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Bewustzijn en empowerment
Bij Babel proberen we ons altijd bezig te houden met wat er speelt in de wereld. De afgelo-
pen jaren voerden hevige debatten over integratie, vluchtelingenproblematiek en discrimi-
natie de boventoon in Nederland. Wij als FGw-studenten in Amsterdam kunnen onze ogen 
daar niet voor sluiten. Integendeel, Babel zet ze deze maand wijd open.

Bij het maken van dit nummer leerden wij Imara Limon kennen; een jonge onderzoeker die 
als gastcurator voor het Amsterdam Museum een tentoonstelling opzette over rolmodellen 
in de zwarte gemeenschap van Amsterdam (pagina 8). De zwarte gemeenschap verdient 
empowerment in een maatschappij die het doorgaans niet makkelijk maakt ‘zwart’ te zijn. 
De tentoonstelling is bedoeld om de gemeenschap zekerder te maken over haar identiteit.

Niet alleen de zwarte gemeenschap worstelt met het vinden van een identiteit in onze sa-
menleving. Media- en cultuurdocent Reza Kartosen-Wong onderzocht hoe de identiteit van 
jonge Aziatische Nederlanders wordt gevormd (pagina 4). Het viel hem op dat de Aziatische 
Nederlander in de media vaak uit het zicht blijft en dat er op tv hooguit stereotiepe karika-
turen worden neergezet. Jonge Aziatische Nederlanders kijken daarom vaak naar Japanse 
en Koreaanse tv-series, op zoek naar een eigen identiteit. Ook hier is duidelijk een gebrek 
aan rolmodellen in de omgeving.

In het opiniestuk van Babelredacteur Joey de Gruijl beargumenteert hij dat de wijze waarop 
het woord ‘allochtoon’ in het debat rond integratie vaak selectief gebruikt wordt, iets vertelt 
over de manier waarop wij met hen omgaan (pagina 12). Mede door dit soort taalgebruik 
worstelt de allochtone bevolking met hun identiteit. Misschien is het voor ons allemaal tijd 
om bij onszelf te rade te gaan: wie is eigenlijk jouw rolmodel? Alleen al het nadenken over 
deze vraag geeft je kracht, zo blijkt uit het interview met Limon. Zij stelt dat als gemeen-
schappen zichzelf kunnen empoweren, de verbinding tussen mensen onderling vanzelf 
komt.

Zware onderwerpen? Zeker. Gianfranco Rosi, de Italiaanse regisseur die met zijn docu-
mentaire over het eiland Lampedusa een Gouden Beer won op de Berlinale, draait er niet 
omheen (pagina 18). Hij filmde een tragedie aan boord van een vluchtelingenboot en verwijt 
Europa niets te doen. Het voelde voor hem als zijn plicht om de wereld deze beelden te 
laten zien en zo meer bewustzijn te creëren. Hopelijk dragen wij hier met dit nummer ook 
een beetje aan bij.

Vincent Smit en Kim Visbeen
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deze dubbele maatstaf hypocriet. Oudere gene-
raties Chinezen in Nederland spreken over het 
algemeen ook gebrekkig Nederlands. Ook is hun 
gemeenschap vrij gesloten. Oftewel, volgens de 
standaardindicatoren zijn deze mensen ook niet 
goed geïntegreerd. Mijn vraag is onder andere of 
deze indicatoren dan wel goed zijn.’

Gebrekkige representatie
Naast het feit dat Aziatische Nederlanders nauwe-
lijks onderwerp van gesprek zijn in de samenle-
ving, zijn ze ook afwezig in de politiek, op televisie 
en op andere culturele platformen. Dit alles resul-
teert er volgens Kartosen-Wong in dat jonge Azia-
tische Nederlanders een gebrek aan rolmodellen 
hebben. ‘Als het gaat om culturele participatie zijn 
Marokkaanse Nederlanders veel beter vertegen-
woordigd dan bijvoorbeeld Chinese Nederlanders. 
Wanneer Aziatische Nederlanders wel vertegen-
woordigd worden op televisie, gaat het vaak om 
stereotiepe karikaturen. Kijk bijvoorbeeld naar 
Mr. Chung in de televisieserie Ik hou van Holland. 
Hier hebben ze heel bewust gekozen voor iemand 
die slecht Nederlands spreekt en er ‘anders’ uit-
ziet. Ze hebben een clown van hem gemaakt. Dat is 
pijnlijk: jongeren van Chinese of andere Aziatische 

afkomst zien daar hun vader staan die voor gek 
wordt gezet. Jonge Aziatische Nederlanders kij-
ken mede daardoor eerder Japanse en Koreaanse 
tv-series om zich met niet-stereotiepe representa-
ties van mensen van Aziatische afkomst te kunnen 
identificeren.’

Meerdere identificaties
Het heersende idee is dat wanneer mensen van 
andere komaf vasthouden aan hun eigen cultu-
rele identiteit via tv-series en dergelijke, dit de 
integratie niet ten goede komt. Dit hoeft volgens 
Kartosen-Wong niet zo te zijn: ‘Ik heb juist opge-
merkt dat het heel goed mogelijk is om verschil-
lende culturele identiteiten te ontwikkelen en 
naast elkaar te behouden. Dit hoeft elkaar niet te 
bijten.’ Hij wijst ons erop dat Nederlanders vooral 
Amerikaanse tv en films kijken, een vergelijkbaar 
feit, wat niet wordt besproken. ‘De meeste Azi-
atische jongeren die ik heb gesproken voor mijn 
onderzoek voelen zich juist ook sterk Nederlands. 
Daarnaast zijn ze zich heel erg bewust van hun 
etnische achtergrond, Indonesisch of Chinees bij-
voorbeeld. Vijftien jaar geleden ben ik begonnen 
met het organiseren van 'Asian Parties': feestjes 
voor jongeren met een Aziatische achtergrond. 

Hier merkte ik op dat mensen van verschillende 
Aziatische achtergronden zich sterk met elkaar 
verbonden voelen omdat ze bepaalde ideeën de-
len, of overeenkomsten ontdekken in bijvoorbeeld 
hun opvoeding. Hier in Nederland vormen ze dus 
een zogenaamde pan-Aziatische identiteit, die hen 
helpt zich hier meer thuis te voelen. Je zou dit kun-
nen vergelijken met 'onze' Europese identiteit.’ 

Kartosen-Wong is van plan zijn proefschrift uit te 
werken tot een boek voor een algemeen publiek. 
‘We leven in een multiculturele samenleving. Ik 
vind het belangrijk dat in deze samenleving ieder-
een enige kennis heeft van de 'Ander'. Mensen van 
een andere afkomst, daar leef je uiteindelijk toch 
mee samen.’ 

Als Nederlander van Aziatische afkomst 
merkte Reza Kartosen-Wong dat het soms 
nog niet zo makkelijk was een culturele 

identiteit voor zichzelf vast te leggen. Mede door 
zijn betrokkenheid bij de ‘Asian scene’ – hij orga-
niseerde tussen 2000 en 2008 feestjes en film- en 
discussieavonden voor Aziatisch-Nederlandse 
jongeren – ontstond het idee voor zijn onderzoek. 
Middels online enquêtes, diepte-interviews en 
focusgroepen heeft hij daarom de afgelopen ja-
ren getracht te ondervinden hoe de identiteit van 
jonge Aziatische Nederlanders wordt gevormd. 
Een van de beweegredenen voor het doen van zijn 
onderzoek was het besef dat er onder de Neder-
landse bevolking nog erg weinig bekend is over 
deze groep. ‘En dat terwijl mensen van Indische en 
Indonesische afkomst alleen al de derde grootste 
diaspora van Nederland zijn. Alleen de Turkse en 
Marokkaanse gemeenschappen zijn groter’, aldus 
Kartosen-Wong. 

Stigmatisering in de media
Debatten over onze multiculturele samenleving 
blijven volgens Kartosen-Wong vaak beperkt tot 
de rol van Turkse en Marokkaanse Nederlanders, 
moslims, en mensen van Surinaamse en Antilli-
aanse afkomst daarin. In de media blijft over het 
algemeen de Aziatische Nederlander vaak uit het 
zicht. ‘Hier moet ik als kanttekening bij plaatsen 
dat berichtgeving over Turken en Marokkanen 
vaak een stigmatiserend karakter heeft. Het gaat 
vaak over dingen als slechte integratie, criminali-
teit en taalachterstand. Dat stigma kleeft niet aan 
mensen met een Aziatische achtergrond. Als men-
sen al iets over ze zeggen, is dat vaak positief van 
aard. ‘Ze werken hard, ze zijn goed geïntegreerd’, 
dat is het beeld. Aziaten worden afgeschilderd als 
een ‘goede minderheid’, ten opzichte van andere 
minderheden. Aan de ene kant gaf dat mij veel 
ruimte in mijn onderzoek, aan de andere kant is 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Waar doen zij onderzoek naar 
en waarom juist daarnaar? Deze maand: 
Media- en cultuurdocent Reza 
Kartosen-Wong (1973) over zijn on-
derzoek naar de culturele identiteiten 
en identificaties van jonge Aziatische 
Nederlanders. 
Tekst /// Alrun Bernhard en Emma Sprangers   

Beeld /// Joy van Wooning 
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Pan-Aziatische identiteit: 
        Een nieuwe generatie

De mogelijkheden en 
gevaren van informatie

De naam Alomtegenwoordige informatie en haar gevolgen zet de student in tweeërlei opzicht op het 
verkeerde been, zo stelt coördinator van het vak prof. dr. Robin Boast. Ten eerste wordt, anders dan de 
Nederlandse naam van het vak doet vermoeden, het vak in het Engels gegeven, hoewel studenten in 

principe hun geschreven werk ook in het Nederlands mogen inleveren. Ten tweede is het woord 'informatie'  
polysemantisch van aard: volgens Boast kun je ermee bedoelen wat je wilt. ‘Dat is de uitkomst van een 
jarenlange technologische ontwikkeling die in de jaren 50 is aangevangen. De eerste computers konden alleen 
nog maar werken met de cijfers een tot en met tien, maar rond 1949 veranderde dat. Toen kwam men tot de 
ontdekking dat je media ook kon coderen.’ 

Volgens Boast zorgde deze ontdekking voor een ommekeer in de computerwetenschappen en daarmee in mo-
gelijkheden om informatie te verspreiden. ‘Elke vorm van media kon plots worden gedigitaliseerd en daarmee 
gecodeerd. Dat idee van codering was op zich geenszins nieuw: al in de Eerste Wereldoorlog waren alle tele-
gramberichten gecodeerd, maar nu kwam daar dus digitalisering bij. Dat bracht echter als probleem met zich 
mee dat je een code op zichzelf niet lezen kan. Je hebt een vertaling van de code nodig: het is onmogelijk de 
bitkaart van een afbeelding te lezen op je computerscherm in plaats van de afbeelding die je daadwerkelijk ziet. 
Daar komt bij dat bijna alle informatie tegenwoordig meteen als code wordt opgeslagen en we met die data 
kunnen doen wat we maar willen. Dat helder krijgen bij mijn studenten is een van de hoofdpunten van dit vak.’

Het gaat Boast zowel om de voordelen als om de nadelen van deze ontwikkeling: ‘We kunnen hierdoor kijken 
naar een geluid maar ook luisteren naar een afbeelding, afhankelijk van hoe de code weer tot ons komt en dat 
is natuurlijk heel interessant. Het gaat in dit vak niet alleen over de mogelijke toepassingen van deze 
ontwikkelingen, maar ook over de politieke en sociale gevolgen. Zaken als soevereiniteit over je eigen identiteit 
en informatie, democratische vrijheid en privacy passeren de revu en hier zullen we in dit vak onze meeste tijd 
aan besteden. De alomtegenwoordigheid van informatie biedt enorme mogelijkheden, maar ook enorme 
gevaren.’ 

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: 
Alomtegenwoordige informatie en haar gevolgen van prof. dr. Robin Boast.    
Tekst /// Koen de Groot   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa 
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Reza Kartosen-Wong heeft onderzoek 
gedaan naar de consumptie van media 
en populaire cultuur door jonge Aziatische 
Nederlanders. Hij bekeek vooral welke rol 
dit speelde in de ontwikkeling van hun cul-
turele identiteiten en identificaties en wat 
voor gevolgen het heeft voor henzelf, maar 
ook voor de multiculturele samenleving. 
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Vak: Alomtegenwoordige informatie en haar gevolgen (vanaf 2017/2018: Unstructering information).
Docent(en): Prof. dr. R. Boast, prof. dr. M. Deuze en prof. dr. T.H.P.M. Thomassen
Onderwijsinstituut: Bachelor Media en informatie
Ingangseisen: Positief bindend studieadvies FGw
Periode: Semester 1, blok 2 en 3 (12 ECTS) 
Voertaal: Engels



T egenover het Scheepvaartmuseum, aan de Prins Hendrikkade, staat een 
klein glazen gebouw. Het is het soort gebouw waar je gemakkelijk langs 
fietst zonder het op te merken of waar je altijd al een keer naar bin-

nen wilde, maar er nooit aan toekwam. Toch verdient dit specifieke gebouw 
meer erkenning. Tenminste als het aan Ariadne Onclin ligt. Aan de binnenkant 
van dit glas huisvest het namelijk het Architectuurcentrum Amsterdam, een 
museum en een kantoor. Onclin betreedt dit gebouw bijna elke dag om er te 
werken als cultureel producent. Het is een functie die ze tien jaar geleden niet 
had kunnen voorzien.

De wolkenkrabber
Onclin: ‘Ik begon met Geneeskunde in Maastricht. Na drie dagen snapte ik al 
niet meer wat ik in die stad deed. Ik ben toch een geboren en getogen Am-
sterdammer.’ Terug naar Amsterdam bleek dus onvermijdelijk. Geneeskunde 
werd hier Kunstgeschiedenis, een stap die voor veel mensen in haar omgeving 
verrassend was. ‘Ik was ook als enige van mijn middelbare school ingeloot 
voor Geneeskunde, dus ik kan eigenlijk nooit meer naar de reünies.’ Een van 
haar schoolvriendinnen, die later bouwkunde zou gaan studeren, merkte op 
dat Onclin als scholier al bovenmatige interesse had voor de gebouwen in 
haar stad. ‘Ik keek vanuit mijn slaapkamerraam altijd uit op het 12-verdiepin-
genhuis op het Victorieplein. Dat was feitelijk de eerste wolkenkrabber van 
Amsterdam, al is het gebouw maar twaalf verdiepingen. Wellicht is het daar 
reeds begonnen.’

Nieuwe ambities op een oude faculteit
De keuze om iets te gaan doen wat ze leuk vond in plaats van de logische 
stap, is er eentje waar ze nooit spijt van heeft gehad. ‘Op de UvA vond ik het 
fantastisch. Ik hou erg van oude dingen, dus ik heb de minor Klassieke Cul-
tuur gedaan, en daarnaast de bachelorspecifieke vakken over architectuur. 
Ik wilde alles weten over architectuur.’ Vandaar ook dat de oude gebouwen, 
waar menig geesteswetenschapper nog weleens over klaagt, haar juist bevie-
len. ‘Ik had les op de Oudemanhuispoort en het Bungehuis. Op het P.C. Hooft-
huis zat ik ook veel, omdat ik een jaar voorzitter ben geweest bij Kleio. Maar 
het gebouw dat ik nog steeds heel erg mis is het Kunsthistorisch Instituut aan 
de Herengracht. Het was zo een mooi, klein gebouw, waar je alles had wat je 
als kunsthistoricus nodig kon hebben. In de tentamenweken vervloekte je de 
rechtenstudenten die zomaar jouw gebouw kwamen bezetten. Het doet me 
nog steeds pijn in mijn hart elke keer als ik er langs fiets, omdat het vorig jaar 
verkocht is.’ 

Toen ze er eenmaal achter kwam dat de master Architectuurgeschiedenis be-
stond, was het vanzelfsprekend dat ze die zou volgen. ‘Tijdens mijn master 
heb ik stage gelopen, iets wat ik iedereen zou aanraden. Bij mijn stageplek 
in de organisatie van de Museumnacht kon ik namelijk gelijk blijven werken, 
voor de programmering en projectleiding. Dit heb ik ook een tijdje voor de 
Hermitage gedaan. Eigenlijk had ik daar gedurende mijn studie gewoon een 
bijbaan, maar toen iemand met verlof ging, kon ik haar taken overnemen. Tij-
dens mijn werkzaamheden daar ontving ik een telefoontje van de directeur 
van het Architectuurcentrum Amsterdam: er was een vacature, of ik interesse 
had.’ Officieel heet de functie cultureel producent, maar de baan is niet zo vaag 
als het klinkt, zo legt Onclin ons uit. ‘Eigenlijk houdt het in dat je projectleider 
bent van verschillende projecten. Dat zijn er heel veel. Zo zijn we nu bezig met 
het organiseren van diverse architectuurlezingen, met de naam 1-Lectures. 
Maar ik ben nu ook bezig met het maken en organiseren van een eigen expo-
sitie. Dat heeft een heel technische kant, uitrekenen hoe alles kan staan, maar 
ik kan er ook veel creativiteit in kwijt.’ 

‘Ik kom elke dag met heel veel plezier naar dit gebouw toe. Ook logisch, want 
de plek waar ik de liefde voor Amsterdam en voor architectuur kan combine-
ren, dat is de plek waar ik moet zijn.’ 

Glas, staal en ambities
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang 
mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven na 
de faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse: iedere 
maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse 
kostwinner. Deze maand: Ariadne Onclin (1990), cultureel 
producent bij Architectuurcentrum Amsterdam.  
Tekst /// Alrun Bernhard en Joey de Gruijl    Beeld /// Joy van Wooning 

 
  Ariadne Onclin  

 1990
Studie 
 Bachelor Kunstgeschiedenis aan de UvA
 Minor Klassieke cultuur
 Master Architectuurgeschiedenis
Afstudeerjaar 
 2014
Werk 
 Cultureel producent bij Architectuurcentrum Amsterdam
Salaris 
 €1700 netto per maand (32 uur) 
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malevolent design

ik was geschrokken
toen opeens nooit of niemand
met mij om mijn woorden had gevochten

ik wil vragen om de hand van  dochter
alsof ze me niet al duizendmaal
heeft afgetrokken

verschrikkelijk kind mag niet meer drinken
want het is al dronken
op een lijn met een voet met zweet op het voorhoofd met niemand met ketchup

de stewarrrrrr- bracht hem een heerlijk warm knus kopje dood
zijn slokdarm smolt, daarna de maag, de rest en het was warm

en eindelijk was de natuur een met hem
en te beroerd om hem te bedanken

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

BUGRA
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Voor een dinsdagmiddag is het erg druk in de 
binnentuin van het Amsterdam Museum. Het 
terras van Museumcafé Mokum zit vol met 

lunchende museumbezoekers. Vanaf de daken 
van de Kalverstraat is een groep bouwvakkers 
bezig de onrust compleet te maken door de tuin te 
vullen met de oorverdovende klanken van harde 
arbeid. Gastcurator Imara Limon komt net uit de 
kelders van het museum waar ze bezig was een 
selectie te maken van alle ingezonden voorwerpen 
voor de pop-up tentoonstelling Zwart Amsterdam, 
een tentoonstelling gemaakt op basis van de 
suggesties van Amsterdammers. 

Hoe steekt de tentoonstelling Zwart Amster-
dam precies in elkaar?
‘De pop-up tentoonstelling Zwart Amsterdam is 
onderdeel van het project Ontmoet Amsterdam 
van het Amsterdam Museum. Het museum is de 
komende tijd bezig groepen Amsterdammers 
zelf aan het woord te laten in plaats van alleen 
maar over de betreffende groep te vertellen. 
Dit is al eerder gedaan voor de tentoonstelling 
Transmission over transgenders. Het is een beetje 
in hokjes denken, maar het is een mooi idee. De 
tentoonstelling Zwart Amsterdam is een open call. 
We vroegen alle Amsterdammers wie hun rolmodel 
is uit de zwarte gemeenschap. Vervolgens vroegen 
we naar het waarom en naar een foto of voorwerp 
dat te maken heeft met dit rolmodel, omdat het 
natuurlijk ook tentoongesteld moet worden. Van 
alle suggesties die naar voren kwamen, maken we 
nu een selectie die we gaan tentoonstellen.’

Je spreekt over de zwarte gemeenschap. Is 
dat niet generaliserend?
‘Ja, ik zou eigenlijk moeten spreken over zwarte 
gemeenschappen. Maar zelfs dan ga je ervan 
uit dat mensen zich onderdeel voelen van een 
groep, of zichzelf zwart noemen. Mijn opvatting 
van ‘zwart’ komt toch ergens anders uit voort. Ik 
heb het over mensen die zichzelf ‘zwart’ noemen, 
mensen die niet wit zijn en allemaal de nadelen 
ervaren van een samenleving waarin wit de 
norm is en zwart ondergeschikt. ‘Zwart’ is in deze 
context dus een politieke term. Maar dat betekent 
niet dat alle rolmodellen zichzelf ook identificeren 
met dit concept.’ 

Waarom is het belangrijk dat de rolmodellen 
die worden aangedragen zwart zijn?
‘Omdat er in de geschreven geschiedenis genoeg 
niet-zwarte rolmodellen te vinden zijn. Zwarte 
rolmodellen zijn er ook genoeg, maar die zitten 

net onder de oppervlakte. We willen ze echt naar 
boven halen.’

Is hier behoefte aan in de zwarte gemeen-
schap?
‘Ik weet niet of er echt behoefte aan is, maar 
het is wel nodig. Veel jongeren kennen weinig 
zwarte rolmodellen. Het is niet de bedoeling dat 
ze fungeren als voorbeeldfuncties, maar iemand 
waarin ze zichzelf kunnen herkennen. Het is 
belangrijk dat jongeren denken van: hé, die is net 
als ik op een bepaalde manier.’

Zo’n rolmodel, is dat iets waar je zelf behoefte 
aan had in je jeugd?
‘Jazeker. Ik ben in een heel witte omgeving 
opgegroeid. Ik merkte dat ik heel anders was dan 
de rest. Dan ga je je afvragen: wat ligt er voor mij 
in de toekomst? Ik had bijvoorbeeld voor ogen 
dat ik nooit ballerina zou kunnen worden, omdat 
ik altijd een beeld van een lange dunne witte 
vrouw voor me zag. Nu hebben we het over heel 
vroeger, maar toen ik kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam studeerde werkte 
het eigenlijk op dezelfde manier. Ik las hier alleen 
maar teksten van dode witte filosofen. Natuurlijk 
zijn ze belangrijk, maar er zijn zoveel meer 
inspirerende mensen geweest in de geschiedenis.’

Dat is een bekend probleem aan de 
universiteit.
‘Precies. Je moet echt een keuzevak doen als je 
meer over de wereld wilt leren dan alleen over 
de westerse witte samenleving, want dat is het 
enige dat in het curriculum zit. Dat is ook wat een 
actiegroep als The University of Colour zegt. Het is 
een kwalijke zaak.’

In de museumwereld speelt hetzelfde  
probleem. Museumpubliek is zelf doorgaans 
ook wit. Probeer je die trend te doorbreken?
‘Het gaat dieper dan dat, want waarom is dat 
diversere publiek er niet? Dat zegt iets over het 
beleid van musea, over wat ze naar buiten brengen, 
wie ze representeren en op welke manier. Als je 
jezelf herkent en je eigen erfgoed terugziet in een 
museum en als er vanuit je eigen referentiekader 
verhalen worden verteld, dan ga je namelijk wel.’ 

Het Amsterdam Museum probeert het museum 
van een heel diverse stad te zijn. Lukt dat?
‘Ik denk dat representatie veel verder moet gaan 
dan een tentoonstelling als Zwart Amsterdam. 
Dit is een mooie stap, maar er moet eigenlijk een 
structurele interventie gedaan worden in musea. 
Het personeelsbestand moet in mijn optiek 
bijvoorbeeld ook een stuk diverser worden. Dan 
krijg je vanzelf dit soort tentoonstellingen en een 
diverser publiek.’

Waarom is er bij deze tentoonstelling gekozen 
voor de opzet van de rolmodellen?
‘Omdat het persoonlijke verhalen zijn. Het geeft 

alleen al veel kracht om over deze vraag na te 
denken. Wanneer iemand aan jou vraagt wie je 
inspireert, moet je gaan nadenken over wat jouw 
doelen zijn in het leven en wat jij belangrijk vindt. 
Het gaat niet om wat er in de tentoonstelling staat, 
maar om die vraag. Het gaat erom dat mensen deze 
vraag met elkaar gaan bespreken en misschien 
zelfs voor zichzelf gaan uittypen en vervolgens 
naar ons opsturen. Het nadenken is het doel, de 
tentoonstelling is een middel.’

Dus de tentoonstelling is een oproep om stil te 
staan bij je eigen identiteit?
‘Ja, maar vooral om zekerder te zijn over 
die identiteit, ondanks de structuur van de 
samenleving waarin je woont. Sommige mensen 
realiseren zich misschien niet eens dat zij een 
andere positie in de samenleving hebben dan 
anderen, of zien dit als een natuurlijk gegeven. Ik 
denk dat het goed is om daar extra aandacht aan 
te besteden. Niet in de zin van hulp, maar om te 
erkennen dat het verleden van minderheden ook 
belangrijk is. Het is een gedeeld verleden, maar 
de nadruk ligt teveel op het witte perspectief van 
de geschiedenis. Het is voor mij daarom ook niet 
van belang wat de niet-zwarte gemeenschap uit 
de tentoonstelling haalt. Het gaat erom wat de 
zwarte gemeenschap eruit haalt. Als de zwarte 
gemeenschap zichzelf meer kan empoweren, dan 
komt de verbinding tussen mensen onderling 
vanzelf wel. Dat lijkt misschien heel polariserend, 
maar het is niet te ontkennen dat er nog te weinig 
gepraat is binnen de zwarte gemeenschappen. In 
eerste instantie is het belangrijk om onderling te 
praten, voordat er verbinding gelegd kan worden.’

Waarover zou gepraat moeten worden?
‘Bijvoorbeeld: toen ik met de titel Zwart 
Amsterdam kwam vonden veel mensen in het 
museum het vreemd. Ze vroegen zich af of je 
dat wel kon zeggen, of het niet denigrerend of 
provocerend was. Ik schrok daar echt van, ik 
gebruik dat woord dagelijks. Ik vond het heel 
verwarrend dat daaraan getwijfeld werd. Dat 
betekent dus dat er heel weinig kennis is over 
wat mensen in zwarte gemeenschappen eigenlijk 
doen, of zeggen, of hoe ze leven. Het verbaasde 
mij, omdat dit klaarblijkelijk de eerste keer was 
dat ze hierover nadachten. Ik denk dat het daarom 
ook goed zou zijn als de mensen over wie het gaat, 

SOMMIGE MENSEN 
REALISEREN ZICH NIET 
DAT ZIJ EEN ANDERE 

POSITIE IN DE 
SAMENLEVING HEBBEN 

DAN ANDEREN

MUSEA ZIJN TOE 
AAN EEN STRUCTURELE 
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Imara Limon (1988) is tentoonstellingsmaker en freelance onderzoeker gespe-
cialiseerd in Nederlands koloniaal erfgoed. De afgelopen maanden werkte ze als 
gastcurator voor het Amsterdam Museum aan de pop-up tentoonstelling Zwart 
Amsterdam. Babel sprak haar over haar tentoonstelling en de rol van musea in 
een pluriforme samenleving.   Tekst /// Koen de Groot en Vincent Smit    Beeld /// Anna Berkhout
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D e kranten liggen nog niet in het rek. De  
oude stapel wordt steeds groter. Naast de 
dagbladen ligt een boek waarin Henk zo nu 

en dan bladert als hij moe wordt van de lege straat 
die zijn uitzicht vormt. Het is tien uur. Als een bus 
door de straat langs zijn tabakswinkel rijdt, voelt 
Henk het gebouw trillen en een zachte wind tilt 
een vel van de bovenste krant op. De vrouw die op 
de voorpagina staat afgebeeld kijkt Henk aan. Al-
leen haar ogen zijn zichtbaar. Hij maakt zijn bruine 
wijsvinger nat met wat speeksel, geelgekleurd 
door de espresso die hij net heeft gedronken en 
bladert door de krant zonder echt te lezen wat er 
staat.  

Er staat een vrouw voor de deur. Ze strijkt haar  
gewaden en hoofddoek glad voordat ze naar  
binnen loopt. Ze lijkt op de vrouw die op de voor-
pagina van de krant staat afgebeeld. Henk staat 
op uit zijn stoel. Hij friemelt aan de knoopjes van 
zijn gekreukte overhemd en groet voorzichtig zijn 
klant.

 - ‘Goedemiddag. Zeg het maar.’                                                                                                                                          
 - ‘Goedemiddag! Ik wil eigenlijk niets hebben. 
     Ik kom me voorstellen.’   
 - ‘Je bent nieuw hier?’
 - ‘Ja. Ik ben Fatima. Aangenaam.’                                                                                                                                     
 - ‘Henk. Aangenaam.’

Henk ziet de vrouw naakt voor zich. Hij heeft ooit 
gehoord dat de hoofddoek afstotend zou moeten 
werken, maar Henk trekt de klep van de toonbank 
omhoog en loopt naar Fatima om zijn hand stevig 
in de hare te drukken. Hij blijft normaal eigenlijk 
altijd achter zijn toonbank staan. Daarachter be-
vindt zich de deur die naar een multifunctionele 
ruimte leidt. Tegen de muren staan kratten siga-
retten, stapels oude kranten onder een laag stof, 
en een bed. Hij komt niet vaak in die ruimte. Alleen 
als het hem duizelt van het te veel door de krant 
bladeren of de lege straat zijn hersenen verdooft, 
duikt hij in dat bed.

Fatima ligt naakt in het bed achter de deur. Door 
het zware lichaam van 
Henk hijgt ze veel snel-
ler. Een halfuur geleden 
stonden ze nog aan de 
andere kant van de deur, 
in de winkel. De vraag 
naar de hoofddoek was 
toch een goede zet van 
Henk. Ze had nog geen 
antwoord op de vraag 
gegeven of ze zocht naar 
de speld die tegen haar 
kin aandrukte en schoof 
die uit de stof. Haar slui-
er viel op haar schouders 
en een bos krullen kwam 
tevoorschijn. Ze duwde 
Henk tegen de toonbank 
aan en begon hem in 
zijn hals te zoenen. Hij 
smaakte naar tabak. Ont-
zet duwde hij haar van 
zich af. Ze pakte hem bij 
zijn handen en liep door 
de deur naar achter.  
Achter de deur liet ze 
haar gewaden op de 
vloer vallen en zei dat 
ze met hem wilde vrijen. 

Haar damesparfum fleurde de muffe ruimte op. 

Tijdens de seks ziet Fatima al die stapels kranten 
liggen. ‘Spaar je kranten?’, vraagt ze hem. Hij wacht 
met het beantwoorden van de vraag. Als ze naast 
elkaar in bed liggen – ze moeten allebei op hun zij 
liggen zodat ze er samen op passen – zegt hij met 
trillende stem dat hij inderdaad een soort kran-
tenverzamelaar is. ‘Ik denk dat we best op elkaar 
lijken’, zegt Fatima om hem gerust te stellen. 

Henk vertelt dat hij niet kan lezen. Hij probeert al 
ontzettend lang het alfabet te leren, maar het 
schiet niet echt op. Hij hoopt ooit alle kranten te 
lezen zoals zijn overleden vrouw elke ochtend fa-
natiek deed, en haar lievelingsboek niet te verge-
ten. Henk beweegt zijn bruine vingertoppen zacht-
jes over Fatima’s arm heen en weer. ‘En wat is jouw 
verhaal?’, vraagt hij. Fatima heeft nog steeds zijn 
vraag over haar hoofddoek niet beantwoord. ‘Mijn 
hoofddoek is eigenlijk niets anders dan een be-
schermingslaag tegen de mensen, tegen de we-
reld.’ Terwijl ze deze voor Henk niet veelzeggende 
zin uitspreekt, realiseert ze zich dat ze zich nooit 
had moeten voorstellen aan de nieuwe buurman. 
Ze heeft altijd veel contact gehad met haar voor-
malige buren, maar was dat nou niet precies de 
reden dat ze elke keer verhuisde? Ze hadden het 
alleen nog maar over haar verslaving. De pesterij-
en waren ondraaglijk. Fatima’s leven ziet er altijd 
voor vijf maanden heel mooi uit, totdat ze in een 
wereldse misère terechtkomt. Werkt de hel niet 
volgens hetzelfde principe: eerst verbranden om 
vervolgens uit het vuur te worden getrokken, 
waarna het lichaam zich herstelt. Vanaf vandaag 
kan Fatima weer de dagen aftellen tot haar vertrek. 
Als seksverslaafde in een intolerante wereld is ze 
inmiddels wel gewend geraakt aan het nomaden-
bestaan. 

Ben jij FGw-student en wil jij ook met een kort li-
terair verhaal in Babel staan? Stuur dan je mees-
terwerk van rond de 700 woorden op naar Ba-
bel-FGw@uva.nl. Wie weet staat jouw verhaal 
binnenkort in Babel!

de mensen uit de zwarte gemeenschappen dus, het 
onderwerp zelf ook zouden bediscussiëren: over 
wie praten we als we het over ‘zwarten’ hebben? 
We hebben daar niet per se de overwegend witte 
media bij nodig die gaan vertellen wat wel of niet 
zwart is.’ 

Zie je in de toekomst hiervan een grote rol 
voor musea weggelegd?
‘Eigenlijk niet. Musea zijn zo afhankelijk van geld en 
reageren ook direct op dit geld om zichzelf in stand 
te houden. Musea hebben, net als universiteiten 

en media, hun eigen problemen. Ik denk dat je 
voor verandering moet kijken naar bewegingen 
die als eerste prioriteit het belang van gelijkheid 
in de samenleving hebben. Actiegroepen zoals de 
University of Colour en geëngageerde kunstenaars 
bijvoorbeeld; daar begint het allemaal.’

Heb je zelf nog een rolmodel dat je zou willen 
aandragen?
‘Als kind keek ik altijd op tegen mijn tante die  
in Suriname woonde. Zij was een individuele 
vrouw. Heel sterk, koppig, eigenwijs en slim. Ik 

leefde echt in een gezin, maar zij had nog geen 
kind en kon gaan en staan waar ze wilde. Ze  
sprak zich uit over alles wat ze dacht. Echt een 
rolmodel voor mij.’ 

LITERAIR VERHAAL

 

 

Imara Limon (1988) is gastcurator van de 
pop-up tentoonstelling Zwart Amsterdam. 
Vanaf 7 oktober is deze tentoonstelling te 
bezichtigen in het Amsterdam Museum.

Fatima Jamai (1995) is derdejaars student 
Franse taal en cultuur en eerstejaars 
student Pedagogische Wetenschappen 
aan de UvA.

Een nomade bij de 
sigarenboer

Tekst /// Fatima Jamai    Beeld /// Masha Emelyanova
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toon te zijn en een Nederlander wordt. Recent sociologisch onderzoek laat 
zien hoe jongeren van Marokkaanse afkomst in slechtere wijken worstelen 
met het Nederlanderschap en hun eigen culturele achtergrond. Opmerkelijk 
daarbij is dat bij het uitblijven van de waardering van de autochtone gemeen-
schap (‘Een Turk blijft toch gewoon een Turk?’), een deel van deze groep zijn 
heil vindt in een vrije, maar selectieve interpretatie van de islam. Deze stu-
die, gechargeerd, laat zien hoe de strijd om burgerschap gewonnen wordt 
middels een zekere cultivering van de eigen achtergrond. Een deel van de 
onderzochte Marokkaanse jongeren houdt er een meer orthodoxe Koranin-
terpretatie dan hun ouders op na. Hoewel de methode en interpretatie van de 
studie natuurlijk altijd discutabel en niet direct causaal zijn, is het wat betreft 
de dichotomie Nederlander/allochtoon 
opmerkelijk. De Marokkaanse identiteit 
wordt als het ware afgemeten aan de min-
derheidspositie die deze jongeren inne-
men tegenover de autochtone bevolking. 
Hoewel deze jongeren zich openlijk profi-
leren als orthodox islamitisch, lijkt het in 
het geval van deze studie een soort isla-
mitische belijdenis als counter culture. De 
belijdenis is namelijk veelal selectief; de 
jonge Marokkanen zijn vaak rigide in op-
vatting wanneer de situatie zich aandient, 
maar progressiever dan hun ouders in an-
dere situaties. Tegenover ‘Nederlanders’ 
meten zij zich een orthodox islamitische 
houding aan, maar binnenshuis blijken 
zij er een veel vrijere interpretatie van de 
Koran op na te houden.

Andere context, ander debat
Anders dan bij  immigratieproblematiek 
in omringende landen als Duitsland en 
Frankrijk, is een term als ‘allochtoon’ ken-
merkend voor Nederland. Het frame dat 
een term als allochtoon opwerpt, bepaalt 
in grote lijnen het debat, en zijn implica-
tie. Zoals met veel woorden, bepaalt hij 
die de term introduceert de toon en rich-
ting van het debat. Ik pleit dan ook in lijn 
met Bruno Latour, en om het in een meer 
geesteswetenschappelijk perspectief te plaatsen, voor de toekenning van een 
bepaalde agency aan een woord als 'allochtoon'. Het discursieve kader dat 
een term als deze schetst, heeft reële consequenties voor hen die het onder-
werp van gesprek zijn. In een land als Frankrijk is de vorm van het debat an-
ders, omdat een vergelijkbare term niet gangbaar en de problematiek eigen-
soortig is. Immigratieproblematiek wordt daar in mindere mate geframed op 
afkomst of  identiteitsgronden, en veeleer in termen van jeugdigheid. Temeer 
omdat Fransen qua uiterlijk meer weg hebben van hun Noord-Afrikaanse 
landgenoten.

Ik denk dat het van belang is om iedere dichotomie waar men tegenaan loopt 
uiterst kritisch te bevragen. Te vaak worden dingen verondersteld dichotoom 
te zijn als dat niet het geval is. De dichotomie betreft namelijk een univer-
sele (en daarmee gevaarlijke) claim. Iets is logisch dichotoom, dan en slechts 
dan als géén objecten uit verzameling A ook in verzameling B voorkomen. 
In normaal Nederlands: dichotomieën kenmerken zich door wederzijdse uit-
sluiting. Zo bezien bestaat het Nederlanderschap bij gratie van dat wat we 
allochtoon noemen, en zijn het twee zijden van dezelfde munt. Het is dan ook 
treffend om te zien dat in een periode waarin er een toename lijkt te zijn van 
‘allochtone’ of ‘niet-westerse’ cultuur, er eveneens een opkomst lijkt te zijn 
van patriotisme. Net zo opmerkelijk is het dat een van dit soort vaderlands-

lievende organisaties zich profileert als 
‘Identitair Verzet’, waarbij voor het gemak 
vergeten wordt dat er niet zoiets bestaat 
als een definieerbaar ‘Nederlanderschap’. 
In termen van Daniël Arends: ‘Hij [Wil-
ders] doet alsof dat heel knap is. Terwijl, 
wonen is gewoon uit de kut van je moeder 
komen en niet verhuizen.’ 

Identiteitsprofilering in ruime zin
Het toe-eigenen van een bepaalde identi-
teit op basis van afkomst of geboorteplaats 
is iets wat voornamelijk plaats heeft onder 
laagopgeleide burgers, zowel allochtoon 
als autochtoon. Hoewel verklarende theo-
rieën hieromtrent uiterst discutabel zijn, 
wordt gesuggereerd dat een lage sociaal-
economische positie, en dientengevolge 
een grotere bestaansonzekerheid ten op-
zichte van hoogopgeleiden, een belangrij-
ke oorzaak is voor het zich toe-eigenen van 
een nationale identiteit. Het ontbreken van 
zelfvertrouwen en een gevoel van controle 
op de (directe) omgeving dat vaak gepaard 
gaat met lage scholing, zou maken dat men 
zich affilieert met een weinig concreet ge-
formuleerde, maar simpele identiteit; die 
van staatsburger, ‘dé Nederlander’. Omdat 
die identiteit universeel en onbetwistbaar 
lijkt (is de geboorteplaats immers niet ob-

jectief?), is dit iets wat men hun niet kan ontnemen. Immuun voor kritiek en 
satire eigende de Pegida-beweging zich onlangs nog de geuzennaam ‘tokkies’ 
toe, op spandoeken en in speeches.

De vraag of taal de werkelijkheid structureert, of juist andersom, blijft een van 
de kernvragen van de geesteswetenschappen. In concreto denk ik dat derge-
lijke vragen te allen tijde relevant blijven in de maatschappij. Want wat is dat 
nu eigenlijk, een allochtoon? Of, in antropologische zin, hoe dóén wij, als 
mens, als samenleving, ‘allochtoon’? 

Identitair verzet

Maart 201612

Samen met mijn goede vriend Felix, de zelfbenoemde psychonaut, loop 
ik de bieb op Roeterseiland uit om pauze te houden. Een groepje luid-
ruchtige studenten komt voorbijgefietst. Op het moment dat ze uit mijn 
gezichtsveld verdwijnen hoor ik een snel gepuf naast me dat lijkt op dat 
van een voetballer die op het punt staat een penalty te nemen, of op dat 
van een sprinter vlak voor een belangrijke honderd meter. Het geluid ont-
snapt uit Felix’ mond. 

‘Laten we naar dat parkje daarachter lopen,’ stel ik voor en wijs naar een 
huizenblok in de verte. 
‘Lopen?’ vraagt Felix verontwaardigd. ‘Ik heb meer zin om te sprinten!’
Ik kijk hem aan en zie dat zijn pupillen wijd open staan.
‘Ben je lekker aan het valsspelen?’ vraag ik hem.
Hij bevestigt met een manische lach. 

Sinds kort gebruikt hij studieprestatieverhogende middelen. In de toe-
komst, zegt hij, zal iedereen er gebruik van maken. ‘Nu eigenlijk al, jij 
drinkt toch ook koffie?!’ In Silicon Valley zitten ze massaal aan de modafi-
nil en doen ze aan microdosing (van lsd). Ze gebruiken er zelfs koptele-
foons met elektroden om het werkgeheugen en de concentratie, en daar-
mee de productiviteit, te verhogen. ‘Ik kan niet wachten totdat ik mag 
proeven van die cognitieve boosters!’ roept Felix uit. 

Als je niet meedoet, dan kun je bijna zeker fluiten naar een baan. Het gaat 
dus om survival of the fittest. ‘Is dat geen oneerlijke concurrentie?’ vraag 
ik hem. ‘Denk niet in termen van concurrentie, maar in termen van cre-
atie en dienstbaarheid!’ antwoordt hij. ‘Hoor jij iemand klagen over on-
eerlijkheid als het gaat om op basis van heroïne gecreëerde kunst, zoals 
de muziek van Jimi Hendrix of de schilderijen van Basquiat?’ Volgens Felix 
is wetenschappelijke vooruitgang en ontwikkeling te vergelijken met mu-
ziek en kunst. De maatschappij is erbij gebaat als het maximale uit een 
geest wordt gehaald en als zo veel mogelijk intelligentie wordt gedeeld. 
Dit betekent dat hoe meer stimuli ons brein krijgt, hoe beter.

Brave New World-achtige taferelen zijn niet langer het toekomstperspec-
tief. Het nieuwe leger alfa’s draait al op volle toeren, met Felix in de ge-
lederen. Misschien is het pure stugheid waardoor ik het bij koffie houd. 
Misschien zal ik er tijdens het schrijven van mijn scriptie ook aan gelo-
ven, in naam van de wetenschap. Hopelijk worden over een paar jaar de 
reglementen niet, net als in de sport, aangepast. Hopelijk worden onze 
diploma’s niet alsnog ongeldig verklaard. 

In naam van de wetenschap: 
speel vals!

Tekst /// Vadim Dijkshoorn   Beeld /// Anne Posthuma
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'Bekend maakt bemind’ luidt het mantra van menig beleidsmaker, 
wanneer het onderwerp migratie ter tafel komt. Het idee is, in na-
volging van het intellectuele erfgoed van stadssociologe Jane Jacobs, 

dat interetnisch contact bevorderlijk is voor de wijze waarop etnische groe-
pen elkaar op waarde schatten. Het contact met de Marokkaanse buurman 
in het trappenhuis maakt dat men geneigd is minder (voor)oordelen over de 
Marokkaanse gemeenschap te hebben. Maar maakt bekend wel echt bemind? 
De wijze waarop het debat rond immigratie zijn vorm krijgt, lijkt namelijk 
gedomineerd door een talig in- en uitdenken: een valse dichotomie.

Zo kent de wettelijke definitie van ‘allochtoon’ weliswaar een objectief cri-
terium (geboorteplaats), maar hanteert menig onderzoeker of beleidsmaker 
vervolgens op een hoger niveau de classificering ‘niet-westers allochtoon’. 
Feitelijk zijn ze daarmee een stukje meer allochtoon dan de eveneens alloch-
tone ‘westerse’ allochtoon, op basis van zuiver subjectieve gronden. Immers, 
wat westers is en wat niet, wordt hier eurocentrisch bepaald. De implicatie 
van deze tweedeling heeft echter wel gevolgen in de praktijk: er wordt con-
creet beleid gemaakt voor Marokkanen en Turken dat niet geldt voor ‘wes-
terse’ allochtonen, die we liever ‘expats’ noemen, terwijl we de classificering 
allochtoon zuiver lijken te hanteren voor (arbeids)immigranten van Arabi-
sche afkomst.

Passief-discriminatoir woordgebruik
Het predikaat ‘allochtoon’ is een problematisch, subjectief begrip. Het  
wordt gebruikt als eigenschap die bepalend zou zijn voor de identiteit van 
het individu. Allochtoon, mits selectief gebruikt, is namelijk een scheldwoord. 
Ook in het onbewuste, politiekcorrecte of goedbedoelde gebruik. Iemand  
allochtoon noemen impliceert namelijk het niet-Nederlanderschap. Iemand  
is effectief burger, maar doet blijkbaar niet mee in de burgermaatschappij  
van de niet-allochtonen, en verdient daarmee niet de kwalificatie Nederlan-
der. 

Er zijn zat culturele elementen te noemen die correleren met afkomst en die 
een concept als ‘niet-westers allochtoon’ in gebruik legitimeren, maar wat me 
meer interesseert is de wijze waarop autochtonen voor de immigrant bepa-
len wat ‘allochtoon’ gedrag is, en wanneer de allochtoon ophoudt een alloch-

Weinigen zullen openlijk van zichzelf beweren discrimi-
natoir te spreken. Er is echter iets vreemd aan de wijze 
waarop het debat rond integratie vorm krijgt door de jaren 
heen. De wijze waarop wij spreken over allochtonen, zegt 
iets over hoe wij met hen omgaan.   
Tekst /// Joey de Gruijl    Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

ALLOCHTOON, MITS SELECTIEF 
GEBRUIKT, IS EEN SCHELDWOORD



verantwoordelijkheid van een relatief kleine afvaardiging te groot geworden. 
Als deze persoon niet goed de verschillende meningen die spelen binnen de 
faculteit meeneemt, dan heb je direct een groot probleem.’

Aan de andere kant is dat toch ook een probleem met een decentraal 
beleid? Want hoe kun je zomaar aannemen dat docenten, laag in de 
hiërarchie, de aangewezen personen zijn zulke (decentrale) bestuursta-
ken op zich te nemen? Natuurlijk willen docenten zelf hun vakken 
invullen, maar misschien hebben ze voor grotere zaken niet de juiste 
capaciteiten om er een weloverwogen mening over te vormen. Wat is 
er mis met de manager, aangenomen dat hij een goede manager is?
‘Kijk bijvoorbeeld naar het gebied van kwaliteitswaarborging. Je kunt geen 
uniforme methode bij verschillende vakgebieden gebruiken en dan verwach-
ten daarmee de kwaliteit te meten. Een vakgebied is altijd een combinatie 
van vorm en inhoud. Op het moment dat je op centraal niveau de vorm gaat 
bepalen door bepaalde toetsingseisen in te stellen, kunnen docenten door de 
beperkende vorm wellicht minder goed hun inhoud overbrengen. We heb-
ben het hier over een manager die aan de slimste personen in het vakgebied 
vertelt hoe ze hun eigen vak moeten geven. Je kunt dit soort mensen niet in 
een mal persen waar ze niet in passen.’

Denk je niet dat het verstandig is om dit juist wel te doen? Wordt deze 
vrijheid namelijk niet misbruikt door hoogleraren die allemaal hun 
eigen inzichten door de strotjes van de studenten proberen te duwen? 
Gaat dit geen bias tegen? Academici zijn namelijk vaak zeer koppig en 
competitief.
‘Maar dat is toch ook precies wat je moet leren uit zo’n vakgebied: dat men-
sen het niet met elkaar eens zijn? Misschien heb ik een ideaal wereldbeeld, 
maar ik dacht altijd dat de wetenschapper aan alles twijfelde. Op het moment 
dat je denkt dat jouw idee het beste idee is, moet je gewoon stoppen met je 
werk. Ik denk dat als we doorgaan met opleiden zoals we nu bezig zijn het de 
verkeerde kant opgaat. Je kunt geen pakket met vastliggende informatie aan-
bieden met bepaalde kwaliteitswaarborgen en dat academisch onderwijs 
noemen. Je moet juist leren twijfelen aan alles wat je leert. Als je alle manie-
ren waarop je de waarheid tegemoet kan komen in een bepaald vakgebied 
onder de knie hebt, dan denk ik dat je een vakgebied beheerst. Ik denk dat 
veel hoogleraren dat op dit moment heus wel weten. De academische wereld 
is er gelukkig kritisch genoeg voor.’ 
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First things first, waar komt de naam Decentralen vandaan?
‘Onze naam stamt uit de periode van de bezettingen vorig jaar. Er heerste 
grote onvrede over de manier waarop de universiteit was georganiseerd. De 
universiteit stond te ver weg van de mensen die het echt betrof: de studen-
ten. Daarnaast hadden docenten het gevoel niet langer eigenaar te zijn van 
hun vakgebied. Decentraal houdt voor ons in dat de universiteit lager in de 

organisatie wordt bestuurd. We vinden het belangrijk dat het gevoel van ei-
genaarschap terugkeert en dat er meer lokaal wordt geregeld. Dat betekent 
overigens niet automatisch dat je het centrale niveau geheel moet laten vallen. 
Om te decentraliseren heb je namelijk wel degelijk een centraal niveau nodig. 
We zijn dus geen anarchistische partij. Decentraal veronderstelt namelijk ook 
centraal, het zit eigenlijk al in de naam.’

Bestaat er daadwerkelijk een gebrek aan eigenaarschap 
onder docenten? Een docent is toch vrij zijn eigen 
curriculum te onderwijzen?
‘Aan de FGw staan de bachelorvakken steeds meer onder 
druk van het College of Humanities en de Graduate School 
of Humanities. Deze vormen een soort middenmanagement-
niveau dat tussen de faculteit en de opleiding in zit. Docen-
ten moeten hier hun vakken pitchen om te toetsen of ze de 
moeite van het onderwijzen waard zijn. Dus de expert op een 
gebied, de universitair docent, moet zich ‘bewijzen’ tegen-
over een ander die niet per se verstand heeft van datgene wat 
wordt gepitcht. Maar dit soort instanties bepalen uiteindelijk 
wel of het vak mag worden gegeven of niet. Ik denk dat dat 
wel afbreuk doet aan de autonomie die docenten hebben.’

Het is toch belangrijk dat er uniforme eisen bestaan met 
kwaliteitsbehoud tot doel? Dergelijke eisen uiten zich in 
de praktijk toch doorgaans in beperkingen?
‘Ja, dat klopt. Maar docenten krijgen nu vaak het gevoel dat 
ze nergens over mee mogen denken. Hoogleraren hebben 
meestal wel invloed, maar het treft vooral de werkgroepdo-
centen. Als je het hebt over brede discussie worden sommige 
mensen gelijk heel moe, maar het fijne is dat iedereen die po-
tentieel een mening over een onderwerp heeft vanzelf naar 
je toekomt. Ik denk dat er lange tijd te veel van bovenaf is 
gedacht. Door onderwerpen te centraal te behandelen is de 

Soms is het zinvol om door te vragen. In deze nieuwe rubriek onderzoeken we stelselmatig standpunten die volgens ons 
wel wat opheldering mogen krijgen. Want wat is dat nou eigenlijk: decentraal beleid? Deze maand het woord aan Lianne 
Hooijmans (1992), tweede op de lijst van de Decentralen en vertegenwoordigd in de centrale studentenraad.   
Tekst /// Joey de Gruijl en Vincent Smit     Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

DOOR ONDERWERPEN 
TE CENTRAAL TE 

BEHANDELEN IS DE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
VAN DE AFVAARDIGING TE 

GROOT GEWORDEN

OP HET MOMENT DAT JE DENKT DAT 
JOUW IDEE HET BESTE IDEE IS MOET 
JE GEWOON STOPPEN MET JE WERK
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Hoe is het studentenleven veranderd door 
de jaren heen? Babel blikt terug met docen-
ten van onze faculteit. Deze week: Aukje van 
Rooden (1979), universitair docent filosofie 
van kunst en cultuur.
Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Dennis Notebaart

Zodra Aukje van Rooden één stap op de campus van de Universiteit van 
Tilburg had gezet, wist ze meteen dat ze nooit meer weg wilde uit de aca-
demische wereld. Ze ging op kamers in Tilburg. Eerst woonde ze in haar 
eentje in een heel studentenpand (‘Er was een kameroverschot, dat kun je 
je nu bijna niet meer voorstellen’), later samen met vrienden. En ja, daar 
hoorde ook af en toe een feestje bij. Toch ergerde Van Rooden zich aan het 
typische studentenkarakter, waarop studenten tegenwoordig zo vaak be-
kritiseerd worden. ‘Ik had zelf een heel paradijselijk idee van het studeren 
en de academische wereld. De banaliteit van de introductieweek was echt 
een desillusie voor mij. Veel medestudenten zagen studeren gek genoeg 
als een verplichting. Maar je kiest er zelf voor.’

Nee, voor Van Rooden was studeren nooit een verplichting. Zij wist na 
dag één dat ze aan de universiteit onderzoek wilde blijven doen. In die 
tijd was een basisbeurs nog heel vanzelfsprekend. ‘Het politieke discours 
over studeren is heel erg veranderd. Studeren wordt nu gezien als een 
investering in jezelf. In mijn tijd zag men studeren echter als een investe-
ring in de maatschappij. Daarom was het alleen maar logisch dat de maat-
schappij daar ook aan meebetaalde.’

‘De foto hieronder is gemaakt door een vriendin van mij die op de kunst-
academie zat. Hij is genomen in de badkamer van mijn studentenhuis, een 
kleine aftandse ruimte met een gat in het dak waardoor de regen naar bin-
nen viel. Dat is gelukkig, net als het viezige blauwgroen van de tegeltjes, 
op deze zwart-witfoto niet te zien. Waar de foto mij aan doet herinneren, 
is hoe je interesses in je studieperiode mede worden gevormd door de 
vrienden om je heen. Je krijgt nooit zoveel mee van andere vakgebieden, 
dan van vrienden bij uiteenlopende studies tijdens je studententijd. Voor 
mij was het de periode dat ik het nihilisme en de postmoderne literatuur 
begon te ontdekken. Ik denk dat je hierdoor bij veel projecten van ons in 
die tijd een overlap kunt zien.’

De paradijselijke 
universiteit

TERUGBLIK

15

 
De studietijd van Aukje van Rooden (1979):
1997-2001 Propedeuse en doctoraal Algemene letteren, 
Universiteit van Tilburg
2001-2003 Doctoraal Filosofie, Universiteit van Tilburg



De zomer is voorbij en de eerste tentamenweek staat alweer voor de deur. Na alle verhuizingen en verbouwingen van 
de afgelopen maanden is het voor veel geesteswetenschappers nog even zoeken naar een locatie voor een lekker kopje 
koffie of een fijne studieplek. Twee fotografen van Babel gingen op zoek en hebben er een aantal in beeld gebracht.   
Beeld /// Charlotte Klein en Saskia Groenewegen
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Schokkende beelden op het nieuws vergelijk ik 
met het gooien van een emmer water in iemands 
gezicht. Waar nieuwsflitsen of krantenberichten 
door de kortstondige en plotseling heftige impact 
meer fungeren als een symbool van een ramp, is 
Fuocoammare eerder een emotionele reis, waarbij 
één uur en vijftig minuten wordt opgebouwd naar 
een moment van tragedie.’ 

De tragedie in Fuocoammare zijn beelden van de 
reddingsactie waarbij zestig gestorven vluchtelin-
gen aan boord werden aangetroffen. Het zijn beel-
den van bewusteloze mannen die een reddings-
boot in worden getrokken, lijkzakken die aan 
boord van het grote marineschip worden gehesen 
en dode mensen in het ruim. Na deze tragedie 
toont de film drieëntwintig minuten stilte, waarin 
er niet wordt gepraat. ‘Samueles oma maakt een 
bed op, er klinkt muziek, een vogel fluistert een ge-
heim in Samueles oor. De kijker wordt gedurende 
de film niet alleen naar de ramp toegebracht, maar 

begeleidt de kijker er ook van weg. Het geeft je tijd 
om te rouwen.’ Rosi denkt zo meer impact te kun-
nen bewerkstellingen dan nieuwsberichten, die 

rampen reduceren tot cijfers en weinig emotie bij 
de kijker achterlaten. ‘Het voelt als mijn verplich-
ting deze beelden aan de wereld te laten zien. 

Emotioneel was het heel heftig om dit te filmen. Je 
ziet in de film maar een fractie van wat ik heb ge-
zien. Deze film is eigenlijk een schreeuw om hulp: 
laat mensen niet sterven in de zee terwijl ze probe-
ren weg te vluchten voor een ramp in hun eigen 
land. Ik hoop dat Fuocoammare hier meer bewust-
zijn voor kan creëren. Wij zijn allemaal verant-
woordelijk. Elke dag vluchten mensen voor geweld 
en Europa doet niks. Het is alsof ze, net als het luie 
oog van Samuele, niet kunnen zien wat er zich voor 
hun ogen afspeelt.’ 

IN GESPREK

SCHOKKENDE BEELDEN 
OP HET NIEUWS 

VERGELIJK IK MET 
HET GOOIEN VAN EEN 

EMMER WATER IN 
IEMANDS GEZICHT 
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Vrijwel enkel lof ontving de documentaire 
Fuocoammare. Critici zijn geroerd en op de 
Berlinale, het filmfestival van Berlijn, won 

Fuocoammare maar liefst vier prijzen, waaronder 
de Gouden Beer. In een smaakvol hotel aan de He-
rengracht spreken wij Rosi, die voor de release van 
zijn film aan maar liefst vijfendertig landen een 
bezoekje brengt. 

Een lokale visserszoon 
In Fuocoammare filmt Rosi het leven op het ei-
land Lampedusa; het eiland dat regelmatig in het 
nieuws komt vanwege de vluchtelingen die vanuit 
Afrika over de zee de overtocht naar Europa ma-
ken en daarbij op het eiland aankomen. Zonder 
zelf in beeld te verschijnen of zijn stem te laten 
klinken, vertelt Rosi het verhaal van een aantal 
inwoners van het eiland, waaronder de dokter, de 
twaalfjarige jongen Samuele en de lokale radio-
dj. Zij zijn de mensen die een identiteit krijgen en 
waar de kijker een band mee schept, terwijl de 
vluchtelingen als een grote anonieme massa in 
beeld worden gebracht. Fuocoammare mag dan 
wel een film over vluchtelingen zijn, de belangrijk-
ste rol is weggelegd voor de kleine Samuele, een 
lokale visserszoon, die in zijn vrije tijd langs de wa-
terkade slentert en met zijn katapult op cactussen 
schiet. Rosi vertelt: ‘De film is het verhaal van een 
jongen die woont op een eiland. Samuele verbeeldt 
de pijn van het opgroeien, de onzekerheid van de 
toekomst en de fragiliteit van de mens. In zekere 
zin kan Fuocoammare gezien worden als een co-
ming of age film, waarbij de ontwikkeling van een 
opgroeiende jongen wordt gevolgd. Samuele cre-
eert de sfeer van de film, maar fungeert ook als 
metafoor. Hij staat aan het begin van zijn pubertijd 
en wordt langzaam geconfronteerd met zaken die 
voor hem als kind onbekend waren, net zoals wij 
in deze periode van vluchtelingen geconfronteerd 
worden met een wereld die op het punt van veran-
dering staat.’ 

Rosi kijkt kort over de meekleurende glazen van 
zijn bril heen, waarna hij met zijn charmante Ita-
liaanse accent vervolgt: ‘In een scène zien we de 

jongen met een katapult op een cactus schieten. Na 
een aantal rake schoten plakt Samuele met tape de 
gebroken cactus. Dat is wat wij ook constant doen: 
we creëren een ramp op een plek, lappen het een 
beetje op, en dan doen we het weer ergens anders.’ 
De metaforen, de gemakkelijkheid waarmee de ei-
landbewoners zich voor de camera bewegen; Rosi 
kreeg het alleen voor elkaar door ze voor lange tijd 
te volgen. ‘Het is allemaal deel van de realiteit. Ik 
was daar élke dag. Ik wist ook niet van tevoren wat 
er zou gaan gebeuren. Geen scène die je ziet in de 
film had je van tevoren kunnen schrijven.’ 

Twee gescheiden werelden 
Rosi bracht diverse maanden door op Lampedusa. 
Hij leerde de plaatselijke bevolking kennen en pro-
beerde de omstandigheden van de vluchtelingen 
die aankomen op het eiland vast te leggen. Dat 
vooral dit laatste niet makkelijk was en zelfs de 
structuur van de film bepaalde, legt Rosi als volgt 
uit: ‘Al sinds 2013 onderscheppen marineschepen 
de boten, waarmee vluchtelingen vanuit Libië de 
overtocht maken. De vluchtelingen worden over-
gezet, geïdentificeerd, en vervolgens naar een 
centrum op Lampedusa gebracht. Na twee of drie 
dagen gaan ze verder naar Sicilië of het vasteland, 
waar ze verder worden geprocedeerd. Lampedusa 
is enkel een eerste stap. Het was bijna onmogelijk 
dichtbij de vluchtelingen te komen en contact met 
ze te leggen, aangezien ze Lampedusa alleen kort 
aandoen. Het leven op Lampedusa en de vluchte-
lingen die het eiland passeren, het zijn twee werel-
den die nooit bij elkaar komen.’ 

Dit is de reden dat de twee hoofdverhaallijnen van 

de film – de eilandbewoners en de vluchtelingen – 
elkaar niet kruisen. Waar Samuele en de dokter ka-
rakterverdieping krijgen, blijven de vluchtelingen 
anoniem. Hun persoonlijke verhaal komt vrijwel 
niet aan bod. ‘Het enige moment waar het voor mij 
mogelijk was om een band op te bouwen met de 
migranten was toen een Nigeriaanse groep man-
nen begon te zingen.’ In de film hoor je de Nige-
riaanse mannen zingen over hun overtocht en de 
verschrikkingen die zij meemaakten. Rosi was er-
bij toen reddingswerkers op zee hun boot te hulp 
schoten. ‘Met een reddingsboot troffen we op tien 
uur van Lampedusa een boot met vluchtelingen 
aan. Zestig mensen waren gestorven aan boord, 
dertig mensen overleefden. Met hen kon ik later 
tijd doorbrengen, praten, vertrouwd raken, en uit-
eindelijk de camera erbij pakken. Ik zal nooit gelijk 
mijn camera erbij halen en op de neus van mensen 
duwen. Het is belangrijk eerst vertrouwen op te 
bouwen, zodat de persoon de aanwezigheid van de 
camera vergeet. Het kost veel tijd dit te doen, bij de 
migranten had ik daar bijna nooit genoeg tijd voor.’ 

Een film voorbij de journalistieke media 
In Fuocoammare wisselen sferische shots van het 
natuurschoon van Lampedusa zich af met shots 
waarin de verschrikkingen van de vluchtelingen 
worden getoond. Vluchtelingenboten vragen over 
de radio om hulp. Vanuit een helikopterplatform 
vliegen reddingswerkers uit. Mannen in witte pak-
ken fouilleren op afstandelijke wijze de overleven-
den. Vluchtelingen zijn volledig in aluminiumfolie 
gewikkeld tegen onderkoeling. Het zijn deze beel-
den die emoties oproepen bij de kijker, maar waar 
duidelijk gefixeerd commentaar van de regisseur 
afwezig blijft. Rosi vertelt in Fuocoammare bewust 
gekozen te hebben voor een zo open mogelijke 
stijl. ‘Ik wil geen informatieve films maken, maar 
een bepaalde sfeer creëren.’ Rosi vertelt dat deze 
manier van werken een zekere vrijheid creëert, 
een open ruimte, waar plek is voor vrije inter-
pretatie en discussie. Zo kan iedereen bij het kij-
ken van de film zijn eigen conclusie trekken. Rosi 
zucht en vervolgt: ‘Wanneer de media Lampedusa 
in beeld brengen, gaat het enkel om de tragedie. 

De documentaire Fuocoammare (Fire at Sea) van de Italiaanse regisseur 
Gianfranco Rosi (1964) geeft een kijkje in het leven op het eiland Lampedusa. 
Rosi werd aan boord van een van de vluchtelingenboten die dagelijks op 
Lampedusa aankomen geconfronteerd met hun leed. Rosi: ‘Ik wil de wereld 
laten zien wat er gebeurt’.    Tekst /// Gwyneth Sleutel en Kim Visbeen    Beeld /// Anna Berkhout 

Fuocoammare: 
een emotionele reis

IK WIL GEEN INFOR-
MATIEVE FILMS MAKEN, 
MAAR EEN BEPAALDE 

SFEER CREËREN
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De documentaire Fuocoammare van de 
Italiaanse regisseur Gianfranco Rosi (1964) 
ging op 13 februari op het internationale 
filmfestival van Berlijn in première. Vanaf 6 
oktober is de film in diverse Nederlandse 
bioscopen en filmtheaters te zien. 
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over gerept als gevolg van zelfcensuur. Opmerkelijk is dat er in de erop vol-
gende jaren geen onderzoek is gestart. Pas in 1999 won de historicus Jean-
Luc Einaudi een rechtszaak rondom de kwestie, waarin hij had aangetoond 
dat Papon de slachting moedwillig had veroorzaakt. In 2001 verscheen er in 
Parijs een gedenkplaat waarop de tragedie wordt beschreven als bloederige 
onderdrukking. Meestal wordt deze massamoord echter geduid met termen 
als (tragische) gebeurtenis of incident. Dit lijken mij allemaal kwalijke eufe-
mismen. Bovendien getuigt het van meten met een dubbele standaard. Op 
het moment dat een eenling als Anders Breivik een gewelddadige, lafhar-
tige schanddaad begaat waarmee angst onder de bevolking wordt gezaaid 
en politieke doelen zijn gemoeid, wordt hij meteen bestempeld als terrorist. 
Waarom de staat of zijn vertegenwoordigers dan niet? 

Incompleet gebruik van ‘ terrorisme’ 
De term terrorisme wordt niet alleen eenzijdig, maar ook incompleet ge-
bruikt. Bij de omschrijving in de Dikke van Dale, worden ter illustratie van 
mogelijke gewelddaden alleen fysieke voorbeelden genoemd: individuele 
of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen. Geweld gericht tegen 
mensen kan, zoals Andries Hoogerwerf in Geweld in Nederland beschrijft, zo-
wel op de geest als op het lichaam worden uitgeoefend. Enkele vormen van 
geestelijk geweld zijn bedreiging, vernedering, smaad, laster, belediging, uit-
sluiting uit een groep, eenzame opsluiting en het bewust toepassen van een 
onjuiste argumentatie. Het mentale aspect van de gewelddaad moet dus in 
de omschrijving van de term terrorisme worden geïncludeerd. Dan pas kan 
iedere vorm van terrorisme worden geduid. Een terroristisch discours is ook 
terrorisme. Een voorbeeld hiervan zijn de opnames van Islamitische Staat 
waarin nieuwe aanslagen worden verkondigd; de dreiging alleen al veroor-
zaakt immers angst onder de bevolking.

Een gematigder toon
Wat gebeurt er als we de uitspraken van de Franse minister-president over 
de boerkini in dit licht houden? Hij associeert de boerkini met aanslagen en 
legitimeert daarmee een verbod. Dit verbod is discriminerend en onderdruk-
kend en kan met recht een gewelddaad worden genoemd. Het jammerlijke 
voorbeeld van de geverbaliseerde vrouw in Cannes toont aan dat de maatre-
gel leidt tot vernedering en uitsluiting, oftewel geestelijk geweld. Bovendien 
wakkeren de uitspraken van de heer Valls het angstige onderbuikgevoel aan 
van de Franse bevolking ten opzichte van de boerkinidraagster. Dit leidt tot 
een verhoogde xenofobie en islamofobie onder de Fransen. Een van Valls’ po-
litieke doelen is om als een krachtig leider over te komen, zodat hij zijn eigen 
positie en die van zijn partij verstevigt. Hij pleegt dus een gewelddaad ter 
demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken. Dit alles 
overwegend: de Franse minister-president moet worden aangeklaagd voor 
staatsterrorisme.

Wat zou er gebeuren als een staat of zijn vertegenwoordigers ook worden 
veroordeeld voor terrorisme? Zouden de verhoudingen tussen terroristische 
organisaties en overheden dan veranderen? Hoe zou er worden aangekeken 
tegen de terminologie waar staten zich regelmatig van bedienen, zoals oor-
log, nationale zelfverdediging en incidenten? Zou men de mensenrechten-
schending in gevangenissen als Guantánamo Bay en Abu Ghraib aanduiden 
als terrorisme? Welke invloed zou het hebben op het politieke discours als 
ook het mentale aspect van de gewelddaad zou worden meegenomen in de 
duiding van terrorisme? Zou de politiek minder gebruik maken van de term 
om de publieke opinie voor eigen gewin te beïnvloeden? Misschien zouden 
politici dan minder angst zaaien om deze vervolgens te exploiteren. Mis-
schien zou de Franse minister-president dan een gematigder toon aanslaan. 
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‘Kom je ook voor de kamerbezichtiging?’ Het roodharige meisje naast mij 
kijkt op van haar smartphone en knikt. Op Craigslist zag ik een adver-
tentie voor een kamer in het bruisende East Village, Manhattan. Samen 
met twaalf anderen staan we beneden bij de voordeur te wachten. ‘Ik kan 
niet geloven hoe goedkoop dit is,’ zegt het meisje. De prijs: 950 dollar per 
maand voor zes vierkante meter.

Welkom in New York, waar je je eerstgeborene opoffert voor een bezem-
kast zonder ramen. Zelfs rioolmonsters krijgen ’s ochtends meer daglicht 
binnen. En toch vecht men als wilde honden om een woonplek in deze 
stad. Een meisje in een wit mantelpakje verzucht dat dit al haar elfde be-
zichtiging is in zeven dagen tijd. De rest knikt instemmend en we voe-
len elkaars mentale vermoeidheid. Maar stipt om acht uur vliegt de deur 
open en de sfeer slaat meteen om naar ‘ga aan de kant als je je oogballen 
wilt behouden’. We rennen als opgeschoten biggen de trappen op, alsof 
dat onze kans op de kamer vergroot. 

Het appartement is krap, met een minuscule keuken, badkamer en drie 
huisgenoten. Opeengepakt bewegen we ons voort door de smalle gang, 
terwijl de huidige huurder – een Britse journalist – over de kamer vertelt. 
Er past alleen een bed en een kast in, maar de huur is spotgoedkoop. Ver-
gelijkbare kamers in dezelfde buurt kosten minstens 1200 dollar. 

Er bellen steeds meer mensen aan. De journalist zegt dat ze niet goed 
heeft nagedacht over de coördinatie. Wanneer ik hoor dat ze meer dan 
vierhonderd reacties op haar advertentie heeft gekregen, voel ik een lich-
te paniek opkomen. De bloedhete ruimte vult zich snel met de geur van 
wanhoop en iedereen probeert zoveel mogelijk indruk te maken op de 
huidige bewoners. Het open huis lijkt inmiddels op een uit de hand gelo-
pen speeddatesessie met hebberige, onvrijwillige maagden. 

Midden in de chaos vraag ik aan de bewoners hoe ze in godsnaam van 
plan zijn een nieuwe huurder te kiezen. Ze kijken me schaapachtig aan 
en zeggen dat ik ze een mailtje moet sturen. En dat ik er vooral bij moet 
vermelden hoe ik eruitzag. Ik verlaat het slagveld en maak op mijn smart-
phone meteen vijf nieuwe afspraken voor bezichtigingen ergens anders in 
de stad. Desnoods sluit ik me aan bij de rioolmonsters.

Janet studeert Media en cultuur aan de UvA en is voor een semester op 
uitwisseling in New York City. In Babel houdt ze ons op de hoogte van haar 
avonturen in de Big Apple.

Nachtmerrie van de 
New Yorkse huizenjacht

Tekst /// Janet Lie   Beeld /// Anne Posthuma

COLUMN JANET
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Het bourkiniverbod in Frankrijk, dat gesteund wordt door de Franse 
minister-president, is een vorm van staatsterrorisme. Als we stoppen 
met het eenzijdig en incompleet gebruiken van de term terrorisme kan 
hier tegenwicht aan worden geboden. Wellicht slaan politici dan een 
gematigder toon aan.   Tekst /// Vadim Dijkshoorn    Beeld /// Bob Foulidis

De staat als terrorist  

D e foto is bekend: een moslima op het strand van Nice moet zich uitkle-
den. Sinds de zomer is het in een aantal Franse gemeenten verboden 
een boerkini te dragen. De vrouw, die overigens geen boerkini draagt, 

gehoorzaamt en ontdoet zich van haar tuniek. Op andere stranden zijn boer-
kinidraagsters beboet. Bij Cannes werd een vrouw gedwongen haar hoofd-
doek als haarband te dragen; ze weigerde dit en kreeg een bekeuring. Mathil-
de Cusin, een journaliste van de Franse publieke omroep die bij het incident 
aanwezig was, liet weten dat de badgasten  voor de politie applaudisseerden 
en dat sommige de vrouw zelfs toebeten dat ze naar haar eigen land terug 
moest. De dochter van de geverbaliseerde vrouw barstte in tranen uit. 

Het boerkiniverbod is ingesteld als reactie op de dodelijke aanslag in Nice 
op 14 juli 2016. Minister-president Manuel Valls verklaarde dat deze kle-
derdracht niet strookt met de waarden van de Franse republiek. Daar voeg-
de hij aan toe dat niet alleen de boerkini verboden is, maar ook al het an-
dere wat met terroristische aanslagen wordt 'geassocieerd'. Is deze door de 
heer Valls gesuggereerde associatie slechts foutief en ridicuul, of, nog erger, is 
zijn discours een vorm van staatsterrorisme?
  
Staatsterrorisme  
Wat is terrorisme precies? De Dikke van Dale beschrijft het als volgt: (het ple-
gen van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, 
verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te 
bereiken. Er zijn vele vormen van terrorisme, waaronder: extreemlinks, ex-

treemrechts, individueel, anarchistisch, separatistisch en religieus terroris-
me. Ook bestaat er iets als staatsterrorisme. De lijst van staten die hiervan be-
schuldigd worden is ellenlang. Afghanistan, Frankrijk, India, Iran, Israël, Libië, 
Pakistan, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de 
Filipijnen en de Verenigde Staten zijn slechts enkele voorbeelden. Echter, zel-
den is een staat daadwerkelijk veroordeeld voor staatsterrorisme. Een grote 
uitzondering hierop vormt Libië met betrekking tot de Lockerbie-aanslag op 
21 december 1988. Waardoor komt dit?   
  

Zoals Max Weber schrijft in Politik als Beruf is een van de definiërende ken-
merken van een soevereine staat het geweldsmonopolie. Wanneer een staat 
geweld gebruikt wordt dat met andere termen aangeduid, bijvoorbeeld met 
oorlog of (nationale) zelfverdediging. Het woord terrorisme wordt over het 
algemeen gebruikt voor terroristische acties door niet-overheidsactoren of 
subnationale organen tegen de bevolking van een staat of tegen een staat zelf. 
In de Amerikaanse wet staat dat daden van erkende staten überhaupt niet als 
terrorisme kunnen worden bestempeld. Er bestaat echter geen internationale 

consensus over de wettelijke of academische defi-
nitie van terrorisme. 

Eenzijdig gebruik van ‘terrorisme’ 
Laten we kijken naar een voorbeeld dat verdui-
delijkt hoe staatsgeweld kan worden geduid. 
Op 17 oktober 1961, tijdens de Algerijnse Oor-
log (1954-1962), demonstreerden in Parijs zo’n 
30.000 Algerijnen op vreedzame wijze voor de 
onafhankelijkheid van Algerije. Onder leiding 
van hoofdcommissaris Maurice Papon werden 
ze hardhandig onderdrukt. Op een brug over de 
Seine, de Pont de Neuilly, werd een grote groep 
demonstranten door de politie en de Mobiele Een-
heid van twee kanten ingesloten en vervolgens 
systematisch neergeschoten. Op andere plekken 
werden de betogers door politiekogels en pikhou-
welen gedood. Aan de agenten beloofde Papon 
bescherming indien ze vervolgd zouden worden. 
Naar schatting hebben meer dan tweehonderd 
mensen het leven gelaten. Het gros werd in de Sei-
ne gegooid en is nooit meer teruggevonden. Tot op 
heden zijn er slechts tweeëndertig doden erkend. 

Ten tijde van deze gebeurtenissen is er door de 
Franse nationale media nauwelijks een woord 

DE TERM TERRORISME WORDT 
NIET ALLEEN EENZIJDIG, MAAR 
OOK INCOMPLEET GEBRUIKT

DE FRANSE MINISTER-PRESIDENT 
MOET WORDEN AANGEKLAAGD 

VOOR STAATSTERRORISME
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Schaatsen, Skye, 
Singlefeestje
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 /// Djuna Spreksel   Beeld /// Masha Emelyanova  
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V an Dinther is een groot gedeelte van zijn tijd bezig met eten, vertelt hij 
onder het genot van een sigaar en een kop koffie op een zonnig terras in 
Nijmegen. Ten minste één keer per week gaat hij voor zijn rubriek in de 

Volkskrant uiteten. Het is iets waar hij zich altijd enorm op verheugt. Als hij zelf 
kookt, staat hij zeker een uur in de keuken. Van Dinther is altijd nieuwsgierig naar 
onbekende smaken. Dat werd hem in zijn jeugd met de paplepel ingegoten: zijn 
vader was bedrijfsleider bij de Spar. ‘Dat was in de tijd dat supermarkten opkwa-
men. Men was aan het onderzoeken wat je nu wel, en wat je nu niet in een su-
permarkt kon verkopen. Wat werkt qua producten, en hoe moet een supermarkt 
eruitzien? De Spar van mijn vader werd een soort testsupermarkt. Daarom nam 
mijn vader steeds bijzondere producten mee naar huis. Ik weet nog dat hij voor 
het eerst één kiwi meebracht. Ik en mijn broers moesten er allemaal van proeven 
en vertellen hoe we ‘m vonden. Mijn vader bracht een kaasfondue mee naar huis 
toen niemand die nog gebruikte, om hem uit te proberen en aan klanten te kun-
nen vertellen hoe het werkte.’ 

Toen Van Dinther de School voor Journalistiek afrondde en in 1991 bij de Volks-
krant ging werken, werd er met geen letter over gastronomie geschreven. ‘Dat 
was niets voor zo’n links medium, vonden ze zelf. Eerder een rechtse hobby voor 
rijke mensen. De Volkskrant was ervan overtuigd dat het lezers niets interes-
seerde. Uitnodigingen voor proeverijen verdwenen zo in de prullenbak. Laat mij 
er eens naartoe gaan, zei ik. Daarna kwam er een vaste rubriek. Vanaf dat mo-
ment groeide eten uit tot een steeds belangrijker en groter onderwerp om over 
te schrijven.’

Opgetild door fantastisch eten
Wekelijks doorkruist Van Dinther het land, op zoek naar nieuwe en spannende 
gastronomische concepten in restaurants. Hij gaat op een vaste manier te werk. 
‘Schrijven over eten gaat over veel meer dan het eten alleen. Ik zorg altijd dat ik 
anderhalf uur van tevoren aanwezig ben. Dan loop ik rond in de buurt. Waar ben 
ik eigenlijk? In het restaurant let ik op sfeer, entourage, de ontvangst. Als ik mijn 
bord heb gekregen, is het eerste wat ik doe: echt kijken. Hoe wordt het gerecht ge-
presenteerd? Daarna ga ik alle onderdelen afzonderlijk van elkaar proeven, zoals 
sausjes. Pas later maak ik bepaalde combinaties en proef ik die. En ondertussen 
schrijf ik meteen. Dat schrijven heb ik nodig, heb ik gemerkt. Alleen als ik schrijf, 
dwing ik mezelf echt tot een oordeel.’

Eten is van grote invloed op Van Dinthers gemoedstoestand. ‘Van slecht eten kan 
ik heel ongelukkig worden, en andersom werkt het ook zo. Als ik chagrijnig ben 
en ik eet fantastisch, dan voelt het alsof ik word opgetild. Ik zweer bij goede, lo-
kale, biologische producten. Ik wil altijd precies de achtergrond van een product 
weten. Als je écht goede groenten hebt, dan hoef je ze alleen maar te koken. Alles 
wat je er verder mee doet, is eigenlijk zonde.’

Krokodillen op de kaart
Van Dinther vertelt dat hij alles lust en alleen bepaalde dingen vanuit principe 
niet eet, zoals eendenlever en bedreigde diersoorten. ‘Pens, dat vind ik niet ge-
weldig. Maar als ik in Spanje ben, dan bestel ik het juist. Sommige dingen moet je 
leren eten. Ik denk steeds: misschien vind ik het nu wel écht lekker.’ Hij had zijn 
bijzonderste culinaire ervaring in El Bulli, een veelgeroemd Catalaans restaurant 
in Roses, Spanje. ‘Daar ontmantelen ze een klassiek gerecht volledig, om het ver-
volgens op een hele nieuwe en andere manier weer op te bouwen.’ Van Dinther 
weet nog precies wat hij er at, ook al is het jaren geleden. Gelukzalig: ‘Eendenton-
getjes met ravioli van peer in zeewiersaus en stukjes zwaardschede.’ De klassieke 
Spaanse ‘tortilla de espagnol’ werd er geserveerd in een cocktailglas, met schuim 
van aardappel erop. ‘Dat was écht spannend.’

Hoewel er voor Van Dinther niets leukers bestaat dan een bijzonder gerecht, is hij 
er niet op gespitst om per se iets raars of exotisch te eten. ‘Ik ga echt niet gefor-
ceerd op zoek naar de krokodillen op de kaart. Tenzij het echt een plaatselijke 
delicatesse is, dan moet ik het proberen.’ Een stukje schildpad hier en daar gaat er 
bij deze beroepseter dus best prima in. Jammie! 

Spaanse tortilla’s 
in cocktailglazen 
Culinair journalist Mac van Dinther (1958) schrijft al twin-
tig jaar voor de Volkskrant over alles wat met gastronomie 
te maken heeft. Binnenkort verschijnt zijn derde boek over 
eten: Lessen in lekkers. Hij brengt – hoe kan het ook anders – 
een ode aan goed eten.   Tekst /// Djuna Spreksel    Beeld /// Anne Posthuma    

Muziek
Skye & Ross from Morcheeba
Dat oktober de maand is waarin het ADE-geweld zoals 
ieder jaar weer losbarst, hoeven we jou als cultureel 
onderlegde FGw-student natuurlijk echt niet meer te 
vertellen. Maar wat doe je als je er stiekem geen snars 
aan vindt, die eeuwige elektronische dancemuziek? Dan 
bezoek je Paradiso om een veel betere reden: een avond 
met Skye Edwards en Ross Godfrey, twee leden van de 
Britse rock-triphop-downtempo soulband Morcheeba, 
die sinds 1996 maar liefst elf albums uitbracht. Nu is 
daar een nieuwe samenwerking én twaalfde album 
bij: Skye|Ross. Met een stem als die van zangeres Skye 
belooft dat veel goeds.
Maandag 17 oktober 2016 – Paradiso – Kaartje € 22 – 
Aanvang 20.30 uur

Sport
Seizoenscursus schaatsen op de Jaap Eden-
baan
Oktober is aangebroken en dat betekent dat de herfst 
officieel zijn intrede heeft gedaan. Helaas, de dagen 
worden korter en kouder. Dan kunnen we er maar beter 
het beste uit halen en alvast de ijzers onder binden om 
te oefenen voor de Elfstedentocht komend jaar. Die is als 
sinds 1997 niet meer gehouden, maar nu gaat hij er écht 
weer komen hoor. So you better be prepaired. En dat 
is een koud kunstje met een cursus van twintig weken 
om je techniek te verbeteren. En gelukkig, de lessen 
zijn geschikt voor iedereen: ook als ietwat a-sportieve 
enthousiasteling ben je van harte welkom.
Start van de lessen op maandag 17 oktober, daarna 
de hele herfst en winter zeven dagen per week – Jaap 
Edenbaan – Cursusprijs €250 – Tijden verschillen 

Intellectueel
Elementair Uurtje: Terrorisme
Wanneer gaat het in het nieuws eigenlijk níet over de 
strijd tegen ‘terrorisme’? De hoogste tijd dus om dat 
begrip eens tot op de bodem uit te pluizen. Wat verstaan 
we er precies onder? Wat zijn de motieven van terro-
risten? In hoeverre verschilt het huidige terrorisme van 
dat uit het verleden? Sprekers en experts Edwin Bakker, 
Jeanine de Roy van Zuijdewijn en Nikki Sterkenburg 
voorzien het begrip terrorisme van context en bieden 
handvatten in de bestrijding ervan. Dit alles krijg je op-
gediend in een overzichtelijke cocktail die kenmerkend 
is voor het Elementaire Uurtje: de eerste twintig minuten 

bestaan uit een minicollege, gevolgd door een interview 
met een onderzoeker of journalist. Ten slotte nemen de 
kenners twintig minuten om al je brandende vragen van 
een helder antwoord te voorzien. 
Woensdag 5 oktober 2016 – Spui 25 – Gratis, vooraf 
aanmelden – Aanvang 17.00 uur

Cultureel
Cursus portretfotografie bij FOAM
Deze maand organiseert hét fotografiemuseum van Am-
sterdam een cursus portretfotografie van vier weken. In 
die periode werk je toe naar een eigen serie portretfoto’s 
en haal je inspiratie uit bekende meesters, waarvan er 
iedere week eentje centraal staat. Een uitgelezen kans 
om eindelijk een oude hobby weer eens op te pakken, 
nieuw talent te ontdekken of gewoon wat te spelen met 
een camera. Wie weet wat er allemaal uit voortkomt. Je 
hoeft zelf geen supersonische camera in je bezit te heb-
ben; daar zorgt het museum voor. Klikken maar!
Bijeenkomsten op 8, 15, 22 en 29 oktober – FOAM – €140 
(incl. alle workshopmaterialen) – Cursusdagen van 13.00 
tot 16.00 uur

Feest
Singlefeestje @ Melkweg
Inmiddels is het een welbekend en vertrouwd concept: 
lekker dansen en sjansen op die heerlijke 90’s-hit die 
je zojuist zelf uit een van de vele, enorme platenbakken 
hebt gevist die voorin de zaal staan. Lekker snuffelen 
tussen de golden oldies en je keuze alleen nog even 
overhandigen aan 3FM dj Frank van der Lende die ‘m zó 
voor je opzet. Klagen over de muziek is er op deze avond 
(gelukkig) dus niet meer bij en waarom zou je ook? Je 
kunt je energie wel beter gebruiken, bijvoorbeeld door 
heerlijk mee te zingen met Britney, de Spice Girls of zelfs 
Natalie Imbruglia. Kennen we die nog?
Vrijdag 28 oktober 2016 – Melkweg – € 10 – Van 23.00 tot 
04.00 uur

DE ODE



Wie binnenkomt bij Emile Smits ziet het meteen: we hebben hier te maken met een heuse whiskyliefhebber. 
Verspreid door de woonkamer staan meerdere kasten vol met flessen drank. In de boekenkast houden lege 
flessen met oude etiketten rijen boeken overeind. Emiles liefde voor whisky begon nadat hij op veertienjarige 
leeftijd een avond ‘kledderlam’ was geworden van kanonbier en er helemaal klaar mee was. ‘Whisky was 
luxe en ouderwets, en gewoon stoer. Omdat ik het zo lekker vond ben ik later gaan werken in een whiskycafé. 
Daar heb ik steeds meer over whisky geleerd.’

Tegenwoordig werkt Emile voor een online whisky-cognac-rum-en-spiritsveiling en heeft hij ook kennis van 
en interesse in andere gedistilleerde dranken. ‘Whisky en andere dranken worden steeds populairder om in te 
handelen of te investeren. Zelf doe ik dat niet. De status die peperdure oude whisky soms heeft vind ik onzin-
nig. Mij gaat het om de geschiedenis van de flessen en het verhaal erachter. En ik wil natuurlijk ook gewoon 
de drank kunnen proeven die ik koop!’ Emile loopt naar de keuken en trekt een fles kersenbrandewijn uit een 
oude houten kast. ‘Op het etiket staat dat hij in Wenen, Duitsland is gemaakt. Dat trok mijn aandacht. Ik ben 
de geschiedenis van deze fles uit gaan zoeken en het blijkt dat hij is gestookt tijdens de Duitse bezetting van 
Wenen in de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat er staat dat de kersenbrandewijn in Duitsland is gemaakt!’

Het is duidelijk dat Emile veel weet van oude flessen drank en de geschiedenis ervan. Zonder enkele pauze 
vertelt hij het ene na het andere verhaal over het vroegere ambachtelijke productieproces, over de verande-
ringen daarin door de jaren heen en over het verschil in smaak die je daardoor kunt proeven. Hij onderbreekt 
zijn verhaal alleen even om voor ons een glaasje in te schenken. Sinds kort organiseert Emile ook twee dins-
dagen per maand een whiskyproeverij onder de naam ‘Old Spirit Lab’ in Café Bax. ‘Ik wil mensen triggeren 
om écht te proeven. Dat doe ik door oude flessen naast nieuwe te zetten. Alleen door te vergelijken proef je 
echt het verschil.’ 

Menig FGw’er spendeert heel wat tijd met zijn neus in de boeken. Toch is 
het niet verkeerd om de wetenschappelijke wereld af en toe te ontvluch-
ten. Wat doet de geesteswetenschapper in zijn vrije tijd? Deze keer: Emile 
Smits (1988). Hobby: whisky.   Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Anne Posthuma
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