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Doorhalen wat wel/niet 
van toepassing is
‘Gaan met die banaan/golfbaan/decaan/anders, namelijk...’ Eigenlijk kun 
je er elk willekeurig predicaat invullen, hoewel het in dit geval natuurlijk 
aardig is als het rijmt. De essentie van de uitspraak zit hem namelijk in 
dat eerste woord: gaan.

Waar het om draait in het leven is dat we het leven. Dat we op de één of 
andere manier gemotiveerd raken om iets te doen. Als FGw-student heb 
je het vaak zwaarder met een antwoord formuleren op de vraag naar de 
motivatie voor je studie dan een geneeskundestudent, die altijd wegkomt 
met het argument: ‘Ik studeer om levens te leren redden.’ Kunst/boeken/
historiserende onderzoeken naar … (zelf in te vullen) redden geen levens.

Dat er aan onze faculteit hartstochtelijk wordt gereflecteerd op de vraag 
naar wat ons beweegt om te doen wat we doen, maakt zo’n antwoord 
formuleren niet makkelijker. Het is veelzeggend dat het inleidende vak 
aan de faculteit over ethiek via antwoorden op de vraag – wat moeten 
we doen met onze levens om ze te laten slagen (‘zoveel mogelijk plezier 
hebben/geluk vergaren/baby’s maken’, ‘wat we willen, zolang onze inten-
ties/gevolgen maar goed zijn’ of ‘de plicht die God/de natuur ons oplegt’) 
uiteindelijk uitloopt op het bevragen van die fundamentele vraag: ‘Dat er 
zoveel antwoorden mogelijk zijn, maakt dat de vraag niet irrelevant?’, 
‘Kunnen we ooit weten wat we moeten doen?’ en: ‘Is alles wat we doen 
niet per definitie willekeurig?’

Goed nieuws, Babel heeft op die laatste vraag deze maand een volmon-
dig antwoord: NEE. Wat de vijf mannen van The Kik doen op het podium 
maakt, ondanks hun onnavolgbare antwoorden op vragen naar hun mo-
tivatie, op geen enkele manier een willekeurige indruk. De poëzie die 
dichter Frieda Mulisch ons voorschotelt lijkt simpel, maar het raakt het 
hart. Alma en Marita Mathijsen verloren respectievelijk hun vader en echt-
genoot, maar besloten: het leven gaat door, we maken er wat van (in dit 
geval een boek). Babel maakte er deze maand ook wat van: een nieuwe 
rubriek waarin wetenschapsfilosofische theorieën worden verstript. En 
een nieuwe huisstijl.

Leven zit in elk willekeurig hoekje. Dat maakt je keuze voor een bepaald 
hoekje wel/niet willekeurig.

Jesse Beentjes en Kim Schoof
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Homo Promovendusde bescHouwing

lei tradities waarin het onzegbare een rol speelt, 
bijvoorbeeld de zogenaamde negatieve theologie. 
Die stelt dat je God alleen maar in negatieve ter-
men kunt beschrijven, dus door alles te beschrij-
ven wat Hij niet is. Maar voor zover het onzegbare 
wordt voorgesteld als een ruimte buiten onze taal 
of ons begrip, ontstaat een probleem. Zo van: je 
hebt ons, wat wij kunnen. En dan heb je het on-
zegbare, daarbuiten.’ Het punt van De Jong is juist 
dat die grenzen van taal in de taal zelf zitten, taal-
eigen zijn. Dat het verschil tussen ‘binnen’ en ‘bui-
ten’ niet geschikt is om de grenzen van de taal mee 
te begrijpen. En dat het inadequate karakter van 
dat toch onvermijdelijke onderscheid precies zo’n 
grens is. Die visie deelt hij met Derrida. Althans, 
veel filosofen die schrijven over Derrida gaan er-
van uit dat dat zijn visie is. Zijn taaltheorie. De 
Jong: ‘Derrida’s teksten hebben juist bewust niet 
de vorm van een theorie, omdat ze de mogelijk-
heid daarvan proberen te problematiseren. Zijn 
aandacht gaat steevast uit naar wat zich juist niet 
theoretisch tot object laat maken, en hoe je die za-
ken tóch aan de orde kunt stellen.’

Dubbelzinnig taalgebruik
Dit is volgens De Jong ook de reden waarom Der-
rida’s teksten er niet uitzien als conventionele 
wetenschappelijke geschriften. ‘Enerzijds wil Der-
rida de beperkingen van de taal tonen. Anderzijds 
laten die zich niet zomaar presenteren. Om dat 
probleem toch aan de orde te stellen, gebruikt hij 
dubbelzinnige taal en spreekt hij zichzelf tegen. 
In een ander voorbeeld van onconventioneel we-

tenschappelijk tekstgebruik komt Heidegger ertoe 
om ‘zijn’ door te strepen en het doorgestreept en 
wel te laten staan. Zo’n ingreep biedt hem een ma-
nier om rekenschap te geven van, en recht te doen 
aan, de status van onze taal en de grenzen van ons 
begrip.

Maar kan een dergelijk punt wel gemaakt worden 
in de conventioneel wetenschappelijke tekstvorm 
van een proefschrift? De Jong: ‘Een probleem 
van filosofen die over Derrida schrijven is dat ze 
denken dat je Derrida moet zijn om over hem te 
kunnen schrijven, dat alle teksten over Derrida 
ook zelfcontradictoir en ambigu moeten zijn. Dat 
geloof ik niet. Ik denk juist dat ik op een scholarly 
manier kan verhelderen waar het zelfcontradic-
toire bij Derrida vandaan komt. Ik probeer aan te 
wijzen wanneer ambiguïteit en tegenspraak in fi-
losofische teksten noodzakelijk worden en te ver-
helderen wat er dan gebeurt en waarom.’

‘Promoveren blijft een flinke psychologische op-
gave. Een proefschrift begin je met het idee: dít 
gaat wat worden. Maar terwijl je bezig bent, moet 
je je steeds meer neerleggen bij het beperkte ding 
dat het gaat zijn. Ik heb al zo vaak mijn eigen tekst 
niet goed gevonden en weggegooid. En al een stuk 
of acht inleidingen geschreven. Hé, weet je wat: 
misschien wordt dit artikel wel gewoon mijn inlei-
ding.’ 

‘N ee, dat kan niet,’ antwoordt Johan de 
Jong wanneer hij wordt aangespoord 
om gewoon te beginnen met vertellen 

over zijn project. ‘Ken je dat clipje waarin Der-
rida in gesprek is met een geaffecteerd pratende 
interviewster?’ De Jong zet overtuigend een Ame-
rikaanse neer die een poging doet een woordje 
Frans te spreken. ‘Ze vraagt Derrida: “Can you ex-
plain something about l’amour? Can you elaborate 
on l’amour?” Derrida kijkt eerst een beetje vreemd 
en zegt dan: “Non, non, c’est impossible! Je ne suis 
pas capable d’improviser en généralité sur l’amour, 
comme ça! Il faut poser une question!” Zoals Der-
rida in dat clipje aangeeft, kan ik niet zomaar be-
ginnen te vertellen. Ik heb een vraag nodig.’

Necessary silence
‘Maar in zekere zin is “wat je niet kunt zeggen” 
precies waar mijn proefschrift over gaat,’ vervolgt 
De Jong na een gerichtere vraag. Hij vertelt dat het 
kenmerkend is voor de teksten van Derrida dat 
ze zichzelf op tal van manieren ondergraven door 
zichzelf bewust tegen te spreken en ambiguïteit 
eerder op te zoeken dan te vermijden. De Jong stelt 
daarom in zijn proefschrift de vraag: waarom doet 
Derrida dat? Aan de hand van teksten van Hegel, 
Heidegger en Derrida onderzoekt De Jong wan-
neer en waarom filosofische teksten tegen de con-
ventioneel wetenschappelijke vorm van een ‘theo-
rie’ moeten ingaan.

Een antwoord op zijn vraag heeft volgens De Jong 
te maken met hetgeen waarmee alle drie de filo-
sofen worstelen: wat niet gezegd kán worden. De 
Jong: ‘Mijn vraag kwam tot stand naar aanleiding 
van een boekje van hoogleraar David Wood, Philo-
sophy at the limit, over filosoferen over grenzen en 
limieten. Hij geeft daarin concrete situaties weer 
waarin je geen woorden voor iets hebt. Hij vraagt 
zich af of er dingen zijn waarover je niet kúnt spre-
ken. Of er iets bestaat als necessary silence. En als 
er dan een grens aan taal, aan het begrip, zou be-
staan: wat voor soort tekst of vorm van filosofische 
presentatie zou dan nodig zijn om juist die grens te 
kunnen articuleren?’

Het probleem dat De Jong in zijn proefschrift wil 
ophelderen is niet louter filosofisch. ‘Er zijn aller-

EEN pRoBlEEM vAN 
filOsOfeN Die OVer 

DerriDA schrijVeN is 
DAt ze DeNkeN DAt je 
DerriDA MOet zijn oM 
ovER HEM TE KUNNEN 

schrijVeN

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers  
eigenlijk? Waar gaat hun proefschrift over en waarom 
juist dáárover? Deze maand Johan de Jong (1982), die  
promoveert op de wetenschappelijke noodzakelijkheid  
van tegenspraak en ambiguïteit in filosofische geschriften. 
Tekst /// Kim Schoof    Beeld /// vera Duivenvoorden

Duidelijkheid 
over onduidelijkheid

Johan de Jong onderzoekt bewuste 
ambiguïteit en zelfcontradictie in filosofische 
teksten van Hegel, Heidegger en Derrida. 
Hij verheldert hoe tegenspraak en dubbel-
zinnigheid noodzakelijk kan zijn bij de 
wetenschappelijke presentatie van een 
filosofische visie.
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9:00 op de bovenste verdieping van het Universiteits-
theater, in een donkere zaal met uitzicht over mistig 
Amsterdam, begint hoogleraar Wouter hanegraaff zijn 
college. 

9:10 De term ‘Platonisch Oriëntalisme’ wordt door 
Hanegraaff uit de doeken gedaan. plato was niet 
enkel rationeel filosoof; zijn denken had een religieuze 
grondslag. plato ontleende zijn wijsheid aan oosterse 
wijzen. Wie hem met name inspireerden, is een 
discutabele kwestie. De egyptische wijsheidsleraar 
hermes? De iraanse profeet zarathustra? Mozes? 

9:20 ondanks het vroege uur wordt het college 
niet verstoord door laatkomers. er wordt bovendien 
met belangstelling naar het verhaal van de docent 
geluisterd.

9:35 toen het christendom ontstond, heerste de 
opvatting dat ware wijsheid heel oud moest zijn. De 
apologetische kerkvaders antwoordden daarop dat 
het christendom weliswaar gebaseerd is op christus, 
maar dat de eigenlijke religie die jezus propageert de 
oeroude joodse traditie is. ‘het christendom bestond 
al vóór het christendom, zo lijkt het’, merkt hanegraaff 
op.

10:00 We zijn aangekomen in de renaissance. 
Filosoof Marsilio Ficino schreef een ‘self-help bestsel-
ler voor intellectuelen’, waarin hij adviseert hoe men 
zijn leven in overeenstemming kan brengen met de 
hemellichamen, om zo vatbaar te zijn voor positieve, 
astrologische invloeden. ‘Ik word een dagje ouder, dus 
ik lees ficino dagelijks’, zegt de docent. De studenten 
lijken te vermoeden dat hij dit in alle ernst meent. 

10:25 ‘We gaan nog even verder voordat we gaan 
pauzeren’, zegt de docent. ‘jezus’, fluistert een 
student.

10:50 Hanegraaff vertelt over een traditionele opvat-
ting over verbeeldingskracht: indrukken van buitenaf 
worden door de hersenen getransformeerd tot iets 
lichamelijks. hij geeft een vermakelijk voorbeeld van 
een blanke vrouw die, ondanks dat haar man ook 

blank was, een donker kind baarde. Haar verklaring: 
‘ik heb in de slaapkamer naar een schilderij met 
Moren zitten kijken’. 

11:10 De renaissance kende een hermetische traditie 
door de herontdekking van het corpus hermeticum, 
de teksten van de egyptische wijsheidsleraar hermes. 
een echte hermeticus was lodovico lazzarelli, die 
goed begrepen had waar het corpus hermeticum over 
gaat: over gnosis, het overstijgen van rationaliteit en 
kennis opdoen van je eigen ziel en wezen om je zo te 
verenigen met God.

11:35 Hanegraaff introduceert de figuur Giovanni da 
correggio, een rondtrekkende boeteprediker die een 
halve godsdienstwaanzinnige leek te zijn. Hij schreef 
bombastische, opgewonden teksten en verkondigde 
op alle straathoeken het einde der tijden. 

11:45 correggio zag zichzelf als de hermetische 
christus en als zodanig verkleed, maakte hij een 
sensationele intocht in rome op paaszondag 1484. 
hanegraaff: ‘Wanneer correggio de stad binnentreedt, 
komen net mensen met palmtakken in de hand de 
kerken uit en lopen achter hem aan, zoals men in 
jeruzalem achter jezus aanliep. Aangekomen in de 
sint-Pieter, waar een mis bezig is, komt er een einde 
aan zijn performance. in correggio vindt men de 
synthese van hermes en christus.’

12:00 overdonderd en verzadigd door het uitvoerig 
exposé van Hanegraaff dalen de studenten de trappen 
van het Universiteitstheater af.  

Herbeleef met Babel de belangrijkste momenten van een college aan de 
FGw. Deze keer Westerse esoterie en religieus pluralisme: een inspannend, 
drie uur durend hoorcollege dat studenten inwijdt in de mystieke tradities 
van renaissancistisch West-Europa.   Tekst /// Boris Duregger   Beeld /// Masha Emelyanova

De ware wijsheid

Cursus: Westerse esoterie en religieus 
pluralisme 
Onderwijsinstituut: Kunst-, religie- en 
cultuurwetenschappen
Docent: prof. dr. W.J. Hanegraaff 
Inhoud: hermetische tradities in renaissan-
cistisch Europa
Publiek: religiewetenschappen- en 
geschiedenisstudenten en een verdwaalde 
student Literatuurwetenschap. 
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Nadja van Albada
 35 jaar
Studie
 Hbo Journalistiek, Utrecht
 Bachelor Scandinavische talen en culturen, 
 UvA (niet afgerond)
 Hbo Sociaal pedagogische Hulpverlening, HvA
Afstudeerjaar
 2014
Werk
 Gastouder en pedagogisch medewerker
Salaris
 tussen de 700 en 1100 euro bruto per maand

De universiteit is lang niet voor iedere stu-
dent het einde. Nadja van Albada besloot 
met studeren te stoppen na twee keer te zijn 

begonnen aan Scandinavische talen en culturen. 
‘Ik begon aan die studie met een hbo Journalistiek 
op zak en na drie jaar lang te hebben gesolliciteerd 
en vrijwilligerswerk en stages te hebben gedaan. 
Ik dacht toen dat ik met meer specialisatie mis-
schien correspondent kon worden. Ik zat tijdens 
Journalistiek een Erasmusjaar in Denemarken.’ 
Scandinavië, en vooral Noorwegen, trok haar wel, 
maar de studie niet. ‘Na twee jaar ben ik gestopt. 
Het tempo lag me te hoog. Nog een dérde keer in 
september beginnen met “Hallo, ik ben Nadja” zag 
ik niet zitten.’ 

Rondkomen van zorgen
‘Ik kom uit een sociaal nest’, verklaart Van Albada 
haar motivatie om in de zorg te gaan werken. Haar 
moeder werkte als sociaalpsychologisch hulp-
verleenster en haar broer deed een mbo-opleiding 
sociaal-cultureel werk, vertelt ze bij een kop thee 
op een terras in De Pijp, tussen de sociale huur-
woningen. ‘Ik heb altijd meegekregen dat stude-
ren niet per se dé manier is om je nuttig te maken.  
Na de UvA heb ik veel opgepast om rond te ko-
men. Ik ben vervolgens een tijdje receptioniste 
geweest bij verslaafdenkliniek Jellinek. Daarna 
vond ik werk in een psychiatrische kliniek waar ik  

ouderen bij hun dagelijkse activiteiten begeleidde.’ 

Toen Van Albada in 2009 begon aan haar oplei-
ding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de 
HvA ondervond ze aan den lijve dat niet alle zor-
gen even gemakkelijk met studeren te combine-
ren zijn. ‘Ik probeerde kinderen te krijgen en nam 
daarvoor medicijnen waardoor ik minder goed 
kon werken. Ik moest toen stoppen met mijn ou-
derenwerk en daardoor kon ik ook niet doorstu-
deren. Als deeltijdstudent aan de HvA wordt van je 
verwacht naast je studie te werken.’ 

‘Ik had geluk dat ik toen, als moeder van een twee-
ling, als stagiair bij stichting De Tussenvoorziening 
in Utrecht aan de slag kon en weer verder mocht 
aan de HvA.’ Bij deze stichting begeleidde Van Al-
bada daklozen en mensen die dreigden dakloos te 
worden door hun verslaving. ‘Ik probeerde hun le-
ven weer op de rails te zetten, hen met geld leren 
omgaan. Sommigen konden zelfs niet telefoneren 
met het UWV en de belastingdienst! Het gaf me 
een voldoening die ik op de universiteit niet vond, 
maar werken met agressieve types is weer één van 
de mindere kanten van zulk werk.’

Van Albada moest rondkomen van haar stagever-
goeding, het salaris van haar man en de vergoe-
ding voor haar plaats in de faculteitsraad van de 

HvA. Sinds januari is ze daar afgestudeerd. ‘Nu 
ben ik gastouder. Dat is door EHBO-dienst en pe-
dagogische hulpverlening net wat chiquer dan op-
pas, maar niet echt een vetpot.’ Door kinderen aan 
huis te coachen, verdient Van Albada ongeveer 700 
euro per maand. Daarnaast verhuurt ze een kamer 
in haar huis, maar die staat op het moment leeg. 
 
Onrecht
‘Binnenkort heb ik geen klanten meer. Ik probeer 
nu weer een vaste baan te vinden. Ik kijk zelfs weer 
naar journalistiek, maar het is zo moeilijk om in die 
branche aan werk te komen! Ik denk eigenlijk ook 
niet dat ik dat wil: het ellebogenwerk, de voortdu-
rende concurrentie. Ik ging naar de universiteit om 
beter in de arbeidsmarkt te liggen, om unieker te 
zijn. Maar je bent dan toch ook maar zo met jezelf 
bezig.’  Noorwegen is voor Van Albada nu vooral een  
vakantieland waar ze de taal spreekt en vrienden 
heeft wonen. 

Wanneer ze op wil staan om weg te gaan, valt haar 
blik op een oudere dame, die zich zoekend aan 
haar rollator vastklampt. Van Albada schiet met-
een toe: ‘Wordt u al geholpen, moet ik iemand voor 
u roepen?’ Om daar met een verontschuldigende 
glimlach aan toe te voegen: ‘Ik kan erg slecht tegen 
onrecht.’ 

zorgzaam studeren
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal ontkent: er is leven na de 
faculteit. Ter inspiratie of puur uit interesse; iedere maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. 
Deze keer: Nadja van Albada (1978), gastouder en pedagogisch medewerker. 
Tekst /// Pablo Kamsteeg   Beeld ///  vera Duivenvoorden

Dat de wetenschappen meer interdisciplinair moeten worden, is ondertussen 
geen nieuws meer. Om tot ware interdisciplinariteit te komen, is het echter 
ook noodzakelijk om binnen disciplines buiten de grenzen te kijken. 
Letterlijk, betoogt Jesse Beentjes.   Tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Steven de Grauw

Interdisciplinaire schoonheid

‘M eer dan ooit is er behoefte aan inter-
disciplinair geschoolde mensen, die 
over de grenzen van hun eigen vakge-

bied kijken en samen met innovatieve oplossingen 
komen,’ zo stelt de UvA op haar website over het 
Instituut voor Interdisciplinaire Studies. ‘Weten-
schap van alle kanten,’ jubelt de kop. Interdiscipli-
nariteit is in: het College van Bestuur koketteert 
ermee, studiegidsen lopen ervan over en ook de 
FGw heeft het hoog in het vaandel staan. 

‘Alfa- en bètawetenschappers moeten dezelfde taal 
gaan spreken,’ stelde Pablo Kamsteeg afgelopen 
maand in dit blad (Babel, oktober 2014). Terecht: 
pas als beide partijen de andere kant van het ver-
haal begrijpen en inzien wat de alfa- of bètaweten-
schapper nu precies doet in zijn of haar onderzoek 
kunnen ze nader tot elkaar komen en samen nieu-
we inzichten verwerven. Pas met een gedeelde taal 
kunnen de historicus en de natuurkundige gearmd 
het pad van de wetenschap verder aflopen en als 
een dolverliefd stel het beste in elkaar naar boven 
halen. 

In deze benadering dreigt echter een afzakkende 
waardering voor het vakmanschap dat bij iedere 
wetenschappelijke discipline hoort. Wanneer er 
één methode komt die de bèta- en alfawetenschap-
pers dezelfde taal kan laten spreken, gaat dat on-
herroepelijk ten koste van de verscheidenheid aan 
onderzoeksmethoden en schrijfstijlen binnen de 
disciplines zelf. Om het wat dramatischer te stel-
len: de schoonheid van het wetenschappelijke pro-
ces van onderzoek doen en dat mooi opschrijven 
an sich kan op deze manier verdwijnen, omdat 
het uiteindelijke doel niet het overbrengen van de 
bevindingen van het onderzoek is, maar het klaar-
maken van die bevindingen voor een tussenweten-
schappelijke benadering. 

Als interdisciplinariteit tussen verschillende we-
tenschappelijke stromingen en disciplines ge-
wenst is, is het evenzo gewenst om binnen deze 
stromingen en disciplines de ogen open te hou-
den voor andere stijlen en niet vast te roesten in 
een methode die toevallig mooi binnen de heilige 
interdisciplinariteit past. In het geval van mijn ei-
gen vakgebied, de geschiedwetenschap, is de 
heersende academische werkwijze en schrijfstijl 
overwegend Angelsaksisch van inslag. Daar is de 
geschiedwetenschap niet uniek in, in feite is de 
hele bachelor/master indeling (en terminologie) 
er exemplarisch voor. In het geval van wetenschap-

pelijke, historiografische teksten betekent het: een 
duidelijk geformuleerde onderzoeksvraag, die sys-
tematisch wordt beantwoord op een dusdanige 
manier dat iedere alinea een eigen functie heeft. 
Vervolgens recapituleert de conclusie de bevindin-
gen uit deze alinea’s, om met een antwoord op de 
vraag af te sluiten. 

Een degelijke, beproefde manier van schrijven, 
waarin bronnenmateriaal goed tot zijn recht komt. 
Studenten leren deze methode tijdens vakken als 
Academische basisvaardigheden in hun eerste 
jaar (in mijn eerste jaar heette dit nog Academisch 
schrijven en haalde ik er net aan een voldoende 
voor) en zien tijdens hun studieloopbaan weinig 
anders, door het veelvuldig gebruik van literatuur 
die binnen deze Angelsaksische traditie past. Dit 
stimuleert de student weinig om van de gebaande 
paden af te wijken. Pas in een derdejaarsvak (wat 
ik volgde in mijn vierde studiejaar), zag ik voor het 
eerst teksten die op een heel andere manier waren 
geschreven. 

Onder meer teksten van de Franse historicus Alain 
Corbin (één van de grootste Franse historici van 
de afgelopen eeuw, van wie ik nooit had gehoord) 
passeerden de revue. Corbin schreef een geschie-
denis van het verlangen naar zee: hoe een strand-
bezoek van een medische behandeling verander-

de in volksontspanning. Ook schreef hij boeken 
over de geschiedenis van geur in Frankrijk en de 
betekenis en geschiedenis van carillons en klok-
kenspelen in de geschiedenis van dorpen. Wauw! 
Geschiedenis van verlangen, van geur! Dat is eens 
andere koek dan, hoe goed ze ook zijn, teksten 
die de ontwikkeling van het nationalisme, steden 
of cultuuruitingen onderzoeken. Dit alles op een 
dreunend essayistische, haast literaire manier, die 
(zo leerde ik) kenmerkend is voor de Franse ge-
schiedwetenschap. 

Waarom had ik niet eerder kennisgemaakt met 
deze stijl? Het ging verder, we bespraken in het 
werkcollege ook een tekst van Duitse makelij, die 
bewees dat Duitse Gründlichkeit geen understate-
ment is. In zeer fijnmazige, heel helder geformu-
leerde definities werd de opkomst van toerisme in 
de Weimarrepubliek beschreven, op een totaal an-
dere manier dan ik dat gewend was. Inzichten die 
mijn beeld van wat een goede, historiografische 
tekst is sterk veranderden. In de Nederlandse ge-
schiedwetenschap wordt de Franse stijl al snel als 
‘te prozaïsch, dus onwetenschappelijk’ afgedaan, 
en wordt de Duitse stijl als saai ervaren. Beiden ge-
tuigen echter van wetenschappelijk vakmanschap.

Waarom maar altijd dan toch die Angelsaksische 
stijl gebruiken, als studies roepen interdisciplinair 
te willen zijn? Zo gaat de schoonheid van de veel-
voud aan inzichten die de (geschied)wetenschap 
kan bieden verloren. Bovendien: zowel de Franse 
stijl als de Duitse kan tot interessante inzichten 
leiden. In de geest van Corbin zou ik bijvoorbeeld 
graag eens een onderzoek zien naar de geschiede-
nis van het Europese onderbuikgevoel wat heeft 
geresulteerd in zaken als het massale protest te-
gen het verdwijnen van Zwarte Piet. Hoe heeft zich 
dat ontwikkeld? De fijnmazigheid van de Duitse 
stijl kan een precieze duiding van het verschijnsel 
opleveren.

Zomaar een voorbeeld, waarvan de uitkomsten 
zich ook goed lenen voor verder interdisciplinair 
onderzoek (met de sociale wetenschappen, bij-
voorbeeld). Pas als disciplines over de grenzen van 
hun eigen normale werkwijze durven te kijken, 
kan er sprake zijn van ware interdisciplinariteit. 
Anders is het slechts een holle frase. 

Jesse Beentjes (1992) is vierdejaarsstudent Ge-
schiedenis en hoofdredacteur van Babel Magazine.

brood oP de Plank
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‘I n dit huis is eigenlijk de afgelopen twintig 
jaar niets veranderd. Misschien zijn er één 
of twee schilderijtjes bijgekomen.’ Moeder 

Marita Mathijsen, zwart-witte panterblouse, opent 
de deur van haar woning in de Amsterdamse Con-
certgebouwbuurt. Een interieur vol erfstukken, 
boeken en de muren volbehangen met schilderij-
en: een huis als een decor van een oude film. Een 
langharige zwart-witte hond, een logé, zo blijkt, 

en een chihuahua met dezelfde kleurstelling ver-
welkomen de bezoekers. In de hal hangt een teke-
ning waarop Willem Barentsz en zijn kornuiten op 
Nova Zembla bezig zijn aan de bouw van het Be-
houden Huis. ‘Alma kan ieder moment aankomen,’ 
verontschuldigt ze haar dochter. Even later klinkt 
het geluid van de voordeur die opengaat. ‘Zijn ze er 
al?’ klinkt een opgewekte stem vanuit de hal. Alma, 
in een zwart leren broekje, een zwart bloesje met 

witte stippen en rode lippenstift, komt de woon-
kamer binnen en ploft op de bank, beide honden 
springen op schoot.

‘Toen ik zestien was en bij de schoolkrant zat, 
speelde het al door mijn hoofd dat ik een boek wil-
de schrijven over mijn vader. Later vroeg nrc.next 
of ik een verhaal wilde schrijven over het verlie-
zen van mijn vader op zo’n jonge leeftijd. Dat stuk 
schrijven ging zo gemakkelijk. Nee, gemakkelijk is 
misschien een vreemd woord. Vloeiend, het ging 
vloeiend. Het ging over eenzaamheid en verlies: 
thema’s die bij iedereen spelen. Toen ik mijn eerste 
roman Alles is Carmen af had, was het moment daar 
om aan De grote goede dingen te beginnen.’

In De grote goede dingen gaat de achttienjarige 
Mila op zoek naar een muziekinstrument dat van 
haar overleden vader was en verdween. Tijdens de 
zoektocht wordt ze vergezeld door muziekvrien-
den van haar vader. ‘Het boek is een mengeling van 
fictieve en autobiografische elementen. Ik zou het 
een leugenachtige autobiografie willen noemen. 
Met schrijven kwam ik dichterbij de waarheid over 

hoe ik mijn vader zie en hoe ik die tijd, die ik zelf 
niet heb meegemaakt, ervaar. In mijn boek zegt één 
van de hoofdfiguren: “Je moet het verleden van je 
vader kennen. Anders ken je jezelf niet.” Daar ben 
ik helemaal mee eens.’ 

Om materiaal te verzamelen voor het boek nam 
Alma interviews af bij allerlei mensen die haar va-
der gekend hebben, familie en vrienden. ‘Het was 
een wil naar waarheid. Ik wilde alles leren kennen 
over mijn vader: ook de duistere kanten, waarvan 
ik zeker wist dat die er geweest moeten zijn. Als je 
vader zo vroeg doodgaat, vertellen de mensen om 
je heen alleen de mooie verhalen. Daar had ik ge-
noeg van.’ Hoofdpersoon Mila lijkt het juist vreselijk 
pijnlijk te vinden om met zulke verhalen, zoals over 
uitbundig alcoholgebruik, geconfronteerd worden. 
Op zo’n moment van confrontatie staat er in De 

in gesPrekin gesPrek

grote goede dingen: ‘Nu moeten we weg, Don wil 
weg en ik wil weg, weg van de mensen die verbui-
gen wat ik zelf zorgvuldig aan elkaar heb gedacht.’ 
Alma: ‘Ik ben met zoveel liefde opgevoed dat ik het 
aandurfde: met die achtergrond is er niets dat het 
positieve beeld van mijn vader onderuit kon halen. 
Daarin ben ik anders in dan mijn hoofdpersonage 
Mila. Ik ben een tikkeltje meedogenlozer.’ 

Het verhaal draait naast de hoofdpersoon Mila om 
vier figuren: de vader van Mila, Just, en drie man-
nen waarmee hij in een anarchistisch strijkkwar-
tet speelde eind jaren zestig, begin jaren zeventig. 
Alma: ‘Mijn eigen vader deed dat ook. Maar zijn 
muzikantengezelschap was veel groter.’ ‘Ik heb 
nog nooit zo’n intense vriendschap meegemaakt 
als die van die musici’, vult Marita aan. ‘Dat heb ik 
Alma ook geprobeerd uit te leggen en ik vind dat 
ze die vriendschap heel mooi onder woorden heeft 
gebracht.’ Had Marita, als wetenschapper, eigenlijk 
niet liever een biografie van haar man gezien? Alma 
reageert eerst: ‘Ik ben blij dat mijn moeder gespe-
cialiseerd is in Nederlandse literatuur en daarmee 
erkent dat fictie bestáát. Als ze ‘gewoon’ historicus 
was geweest, was ik misschien op meer weerstand 
gestuit.’ Marita knikt. ‘Ja, dan had je misschien wel 

meer dingen willen verzwijgen. Dingen die privé 
waren, komen nu namelijk via de weg van de fictie 
in de openbare ruimte. En het gaat behoorlijk diep. 
De hoofdpersoon gaat ten onder aan zelfdestructie, 
dat is nooit leuk om te lezen. Maar ach, Hub was 
ook een figuur die in de openbaarheid trad. En een 
biografie, dat kan toch altijd nog. Ik geloof niet dat 
het een kwestie is van óf-óf.’

Maar lijkt het schrijven van een door herinnerin-
gen geïnspireerde roman niet juist wél een óf-óf-
kwestie? Uit al het materiaal dat een schrijver zo 
verzamelt, moeten toch bepaalde herinneringen 
worden geselecteerd, met elkaar worden verbon-
den. Verbonden worden met het ‘nu’. En de rest 
moet worden vergeten. Alma: ‘Ik heb ook veel de-
len van mijn vaders leven niet beschreven. Waar ik 
bijvoorbeeld wél voor koos, was het beschrijven 
van de periode waarin De insektensekte speelde. 
Dat was een alternatieve groepering van kunste-
naars, muzikanten en amateurs waarvan mijn va-
der deel uitmaakte. Die mensen protesteerden te-
gen de consumptiemaatschappij en kozen daarbij 
als symbool de vlinder, die dreigde te verdwijnen. 
Hun protest was niet alleen theoretisch: ze organi-
seerden happenings en voerden een Vlinderopera 
op.’ ‘Kijk, hier staat Hub op een foto met John Len-

non en Yoko Ono.’ Marita toont een fotoboek. ‘Die 
hielden in 1969 die bed-in tegen de Vietnamoorlog 
in het Hiltonhotel. Ze kwamen een week hun bed 
niet uit, als daad van verzet, en nodigden de hele 
wereldpers uit in hun hotelsuite. Hub en zijn mu-
ziekmaten wisten ook binnen te komen en speel-
den voor Lennon en Ono.’ Alma: ‘Lennon wilde nog 
samenwerken met mijn vader en een plaat opne-
men. Maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen.’

De grote goede dingen is dus niet alleen een ver-
werking van persoonlijke herinneringen, maar ook 
een presentatie van een tijdsgeest, van een peri-
ode waarin veel gebeurde, veel veranderde. Alma: 
‘De vier karakters reageren allemaal anders op de 
veranderende tijd. Just, de vaderfiguur, schreeuwt 
tegen het middelmatige en het voor de hand lig-
gende.’ In de roman schrijft Alma dat Just niet wil 
toegeven aan verwachtingen, omdat dat het leven 
saai maakt en voorspelbaar. ‘Hij kan er niet tegen 
dat zijn generatie alleen braaf ja knikt en nooit kri-
tisch is. Hij verdraagt die bekrompenheid niet en 
kiest voor de drank. Eén van de andere personages 
gaat er weer anders mee om: Herman beslist zich 
af te sluiten van de maatschappij en verhuist naar 
Ruigoord.’

Waar personage Herman zijn leven na de dood van 
Just over een heel andere boeg gooit, volgde Ma-
rita na de dood van Hub juist dezelfde koers als 
ervoor. Ze bleef even hard werken aan de universi-
teit, bleef wonen in het huis dat ze betrok met Hub: 
het Behouden Huis. ‘Het leven gaat toch door’, zegt 
Marita. ‘Wat moeilijk is, is gewoon het verlies. Het 

idee dat iemand er niet meer is die een paar dagen 
daarvoor levend aanwezig was. Dat is bijna onver-
draaglijk. Dat een leven stopt. Een hersenpan vol 
met mooie dingen, een paar handen vol met schit-
terende streken dat gewoon weg is; de grond in. 
Dat de mooiste toon die iemand ooit op viool kon 
laten horen, dat die ineens verstomd is.’

Alma: ‘Je hoopt dat door een boek te schrijven het 
verdriet draaglijker wordt. Dat je antwoord krijgt 
op de vragen die je stelt. Je hoopt dat je het pro-
bleem inzichtelijk maakt door er een vloeiend ver-
haal van te maken, een verhaal dat je naderhand 
een plek kunt geven, in je boekenkast, waarna je 
met het verdriet even niet meer bezig hoeft te zijn. 
Maar eigenlijk komen er alleen maar vragen bij. 
Toen ik bezig was met het einde van het boek vond 
ik het eng dat het boek bijna af was. Het was zo fijn 
om zo dicht bij de wereld van mijn vader te zijn. Het 
was jammer dat het ophield.’ 

Een man van verhalen
Haar moeder, Marita Mathijsen (1944), een gevierd literair historicus. Haar vader, 
Hub, een violist die iedereen in Amsterdam kende. Hij stierf toen ze negen jaar oud 
was. Alma Mathijsen (1984) publiceerde afgelopen maand haar tweede roman, 
De grote goede dingen, geïnspireerd op het leven van haar vader. Een gesprek over 
het boek met moeder en dochter in het ouderlijk huis.   
Tekst /// Hannah Hamans en Kim Schoof   Beeld /// Daniel Webb

Ik zou het een 
leugenachtIge 
autobIografIe 
wIllen noemen

10 Babel

Ik ben een tIkkeltje 
meedogenlozer 
dan mIjn hoofd-
personage mIla

Alma Mathijsen (1984) is schrijver van de 
verhalenbundel Binnen Spelen (2006) en de 
roman Alles is Carmen (2011). Afgelopen 16 
oktober verscheen haar tweede roman, De 
grote goede dingen, een boek waarvoor Mathij-
sen zich heeft laten inspireren door herinnerin-
gen aan haar overleden vader.
Marita Mathijsen (1944) is emeritus hoogle-
raar Nederlandse Letterkunde aan de univer-
siteit van Amsterdam met als specialisme de 
negentiende-eeuwse literatuur in Nederland. 
Marita is de moeder van Alma.
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Dit kan onderzoek zijn vanuit het instituut zelf of van buitenaf. Zo kan ik als 
directeur van het NIKI onderzoeksvoorstellen voorleggen aan het bestuur 
van onze vriendenstichting: onderzoek dat op die manier gefinancierd kan 
worden, resulteert altijd in een internationale publicatie. We organiseren ook 
twee keer per jaar een congres, waarvan de congresbundel kan worden uit-
gegeven dankzij deze stichting. Zo’n congres is waardevol voor de internatio-
nale wetenschappelijke gemeenschap, aangezien het een platform biedt voor 
nieuwe ideeën, dialoog en discussie. De instituten zijn dus kenniscentra in de 
breedste zin van het woord.’

Naast de (interdisciplinaire) cursussen die worden aangeboden op de institu-
ten kun je er als student ook stage lopen of verblijven voor onderzoek. ‘Je kan 
stage lopen bij het instituut zelf, maar we bemiddelen ook voor stageplek-
ken bij relevantie instellingen, zoals een museum of een restauratieatelier.’ 
Bovenal ontmoet je er interessante mensen, van studenten uit Nederland die 
een cursus volgen aan het instituut, tot onderzoekers uit het buitenland die 
er verblijven voor hun eigen onderzoek.

Maar wat is de meerwaarde van zo’n wetenschappelijk instituut als je zelf 
ook gewoon naar het buitenland kan gaan? Kwakkelstein: ‘Naast goedkope 
accommodatie, bezit een instituut als het NIKI ook een uitgebreide biblio-
theek die bovendien is aangesloten bij een online netwerk van bibliotheken 
in Florence en omgeving. Zo kun je er snel het materiaal vinden dat je nodig 
hebt. Een instituut is dus een ideale plek om een doctoraalscriptie voor te be-
reiden of promotieonderzoek te verrichten, ook omdat de student of onder-
zoeker kan profiteren van de expertise van de wetenschappelijke staf. Daarbij 
beschikken de instituten over lokale contacten en netwerken: zo kunnen we 
bemiddelen bij stages, maar kunnen we er ook voor zorgen dat je toegang 
krijgt tot privécollecties.’

Voor mij als student geschiedenis waren de verblijven aan de instituten een 
verrijking van mijn studie. Het was een geweldige ervaring om les te krijgen 
op plekken waar de besproken objecten en relevantie locaties binnen hand-
bereik liggen. Daarnaast bood het contact met andere studenten ook verbre-
ding, aangezien hun andere achtergrond of diverse invulling van dezelfde 
studie aanleiding gaf tot veel inhoudelijke discussies en nieuwe inzichten. De 
NWIB’s kunnen met cursussen een unieke vorm van verbreding bieden die je 
niet snel vindt in de reguliere programma’s van de universiteiten. Daarom is 
het jammer dat de NWIB’s relatief onbekend zijn.

The whole package
Gelukkig worden de instituten niet geheel aan hun lot overgelaten. Kwakkel-
stein: ‘Er zijn natuurlijk ook docenten die zelf op het NIKI of andere instituten 
hebben gezeten en deze promoten bij hun studenten. Daarnaast hebben wij 
sinds kort ook ambassadeurs ingesteld, naar aanleiding van een tip die ik heb 
gekregen van mijn collega’s bij het KNIR. Dit zijn door hun kennismaking met 
een NWIB gemotiveerde studenten die voorlichting geven aan andere studen-
ten en zorgen voor bekendheid van de instituten in Nederland. Tevens pro-
beer ik als directeur samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs 
en onderzoek aan te gaan met buitenlandse universiteiten die niet over een 
instituut in Florence beschikken.’

‘Toch mogen we best wel wat trotser zijn op onze instituten. Elk instituut 
heeft zijn eigen aandachtsgebieden en mogelijkheden. Van de mensen die 
vroeger voor onderzoek op het NIKI verbleven, zijn vele goed terecht geko-
men, zoals bijvoorbeeld de voormalig directeur van het Rijksmuseum Henk 
van Os (verbleef aan het NIKI in 1958, red.). Mensen die ik hier zelf heb ont-
moet als student en later als onderzoeker zijn nu collega’s die ik met regel-
maat ook in Nederland zie.’

‘Verblijf aan een wetenschappelijk instituut kan een eyeopener zijn. Toen ik 
voor het eerst op het NIKI kwam, dacht ik: “Wat is dit? Dit is geweldig!”. De 
ervaringen die je opdoet tijdens een verblijf aan een instituut kunnen er ook 
voor zorgden dat je weet wat je wel en niet wilt, vaak nét datgene wat mensen 
van begin twintig nodig hebben. Veel studenten zijn op deze instituten tot 
nieuwe inzichten en ideeën gekomen. De stimulans in het verrichten van we-
tenschappelijk onderzoek, het kritisch denken, het internationale netwerk en 
de aanwezige expertise van de wetenschappelijke staf zorgen voor een unie-
ke combinatie. Het is the whole package.’ 

l open door de Medici-kapellen in Florence onder leiding van twee stu-
denten kunstgeschiedenis die vol enthousiasme vertellen over de beeld-
houwkunst van Michelangelo. Heftige discussies tussen archeologie-en 

medestudenten geschiedenis op de Via Appia over behoud van Romeins erf-
goed. Een kijkje achter de schermen bij de restauratie van een werk van Le-
onardo da Vinci. Zomaar enkele ervaringen die ik als student heb opgedaan 
tijdens cursussen aan het KNIR (Koninklijk Nederlands Instituut in Rome) en 
het NIKI (Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence). 

Onderbelicht
Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, schreef op 
15 juli 2014 een brief aan de Tweede Kamer waarin ze pleitte voor interna-
tionalisering van het hoger onderwijs. In die brief repte ze met geen woord 
over de NWIB’s. Bovengenoemde ervaringen zijn de praktijk waarnaar het 
betoog van Bussemaker voor internationalisering in het hoger onderwijs ver-
wijst: ‘Internationalisering is cruciaal voor het verwerven van kennis, vaar-
digheden en beroepscompetenties. Tegelijkertijd is internationalisering ook 
zeer waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van 
studenten.’ Later in de brief voegt Bussemaker hieraan toe: ‘Ik wil in de ko-
mende jaren internationale vaardigheden stimuleren en presenteren als de 
standaard.’ Het belang van internationaal onderwijs en buitenlandervaring 
voor de student is in de brief goed vertegenwoordigd. Maar waarom verzwijgt 
de minister het bestaan van de NWIB’s, de plekken waar internationaal hoger 
onderwijs een oorsprong vindt?

Professor Michael Kwakkelstein, Leonardo da Vinci-deskundige en directeur 
van het NIKI, vindt het een raadsel. ‘Ik wijt het aan onwetendheid. Waarschijn-
lijk is Bussemaker slecht geïnformeerd door haar adviseurs. Toegegeven, ik 
doe al ontzettend mijn best om het NIKI bekend te maken onder de primaire 
doelgroep: studenten. Hoe kunnen studenten weten dat deze instituten er zijn 
als docenten het niet aangeven en studieadviseurs niet eens op de hoogte zijn 
van het bestaan ervan? De instituten zouden op zijn minst al een prominen-
tere plek moeten krijgen op de websites van universiteiten.’

Van Bachelorcursus tot congres
Maar wat doen deze NWIB’s precies? Kwakkelstein: ‘De instituten faciliteren 
onderwijs, bijvoorbeeld excursies en onderzoekswerkgroepen, bieden stages 
aan en leveren zo door een eigen onderwijsprogramma een directe bijdrage 
aan hoger onderwijs. Daarnaast bevorderen ze wetenschappelijk onderzoek. 

De NWiB’s kuNNeN Met 
cursusseN eeN uNieke VOrM VAN 

VerBreDiNG BieDeN Die je Niet sNel 
ViNDt iN De reGuliere PrOGrAMMA’s 

VAN De uNiVersiteiteN

Het hoger onderwijs geniet de laatste tijd op veel 
niveaus politieke aandacht. Maar over de Nederlandse 
Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland 
(NWIB’s) wordt zelden gesproken. Sterven deze centra een 
stille dood als het aan de overheid ligt? Een pleidooi voor 
het voortbestaan van de instituten.   
Tekst /// Aimée Plukker   Beeld /// Masha Emelyanova

Je slingert tegen de stoep aan, ik grijp me vast aan je jas. Ik nestel mijn 
billen op het bagagerekje, leg mijn hoofd tegen je rug. Je stapt stevig op 
de pedalen, de slapende stad glijdt aan me voorbij. Af en toe passeert een 
auto: een vroege vogel, voor de file uit naar zijn werk.

De zachte motregen druipt in mijn haar, een spoortje mascara glijdt 
naar beneden. De muziek waar we net nog op dansten dreunt na onder 
mijn hersenpan. Twee jongens op een scooter halen ons in, blijven even  
hangen als ze ons passeren. Ik denk dat ze onder mijn rokje proberen te 
kijken. De achterste steekt zijn duim op, naar jou. Jij heft je hand, slingert 
weer tegen de stoep aan. 
‘Waarom krijg jij wel een duim, en ik niet?’, vraag ik. ‘Ze gaan er vanuit dat 
jij gescoord hebt, maar wie zegt dat het niet andersom is, dat ik jou mee 
naar huis neem?’ 
Je grinnikt. ‘Dat is iets tussen mannen.’

Om de hoek komt de geur van vers brood ons tegemoet. In de bakkerij 
schijnt tl-licht, het rolhek is nog naar beneden. Mijn maag verheugt zich 
tevergeefs op croissantjes. Elke hobbel die we nemen laat een afdruk ach-
ter in mijn billen. 
‘Je banden zijn erg zacht’, zeg jij. 
‘Ik zal ze morgen oppompen.’ 
‘Ja, daar heb ik nu veel aan.’ 
Je gebabbel klinkt aangenaam in de stille buitenlucht. ‘Dit vind ik het fijn-
ste uur op de dag,’ zeg jij. ‘Het ruikt lekker fris, naar nog niks gebeurd.’ 
Ik lach. ‘Als de bakker de enige is die wakker is.’ De eerste regels van een 
kinderliedje komen in me op: ‘Hee, hee word wakker, hier is de bakker…’

We passeren een man en een vrouw op paarse fietsen. Ze zitten diep gebo-
gen, hun fietstassen volgeladen met aan de straat gevonden voorwerpen. 
Ze lijken samen te doen met één haardos, beiden slechts nog een paar 
plukken begroeiing op het hoofd. In het kinderzitje van de man staat een 
kerstboom met plastic ogen. 

Verder gaat het, over de Wallen richting huis. Achter een roodverlicht 
raam staat een jonge man met bierbuik en een lichtblauw petje. Drie 
dronken toeristen zien hem staan, wijzen en lachen. Met een geel doekje 
poetst hij zorgvuldig de vlekken van het glas. Hij kijkt op en vangt mijn 
blik. Ik steek mijn duim op, hij lacht. Dan slingeren we de hoek om.

Nacht

Tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// Jordie volkerink

12 November

Het belang van 
buitenlandinstituten

De Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland zijn 
wetenschappelijke posten van Nederlandse universiteiten. De instituten 
worden gezamenlijk beheerd en deels gefinancierd door de universiteit 
van Amsterdam, de universiteit utrecht, de universiteit Leiden, de rijks-
universiteit Groningen, de vrije universiteit Amsterdam en de radboud 
universiteit Nijmegen. De Nederlandse instituten bevinden zich in Ankara 
(NIHA), Athene (NIA), caïro (NvIc), Florence (NIKI), Istanboel (NIT), rabat 
(NIMAr), rome (KNIr) en Sint-petersburg (NIp). 

column HANNA
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Zaterdagavond met The Kik in de kleedkamer, vlak voor hun optreden in Haarlem. Setting: chaos, bier, 
rook en een Schots geruit platenkoffertje, waar zo nu en dan een plaat uit wordt gelicht en gedraaid. 
Een gesprek over nostalgie, obscure teksten en hun Veelste Grote Nederbiet Sjoo, die deze maand in 
reprise gaat.   Tekst /// Jesse Beentjes en Aimée Plukker   Beeld /// Liliane Smith

Altijd een beetje nostalgie ‘S jempeen!’ roept bassist Marcel Groene-
wegen als hij hoort dat het concert is 
uitverkocht, terwijl hij een fles cham-

pagne uit een emmer met ijs pakt. Samen met Dave 
von Raven (gitaar en zang), Arjan Spies (idem), 
Paul Zoontjes (toetsen en zang) en Ries Doms 
(drums) vormt hij de band The Kik. De toon van de 
avond is gezet: in een rommelig gesprek, dikwijls 
onderbroken door gegrinnik en minder goed te 
duiden geluiden, vertellen de heren over hun be-
zigheden. ‘We doen gewoon wat we leuk vinden, 
denken er niet zoveel over na.’

Obscure teksten
De Veelste Grote Nederbiet Sjoo? Wat is 
precies de bedoeling?
Arjan: ‘Er bestaat veel redelijk obscure Neder-
landse beat uit de jaren 60. Ouwe dingen, die toen 
al onbekend waren en ook nooit bekend werden. 
Bandjes die één single uitbrachten.’
Dave: ‘Deze beatmuziek willen we laten horen in 
de show, omdat het eigenlijk de eerste lichting 
van de Nederlandse pop is. Mensen denken dat de 
Nederlandse popgeschiedenis is begonnen bij Doe 
Maar en Het Goede Doel in de jaren 80, maar tussen 
1964 en 1969 begon het al met de Nederbeat, wat 
in feite de Nederlandse versie was van de Britse 
Merseybeat uit die tijd.’

Wat maakt die Nederbeat nog meer zo bijzon-
der, dat mensen deze moeten leren kennen?
Arjan: ‘De absurde teksten.’ Arjan begint te zingen 
en wordt bijgevallen door Dave: ‘Ik wil een vlieg 
bij mijn ontbijt. Ik wil een vlieg op z’n tijd. Een 
paardenvlieg, een bananenvlieg, een kadavervlieg. 
Stro-, stro-, stro-, stro-, strooien hoed. Op m’n kop!’
Dave: ‘Dit is wel iets heel anders dan wat we nor-
maal doen. Als iets uit Nederland komt, vinden 
mensen het mooi om het te horen, dingen uit eigen 
land. Wij rakelen dat weer effe op in deze voorstel-
ling, maar we gaan ons er niet mee profileren.’

Willen jullie je publiek opvoeden in de vader-
landse muziekgeschiedenis?
Dave: ‘Dit heeft niet zoveel met opvoeden te ma-
ken, we willen het gewoon laten horen.’
Marcel: ‘Het is toch een stukje cultuur, of zo. Dat 
wordt zo in leven gehouden.’
Ries: ‘Ik vind het superbelangrijk dat mensen deze 
geschiedenis kennen en weten waar muziek van-
daan komt.’
Arjan: ‘Nu zijn wij een bekende band en willen 
mensen ook naar ons luisteren.’
Ries: ‘Wij, als band, hebben onze eigen ontwikke-
ling er ook aan te danken.’

Hoe dat zo? 
Ries: ‘Omdat we alle vijf op zoek zijn gegaan naar 
waar datgene wat we zo tof vinden vandaan komt. 
Die muziek mag gewoon niet vergeten worden.’
Dave, zichzelf tegensprekend: ‘Daar doen we het 
voor. We willen mensen kennis laten nemen van 
wat ze nog niet kenden, maar wat wel is gebeurd.’

Mooi streven.
Dave: ‘Vind ik ook wel, ja.’

Echt Nederlands
The Kik werd in 2011 opgericht en won bekend-
heid als huisband van De Wereld Draait Door in 
2012. Ondertussen hebben de meeste bandleden 
zich puur op het musiceren gericht, alleen Ries 
heeft naast het drummen ook nog een fulltime 
baan.
Dave: ‘Ries is onze working class hero.’
Ries: ‘Ik ben productiemanager in een spuitbedrijf 
dat vormen maakt voor de chocolade-industrie.’
Dave: ‘Nou moet je even aan hem denken als je 
morgen een KitKatje zit te eten.’

Wat vinden jullie van de Nederlandse muziek 
momenteel?
Marcel: ‘Kut. Veel goede dingen hoor je niet. Daar-
bij is het bijna vanzelfsprekend dat bands in het 
Engels zingen.’
Dave: ‘Ik kan me niet voorstellen dat, als je Neder-
lands bent, je goede Engelse teksten kan schrijven. 
Of je moet het gestudeerd hebben of zo. In het En-
gels heb ik me nooit kunnen uitleven.’
Arjan: ‘Hoe Dave schrijft, schrijft niemand in Ne-
derland. Tekstschrijvers proberen vaak poëtisch te 
zijn, maar Dave schrijft in spreektaal.’
Dave: ‘Al is dat, op z’n eigen manier, ook wel po-
etisch. Je kan de liefde best een spreektaaljasje 
aantrekken.’

De jas past ook bij de inhoud: jullie zingen 
in gewone taal over gewone, Nederlandse 
dingen. ‘Alles wat ik eigenlijk wil is een huis 
met een tuintje.’ Dat ruikt ook een beetje naar 
nostalgie van de jaren 50 en 60, naar kleinbur-
gerlijkheid.
Dave: ‘Wij doen helemaal niet aan nostalgie, ten-
minste, het is altijd een beetje nostalgie. Maar we 
proberen het te ontwijken.’

Maar dat is toch een achterhaald thema? Dat 
zeggen mensen toch niet meer, dat ze daar-
mee tevreden zijn? Mensen hebben nu toch 
meer ambitie dan een huis met een tuin?
Dave: ‘Jullie misschien, maar jullie komen uit Am-
sterdam.’
Arjan: ‘Ik denk dat de helft van Nederland dat heus 
nog steeds wil: kijk maar naar de Vinex-wijken. 
Dat ideaal is van alle tijden.’
Dave: ‘Dat is hoe het leven in elkaar zit. Daarbij 
is dit nummer vanuit andermans perspectief ge-
schreven, het is gewoon verzonnen.’

Verzin je veel? 
Dave: ‘Ik verzin eigenlijk alles.’

Nog even terug hoor, naar die nostalgie. Jullie 
kleding, instrumenten, versterkers, stijl: alles 
ademt een verlangen naar het verleden. Retro 
is hip, passen jullie niet heel goed in die trend?
Dave: ‘De dingen die we doen, deden we ook al 
toen we zestien waren. Mensen zeiden tegen me: 
“Wat luister jij een rare muziek”, als ik Sharon Jo-
nes draaide. Toch ben ik het blijven doen, omdat ik 
het leuk vond.’
Marcel: ‘Natuurlijk zijn we een beetje retro.’
Dave: ‘Daar ontkom je niet aan.’
Arjan: ‘We houden gewoon van de mode en mu-
ziek uit een tijd die nu toevallig retro is.’
Dave: ‘Die trouwens toen gewoon hip waren. Pas 
later heeft iemand bedacht dat dat allemaal samen 
één stijl vormden. En die stijl heet nu retro.’

Maar jullie laten je ook echt inspireren door 
het verleden. Zo ben jij, Dave, groot fan van 
Lennart Nijgh (tekstdichter die teksten voor 
o.a. Boudewijn de Groot schreef, red.). Zou je 
jezelf met hem willen vergelijken?
Dave: ‘Dat vind ik niet gepast. Daarbij schrijf ik een 
heel ander soort teksten. Wel zou ik willen dat ik 
zo kon schrijven.’

Politieke puinzooi
2, de opvolger van The Kiks debuutalbum Spring-
levend verscheen dit jaar. Evenals op het eerste al-
bum steken hier en daar nostalgische, Hollandse, 
ietwat kneuterige elementen de kop op, zoals in 
het nummer ‘Katwijk aan Zee’, waarin Dave zingt 
over dagjes naar het strand, zoals elke ‘doorsnee 
Nederlander’ ze kent. Zelf broodjes smeren, koel-
boxje mee, alles op de fiets.

3 voor 12 vroeg of jullie met deze thematiek 
jullie nationalistische aard onderstrepen. 
Houden jullie je wel bezig met politiek?
Dave: ‘Nee. We passen misschien wel bij de huidige 
trend waarin die typisch Nederlandse dingen weer 
wat meer worden gewaardeerd, maar dat heeft 
niets met politiek te maken.’

Hoezo niet? 
Paul: ‘Hoezo wel?’

Nationalisme is toch iets politieks.
Paul: ‘Ja, maar daarbij stel je Nederland boven an-
dere landen. Dat is iets anders dan dat je je eigen 
land leuk vindt.’
Ries: ‘Daarbij is er al een hoop ellende in de >> 
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wereld. Het is belangrijk dat mensen ook een  
avondje kunnen lachen en niet alles bloedserieus 
nemen. Ze horen al de hele dag politiek, het is een 
puinzooi.’
Dave: ‘En Nederland is een fantastisch land, dat is 
gewoon zo, toch? Onze generatie heeft nog nooit 
een oorlog meegemaakt, we zitten hier op roosjes. 
Dat mag je best etaleren.’

Ries: ‘Wat niet wil niet zeggen dat je je ogen moet 
sluiten voor wat er in het buitenland gebeurt.’

Tijdens het concert blijken de heren nog beter te 
spelen dan ze kunnen ouwehoeren. Het gaat er 
ruig aan toe: een oudere Haarlemse luisteraar valt 
flauw en tijdens een solo raakt Arjan ernstig  
gewond door een truc waarbij zijn gitaarband  

losschiet en de band tegen zijn hoofd komt.  
Stromend bloed of niet, the show must go on. Het 
eventuele verwijt dat The Kik alleen een retroband 
zonder eigen geluid is, nemen ze weg tijdens dit 
concert. Hun spel, harmonische samenzang, inter-
actie tussen de bandleden en puur muzikaal  
vakwerk bevestigen wat Ries tijdens ons gesprek 
zei: ‘Als we spelen, klinken we als The Kik.’ 

In de eikenhouten bar van McGill’s Thomson House – een statig gebouw 
waar alleen masterstudenten welkom zijn – ben ik omringd door Chester-
fieldbanken, Latijnse spreuken op de muur en gejaagde studenten die ook 
aan het begin van het semester al tegen een burn-out aanzitten. Het me-
rendeel draagt een bril met een ongewoon montuur - wit hout is populair.

Naast mij bestellen twee jongens whisky. Ze doen me in de verte denken 
aan die ene jongen in het P.C. Hoofthuis die een Burberrysjaal draagt, pijp 
rookt en lef heeft. De één (tijgerprintmontuur) vraagt aan de ander (bor-
deauxrode stropdas) hoe zijn weekend was. Bordeauxrode stropdas ant-
woordt: ‘Was het weekend dan?’ Tijgerprintmontuur zegt: ‘I know, right?!’

Voordat ik naar Montréal vertrok, werd me al verteld dat McGill door 
sommigen het Harvard van Canada wordt genoemd. Het ‘traditionele 
topuniversiteit-imago’ blijkt hier uit de studielast, de populaire McGill-
merchandise, de Alpha-Kappa-Lambda-groepsdruk voor eerstejaars en de 
relatieve desinteresse als aan het licht komt dat een lid van het football-
team een studente heeft aangerand. 

Een groot verschil met de Amerikaanse Ivy League: McGill is betaalbaar. 
Amerikaanse studenten wier ouders tienduizenden dollars hebben ge-
spaard om hun kind naar Princeton of Yale te sturen en die vervolgens 
besluiten naar Montréal te gaan, worden ook wel aangeduid als McGil-
lionaires. Het Canadese collegegeldtarief is een stuk lager, dus besteden 
ze hun geld ergens anders. Bijvoorbeeld in de bar van Thomson House.

Voor wie minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat de simpelste stu-
dieboeken negentig dollar kosten, is er een Facebookgroep die leden op 
de hoogte houdt van waar je op de campus gratis eten kan bemachtigen. 
Iedere faculteit houdt wel eens een borrels waarop een aanzienlijke hoe-
veelheid brie, camembert, en selderijstengels wordt geserveerd, en die 
hier steevast worden aangeduid als ‘Wine & Cheese-events’. Het moet wel 
sjiek. Ook als je te arm bent om avondeten te betalen.

Een paar weken geleden werd ik uitgenodigd voor een welkomstreceptie 
voor internationale studenten, ergens in de marmeren hal van een univer-
siteitsgebouw. Ik nam me voor erheen te gaan na mijn college. Toch ben ik 
beland aan deze bar – deftig, maar ik mocht in ieder geval naar binnen. In 
mijn recent ontvangen herinneringsmail stond namelijk dat de dresscode 
voor de receptie smart casual is. ‘Smart casual is dus géén spijkerbroek en 
T-shirt’, aldus de auteur van de mail. Laat dat nou precies zijn wat ik draag. 
Helaas. Geen wijn en kaas voor mij vandaag. 

Smart casual

Tekst /// fien veldman   Beeld /// Jordie volkerink

‘N iet met je vinger in je neus, want dat is allemaal te zien. Vroeger kon 
je in een oude trui naar de studio komen’, vertelt Peter Kroon. Het 
is typerend voor de nieuwe ontwikkeling in de radiowereld. Radio 

is interactief geworden. ‘Het is niet meer zo dat de ivoren toren in Hilversum 
bepaalt wat de luisteraar leuk vindt. Die tijd is voorbij; de klassieke radio ver-
dwijnt. Maar dit hoeft geen bedreiging te zijn voor het medium. Ja, als je stil 
gaat staan, dan is het over. Maar nieuwe ontwikkelingen geven ook nieuwe 
mogelijkheden.’ 

Radio in Nederland versus radio in Amerika 
Toch heeft Kroon weinig goeds te zeggen over de huidige Nederlandse radio. 
‘Er is op dit moment in Nederland niet één radioprogramma waarvan ik onder 
de indruk ben. Het is veel van hetzelfde. Het nieuws wordt allemaal ongeveer 
op soortgelijke wijze gebracht. Het zijn altijd dezelfde voorlichters en minis-
ters die alle zenders aflopen.’ Kroon geeft meteen toe geen objectieve luiste-
raar te zijn doordat hij zelf radio maakt. ‘Als ik een programma beluister weet 
ik hoe het in elkaar wordt gezet. Ik ken het hele proces erachter. De taarten-
bakker eet zelf geen taarten meer, of het moet een héél bijzondere taart zijn. 
Er zijn radioprogramma’s van de National Public Radio (NPR), de Amerikaan-
se publieke omroep, waar ik wel met gespitste oren naar kan zitten luisteren. 
Wat het verschil is? De gasten, de manier van aankondigen, de manier van 
presenteren. Bij hen gaat er bijvoorbeeld een verslaggever met een recorder-
tje met een IS-strijder mee. Ik zou niet weten hoe je dat aan moet pakken. Dat 
is even wat anders dan Ivo Opstelten met een zoveelste kletspraatje.’ 

Huub Wijfjes is beduidend milder in zijn oordeel over de radio van eigen bo-
dem. ‘Binnen de marges, die door bezuinigingen steeds smaller worden, staat 
er met Radio 1 en BNR Nieuwsradio nog een behoorlijke nieuwsvoorziening 
overeind. Ik vind dat je goed geïnformeerd wordt door naar deze zenders te 
luisteren. Ze zijn onafhankelijk, betrouwbaar, uitvoerig en compleet. Natuurlijk, 
de bezuinigingen op de publieke omroep baren mij zorgen. Bepaalde vormen 
die noodzakelijk zijn, zie je verdwijnen, zoals onderzoeksjournalistiek  >> 

Het medium van 
de verbeelding 

Welke rol speelt radio in het huidige tijdsgewricht? 
Door de sterke tendensen van modernisering binnen het 
mediaklimaat dringt deze vraag zich op. Peter Kroon 
(1968), ooit begonnen bij een piratenzender en later werk-
zaam als verslaggever en documentairemaker voor ver-
schillende landelijke omroepen, en Huub Wijfjes (1956), 
hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie aan de 
Universiteit van Amsterdam, hebben vertrouwen in de 
toekomst van de radio.    Tekst /// Boris Duregger   Beeld /// Masha Emelyanova

iN NeDerlAND is het VerDAcht 
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en reportagevormen die je niet meer goed kunt maken doordat je geen vol-
ledig correspondentennetwerk meer hebt. Bij radio denkt iedereen: het kost 
niks en het mag ook niks kosten. De budgetten worden op een gegeven mo-
ment zo afgeknepen dat je geen volwaardige radio meer kunt maken. Dan ga 
je inderdaad standaarddingen maken; die zijn immers routinematig, eenvou-
dig en goedkoop.’ 

Ook Wijfjes ziet dat er in Amerika op een andere manier radio wordt gemaakt. 
‘De trend daar is talkradio, een radioformat gewijd aan discussies met radio-
presentatoren die heel duidelijk een standpunt innemen. Rush Limbaugh is 
één van de bekendste radiopresentatoren. Negentig procent van die talkra-

diozenders is gelieerd aan rechtse bewegingen. Ze mobiliseren het rechtse 
gemoed in Amerika door een presentator te nemen die dat verwoordt en 
doordat luisteraars mogen bellen om nog meer olie op het vuur te gooien. De 
politieke geladenheid van radio is daar heel evident. Dat kennen wij niet. In 
Nederland is het verdacht wanneer je als presentator je politieke voorkeur 
etaleert. Er worden wat grapjes gemaakt over politiek, misschien met wat sa-
tire, maar er wordt geen campagne gevoerd.’

Tussen illusie en verbeelding 
Waarin schuilt de kracht van de radio? Heeft radio een bepaalde potentie die 
andere media ontberen? ‘Radio is het medium van de illusie en de verbeel-
ding’, legt Kroon uit. ‘En dat zijn sterke emoties. Je kunt bijvoorbeeld een ge-
luidje van een kat afspelen en vertellen dat je die kat op schoot hebt. De luiste-
raar zal het geloven. Doordat we de hele dag honderden plaatjes zien, maken 
die nauwelijks nog indruk. Als ik je iets kan laten verbeelden, blijft dat beter 
hangen dan wanneer ik iets laat zien. Het kan bovendien indrukwekkender 
zijn. Neem de reportage van die jongen die mee ging met een IS-strijder. Je 
hoort geluiden, hij beschrijft de plek waar hij zit, vertelt dat hij langs een 

muur loopt met gaten die door bepaalde granaten gemaakt moeten zijn. Dit is 
dreigender dan wanneer zoiets als een filmpje tot je komt.’

Ook Wijfjes benadrukt dat ra-
dio verbeelding is. ‘Televisie is 
visueel en verbeeldt voor ons, 
dringt een beeld aan ons op. 
Radio is enkel auditief, waar-
door je zelf een beeld oproept. 
Je hoort alleen maar wat ie-
mand zegt. Daardoor ga je zelf 
verbeelden wat voor persoon 
het zou zijn, wat voor karakter 
hij heeft, hoe zijn standpun-
ten zich verhouden tot het-
geen hij zegt. Radio geeft veel 
meer ruimte voor onszelf. Dat 
“niet opdringerige” spreekt 
mij enorm aan. Radio is een 
flexibel, krachtig medium. Het 
duurt een poos voordat tele-
visie op iets heeft gereageerd, 
terwijl je bij radio direct in de 
nieuwsstroom kunt inloggen 
en kunt connecten. Radio heeft 
een gouden toekomst.’ 

Toekomstmuziek
Zowel Wijfjes als Kroon 
spreekt de verwachting uit dat 
het mobieltje de nieuwe radio 
is. ‘De ondergang van de ra-
dio, door de komst van nieuwe 
media als televisie en internet, 
is al talloze malen voorspeld. 
Maar radio vindt heus een 

nieuwe vorm. Internet dat de mogelijkheid biedt radio on demand te beluiste-
ren is daar een voorbeeld van’, meent Wijfjes. ‘Radio zal zich opnieuw moeten 
definiëren.’ Toch blijft het de vraag hoe radio in de toekomst vorm zal krijgen. 
Kroon: ‘Vroeger ging een verslaggever ergens naartoe en rapporteerde aan 
de studio. Nu wordt vaak de studio in een bus gegooid en gaat vervolgens de 
gehele studio naar een evenement toe: event radio. Tegen de luisteraar wordt 
gezegd: “Kom hiernaartoe, want er is een leuk feestje. Mocht je niet kunnen: 
we interviewen de deelnemers en de organisator en draaien tussendoor leu-
ke muziek.” Zo zal het vast nog meer gaan in de toekomst.’

Als voorbeeld noemt Wijfjes de actie Serious Request van 3FM. ‘Dat is niet 
alleen een lijst met platen en de oproep om een goed doel te steunen. Dat zou 
klassieke radio zijn. Serious Request gaat ergens op een locatie staan en haalt 
er ook publiek bij. En waar de luisteraar vroeger passief was, is hij nu veel 
actiever. Luisteraars kunnen zich uitlaten over de inhoud van het programma, 
communiceren met de makers ervan en participeren met opmerkingen en 
tweets. Ik constateer dat dit de enige manier van radio maken is die overeind 
zal blijven.’ 

TrouwensacHTergrond
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Het Klankcafé 

l ouis Gauthier: ‘De populairste klassieke 
zender van Nederland, Radio 4, heeft een 
wat rechtlijnige programmeringstructuur. 

Stukken worden aangekondigd, gedraaid en gaan 
over naar het volgende stuk. Daar is niets mis mee, 
maar wij pakken het anders aan. Dat doen wij door 
klassieke muziek in de wereld van nu te plaatsen.’ 

Op zondagmiddagen in kunstsociëteit Arti et Ami-
citiae kan publiek live de uitzending van Het Klank-
café bijwonen. Er zijn optredens en interviews, er 
worden reportages afgespeeld en er zijn audioco-
lumns van dirigent Jan Willem de Vriend en pop-
journalist Jean-Paul Heck. Gauthier: ‘Christel Don 
en ik zijn allebei opgegroeid met klassieke muziek, 
het was vanzelfsprekend. We willen een jonger pu-
bliek, net als onszelf toentertijd, kennis laten ma-
ken met klassieke muziek, en ruimte bieden aan 
een nieuwe generatie musici.’ 

Ondertussen is Het Klankcafé aan zijn zevende 
editie toe. Eerder was onder meer fadozangeres 
Cristina Branco te gast en werd gesproken met 
singer-songwriter Rufus Wainwright. Gauthier: 
‘Er zijn wat ons betreft geen grenzen aan klas-
sieke muziek, als de muziek maar interessant is, 
een spannend verhaal vertelt en voortkomt uit een 
klassieke traditie. In de eerste aflevering trad sin-
ger-songwriter Douwe Bob op met de violist Shin 
Sihan. Als popmuzikant las Douwe Bob geen noten 
terwijl Shin Sihan deze juist nodig had. Daar kwam 
een interessante clash uit voort. Ze gingen elkaar 
muzikaal uitdagen. Zo’n confrontatie is leuk, daar 
draait het bij Het Klankcafé om.’ Verslagen van Clas-
sical Music Rave en audiocolumns over het ware 
verhaal achter Beethovens Für Elise passeerden al 
de revue. Steeds wordt er gezocht naar raakvlak-
ken tussen het hedendaagse en klassieke muziek. 
Alles wordt uit eigen zak betaald. Gauthier: ‘Er za-

ten teveel mitsen en maren aan een officiële sub-
sidieaanvraag. Arti biedt, omdat ik lid ben en de 
sociëteit graag een jonger publiek wil trekken, de 
ruimte aan.’ 

Nu wordt het programma nog uitgezonden op De 
Concertzender, maar de organisatoren hopen snel 
een nog groter luisterpubliek te bereiken. Ook wa-
gen ze een stapje buiten de deuren van Arti: in no-
vember vinden de opnames plaats in Vondel CS, 
voor een visual radio pilot. Jong viooltalent Tim de 
Vries (13) en het Carel Kraayenhof Ensemble zijn 
te gast. Een maand later komen Ellen ten Damme 
en Kilian van Rooij (22) optreden, een jonge violist 
die Gauthier hoorde spelen onder het Rijksmuse-
um. Gauthier: ‘Er heerst tegenwoordig een cultuur 
waarin het draait om de grote namen. Als je maar 
een grote naam hebt, is het goed. Zo denken wij 
niet, we willen gezond eigenwijs zijn.’ 

Een goed voorbeeld van hiernaast genoemde event radio is Het Klankcafé, een 
vernieuwende radioshow van creatief producent Louis Gauthier, die hij met 
journalist en documentairemaker Christel Don presenteert. Het doel? Jongere 
generaties warmdraaien voor klassieke muziek.    Tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Cigdem Yuksel 

Het Klankcafé -on tour- is te zien en horen op 
zondag 9 november in de vondel cS Studio’s 
in het vondelpark. Aanvang livepubliek: 15:30, 
opname van 16:00 tot 17:00. Een reguliere 
editie van Het Klankcafé vindt een maand later 
plaats op zondag 7 december in Arti et 
Amicitiae aan het rokin. Aanvang livepubliek: 
15:30, opname van 16:00 tot 17:00. In beide 
gevallen is de toegang gratis.

Bijna ieder jaar voert Het Slavisch 
toneel een voorstelling op. Deze vaste 
kerngroep van oud-studenten Slavische 
talen en culturen wordt elke voorstelling 
aangevuld door huidige studenten. Dit 
alles onder leiding van docente Russische 
letterkunde jenny stelleman.

Dit jaar wagen zij zich aan een wel heel 
bijzonder werk: De overwinning op de 
zon, waar kazimir Malevitsj het decor 
en de kostuums voor maakte. het is ’s 
werelds eerste (en laatste?) kubo-futur-
istische opera, een gesamtkunstwerk, 
een performance; het unieke resultaat 
van een samenwerking tussen russische 

kunstenaars van ver-
schillende disciplines. 

voor de voorstell-
ing van Het Slavisch 

Toneel worden de originele kubistische 
kostuums en decors herschapen door 
studenten van de Haagse Koninklijke 
Academie van Beeldende kunsten. een 
pianist en een violist verzorgen de muziek. 
‘De première in sint-Petersburg leidde tot 
grote consternatie, het levende bewijs van 
“de klap in het gezicht van het publiek”: 

101 jaar na dato zal dit niet anders zijn!’ 
aldus Het Slavisch Toneel. 

Tekst /// Boris Duregger

Wanneer: 9 november (14.00 uur) 
en 12-15 november (20.30 uur) 
Waar: universiteitstheater, Nieuwe 
Doelenstraat 16-18 
Kaarten: € 15 / studenten € 10. 
reserveren verplicht via de website. 

   onderwijl
ONGEDATEERD, 
AVANT-GARDISTISCh 
SPEKTAKEl



RubRiek | Stuk lofdicHT

Zo simpel, bijna lullig
Over welk gedicht uit een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze maand Frieda Mulisch (1974): dichter, schrijver 
en momenteel bezig met een project over Alzheimerpatiënten met theatermaker Adelheid Roosen. Ze koos een gedicht 
van Annie M.G. Schmidt.   Tekst /// Pablo Kamsteeg   Beeld /// vera Duivenvoorden

Tussen de regels door 

Ja, laten we elkander goed begrijpen: ·

Het is voorbij. Dit moet het afscheid zijn.

(Nu zal ik heel hard in mijn vingers knijpen,

dan doet het me van binnen niet zo’n pijn.)

Zie je, ik blijf er koel en nuchter onder.

Het is het beste, voor ons alle twee.

(Nu zit ik dus te wachten op het wonder

nu zul je opstaan, glimlachen... maar nee...)

Ik weet het immers wel, vandaag of morgen

wordt het die kleine blonde. Zie ‘k het goed?

(Ik zou haar langzaam, langzaam willen worgen

liefst met de voile van haar eigen hoed.)

Wees maar niet bang, ik zal geen scenes maken.

Ik ben een cynische moderne vrouw.

(Maar heeft modern ooit iets met vrouw te maken

en dat cynisme van me... nou...)

Nou dag. Bekommer je niet te veel om me.

We zullen elk een andere kant uit gaan.

(Niet waar! Het kan niet waar zijn godverdomme,

ik hou van je, maar dat gaat je niet aan.)

Annie M.G. schmidt, 1951

‘I n dit gedicht doet Schmidt iets waar ze wei-
nig om bekend staat. Het is autobiografisch 
en veel minder kunstzinnig of creatief dan 

haar kinderboeken en -gedichten. Zo probeer ik 
ook te schrijven: poëzie is voor mij het vangen 
van het dagelijks leven. Zoals mijn vader (Harry 
Mulisch, red.) niet bekend was om zijn gedichten, 
maar om zijn romans, zo is Annie bekend om haar 
kindergedichten en Jip en Janneke, niet om gedich-
ten als deze. Het lezen van deze gedichten is een 
ontdekking.’

Krankzinnige kinderverhalen
Mulisch benadrukt dat ze Jip en Janneke óók prach-
tig vindt. ‘Die zijn zo tof. Niemand, laat staan ikzelf, 
zou ooit zulke creatieve, gekke, originele kinder-
verhalen kunnen schrijven. Ze verplaatste zich he-
lemaal in de wereld van een kind. Neem de heks 
van Sierkonflex, zo krankzinnig! Of draken die si-
garetten roken, spinnen die kunnen praten. Dat is 
zó Annie. Alleen zij kon zoiets. Maar in dit gedicht 
is dat allemaal afwezig. Dit is haar eigen emotie, 
haar eigen frustratie, in zo’n bedrieglijk simpele 
vorm. Daarom raakt het voor mij aan de kern van 
poëzie.’

‘Heel creatief schrijven heeft soms iets kunstma-

tigs’, stelt Mulisch voorzichtig. ‘Mijn vader schreef 
rijke gedichten, echt waanzinnige dingen. Dat be-
wonder ik, maar ze raken niet allemaal direct mijn 
hart. Wel bijvoorbeeld ‘Kind en Kraai’, over ouders 
die hun kind verliezen. Dat is simpelweg de werke-
lijkheid gevangen in een gedicht.’

Poëzie als muziek
‘Bij romans kan ik begrijpen dat er smaakver-
schillen bestaan, dat mensen iets niet mooi vinden 
waar ik wel van houd. Bij gedichten zoals deze 
snap ik dat niet, dat iemand het niet kan voe-
len! Het is als met muziek. Als je niet van Mahler 
houdt, of niet van een mooi puur gedicht als dit van  
Annie, is het niet dat je er niet van houdt, maar is 
het dat je het niet wilt voelen. Beter kan ik het niet 
uitleggen.’

Of ze het gedicht hardop wil lezen: ‘Dat wil ik 
best, maar daarmee wordt het mijn projectie. 
Maar het gaat ook om mijn projectie van Annie, 
toch?’ Ze aarzelt en gaat verder: ‘Sommige zinnen 
staan tussen haakjes: die moet je lezen. Poëzie 
moet je eigenlijk altijd lezen. Soms tien keer. Dan 
kun je zonder tussenpersoon zoeken naar wat 
iemand gepakt heeft, erin gegoten heeft. Poëzie  
die je hart raakt, moet je zo direct mogelijk  

toegang verlenen.’ 

Sinterklaasgedichten
Mulisch leest voor en valt vervolgens stil. Ze be-
kent: ‘Zoiets zou ik nooit durven schrijven. Niet 
vanwege de openhartigheid, ik ben zelf ook open-
hartig. Ik kreeg dit gedicht van een vriendin toen 
ik in een relatiecrisis zat. Het is de stijl die ik niet 
aandurf, zo simpel, bijna lullig: ‘morgen’ en dan 
‘worgen’ in plaats van wurgen, gewoon omdat het 
rijmt. Een kindergedicht, maar dan over een vol-
wassenenonderwerp.’

‘Ik ben eruit: Annie M.G. Schmidt schrijft Sinter-
klaasgedichten die geen Sinterklaasgedichten zijn. 
Misschien dat je dat in eerst instantie denkt: een 
simpel Sinterklaasgedicht. Zeker als je het voor-
leest. Het simpele rijm en ritme beklijven dan. 
Maar het verschil is dat deze vorm je raakt. Veel 
gedichten zijn taliger, meer highbrow, maar mis-
sen juist dat. Dit gedicht blijft hangen: het schoot 
me meteen te binnen. Ik hoop dat iedereen ziet dat 
het géén Sinterklaasgedicht is.’ 

16 oktober verscheen bij uitgeverij Prometheus de 
eerste dichtbundel van Frieda Mulisch, Nooit Vergat 
Ik Jou.
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‘I k heb Arnoud van Eyndhouts pas net leren 
kennen. Vijfhonderd jaar geleden werd hij ge-
boren in hetzelfde Brabantse dorp als ik: Aar-

le-Rixtel. Ik weet zelfs waar hij precies moet hebben 
gewoond. In die tijd waren er nog geen universitei-
ten in Nederland en vertrok hij naar Parijs en Italië 
voor een studie klassieke talen. Uiteindelijk werd hij 
een van de belangrijkste bibliothecarissen en ma-
nuscriptenverzamelaars en -bewerkers van Italië.’ 
Vol enthousiasme vertelt Wim Daniëls verder: ‘Van 
Eyndhouts heeft lang gewerkt als bibliothecaris bij 
Diego Hurtado de Mendoza, de ambassadeur van 

Karel V bij de Republiek Venetië. Later ontmoette 
hij in Italië Laurentius Torrentinus, een belangrijke 
drukker en uitgever die uit een dorp tien kilometer 
van Aarle-Rixtel kwam, met wie hij is gaan samen-
werken.’ 

Paralellen
Daniëls ziet in Arnoud van Eyndhouts een soort 
voorloper van zichzelf. ‘Ik zie veel paralellen tussen 
zijn leven en dat van mij. Hij was net als ik volledig 
gericht op taal. De tijd waarin hij leefde, trekt me 
enorm, omdat ik veel heb geschreven over de oor-
sprong van het schrift en de ontwikkeling van let-
ters. Juist in zijn tijd zijn er vele hervormingen op dit 
gebied doorgevoerd. Zo werd in de vijftiende eeuw 
de boekdrukkunst uitgevonden en is de zestiende 
eeuw heel belangrijk geweest voor de stilering van 
letters. In oktober kwam mijn honderdste boek De 
taal achterna uit, waarin ik ook een hoofdstuk aan 
hem heb gewijd. Toen Van Eydhouts wegging uit 
Aarle-Rixtel is hij nooit meer teruggekomen; hij is 
dus letterlijk de taal achterna gegaan. In mijn jeugd 
was ik geabonneerd op een krant uit Mexico omdat 

uit de vergetelheid
Schrijver en taalkundige Wim Daniëls 
(1954) brengt een ode aan Arnoud van 
Eyndhouts (1510-1582), een bibliothe-
caris en manuscriptenverzamelaar en 
-bewerker uit de 16e eeuw, die Daniëls 
nieuwe inspiratie gaf.  
Tekst /// Kim visbeen    Beeld /// Kiki van Caspel

ik vond dat daar veel interessants in stond. 
De postbode sprong onmiddellijk op de 
fiets wanneer de krant aankwam op het 
postkantoor. In Van Eyndhouts tijd moet 
de aankomst van een brief uit Italië voor 
zijn familie helemaal voor een opschudding 
hebben gezorgd. Ook al zijn we in verschil-
lende eeuwen opgegroeid, post uit een ver 
land bleef in ons dorp heel bijzonder. Door 
dit soort overeenkomsten voel ik me extra 
met hem verbonden.’ 

Een volgende stap in de zoektocht naar Van 
Eyndhouts’ bestaan is een bezoek aan de 
archieven in Italië. Daniëls zou graag nog 
meer over zijn persoonlijke leven te weten 
willen komen. ‘Ik hoop iets te vinden over 
zijn seksleven. Ik weet bijvoorbeeld hele-
maal niet of hij een vrouw of kinderen had. 
Hij schijnt een beminnelijke man geweest te 
zijn. Ik heb nog niks kunnen vinden waaruit 
bleek dat hij dingen uit eigenbelang deed. 
Dat zou een enorme afknapper zijn. Maar 
alles ging bij hem om de boeken en om 
het verzamelen. Ik denk dat het een goede 
vriend van mij had kunnen zijn.’

Toetje
‘Ik ben verbaasd dat Van Eyndhouts zo on-
bekend is gebleven, terwijl hij in zijn tijd 
ontzettend belangrijk is geweest voor het 
boekenvak. Misschien is hij deels verscho-
len gebleven doordat hij de gelatiniseerde 
naam Arnoldus Arlenius had aangenomen. 
Ik zie het als mijn taak om hem uit de verge-
telheid te halen.’ Of Daniëls zichzelf de tijd 
gunt om zo’n diepgaand onderzoek in de 
archieven te beginnen is nog onzeker. Maar 
daar heeft hij wel iets op gevonden: ‘Het 
lijkt me wel een leuk onderzoek voor een 
student. Dus hierbij een oproep: Wim Dani-
els is op zoek naar een student, die bij voor-
keur natuurlijk uit Aarle-Rixtel komt, en die 
bekwaam is in het Italiaans of Latijn.’ Zelf is 
hij in ieder geval van plan Van Eyndhouts 
veel aandacht te blijven geven de komende 
tijd. ‘Hij heeft mij nieuwe inspiratie gege-
ven. Ik wil elk jaar een lezing over hem gaan 
houden. Het is bijzonder dat iemand die 
vijfhonderd jaar geleden leefde je nog zo be-
vlogen kan maken. Ik ben al dertig jaar be-
zig met het schrijven van boeken over taal 
en dat ik hem nu heb ontdekt, is een fantas-
tisch toetje.’ 

de ode
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Historisch Café
Elke tweede woensdag van de maand schuiven verschil-
lende historici of aanverwante geesteswetenschappers 
aan om te vertellen over hun pas voltooide publicatie. 
Het Historisch Café zag in 2003 het licht. Volgens de hui-
dige organisatie kan het daarom met recht een instituut 
genoemd worden. Het Café, gehouden in P96 gehouden, 
is voor iedereen toegankelijk: student, historicus of 
liefhebber.

Ik bezocht de septembereditie, waar neerlandicus 
Martine Veldhuizen tekeer ging over vloeken in de Mid-
deleeuwen. Hoewel het geen geschiedkundig onderzoek 
betrof, werd de laatmiddeleeuwse samenleving ook 
grondig besproken, waardoor het geheel toch een histo-
risch karakter kreeg. 

Na de pauze, gevuld met bier en sigaretten, was de beurt 
aan Samuël Kruizinga en Cornelis van der Bas. Samen 
werden zij ondervraagd over Nederland en de Eerste 
Wereldoorlog. historicus Kruizinga op basis van zijn 
recent uitgebrachte boek en Van der Bas in zijn rol als 
conservator van Huis ter Doorn, waar momenteel een 
tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in Neder-
land huist. De beschikbare tijd voor het dubbelinterview 
– een uur – was wat beperkt. Beiden hadden genoeg stof 
voor een individueel gesprek, al was de combinatie van 
historicus en conservator ook genoeglijk, vanwege de 
invalshoeken van beide heren. Helaas werd er op essen-
tiële meningsverschillen over de invloed van de Eerste 
Wereldoorlog op de Nederlandse samenleving niet echt 
ingegaan. Dit is een interessante vraag met het oog op 
subsidieverdeling voor het onderwijs: is de Eerste We-
reldoorlog in Nederland belangrijk genoeg om aandacht 
en geld aan te besteden? De interviews waren goed 
toegankelijk, aangezien er weinig historische voorkennis 
vereist was. Dit werd ook bevestigd door de vele inhou-
delijke vragen uit het publiek. Het bleek, kleine irritaties 
daargelaten toen de zoveelste vraag over het (belabber-
de) niveau van het Nederlandse geschiedenisonderwijs 
gesteld werd, dat iedereen de besproken materie goed 
kon begrijpen. De onderwerpen en interviews zijn voor 
de leek uitstekend te volgen, maar kunnen voor (kunst)
geschiedenis studenten soms wat oppervlakkig zijn. 
Voor korte inleidingen in onbekende geschiedenissen en 
nieuwe publicaties is het een uitstekend café om onder 
het genot van een biertje je historische hart sneller te 
laten kloppen’ in ‘Voor korte inleidingen in onbekende 
geschiedenissen en nieuwe publicaties is het Café een 
uitstekende gelegenheid om onder het genot van een 
biertje je historische hart sneller te laten kloppen.

Wat: Historisch Café
Waar: Café P96
Wanneer: elke tweede woensdag van de maand
Kosten: geen
Eindoordeel: de besproken materie is voor de leek 
uitstekend te begrijpen. 

Tekst /// Marieke verweij

De slimme student heeft zo zijn adresjes. Voor een goed-
koop kapsel de kappersacademie, voor een budgetge-
bitsreiniging het ACTA, en nu voor je viergangendiner: 
vakschool Hubertus. Deze vmbo-basisopleiding in de 
horeca is gevestigd in een rustige woonwijk in Oud-
West. Op dinsdag en donderdag van 18.00 uur tot 20.00 
uur brengen de leerlingen hun opgedane vaardigheden 
in de praktijk in Le Saint Hubert, het restaurant van 
de school. Op zo’n dinsdag stap ik met twee vriendin-
nen het statige DDR-achtige gebouw binnen, waar we 
worden ontvangen door een zeer jong ogend meisje, in-
clusief beugel. De eetzaal waar ze ons naartoe begeleidt, 
is gevuld met een twintigtal keurig opgedekte tafeltjes, 
een aantal obscure Herman Broodreplica’s aan de muur 
en een grote bar waar de leerlingen in zwart tenue zich 
geregeld achter verzamelen voor giechelende onder-
onsjes. Een gezette jongen bedekt met puistjes is onze 
ober. Het zweet staat op zijn voorhoofd terwijl hij ons 
de vier gangen voorleest: een amuse van ganzenpaté, 
een medaillon van tomaat en mozzarella met aan tafel 
bereide basilicumdressing, gebakken witvis met een 
hartige quiche en groente en een chocoladedessert toe. 
Het eten is lekker gezien de prijs, vooral de amuse en 
het voorgerecht verrassen. De vis van het hoofdgerecht 
is droog en de quiche wat saai; kleine stukjes winter-
groente in ei met weinig smaak. Het vullende dessert uit 
de categorie Kan niet missen maakt echter een boel goed. 
De leerlingen zijn echte zestienjarigen: het ongemak 
straalt je uit alle hoeken van de eetzaal tegemoet. 

Als je zin hebt in een vermakelijk uitje met vrienden, is 
dit een fantastische plek. Mocht je romantisch willen 
uitpakken op een eerste date, dan zou ik beslist iets 
meer geld uit de knip toveren en een ander restaurant 
uitkiezen. De chef die de leerlingen controleert maakt 
de boel er niet meer ontspannen op. In zijn opzichtige 
jasje geeft hij luidruchtige op- en aanmerkingen over 
hun serveerprestaties. De beugels en puistjes kunnen 
het maar net aan. Het is dan ook een opluchting (zowel 
voor hen als voor de recensent) wanneer aan het einde 
van de avond de leerlingen op een rij gaan staan en alle 
gasten hen kunnen toeklappen. De schortjes gaan af, de 
colaatjes open: ze kunnen weer vrijuit puber zijn. 

Wat: viergangendiner Hubertus Vakschool
Waar: Reinaert de Vosstraat 27
Wanneer: diner op dinsdag en donderdag van 18.00 
tot 20.00 uur (vooraf reserveren via 
internet!)
Kosten: €13,50 voor een viergangendiner 
exclusief drank
Eindoordeel: niet voor een waanzinnig diner, wel voor 
een vermakelijke avond

Tekst /// Anne Wijn

Ganzenpaté 
met geflambeerd 
ongemak

Elke zondagmiddag: Baanwielrennen
Velodrome Amsterdam Sloten, 15:30 tot 17:15 uur - 
€12 incl. fietshuur
Custom made racefietsen, en dan het liefst single speed of fixies. Oor- 
spronkelijk komen deze fietsen uit het baanwielrennen. Elke zondagmid-
dag in oktober wordt er een introductietraining gegeven op het overdekte 
Velodrome van Amsterdam. Het is in een uithoek van Amsterdam, maar je 
krijgt er dan ook wel wat voor terug als je de introductietraining met goed 
gevolg hebt afgesloten: een certificaat en toegang tot de reguliere trainingen. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website.

16 november: Jeu de Boules
Amsterdam Osdorp, 13:00 uur - €1,50
Op zondagmiddag om 13.00 uur gaat de wintercompetitie van jeu de boules-
vereniging Les Bohémiens van start. Inschrijfgeld is € 1,50 en als we de orga-
nisatoren mogen geloven is de te winnen prijs ‘Geld’. Heeft de Amsterdamse 
jeu de bouleswereld voor jou nog veel geheimen? Kom vooral een keer ballen 
gooien, of zoals men in Osdorp zegt: een potje pétanque meespelen.

15 november: KNSB Schaatsmarathon haarlem
IJsbaan Haarlem, 18:00 uur aanvang eerste wedstrijd 
Wat is een strenge winter zonder erwtensoep, warme chocolademelk 
met slagroom en stamppot? Een snertwinter. Dat snappen ze ook bij de 
schaatsbond. Ze organiseren de hele winter op elke zaterdag een avond-
vullend programma waarbij het om marathonschaatsen en dweilorkesten 
gaat. In Haarlem wordt er in drie categorieën (topdivisie, eerste divisie en 
damesdivisie) gestreden om de dagwinst. Om het extra nostalgisch te 
maken, wordt er vaak ook door de rijders tussentijds gesprint voor rook-
worsten en ontbijtkoeken.

22 en 23 november: NK Turnen Teams Dames
Sporthal Ookmeer 
Zoals wielerlegende Joop Zoetemelk al zei: ‘De Tour de France wordt gewon-
nen in bed.’ Op gezette tijden is het erg belangrijk rust te nemen. Dus moe 
van al het trainen? Begeef je naar sporthal Ookmeer waar dit weekend het 
NK Turnen Teams Dames wordt gehouden. Goedkoper dan het circus, zonder 
flauwe clowns, maar wel afgetrainde dames met strakke knotjes.

28 november: Free Friday Night Run Nieuw-West 
Willinklaan 7 Amsterdam, 19:30 tot 20:30 uur
Combineer je training met sightseeing. Omdat het einde van de maand 
meestal niet uitblinkt in financiële overdaad, kan je op de laatste vrijdag-
avond van november gratis hardlopen door het onderschatte stadsdeel 
Nieuw-West. Met de fietstocht ernaartoe kan het uurtje sporten eventueel 
aanzienlijk worden verlengd. Er zijn twee groepen die beiden, in een half 
uur of een uur, alle delen van Nieuw-West aan zullen doen. Achteraf staat er 
tegen een kleine vergoeding een versnapering voor je klaar in het clubhuis 
van de plaatselijke atletiekvereniging. 

Stereotypes bestaan. Lees hier elke maand de agenda van een karikatuur 
FGw’er. Hang rond in je eigen straatje of stap in de wereld van je favoriete cliché. 
Deze maand: de sportfanaat. Je kent ‘m wel. Lekker hokjesdenken. 
Tekst /// Marieke verweij   Beeld /// Jip van den Toorn

N a een roeitraining te laat een werkgroep binnenkomen, het zweet nog op je bovenlip en je clubtrui 
verkeerdom aan. In de fitnesskelder van het P.C. Hoofthuis je middag op de universiteit verlengen 
met een buikspierkwartier. Terwijl je de laatste sigaret aansteekt op de trappen van het Bun-

gehuis je voornemen om sportschoenen niet alleen als fashionobjecten te gaan gebruiken, maar ook 
gewoon waarvoor ze bedoeld zijn: hardlopen. Je hebt naast yogastrippenkaart ook een abonnement op 
de klimmuur. The sky is the limit. Het kan je als sportfanaat niet gek genoeg. 

22 Babel

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

Hoofdredactie 
Jesse Beentjes, Kim Schoof
Redactie 
Hanna Bijl, Aimée Plukker, 
Anne Wijn
Medewerkers 
Boris Duregger, Hannah 
Hamans, Pablo Kamsteeg, 
Charlotte Kleyn, Fien 
Veldman, Marieke Verweij, 
Kim Visbeen
Eindredactiecoördinatie 
Elisa Harderwijk
Eindredactie 
Sophie Bindels, Marion 
Bruinenberg, Lili Burki, 
Elze Koenderink, Sanne 
Mulder, Bart Nauta, 
Priscilla Silanoe, Bram 
Sommer, Sophie Verhappen  
Beeldcoördinatie 
Muriël Bak
Fotografie 
Muriël Bak, Eline van 
der Brugge, Vera 
Duivenvoorden, Liliane 
Smith, Jordie Volkerink, 
Daniel Webb 
Illustraties 
Masha Emelyanova, 
Bob Foulidis, Steven de 
Grauw, Anne Mondeel, 
Jip van den Toorn
Redactieraad 
Femke Essink, Reinier 
Kist, Everdien Rietstap, 
Floor Rusman, Susanne 
Schotanus
Vormgeving 
Luke van Veen, 
www.StudioVeen.com
Druk 
Puurdrukken Nederland 
BV, www.puurdrukken.nl

Schrijven of illustreren 
voor Babel? 
Babel heeft regelmatig 
plaats voor nieuw 
schrijftalent, fotografen 
en illustratoren. Mail ons 
je cv en recent werk.

Vind ons leuk op 
www.facebook.com/
BabelFGw
Volg ons via 
www.twitter.com/
BabelFGw
Download de Babel-app 
voor iPads in de App Store

cover /// vera Duivenvoorden



24 Babel

RubRiek | Stuk

Vietnamees
GEESTESVOEDSEl

Sommigen boeken een enkeltje Bangkok, anderen houden het op een hete kruik en een 
warme choco. Lan Duong (22), studente Frans, duikt ter beschutting tegen de aanstor-
mende winterkou haar keuken op het olympiaplein in. Daar draait ze gerechten in elkaar 
die de zinnen prikkelen, om zich op de doorsnee dinsdagavond in warmer oorden te wa-
nen. Haar ouders kwamen 25 jaar geleden als bootvluchtelingen naar Friesland en bleven 
daar vietnamees koken. Lan nam dat over toen ze vier jaar geleden als student naar 
Amsterdam kwam en maakt veel rijst met gemarineerd vlees, groenten, bergen verse 
kruiden en natuurlijk vissaus. vandaag treft ze de voorbereidingen voor rijstloempia’s, die 
iedere eter op eigen houtje rolt. Je vult flinterdun rijstpapier met garnalen, vlees, mie en 
kruiden tot een loempia en doopt hem in een mix van vissaus, citroen, knoflook en peper. 
Het varkensvlees, de garnalen en de rijstvermicelli zijn al gekookt als ik in de mooie 
keuken bij het olympiaplein kom. Lan snijdt komkommer in lange, dunne plakken en 
hakt de koriander, Thaise basilicum en munt die ze bij de toko op de Nieuwmarkt heeft 
gekocht. Dan zet ze een bak heet water neer, waar ze een rijstvel kort indoopt. Terwijl we 
rollen, vertelt Lan over afgelopen zomer, toen ze voor het eerst (bewust) in vietnam was. 
Het was fantastisch, ook het eten. ‘Mijn tante blééf mijn bord maar volscheppen. Soms 
best vermoeiend.’

De rollen zien er behalve smakelijk ook prachtig uit: je ziet alle ingrediënten door het 
papier heen. Maar knutsel-eten blijft altijd knoeien: je moet er eerst even handig in wor-
den. Blijven oefenen dus! Gelukkig komen er nog genoeg winteravonden waarop je graag 
rollend weg wil dromen over warmere oorden. 

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur 
Charlotte Kleyn duikt de keuken in met FGw’ers. Deze 
keer: Vietnamees.   Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Daniel Webb 
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