groep studenten. Nadat zij de choreografie 
gedanst had, vroeg Van Manen haar het stuk nogmaals te dansen, maar nu terwijl 
zij hem strikt aan zou kijken. ‘Doordat ik naar hem bleef kijken, ontstond er een 
relatie. Door enkel de blikrichting te veranderen ontstond er een verhaal.’ 

Ook onderscheidt Van Manen zich van het klassieke of romantische ballet door 
zijn interesse in het minimalistische. Beaujean vertelt dat het bij Van Manen altijd 
puur om de dans gaat en minder om het verhaal, vandaar ook zijn lijfspreuk ‘dans 
drukt dans uit’. Het is geen medium om de wereldproblematiek te vertolken. 
Beaujean vertelt: ‘Omdat Hans al het overbodige in dans weglaat wordt hij ook 
wel de Mondriaan van de dans genoemd. Hij vindt dit vervelend en wil niet 
vergeleken geworden worden met een andere kunstvorm. Ik begrijp dat wel, 
Hans van Manen is zowel nationaal als internationaal een begrip geworden. Hij 
verdient zijn eigen stempel als kunstenaar.’ 

Een muze vertelt 
Deze maand werkt balletmeester en hoofd artistieke staf 
Rachel Beaujean (1959) veertig jaar voor Het Nationaal 
Ballet. Twintig jaar daarvan was zij de muze van de 
geroemde choreograaf Hans van Manen (1932) aan wie zij, 
ter gelegenheid van dit jubileum, een ode brengt.    
Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Anna Berkhout 

HIJ WERD VERLIEFD OP
 MIJ ALS DANSERES
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M et een diploma vers op zak en tevens wat overgehouden kennis  
van zijn niet afgeronde studies Geschiedenis en Communicatie- 
wetenschappen, vertrekt de 26-jarige neerlandicus Jasper Groe-

nendaal in 2004 naar Portugal. In een omgebouwd volkswagenbusje rijdt hij  
samen met zijn toenmalige vriendin op de bonnefooi en vol goede moed  
richting het zuiden. ‘We hadden geld mee voor een halfjaar. Als dat geld  
opraakte, zouden we gewoon teruggaan en een baan zoeken in Nederland’, 
vertelt hij. Na tweeënhalf jaar succesvol een camping gerund te hebben, keert 
Groenendaal huiswaarts. Eenmaal terug in Nederland slaat de onrust toe. 
Groenendaal: ‘Moest ik iets met mijn handen doen, iets wat ik leuk vond, of 
een baan kiezen die aansloot bij Nederlands?’ Inmiddels, tien jaar later, is hij 
eigenaar van tapasrestaurant Duende, dat hij acht jaar geleden overnam met 
zijn zwager. 

Het onbekende 
Prioriteit lag en ligt voor Groenendaal in het onbekende. Hij solliciteerde bij 
de recherche, deed productiewerk voor televisie en was anderhalf jaar bouw-
vakker. Vooral over het laatste spreekt hij met veel enthousiasme. ‘Met muren 
bouw je een kamer en een kamer is een plek waar mensen zich thuis kun-
nen voelen. Dat idee geeft mij een hele simpele vorm van genoegen, die erva-
ring is prachtig.’ Het lijkt bij Groenendaal altijd te kriebelen, alsof hij niet kan 
wachten om weer in iets nieuws te stappen. Daarom komt zijn keuze voor het 
restaurant uiteindelijk niet helemaal uit de lucht vallen. ‘De praktische, finan-
ciële, sociale en culinaire elementen van horeca maken geen enkele werkdag 
hetzelfde. Ik word blij van die veelzijdigheid’, glimlacht Groenendaal.

Dagboeken en verhalen
Hoe druk zijn huidige werk ook is, schrijven speelt bij Groenendaal op de ach-
tergrond altijd een rol. ‘Omdat ik niet koos voor een carrière als neerlandicus 
of iets gerelateerd, werd schrijven meer een hobby. Kort nadat ik was afgestu-
deerd deed ik wel vertaalklussen, maar uiteindelijk interesseerde dat werk 
me te weinig. Er zijn natuurlijk veel mensen die afstuderen en qua ervaring 
werd ik ingehaald, omdat taal niet mijn prioriteit had.’ Schrijven voor zichzelf 
bleef Groenendaal echter altijd doen, vooral in dagboeken. ‘Nee, ik lees ze niet 
terug. Het zijn ongeveer honderd schriften, die samen goed zijn voor een volle 
meter in mijn boekenkast. In periodes dat ik gelukkig ben, zoals nu, schrijf ik 
eigenlijk nooit. Als ik ongelukkig ben, schrijf ik zo twee van die schriften vol; 
die manier van schrijven is een leuke graadmeter van geluk.’ Ondanks dat zou 
hij nooit een fulltime schrijver kunnen zijn: ‘Verhalen lukken wel, maar de 
discipline om aan één stuk door te schrijven kan ik niet opbrengen. Ik ben te 
ongedurig en zie telkens mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen en 
andere vaardigheden te leren.’ 

Uitdaging 
Hoewel Groenendaal aan zijn huidige baan als restauranteigenaar veel plezier 
beleeft, staat hij alweer te trappelen om zijn horizon te verbreden. Zijn leven 
is hem net iets te comfortabel geworden. ‘Ik mis de uitdaging, een restaurant 
beheren kan ik intussen wel. De komende dertig jaar dit doen, voegt voor mij 
niet veel meer toe.’ Stiekem denkt Groenendaal na over het schrijven van een 
boek. ‘Maar dat moet niet, de drang om iets te publiceren is nog niet zo groot. 
Misschien dat het over tien, twintig jaar een grotere wens is, dat zien we dan 
wel weer.’ Tot - en waarschijnlijk na - die tijd, is op een nieuwe werkplek ko-
men en het overwinnen van de angst voor nieuwe ervaringen als een groot 
feest voor Groenendaal. ‘In episodes van vijf of tien jaar een project doen, 
werkt voor mij het beste. Als ik tachtig ben, kijk ik het liefst terug op een leven 
met verschillende fasen waarin ik verschillende dingen geleerd heb. Dat heb 
ik voor mezelf als tegeltjeswijsheid geformuleerd: het blijven vernieuwen 
maakt gelukkig.’ 

De ongedurige alumnus
Ter inspiratie of puur uit interesse: een blik door de bril 
van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: 
Jasper Groenendaal (1978), restauranteigenaar, neer-
landicus, avontuurlijke duizendpoot en oud-hoofdredacteur 
van Babel.   Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Saskia Groenewegen  

 
  Jasper Groenendaal 

 1978
Studie 
 Neerlandistiek
Afstudeerjaar 
 2004
Werk 
 Eigenaar Tapasrestaurant Duende
Salaris 
 Privé, maar meer dan gemiddeld wordt verdiend 
 met een academische carrière 

BROOD OP DE PLANK
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Toneelacteur Jeroen Spitzenberger (1976) neemt in Terror (2017) het heft in eigen handen 
als straaljagerpiloot. Hij kiest ervoor om zonder bevel een gekaapt passagierstoestel neer 

te schieten om een terreurdaad te voorkomen. Is hij schuldig of onschuldig? Dat is de vraag 
aan de jury: het publiek.    Tekst /// Robin Dirker en Hannah van der Vegt      Beeld /// Sietske Arnoldus

Schuldig of 
onschuldig? 

HET INTERVIEW
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Het decor is twee uur lang de rechtbank. 
Hoe houden jullie het theaterstuk spannend 
voor een publiek dat wellicht gewend is 
voortdurend decorwissels te zien te krijgen? 
‘De situatie in de rechtbank ontvouwt zich 
langzaam, beetje bij beetje word je meegenomen 
in het verhaal en krijg je meer informatie tot 
je beschikking. Er vindt een getuigenis plaats 
waardoor het publiek zich een beeld vormt van 
wat er gebeurd is. Deze getuigenis krijgt steeds 
meer contouren, waardoor het spannend blijft. 
Daarbij vinden mensen die naar theater gaan het 
vaak leuk als er aanspraak op hen gemaakt wordt. 
Mensen die naar toneelstukken komen, nemen 
de moeite om op een vrije avond in hun drukke 
leven naar deze theatervoorstelling te komen. Bij 
toneel wordt er een investering van je verlangd, 
zeker bij deze voorstelling. Hoe kijk jij als publiek 
tegen de complexiteit van deze discussie aan? Het 
theaterstuk blijft spannend omdat het hele stuk 
samenkomt in de uiteindelijke vaag: schuldig of 
niet schuldig. Dat is de innerlijke strijd waar het 
publiek zich mee bezig houdt. Er wordt na de 
voorstelling van jou verwacht dat je een antwoord 
paraat hebt.’

Heb je een vermoeden hoe het Nederlandse 
publiek in het algemeen zal gaan stemmen? 
‘Ik heb wel een vermoeden hoe het Nederlandse 
publiek gaat stemmen, maar dat ga ik natuurlijk 
niet hardop zeggen. Ik wil het publiek zo min 
mogelijk sturen. Sterker nog; ik heb zelf ook 
een opvatting over de situatie maar die ga ik 
niet uitspreken. Niet alleen om het spannend 
te houden, maar ook omdat ik zelf ook aan mijn 
opvatting ben gaan twijfelen. Het spannendste 
van deze productie is de twijfel die er ontstaat. 
In het stuk komen een aantal goede voor-  
en tegenargumenten aan bod, en het is prikkelend 
genoeg om je op beide denksporen te sturen.  
Zo legde ik het aan mijn achtjarige zoon voor  
die ook begon te twijfelen. Hoe meer kennis je 
van de situatie hebt, hoe complexer het vraagstuk 
wordt.’ 

De eerste voorstelling is al op 21 september, is 
tijdsdruk een factor tijdens de repetities?
‘Korte repetitieperiodes zijn vaak lastig. Je gaat 
gedurende de repetities namelijk een dialoog 
aan met elkaar. De richting die de regisseur voor 
ogen heeft is leidend, maar de vele repetities zijn 
vooral nodig om aan elkaar gewend te raken. We 
hebben nu genoeg tijd omdat we met een ervaren 
regisseur en acteurs werken, dan moet het gewoon 
binnen vijf weken op de planken kunnen staan. 
Bij andere theaterproducties heb ik wel eens te 
veel tijd gehad. We hadden het toen ook wel twee 
weken eerder kunnen opvoeren, maar dat weet je 
nooit van tevoren.’ 

Speel je naast Terror ook nog in een andere 
theater- of filmproductie? 
‘Nee, de meeste acteurs spelen gedurende een 
periode vaak maar één grote productie. Je kan er 

niet veel naast doen vanwege de tijdsdruk. Daarbij 
moet ik wel zeggen dat ik de laatste tijd het nodige 
geluk heb gehad door telkens een hoofdrol te 
mogen vertolken (Mannenharten 1 en 2, Een Echte 
Vermeer, red.) Dan ben je een hele periode onder 
de pannen. Je wordt als het ware geclaimd voor 
een bepaalde productie. Je zou in principe overdag 
kunnen filmen en in de avond een toneelstuk 
kunnen opvoeren, maar dat is ontzettend zwaar. Je 
moet dan telkens switchen tussen film en theater, 
en je maakt ook nog eens belachelijk lange dagen. 
Los van het feit dat het agenda-technisch bijna niet 
mogelijk is, zou ik het niemand willen aanraden.’ 

Hoe ziet een doorsnee dag van de productie er 
bij jou uit?
‘Ik ben niet de hele dag in het theater te vinden. 
Een theaterstuk is vooral mentaal, ik neem het 
overal mee naartoe. Je bent gedurende een dag zo 
bezig met gedrag en lichaamstaal, dat het soms 
moeilijk is dit los te laten. Ook buiten werk om ben 
ik me telkens heel bewust van m’n bewegingen en 
gedragingen. Ik ben ondertussen het stadium wel 
voorbij dat dit vermoeiend is. Als ik iets speel wat 
heftig is, neem je die energie mee naar huis. Ik ben 
wel gewend om de knop om te zetten thuis, maar 
de adrenaline van het podium is soms moeilijk los 
te laten.’ HOE MEER 

KENNIS JE VAN 
DE SITUATIE HEBT, 

HOE COMPLEXER HET 
VRAAGSTUK WORDT

HET INTERVIEW

 

Toneelacteur Jeroen Spitzenberger (1976) 
is onder andere bekend van Alles is liefde 
(2007), Süskind (2012) en Een echte Vermeer 
(2016). Zijn nieuwste theaterproductie, Terror 
(2017, regie door Peter de Baan), speelt vanaf 
29 september in verschillende theaters.

H et publiek bepaalt de uitkomst van de 
rechtszaak die gespeeld wordt in Terror. 
Als er meer publieksstemmen zijn voor 

schuldig dan voor onschuldig, zal het personage 
van Spitzenberger mogelijk een aantal jaren 
achter de tralies doorbrengen. Zo kan de uitkomst 
van een toneelavond elke keer anders zijn, zegt 
Spitzenberger. ‘Een voorstelling op vrijdagavond 
zal heel anders aanvoelen dan een voorstelling 
op dinsdagavond. Dit hangt af van de energie 
van de zaal, of de mensen moe zijn of niet, maar 
ook aan de locatie waar het gespeeld wordt: 
hoe stemt Maastricht bijvoorbeeld ten opzichte 
van Spijkenisse? Dit soort ontwikkelingen en 
uitkomsten zijn interessant en spreken tot 
de verbeelding. Ik heb mij voorgenomen om 
gedurende de tournee statistieken bij te houden 
van de uitkomsten. De voorstelling is in zekere zin 
gericht op een morele afweging, dat is waar Terror 
om draait.’   

Hoe ziet het verloop van de voorstelling eruit?
‘Het decor van het theaterstuk is te allen tijde de 
rechtbank. De aanleiding van de rechtszitting is 
het neerschieten van een passagiersvliegtuig. Na 
de kaping van het passagiersvliegtuig worden 
gevechtsvliegtuigen op het vliegtuig afgestuurd 
om het vliegtuig dat richting de Johan Cruijff 
Arena vliegt waar op dat moment een wedstrijd 
gespeeld wordt - met 54.000 toeschouwers-, 
te sommeren om te landen. Afwachtend op het 
besluit van het Ministerie van Defensie neemt 
één van de F-16-piloten het heft in eigen handen 
en besluit om het passagiersvliegtuig uit de lucht 
te schieten. Zijn beredenering is als volgt: je kunt 
beter 148 mensen neerhalen dan dat het vliegtuig 
op een vol stadion in laten vliegen. Gedurende 
het theaterstuk krijgt je de argumentatie van de 

rechter, de openbaar aanklager, de advocaat en de 
andere betrokkenen te horen. Het is in deze zin 
een zo realistisch mogelijke weergave van hoe een 
rechtszitting verloopt.’

Het theaterstuk is oorspronkelijk geschreven 
door Ferdinand von Schirach. Zijn er verschil-
len en overeenkomsten te benoemen tussen 
het Duitse origineel en de Nederlandse versie?
‘De voorstelling wordt gespeeld aan de hand van 
de vertaalde tekst van Von Schirach. Von Schirach 
heeft zelf een juridische achtergrond, waardoor 
hij de situatie in de rechtbank realistisch neer kan 
zetten. Hij weet hoe je een drama schrijft zonder 
het publiek te laten verzuipen in rechterlijk 
jargon. Je wordt als leek uitgedaagd om er iets 
van te vinden. Het is in zekere zin een gedachte-
experiment dat aanleiding geeft tot een moeilijke 
discussie. Hoe maak jij de inschatting of iemand 
schuldig is of niet? Op basis van de uitkomst zal de 
rechter, gespeeld door Clairy Polak, aan het einde 
van de avond een oordeel vellen. Hierop volgt een 

slottekst gebaseerd op de uitslag. Deze vorm van 
theater geeft mij ontzettend veel kracht. Je moet 
echt on the spot bepalen welke reactie je speelt 
op het einde waar het publiek het theaterstuk toe 
stuurt.’ 

Hoe bereid je de rol van straaljagerpiloot voor? 
‘In principe gewoon de tekst leren. Hoe ga ik 
daar zitten? Wat vindt de piloot zelf? Vindt hij 
bijvoorbeeld zelf dat hij schuldig is? De tekst is 
iets dat ik zowel collectief als individueel leer. 
Zo leer ik het onder de douche, op de fiets, maar 
ook tijdens het koken. De tekst zelf zal in wezen 
niet veel verschillen van het origineel. Het is 
een sterk stuk, dus ik vermoed dat er weinig 
aan veranderd zal worden. Dit stuk biedt weinig 
ruimte voor tekstinterpretatie aangezien het 
een rechtbank betreft. Bij een theaterstuk van 
Shakespeare zal je zien dat er veel meer ruimte is 
voor tekstinterpretatie.’

Je had het over de houding van de piloot. Wat 
is zijn precieze houding in het theaterstuk?
‘Zijn opvatting is dat hij goed gehandeld heeft in 
de situatie, en dat hij er nog steeds achterstaat. Er 
is wel een aantal momenten waarbij hij aan het 
wankelen raakt door de scherpe vraagstellingen 
van de Officier van Justitie (gespeeld door Johanna 
ter Steege), maar over het algemeen is hij van 
mening dat hij niet schuldig is. Ik heb zelf nog geen 
definitief antwoord op hoe ik ga spelen. Sterker 
nog: Ik streef er altijd naar om dit door de avond 
zelf te laten bepalen. Natuurlijk is er een bepaalde 
opvatting; waar komt hij vandaan, wat heeft hij 
meegemaakt, hoe formuleert hij zichzelf. Daar kan 
ik niet veel aan veranderen, dat staat vast. Maar 
zijn houding en gedragsnuances, die zou ik het 
liefst per avond vormgeven.’

DEZE VORM VAN 
THEATER GEEFT MIJ 
ONTZETTEND VEEL 
KRACHT. JE MOET 

ECHT ON THE SPOT 
BEPALEN WELKE KOERS 

HET THEATERSTUK 
GAAT VAREN 

9September 2017

HET INTERVIEW



11

DE ONDERZOEKENDE MENS 

September 2017

Zo’n trap 

waar je 
in je dromen 

    altijd 

    v

     a

      n

       a

        f

        valt

Beeld /// Saskia GroenewegenBEELD

Je afvragen hoe economisch beleid vorm 
krijgt is één ding, maar je afvragen hoe iets 
abstracts als de economie wordt bezien 

vanuit de politiek in het algemeen, is een ander. 
In het verlengde van het laatste ontvouwt zich het 
onderzoek van Kayzel: ‘Ik probeer te onderzoeken 
hoe ontwikkelingen binnen de economie als 
wetenschap effect gehad hebben op de rol die 
het Centraal Planbureau heeft gespeeld binnen 
politieke besluitvorming in Nederland.’ Door 
te kijken naar diens (ontstaans-)geschiedenis 
en interne methodische veranderingen, hoopt 
Kayzel een licht te kunnen schijnen op het bredere 
vraagstuk welke rol het economisch denken 
binnen het publieke domein speelt. 

Economie en antropologie
‘Als je kijkt naar de literatuur, heb je heel veel 
materiaal vanuit de politiek-filosofische of 
politicologische hoek, maar waar ik me op wil  
richten is veel meer de wetenschappelijke 
praktijk.’ Een van de vertrekpunten voor 
Kayzel is dan ook het werk van antropoloog 
en wetenschapsfilosoof Bruno Latour, die we 
onder andere kennen van zijn studies naar hoe 
wetenschap in eerste instantie de werkelijkheid 
abstraheert tot theorie, en deze theorie vervolgens 
weer concreet weet toe te passen op de wereld, 
om haar daarmee te veranderen. Voor Kayzel 
is zo’n beschrijvende benadering relevant met 

betrekking tot de economie, omdat dit vakgebied 
bij uitstek uitwerkingen in de praktijk heeft. Een 
voordeel daarbij is dat een dergelijke insteek 
met betrekking tot de economie en samenleving 
minder ideologisch beladen is dan veel bestaand 
onderzoek, en de mogelijkheid biedt tot eerlijkere 
reflectie op de economische, maar ook de 
maatschappelijke praktijk: ‘Er is een tendens 
[onder economen] om niet heel erg te reflecteren 
op wat het precies betekent om econoom te zijn, 
of wat het vakgebied in zijn volledigheid inhoudt. 
Er ontbreekt een zeker meta-discours.’ Het is 
hier dat Kayzels’ onderwerp zich onderscheidt 
als filosofisch onderzoek: juist die vraag naar 
het algemene karakter van de economie als 
wetenschap en diens implicaties, is anders dan 
gerichter, empirisch of vaktheoretisch onderzoek. 
‘Waar voor mij de filosofische uitdaging ligt, is 
om tegelijkertijd recht te doen aan economie als 
wetenschap, door te kijken naar wat de interne 
drijfveren en methodische overwegingen zijn, 
maar toch ook te kijken naar hoe dit functioneert 
binnen grotere, politieke netwerken.’

Economie en planning
Het Centraal Planbureau, dat voor Kayzel het 
onderwerp voor zijn onderzoekt vormt, zag onder 
leiding van Jan Tinbergen – Nobelprijslaureaat en 
één van de founding fathers van de econometrie – 
in 1947 het levenslicht. Het stelde zich ten doel 

middels modelmatige planning antwoord te geven 
op sociale problematiek als werkloosheid en 
sociale ongelijkheid. Dit alles vanuit een zeker 
sociaaldemocratisch maatschappelijk ideaal: ‘Dat 
zag je ook in hun wetenschappelijke benadering. 
Ze gebruikten grote macro-economische modellen 
die tezamen de Nederlandse economie zouden 
moeten samen vatten.’ Medio jaren 70 zag je een 
omslag naar kleinere, meer neoklassieke modellen. 
Dit gebeurde mede onder de invloed van economen 
als Milton Friedman en diens Chicago School. 
Daarbij is het belangrijk voor Kayzel om niet alleen 
te kijken naar de interne consequenties die dit 
heeft gehad, maar ook naar hoe de rol van 
economie als wetenschap binnen de maatschappij 
daarmee is veranderd: ‘Je kunt niet het succes van 
de wetenschap slechts uit een puur intern proces 
beschrijven. Juist door een breder perspectief te 
nemen, kun je laten zien hoe de wetenschap de 
maatschappij kan vormgeven, of visa versa.’ 

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw eigenlijk? Deze maand: 
Tom Kayzel (1990) over zijn onderzoek naar de wijze waarop 
economie binnen de politiek geconceptualiseerd wordt, en welke 
rol de economische modellen van het Centraal Planbureau hierin 
gehad hebben.    Tekst /// Joey de Gruijl     Beeld /// Anne Posthuma 

Economische politiek & Politieke economie

 
Tom Kayzel (1990) is promovendus aan  
de Amsterdam School of Cultural Analysis, 
vakgroep Philosophical Tradition in 
Context. Zijn onderzoek richt zich op de 
veranderende rol van het Centraal Planbureau 
en de opvatting over economie binnen de 
Nederlandse politiek
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FvD:
Typisch rechts: Zo min mogelijk (ondemocratisch gekozen)
 overheidsbemoeienis
Het Forum voor Democratie is een groot voorstander van een referendum 
over een eventueel uittreden van Nederland uit de EU, zo staat in hun 
verkiezingsprogramma. Thierry Baudet legde ooit uit dat zo een uittreden 
heel simpel zal gaan. Volgens de artikel 50-procedure is hier een heel simpel 
briefje voor nodig waar volgens Thierry op zal staan: ‘Beste EU, fuck you, 
groeten Nederland.’

Typisch links: Groot sociaal vangnet
De partij wil de arbeidsmarkt inrichten naar een Deens model, zo staat in het 
programma. Wat dit model inhoudt, heeft Nieuwsuur eens onderzocht. Het 
komt neer op een hoge flexibiliteit, men kan makkelijk ontslagen worden, 
maar daar staat een hoge werkeloosheidsuitkering van 90% van het laatst 
verdiende loon tegenover en veel mogelijkheden tot omscholing.

Maart 201612

De in maart overleden dichter en Nobelprijswinnaar Derek Walcott 
(1930) schildert in zijn gedicht ‘In Amsterdam’, terwijl hij de dreiging 
van de dood en zijn verloochende Nederlandse heritage bepeinsd, een 
beeld van Amsterdam waarvan ik me altijd heb voorgesteld dat dit hét 
stadsbeeld van de gecultiveerde toerist moet zijn. 

In twee alinea’s weet Walcott vier van Nederlands bekendste schilders 
te betrekken in zijn clichématige bespiegelingen vanaf een bankje aan 
een gracht. Het licht in een steegje lijkt op een Vermeer, gezichten die hij 
voorbij ziet komen hadden net zo goed geschilderd kunnen zijn door Hals, 
Rubens of Rembrandt. Vervolgens dicht Walcott: ‘The cruise-boats keep 
gliding along the brown canal / as quiet as prayer, the leaves are packed 
with peace’. Toen ik het gedicht voor de eerste keer las, twijfelde ik aan 
de gezondheid van de realiteitsbeleving van deze dichter en overwoog 
ik de mogelijkheid van ironie, want er is helemaal niets rustigs aan de 
Amsterdamse binnenstad. Dat een man zo een onwaarheidsgetrouw 
beeld van Amsterdam op moest schrijven, baarde mij zorgen. En dat voor 
een Nobelprijswinnaar! 

Nu ik in de afgelopen zomermaanden zelf velerlei wandelingen heb 
ondernomen door de stad, begrijp ik Walcotts onrealistische beleving van 
de werkelijkheid. Niemand ontkomt aan enige mate van dissociatie als 
hij ‘s middags langs de consumentenbolwerken van de winkelstraten en 
–steegjes, tegen mensen opbotsend, een weg moet zien te vinden door 
massa’s gelijk geklede toeristen. Zoekt hij naar een uitweg, dan wijkt hij 
uit naar een bankje aan een gracht, dat hij in het beste geval moet delen 
met een Amerikaans stelletje van middelbare leeftijd in tennisschoenen, 
dat voor zich uitstaart omdat ze elkaar niets meer te vertellen hebben.

Inderdaad, op zo een moment is de chaos van de stad ver te zoeken. Men 
maakt zich dan eerder druk met het vinden van zijn eigen persoon, dat 
in een transcendentale ervaring een harmonische zweem over de dingen 
heeft bewerkstelligd – zie daar Walcotts poëticale prestatie: de bierfietsen 
verdwijnen, de Engelsen aan de overkant zijn nu ‘these rubicund Flemish 
faces’ en de pis en het braaksel in het steegje zijn inderdaad gesluierd met 
de kleuren van Vermeer. 

Eigentijdse 
beschouwingen

Links 
   of 

rechts? 

Een lijstje boeken – 
ter verbreding van kennis

Politiek in 
Amerika vs. 
Nederland

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

COLUMN ABEL
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H et verschil tussen links en rechts in de politiek is soms niet zo makke-
lijk te maken. Dit komt vooral doordat de begrippen ernstig aan inter-
pretatie onderhevig zijn. Vaak wordt een partij op de politieke schaal 

ingedeeld aan de hand van de onderwerpen waar de partij zich tegen afzet. Zo 
zal niemand de SGP snel links noemen, omdat voorstanders van abortus voor-
namelijk te vinden zijn in de linkse hoeken. Maar is het niet zo dat elke partij 
wel zijn linkse of rechste kanten heeft? Hier een overzicht van drie ‘typisch’ 
rechtse partijen en hun rechste dan wel linkse standpunten. 

VVD: 
Typisch rechts: Milieu staat niet erg hoog op de agenda 
Een VVD-statenlid is tegen het idee van klimaatverandering zo bericht het 
Trouw. ‘Ik was eerder dan Trump, laat ik dat voorop stellen’, zegt Paymans, 
als gevraagd wordt of hij – net als de Amerikaanse president Trump – vindt 
dat klimaatverandering onzin is.’ (9 juni 2017) Meneer Paymans is weliswaar 
teruggefloten door diverse partijgenoten, in het partijprogramma is de 
passage over klimaatverandering vorig jaar geschrapt. 

Typisch links: Meer overheidsbemoeienis ten goede van de samenleving
De VVD is volgens een onderzoek van de NRC voor meer overheidsbemoeienis 
als het gaat om klimaat. Zoals in het verkiezingsprogramma van 2017 staat: 
‘Overheden, onderzoekers, natuurbeschermers, afnemers van grondstoffen 
en landbouworganisaties moeten de handen ineenslaan om te zorgen dat […] 
innovaties op grote schaal gaan worden toegepast.’ (VVD)

SGP:
Typisch rechts: Vasthouden aan traditionele normen en waarden
De SGP wil graag oude normen en waarden behouden. Wat dit precies inhoudt, 
wordt duidelijk gemaakt in het verkiezingsprogramma: ‘Daarom neemt de 
SGP stelling tegenover degenen die, vanuit hun eigen ideologie of religie, 
alle sporen van het christelijk geloof in onze wetgeving willen uitwissen of 
(nationale) islamitische feestdagen willen erkennen’ (2017)

Typisch links: Streven naar meer macht voor de economisch 'zwakken 
in de samenleving’.
Meer macht voor de economisch zwakken kan op verschillende manieren 
geuit worden. De SGP heeft een sterk punt gemaakt van het verlagen van het 
eigen risico de afgelopen verkiezingen. Van € 385,- naar € 285,- scheelt toch 
weer € 100 voor de economisch zwakken.   

W e zijn in Nederland nogal geneigd om de Amerikaanse politiek als 
ideologisch anders te zien. Goed beschouwd zou om het even welke 
politicus in Amerika rechtser zijn dan hier – zo ook Obama, afgezet 

tegen bijvoorbeeld doorsnee VVD beleid. Omgekeerd zou in Amerikaanse 
ogen ons politiek bestel neerkomen op staatscommunisme, gelet op ons soci-
aal vangnet en bijbehorende belastingdruk. Nu is het Amerikaanse politieke 
bestel natuurlijk wezenlijk anders dan het Nederlandse, maar in de wijze hoe 
politiek, en met name het rechtsere Republikeinse spectrum, daar bezien 
wordt kunnen we wellicht iets leren van onze Westerse buren.

In Nederland kennen we namelijk vrijwel uitsluitend het onderscheid tussen 
politiek links en rechts – een praktijk die temeer benadrukt wordt in de huidige 
kabinetsformatie. In Amerika echter, met diens twee-partijen stelsel, kent deze 
terminologie iets meer nuance, omdat er vaker de nadruk gelegd wordt op het 
onderscheid tussen enerzijds libertarianism en anderzijds authoritarianism. 
Deze dichotomie wordt dan uitgezet tegenover de gebruikelijke links/rechts 
as, om tot vier kwadranten te komen. Vanuit een dergelijke lezing kent 
Amerika dan twee ideaaltypische soorten Republikeinen; zij die voor grotere 
overheidsinmenging zijn, en zij die daar fel tegen gekant zijn. In Nederlands 
perspectief zou onze opvatting van ‘links’ dan corresponderen met een sterk 
authoritaire opvatting en een sterk sociaal vangnet. Voor meer ‘anarchistisch-
linkse’ politieke opvattingen is binnen een dichotomie van links/rechts dus 
minder ruimte. 

THEMA

Thema: Rechts In deze rubriek kijken we met verschillende redacteuren vanuit 
verschillende invalshoeken naar een thema. Deze maand: Rechtse 
politiek. Bestaat er wel zoiets als rechts? En hoe ziet dat eruit?    

Tekst /// Alrun Bernhard 

Tekst /// Joey de Gruijl 

Dat de Amerikanen dit extra begrippenpaar hanteren wanneer ze hun poli-
tieke opvattingen classificeren binnen het politieke debat, heeft een aantal 
voordelen. Ten eerste brengt het meer nuance in de labeltjes die we elkaar 
toekennen op basis van politieke voorkeur. Een bijkomend, naar mijn mening, 
positief gevolg hiervan is dat het minder simpel is om het debat te kapen en 
anderen te framen in een ideologisch discours. Ik denk dat er in Nederland 
toch nog vaak een bepaalde stereotypische connotatie hangt aan termen als 
‘links’ en ‘rechts’. Vanuit links bezien is ‘rechts’ veelal een harteloze politieke 
opvatting – zeker als je Twitter mag geloven. Omgekeerd heerst, denk ik, het 
idee dat ‘links’ een naïeve voorstelling van de sociale en politieke wereld is, 
zowel economisch als maatschappelijk niet haalbaar. Het politieke midden 
wordt veelal geframed in termen van ‘centrum-rechts’ of ‘centrum-links’ en 
is daarmee ook onderhevig aan de dichotome stereotypering. Nu is dit een 
grove chargering, maar het punt dat ik wil schetsen is dat met de introduc-
tie van een dergelijk begrippenpaar als authoritarian/libertarian er zich een 
nieuw veld ontvouwt waarin het minder gemakkelijk is de ander te ridiculi-
seren op basis van een stigma. Indien ingeburgerd, zou zo’n begrippenpaar 
een wezenlijke invloed kunnen hebben op het politieke spel dat bijvoorbeeld 
nu gespeeld wordt in de kabinetsformatie, omdat uitsluiting op basis van een 
kabinet ‘over rechts is geen optie’ en dergelijke bemoeilijkt worden. Het zou, 
grofweg, kunnen leiden tot minder navelstaarderij op niets af. Niet dat het in- 
of uitsluiten niet meer gebeurt langs dezelfde weg, maar het zou op zijn minst 
meer gerichte navelstaarderij zijn. Het zou, kortweg, ons in staat stellen om 
een genuanceerder model van politieke overtuigingen op te stellen, en, wie 
weet, ons debat wat meer op de inhoud te voeren, dan op de hokjes.

Non-fictie:
- Plato, Politeia (aristocratisch) 
- Thomas Hobbes, Leviathan (ook aristocratisch)
- Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (reactionair) 
- Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy (traditioneel) 
- Ortega Y Gasset, Opstand van de massamens (aristocratisch) 
- De werken van Friedrich Nietzsche, vooral De genealogie van de moraal 
(maar eigenlijk al zijn werken) - dit is zeer areligieus maar ook apolitiek, je 
zou kunnen zeggen wel zeer individualistisch en aristocratisch.

Fictie: 
- De werken van Fjodor Dostojevski, vooral Demonen en Misdaad en Straf
- Ayn Rand, Atlas Shrugged en The Fountainhead
- Yuki Mishima, Bekentenissen van een gemaskerde 

Tegen 'links' totalitarisme, communisme, maar deze gelden voor elke 
vorm van absolute controle van staat: 
- George Orwell, 1984 en Animal Farm let wel dat Orwell een 'linkse' denker 
was, een socialist
- Aldus Huxley, Brave New World ook gewoon een left wing denker 



W e staan op het Rokin omringd door toeristen, fietsen en trams. Naast 
ons liggen gevallen dozen en overal dwarrelen Babels rond. Dit me-
morabele dieptepunt uit ons hoofdredacteurschap betrof een maan-

delijkse, weinig geliefde taak voor redacteuren: het rondbrengen van zware 
kartonnen dozen Babels naar de verschillende FGw-gebouwen. De blijdschap 
van het zien van de nieuwe Babel maakte al snel plaats voor gesteun en ge-
kreun tijdens het zeulen met de loodzware dozen. Dan was er nog het pro-
bleem van de logge rode Babel-bakken die - ondanks een jaarlijks terugke-
rende lobby bij de faculteit door de nieuwe hoofdredactie - nooit werden 
vervangen voor aantrekkelijkere exemplaren. 

Ondanks deze belemmeringen was er ook ruimte voor verandering. Zoals 
ieder nieuw duo hoofdredacteuren hadden ook wij grootse plannen. De re-
dactie werd uitgebreid, de vormgeving vernieuwd en de redactieraad nieuw 
leven ingeblazen. Tijdens productieve, maar altijd gezellige redactievergade-
ringen was de vraag “wie komt er op de cover” altijd een heikel punt. Geluk-
kig wilden ook de bekendere namen graag door het faculteitsblad geïnter-
viewd worden: Spinvis, “Lucky TV” Sander van de Pavert, Xandra Schutte en 
Monique Samuel. Onze allereerste Babel Live avond in CREA “Terug naar het 
gedrukte woord”, over het al dan niet verdwijnen van het boek door digitali-
sering, kon op een venijnige recensie rekenen op dejaap.nl. We waren “type-
machinefanaten” en “vooruitgangshaters”, maar vertegenwoordigden wel een 
nieuwe lichting schrijvers. 

Terugkijkend kunnen we het met dat laatste enkel eens zijn. Een groot deel 
van de redactie is inmiddels werkzaam in journalistiek en media, zoals NRC 
en De Correspondent. Anne de Blok en Thomas Rueb werden winnaars bij 
De Tegel. Simone van Saarloos schoof door haar schrijverschap aan bij Zo-
mergasten. Dan te bedenken dat het tijdens de Sinterklaasviering bij Mina in 
2011, met bier en pizza, allemaal nog zo gewoon was. 

B abel is opgericht omdat het nog niet bestond. Op de Faculteit der Let-
teren leefden de studenten van de verschillende studierichtingen vol-
komen langs elkaar heen. De oud-germanisten waren druk bezig de 

morfofonemen in het Indo-Europees onder de knie te krijgen, terwijl ze bij 
Europese Studies de treintijden van de Thalys naar Brussel uit hun hoofd pro-
beerden te leren. De lessen Analytische Taalkunde werden maar al te vaak 
verstoord door onverwacht voorbijlopende studentes Frans. En iedereen 
werd gek van de oorverdovende piano akkoorden die opklonken uit de lo-
kalen waar solfège werd gegeven aan de musicologen-in-opleiding. Het was, 
kortom, een ongecoördineerde brij van activiteiten op de faculteit. De oprich-
ting van Babel veranderde daar helemaal niets aan. 

Wel leverde het blad de redacteuren veel extra studietijd op. Ondergetekende 
kon daardoor een ontspannen zeven jaar doen over de studie Nederlandse 
Taal- en Letterkunde, een traject dat met wat goede wil ook wel in drie, mis-
schien twee jaar af te leggen was geweest. Dat kan nu niet meer. Is dat goed, 
slecht? Ik ben er nog niet uit.

Veel uit mijn studietijd is verdwenen. Als ik er voorbijrijd in mijn Audi A8 zie 
ik bijvoorbeeld nooit meer onder het PC Hoofthuis junks met vers gestolen 
fietsen. In het Bungehuis wordt geen les meer gegeven, maar bouwen ze ge-
staag aan een sociëteit voor omhooggevallen creatieven met geld teveel. Het 
enige dat nog hetzelfde lijkt, is de aanwezigheid van Babel. Ik zou zeggen: dat 
is drie keer winst.

V orig jaar had ik, staande in het PC Hoofthuis, een surrealistische erva-
ring. Door mijn vingers gleden de pagina’s van de Babel – nou ja, van een 
blad dat die naam op de omslag droeg. Het was van krachtig, glanzend 

paper, had angstaanjagend scherpe en mooie foto’s, messcherpe vormgeving; 
het oogde en las als een echt tijdschrift. De Babel in 1996: een op stencilmachi-
nes van een krakersdrukkerij gedraaid letterbouwwerk á een paar cent per 
stuk, gemaakt op floppydiscs en een Mac die in tien minuten op- of herstartte, 
in vlekkerig zwart-wit met één steunkleur op de omslag, met een totaal wil-
lekeurige, door genieën, journalist-imitators, hangstudenten en randfiguren 
volgepende inhoud. De Babel draaide destijds op (ik gok maar wat) 70 gulden 
subsidie per maand en was elk nummer een maagdelijk speelveld voor elke 
vage interesse, frustratie en oprisping van de redactie. De Babel zou nu onder 
‘curiosa’ worden geschaard. En toch: wat een leuk blad. Vooral om te maken, 
maar ook omdat het nergens op probeerde te lijken: een blad met humor, vin-
geroefeningen in journalistiek, vaak mislukte en soms geslaagde pogingen om 
iets bijzonders te doen. Een blad van mensen die zin hadden om te schrijven 
over hun eigen interesses, zonder een slaafsheid aan een ideaal om profes-
sioneel en gelikt te lijken. Werden we gelezen? Ik weet het niet. Ik hoop het. 

E lk jaar in juni wordt een nieuwe hoofdredactie eindverantwoordelijk 
voor Babel. Verantwoordelijk voor de standaard, algemene zaken, zoals 
levering van het blad en redactierondes, maar zij overleggen ook over 

de toekomst van Babel. Elk jaar weer worden er dan ook nieuwe plannen 
gemaakt die nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Zo zullen wij ons dit 
jaar gaan inzetten voor de zogenoemde digitalisering van Babel. Er moet een 
website komen, hebben we bedacht, een Instagram, en als we toch bezig zijn, 
ook een nieuw e-mailprogramma. We hebben een beleidsplan dat maar liefst 
tien pagina’s telt. 

Bij het bedenken en uitvoeren van deze plannen is het makkelijk om te ver-
geten dat Babel een studentenblad is. Vooral om tafel zittend met het facul-
teitsbestuur, pratend over financiën en professionalisering, lijkt het alsof we 
de universiteit overgeslagen hebben en gelijk in het arbeidsleven terecht zijn 
gekomen. Terwijl juist het feit dat Babel door en voor studenten is, een groot 
voordeel is. We moeten niet zo veel, we mogen fouten maken en het mag leuk 
zijn. 

Andere, grotere, tijdschriften lijken misschien beter in verschillende opzich-
ten, maar alleen zolang wij ons aan die standaard meten. Kijkend naar de af-
gelopen jaren Babel, naar de eerste edities gemaakt met nietmachines, naar 
de borrelavonden na elke vergadering, naar de 1.700 exemplaren die nu elke 
maand verschijnen, naar de grote namen die in het blad verschenen, mogen 
we trots zijn. Op het blad, op elkaar en op onze studententijd. Dat is onze 
standaard en gaat het hopelijk nog zijn voor de komende vijfentwintig jaar. 

25 jaar Babel in vier stukjes 
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hoofdredacties waren, grofweg. Een paar van die hoofdredacteuren vertellen speciaal voor deze editie over hun 
ervaringen. Over wat er was en nog gaat komen.    Beeld /// Elliyah Dyson en Bob Foulidis
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is, ook als we denken aan Bob Dylans Nobelprijs. Cloostermans komt daarom 
met het voorstel: ‘Als we nu theoretisch de categorie “literatuur” een beetje 
openrekken, misschien dat schrijvers dan eerder geneigd zullen zijn om ook 
de deuren en ramen eens open te zetten en ietwat ruimer te denken over wat 
er in de romankunst mogelijk is.’

De televisieserie die archetypisch is gebleken voor de moderne televisieserie, 
Twin Peaks (1990-1991), kunnen we in deze niet onbesproken laten. 
Cloostermans ziet sterke invloeden van horrorschrijfster Shirley Jackson in 
David Lynch’ cultserie. Ook daar maakt hij uit op dat een genre dat in de 
literatuur vaak als een B-genre gezien wordt, namelijk horror, zich goed leent 
voor de televisieserie. Lynch en medescenarist Mark Frost zijn daarmee de 
eersten geweest die de televisieserie begin jaren 90 tot een hoger plan 
gebracht hebben, wat mede toe te schrijven is aan de menselijkheid van kleine 
landelijke gemeenschappen, dat in zichzelf een sterk literaire kwaliteit heeft 
als men denkt aan het volgende citaat van Gerard Reve: ‘De grote roman is 
bijna altijd, bij wijze van spreken, een “dorpsroman”, met als personages 
eenvoudige burgerlieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de twee meesterwerken 
Madame Bovary van Flaubert en Vaders en Zonen van Toergenjew.’ Tot slot, 
over de wederkeer van Twin Peaks (2017-) stelt Cloostermans: ‘Als ik zeg dat 
de televisieserie steeds artistieker wordt en meer ruimte is voor auteurs, is 
het geen toeval dat net nu Lynch terugkeert en zomaar even achttien uur kan 
afdwingen om helemaal zijn zin te doen.’ 

C loostermans merkte dat scenaristen hun klassiekers kenden en 
zag deze duidelijk op het scherm terugkomen. Denk bijvoorbeeld 
aan de selfmade man Don Draper van Mad Men (2007-2015), met 

in het achterhoofd Jay Gatsby uit The Great Gatsby (1925), die beiden een 
schoolvoorbeeld Amerikaans succesverhaal personifiëren waar een duister 
persoonlijk verleden aan ten grondslag ligt. Of denk aan de losgeslagen 
chemicus Walter White uit Breaking Bad (2008-2013) als een moderne 
Faust. Cloostermans zag ook dat televisieseries tegenwoordig veel minder 
geconstrueerd zijn in een gefixeerde structuur, zoals typische sitcoms die 
iedere aflevering opnieuw beginnen en eenzelfde format volgen. Daardoor 
zijn karakterontwikkelingen mogelijk en kan er een narratief ontstaan waarin 
ruimte is voor de uitwerking van grotere thema’s, zoals ‘macht’ in het geval 
van Game Of Thrones (2011-). Cloostermans schreef daarom een boek over de 
literaire kwaliteit van bepaalde hedendaagse televisieseries. ‘Televisieseries 
zijn min of meer per ongeluk in de literatuur verzeild geraakt op het moment 
dat personages toegestaan werd te evolueren. Het begrip ‘spoiler’ was 
daarvan een noodzakelijk gevolg’, aldus Cloostermans.

In Spoiler stelt Cloostermans elk hoofdstuk een andere, bekende televisieserie 
centraal, waarop hij zijn persoonlijke visie geeft. Vervolgens ontleedt hij een 
of meerdere kernthema’s uit een serie, zoals ‘macht’ in het geval van Game Of 
Thrones, om deze in literair en/of maatschappelijk verband te plaatsen. Zo 
ziet hij duidelijke gelijkenissen tussen de strijd van de families uit Game Of 
Thrones en Lev Tolstoj’s roman Oorlog en vrede (1869), maar onderkent hij 
dat dit menselijk slagveld ondergeschikt is aan het gevaar van de opkomende 
winter, als verwijzing naar de klimaatverandering. Cloostermans kan daaruit 
alleen maar concluderen dat het televisiegenre zijn intrede heeft gedaan tot 
het domein van de literatuur. ‘Als je het ziet als een afgeleide van toneel, is 
het niet zo heel erg moeilijk’, vertelt Cloostermans. ‘Niemand heeft er een 
probleem mee toneelteksten te beschouwen als literatuur, ook al worden 
die amper gedrukt en gelezen, dus zou je kunnen zeggen dat tv-scripts ook 
literatuur zijn, zolang ze maar diepgravend zijn en ze maar een poging doen 
iets te zeggen over mens en maatschappij.’ 

Cloostermans beargumenteert ook dat de literatuur nog het een en het ander 
kan leren van de televisieserie. ‘De televisieserie heeft de deuren opengegooid 
en aangetoond dat je met banale B-genres toch heel knappe reeksen kan maken. 
Westworld (2016-) is daarvan een perfect voorbeeld als een combinatie van 
sciencefiction en western die je in de literatuur heel weinig tegenkomt, en toch 
kun je daarmee kunst maken die ons vertelt wat het betekent om mens te zijn: 

wat is ons geheugen, wat is pijn, hoe vormt zich onze 
identiteit? Je zou willen dat romanschrijvers daar 
een heel klein beetje van leren.’ Want Cloostermans 
vindt dat je als romanschrijver niet bang moet 
zijn om een verhaal te vertellen met personages 
die niet op je omgeving gebaseerd zijn en die niet 
lijken op andere romanpersonages: ‘Er zijn te veel 
romans volgens het stramien “het familiegeheim 
moet onthuld worden”; dat is honderd keer eerder 
gedaan, toch blijft ook de nieuwe generatie Vlaamse 
en Nederlandse schrijvers steken in verhalen die al 
uitentreuren verteld zijn.’ 

Je zou kunnen zeggen dat het wezenlijke verschil 
tussen de audiovisuele ervaring van de televisie-
serie en de tekstuele ervaring van de literatuur de 
tekst is, de esthetiek van de taal waaraan een lite-
rair werk haar kwaliteit ontleent. ‘Maar er zijn manieren om dit argument te 
verwerpen,’ zegt Cloostermans. ‘Kijk naar Spartacus (2010-2013), dat heeft 
een heel eigen idioom. Kijk naar Deadwood (2004-2006), waarin de persona-
ges een barokke, volledig niet bij de achttiende-eeuwse far west-context pas-
sende taal spreken. Dus er zijn series die stilistisch hoog mikken. Anderzijds: 
koop de nieuwe Maartje Wortel (schrijfster, red.), dat gaat stilistisch zeker niet 
voor de hoogste pieken. Het literaire gehalte zit ‘m elders in zo’n boek, niet 
in de stijl. Het gaat niet alleen om hoe je communiceert maar ook waarover.’ 
Cloostermans vertelt daarbij dat de roman erin slaagt als een individueel pro-
duct een gevoel van persoonlijkheid te communiceren, terwijl televisieseries 
groepsproducten zijn. ‘Het is opvallend hoe televisieseries in 20 jaar tijd, als 
we rekenen vanaf The Sopranos (1999-2007), geëvolueerd zijn. Ze doorlopen 
hetzelfde groeiproces als de literatuur door de eeuwen doorlopen heeft. Dat 
zijn series, neem Westworld opnieuw, die heel erg meta over de serie spreken; 
die een verhaal presenteren maar tegelijkertijd dingen zeggen over hoe een 
tv-serie gemaakt wordt. Het genre heeft dus al zijn metaniveau bereikt.’ Cloos-
termans legt uit dat de televisieserie kunst wordt als het in een eigen visuele 
taal en vocabulaire nieuwe dingen doet met oud materiaal. ‘Het persoonlijke 
gehalte, het eigen gezicht van een reeks’, noemt Cloostermans dat.

Het cruciale tegenargument tegen de televisieserie als literatuur geeft Cloos-
termans ongevraagd zelf. Zo stelt hij dat de theatertekst als kunstvorm tegen-
woordig een voorbijgestreefd genre is: ‘Op een bepaald moment is het gewoon 
vervangen door film als de belangrijkste vorm van verhalend entertainment 
dat je buitenshuis gaat consumeren. Modern toneel heeft zich dichter tegen 
de kunst aan gevleid. Het beste toneel speelt ofwel de klassieke teksten (Sha-
kespeare, Tsjechov, Lorca), ofwel doen ze aan experimenteel theater met een 
heel grote nadruk op de vorm en schoonheid die je op het podium ziet. In alle 
boeken staat dat het toneel hoort bij de literatuur, maar is dat wel zo? Mis-
schien moeten we theater los zien van de literatuur en het zien als een visuele 
kunst. En als de toneeltekst niet meer als literatuur gezien wordt, haalt het tv-
script het helemaal al niet.’ Zo zien we maar hoe moeilijk literatuur te duiden 
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Schrijver en literatuurcriticus Mark Cloostermans (1977) brengt deze maand zijn nieuwste boek 
Spoiler uit. Daarin betoogt hij dat de televisieserie als genre de afgelopen jaren flink aan aanzien 
gewonnen heeft, en stelt hij dat sommige series sterke gelijkenissen vertonen met grote werken uit 
de literatuur. Kan de televisieserie daarom een literair genre genoemd worden?   
Tekst /// Abel van Oosterwijk    Beeld /// Winonah van den Bosch

DE TELEVISIESERIE HEEFT DE DEUREN 
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JE MET BANALE B-GENRES TOCH HEEL 
KNAPPE REEKSEN KAN MAKEN

HET GENRE HEEFT DUS AL ZIJN 
METANIVEAU BEREIKT

UNISCA: een 
zomer in pak

Voor sommigen kan de zomervakantie niet vroeg genoeg komen, anderen schuiven 
het nog wat langer voor zich uit. Mensen die tot de tweede groep behoren, hoe 
zeldzaam ze ook zijn, hebben de mogelijkheid hun schooljaar wat langer te laten 

duren door een van de vierentwintig zomerscholen van de UvA te volgen. Leer Latijn, 
krijg een crash course in de experimentele economie of, de vreemde eend in de bijt, 
speel de Verenigde Naties na. 

UNISCA is een van de weinige academische vormen van het spel dat het nadoen van de 
VN is. Het overgrote deel van de simulaties vindt namelijk plaats op middelbare scholen. 
Na een week colleges volgen begint het echte spel. Het woord spel heeft misschien een 
verkeerde connotatie, want de hele cursus is een serieuze zaak. Men zou denken dat 
men gewoon in spijkerbroek naar de colleges zou mogen komen. Dat is niet het geval, 
zo valt in de studiegids te lezen. Twee weken lang geldt een dresscode. Mannen moeten 
in pak, vrouwen in ieder geval niet in spijkerboek.

Het spel zelf kan gedefinieerd worden als ‘een gesimuleerde versie van de VN waarin de 
deelnemers de rollen aannemen van afgevaardigden voor de VN’, aldus de site model-
un.de. De rollen variëren van afgevaardigde van een land, tot rechter of journalist. Je 
meldt je aan voor een bepaalde rol, het land wordt je vervolgens toebedeeld. Overigens 
kan dit voor gekke situaties zorgen. Zo was een homoseksuele jongen een afgevaardigde 
van Rusland. Zijn taak was dus om te verdedigen waarom homoseksuelen zichzelf niet 
zouden mogen uiten. 

Waarom hieraan meedoen, is de vraag. ‘Het is gewoon een gaaf spel,’ zegt de een. De 
ander doet het voor de studiepunten. Weer een ander omdat zij later lobbyist wil worden 
en ‘dit handig is om te oefenen’. Zo heeft iedereen zijn redenen. Mocht dit je nog niet 
overgehaald hebben, weet dan dat gratis lunch ook is inbegrepen. 

Een vak volg je niet altijd omdat het moet. Op welk 
vak was je zelf nooit gekomen en hoe is het om dat 
vak te volgen? Deze maand verslag van UNISCA, een 
zomercursus.    Tekst /// Alrun Bernhard    Beeld /// Bob Foudalis
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Tijd: 3 – 14 juli 2017, elke dag van 10-17, met avondprogramma 
Voertaal: Engels
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Mark Cloostermans’ boek Spoiler komt deze maand uit bij Van Oorschot. 
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SEKS IS OOK 
GEWOON VIES, MENSEN 

ZIJN PERVERS

de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 
seksualiteit kleiner blijken te zijn dan de overeen-
komsten. Veel problemen of ontevredenheden, we 
hebben bijvoorbeeld minder seks dan we zouden 
willen, hebben grotendeels te maken met stress 
en onzekerheid, voortkomend uit angst voor wat 
de ander denkt, of wat de maatschappij afkeurt. 
Dat is zonde, in bed zou die hele maatschappij er 
niet toe moeten doen. De ander doet er natuurlijk 
wel toe, maar die kent in zekere zin dezelfde angst, 
hetzelfde gevoel van kwetsbaarheid. Vrouwen én 
mannen kunnen last hebben van schuld, schaamte 
en verwachtingen. Als je die angst voor oordeel 
loslaat, wordt het allemaal wat speelser en heb je 
het sneller echt leuk samen.’ 

Vrouwen en mannen moeten dus meer gaan 
voelen, maar in bed ook meer onderwerpen 
bespreekbaar maken. 
‘Praten is belangrijk, er zijn nog te veel 
onderwerpen die te maken hebben of ontstaan 
door schaamte. Het kan heel bevrijdend zijn om 
daarover te praten, remmingen en schuldgevoelens 
kunnen door openheid grotendeels worden 
weggenomen. Aan de andere kant wordt de 
scheiding tussen hoofd en lichaam daar misschien 
te groot door en zitten we daardoor alsnog in ons 
hoofd, nadenkend over wat we nou eigenlijk willen 
of voelen. Op de een of andere manier is er geen 
plek voor hedonisme binnen het discours: 
wanneer het gaat over seks hebben we het al snel 
over ethiek, respect en controle. Zo is er sprake 
van een morele paniek over porno, terwijl 
onderzoek eerder alle zorgen over bijvoorbeeld 
seksueel geweld van tafel veegt. Seks is overal, 
maar ondertussen is er een nieuwe preutsheid 
gaande. Seks is ook gewoon vies, mensen zijn 
pervers. Feministen hebben moeite met het 
objectificeren van vrouwen, en ik denk dat 
objectificatie in bepaalde mate zeker schadelijk is. 
Met name voor jonge vrouwen die nog nauwelijks 
bezig zijn met hun seksualiteit en ondertussen het 
idee krijgen dat ze niet als slet, maar ook niet als 
niet-sexy moeten worden gezien. Tegelijkertijd 
kan het tijdens seks heel goed werken om elkaar te 
objectificeren; wanneer we lichamen zouden 
beschouwen als objecten waar we plezier mee 
kunnen beleven, zouden we beter kunnen focussen 
op wat er nou echt gevoeld wordt. Vrouwen die 
graag gedomineerd worden, kunnen daar moeite 
mee hebben omdat ze hun seksuele verlangen niet 
kunnen rijmen met de feministische principes die 
ze ook aanhangen. Feminisme in de slaapkamer is 
in dat opzicht niet altijd even handig. Natuurlijk is 
gelijkheid na te streven, maar seks draait om 
geven, nemen, lust en agressie, om macht. Die 
dierlijke kant lijken we weg te willen stoppen.’  

In Nederland is er onder andere door Sunny 
Bergman (Sletvrees) al veel geschreven over 
seks en samenleving. Wat kunnen we van 
Vrouwen en seks verwachten?
‘Ik wilde graag een boek schrijven gerelateerd aan 
het vrouw-zijn anno nu, factoren onderzoeken 
die ik de afgelopen jaren ben gaan koppelen aan 
vrouw-zijn: uiterlijk, de angst om ouder te worden, 
het idee dat het meestal de vrouw is die moet plea-
sen, terwijl ze ondertussen het risico loopt gesluts-
hamed te worden. Tijdens een gesprek met een 
uitgever kreeg ik de vraag of ik niet over seks kon 
schrijven. Mijn eerste reactie was: nee, dat wordt 
al snel plat. Maar na het analyseren van veronder-
stelde culturele en biologische verschillen tussen 
man en vrouw en de clichés die daaraan hangen, 
kon ik alle eerdergenoemde factoren met seks in 
verband brengen. Ik vroeg me af waar de autono-
mie van vrouwen begint als het gaat om seks, en 
door welke factoren deze autonomie wordt beïn-
vloed dan wel beperkt. Het grappige is dat ik in 
connotatie tot seks vooral tegen mijn eigen voor-
oordelen aanliep, terwijl iets zinnigs zeggen over 
vrouw-zijn me het mooist leek wanneer ik zonder 
oordelen en oplossingen, op een onderzoekende 
manier kon schrijven zonder problemen te schep-
pen die er niet voor elke vrouw zijn.’

In uw boek schrijft u over wetenschappelijke 
inzichten en vertellen Nederlandse vrouwen 
wat ze beleven tussen de lakens. Hoe heeft 
u de vrouwen die in uw boek aan het woord 
komen geselecteerd? 
‘Die dienden zich vanzelf aan. Ik had al een klein 
groepje kennissen op het oog, vrouwen waarvan 
ik wist dat ze een specifiek verhaal hadden dat 
representatief is voor een grotere groep. Met elke 
vrouw heb ik lang gesproken en voor mij zowel als 
voor hen waren dat vaak leerzame gesprekken. In 
dit boek wilde ik vrouwen zelf aan het woord laten 
en ze laten reflecteren op hun sekslevens om een 
veelzijdig beeld te schetsen van wat seks betekent 
voor hen. Daarnaast heb ik experts, waaronder 
seksuologen, geïnterviewd voor essays.’

Heeft onderzoek naar de seksuele beleving 

van vrouwen veel invloed op de perceptie van 
vrouwelijke seksualiteit? 
‘We weten pas sinds twee, drie decennia wat 
meer over de clitoris en het vrouwelijk orgasme, 
voor die tijd was er nauwelijks aandacht voor 
de vrouwelijke seksualiteit. Er werd binnen 
de seksuologie wel afgerekend met een aantal 
freudiaanse ideeën over libido, maar nog steeds 
zijn er verschijnselen die we onterecht als normaal 
lijken te beschouwen. Flink wat vrouwen hebben 
last van pijn tijdens of na het vrijen en dat is een 
teken dat ze penetratie toestonden zonder dat ze 
opgewonden genoeg waren. Focussen op eigen 
genot, luisteren naar het lichaam; dat zouden veel 
vrouwen moeten doen. Wanneer je opgewonden 
genoeg bent, zou er namelijk niets aan de hand 
moeten zijn. Pas nu er in de wetenschap aandacht 
is voor vrouwen en seks, weten vrouwen steeds 
beter hoe hun lichaam werkt. In die zin lijkt er 
sprake van een tweede seksuele revolutie waarbij 
vrouwen nu echt de regie in handen kunnen 
nemen. Maar dat moeten ze dan wel doen.’

Uw boek wordt beschreven als een belangrijk 
feministisch geluid. In hoeverre was het uw 
bedoeling een activistisch boek te schrijven? 
‘Feminisme is natuurlijk altijd activistisch, en ik 
beschouw mezelf als feminist omdat ik uitga van 
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ik wijs 
niet met een boze vinger naar mannen of naar de 
maatschappij. Ik denk dat het eerder zinvol is om 
vrouwen bewust te maken van de mate waarin ze 
zichzelf beperken of geweld aandoen, en hun eigen 
seksualiteit onderdrukken dan wel negeren. Vrij-
heid begint in die zin bij onszelf. Ik denk dat de 
seksuele vrijheid waar we nu over praten iets an-
ders is dan de seksuele vrijheid die we in de jaren 
zestig dachten te hebben. De pil wordt meestal ge-

noemd wanneer we denken aan seksuele vrijheid 
van vrouwen, terwijl deze meer een bevrijding van 
seks als voortplanting was. Vrouwen werden veel 
minder dan nu aangespoord hun eigen lichaam en 
seksualiteit te verkennen. Ze wisten minder over 
hun lichaam, want naar de vulva was toentertijd 
weinig onderzoek gedaan. Daarom kleeft aan de 
pil ook de ontwikkeling dat vrouwen voor mannen 
beschikbaar werden voor seks zonder het risico 
op zwangerschap. In die zin is de huidige feminis-
tische golf meer bevrijdend dan de voorgaande; 
kennis leidt tot meer plezier. Hopelijk kunnen mis-
plaatste ideeën dan ook de wereld uit geholpen 
worden; vrouwen zouden een lager libido hebben, 
niet houden van porno, minder vreemdgaan, altijd 
seks willen om de liefde en romantiek. Er moet 
nog heel wat onderzoek gedaan worden voor we 
de clichés over vrouwelijke en mannelijke seksu-
aliteit de wereld uit hebben geholpen. Voor man-
nen is seks zeker zo ingewikkeld als voor vrouwen. 
Vanuit de seksuologie is daar te weinig aandacht 
voor: er wordt onderzoek gedaan naar de fysieke 
componenten van seks, maar weinig naar de ge-
voelskant van mannen, die minstens zo interes-
sant is. Mannen zijn net zo goed slachtoffer van 
vooroordelen en aannames rondom hun seksuele 
verlangens. Een man die bijvoorbeeld fantaseert 
over een verkrachting is niet direct een verkrach-
ter. Een fantasie is absoluut geen indicatie van iets 
wat iemand echt zou kunnen of willen doen. 

In principe kan dat ook andersom, dat een 
vrouw fantaseert over een verkrachting. 
‘Ja, en dat wil niet zeggen dat ze dat daadwerke-
lijk wil - helemaal niet zelfs. Een fantasie over ver-
krachting gaat over een verlangen naar overmand 
te worden. Verkrachting is iets anders dan een 
man die een vrouw alle hoeken van de kamer laat 
zien. Een verkrachting is per definitie iets waar-
naar je niet verlangt, anders is het geen verkrach-
ting meer. We zouden het eens wat meer kunnen 
hebben over die rape fantasies. Ik hoop dit soort 
onderwerpen uit de taboesfeer worden gehaald 
en dat mannen en vrouwen meer te weten komen 
over de vrouwelijke seksualiteit, van seksualiteit 
überhaupt. Het meest bijzondere voor mij is dat 

Van journalist en schrijfster Maartje Laterveer (1976) verschijnt deze zomer 
Vrouwen en seks. In deze bundel spreken vrouwen zich uit over porno, uiterlijk, 

fantasieën en andere zaken die volgens hen met seks te maken hebben.    
Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Joy van Wooning
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Maartje Laterveer (1976) is journalist en schrij-
ver. Ze schrijft voor Vogue, Opzij en Volkskrant 
Magazine. In september komt haar boek  
Vrouwen en seks uit bij Lebowski Publishers.

Feminisme tussen 
de lakens 
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middelbare leeftijd, die zich niet zou kunnen verplaatsen in de positie van de 
ander, omdat hij daar niet toe te rekenen valt: een geval van mansplaining. Er 
zijn vast tal van legitieme argumenten te bedenken waarom de man niet de 
autoriteit en kennis toekomt te spreken over zaken die hem onbekend zijn – 
zoals tot een ander gender behoren – maar dit neemt niet weg dat dit soort 
identiteitspolitiek argumentatief weinig stand houdt. Dergelijke argumenten 
essentialiseren namelijk ‘de ander’, en daarmee indirect ‘het eigen’ ten op-
zichte van dat andere. Het komt neer op de claim dat een man geen mening 
mag hebben over het onderwerp omdát hij een man is. 

Ik vind dit een uiterst zwak argument, omdat het niet strookt met de eigen, 
genderemancipatoire opvattingen over theorie en definities. De extensie 
‘man’ wordt hier intensioneel ingezet, terwijl de eigen theoretische gronden 
juist dit gebruik van termen zou moeten uitsluiten.Vanuit argumentatief 
oogpunt is dit dan ook hoogst hypocriet waardoor het standpunt instabiel 
wordt, hoe legitiem en emancipatoir de intentie ook is. Om die reden wil ik af 
van termen als seksisme, omdat dergelijke terminologie een intensionele 
lezing suggereert. Omwille van het emancipatoire doel zou discriminatie een 
neutralere en, overeenkomstig met de eigen uitgangspunten, minder 
intensioneel beladen term zijn. 

A ls we iéts geleerd hebben van minstens drie golven feminisme, is het 
wel dat gender en seksualiteit fluïde begrippen zijn. Begrippen die geen 
pasklare maatstaf vormen voor het labelen van het individu. Het argu-

ment ¬– zeker in de periode na Butler – komt er vaak op neer dat hoewel per-
sonen zich kunnen identificeren met reeds bestaande en geschetste kaders, 
dit niet direct impliceert dat deze kaders daarmee ook in alle gevallen toe-
reikend zijn. Met andere woorden: gender wordt veelal gezien als construct, 
en niet meer als iets dat inherent is aan het individu. Alle emancipatoire en 
politieke polemiek ten spijt, wil ik het hier graag hebben over het talige aspect 
van genderdiscussies, omdat een talige invalshoek naar mijn mening goed de 
impliciete logica van een dergelijk debat blootlegt.

Waarheidscondities en condities voor betekenis
De claim dat genderidentiteit niet meer eenduidig of simpel, maar diffuus, 
complex en vooral heel persoonlijk, lijkt neer te komen op een definitiekwes-
tie. Het gaat over de vraag waar het ene gender ophoudt, en waar het andere 
begint, maar ook wat het betekent om jezelf een bepaalde genderidentiteit 
aan te meten. De wijsgerige logica kan hier ingezet worden om tot een analyse 
van het genderdebat te komen. Binnen de logica wordt veelal het onderscheid 
gemaakt tussen twee interpretatiewijzen van subject-predikaatzinnen – zoals 
x (subject) is y (predikaat). De meest simpele en intuïtieve interpretatie is een 
extensionele lezing; een zin als ‘x is y’ betekent dan grofweg dat y waar is van 
alle objecten x. Met andere woorden: y heeft als extensie het domein van alle 
objecten x. Dergelijke interpretaties openen de deur voor seksistische lezin-
gen, omdat het makkelijk ingezet kan worden in empirische claims als ‘ieder-
een met een baarmoeder en eierstokken is een vrouw’. Met andere woorden: 
het is waar van vrouwen dat zij – doorgaans – eierstokken en een baarmoeder 
hebben. Het zijn veelal dit soort claims die treffend weerlegd worden in het 
genderdebat, omdat er slechts één geval hoeft aangewezen hoeft te worden 
waarin de claim niet opgaat, maar we toch spreken van een vrouw. We tonen 
dan dat de extensie van objecten die vrouw zijn groter is dan slechts de eis 
een baarmoeder en eierstokken te hebben. Een intensionele lezing daarente-
gen, neigt meer naar wat we een intuïtief idee van betekenis zouden kunnen 
noemen. Intensionele lezingen komen neer op de omkering van de subject-
predikaatzin: het zijn van x betekent (onder andere) y. Met andere woorden: 
y behoort op enigerlei wijze tot de essentie van x. In spreektaal gebruiken we 
deze twee noties vaak door elkaar of gelijktijdig, omdat ze vaak samenvallen. 
Zo vallen intensie en extensie samen in het geval van rode objecten, omdat 
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Genesis 2:18: ‘God de Heer dacht: het is niet goed dat de mens alleen is, ik 
zal een helper voor hem maken die bij hem past.’ 

Mijn studieontwijkend gedrag vertaalt zich de laatste tijd in het lezen 
van fragmenten uit de Bijbel. Niet omdat ik gelovig ben, maar omdat de 
Bijbel zo zeker is van de ontstaansgeschiedenis van de mens. Het is fijn 
studieontwijkend materiaal voor een geschiedenisstudent voor wie de 
interpretatie van teksten vaak centraal staat. 

Vooral deze passage uit het Oude Testament gaf mij stof tot denken. Sinds 
wanneer is het onverstandig om alleen te zijn? Het deed mij denken aan 
een essay van Michiel de Montaigne over eenzaamheid. De beruchte Franse 
renaissancefilosoof had genoeg van zijn burgerplichten, en keerde het 
openbare leven de rug toe. Hij schreef de rest van zijn leven in isolatie, iets 
waar ik ook om verlang in mijn stadse bestaan. Helaas heb ik geen groot 
kasteel om mij in terug te trekken, maar moet ik het doen met een huisje 
in de beruchte Kolenkitbuurt. Makkelijk praten hoor, meneer Montaigne. 

Eenzaamheid zou een ideaal moeten zijn om naar te streven. Waar dit 
ideaal vaak de mist in gaat, is de angst van de mens overbodig te zijn. 
Als je alleen bent, voeg je per slot van rekening weinig toe aan de wereld 
van een ander. Maar is het belangrijk om altijd iets te willen toevoegen? 
Hannah Arendt betitelde dit besef ook wel als de vloek van de moderne 
massamens: ontworteld, geïsoleerd en niet gezien. Dat is waar de moderne 
mens bang voor is. Eenzaamheid wordt om die reden vaker aangedragen 
als een belemmering, dan als een streven. 

Alleen zijn dient meer gewaardeerd te worden. Onze achterkamer is dé plek 
waar we onze ware vrijheid, en vooral onze afzondering en eenzaamheid 
huisvesten. Het is bij uitstek de plek waar we dagelijks conversaties met 
onszelf voeren, waar geen enkele relatie of omgang met de buitenwereld 
plaatsvindt. Deze conversaties zijn essentiële voorwaarden voor het op 
orde krijgen van de zintuigelijke prikkels die elke dag komen. Rationaliteit 
doet er niet toe. Het gaat om het innerlijke vertoog dat gevoerd wordt. 
Eenzaamheid is een kunst die enige oefening vereist, waarbij bij gedegen 
vaardigheid zich vertaald in genoegen. Vandaar dat ik iedereen zou willen 
aanraden om je af en toe te laten verdwalen in het alleen zijn, en het drukke 
stadse leven soms de rug toe te keren. 

Eenzaamheid 
als kunst

Tekst /// Robin Dirker   Beeld /// Anne Posthuma
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‘rood’ waar is van objecten die rood zijn, op grond van de betekenis van dat 
wat we rood noemen. In het geval van gender en sekse is dit niet vanzelf-
sprekend het geval: de betekenisinhoud van gender is niet direct herleidbaar 
uit de extensie van sekse. In de meeste gevallen echter, lijkt het onderscheid 
tussen deze twee interpretaties triviaal, maar het is in de logica van cruciaal 
belang om paradoxen van betekenissen te ontrafelen in minder duidelijke ge-
vallen, zoals abstracte concepten en synoniemen.

Nu is het genderdebat natuurlijk veel breder dan taal- en logicakwesties, 
en hoef je geen logicastudent te zijn om een weloverwogen mening te 
hebben over dit onderwerp. Maar het is opmerkelijk om te zien dat, wat 
het genderdebat betreft, enerzijds de claim vaak is dat de extensie van een 
bepaalde gendernorm niet toereikend is: een identificatie tegenover de 
norm betekent zoveel als stellen dat het individu weliswaar valt onder de 
extensie van de sekse vrouw, maar daarmee niet direct tot de extensie van de 
gendernorm vrouw. De kritiek richt zich dus op de waarheid van het label en 
haar definitie. Anderzijds is het genderdebat vaak intensioneel van aard: het 
wordt gevoerd in termen van wat het betekent om tot een bepaald gender 
te behoren, en in het verlengde hiervan, welke term of extensie hieraan 
toegekend kan worden.

Ik denk dat hier de valkuil ligt voor het feministische (of niet-heteronorma-
tieve) argument: het vervalt vaak in een zeker intensioneel essentialisme, op 
grond van wat ze zelf bekritiseert. Identiteitspolitiek kan namelijk slechts 
bedreven worden indien men een bepaald predikaat – in dit geval gender – 
toe-eigent en essentialiseert. Zo bezien ontstaat er een nieuw kader, nieuwe 
extensie incluis, van waaruit kritiek geleverd wordt op het heteronormatieve 
kader. Niet zelden zie je een verwijt jegens de witte, hoogopgeleide man van 

HET IS WAAR VAN VROUWEN DAT 
ZIJ – DOORGAANS – EIERSTOKKEN 

EN EEN BAARMOEDER HEBBEN
HET KOMT NEER OP DE CLAIM DAT 

EEN MAN GEEN MENING MAG HEBBEN 
OVER HET ONDERWERP OMDÁT HIJ 

EEN MAN IS

Ik geloof niet zo in seksisme. Dat klinkt extreem, maar is het niet. Wat ik met die 
uitspraak bedoel is dat het frame dat men toekent aan seksistische praktijken, 
in feite neerkomt op praktijken van discriminatie. Vanuit een anti-seksistische 
positie lijkt het me daarom lastig verdedigbaar de ander van seksisme te 
betichten. En wel hierom.   Tekst /// Joey de Gruijl    Beeld /// Zep de Bruyn

en de fundering



Anne was 15 jaar toen ze begon te verdwijnen. Aanvankelijk merkte ze 
daar niet zoveel van. Haar spiegelbeeld was wat bleker dan anders, 
maar dat kon zoveel oorzaken hebben: een griepje, slechte belichting, 

die bepaalde tijd van de maand… ‘Verdwijnen’ leek in dat rijtje niet thuis te 
horen, andere verklaringen lagen toch meer voor de hand. Wel had ze een 
groeiend en onaangenaam gevoel dat ze niet helemaal kon duiden; een beetje 
alsof ze op vakantie was geweest en daar per ongeluk iets had achtergelaten. 
Misschien was het niet meer dan een verdwaalde sok of een oud shirt, maar 
het was toch een stukje van haarzelf dat ze daar was vergeten en waar ze nu 
niet meer bij kon. Dat idee beviel haar absoluut niet, maar aangezien ze niet 
de vinger kon leggen op wát ze dan precies kwijt was, viel er vrij weinig aan 
te doen. 
 
Op foto’s van haar zestiende verjaardag leek alle kleur uit Anne te zijn 
verdwenen. ’Je ziet wat witjes’ begon een frase te worden die ze minstens 
drie keer in de week te horen kreeg. Op aandringen van haar moeder liet 
Anne, die een hekel had aan naalden, bloed prikken om zich te laten testen op 
bloedarmoede. Tot ieders verbazing bleek ze echter kerngezond -  voor zover 
je dat kunt stellen op basis van een klein bloedonderzoek. Haar moeder liet het 
onderwerp van haar steeds blekere dochter vervolgens rusten, maar Annes 
gevoel van onbehagen werd er niet minder op. Het stukje van zichzelf dat ze 
kwijt leek te zijn, was, zo wist ze inmiddels vrij zeker, niet zoiets onbenulligs 
als een sok of een shirt. Nee, het moest iets groters zijn, iets belangrijks; een 
wezenlijk deel van haar persoonlijkheid. 

Gedurende haar laatste jaar op de middelbare school - Anne was nu 17 - werd 
Annes omtrek niet alleen kleiner en smaller, maar ook vager; een beetje wazig, 
alsof ze eerder een idee was dan een tastbaar persoon. Voor haar omgeving 
was het haast vanzelfsprekend dit onderwerp niet aan te snijden, om 
ongemakkelijke gesprekken te voorkomen. Sterker nog, de meeste mensen 
merkten niet eens op wat er gaande was. Naarmate er minder Anne overbleef, 
viel ze immers ook minder op. Ze begon zich dan ook meer en meer afwezig 
te voelen. Langzaamaan bekroop haar de akelige gedachte dat het deel van 
zichzelf dat ze kwijt was, groter was dan het deel van zichzelf waar ze nog wel 
over beschikte.
18 jaar was Anne toen je voor het eerst dwars door haar heen kon kijken. En 
zoals haar omgeving door haar heen keek, keek Anne door haar omgeving 
heen; keek ze zonder te zien. Elke dag werd Anne een beetje meer onzichtbaar 
voor de wereld en werd de wereld een beetje meer onzichtbaar voor Anne. Ze 
haalde haar middelbare schooldiploma (op de foto’s die ze later onder ogen 
kreeg, herkende ze zichzelf enkel als een vage schim) en begon aan een studie 
- niemand kon achteraf vertellen welke precies. Na een halfjaar zette ze haar 
studie stop zonder dat haar klasgenoten merkten dat ze plotseling niet meer 
kwam opdagen tijdens colleges en tentamens. Haar onbekende gemis was 
inmiddels zo groot dat het een enorme leegte in haar sloeg; haar vervaagde 
omtrek veranderde gaandeweg in een hol omhulsel.

Of Anne ooit negentien is geworden, weet niemand. Ze is simpelweg 
verdwenen toen even niemand keek; zonder gedag, zonder vaarwel. Voor het 
laatst werd ze gezien door een jongen uit haar mentorklas van de middelbare 
school, op het bruggetje in het park achter haar huis, broodkruimels voerend 
aan de eenden. Het brood kleurde langzaam grijs op de plaatsen waar ze het 

aanraakte, zo zegt hij, en de eenden leken net zomin geïnteresseerd in die 
grauwige maaltijd als Anne geïnteresseerd leek in de eenden, in de brug, in de 
jongen; in wat dan ook. Anne was daar, maar ze was er niet, en ergens anders 
is ze ook nooit meer geweest. 
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Grenzen verleggen 
en jubilea vieren
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 /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Winonah van den Bosch
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In Gesprek 
Orhan Pamuk in gesprek met Abdelkader 
Benali 
Nobelprijswinnaar in de literatuur Orhan Pamuk zal ter 
gelegenheid van het 10-jarige jubileum van SPUI25 in 
gesprek gaan met de veel bekroonde auteur Abdelkader 
Benali. Met als hoofdthema ‘grenzen’ zal Pamuk speken 
over de grenzen die hij zelf heeft ervaren in zijn leven 
en werk en welke grenzen hij heeft overschreden. Ook 
over zijn recentelijk gepubliceerde roman De Vrouw met 
het Rode Haar (De Bezige Bij, 2017), over familiebanden 
en het traditionele en moderne Istanbul, zal Pamuk 
vertellen. 
Vrijdag 22 september – Westerkerk – Prinsengracht 279 - 
Tickets gratis, wel aanmelden, Aanvang 20:00

Film
Locus: Apichatpong Weerasethakul – Cao 
Guimãraes 
Nog nooit van deze namen gehoord? Dan wordt het 
tijd om de tentoonstelling over deze twee film- en 
videokunstenaars in Eye te bezoeken. Beide kunstenaars 
vervagen in hun werk de grens tussen droom en 
werkelijkheid en dagen de rationele kennis van de 
bezoeker uit. 
Anders dan surrealistische kunstenaars zoals Salvador 
Dalí en Luis Buñuel, die de werkelijkheid vervormen om 
droomwerelden visueel te benaderen en te onderzoeken, 
onderscheiden de Thaise Apichatpong Weerasethakul 
en de Braziliaanse Cao Guimãraes zich door met een 
getraind oog voor detail de werkelijkheid te benaderen 
zoals deze is. Hun werk overstijgt het ‘gewone’ en 
het ‘alledaagse’ en nodigt de bezoeker uit op een 
zintuigelijke wijze zijn eigen blik te bevragen. 
16 september t/m 3 december – Eye Filmmuseum - 
IJpromenade 1 

Cabaret 
Cabarestafette 
Pijn in je kaken van het lachen of lichtelijk 
plaatsvervangende schaamte. Ook dit jaar organiseert 
De Kleine Komedie weer Caberestafette, een evenement 
waar jonge cabaretiers een podium wordt geboden 
waar zij hun kleinkunst ten tonele kunnen brengen. Let 
goed op welke avond je reserveert, want elke avond 
spelen er andere cabaretiers. Kom snel en wie weet zit jij 
schaterlachend in je stoel te kijken naar de toekomstige 
Youp van ‘t Hek. 
Donderdag 7 september t/m zaterdag 9 september – 
De Kleine Komedie - € 10- € 21,75 – Aanvang 20:15 uur 

Dans 
Gala 2017 
Traditiegetrouw opent ook dit jaar Het Nationale Ballet 
het theaterseizoen met een feestelijk gala. Als een 
ware tijdmachine zullen tijdens het gala fragmenten 
uit bekende klassieke stukken worden gedanst, maar 
ook moderne passages zullen ten tonele worden 
gebracht. Oudgedienden, maar ook nieuwe sollisten 
zullen hun opwachting maken en na afloop van de 
voorstelling, dan mogen de eigen voetjes van de vloer 
tijdens het aansluitende feest in de foyer. Dit jaar zal het 
gala worden opgedragen aan balletmeester en hoofd 
artistieke staf Rachel Beaujean, wiens 40-jarige jubileum 
bij Het Nationale Ballet wordt gevierd.  
Dinsdag 12 september – Nationale Opera en Ballet – 
Amstel 3 - Tickets € 60-€ 100. Aanvang 19:30

Tentoonstelling 
Ik ben een geboren buitenlander 
Dat migratie van alle tijden is schreeuwt de tentoon-
stelling Ik ben een geboren buitenlander (2017), waar 
niet zozeer de nadruk wordt gelegd op een specifieke 
historische periode van migratie maar liever verschil-
lende historische migratiestromingen in beeld worden 
gebracht. Van de Nederlandse migranten op Ellis Island 
rond 1900 tot aan de hedendaagse Syrische vluchtelin-
gen. In deze tentoonstelling wordt op een experimentele 
manier materiaal van het Stedelijk Museum Amsterdam 
opnieuw benaderd en geïnterpreteerd. 
23 september t/m 3 juni 2018 – Stedelijk Museum 
Amsterdam – Museumplein 10- tickets reguliere 
toegangsplrijs en € 3,50 

 
Amber Witznitzer (1996) gaat deze maand beginnen aan de bachelor 
Nederlandse Taal en Cultuur.

De kleine verdwijntruc
Tekst /// Amber Wiznitzer    Beeld /// Zep de Bruyn
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Toen Thomas in 2012 begon met het plaatsen van filmpjes op YouTube had hij wel gehoopt dat het succesvol zou 
worden, maar dat het zo snel zou gaan had hij niet verwacht. ‘Een jaar geleden zat ik rond de 4.000 views per video. Ik 
was een van die gasten waarvan je denkt, die is er binnen een jaar mee gestopt’, vertelt Thomas vol enthousiasme. ‘Maar 
nu worden de filmpjes 100.000 keer bekeken. Dat is echt te gek.’

Het kan zijn dat je nog nooit van ‘Korthom’, Thomas’ Youtubekanaal, hebt gehoord. Dat is ook niet zo gek want de 
gemiddelde student behoort niet tot zijn doelgroep. ‘De doelgroep van mijn video’s bestaat uit meiden van rond de 
twaalf tot zeventien jaar oud, de Hitkrant doelgroep eigenlijk. Dat is de generatie die veel op YouTube zit, maar grote 
meidenbladen weten niet goed hoe ze hen daar moeten bereiken.’ De kennis die Thomas tijdens zijn studie Media 
en Cultuur opdoet kan hij in de praktijk brengen op zijn YouTube kanaal. ‘Wat ik door de studie geleerd heb is dat het 
op YouTube echt gaat om data-driven production. Sindsdien denk ik meer over algoritmes na en duik ik wat vaker 
Google Analytics in.’ De lengte van de filmpjes, het percentage dat het filmpje afkijkt, thumbnails, het aantal keer dat je 
doorverwijst naar je eigen content of andermans content; alles wordt bijgehouden, en waar nodig door hem aangepast 
of bijgeschaafd. ‘Het moet wel authentiek zijn’, zegt hij vol overtuiging. ‘Voor mij is dat het zeker, ik ben er ooit mee 
begonnen als hobby en ben er nog net zo gepassioneerd mee bezig als toen ik begon, maar dat betekent niet dat ik niet 
nadenk over series en over wat mijn publiek wil zien.’ 

Nu Thomas binnen zijn doelgroep een bekend figuur is, heeft hij ook te maken met negatieve comments onder zijn 
video’s waarin soms behoorlijk persoonlijke kritiek staat. ‘Ik denk dat ik die kritiek onbewust wel meeneem’, bekent hij. 
‘Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je een goed zelfbeeld hebt.’ Thomas vertelt dat hij vroeger een veel negatiever 
zelfbeeld had, onder andere omdat hij flink gepest is. ‘Ik had heel erge flaporen, die heb ik laten opereren. Nu heb ik veel 
meer schijt aan wat anderen van mij vinden en is mijn zelfbeeld een stuk beter.’ Volgens Thomas komt dat doordat hij 
in een flow zit. ‘Ik kan kritiek nu veel beter aan. Volgens mij is dat een samenspel tussen ontwikkeling en zelfbeeld. Al 
ben ik wel heel benieuwd hoe ik erin zou staan als ik plotseling met YouTube zou moeten stoppen. In hoeverre put ik hier 
zelfvertrouwen uit? Hoewel ik denk dat de meeste mensen hun zelfvertrouwen putten uit hun hobby of werk, neemt het 
extremere vormen aan als je kop op het internet staat en mensen daar een mening over hebben. Als mensen niet meer 
kijken, of disliken vraag je je wel af hoe dat komt. Dus er is wel een drive om door te pakken, weer iets nieuws verzinnen’. 

Thomas is, in zijn hoedanigheid als YouTuber, een schoolvoorbeeld van hoe op social media mensen continu beoordeeld 
worden. Als hij zijn haar een ander kleurtje geeft, lijkt het alsof elke abonnee van zijn kanaal daar wel een mening over 
heeft. Tijd dus voor Babel om die vleeskeuring van het internet naar het papier te halen. Vanaf volgende maand verschijnt 
hier de nieuwe rubriek ‘Vleeskeuring’.

Wat doet de geesteswetenschapper als hij niet met zijn neus in de boeken zit? 
Deze maand: Thomas Brok (1993). Hobby: YouTube    
Tekst /// Kay Rutten    Beeld /// Dennis Notebaart

VRIJE GEEST 
DE DRIVE OM DOOR TE PAKKEN

 
Wie: Thomas Brok
Studie: Bachelor Media en Cultuur, richting Nieuwe Media
Hobby: YouTube


