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Chaos 
Een onbeschaamd kijkje achter de schermen van Babel: ‘Het komt erop neer dat hij don-
derdag en vrijdag geen tijd meer heeft om het interview in te plannen. Excuus, maar ik kan 
er op dit moment even niks anders van maken.’ Tsja, daar zit je dan. Twee uur voor het 
interview met een regisseur - wiens stuk over de radicalisering van Nederlandse moslims 
zo mooi actueel en interessant zou zijn voor het oktobernummer - horen dat hij door ziekte 
in tijdnood zit en daarom niet meer met ons kan afspreken.

Een aantal dagen daarvoor was een van ons met een redacteur afgereisd naar een terrein 
vol kantoorpanden ergens buiten de ring voor een ander interview. Na heel wat heen- en 
weer gemail was het eindelijk gelukt om een afspraak te maken. Na aankomst bij de af-
gesproken plek zag je  de paniek echter in de ogen van de redacteur: ‘Ik krijg nú een mail 
van de contactpersoon van Ruut Weissman: hij heeft vandaag helemaal geen tijd voor ons!’ 
(Uiteindelijk bleek hij wél tijd te hebben, zie het stuk op pagina 20)
 
Improviseren kun je leren en met wat doorzettingsvermogen, veel noodtelefoontjes, handen 
in het haar en liters koffie hebben we de chaos van dit oktobernummer overleefd. Want 
naast interviewafzeggingen was er ook sprake van lichte chaos in onze redactie, waarin 
een paar redactieleden afscheid namen en we enkele nieuwe redactieleden verwelkom-
den. Ze brachten nieuwe energie en een frisse blik, maar hadden ook vanzelfsprekend een 
beetje begeleiding nodig. Om te voorkomen dat ze niet zouden verdrinken in de chaos en 
het geregel dat het maken van een blad met zich meebrengt.     

En dat was niet het enige. De inhoud van verschillende artikelen werd omgegooid, illustra-
ties werden vervangen door foto’s, sommige rubrieken belandden in de prullenbak, andere 
rubrieken kregen een nieuw jasje (zoals 'De onderzoekende mens', pagina 4, ‘De ode’, 
pagina 13 en ‘De agenda’, pagina 23). We introduceerden nieuwe rubrieken (zoals ‘Practica 
humanitatis’, pagina 4 en ‘Bugra’, pagina 12) en op de valreep besloten we toch nog een 
extra artikel toe te voegen (‘De vluchtelingencrisis in perspectief’, pagina 22).

Chaos hoort bij het maken van een magazine, maar het hoort ook bij het normale studen-
tenleven. Want om ons heen kijkend waren wij echt niet de enigen die kampten met dit pro-
bleem. De eerste studieweken verlopen zelden vlekkeloos: onbekende collegezalen moeten 
gevonden worden, studieboeken worden lastminute her en der gekocht en iedereen is na 
een lange zomer überhaupt altijd weer even vergeten dat studeren daadwerkelijk tijd kost. 

Wij hebben de chaos inmiddels maar omarmd en voor je ligt gewoon weer een mooie 
nieuwe Babel.

Aimée Plukker en Anne Wijn
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negentig de populariteit van het genre. Uitgere-
kend een documentaire over insecten werd een gi-
gantische hit in de bioscoop. De film Microcosmos 
bood dankzij innovatieve technologie de mogelijk-
heid de wereld te bekijken door de ogen van deze 
dieren. De media en nieuwe technologie stelden 
ons in staat ons in te leven in een insect, waardoor 
niet alleen de scherpe scheidslijn tussen mens en 
dier vervaagde, maar gelijktijdig de belangstelling 
voor dieren explosief toenam. De nieuwe techno-
logie, waarmee op intieme wijze de leefwereld van 
insecten werd geopenbaard, bood mensen immers 
voor het eerst de mogelijkheid zich te verplaatsen 
in het leven van een insect.  

Het lot van de ambiguïteit 
Ondanks de wereldwijde erkenning en toenemen-
de interesse in dieren, lijkt vooral de Nederlandse 
cultuur een dubbelzinnige houding in te nemen 
tegenover dieren. Reesink slaat zijn armen over  
elkaar en kijkt peinzend in de verte. ‘Enerzijds 
hebben we de Partij voor de Dieren, terwijl het 

land anderzijds wordt gekenmerkt door de groot-
ste bio-industrie van Europa.’ Dat deze maat-
schappelijke ambiguïteit terug te vinden is in 
de hedendaagse beeldcultuur blijkt uit de wijze 
waarop dierlijke cartoons fungeren als verfraaiing 
van verpakkingen van bepaalde voedingsproduc-
ten. Afbeeldingen van varkentjes die half op hun 
zij liggend een flink stuk worst naar binnen wer-
ken, worden gebruikt om vlees aan te prijzen. ‘Het 
feit dat uitgerekend slagerijen deze illustraties ge-
bruiken, duidt op een absurde dubbelzinnigheid,’ 
verzucht Reesink. ‘Tegelijkertijd wijst dit op het 
feit dat we leven in krankzinnig boeiende tijden, 
met name voor een discipline als Animal Studies.’ 
Onze gedraging tegenover dieren bevat een diep-
gewortelde tegenstrijdigheid die tot uiting komt in 
de beeldcultuur. Toch lijkt deze ambiguïteit ook in 
Reesink zelf schuil te gaan. Naast zijn werkzaam-
heid als lid van het College van Advies voor de 
Partij van de Dieren is Reesink ook werkzaam als 
rondleider in Artis. Wellicht de reden dat Reesink 
zich niet zozeer een dierenactivist zou willen  

noemen: ‘Het is juist kenmerkend voor een weten-
schapper aan beide kanten van de medaille kennis 
op te doen. Juist deze tegenstrijdigheden zijn inte-
ressant vanuit wetenschappelijk oogpunt.’ 

Een rooskleurige toekomst 
Momenteel is Reesink bezig met het schrijven van 
een inleidend boek over Animal Studies. Daarnaast 
bouwt hij aan een netwerk van academici die zich 
specialiseren in dieren, met als doel kennis binnen 
het vakgebied te vergroten. De goedlachse Reesink 
is overtuigd van een rooskleurige toekomst voor 
zijn discipline. Hoewel universele erkenning voor 
Animal Studies voorlopig nog ver weg lijkt, heeft 
Reesink vertrouwen in een verdere en spoedige 
ontwikkeling van deze discipline. Reesink glim-
lacht en vervolgt op zachte, maar vastberaden 
toon: ‘Uiteindelijk zal het in Nederland mogelijk 
worden bachelor- en masteropleidingen te volgen 
in Animal Studies.’ 

Dat geesteswetenschappers de culturele producten van de mens be-
studeren is een algemeen geaccepteerde aanname. Op de vraag of 
het nodig is ook dieren binnen de geesteswetenschappen te bestude-

ren, wordt echter vaak sceptisch gereageerd. Universitair docent Maarten 
Reesink veegt deze twijfel van tafel wanneer hij stelt dat dieren wel degelijk 
cultuur hebben. Als een van de initiators en promotor van Animal Studies in 
Nederland benadrukt Reesink het nut van het bestuderen van dieren als cul-
turele producten. 

Animal Studies bestudeert de relatie tussen mens en dier in de maatschap-
pij. Dat deze relatie door de jaren heen sterk aan veranderingen onderhevig 
is geweest, legt Reesink uit: ‘In navolging van René Descartes werd vroeger 
aangenomen dat mensen denken en dieren niet. Waar de mens een ziel heeft, 
zou het dier slechts vastzitten in een dierlijk lichaam, zonder geest.’ Dat deze 
aanname in de loop der jaren is veranderd, blijkt uit een toegenomen bewust-
wording van de gelijkenissen tussen mens en dier, aldus Reesink. Het is een 
ontwikkeling die al langer gaande is. Dieren worden al decennia lang ver-
menselijkt in populaire audiovisuele cultuur. Reesink gaat op het puntje van 
zijn stoel zitten en vervolgt op fanatieke toon: ‘Niemand heeft Mickey Mouse 
ooit echt als dier ervaren. Hij draagt kleertjes en beleeft avonturen, waardoor 
hij eigenlijk een klein mensje is geworden. Toch lijken we ons pas de laatste 
jaren bewust te zijn van het feit dat we dieren voortdurend menselijke eigen-
schappen toekennen.'

De rol van de media 
Dat deze vermenselijking ook kan omslaan in een negatieve verbeelding van 
dieren legt Reesink uit aan de hand van de film Jaws. ‘Hoewel er briljante 
analyses zijn gedaan van Jaws, wordt het belangrijkste vergeten, namelijk dat 
de film gaat over dieren.’ Jaws suggereert dat haaien een gevoel van wraak en 
haat koesteren, wat Reesink stellig ontkent. ‘De film geeft een vertekend beeld 
van de haai en heeft het imago rondom het dier op negatieve wijze gevormd. 
Het doet geen recht aan de realiteit. ‘Haaien zijn immers geen moordlustige 
machines die vanuit haatgevoelens achter specifieke mensen aan gaan.’ 

Dat de media echter ook kunnen dienen als bemiddelaar in een poging mens 
en dier nader tot elkaar te brengen, blijkt uit het sterk toenemende aantal 
natuurdocumentaires. Hoewel natuurdocumentaires in Nederland vooral de 
afgelopen jaren erg in trek zijn, groeide op internationaal niveau begin jaren 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de docenten aan de FGw eigenlijk? Waar geven zij 
les in, waar doen zij onderzoek naar en waarom juist dáár 
naar? Deze maand: Maarten Reesink (1963), televisie-
wetenschapper, docent bij Media en Cultuur en promotor 
van Animal Studies in Nederland. 
Tekst /// Gwyneth Sleutel    Beeld /// Bob van Helden 
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Steve Jobs’ 
literaire omslag

Wie in de bibliotheek van het P.C. Hoofthuis zijn Dell openslaat voelt 
zich een kneus: overal fonkelen de witte appeltjes op de matgrijze 
opengeslagen Macbook Pro’s en Airs. Apple is een dijk van een merk 

met een niet te evenaren aantrekkingskracht, die zich inmiddels uitstrekt tot de 
meest digifobe studenten. Iedereen wil Apple. Maar wie had ooit gedacht dat de 
geesteswetenschappen een fundamentele rol hebben gespeeld bij de oprichting 
van een van de meest succesvolle technologiebedrijven ter wereld?

Medeoprichter- en latere directeur van Apple Steve Jobs staat bekend als de 
man die Apple vanaf de jaren negentig ontwikkelde als een vooruitstrevend soft-
warebedrijf en het tevens tot mondiale koploper op het gebied van innovatieve 
hardware maakte. Een iPhone, iPad of Macbook is niet alleen reuzehandig en 
gebruiksvriendelijk, het is ook een geliefd esthetisch object. De creatieve geest 
van Steve Jobs is hierin even belangrijk geweest als zijn technische inzicht. 
Jobs vond de eerste jaren van zijn opleiding in de elektronica moeilijk: het was 
saai en hij haakte al snel af. Het omslagpunt kwam echter toen hij het werk 
van Shakespeare leerde kennen. Hij was gefascineerd door King Lear en begon 
vakken Engelse literatuur te volgen. Hij leerde dat er een wereld buiten de 
technologie bestond en nam zelfs lessen creatief schrijven en volgde een kal-
ligrafiecursus. Naar eigen zeggen zou de software van Apple zonder die cursus 
nooit zulke mooi afgewerkte lettertypes hebben gehad.

Jobs is tot aan zijn dood geïnteresseerd gebleven in kunst en literatuur. Het 
betrekken van esthetica in het ontwikkelen van technologie is wat Apple groot 
heeft gemaakt. Een bredere visie op technologie en een gevoel voor schoonheid 
waren nodig om Apple zo rendabel te krijgen als het vandaag de dag is. Met 
dank aan de geesteswetenschappen dus. 

Het blijft een veelgestelde vraag: wat is het praktisch 
nut van de geesteswetenschappen? Babel benadrukt 
iedere maand het belang van de geesteswetenschap-
pen aan de hand van een onverwachts voorbeeld uit 
de dagelijkse praktijk. Deze maand: zonder humani-
ora geen Macbook.   Tekst /// Anne Wijn   Beeld /// Masha Emelyanova

WE LEVEN IN KRANKZINNIG BOEIENDE 
TIJDEN, MET NAME VOOR EEN 

DISCIPLINE ALS ANIMAL STUDIES
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In wijnmaand oktober verschijnt ook dit jaar weer De Grote 
Hamersma. Zo’n 3000 wijnen worden in deze inmiddels beroemde 
wijngids van wijnjournalist Harold Hamersma (1956) besproken. 

Maar hoe blijf je leuk schrijven over steeds hetzelfde product?   
Tekst /// Aimée Plukker en Vincent Smit   Beeld /// Jan van Helden

Stem des 
volks voor 

de wijndrinker

We treffen Harold Hamersma in de keuken 
van Mevrouw Hamersma, de kookboek-
winkel die zijn vrouw overnam na het 

overlijden van de vorige eigenaresse. Terwijl Ha-
mersma onze glazen vult, valt het op dat de keu-
ken grotendeels in beslag wordt genomen door 
een flink aantal flessen wijn. De avondzon die door 
de ramen schijnt voorziet het voorste gedeelte van 
de winkel van een aangenaam warm licht. Op de 
grond ligt Lana (de enorme Berner Sennen hond 
van de Hamersma’s) , rustig te slapen. ‘Op de ken-
nismaking!’, zegt de professioneel prooster en 
tooster van onder andere NRC Handelsblad en 
Het Parool, terwijl onze gevulde wijnglazen tegen 
elkaar klinken. ‘Waar gaan we het eigenlijk over 
hebben?’ 

Professionele hobbyist
Opvallend kenmerk van De Grote Hamersma, maar 
ook van andere stukken van deze wijnjournalist, 
is de speelse manier waarop verschillende wij-
nen worden beschreven. Het werk van Hamer-
sma is dan ook vooral bedoeld voor de alledaagse 
supermarktwijndrinker en staat ver af van het  
typische vakjargon van vinologen. ‘Om te beginnen 
ben ik bovenal schrijver; dat is het belangrijkst,’ 
benadrukt Hamersma. ‘Toen ik dertien was kocht 
ik mijn eerste schrijfmachine bij de firma Mool-
huijsen in de Paleisstraat. Vanaf dat moment ben 
ik begonnen met schrijven voor schoolkranten, 
blaadjes enzovoort. Korte, een beetje rare verha-
len, zoals bijvoorbeeld Roald Dahl dat deed. Op 
mijn 21e werd zo’n verhaal van mij opgepikt en 
gepubliceerd door Avenue, toentertijd de moeder 
aller glossy’s.’ 

Met dit verhaal solliciteerde Hamersma als copy-
writer in de reclame-industrie; overtuigd dat je 
van het schrijven van verhalen alleen niet kon le-
ven. In die periode was hij overdag te vinden op 
kantoor, maar was hij buiten werktijden vooral 
bezig met zijn passie: wijn. Een liefde die hij al op 
jonge leeftijd leerde kennen, net als zijn vrouw 
Karin, die hij ontmoette rond zijn zeventiende. 
‘Zij kookte en ik zocht in de supermarkt wijn uit. 
En dan vond ik het leuk om er dingen bij te lezen. 
Zoals het boek van de grote wijnschrijver van die 
tijd Hubrecht Duijker, waarvoor ik toen lang heb 
moeten sparen. Sommige mensen sparen treintjes 
of postzegels, wij houden van eten en wijn.’

Halverwege de jaren tachtig werd Hamersma  
gevraagd voor de Haagse Post (nu HP/de Tijd). In 

eerste instantie om over eten te schrijven, maar 
later vooral over wijn. ‘Mijn kennis over wijn was 
toen al heel groot door zelfstudie, een zaterdag-
baantje bij een wijnwinkel, vakanties naar wijn-
gebieden, maar bovenal door te proeven. Wanneer 
mensen vragen hoe ik zo goed over wijn kan schrij-
ven zeg ik: proeven, schrijven, proeven, schrijven, 
proeven, schrijven.’

Schrijven over zintuigen
In de jaren daarna en met name vanaf 2003, toen 
Hamersma fulltime ging werken als wijnjournalist, 
ontwikkelde en vervolmaakte hij zijn schrijfstijl 
met de fantasievolle en informele toon waar hij 
nu bekend om staat. ‘Ik wilde de stem des volks 
zijn; mensen bereiken in gewonemensentaal. Ik 
wilde duidelijk maken dat wijn niet alleen voor 

de notaris of de burgemeester is, maar dat men in 
Italië, Spanje en Frankrijk bijna dagelijks een glas 
wijn drinkt bij het eten. Waarna ze er vervolgens 
lekker met elkaar over lullen en waardoor ze het 
eten beter laten smaken. Ook wordt het er veel ge-
zelliger door. Dit doe ik met het streven om elke 
wijn tenminste één leuk woord, of een verrassende 
zinswending mee te geven. Ik rust niet voordat ik 
dat heb gedaan.’ 

‘Meubeltoonzalengevoel’ of ‘Maarten van Rossem-
achtige knorrepot’ zijn voorbeelden van typische 
‘Hamersmasiaanse’ woorden of zinswendingen. 
Hamersma is dan ook wars van clichés. ‘Mensen 
die constant praten over bramen en pruimen en 
vruchten die je nog nooit geproefd hebt, daar ge-
loof ik niet in. Ik praat wel af en toe over fruit, >> 

SOMMIGE MENSEN 
SPAREN TREINTJES 

OF POSTZEGELS, 
WIJ HOUDEN VAN 

ETEN EN WIJN

HET INTERVIEWHET INTERVIEW
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maar omschrijf een wijn toch liever als een “zwaar 
geparfumeerde Etosverkoopster op een drukke 
zaterdagmiddag”. Met zo’n omschrijving snap je 
ook hoe de wijn ruikt. In mijn leukste proefnoti-
ties wordt eigenlijk de hele wijn niet besproken, 
maar weet je wél hoe hij smaakt. “Jodiumfluiste-
ring” is weer een voorbeeld van een mooi woord 
dat ik heb verzonnen. Door dit unieke taalgebruik 
in mijn publicaties en in De Grote Hamersma be-
landde ik vorig jaar in De Taalstaat van Frits Spits. 
Daar was ik erg blij mee.’

De Txakoli in onze wijnglazen vraagt natuurlijk 
om de deskundige blik van onze wijngoeroe. Ha-
mersma vertelt ons dat het een wijn is uit Spaans 
Baskenland, gemaakt van de hondarribi zuri-druif. 
‘55 hectare aan wijnranken, meer is het niet. Afijn, 
de theoretische uitleg.’ Hamersma beschrijft de 
Txakoli liever als een ‘vrolijke, schuimende, op-
gewonden wijn. Een wijn van het model dat met 
de bal van zijn voet op de grond staat en nerveus 
zit te trippelen. Ritalintypetje, ADHD. Maar zijn 
we dat tegenwoordig niet allemaal? Hij is jong, 
fris, onstuimig. Hij wil eruit!’ Op deze wijze zou 
Hamersma de wijn beschrijven; de nervositeit 
van de wijn benadrukt door de korte zinnen. ‘Dit 
is geen slow Chardonnay, het is nerveuze wijn die 
wil ontsnappen uit het glas voordat je hem aan je 
mond hebt gezet. Witte kruisbesjes gaan op kruis-
snelheid via je huig naar links via een smaakpapil, 
als een tongrasp knalt ie naar beneden en neemt 
dan en passant wat groene appel mee. Een granny 
smith. Zoiets.’

Proeven volgens een strakke planning
Hoe Hamersma op deze eindeloze stroom metafo-
ren komt, verklaart hij zelf door het feit dat zijn 
gedachten nou eenmaal zo werken. ‘Ik hou van 
associëren. Ik zie woorden waar anderen geen 
woorden zien. Constant krijg ik inspiratie, wat ver-
moeiend kan zijn als ik met iemand aan het praten 
ben. Ik ben bovenal schrijver met als specialisme 
een grote liefde voor wijn.’ Hamersma is een snel-
schrijver of ‘topsporter’ zoals hij dat zelf trots 
noemt. ‘Als ik niet kan schrijven dan kan krijg ik 
“ontwijningsverschijnselen”. Schrijven is ademen, 
ademen is schrijven.’

Van ‘ontwijningsverschijnselen’ zal Hamersma 
gelukkig niet snel last krijgen. ‘Het wijnproeven 
vergt een strak regime. Ik onderhoud mezelf als 
een soort topsporter, want zo functioneer ik ge-
woon. Hoe gek het ook klinkt met het proeven van 
achtduizend wijnen per jaar: ik drink nooit teveel 
en word nooit dronken, want ik weet dat ik daar 
de volgende dag last van heb. Dat kan ik als top-
sporter niet hebben. Voor De Grote Hamersma heb 

ik 120 dagen eenzame opsluiting op rij gehad en 
soms heb je dan een wat zwaardere dag. Ik publi-
ceer ook heel veel: mijn boeken, stukken voor NRC 
Handelsblad, NRC.nl, Het Parool, Lekker, Plus Ma-
gazine en wat los wordt gevraagd.’

Voor deze verschillende publicaties gebruikt Ha-
mersma afwisselende tonen. ‘Afhankelijk voor wie 
je schrijft, pas je je toon aan. De toon voor een stuk 
in NRC Handelsblad is anders dan voor een stuk in 
Het Parool; dat is bijvoorbeeld veel Amsterdamser 
en jovialer. NRC Handelsblad is weer een streepje 
intellectueler, meer feitelijk en theoretisch, waar-
door ik teruggrijp op marktrapporten en analyses. 
Dat is ook leuk, want ik houd ervan om ingewik-
kelde theorie in gewonemensentaal te vertalen. 
Een goed voorbeeld hiervan is mijn boek Wijnreis 
door mijn lichaam. Tien jaar wetenschappelijke 
publicaties over wat wijn voor je leven en je lever 
doet, vertaald naar gewonemensentaal.’

Deze oktober komen naast zijn reguliere activitei-
ten zowel De Grote als de nieuwe Kleine Hamersma 
uit, waarin verschillende wijnen onder de €7,50 
worden besproken. ‘Die Grote Hamersma is toch 
een enorme pil in het luxeschap, genaaid met een 
lintje en in kleurtjes en tralala hupsakee. Deze 
kleine pocket is laagdrempelig.’ Naast een pocket-
editie zal De Grote Hamersma dit jaar ook een 
wijn/spijsbijbel bevatten. ‘Die ga ik nu schrijven, 
dus dat wordt weer eenzame opsluiting.’ Maar de 
lach op zijn gezicht verklapt dat deze snelschrijver 
nog lang niet ‘uitgewijnd’ is. 

Babel

ALS IK NIET KAN 
SCHRIJVEN KRIJG IK 
ONTWIJNINGSVER-

SCHIJNSELEN
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Met zijn verse havo-diploma op zak koos Huib de Zeeuw, toen zestien, 
voor de studie Journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. In 
het kader van die studie moest hij al gauw een reis maken naar Tur-

kije, een reis die bepalend zou worden voor zijn carrière. De Zeeuw raakte 
gefascineerd door het Midden-Oosten en al snel volgden reizen naar Israël 
en de Palestijnse gebieden, Egypte en Marokko. Hij miste echter kennis van 
de taal om daar gedegen journalistiek te bedrijven en besloot na het behalen 
van zijn diploma Arabisch te gaan studeren aan de UvA.

Na Ede verruild te hebben voor Amsterdam, merkte hij al snel dat de Ara-
bische taal niet zo gemakkelijk te leren was als gehoopt. Doordat hij naast 
zijn studie al druk aan zijn journalistieke carrière aan het werken was, heeft 
hij bij zijn studie enkele steekjes laten vallen. ‘Het idee om mijn werk, mijn 
studie en de studentenvereniging waar ik me ook nog bij aansloot te combi-
neren, heeft niet zo goed uitgepakt. Resultaat was namelijk dat ik mijn bsa 
niet haalde. Ik was genoodzaakt te stoppen’. Desondanks heeft hij geen spijt 
van zijn toenmalige studiekeuze: ‘Arabisch is en blijft een waanzinnig mooie 
taal en ik ben blij met alles wat ik van de studie meegepikt heb. In mijn werk 
compenseer ik mijn gebrek aan taalvaardigheid met mijn kennis van de re-
gio, hoewel ik nog wel mijn Arabisch bijspijker.’ 

Vast in Iran
Die kennis deed De Zeeuw op tijdens de vele reizen die hij door het Midden-
Oosten maakte gedurende zijn studiejaren. Met name een lange rondreis in 
2009 door Jordanië, Libanon, Syrë, Zuidoost-Turkije en Iran zal hem lang 
bijblijven. Tijdens de roerige Iraanse presidentsverkiezingen werden alle 
buitenlandse journalisten het land uitgezet. De Zeeuw, die met een toeris-
tenvisum reisde en daarom buiten schot bleef, zag zijn kans schoon en infor-
meerde de NOS en De Volkskrant dat hij als journalist beschikbaar was. Als 
anonieme correspondent leverde de destijds 24-jarige De Zeeuw items aan. 

‘Eigenlijk was ik veel te naïef’, geeft hij toe, ‘het was erg gevaarlijk dat ik in 
Iran bleef, de situatie was gewoonweg onveilig. Op een zeker moment werd 
ik zelfs letterlijk van de straat geknuppeld en naar een geheime gevangenis 
overgebracht waar ik vier dagen ben vastgehouden op verdenking van jour-
nalistieke activiteiten, wat destijds verboden was. Dankzij het stellig ontken-
nen van alle aantijgingen en het optreden van de Nederlandse ambassade in 
Teheran kwam ik vrij.’

Versterkt netwerk
Zijn verslag vanuit Iran leverde De Zeeuw niettemin veel contacten op bin-
nen verschillende media, iets wat van levensbelang is voor een journalist. 
‘Een netwerk opbouwen duurt lang. Geduld is daarom een schone zaak als 
journalist. Veel mensen willen journalist worden, slechts weinigen kunnen 
het geduld en ook het doorzettingsvermogen opbrengen om daadwerkelijk 
in het wereldje te slagen.’ 

De Zeeuw heeft zich na zijn avontuur in Iran wel bewust onthouden van een 
mediatoer in Nederland. ‘Dat is namelijk precies mijn kritiek op wat veel 
journalisten doen: in plaats van verslag te doen van wat er ergens gebeurt, 
wordt er tegenwoordig vaak een persoonlijk verhaal verteld, waarbij de ei-
gen ervaring van de journalist voorop staat.’ 

Verborgen structuren
Tegenwoordig heeft De Zeeuw de luxe dat hij zelf de onderwerpen mag kie-
zen waarover hij schrijft. Hij kan hierdoor verder kijken en achterliggende 
structuren blootleggen voor een groot publiek. Na zijn reis naar Iran wist hij 
des te beter dat hij niet slechts verslag wilde doen van de feiten: ‘Ik wil mijn 
publiek ervan bewust maken dat je altijd nog een stapje verder moet kijken 
om de dingen te begrijpen. De echte antwoorden liggen onder de oppervlak-
te. Daarvoor duik ik de diepte in.’ 

 
 Huib de Zeeuw

 1984
Studie 
 Journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede,
 Bachelor Arabische taal en cultuur aan de UvA,
 Master Internationale Betrekkingen (Politicologie) 
 aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2014
Werk 
 Freelance journalist Midden-Oosten en Energie 
 voor onder meer De Groene Amsterdammer, 
 NRC Handelsblad en De Correspondent
Salaris 
 Schommelt tussen de €1000 en €2000 per maand

De diepte in duiken
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; iedereen maand een blik door de bril van een ex-FGW’er als heuse kost-
winner. Deze maand: Huib de Zeeuw (1984), freelance journalist Midden-Oosten en Energie voor onder meer De 
Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en De Correspondent.   Tekst /// Koen de Groot en Roos Zwiers   Beeld /// Jordie Volkerink

BROOD OP DE PLANKHET INTERVIEW
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Wat: Eriks Delicatessen
Waar: Beukenplein 16
Waarom: Down-to-earth en erg lekker
Openingstijden: Zeven dagen per week van 08:00 uur tot 20:00 uur
Recensent: Emma Sprangers

Midden op het Beukenplein in Oost, tussen hippe bars en biologische kof-
fietentjes in, ligt Eriks Delicatessen, een zaak die mij al twee jaar een vleugje 
kaas meegeeft op weg naar huis. Wanneer ik dan eindelijk over de drempel 
stap, opent zich een verrassend grote ruimte met hoge plafonds en aardkleu-
rige muren. Vloer tot wand is gevuld met wijnen, brood, kaas, worst en ander 
lekkers waar menig toastjeseter en algemeen levensgenieter van gaat water-
tanden. Aan de behulpzame vrouw in de winkel biecht ik mijn gebrek aan ex-
pertise op, en ze neemt me mee aan haar vriendelijke, oordeelvrije arm. Naast 
snoepgoed voor de terrasfilosofen, hebben ze ook iets dat bij de luiaards 
onder ons de studentenharten sneller doet kloppen: kant-en-klaarmaaltijden. 
En geen magnetronverdriet, maar liefdevol klaargemaakt door chef-koks. 
De prijs van dit alles is zeer schappelijk; voor nog geen drie tientjes sla ik de 
hoek om naar huis, met een tot de nok gevulde tas met lekkers. Volgende keer 
vertrek ik zonder honger. Beginnersfoutje.

Wat: Fromagerie l’Amuse
Waar: Olympiaplein 111
Waarom: Met een gevulde maag naar buiten
Openingstijden: Ma t/m vr van 10:00 uur tot 19:00 uur, zaterdag van 
09:00 uur tot 17:00 uur, zondag gesloten
Recensent: Koen de Groot

Enigszins verscholen tussen een kinderkledingwinkel en een banketbakkerij 
ligt aan de zuidzijde van het Olympiaplein Fromagerie l’Amuse. Niet bepaald 
een winkel waar ik zo een-twee-drie naar binnen zou lopen, maar eens moet 
de eerste keer zijn. Bij binnenkomst dringen de kaaswalmen mijn neus bin-
nen en begint mijn maag prompt te knorren. Het kundige en klantvriendelijke 
personeel merkt de non-verbale signalen die ik afgeef klaarblijkelijk direct op 
en voordat ik het weet heb ik drie verschillende kazen achter de kiezen. Ter-
wijl ik het ene blokje kaas nog in mijn mond heb, dient het andere zich alweer 
aan. Het assortiment blijft echter niet beperkt tot kaas: ook waren als wijn, 
olijfolie, vlees in allerlei verschijningsvormen, olijven, dadels en vijgen zijn 
er te vinden. De kleine proeverij die ik voorgeschoteld krijg werkt: voordat ik 
het weet sta ik rustig € 5,10 voor een ons truffelbrie af te rekenen. Kwaliteit 
heeft zo z’n prijs. Al met al is l’Amuse een winkel waar de gemiddelde student 
niet zo snel te vinden zal zijn, maar wie culinair uit de band wil springen is er 
aan het juiste adres.

De studiefinanciering mag dan officieel afgeschaft zijn, als student 
snakt je maag nog altijd naar goed voedsel en lekkere dranken. 
Babel selecteerde deze maand vijf delicatessenwinkels in Amster-
dam die absoluut een bezoekje waard zijn.    Beeld /// Rosa van Triest

Delicatessenwinkels
Wat: De Bierkoning
Waar: Paleisstraat 125
Waarom: Grootste bierassortiment van Nederland
Openingstijden: Ma t/m za van 11:00 uur tot 19:00 uur, zondag van 
12:00 uur tot 19:00 uur
Recensent: Vincent Smit

Tegenover het Bungehuis in de Paleisstraat schuilt een aangenaam klein 
bierzaakje, genaamd De Bierkoning. Bij binnenkomst wordt snel duidelijk 
dat niet de winkel, maar jijzelf hier de bierkoning bent. Niet alleen kun je 
hier al het bier krijgen dat je maar wilt – De Bierkoning heeft met gemid-

11

UITGELICHT

deld vijftienhonderd bieren het grootste assortiment van Nederland – ook 
de liefde en tijd die het personeel je schenkt reiken ver boven Wim-Lex’ 
wildste fantasieën uit. Geen verstand van bier? Wees niet bang, je kunt hier 
bijna niet de mist in gaan. Als het bier niet lekker is, heeft De Bierkoning het 
namelijk niet in huis. Inderdaad, het enige flesje Heineken dat hier aanwezig 
is hangt doodgeslagen aan een minigalg. ‘Vloeken in de kerk’, noemen ze dat 
hier. Na een prettige rondleiding en een tas vol betaalbare aanraders krijg 
ik ook nog een gratis biertje mee: Tasty Lady, een IPA gebrouwen door de 
verkoopster zelf. Met een brede grijns op mijn gezicht loop ik de deur uit. 
‘Laat het smaken!’, wordt me nog vriendelijk nageroepen.

Wat: Deli-caat
Waar: Admiralengracht 223
Waarom: Lekkere biologische producten en aandacht voor de klant
Openingstijden: Ma t/m di van 16:00 uur tot 20:00 uur, wo t/m zo van 
11:00 uur tot 20:00 uur
Recensent: Roos Zwiers

Aan de rand van de Baarsjes, momenteel enigszins verscholen achter de 
bouwstellages, ligt de biologische delicatessenwinkel Deli-caat. Bij binnen-
komst (waarbij men door het personeel warm wordt begroet) springen met-
een diverse heerlijkheden in het oog. De producten variëren van worteltaart 
tot lasagne en van honing tot Indiase dahl. Opvallend is vooral de variëteit 
aan complete biologische avondmaaltijden. Daarnaast zijn er veel verschil-
lende soorten frisdranken en alcoholische dranken en ook aan zoetigheden 
ontbreekt het er niet. Hoewel de woorden ‘biologisch’ en ‘delicatessen’ niet 
zozeer de associatie opwekken van betaalbaar studentenvoedsel, vallen de 
prijzen bij Deli-caat mee. Zo kun je vanaf een euro of zeven (tot een euro 
of twaalf) verscheidene, al dan niet opgewarmde, avondmaaltijden scoren. 
Ook kun je er in alle rust gaan zitten met een kopje koffie en een stuk taart. 
De winkel is niet heel knus, maar er is zeker sprake van een gemoedelijke 
sfeer. Deli-caat is de perfecte plek om in de haast kant-en-klare biologische 
producten en gerechten op de kop te tikken.

Wat: Four Leaves 
Waar: Spiegelgracht 21 
Waarom: Thee wordt een werkelijk delicatessemoment 
Openingstijden: Maandag gesloten, di t/m za van 11:00 uur tot 18:30 
uur, zondag van 12:00 uur tot 18:30 uur
Recensent: Gwyneth Sleutel 

Midden op de Spiegelgracht naast een imposante kunstgalerie bevindt zich 
de intieme, authentiek ogende delicatessewinkel Four Leaves. Meteen bij 
binnenkomst word ik hartelijk ontvangen door de vriendelijke winkeleige-
naar, die me met genoegen een rondleiding geeft langs de aanzienlijke 
theecollectie. Naast de grote theeblikken die de inrichting grotendeels 
bepalen, worden de wanden van de winkel gesierd door kleurige schilde-
rijen gemaakt door Louise en Martine Fokkens, beter bekend als de ‘ouwe 
hoeren’ van Amsterdam. Met aan de basis witte, groene of zwarte thee biedt 
de winkel honderden verschillende soorten blends die voor een paar euro in 
het horecagedeelte te proberen zijn. Op aanraden van de winkeleigenaar 
geef ik me over aan Jour J., een witte champagnethee met een melange van 
essentiële oliën, jasmijnbloesem en diverse fruitsoorten. Direct bij de eerste 
slok wordt mijn mond gevuld met een frisse, intense fruitsmaak. Terwijl ik 
de catalogus doorblader en mijn verwondering uitspreek over de smaakbe-
leving valt mijn oog op de zin: ‘Why shouldn’t your tea be a great moment.’ 
Een gedachte die Four Leaves uitstekend uitdraagt. 
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Bugra (1993) studeert Nederlandse taal en cultuur 
en is campusdichter van de UvA en HvA
Beeld /// Merel de Herder

B audet was dertien jaar oud toen hij via de jeugdbewerking van 
Vlaming Ed Franck voor het eerst met de Heilige Graalridder in 
aanraking kwam. De psychologische herkenning was enorm toen 

hij voor de eerste maal las over Parsivals leven. ‘Parsifal groeide net als 
ik op in een gebroken gezin: ook ik ben grotendeels door mijn moeder 
opgevoed. En mijn vader was zó op zijn plaats gezet door de emancipa-
tiebeweging dat hij niet voor mannelijke waarden durfde op te komen. 
Evenals bij Parsival was mijn opvoeding dus essentieel vrouwelijk. In-
levingsvermogen, kwetsbaarheid, plaatsmaken: dat waren de waarden 
van mijn jeugd, zoals dat ook voor Parsival gold.'  

Baudet heeft zijn fascinatie voor Parsival na het lezen van diens verhaal 
nooit meer verloren. Integendeel. Tijdens Baudets studietijd in Oxford 
raakte hij opnieuw in de ban van de tafelridder. ‘Ik was een jaar of 24 
toen ik met mijn leermeester Roger Scruton ‘s avonds terug kwam van 
een vossenjacht. Gekluisterd aan de radio luisterden we vervolgens naar 
een integrale, vierenhalf uur durende uitvoering van Wagners opera 
Parsival op de BBC. Scruton was in die tijd een vaderfiguur voor me, een 
man naar wie ik erg opkeek en met wiens petekind ik een relatie had. 
Dat ik juist met hém naar Wagners Parsival luisterde, de opera die gaat 
over de zoektocht naar een vader, een leidraad, een bestemming,  maakte 
dat alle stukjes op hun plaats vielen en Parsival opnieuw mijn leven bin-
nendrong.’

De dolende ridder
Na het luisteren van Wagners opera veranderde ook de blik van Baudet 
op Parsival. Van iemand waar hij zich als kind aan kon spiegelen, ver-
werd Parsival met zijn nooit eindigende zoektocht naar de Heilige Graal 
in Baudets ogen langzamerhand tot symbool voor Westerse beschaving 
in zijn geheel. ‘Het dolen, het op-zoek-zijn-, zoals ook Parsival deed, dat is 
de kern van de Europese cultuur’, zo legt Baudet gepassioneerd uit. ‘Niet 
voor niets zijn onze kerken gebouwd als heuse wouden, met zuilen als 
oeroude eiken en raamwerk van glas in lood waar het zonlicht doorheen 
valt als ware het een bladerdak. Men was continu op zoek naar een be-
stemming in het woud, op zoek naar een oneindigheidservaring.'

Het was Wagner die volgens Baudet dit motief in de Parsivallegende 
heeft losgeweekt van zijn christelijke context. ‘De Westerse cultuur was 
in de negentiende eeuw in een diepe crisis beland. Met de opera Parsi-
val  heeft Wagner nog één keer gepoogd de westerse cultuur compleet 
te vangen.’ Naar Baudets mening werd zodoende de thematiek van het 
dolen veralgemeniseerd tot een waar leidmotief in de moderne westerse 
cultuur. ‘Nog steeds wordt er gezocht naar het oneindige van de wereld. 
Van de vroegmoderne ontdekkingsreizen tot het wiskundige principe 
van de googol, de zoektoch naar het oneindige is eindeloos.’

Uiteindelijk bereikte Parsival zijn bestemming. Zijn menselijke tekorten 
werden hem vergeven en zijn zoektocht kwam tot een eind. Baudet is 
daarentegen nog lang niet aangekomen bij zijn bestemming. ‘Mijn reis 
houdt voorlopig nog niet op, maar dat vind ik niet erg. Het gaat me juist 
om het dolen. Dolen houdt voor mij ook boetedoening in, de ervaring van 
het schuldig zijn. De sage van Parsival sluit in die zin nog steeds aan op 
mijn eigen leven. Op microniveau kan ik me spiegelen aan het personage 
Parsival zelf, terwijl Parsival op macroniveau een afspiegeling is van de 
dolende mens die we allemaal zijn, inclusief ikzelf.’ 

De dolende mens
Opiniemaker, schrijver en journalist Thierry Baudet 
(1983) ziet Ronde Tafelridder Parsifal als een rode 
draad door zijn leven lopen. Een ode aan de dolende 
mens.    Tekst /// Koen de Groot   Beeld /// Daniel Webb
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‘But if I do the things the easy way I won’t get far.
 […]
There’s gotta be a wind in my bones...’

Anthony Hamilton, Freedom

Een uur, nee twee, drie uur lang onweert en bliksemt het onophoudelijk. 
Geen gevorkte Nederlandse bliksem, die af en toe de hemel doet oplich-
ten en dan een luie donderklap laat horen, maar een Amerikaans weer-

licht met verbijsterende frequentie, een stroboscoop die de uit zijn voegen 
gebarsten begroeiing nog dichter op de wegen van het zuiden doet kruipen. 
Dit is South Carolina, dit is Georgia, in het holst van de nacht. Elke lichtflits, 
elke tiende, honderdste van een seconde zijn we een stukje verder, elke flits 
legt de wiegende gezichten van de passagiers vast, ogen gesloten, onbeweeg-
lijk, sereen, een overgave aan het donker. Ik zit in de bus, begeleid door Philip 
Glass. Zo kruipen we door de nacht. 

Om de honderd mijl schommelt en schokt de bus een parkeerplaats op. Drie 
uur ’s nachts: Augusta, Georgia. Eén uit vele vervallen bouwwerken doemt 
plots op, het station. Onherkenbare bezittingen staan al in groteske verpak-
kingen klaar. Het hebben en houden van de bijna onzichtbare rij lichamen die 
de pakketten begeleidt, en ons vanaf dat moment zal vergezellen: een rendez-
vous op dit nachtelijk uur. Om met Spinvis te spreken: het oogcontact is hier 
van het eenzaamste soort.

De vorige avond om elf uur stuurde Angelina me op reis, vanaf een busstation 
in Charleston, waar zij haar avonden slijt in tl-licht dat haar ouder maakt dan 
ze is. Ga erheen, en je zult Angelina daar aantreffen. Vertel haar waar je van-
daan komt en waar je heen gaat, en ze zal bewonderend vaststellen dat je al 
meer van haar land hebt gezien dan zij. Ooit werd ze geboren in Duitsland. 
Toen kwam ze naar Amerika, en vergat ze haar moedertaal. Reizen doet ze 

enkel nog via andere Amerikanen, die ze het zuiden rondstuurt vanaf haar 
stoel op het station, bijgestaan door cola en chips. Blozen is ze niet verleerd, 
bewijst mijn fototoestel. Angelina toont me dat reizen met de Greyhound niet 
voor iedereen beweging betekent, en dat je ook daar tevreden mee kunt zijn. 

Wat Angelina verkoopt is een onooglijk vertrektijdstip en weinig luxe voor 
een even onooglijke prijs. Greyhound presenteert zich als ‘the future of coach 
travel’, maar veel Amerikanen zien de grijsblauwe bus voor wat die al decen-
nialang is: een verouderd gedrocht dat niet op tijd rijdt en alleen gebruikt 
wordt door het Amerika dat haar dromen enkel in het zwart van de nacht 
najaagt, het Amerika dat voor haar noodzakelijke vervoer overgeleverd is aan 
de grillen van de chauffeur, het weer en de staat van de weg. De bus waarvan 
de buschauffeur al decennialang in bloedernst het vertrek uitstelt om het hele 
gangpad af te zoeken naar de eigenaar van de tas zonder label (‘you can lose 
your luggage like that, sir!’). De meeste Amerikanen definiëren vrijheid als 
comfort, en reizen dus op een andere manier dan met de Greyhound. Niet het 
individu dat net als deze toerist juist in die gebreken vrijheid vindt, dat net als 
zijn nachtelijke medereizigers ziet dat alleen de Greyhound mensen uit alle 
hoeken en gaten van de samenleving opraapt en meeneemt.

De fonkelende ogen naast me behoren toe aan James, die ook Chris of Jim 
zou kunnen heten. Ze zien nog exact voor zich hoe dertien jaar geleden diens 
liefdesaffaire met het busreizen en dit nachtelijk traject begon. Hij weet ook 
precies zijn benen zo op te vouwen dat slapen enigszins mogelijk wordt ge-
maakt, iets wat mij niet lukt, ondanks zijn aanwijzingen. ‘What? You prefer 
your country to California? How are the girls there, man? They have to be 
GOOD! Seriously, man. Go to Cali. You’re not gonna wanna leave.’ Zo is James 
ooit met honderd dollar in zijn zak en één paar schoenen op de bus naar Cali 
gestapt, het beloofde land, waar ieder die uit de bus afdaalt zo van het asfalt 
geplukt kan worden om te figureren in Hollywood. ‘You are handsome, man, 
the ladies there will like you. You know, my Chinese friend, he was on the bus 

too. Before I knew it and before he knew it he was a movie star. He got rich, 
man.’ Maar James ging terug naar Georgia. Per bus, en nu is hij straatwerker. 
‘But man, I’m happy. I dig these bus rides.’

In Atlanta draait de bus het station in dat, zoals inmiddels in alle Amerikaanse 
steden, in het slechtste stukje downtown is weggemoffeld. Het is half zes ’s 
ochtends en nog donker. Nog een vrijheid van reizen met de Greyhound: kun-
nen zien wat Amerika niet wil laten zien. Het laat je definitief afstand doen van 
de reisgids. Van mijn gastfamilie in Atlanta mag ik niet naar buiten voor het 
licht is; ik gehoorzaam en blijf in het busstation. Daar praat ik met Mark: een 
student op weg naar huis, van Massachusetts helemaal naar Texas. Per bus 
is dat een eind, maar hij is vol energie: ‘These buses, this way I get to talk to 
people, speak with other Americans. If I take the airplane, no one is interested 
in a real conversation.’ Hij zweert alleen nog de Greyhound te zullen nemen, 
dan is hij weg. Zijn volgende schip vertrekt. 

Buiten voeg ik me bij andere getuigen van de roze vingers van het ochtend-
gloren. Maar de lange arm van de wet is sterker: ‘You want to walk to the 
subway? At this hour? Like that, with your backpack? Go inside. These guys 
will destroy you’, wijst de politieagent op de junkies, en stuurt mij resoluut 
weer naar binnen. 

Amerikanen zullen later vragen: ‘That happened in Atlanta?’ Ja, in Atlanta, 
waar ik ontdekte dat minder bewegingsvrijheid wel de vrijheid betekent om 
uren te praten met een medereiziger die niet je buurman in het vliegtuig is – 
zonder de gejaagdheid en anonimiteit van het vliegveld. Reizen met de Grey-
hound is ook: de tijd hebben om mensen echt te leren kennen, om met eigen 
ogen een glimp van de al zo vaak beschreven gekte te zien in de ogen van een 
Amerikaanse militair die net afzwaait van zijn tweede toer. Een jaar was hij in 
Afghanistan. Daarvoor was het Irak. Aan een formicatafeltje praten we twee 
uur. Hij heeft de Bijbel. Ik hoor dingen die ik nog nooit gehoord heb. Ook over 

de Bijbel. Tijdelijk voegt een houthakker uit Vermont zich bij ons, en vertrekt 
weer. Daarna een skater uit Los Angeles. Over ervaringen op het slagveld wil 
hij niet spreken. ‘I’ve seen shit man. I’m not going to tell you.’ Hij schudt zijn 
grote, treurige kop, en ik vraag me af hoe deze soldaat weer in de maatschap-
pij kan integreren. Het lijkt hem allemaal niet meer uit te maken. Ik denk de 
troostende gedachte dat de overheid hem geen groter cadeau had kunnen 
doen dan hem per bus naar huis te sturen, aan het eind van zijn dienst. Dan 
betekent reizen met de Greyhound voor hem: thuiskomen van waar niemand 
wil zijn. 

Als ik een week later in de vroege morgen vijf bepakte mannen het busstation 
van Nashville, Tennessee in volg, zie ik dat de Greyhound voor heel veel men-
sen toch net iets te vaak juist het omgekeerde betekent: gedwongen zijn waar 
je niet wilt zijn. Wachten, in een shitty station tot de bus vertrekt. En wachten 
is hier ook echt wachten. Om zes uur ’s ochtends huisvest de vertrekhal een 
levend, bruisend organisme van gezichten op onweer. Honderden miserabele 
reizigers, met tassen, dozen, zakken en kinderen, wachten al sinds half twee 
die nacht op hun bus. Zonder enige informatie, mét onderlinge wrevel. De 
werknemers van Greyhound zijn niet opgeleid om met de massa te communi-
ceren. De strategie van beide partijen is schreeuwen. 

Persoonlijk heb ik geen haast en hoef ik nergens heen. Ik geniet van de tijd die 
mij hier gegund is – in tegenstelling tot de overige reizigers. Zij willen koste 
wat kost weg. Zij willen dat de bus hen van dit station bevrijdt. Maar ik zie nu: 
dat kan helemaal niet. De vrijheid die de Greyhound biedt is voorbehouden 
aan deze romantiserende reiziger en een paar afwijkende individuen. Voor de 
rest van de Amerikanen is dit een gevangenis. Als de bus vertrekt, lees ik ver-
der in Invisible Man van Ralph Ellison, die in gedachten al dagen met me mee-
reist. Naast me hoor ik hem hoofdschuddend mompelen dat er sinds de jaren 
vijftig bar weinig veranderd is. Reizen met de Greyhound betekent: in de Ame-
rikaanse nacht uit het zicht verdwijnen. 

Reizend door Amerika ondervond Babelredacteur Pablo Kamsteeg dat de
Greyhound, de grijsblauwe lange-afstandsbus die onder roadtrippers al 
decennialang een cultstatus heeft, beter dan wat ook een eeuwenoude 
waarheid toont: de één zijn vrijheid is de ander zijn onvrijheid. Het slot 
van een reistweeluik.    Tekst /// Pablo Kamsteeg   Beeld /// Midas van Son 

Lang en donker is de weg
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De journalistieke trend van lijstjesartikelen lijkt de norm te worden. 
Dergelijke lijstjes beginnen met name de sociale media langzaamaan 
in amateurzelfhulpboeken te veranderen. Ook serieuze media als De 

Volkskrant en de NOS trachten ons steeds vaker op de hoogte te houden mid-
dels gelijksoortige formuleringen. Deze ontwikkeling is niet per se nadelig 
voor de kritische en diepgravende journalistiek, stelt Mirjam Prenger, coördi-
natrice en docente van de master Journalistiek en Media en voormalig redac-
trice bij onder andere De Volkskrant.

‘Vroeger was het in ieder geval niet beter’, stelt Prenger. ‘Veel mensen zijn cul-
tuurpessimistisch, dit ben ik niet. Met veranderingen komen er ook nieuwe 
dingen bij die misschien wel voor verbetering zorgen.’ Zo stelt ze dat lijst-
jes actueler kunnen zijn dan achtergrondartikelen. ‘Een lang, diepgravend 
stuk kan achterhaald zijn op het moment dat er een foto van een verdronken 
vluchteling de wereld overgaat. Dan is snelle berichtgeving gewenst.’

De opkomst van de lijstjes, de steeds pakkendere titels en de cultuur van 
snelle informatieoverdracht die hiermee gepaard gaat, is naast de digitali-
sering van veel media een verandering die veel mensen met lede ogen aan-
zien. Eerst was er het e-book, dat de lezerservaring vereenvoudigde en het 
tastbare wegnam van een boek dat gemaakt is van geurend papier en een 
constante bladspiegel heeft. Nu lijkt ook het lezen online nog niet toeganke-
lijk genoeg. Informatie moet in kleine, makkelijk verteerbare brokjes worden 
gesneden, want stel je voor dat je je verslikt in een lange lap tekst. Uit talloze 
onderzoeken blijkt dat het hebben van een bladspiegel zoals die van een boek 
of krant, stimulerend werkt voor de opname van informatie, en het voor de 
lezer makkelijk maakt informatie te structureren. Als je door een pagina op 
het internet scrollt, gaat dit hulpmiddel verloren. Wanneer wij ons niet meer 
laten informeren door nauwkeurig geschreven teksten gegrond op intensief 
onderzoek, maar door korte overzichtjes, blijft onze kennis dan niet erg op-
pervlakkig? 

Deze angst is volgens Prenger niet ongewoon. Zo stelt ze dat elke grote ver-
andering op scepsis stuit. We zijn in feite, zeker als mediagebruikers, allen 
conservatief. ‘Alles wat we nu omarmen, is ooit neergezet als de ondergang. 
Toen de televisie zijn intrede maakte, dachten we dat dat het einde zou zijn 
van de kranten, en hetzelfde gold voor het internet. Toch heeft de krant deze 
veranderingen overleefd.’ 

Volgens Prenger zijn verschuivingen in het journalistieke landschap dus niet 
bij uitstek slecht. Zo zou het vooral de vorm van de nieuwsberichten zijn die 
verandert, terwijl de inhoud redelijk hetzelfde blijft. De lijstjes bieden ons 
slechts een houvast in de constante toestroom van informatie. Ze geven ons 

ALLES WAT WE NU OMARMEN IS OOIT 
NEERGEZET ALS DE ONDERGANG

Volgens mij neemt ongeveer iedereen voor aanvang van zijn of haar stu-
die in het buitenland zich voor niet alleen met andere internationale stu-
denten om te gaan, maar ook locals te leren kennen. Ook ik sprak dit met 
mijzelf af. Wat is een betere manier om Shanghai te leren kennen dan via 
de mensen die er wonen? Ik wil de Chinese cultuur proeven en diens ge-
woontes ontdekken. Ik wil een écht gesprek in het Chinees kunnen voe-
ren. Ik wil de weg kennen in de stad.

Maar het is zo makkelijk om naar de andere internationale studenten toe 
te trekken. We wonen bij elkaar op een apart gedeelte van de campus. 
Om nieuwe internationale studenten te ontmoeten hoef ik letterlijk alleen 
mijn deur open te doen. Mijn Chinese lessen zijn samen met internationa-
le studenten. En iedereen zit in hetzelfde schuitje; ver weg van huis zon-
der vrienden en familie. Hoe kan het in een stad met 24 miljoen inwoners 
toch lastig zijn om Chinezen te ontmoeten? Overal zijn mensen, toch is het 
zoeken. Oké, de vrouw van het kraampje waar ik mijn bāozi (gestoomde 
gevulde broodjes) koop herkent me al en ik dans met Chinezen in de club, 
maar verder dan een lach en een praatje gaat het niet. 

De online wereld blijkt echter perspectief te bieden. Op mijn telefoon 
prijkt sinds een paar dagen het groene logo van WeChat, de Chinese ver-
sie van Whatsapp. Een paar klikken verder en hij toont een lijst waarop 
de online mensen die zich bij jou in de buurt bevinden te zien zijn. De 
shake-functie op de app linkt je na het schudden van je telefoon aan een 
willekeurig persoon die op dat moment ook aan het shaken is. Al voel ik 
mij tijdens het schudden een idioot, ik ben nu wel al aan het chatten met 
verschillende Chinezen. Een medestudent heeft mij al uitgenodigd voor 
een etentje. Met een ander oefen ik via de chat Chinees. WeChat lijkt een 
uitkomst. 

En dus geef ik niet op. Volgende maand heb ik een Chinese vriend of vrien-
din. Ik schud nog even door!

Voornemens

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

COLUMN KIM

Vier dingen die een kritisch lezer liever niet ziet
‘Tien dingen die elke man stiekem wil’, ‘Vijf gênante 
gebeurtenissen die elke twintiger overkomen’ maar ook: 
‘De zeven feitjes die je moet weten over de crisis in Syrië’. 
Betekenen deze lijstjes het einde van het diepteartikel?   
Tekst /// Emma Sprangers   Beeld /// Bob Foulidis
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een kans om gestructureerd op de hoogte te blijven van wat er om ons heen 
gebeurt. Wanneer we geïnteresseerd zijn in het onderwerp, is er nog altijd 
de welbekende ‘Lees verder’-knop, die ons toegang geeft tot een uitgebrei-
der dossier van minder gekortwiekte achtergrondartikelen. ‘De taak van een 
journalist is ook samenvatten, duiden en vertellen wat je zou moeten weten. 
Er is zoveel informatie: we verzuipen als het ware’, aldus Prenger. We zouden 
nu met de lijstjes de dingen uit het nieuws kunnen pikken die we interessant 
vinden en onszelf even gedegen kunnen informeren als daarvoor. Daarnaast 

gelooft ze dat het snelle karakter van de journalistiek ons prikkelt om op de 
hoogte te blijven. Als je constant op de hoogte bent van het nieuws, kan dat 
stimulerend werken. Zo zou je door de snelle nieuwsontwikkelingen die over-
zichtelijk worden gepresenteerd, steeds meer op de hoogte willen blijven. 
Prenger: ‘Je blijft nog steeds zelf de hiërarchie maken in het nieuws. Als ik een 
onderwerp interessant vind, heb ik meer mogelijkheden om me te informe-
ren daarover maar als ik iets voorbij zie komen wat me niet interesseert, richt 
ik me daar ook niet op.’

Wat gebeurt er echter als het geld er niet meer is 
om deze optie tot verdieping mogelijk te maken? 
Iets waar Prenger zich namelijk wél zorgen om 
maakt, is het verdienmodel van de kwaliteits-
journalistiek. Adverteerders richten zich steeds 
meer op de online media en minder op kranten 
en tijdschriften. Wanneer niemand meer bereid 
is te betalen voor berichtgeving die de diepte in 
gaat, zou het zomaar kunnen dat we uiteindelijk 
alleen nog de lijstjes overhouden en niet het gro-
tere plaatje. Mochten we dan niet al zijn verleerd 
hoe we lange stukken tekst moeten lezen. Luiheid 
dreigt wanneer we gewend raken aan bulletins. 
Prenger: ‘Je moet een actie ondernemen om iets te 
weten te komen. Je moet zelf op de link klikken om 
de diepgang op te zoeken. Er zijn met de recente 
ontwikkelingen zoals de eerdergenoemde lijstjes 
en bombardementen van al dan niet relevante 
weetjes meer verleidingen gekomen om niet die 
diepte in te gaan.’

Of dit een probleem gaat vormen, zal echter pas 
over tientallen jaren duidelijk worden, wanneer 
we kunnen reflecteren op deze trend. In plaats van 
een versimpeling is er misschien slechts sprake 
van verandering. We beschikken immers over 
andere middelen dan enkele jaren geleden. Onze 
nieuwsverschaffers spelen hier op in door meer 
toegankelijke stukjes tekst te produceren en ons 
houvast te bieden in de stortvloed aan informatie 
waar we aan worden blootgesteld. 

Mirjam Prenger en ik spreken af over een jaar of 
dertig weer rond de tafel te gaan zitten, wanneer 
we kunnen reflecteren en een gegrond oordeel 
kunnen vellen. Wie weet kijken we dan wel met 
weemoed terug op de tijd waarin het lijstjesartikel 
nog bestond. 

LUIHEID DREIGT 
WANNEER WE GEWEND 
RAKEN AAN BULLETINS
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Mijn oma van vaderskant was Joods, maar bekeerde zich na de Tweede 
Wereldoorlog tot het katholicisme. Desondanks is mijn vader Joods, 
omdat het Jodendom volgens de Joodse wet via de moeder wordt 

doorgegeven. Hij is echter allesbehalve Joods opgevoed. Hij deed zijn com-
munie en ging iedere zondag naar de kerk. Ik heb niets van het Jodendom 
meegekregen, behalve dan mijn voornaam en de kennis dat mijn oma Joods 
was. Thuis vieren we ieder jaar kerst en Pasen en vroeger bezochten we spo-
radisch de kerk. Toch belandde ik deze zomer in Israël op een reis speciaal 
voor Joden.

Ieder jaar gaan er 40.000 jongvolwassenen van Joodse afkomst op een gratis 
tiendaagse rondreis door Israël via de Taglit-Birthrightreizen. Afgelopen zo-
mer was ik daar een van. Taglit betekent in het Hebreeuws ‘ontdekking’ en 
het doel van deze reis is om deze jongvolwassenen kennis te laten maken met 
de Joodse cultuur en meer connectie te laten voelen met het land Israël. Het is 
volgens Taglit het geboorterecht van ieder persoon met Joodse voorvaderen 
om Israël, het beloofde land voor de Joden, te leren kennen.

Sceptisch
Onze bus stopt op een parkeerplaats in de woestijn. Bij het uitstappen voelt 
de hitte als een warme klap in mijn gezicht. Mijn oog valt op een bordje bij 
de ingang: ‘Taglit Village’ en daaronder staat ‘Negev experience’. We zijn aan-
gekomen bij een ‘authentiek’ bedoeïenkamp, speciaal uit de grond gestampt 
voor deze Taglitreizen, waar we een nacht in de woestijn gaan slapen om op 
kamelen te rijden en te leren hoe de bedoeïenen vroeger leefden.
 Zo had ik me de reis voorgesteld: hoppen van de ene toeristische attractie 
naar de volgende om je zo verliefd te laten worden op het land waar jij ‘thuis-
hoort’. Ik werd gewaarschuwd: ‘Je gaat op een propagandareis en je komt ge-
hersenspoeld terug en ze zullen je willen overhalen om in Israël te komen 
wonen en een Joodse partner te vinden.’ Op internet had ik al foto’s van de reis 
zien voorbijkomen waar de gids een T-shirt droeg met ‘Make Jewish babies’. Ik 
hield mijn hart vast voor de reis.
 Ik betrad het land met een sceptische blik. Gewapend met mijn notitie-

boekje en een pen zou ik opschrijven wat voor brainwashpraktijken er wer-
den toegepast. Ik, als kritische universitaire studente, zou hier makkelijk 
doorheen prikken. Zo vielen me allerlei dingen op. Hoewel bij iedere discussie 
werd benadrukt dat het belangrijk was je eigen mening te vormen (‘I am just 
telling one side of the story. Trust no one.’), werd het me moeilijk gemaakt om 
een eigen beeld te schetsen: er waren zo veel restricties. Het voelde alsof we 
op een rondreis waren in Noord-Korea. Zo was het niet toegestaan om zelf het 
hotel te verlaten. Ieder bezoek dat gebracht werd aan de buitenwereld was 
onder leiding van de gids en een gewapende beveiligingsman. Als reden hier-
voor werd gezegd dat dit was om de veiligheid van de deelnemers te waar-
borgen. Ik vermoedde echter dat Taglit niet wilde dat ik mijn eigen mening 
zou vormen en dat zelf in contact komen met mensen niet voor het gewenste 
effect zou zorgen.
 Opvallend vond ik ook dat we met een Israëlische Arabier, genaamd Va-
sil, mochten praten. Twintig procent van de Israëlische bevolking is Arabier 
en zij beschikken over een Israëlisch paspoort. We mochten met Vasil praten, 
zodat we volgens de Taglitorganisatie een evenwichtig beeld zouden krijgen 
van Israël. Bij binnenkomst gaf hij meteen toe dat hij niet exemplarisch was 
voor de Israëlische Arabieren. Hij was een rijke Arabier in Israël, wat hoogst 
uitzonderlijk is, en gaf toe dat hij een succesverhaal was. Meteen begonnen de 
alarmbellen bij mij te rinkelen: waarom nodigen ze, terwijl er zo veel Arabie-
ren ontevreden zijn, nu iemand uit die het juist wel goed heeft in Israël? Dit 
geeft toch geen objectief beeld?
Gedurende een deel van onze reis verbleven we in Jeruzalem. Daar hadden we 
de vrijheid om te struinen in drie aangewezen straten in het Joodse gedeelte. 
Ik had het gevoel dat de winkels daar uit de grond waren gestampt voor Ta-
glitgroepen. Ze verkochten allerlei dure toeristische prullaria. Terwijl ik me 
aan het oog onttrok van de gids, zette ik stiekem voet in het Arabische gedeel-
te waar een prachtig paar leren sandalen naar mij lonkte. Terwijl ik mijn voe-
ten liet glijden in de slippers kwam Elad (de beveiliger) aangesneld. Ik mocht 
hier niet komen en ik werd aan mijn arm meegetrokken terug naar het Joodse 
gedeelte dat enkele meters verderop was. Tegen de verkoper schreeuwde ik 
nog: ‘I am sorry, apparently you are super dangerous so I am not allowed to 
buy your stuff.’ Eenmaal aangekomen in het Joodse gedeelte schoot ik uit mijn 
slof. ‘And now you are going to tell me what is going on! These rules are for my 
own safety? So we are allowed to visit the border of Gaza, but I am not allowed 
to set one foot in the Arabic quarter? I think the real reason is that Taglit does 
not want me to support the Arabic economy.’ Gil en Elad zwegen.

Reversed psychology
Met de hoeveelheid andere propagandapraktijken leek het echter mee te val-
len. Ik kon iedere vraag stellen die ik wilde. We kwamen in contact met het 
Joodse geloof tijdens sabbat, maar niets werd mij ooit opgelegd. Het leek alsof 
ik in een soort tunnelvisie zat. In alles probeerde ik te zien dat er sprake was 
van propaganda. Het feit dat we alles mochten vragen, ging ik zelfs zien als 
reversed psychology: dat ze ons lieten denken dat we onze eigen mening vorm-
den, zodat we voor Israël gingen kiezen. Langzamerhand begon ik te twijfelen 
of mijn negatieve houding wel gegrond was.
 Zo lieten ze ons ook de mindere kanten van Israël zien. We werden met 
de oorlogssituatie geconfronteerd in Szedot, een stadje dat grenst aan de Ga-
zastrook. Het luchtalarm gaat er zo vaak af dat kinderen in een schuilkelder 

Deze zomer ging Babelredactrice Hannah Hamans op Taglit-Birthrightreis. Een 
reis voor jongeren met Joodse voorvaderen, gefinancierd door Israël en Joodse 
donateurs. Dit klinkt als ordinair zieltjes winnen. Toch vraagt Hannah zich af of 
deze reis haar meer kan brengen.   Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Tirza Kater 

Van cynisme naar overtuiging
spelen. Ook bezochten we de militaire begraafplaats in Jeruzalem, waar tien-
tallen soldaten begraven liggen die gesneuveld zijn om Israël te beschermen. 
Daarnaast reisden er een aantal Israëlische soldaten met ons voor vijf dagen 
mee. Een van de meisjes vertelde dat ze iedere dag aftelde totdat ze klaar was 
met haar dienstplicht. Waarom zou ik ooit in een land willen wonen waar er 
altijd oorlog is? Dit voelde niet alsof ik werd overgehaald om te emigreren.

Verbondenheid
Langzamerhand begon ik ook in Israël en Taglit te geloven. In het bedoeïenen-
kamp sprongen de tranen in mijn ogen toen twee jongens vertelden dat zij 
op hun middelbare school in elkaar zijn geslagen vanwege hun Joods zijn. Zij 
durfden dat hier te delen met ons en voelden de warmte bij ons als groep. Ik 
realiseerde me: Israël is nodig als een veilige thuishaven voor Joden. Eindelijk 
is er een land waar ze niet worden gediscrimineerd, nadat ze duizenden jaren 
zijn vervolgd en de outcast zijn geweest.
 Ook voelde het bijzonder om zo hartelijk te worden ontvangen door ande-
re Joden. Ieders opa of oma en in sommige gevallen zelfs ouders hebben ver-
schrikkelijke taferelen meegemaakt in de oorlog. Dit verbond ons met elkaar. 
Taglit benadrukte dat iedere deelnemer een onderdeel was van de Joodse 
geschiedenis. Dat gaf mij het gevoel deel te zijn van een bijzondere culturele 
gemeenschap. Onze ouders en grootouders zijn vervolgd of gediscrimineerd 
vanwege hun etniciteit. Dit hebben de voorouders van mijn Nederlandse 
vrienden niet meegemaakt.
Maar niet alleen nare gemeenschappelijke ervaringen verbinden ons met el-
kaar. Ook op een positieve manier brengt de Joodse identiteit ons veel. Door 
de reis besefte ik dat als je Joodse wortels hebt, je net een beetje anders bent. 
Samen anders zijn, laat je verbonden voelen. Onze geschiedenis is net anders 
dan die van de doorsnee Nederlander. Onze Joodse voornamen hebben net 
iets meer waarde. Wanneer ik mijn voornaam laat vallen bij een Jood, gaat 
diens ogen twinkelen. Velen van ons zijn net iets anders opgevoed. Het is een 
stukje identiteit dat we mogen waarderen. Maar hoe kan ik als kritische stu-
dent nu ineens omgeslagen zijn door me verbonden te voelen met al deze 
mensen? Ik was toch niet Joods? Ik had toch alleen een oma die zich nota 
bene bekeerde?
 Het is niet het land of haar politiek. Ik ben het niet eens met hun grenzen, 
hun kolonisten in de Westbank en de aanvallen op de Palestijnen. Maar dat 
zijn heel veel Israëliërs niet. Ook ben ik het niet eens met dat er een bedoeïen-
kamp  uit de grond wordt gestampt voor de Taglitreizen, of dat ik niet zelf mag 
rondlopen om de omgeving te leren kennen. Maar daar kan ik deels doorheen 
kijken: de warmte die deze Taglitgroep heeft, is onvoorstelbaar. Ik word met 
open armen ontvangen door iedereen die Joods is, omdat ik ook Joodse wor-
tels heb. Het is een stukje identiteit waardoor ik me verbonden voel met deze 
mensen. Taglit heeft mij meer bewust gemaakt van die identiteit, die altijd al 
in mij schuilde. Hoe kan ik nee zeggen tegen zoveel warmte? Vooral in deze 
huidige tijd: in een tijd waarin het draait om het individu, is het zo bijzonder 
om opgenomen te worden in een culturele gemeenschap. Iets waar ik nu on-
derdeel van uitmaak.

Enkele weken later dineer ik bij een vriend van de Taglitreis. Hij vertelt me 
tijdens het eten dat hij later een Joodse vrouw wil trouwen. Zij is dan op de-
zelfde manier opgevoed en kan de Joodse identiteit doorgeven. Ook zijn vader 
hecht veel belang aan een Joods huwelijk. Als hij niet met een Joodse vrouw 
trouwt, zal hij niet bij het huwelijk van zijn zoon aanwezig zijn. Voor de grap 
vraag ik of hij met mij mag trouwen. ‘Nee, je bent niet Joods’, antwoordt hij. De 
Taglitreis benadrukte hoe ik onderdeel ben van een culturele gemeenschap, 
maar als het erop aan komt, ben ik niet Joods genoeg. 



Theater. De plek waar men samenkomt om te lachen of te huilen. Een plek 
om aan het denken gezet te worden. Om geïnspireerd te worden. Mis-
schien de plek om mensen te ontmoeten. Om acteurs zich in het zweet 

te zien werken of gewoon, om deel uit te maken van dat gekke wereldje op 
zich. Het wereldje waarin alles draait om dat ene moment en waarin iedereen 
zich uit de naad werkt voor die ene voorstelling. En de volgende dag weer, 
voor die ene voorstelling. Zo kun je keer op keer verdwijnen in het moment 
en misschien tegelijk in een ver verleden. De wereld van het theater kent geen 
grenzen. 

Ook de musical De Tweeling, die vanaf 2 oktober in het DeLaMar theater op 
de planken zal staan, duikt in het verleden. De musical vertelt, naar het boek 
van Tessa de Loo, het verhaal van een tweeling die vlak voor de Tweede We-
reldoorlog gescheiden wordt en elkaar jaren later pas weer ontmoet. Het is 
niet de enige hedendaagse productie waarin de Tweede Wereldoorlog een 
grote rol speelt. Het ensceneren van geschiedenis en in het bijzonder van ‘de 
oorlog’ lijkt een trend te zijn geworden. Om het verband tussen theater en 
geschiedenis te begrijpen, volstaat het al om het karakter van theater op zich 
onder de loep te nemen. Wat maakt theater wat het is? Theater vindt altijd 
plaats in het hier en nu: het is een moment waarop mensen samenkomen. 
Daarnaast verwijst theater altijd. Meestal verwijst het naar een andere tijd. 
Deze dubbele laag geeft theater zijn karakter en dat maakt de theatererva-
ring uniek. Dit maakt het logisch dat theater ook de verstrijkende tijd zelf tot 
onderwerp neemt.

Belangenverstrengeling
Toch zijn er veel mensen die vraagtekens zetten bij het ensceneren van ge-
schiedenis, en specifiek van onderwerpen als de Tweede Wereldoorlog. Want 
is het wel moreel verantwoord om een gruwel als de Tweede Wereldoorlog te 
vercommercialiseren? Is er nog wel respect voor de geschiedenis en eventu-
ele nabestaanden als er een winstgevende industrie wordt opgezet rondom 
zulke onderwerpen? Is het daarnaast, door de ‘dichterlijke’ (ofwel theatrale) 
vrijheid die er binnen theater bestaat, wel verstandig om waargebeurde ver-
halen te vertonen? Paul Knevel, publiekshistoricus aan de UvA, beantwoordt 
deze vragen als volgt: ‘De geschiedenis lijkt de laatste tijd te zijn doorgedron-
gen tot steeds meer media. Het is dan ook een mooie bron van emoties en 
keuzes waar je veel mee kunt. Dat geldt vooral voor de Tweede Wereldoorlog, 
met zijn vraagstukken van goed en fout en grijze zones. Tegelijkertijd is het 
niet gek dat mensen en misschien vooral historici hier moeite hebben. Er be-
staat in theater een grote mate van dichterlijke vrijheid waarin waarheid, als 
die daar al bestaat, ook altijd nog wat verdraaid en geromantiseerd wordt. Dat 
kan voor andere media ook gelden, maar voor theater in het bijzonder: >> 

IK WIL DE MENSEN GEEN NAZI-
VLAGGEN DOOR DE STROT DUWEN 

De tijdreis die 
 Theater heet
De populariteit van theaterproducties over het (oorlogs)
verleden, zoals Soldaat van Oranje, Anne en Oorlogswinter, 
valt niet te ontkennen. Doordat geschiedenis net als thea-
ter te maken heeft met verstrijkende tijd, is hun onderlinge 
band dan ook vanzelfsprekend. Toch is deze band al even 
lastig als logisch.  Tekst /// Roos Zwiers    Beeld /// Midas van Son

Toen ik net in Amsterdam kwam wonen, was jij de eerste die mij ergens 
mee naartoe nam. Een heel weekend lang dansten we in een van Amster-
dams populairste clubs de sterren van de hemel. Vanaf toen waren wij dag 
en nacht samen. Jouw vrienden waren de mijne en mijn vrienden waren 
de jouwe. Ik herinner me hoe we op jouw kleine zolderkamer urenlang 
rode wijn konden drinken of discussieerden over brandende levensvra-
gen. En dat we dan ineens op de klok keken en dachten: ‘Shit! Het is al 
drie uur ’s nachts.’ Hoe we iedere dag samen aten (ik die kookte en jij die 
de afwas deed) en vele films en series keken. Hoe jij mijn was opvouwde 
als ik daar geen tijd voor had en ik mijn shampoo aan jou uitleende als die 
van jou op was. Maar nu? 

Nu neem je me nooit meer ergens mee naartoe. Al maanden hebben we 
niet meer samen in een club gedanst. Ik zie je vrienden niet meer en je ligt 
alleen nog maar met je vent de hele dag boven in bed. Samen eten doen 
we niet meer en de fles rode wijn die ik voor ons had gehaald staat al we-
ken onaangeroerd op mijn bureau.

Ik erger me aan jou. Ik erger me aan het feit dat je sinds hem nooit meer 
de vaatwasser uitruimt. Ik erger me dat je vergeet het vuilnis buiten te 
zetten of nooit nieuw wc-papier koopt. Ik erger me dat je je met alles be-
moeit, maar zelf geen vinger uitsteekt. Ik erger me dat je zonder te vragen 
mijn shampoo gebruikt en stiekem mijn aanmaaklimonade opdrinkt. Het 
maakt me kwaad hoe je van feestjes thuiskomt en dagen in bed blijft lig-
gen en niks aan het huishouden doet. Dat je dan enkel gehuld in een lang 
T-shirt over de gang sluipt en mij ontwijkt. Ik haat het dat jij je samen met 
je vriend opsluit in je kamer en ik je nooit meer zie.

Maar ik mis je ook. Ik mis hoe wij dansend op feestjes stonden met onze 
mooie wapperende blonde haren. Gehesen in te strakke broeken en blote 
truitjes, met het gevoel dat we de hele wereld aankonden. Ik mis onze el-
lenlange gesprekken, samen met jou op het balkon, terwijl de zon op onze 
bol scheen. Ik mis je en nu denk ik slechts: wanneer kom je terug?

Ergernis aan 
een huisgenoot

Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Jan van Helden

COLUMN HANNAH

Rectificatie: in Babel van september 2015 schreef niet Hanna Bijl,
maar Hannah Hamans de column ‘Alleen zijn’.

 het vraagt als het ware om het uitvergroten van emoties. Het gevaar van 
theater en vooral van musical, is dat het de geschiedenis vaak reduceert tot 
iconische beelden. Historici zoeken doorgaans andere antwoorden in het ver-
leden dan theatermakers.’ 

Hoe vanzelfsprekend de link tussen geschiedenis en theater dus ook is, kritiek 
vanuit de historische hoek is onvermijdelijk. Aan de ene kant is er geschiede-
nis als geesteswetenschappelijke studie, waar het etiket ‘waarheid’ misschien 
moeilijk op te plakken is, maar waar het reconstrueren van de werkelijkheid 
toch het streven is. En aan de andere kant is er het theater als de plek waar 
in principe juist alles kan en mag. Toch is er ook een andere kant. Knevel: ‘Je 
kunt theater natuurlijk vergelijken met film, een medium dat doordrongen 
is van geschiedenis. Steeds meer historici gaan zich interesseren voor film 
en sommigen zien het ook als een interessante ingang naar geschiedenis. 
Waarom zou theater dat niet kunnen zijn? Het kan in ieder geval aanzetten 
tot nadenken over de geschiedenis.’ 

Het antwoord van de kunstenaar
Dat historici en theatermakers andere antwoorden zoeken en dat voorname-
lijk historici daar niet altijd blij mee zijn, is duidelijk. Theatermakers nemen 
veel vrijheid bij het beantwoorden van de vragen die naar boven komen tij-
dens het maakproces. Juist die vrijheid maakt echter dat er geen eenduidig 
antwoord is te geven op de vraag of het ensceneren van geschiedenis wel of 
niet verantwoord is. Bij de vraag of iets moreel verantwoord is, staat vooral 
de recente geschiedenis ter discussie. De Tweede Wereldoorlog, die relatief 
nog vers in het geheugen zit, roept als onderwerp meer weerstand op dan de 
Franse Revolutie. Niemand heeft het meer over het stuk Dantons Dood van 
Georg Büchner, waarin diverse (waargebeurde) gruwelijkheden verwerkt 
zijn. Zo lijkt het in plaats van een principekwestie vooral om een gevoels-
kwestie te gaan, waarbij het dus ook staat of valt met het gevoel dat een re-
gisseur neerzet. Ruut Weissman, regisseur van De Tweeling: ‘Zelf ben ik van 
joodse afkomst, ik kom uit een gezin dat in de oorlog veel gruwelen heeft 
meegemaakt. Ik weet hoe gevoelig dit soort onderwerpen kunnen liggen en 
ik vermijd harde iconische beelden zoveel mogelijk. Het gaat mij er slechts 
om het gevoel waartegen het verhaal zich afspeelt te schetsen. Dat doe je niet 
door de mensen nazivlaggen door de strot te duwen.’

Wat lastig blijft, is dat een gevoelsgrens ook een persoonlijke grens is. Hoe 
goed een regisseur ook zijn best doet, niet iedereen hoeft het eens te zijn over 
hoe een onderwerp respectvol benaderd kan worden. Daarnaast blijft het 
‘probleem’ dat geschiedenis in theater geromantiseerd wordt, bestaan. Maar 
betekent dit dat je historische onderwerpen zoals de Tweede Wereldoorlog 
in het theater toch maar beter kunt mijden? 

Over de grenzen
Juist het feit dat fictie en geschiedenis met elkaar vermengd worden in the-
ater, maakt het problematisch om het ensceneren van (bepaalde onderdelen 
van de) geschiedenis een halt toe te roepen. Want waar trek je de grens tus-
sen geschiedenis en fictie? Welke geschiedenis mag wel opgevoerd worden 
en welke geschiedenis ligt te gevoelig? Het onderscheid tussen geschiedenis 
en fictie in het theater is überhaupt te vaag om een grens te trekken. Theater 
is nu eenmaal doordrongen van geschiedenis. Het is de plek waar geschie-
denis verteld, overdacht en herdacht wordt. Het is echter ook de plek waar 
geschiedenis voorbijkomt, achteloos, op de achtergrond, vermengd met het 
fictieve. Ruut Weissman: ‘Ik ben niet zozeer bezig met het ensceneren van een 
geschiedenis. Ik ben bezig met het ensceneren van De Tweeling, een verhaal 
dat speelt tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Deze oorlog 
moet de achtergrond zijn, maar is tegelijkertijd niet los te zien van het ver-
haal.’ 

De band tussen geschiedenis en theater is dus al even logisch als pro- 
blematisch. Misschien overlappen de vragen die gesteld worden grotendeels, 
maar de antwoorden die gezocht worden kunnen compleet anders zijn. De 
vraag of bepaalde geschiedenissen wel moreel verantwoord zijn om op te 
voeren, zal iedereen anders beantwoorden; deze grens is heel persoonlijk. 
Juist daarom zijn echter de verschillende mogelijke antwoorden die theater-
makers kunnen geven van groot belang. De regisseur kan iets maken tot plat 
vermaak of een grof schandaal, maar ook tot een mooie beschouwing of zelfs 
een eerbetoon aan een bepaald persoon. Helaas is de menselijke tolerantie-
grens ook hierbij niet absoluut. Deze verschilt per persoon. Toch is het ban-
nen van geschiedenis uit theater de oplossing niet. Daarvoor zijn de twee ge-
woonweg te veel met elkaar verweven. Als we dus niet willen vervallen in een 
censuur die wordt toegepast op tamelijk willekeurige gronden, kunnen er 
eigenlijk nauwelijks grenzen worden gesteld aan theater. Laten we daarom 
theater niet beschouwen als een manier om geschiedenis te vertellen.  
Laten we het zien als een kunstvorm die de geschiedenis regelmatig inzet 
 om een verhaal mee te vertellen en misschien om geschiedenis op een  
nieuwe manier mee onder de aandacht te brengen. Dat is wat theater nu  
eenmaal doet. 

HISTORICI ZOEKEN GEWOON 
TOTAAL ANDERE ANTWOORDEN 

DAN THEATERMAKERS

OPINIE
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Oktober: Ajax, 
ADE en Aboutaleb
Iedere maand selecteert Babel evenementen voor elk type geesteswetenschapper in 
en rond Amsterdam. Van culturele hoogtepunten tot conditietraining, met De Agenda 
verlaat elke geesteswetenschapper zijn huis.  Tekst /// Vincent Smit   Beeld /// Rosa van Triest

Sport
Ajax Run 2015
Tja, je studeert nou eenmaal in Amsterdam, dus je moet 
voor Ajax zijn, of je dat nou leuk vindt of niet. Ren in 
oktober als een bezetene een rondje om de ArenA, of 
volg gewoon de route. Een hekel hebben aan Ajax is geen 
excuus. Rennen zal je.
Zondag 25 oktober – Amsterdam ArenA, Arena Boulevard 
29 – Tickets vanaf €12 – Starttijden op Ajax.nl

Intellectueel
Brainwash Festival
Filosofisch festival Brainwash is één groot feest. Toch 
plaatsen wij hem onder het kopje ‘intellectueel’. Met 
lezingen van Kader Abdolah of Joris Luyendijk op het 
programma is dit een evenement dat je als geestesweten-
schapper natuurlijk niet wilt missen. 
Zaterdag 24 oktober – De Nes, Amsterdam – tickets vanaf 
€35 – 13:00 tot 01:00 uur

Feest
22Tracks: 6 Year Anniversary
In oktober ontkom je natuurlijk niet aan het Amsterdam 
Dance Event. Heb je het deze maand niet zo breed? Ga 
dan naar de Waterkant. Voor nop kun je hier alsnog mee-
genieten van het ADE. Voor drankjes moet natuurlijk wel 
de portemonnee tevoorschijn getoverd worden.
Donderdag 15 oktober – Waterkant Amsterdam, 
Marnixstraat 246 – gratis entree – 22:00 tot 3:00 uur

ADE: Klassiek in de Loods
Geen zin om naar dansmuziek te luisteren? Vlucht deze 
zaterdag naar Roest, ga lekker liggen op de grond en luis-
ter hoe Ivo Janssen de Nederlandse componist Simeon 
ten Holt eer aan doet door Canto Ostinato uit de piano te 
laten klinken.
Zaterdag 17 oktober – Amsterdam Roest, Jacob Bontius-
plaats 1 – Tickets vanaf €16 – 21:00 tot 1:00 uur

Cultuur
Nacht van de Geschiedenis: Tussen droom 
en daad
Yes! Tien euro korting omdat je student bent! Genoeg 
reden om deze zaterdag te pre-partyen in het Rijksmu-
seum. En er is meer: er kan zelfs gedanst worden in het 
atrium. Dit kan overigens normaal gesproken ook, maar 
op 31 oktober word je er niet raar op aangekeken. Ver-
geet zeker niet om een interessante lezing bij te wonen 
van bijvoorbeeld Ahmed Aboutaleb of Freek de Jonge. 
Zaterdag 31 oktober – Rijksmuseum, Museumstraat 1 – 
Tickets voor studenten €20 – 20:00 tot 1:00 uur

Eten/drinken
EAT THIS! Wereldvoedseldag ‘15
16 oktober vindt de door de Verenigde Naties uitge-
roepen Wereldvoedseldag plaats. De dag waarop extra 
aandacht wordt besteed aan voedselvraagstukken 
wereldwijd. Er zullen lezingen zijn over bijvoorbeeld 
honger en voedselcultuur, maar ook is er de mogelijkheid 
om workshops te volgen en niet geheel onbelangrijk: er 
is ook voedsel te consumeren! Een multiculturele cate-
ring verzorgt de versnaperingen voor iedereen: van de 
veganist tot de omnivoor. Leerzaam en lekker dus.
Donderdag 15 oktober – Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 
179 – Ticket €20 – 18:00 tot 23:00 uur

De afgelopen weken en maanden stonden de vluchtelingen uit het Mid-
den-Oosten die, op de vlucht voor de chaos uit hun eigen regio Europa 
binnen probeerden te komen, centraal in de agenda van de Europese 

politiek. Kernpunt van discussie over de vluchtelingen was de verdeling en 
opvang van deze vluchtelingen over verschillende Europese landen, waarbij 
een tweedeling leek te ontstaan tussen West- en Oost-Europese landen: ener-
zijds het met open armen ontvangen van vluchtelingen in het westen, tegen-
over de xenofobie van Oost-Europa.

Hoe valt deze tweedeling te verklaren? Bialasiewicz: ‘In dit debat is het ten 
eerste belangrijk om uit te kijken voor stereotyperingen. In de Oost-Europese 
landen - Hongarije, Polen, Slowakije – is geen unanimiteit over de problema-
tiek, ook al uit de politiek zich tegen vluchtelingenopvang. In deze landen zijn 
er ook mensen die opkomen voor de opvang van vluchtelingen, net zo goed als 
dat er in West-Europese landen mensen zijn die hard roepen dat alle buiten-
landers weg moeten blijven. Het grote verschil tussen Oost en West, dat door 
deze vluchtelingenproblematiek zichtbaar wordt, zit vooral in de politieke 
cultuur. De extreme uitingen van xenofobie in Oost-Europa kunnen daar wor-
den geuit, omdat ze in het publieke discours acceptabel zijn en ook worden ze 
geuit door gekozen politici. Een voorbeeld hiervan zijn banners en t-shirts die 
afgelopen weken in Poolse steden te zien waren met daarop teksten als ‘Kijk 
uit wanner je hierheen komt, we doen hier hetzelfde als Hitler met de Joden 

deed’. Dit soort taal wordt door Poolse politici niet alleen geaccepteerd, veel 
politici hanteren soortgelijk taalgebruik. 

Maar hoe komt het dan dat Oost-Europese landen deze, voor West-Europese 
landen extreme uitingen, in de politieke cultuur toelaten? Bialasiewicz: ‘Naast 
een sterk heersende xenofobie en antisemitisme in deze regio, heeft ook de 
meer recente geschiedenis invloed op de houding van deze landen. Deels gaat 
het over economische argumenten. Zo zijn deze landen bijvoorbeeld een stuk 
armer dan de West-Europese en ze vinden dat het rijke westen moet investe-
ren in deze crisis. Ze willen eerst zelf hun economische problemen oplossen, 
voor ze voor die van anderen kunnen zorgen. Andere argumenten zijn meer 
politiek. Zo stellen deze landen vaak dat zij niet hebben gezorgd voor deze 
crisis en dat de West-Europese houding ten opzichte van het Midden-Oosten 
nu voor de chaos in de regio heeft gezorgd. Naar mijn idee een hypocriete 
gedachte: Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen stonden namelijk 
vooraan om deel te nemen aan de ‘Coalition of the Willing’, die op het initiatief 
van Bush in 2003 de oorlog in Irak ontketende. Net toegetreden tot de EU en 
toch zo’n pro-Amerikaanse houding innemen; toen al vonden West-Europese 
EU-leiders dit een frappante politieke manoeuvre. Maar voor deze landen 
blijft de VS een grotere beschermheer (tegen Rusland) dan de EU. Zo zie je: 
zowel oude Europese conflicten (zoals de Koude Oorlog red.), als contempo-
raine machtsvraagstukken spelen een rol in de verschillende houdingen die 
Oost- en West-Europa aannemen bij de vluchtelingenproblematiek.’

Wat zou volgens Bialasiewicz een oplossing voor de politieke tweedeling in de 
EU kunnen zijn? ‘Er moet eenduidig Europees beleid komen, dat dwingend is 
voor alle EU-landen, om zo mensensmokkelaars geen kans meer te geven. 
Juist waar Europese wetgeving onderling verschilt, worden vluchtelingen 
slachtoffer. De Oost-Europese landen zullen dit weliswaar niet leuk vinden, 
aangezien zij een Europese wet die vanuit het westen wordt ingegeven, zullen 
ervaren als een soort kolonialisme. Maar dergelijk beleid is mijns inziens de 
enige manier om met deze crisis om te gaan en is overeenkomstig met datge-
ne waarvoor Europa zou moeten staan: samenwerking.’ 

DE EXTREME UITINGEN VAN 
XENOFOBIE IN OOST-EUROPA 

KUNNEN DAAR WORDEN GEUIT, 
OMDAT ZE IN HET PUBLIEKE 

DISCOURS ACCEPTABEL ZIJN

ACHTERGROND

22 Babel

Het debat rondom de vluchtelingenopvang in Europa is de laatste maand flink 
opgelaaid. De jongste stroom vluchtelingen uit onder andere Syrië en Irak, 
veroorzaakt heftige politieke discussies binnen de Europese Unie. Jean Monnet 
Professor Luiza Bialasiewicz (1971), geograaf en specialist op het gebied van 
de internationale relaties van Europa, geeft een historisch en politiek perspec-
tief op de crisis.   Tekst /// Aimée Plukker en Anne Wijn   

De vluchtelingencrisis 
in perspectief



VIS ALS MIDDELVINGER 
TEGEN EPICURUS

GEESTESVOEDSEL

Op een regenachtige septemberavond doet Melle van Manen (22), student Geschiedenis en Wijsbegeerte, de 
deur open van zijn souterrain op de Prinsengracht. In een smalle, knusse keuken ruikt het al aanlokkelijk naar 
de beginselen van de viscurry die op het menu staat. Vroeger was dit de bijkeuken, waar de was werd gedaan. 
Vandaar dat de geelgeblokte gootsteen een halve meter diep is. Vanachter het gasfornuis heb je uitzicht op 
een schattig tuintje, waarin net een rode kater door het groen struint. De rest van het grachtenpand wordt 
bewoond door de opa van Melle, voor wie hij elke week kookt. Maar echt lekker leren koken deed Melle toen 
hij bij Studio/K in de keuken werkte.

Terwijl hij een ui snijdt en spinazie bakt vertelt hij over Stichting Kriterion, waar Studio/K deel vanuit maakt. 
De stichting wordt gerund door studenten. Iedereen verdient er evenveel en mag mee beslissen over de be-
leidsvorming. In de keuken ging dat net zo. Er waren twee professionele chefs, een goed uitgeruste keuken 
en verder moest je ‘roeien met de riemen die je hebt’. Je keek wat er in de kast lag en gebruikte restjes van 
de dag ervoor. Dat wilde Melle deze avond ook doen, maar er was niets in huis.
Toch naar de winkel dus, en wel om vis te kopen. Het is een nieuw gerecht, want Melle maakt liever geen 
dingen die hij al eerder heeft gekookt. ‘Het verhoogt het plezier van het koken om steeds een beetje wat 
anders te doen.’ Terwijl hij de ui, gehakte rode peper en gember bakt en de kabeljauw in stukken snijdt, 
vertelt Melle waarom hij vis voor Babel maakt. ‘Ik had vandaag een filosofievak en we bespraken Epicurus. 
Als expliciet voorbeeld van zijn theorie nam Epicurus vis. Volgens hem moet je dat niet elke dag eten, want 
dan raak je daaraan gewend. Als er dan plots op een avond geen vis is, raak je gefrustreerd. En geluk staat 
gelijk aan geen frustratie hebben.’ Een vreselijk laffe theorie, volgens Melle. Vandaar de vis, als middelvinger 
naar Epicurus.
Ondertussen staat er een ovenschaal met kikkererwten, olijfolie, zout en peper in de oven. ‘Ongeveer een uur, 
tot ze lekker knapperig zijn.’ Terwijl Melle de vis, partjes tomaat, garam masala (Indiaas specerijenmengsel), 
komijn, koriander en harissa (een soort sambal uit Tunesië) in de pan doet, vult de keuken zich met mensen. 
Essentieel voor een goed avondmaal, vindt Melle. ‘Je moet gewoon samen eten. Het is een moment van rust 
in deze fucking drukke wereld.’

Melle kookt rijst, maakt de viscurry af met wat citroensap en verse koriander en schept het gerecht in een 
mooie schaal. ‘Dat staat mooier. Heb ik van mijn moeder geleerd.’ Aan tafel heeft hij nog een goed advies: 
schep nooit in één keer veel op je bord, dan kan je nog een keer een portie vragen en heb je weer wat in-
teractie. Handig, maar niet nodig, want het valt geen moment stil aan tafel. Nog een keer opscheppen doet 
iedereen wel.

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

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte Kleyn 
duikt de keuken in met FGw’ers. Deze keer: roeien met de riemen die je 
hebt met een ex-kok. Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Merel de Herder


