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Schreeuw om taal- 
en cultuurstudies
Taal- en cultuurstudies worden te weinig op waarde geschat. De afgelopen weken hier aan de 
faculteit waren rumoerige, lawaaiige, waarin veel stemmen klonken: die van het UvA-College van 
Bestuur, dat grootschalige bezuinigen aan de faculteit oplegde, die van het faculteitsbestuur, dat 
plannen naar buiten bracht om die bezuinigingen te realiseren, die van docenten en studenten, 
die geschokt reageerden op de plannen.

Geschokt, want die plannen zouden hoe dan ook de meeste opleidingen aan de faculteit de mond 
snoeren door specifieke studies samen te voegen. Studies waarin studenten een specifieke taal 
en cultuur bestuderen, uitgraven, doorgronden, zouden niet met dezelfde mogelijkheid tot diep-
gang blijven bestaan.

Wanneer niemand zich meer op academisch niveau kan verdiepen in, zeg, de taal en cultuur van 
Rusland, hoe moet dan ooit een stabiele manier van samenleven worden gevonden in een wereld 
waarin naast wijzelf ook Russen bestaan? Het oplossen van conflicten vergt inlevingsvermogen. 
Inlevingsvermogen komt tot stand wanneer iemand zich dusdanig verdiept in de belevingswereld 
van een ander dat die zijn overwegingen begrijpt, zich zijn positie kan voorstellen. Die mogelijk-
heid tot verdieping wordt, nu nog, geboden door geesteswetenschappenstudies aan de UvA.

Het onvoorstelbare voorstelbaar maken: dat is de belangrijkste missie van de theatermaker, zo 
stelt actrice Ariane Schluter, en eigenlijk van iedere geesteswetenschapper. Theaterwetenschap-
pers, historici, literatuurwetenschappers, taaldeskundigen, filosofen: allen zijn we bezig ons in 
te leven in het verhaal van anderen, anderen in historische situaties, in boeken, in culturen die 
verschillen van die van ons, kortom: mensen in andere contexten. We pluizen die verhalen met 
wetenschappelijke grondigheid uit, vertellen ze, laten de toeschouwer zien dat al die verhalen 
niet zo bar veel verschillen van zijn eigen verhaal. Leggen zo de basis voor een gezamenlijk 
verhaal, zodat we niet tegen elkaar in en langs elkaar heen blijven schreeuwen, omdat we er 
allemaal een rol in hebben.

Schrijver Rogi Wieg maakt in zijn roman Kameraad Scheermes een destructieve depressie voor 
zijn lezer invoelbaar. Dichter Saskia Stehouwer laat zien hoe Toon Tellegen in zijn gedicht De op-
tocht allerlei verschillende mensen voorbij laat paraderen, hun uniciteit benadrukt en tegelijk laat 
zien waarin ze allen gelijk zijn. FGw-promovendus Marlou van Rijn onderzoekt taaluniversalia: 
punten waarop verschillende talen op dezelfde wijze uitdrukking geven aan betekenisrelaties.

Taal- en cultuurstudies worden dus niet alleen te weinig op waarde geschat, maar vooral ook op 
te weinig waarde geschat. Snoer de verschillende geesteswetenschappenstudies de mond en 
zie daar: een wereld voor schreeuwers die niet weten hoe ze met elkaar in gesprek moeten gaan.

Jesse Beentjes en Kim Schoof
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Humanities, 

      rally!
O p de Faculteit der Geesteswetenschappen moet de komende jaren veel en structureel be-

zuinigd worden. Toen een paar weken geleden de eerste plannen tot de realisatie van 
die bezuinigingen werden gepresenteerd, sloegen die in als een bom: voor aanvang van 

collegejaar 2016-2017 zouden studies moeten zijn samengevoegd, rond de 150 ontslagen zijn 
gevallen. Studenten en docenten lieten er geen gras over groeien en verenigden zich vrijwel met-
een tegen de plannen in de actiegroep Humanities Rally. Woordvoerder Tivadar Vervoort: ‘Het 
UvA-bestuur wil de Faculteit der Geesteswetenschappen minder geld toebedelen dan noodzake-
lijk is voor het gezond houden ervan, omdat onze faculteit geen winstgevende is. Maar dat maakt 
bezuinigingen aan onze faculteit niet noodzakelijk: de inkomsten van de universiteit als geheel 
zijn namelijk hetzelfde gebleven. Het efficiency-denken in de verdeling van de financiële midde-
len is het primaire probleem. De door het faculteitsbestuur gepresenteerde plannen om met die 
bezuinigingen om te gaan, hebben geholpen om dat probleem onder de aandacht te krijgen: ze 
boden wel een oplossing voor het financiële tekort, maar klaarblijkelijk geen goede, het onder-
wijs aan de faculteit zou erdoor gigantisch aan diepgang inboeten. De geldstromen moeten dus 
anders ingericht worden opdat de geesteswetenschappen zich kunnen handhaven.’

Hoe Humanities Rally tot stand kwam? Vervoort: ‘Het leuke aan protestbewegingen is dat ze 
altijd enigszins chaotisch beginnen. Zodra er iets gebeurt waarmee zoveel mensen het oneens 
zijn, komt er enorm veel kracht naar boven vanuit allerlei richtingen. We doen ons best met een 
vijftigtal mensen om die krachten te sturen en iedereen die tegen de bezuinigingen is een rol te 
geven in het tegenhouden ervan. Iedereen kan een plek krijgen in één van onze actiegroepen, 
die ofwel bezig zijn met onderzoek, met mensen te mobiliseren of met stukken die het probleem 
bespreken in de nationale media gepubliceerd te krijgen.’

Volg de acties van Humanities Rally via www.facebook.com/Humanitiesrally

Tekst /// Kim Schoof
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Homo Promovendusde bescHouwing

op zogenaamde betekenisrelaties tussen woorden 
in een zin die bij elkaar horen. Het zijn de relaties 
die binnen een zin ontstaan tussen bijvoorbeeld 
het werkwoord en het onderwerp. ‘Een voorbeeld 
is de zin “Kim loopt.”. “Kim” is hier nodig om het 
woord “loopt” een betekenis te geven. Het woordje 
“Kim” en het woordje “loopt” hebben een beteke-
nisrelatie met elkaar.’

Goed, dat is helder. Maar wat doet Van Rijn 
hier nu mee in haar onderzoek? 
‘Ik kijk hoe verschillende betekenisrelaties zich 
vormelijk uitdrukken binnen verschillende talen. 
Binnen de zin “Kim loopt.”, wordt een t toegevoegd 
aan de stam “loop” om de relatie met het onder-
werp “Kim” aan te geven. In het Nederlands ver-
voegen we het werkwoord: we plakken er in dit  

geval dus een elementje aan vast. Maar dit ge-
beurt in heel veel talen op een andere manier. Ik 
onderzoek wat die verschillende manieren van het 
vormelijk uitdrukken van betekenisrelaties zijn en 
of er tussen verschillende taalgroepen opvallende 
overeenkomsten te ontdekken zijn.’

Zijn er overeenkomsten? 
‘Jazeker. Een leuke vondst speelt zich af binnen de 
groep betekenisrelaties die “bezitsrelaties” heet. 
Je hebt twee soorten bezitsrelaties: inherent en 
niet-inherent bezit. Van inherent bezit is sprake in 
het zinsdeel “Jesses vader”. Jesse heeft niets hoe-
ven doen om een vader te hebben, die is inherent 
aan zijn bestaan. Niet-inherent bezit is bijvoor-
beeld het zinsdeel “Jesses huis”. Het grootste deel 
van de talen van de wereld maakt in de vormelijke 
uitdrukking van deze twee verschillende bezitsre-
laties onderscheid tussen inherent en niet-inhe-
rent bezit. Dit zijn wat je noemt “taaluniversalia”: 
eigenschappen die heel veel talen gemeen hebben 
met elkaar. Niet-inherente relaties hebben veel 
meer vormelijke uitdrukking nodig dan inherente 
relaties. Inherent bezit heeft die extra rechtvaar-
diging niet nodig, want zodra je het woord vader 
hoort ligt daarin besloten dat er een zoon of doch-
ter bestaat. Het Nederlands doet dat echter niet. 
Jesses vader en Jesses huis: in beide gevallen komt 
er een s achter Jesse.’

Fascinerend, maar hoe ontstaan die taaluni-
versalia? 
‘Er zijn verschillende motivaties voor taaluniver-

salia. Eén daarvan is het feit dat we allemaal taal 
gebruiken als communicatiemiddel. Sprekers wil-
len hun boodschap duidelijk overbrengen zonder 
daar veel moeite voor te doen, dus maximaal lui 
zijn maar tegelijkertijd ook maximaal expressief.’

Dan nog de prangende vraag: moet Van Rijn 
alle talen van de wereld spreken om dit onder-
zoek te kunnen doen? 
Lachend: ‘Nee, gelukkig kan ik mij baseren op be-
staande “grammatica’s”. Dat is literatuur op basis 
van linguïstisch veldonderzoek door een onder-
zoeker die de taal spreekt. Die onderzoeker legt de 
taalstructuren uit in de taal die hij of zij beheerst, 
veelal het Engels, en op basis daarvan maak ik 
mijn analyses. In feite is mijn onderzoek dus een 
literatuurstudie. Binnen de typologie is een litera-
tuurstudie even waardevol als het meer experi-
mentele onderzoek. De onderzoekers die zich in 
het veld richten op één taal zijn zich niet altijd be-
wust van de verbanden tussen de verschillende 
talen. De wetenschapper die deze verbanden wel 
kan leggen, spreekt weer niet zo veel verschillende 
talen. Dus we hebben elkaar nodig.’ 

‘M ijn onderzoek gaat over hoe predi-
catie- en modificatierelaties in ver-
schillende talen vormelijk worden 

uitgedrukt.’ Dus. Even slikken. Gelukkig is Van Rijn 
geduldig en vindt ze het leuk om in lekentaal uit te 
leggen hoe het zit. Vrolijk babbelt ze door, met hier 
en daar een korte pauze: ‘Ik ga erg snel, hè?’

Laten we bij het begin beginnen. Hoe is Van 
Rijn hier terechtgekomen? 
Na haar bachelor Taalwetenschap en haar Re-
search Master Linguïstiek is ze dit promotietraject 
ingestapt. Vergelijkend taalonderzoek, oftewel ty-
pologie, richt zich op de volgende vraag: wat zijn 
de verschillen en overeenkomsten tussen de talen 
van de wereld? Binnen dit onderwerp zijn onein-
dig veel subvragen te stellen. Van Rijn richt zich 

SPRekeRS Willen 
maximaal lui ziJn, 

MAAR OOk MAxiMAAl 
exPReSSieF

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers eigenlijk? Waar gaat hun proefschrift 
over en waarom juist dáárover? Deze maand: Marlou van Rijn (1987), promovendus in de 
typologie: een specialisatie binnen de Taalwetenschap.   Tekst /// Anne Wijn    Beeld /// Liliane Smith

Sprekende gelijkenis

Marlou van Rijn doet typologisch onderzoek 
naar de manieren waarop talen betekenisre-
laties tussen verschillende groepen woorden 
vormelijk uitdrukken. Betekenisrelaties zijn 
relaties tussen twee woorden in een zin, die 
elkaar nodig hebben om betekenis te genere-
ren. elke taal drukt betekenisrelaties anders 
uit. In het nederlands komt er bijvoorbeeld 
een s achter Jesse in het zinsdeel “Jesses 
huis”. een andere taal gebruikt een andere 
manier om de relatie tussen Jesse en huis 
aan te geven. Wanneer verschillende talen 
op vergelijkbare manieren uitdrukking blijken 
te geven aan betekenisrelaties, noem je dat 
‘taaluniversalia’. In haar onderzoek gaat van 
Rijn op zoek naar die taaluniversalia.
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11:04 in het enige zaaltje van het P.C. Hoofthuis met 
blauwe, kunstfluwelen gordijntjes, zo benadrukken de 
overwegend Russischsprekende studenten, staat op 
woensdagochtend het Russisch symbolisme en de 
avant-garde op het programma. Er zijn elf studenten, 
waarvan één laatkomer. Docent Jenny Stelleman geeft 
het huiswerk op en deelt blaadjes poëzie uit. ik mag 
meekijken. 

11:07 ‘Het symbolisme is verwant aan de romantiek: 
alleen de kunstenaar is hier een genie, een ziener, 
een profeet, die iets van de verbinding tussen het 
transcendente en het werkelijke kan bevatten en over-
brengen op het gewone volk.’ Daarbij zijn, logischer-
wijs, symbolen belangrijker dan de woorden. 

11:08 Het symbolisme in vogelvlucht. Relevante Rus-
sische termen – стихия (‘elementen’), een typisch 
symbolistisch woord – ratelen voorbij. Er wordt om de 
sneltrein aan woorden gelachen; niet iederéén spreekt 
hier Russisch.

11:19 Het symbolisme blijkt een vrij progres-
sieve literaire beweging. Symbolistische schrijvers 
belichaamden nieuwe seksuele vrijheden, kenden 
platonische huwelijken, leverden de eerste lesbische 
en homoseksuele romans en vrouwen stonden op een 
voetstuk. al in 1907!

11: 26 ‘Het symbolisme was een soort jaren zestig.’ 
De mij bekende dichteres anna achmatova zette zich 
af tegen de symbolisten – dat wist ik niet.

11: 44 De zangerige klanken van het Russisch van 
Stelleman vullen de ruimte. De gedichten bieden 
inzichten en er wordt actief geparticipeerd. eén van 

de boodschappen van de avant-garde: men moet niet 
de hele tijd gelukkig willen zijn. een wijze les. ‘Van 
depressie komt bovendien mooie kunst.’ Het is pauze. 

12:02 Bij terugkeer bediscussiëren enkelen van 
ons de kleur van een stoel. De vrouwen neigen naar 
blauw, de mannen naar groen. Het college gaat nu 
de diepte in en we duiken in de poëzie van de grote 
alexander Blok. Een oudere (Slavische) studente heeft 
voor vandaag de vertaalopdracht. Haar Russisch 
bezorgt me rillingen.

12:30 Van de beeltenis (het symbool) van Rusland 
als vrouw of moeder glijden we langzaam naar Bloks 
impressie van de Eerste Wereldoorlog. ‘Vonden jullie 
het een mooi gedicht?’ Het blijft vredig stil: hier zitten 
liefhebbers.

12:45 Het college wordt afgerond. een studente 
vertelt een anekdote over haar schooltijd in Rusland. 
ik versta haar niet, maar er wordt aanstekelijk hard 
om gelachen: iets met Jezus als matroos. in hogere 
sferen verlaten we het lokaal. 

Herbeleef met Babel de belangrijkste momenten van een FGw-college. 
Deze maand: Russische literatuur in de 20e eeuw: ‘Manuscripts Don’t 
Burn’. Als onderdeel van de bachelor Slavische talen en culturen biedt dit 
vak een diepe kijk in de ziel van ‘moeder Rusland’, aan de hand van haar 
belangrijkste twintigste-eeuwse dichters en schrijvers.   
Tekst /// Pablo Kamsteeg   Beeld /// Masha Emelyanova

De ziel van Rusland

Cursus: Russische literatuur in de 20e 
eeuw: ‘Manuscripts Don’t Burn’
Onderwijsinstituut: Taal- en letterkunde
Docent: prof. dr. e. Rutten en 
dr. J.M. Stelleman  
Inhoud: Moderne Russische literatuur-
stromingen
Publiek: studenten Slavische talen en 
culturen en bijvakkers van nederlandse 
taal en cultuur
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Kiki Boomgaard
 29 jaar
Studie
 Bachelor Geschiedenis, uva
 Bachelor Religiestudies, uva
 master Oudheid, uva
 Researchmaster Religious Studies, uva
Afstudeerjaar
 2012
Werk
 Junior beleidsmedewerker Onderwijs, 
 Faculteit der Geesteswetenschappen, uva
Salaris
 ca. €2000 netto per maand

‘Mijn kamer deel ik met twee andere be-
leidsmedewerkers. Ik ben de junior 
beleidsmedewerker en de andere twee 

zijn de seniors. We houden ons bezig met allerlei 
zaken met betrekking tot onderwijs: zo komen er 
bijvoorbeeld vragen vanuit het College van Be-
stuur (CvB) over hoe we de uitval van studenten 
kunnen beperken of de opdracht om een bindend 
studieadvies (BSA) in te voeren. De faculteiten 
hebben beleidsmedewerkers voor allerlei ver-
schillende zaken, zoals onderzoek en onderwijs, 
waarbij dit soort vragen terechtkomen. De FGw 
heeft 27 opleidingen. Het is onhandig als al die 
opleidingen zelf het beleid gaan voeren, daarom 
zijn er op faculteitsniveau beleidsmedewerkers 
die de plannen voorbereiden. Het is logisch dat 
dit via de faculteit wordt geregeld. Het zou raar 
zijn als je bij Wijsbegeerte minder punten zou 
hoeven halen voor je BSA dan bijvoorbeeld bij 
Nederlands. Op dit moment houd ik me onder  
andere bezig met de evaluatie van het BSA, met 
de implementatie van UvA Matching en met de or-
ganisatie van het facultaire honoursprogramma.’ 

Pas twee maanden vervult Boomgaard haar hui-
dige functie, maar bij de UvA is ze al langer een 
bekend gezicht. Tijdens haar studies Geschiede-
nis en Religiestudies begon ze met het organi-
seren van de officiële introductieweek van de 
UvA als lid van Commissie Intree. Daarna werd 
ze student-assistent bij Bureau Communicatie, 
vervolgens is ze een jaar student-lid geweest 

van het dagelijks bestuur van de FGw, werkte  
ze een zomer bij het Service en Informatie- 
centrum, waarna ze tenslotte aan de slag ging als 
student-lid bij de afdeling Onderwijs en Communi-
catie van de FGw. In het laatste jaar van haar mas-
ter werkte ze parttime als tutoraatscoördinator 
en na haar studie kon ze fulltime in deze functie 
aan de slag. Enkele maanden geleden solliciteerde  
ze naar haar huidige functie en sindsdien werkt 
ze op de afdeling Onderwijs, waar ze één van de 
jongsten is.

De eeuwige student
Boomgaard begon tijdens haar studie Geschiede-
nis ook aan een bachelor Religiestudies en rondde 
uiteindelijk in beide vakgebieden een master af. 
‘Hoewel ik het liefst mijn hele leven zou willen stu-
deren, is het ook fijn om je privéleven en je werk 
gescheiden te hebben. Tijdens je studie ben je 
nooit echt vrij. Ik vond het moeilijk om mezelf de 
ruimte voor vrije tijd te geven.’

Hoewel er een duidelijke lijn in haar carrière zit, is 
Kiki altijd op haar intuïtie afgegaan. ‘Ik heb nooit 
gedacht: laat ik dit doen, want dat staat goed op 
mijn cv. Het waren allemaal toevalligheden waar-
door ik opviel. Zo kon ik bij het Service en Informa-
tiecentrum werken omdat ze mij via de Commissie 
Intree kenden. Tijdens mijn studie solliciteerde 
ik voor de functie tutoraatscoördinator en heb ik 
met vijf anderen het tutoraat van de faculteit ver-
sterkt. Bij de ene opleiding bestond dit al en bij de  

andere niet. We organiseerden trainingen voor 
tutors, dachten na over gespreksprotocollen en 
nodigden studenten uit voor gesprekken. Vervol-
gens hoorde ik deze zomer dat de functie junior 
beleidsmedewerker vrijkwam en daar heb ik op 
gesolliciteerd.’

Studentenperspectief
‘Voor de functie beleidsmedewerker Onderwijs is 
geen specifieke universitaire opleiding nodig. Ik 
heb met name gestudeerd omdat ik het interessant 
vond. Wel heb ik tijdens mijn studies geleerd stuk-
ken te schrijven en vanuit een kritisch oogpunt te 
kijken. Ook helpt het dat ik aan de UvA heb gestu-
deerd, waardoor ik al medewerkers kende en weet 
hoe het is om hier te studeren. Het is ook belang-
rijk dat ik het perspectief van de studenten aan de 
UvA meeneem in mijn projecten. Volgens mij weet 
ik helemaal niet meer wat er speelt als je achttien 
bent, maar voor mijn gevoel sta ik nog dichtbij.’

‘De volgende stap in mijn carrière weet ik nog niet 
en daar ben ik ook niet mee bezig. Ik vind dit heel 
leuk en er komt later wel weer iets anders op mijn 
pad. Binnen de faculteit zijn er functies zoals  
studieadviseur, senior beleidsmedewerker of een 
bestuursfunctie. Zolang ik maar iets beteken voor 
studenten. Ik kan me in ieder geval niet voorstel-
len dat ik hier wegga. Ik houd gewoon van de uni-
versiteit’. 

Hart voor de universiteit
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: Kiki Boomgaard (1985), junior beleidsmedewerker Onderwijs aan de FGw. 
Tekst /// Hannah Hamans   Beeld ///  Daniel Webb

brood oP de Plank lofdicHt

Hypnotiserend epos
Over welk bijzonder gedicht uit een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze maand de beurt aan Saskia Stehouwer 
(1975): dichter, natuurwinkelmedewerker en volkstuinier. Ze koos De Optocht van Toon Tellegen.    
Tekst /// Rik Kleuver en Marieke Verweij   Beeld /// Liliane Smith

De Optocht (fragment)

kijk, daar komen mensen aan.

Ze denken dat er geen muren zijn, geen valkuilen, geen dodelijke

omhelzingen op het midden van onze weg.

pats!

en daar komen auto’s, fietsen, spreeuwen, muggen.

pats!

Daar komen vrouwen, gedreven door lichtzinnigheid en

plotselinge opwellingen, hun lippen rood van begeerte, hoor ze

roepen hoe onweerstaanbaar zij zijn: ‘Wij zijn hier! Wij zijn nu!

Wij zijn alles!’

pats!

Daar komen mannen, met hun pijnlijke tekortkomingen en 

luchtkastelen, hun schrikbeelden en stemmingmakerij, hun

zenuwtrekkingen en zelfbedrog, hun tomeloze aanvechtingen en

opzettelijke misrekeningen, ze rapen al hun moed bij elkaar om

raadselachtig om zich heen te kijken.

pats!

en daar komen kinderen, ze zijn zo doorzichtig en zo

ingewikkeld… hoor ze zingen dat ze groot zullen worden en

grimmig en hun verstandelijke vermogens in dienst zullen stellen

van rijkdom en genot.

pats!

Toon Tellegen (2012)

‘ik hoorde De Optocht voor het eerst in  
Groningen. Op het festival Dichters in de  
Prinsentuin droeg Toon Tellegen het gedicht 

integraal voor, tweeënhalf uur lang, in de kapel 
van de Martinikerk. Het was hartje zomer en snik-
heet. Tellegen ging zitten, nam een slok water en 
ging kalm zijn gang – zonder een enkele pauze. Het 
werkte hypnotiserend. En de taal is schitterend. 
Alle registers van het Nederlands worden open-
getrokken. Hij heeft zichzelf echt opnieuw uitge-
vonden.’

Iedereen beweegt naar zijn einde
Waar Tellegens bekendste werken, zijn dieren-
verhalen, gemiddeld één pagina tellen, beslaat  
De Optocht ruim zeventig pagina’s en beschrijft, 
titelgetrouw, een voorbijgaande optocht. ‘Allerlei 
soorten mensen komen langs,’ vervolgt Stehou-
wer.  ‘Ze worden door de ik-persoon haarscherp  
beschreven om vervolgens met een harde Pats! 
van het toneel te verdwijnen. Dan dient de volgen-
de passant zich alweer aan. Het zijn allemaal types 
die op hun einde aflopen, alhoewel de Pats! niet 
per se vereenzelvigd hoeft te worden met de dood.  
Tellegen kent geen genade, maar iedereen is wel  
gelijk. Dat klinkt misschien heel hard. Toch kun- 
nen de mensen wel zichzelf zijn – hun omschrij- 
vingen en typeringen lijken mij niet ingegeven 
door iemand met een scheef oordeel. Ze worden 
zeer bloemrijk beschreven, maar toch krijg je  

het gevoel dat niemand er helemaal goed vanaf 
komt.’

‘Ik denk dat we door die Pats! – dat plotselinge 
einde – worden gewaarschuwd. Je kunt zo je best 
doen om succesvol te zijn, je te verheffen boven an-
deren, maar uiteindelijk is voor iedereen het einde 
zeker. Jong, oud, arm, rijk, iedereen lijkt in De Op-
tocht een boodschap mee te krijgen: hoogmoed 
komt voor de val. Maar die boodschap geldt vooral 
voor de lezer en niet voor de types in De Optocht, 
want de lezers zijn degenen die het advies nog 
kunnen toepassen. Een recensent vergeleek deze 
bundel met een rederijkersgedicht van Anna Bijns 
waarin vanuit elke bevolkingslaag iemand werd 
uitgenodigd om een dans met de dood te wagen. Ik 
denk dat dat treffend is.’

Ondanks die boodschap denkt Stehouwer niet dat 
Tellegen met De Optocht een zedenpreek opte-
kende. ‘Hij beschrijft, zonder veroordelend te zijn 
of cynisch te worden. Het beeld dat Tellegen van 
de mens schept bevat een fundamentele tegen-
strijdigheid: hij laat een hele verscheidenheid aan 
mensen zien, die allemaal uniek denken te zijn, 
maar het einde is voor iedereen - ‘Pats!’ - hetzelf-
de. Ik denk dat het effect op de lezer daarom naast 
waarschuwend ook geruststellend kan zijn – weer 
een tegenstelling.’

Heldere typetjes
Het kan zijn dat De Optocht een kind van zijn tijd 
is: je kunt het lezen als een beeld voor de huidige 
maatschappij waarin alles aan ons voorbij raast. 
‘Pats! is ook een fijn woord; het is doeltreffend, 
grappig en helder. Tellegen is niet moraliserend 
en hanteert het show don’t tell-principe. Hij zet 
de types vlijmscherp neer, maar laat wel zien dat 
het nog steeds mensen zijn. Dit staat in contrast 
met de huidige mens, denk ik; die heeft juist een 
oordeel over alles. Het gedicht is hard maar niet 
wreed. Dat maakt De Optocht krachtig.’ 

Ondanks haar bewondering vindt Stehouwer niet 
meteen inspiratie in De Optocht voor haar eigen 
werk. ‘Onze stijlen zijn te verschillend. Wel vind ik 
het mooi om te zien dat je niet bang hoeft te zijn 
voor grote, moeilijke woorden, die pit kunnen ge-
ven aan een gedicht. Bij Tellegen dienen al deze 
woorden een doel; er is geen opsmuk. De Optocht 
heeft niet mijn hele wereldbeeld veranderd. Geluk-
kig maar, want je kan gemakkelijk erg cynisch wor-
den van de voorbijtrekkende stoet van Toon Telle-
gen. Wel kwam ik de eerste paar dagen na de 
voordracht in de Martinikapel veel van de beschre-
ven typetjes tegen.’ 

Saskia Stehouwer debuteerde in oktober 2014 
met haar poëziebundel Wachtkamers bij uitgeverij 
Marmer.
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‘i k heb een extreme vorm van neuropathie’, 
vertelt Rogi Wieg, op de bank in zijn zon-
overgoten huiskamer. Hij heeft er ruim der-

tig jaar psychiatrie op zitten en is nu fysiek ziek 
geworden. ‘Alle zenuwbanen in mijn lichaam zijn 
aan het bezwijken. Ik loop steeds slechter, beweeg 
me steeds slechter. Langzamerhand invalideer je 
helemaal. Het meest gruwelijke is dat mijn hele 
lichaam lijkt te branden, alsof ik in de fik ben ge-
stoken met benzine. Dan heb ik het weer ijskoud 
en het gevoel of ik naakt met min veertig buiten 
sta. Psychiatrische aandoeningen heb ik weliswaar 
nog steeds, iets dat tegen manisch-depressieve 
stoornissen aanhangt en heel sterke dwangneuro-
ses, maar ze zijn minder dominant geworden. Het 
is of deze fysieke ziekte alles absorbeert.’

Het boek dat geschreven moest worden
In Kameraad Scheermes, zijn roman die in janu-
ari wordt herdrukt en voorzien van een nieuw  
nawoord, geeft Wieg een inkijk in zijn door depres-
sies beïnvloede leven. Hij neemt de lezer mee naar 
verschillende psychiatrische klinieken waar hij  
opgenomen is geweest en beschrijft hoe het er 
daar aan toegaat. Ook schrijft Wieg over een zelf-
moordpoging. ‘Vijftien jaar geleden heb ik twee su-
icidepogingen gedaan. Beide pogingen heb ik zelf  
op het allerlaatste moment afgebroken’, vertelt 
Wieg terwijl zijn vrouw naast hem op de bank komt 
zitten. ‘Je hebt mensen die zich glashard suïcide-
ren, mensen bij wie het de eerste keer meteen lukt.  
Dat vind ik verbijsterend consequent. Ik ben niet 
zo.’

‘Volgens mij wil je niet dood. Niemand wil dood op 
die momenten. Wat je wilt, is een ander leven. Na-
tuurlijk zijn er manieren van zelfmoord die haast 
niet kunnen mislukken. Een maand of acht geleden, 
toen het heel slecht met me ging, had ik een hoog 
flatgebouw uitgezocht. Ik had me een beetje inge-
lezen in dat springen. Uiteindelijk stond ik daar en 
kon ik het niet. Ik kon het echt niet. Ik dacht aan 
mijn vrouw en mijn familie, maar ik dacht ook: dit 
is pure vernietiging. Dit is niet mooi, dit is lelijk, dit 
wil ik niet.’

‘Bij Kameraad Scheermes had ik het idee dat het 
boek het niet van de esthetiek of de literaire waarde 
moest hebben. Het boek had ook een boodschap. Ik 
wilde laten zien dat depressie een heel gevaarlijke 
ziekte is. Het is een van de grootste volksziektes 
van deze samenleving en ik had de indruk dat er in 
Nederland te weinig over werd gepraat, dat er heel 
weinig literatuur over bestond. Ik vond dat er een 
boek bij moest en dat was mijn boek, mijn verhaal.’

Het kind van de medicijnfabriek
Wieg verontschuldigt zich. Hij krijgt een bericht 
op zijn telefoon en verdwijnt voor een moment 
in de achterkamer. Bij terugkomst vervolgt hij: ‘Ik 
heb in mijn leven veel vertrouwen gehad in medi-
catie. Ik heb gedacht dat die medicijnen veel zou-
den oplossen, maar dat is niet zo. Een aantal van 
de lichamelijke aandoeningen die ik nu heb, komen 
denk ik doordat ik vol ben gestopt met medicijnen. 
Er worden nog steeds zakken vol kalmeringsmid-
delen voorgeschreven aan mensen die erg angstig 
zijn. Maar dat is funest, die medicijnen maken alles 
kapot in je lichaam.’

‘Afkicken van kalmeringsmiddelen is veel zwaarder 
dan afkicken van alcohol of heroïne. Als je bijvoor-
beeld met heroïne stopt, krijg je methadon om het 
op te vangen. Vervolgens wordt die methadon lang-
zaam afgebouwd. Voor de meeste middelen hebben 
ze wel wat anders, maar voor kalmeringsmiddelen 
hebben ze niks. Oxazepam, Lorazepam; dat soort 
middelen zijn vreselijk. Ik heb langzamerhand een 
heel grote aversie voor die pillenfabriek gekregen. 
We worden opgevoed met het idee dat er voor al-
les wel een pil bestaat. Ik denk dat dat niet zo is. 
Steeds beter ben ik gaan begrijpen dat ziekten van 
de geest vaak heel definitief zijn. Dat het niet zo is 
van “dat wordt wel gerepareerd”. Waar je wel wat 
aan kunt hebben is een goede, doelgerichte cogni-
tieve psychotherapie. Niet meer dan één keer in de 
twee weken een gesprek van drie kwartier.’

‘Ik denk nu terug aan de elektroshocktherapie die 
ik onderging. Het is de meest harde manier om 
een depressie aan te pakken. Nu denk ik: was het 
nou echt nodig? Ik denk dat het in mijn geval an-
ders had gemoeten. Ik had meer zelf moeten doen. 
Ik vind mezelf een enigszins luie psychiatrische  
patiënt. Maar ik ben niet een luie fysiek zieke man.’

Fundamenteel opgesloten
Wieg vertelt dat hij altijd erg open is over zijn pro-
blemen, bijvoorbeeld naar zijn vrouw toe, en dat hij 
mensen bewondert die dat juist niet zijn. ‘Het komt 

niet alleen door schaamte dat die mensen niets 
vertellen over hun problemen, maar ook omdat 
ze beseffen dat er niks te zeggen valt. Je kunt in je 
leven niet vertellen wat je voelt. Eenzelfde pijn be-
leven twee verschillende mensen op verschillende 
manieren. Noch psychische, noch fysieke klachten 
zijn echt bespreekbaar. Wat je wel kan doen is er 
omheen cirkelen, maar fundamenteel ben je ermee 
opgesloten. Je moet dan ook leren om de pijn zelf te 
dragen. Je doet de ander alleen maar verdriet, zon-
der dat deze je daadwerkelijk kan helpen. Je kunt 
beter je mond houden.’

‘Ik hoor haar denken,’ zegt Wieg kijkend naar zijn 
vrouw. “Ouwehoer maar, straks begin je weer.” De 
reden dat ik zoveel over mijn klachten praat, heeft 
te maken met dwang, infantiliteit, kinderlijkheid en 
met het gevoel dat ik gered moet worden. Ik heb 
altijd de indruk gehad dat iets wel weggaat wan-
neer je er veel over praat. Dat is dus niet zo, maar 
ik kan het niet laten. Ik kan in mijn ergste pijn nog 
woorden vinden, dat is heel raar. Andere mensen 
zijn dan stil.’

‘Vanaf het moment dat ik werd geboren was ik een 
verward mens. Ik was compleet in de war en ben 
compleet in de war gebleven. De entropie, de chaos 
dus, is alleen maar toegenomen. Psychiatrische 
ziektes zijn vaak een uitdrukking van die chaos. 
Ook is het een manier om die chaos wat te kunnen 
beheersen.’

Literair zandscheppen en dingen die 
vanzelf gaan
‘Gedichten zijn voor mij altijd nog een soort raad-
seltjes’, vertelt Wieg wanneer zijn poëzie het onder-
werp van gesprek wordt. ‘Ik heb nog nooit een ge-
dicht geschreven, precies wetende wat ik schreef. 
Taal verzint zichzelf, de woorden verzinnen elkaar. 
De vorm verzint de vorm. Proza schrijven vind ik 
vreselijk vermoeiend. Het is hard werken, gecon-
centreerd zijn, alinea’s opbouwen, punten zetten, 
het één moet samenhangen met het ander. Proza 
vind ik een soort zandscheppen, het is inspannend. 
Poëzie daarentegen is ontspannend. Poëzie is licht, 
vluchtig, schetsmatig en mooi.’

in gesPrekin gesPrek

Er springt plotseling een kat op Wiegs schoot, maar 
hij vertelt onverstoorbaar verder: ‘Ik denk dat veel 
in de kunst meer vanzelf gaat dan mensen denken. 
Zelfs een sonnet, dat verdomme moet rijmen of 
assoneren, verzint zichzelf al heel snel. Als je een 
paar sonnetten hebt geschreven en je kunt het een 
beetje, dan wordt het schrijven van een volgend 
sonnet al eenvoudiger. Je hoofd gaat op zoek naar 
rijmwoorden. Maar ik denk ook dat bij natuurkun-
digen veel vanzelf gaat. Dat zag ik bij mijn vader 
die wetenschapper was. Ik zag hem nadenken en 
ineens kreeg hij een inzicht. Vaak gaat de uitwer-
king wel moeizaam, als je als wetenschapper iets 
hebt bedacht of uitgevonden en je wilt dat in een 
artikel weergeven. Dat gaat langzaam, stapje voor 
stapje, want je moet alles uitleggen. Maar het pro-
ces van iets bedenken gaat vrij snel. Ineens zit het 
in je kop. Wat dat betreft heb ik nooit veel verschil 
gezien tussen wetenschap en kunst.’

Bespiegeling
‘Ik weet niet hoeveel interviews ik in mijn leven 
nog zal geven. Misschien is dit het laatste. Dat weet 
ik niet. Ik zeg nu het volgende. Ik heb er 52 jaar op-
zitten. Ik denk dat ik mooie dingen heb gemaakt, op 
verschillende gebieden. Daar ben ik tevreden mee. 
Ik heb er geen spijt van en ik had niet iets anders 
willen doen. Maar het is zwaar. Ik denk dat God zich 
echt op mij heeft uitgeleefd. Ik heb 52 jaar veel ge-
leden en dat ik überhaupt iets heb kunnen maken, 
vind ik een wonder. Ik ben vaak ook boos. Waarom 
moet ik nou zo ontzettend veel ellende ondervin-
den? Maar je kunt niet zeggen dat het niet eerlijk is. 
Het is kinderlijk om te denken dat iemand het niet 
verdient. Zo werkt het niet in het leven, iedereen 
krijgt iets. Er is geen God die het op iemand gemunt 
heeft. Maar het is veel. Het is wel veel…’ 

De zoektocht van een verwarde kunstenaar
In Kameraad Scheermes (2003) schrijft dichter en schrijver Rogi Wieg (1962) over zijn depressies. Het is een oprechte 
roman, waarin Wieg zich niet verschuilt achter een lyrisch ik. In januari verschijnt een heruitgave. Een gesprek over ziek-
tes van de geest, suïcide en de totstandkoming van literatuur.   Tekst /// Boris Duregger   Beeld /// Daniel Webb

Gedichten zijn voor 
mij altijd noG een 
soort raadseltjes
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ik denk dat God 
zich echt op mij heeft 

uitGeleefd

Rogi Wieg (1962) is dichter, schrijver, beeldend 
kunstenaar en muzikant en schreef onder meer 
liedjes voor Liesbeth List. Hij was redacteur 
van literaire tijdschriften Tirade en Maatstaaf. 
Tussen 1986 en 1999 was hij als poëziecri-
ticus verbonden aan Het Parool. verder heeft 
Wieg poëzie vertaald uit het Hongaars, dat zijn 
moedertaal is.

In januari verschijnt bij Uitgeverij In de 
knipscheer een herdruk van Wiegs roman 
Kameraad Scheermes, voorzien van een 
nieuw nawoord. Tevens wordt een keuze uit 
zijn gedichten uitgebracht. In Arti et Amicitiae, 
gevestigd aan het Rokin in Amsterdam, is vanaf 
eind januari een tentoonstelling van Wiegs 
beeldende werk te bezichtigen.
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Matthew, audiovisueel medewerker op twee UvA-locaties
Matthew (1983) werkt bij de audiovisuele dienst op het Roeterseiland en de 
Oudemanhuispoort. ‘Als er een storing is met de beamers, computers of een 
van de andere UvA-apparaten los ik die op. Negen van de tien keer is het een 
stomme oplossing. Er zijn docenten die weinig affiniteit hebben met techniek 
en vaak is het probleem dat de computer niet aanstaat of er een kabel moet 
worden ingeplugd.’ Of er ook wel eens grotere problemen voorvallen? ‘Soms 
hebben we last van een stroomuitval. Mijn manager omschrijft het als “stil-
staan of de brandweer”:  of je doet niets, of je moet rennen. Gelukkig ben ik 
aardig stressbestendig. Soms zit een hele collegezaal toe te kijken hoe ik de 
techniek aan de praat krijg. En docenten geven mij de schuld als het niet lukt, 
maar daar zit ik niet mee. Ook gaan mensen ervan uit dat ik het gebouw goed 
ken. Toen ik laatst in de collegezaal per ongeluk de nooduitgang nam, geneer-
de ik me een beetje. Dat ik er net een week werkte, wisten zij natuurlijk niet.’ 
Ziet Matthew zich oud worden als audiovisueel medewerker? ‘Hoewel ik er 
niet uit zie als een typische computergeek, ben ik dat stiekem wel. Op dit mo-
ment leer ik ook voor programmeur, om applicaties te ontwikkelen en hoop 
ik hiermee een baan te vinden als developer. Hoewel dat veel raakvlakken lijkt 
te hebben met mijn huidige beroep, is programmeren veel technischer. Dit is 
namelijk niet mijn droombaan; echt uitdagend is het niet.’ 

Amer, fietscoach bij het P.C. Hoofthuis
Amer (1977) werkt sinds een paar maanden als fietscoach aan de Singelkant 
van het P.C. Hoofthuis. Elke dag van half negen tot half vier begeleidt hij hier 
het parkeergedrag van geesteswetenschappers. Hiervoor werkte hij op an-
dere UvA-locaties. ‘Ik vind het heel fijn werk, want elke dag kom ik in contact 
met jonge mensen.’ Veel commentaar van boze foutparkeerders krijgt Amer 
niet. ‘Zij snappen dat ik hen een plezier probeer te doen door ze goed te laten 
parkeren. Als ze hun fiets verkeerd hebben neergezet en de gemeente komt 

langs, zijn ze hun fiets kwijt. De studenten zijn blij dat ik ze daarvoor behoed. 
Het is voor mij daarom erg dankbaar werk. Ik ben niet alleen fietscoach, maar 
ook fietsbeschermer!’ 
Amer woont pas vijf jaar in Nederland. Hiervoor woonde hij in Irak, tot het 
leven daar onmogelijk werd. In de stad Mosul, in het noorden van Irak, was 
hij jarenlang één van de lijfwachten van de burgemeester. Zijn stad is sinds 
afgelopen juni in handen van de Islamitische Staat (IS). 
Wat betreft het fietsenbeleid rondom het P.C. Hoofthuis heeft Amer een visie: 
er moeten fietsenrekken komen op de kade van het Singel, als de stoep er 
breed genoeg voor is. Ook is er vaak voldoende plek op de brug met het Mul-
tatuli-standbeeld. ‘Vooral in de winter, als het terras van dat café (Villa Zee-
zicht, red.) er niet staat.’ Ook wil Amer de studenten wijzen op de fietsenkel-
der aan de Spuistraatkant. ‘Vaak is daar nog voldoende plek. Als iedereen zijn 
best doet, hebben we geen probleem met fietsen rondom het P.C. Hoofthuis.’

Sylvia, eigenaar van Café de Barones
Sylvia bestiert samen met collega Vincentia Café de Barones, op een paar 
stappen van het P.C. Hoofthuis. Ze studeerde twee jaar Frans, stapte over naar 
Rechten, stopte met studeren en kwam in de horeca terecht. Na twintig jaar in 
loondienst, besloot ze in 2008 dat het tijd was voor zichzelf te beginnen aan 
de Spuistraat, middenin de ‘Bermudadriehoek’ tussen Jordaan, Spui en Dam-
straat. ‘Toen ik zelf studeerde, zat op deze plek een ouderwetse Amsterdamse 
broodjeszaak, met broodjes halfom en alcohol onder de toonbank. Later was 
het een lunchcafé. Er is weinig veranderd, we hebben de strakke tafeltjes in-
geruild voor grotere tafels en een muurschildering van de barones laten ma-
ken’, vertelt ze alvorens haar middagdienst. 
Wel heeft de Barones een andere formule: altijd en vroeg open en goedkope 
koffie. ‘Hierdoor is het een echt buurtcafé geworden, waar ook studenten en 
toeristen zich thuis voelen’, aldus Sylvia. ‘Ik wil niet alleen maar lokale alcoho-
listen of studenten in mijn café, het moet evenwichtig zijn.’ Ze is blij met de 
studenten. ‘Aan Geesteswetenschappen studeren leuke mensen. Ze komen 
hier soms wel in groepjes, maar zonderen zich niet af van de rest van het café. 
Hierdoor ontstaat vaak een goede interactie tussen studenten, toeristen en 
locals, daar houd ik van.’ Ze vindt het jammer dat het P.C. Hoofthuis zijn deu-
ren dreigt te sluiten. ‘Studenten horen in de dynamiek van de stad.’ Of ze nog 
wat wil toevoegen? ‘Ja, het klinkt misschien wat ouwewijverig, maar: maak je 
studie af! Ga voor die master. Een café openen kan altijd nog.’ 

Francis, medewerkster bij de Albert Heijn aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal
Francis (1992) werkt al bijna vijf jaar bij de Albert Heijn en sinds twee jaar 
staat ze op de locatie aan de Nieuwezijds Voorburgwal, op een steenworp af-
stand van het P.C. Hoofthuis. ‘Je ziet vaak aan mensen of ze studenten zijn. Die 
komen dan even een broodje halen. Soms gebeuren er grappige dingen. Zo 
wilde een jongen van ik schat eenentwintig jaar een 5-pack Kinder Bueno’s 
afrekenen. Hij had er nog twee losse bovenop gelegd, maar dat had ik niet 
meteen gezien. Wel vond ik de stapel er al verdacht groot uitzien en toen ik 
hem over de scanner haalde, vielen de twee extra Bueno’s eraf. Ik moest ont-
zettend lachen.’
Francis is zelf ook student. ‘Ik studeer Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik zou graag later jongeren willen helpen 
om uit de criminaliteit te kunnen komen. Ik heb in Nederland stage gelopen 
met jongeren die net uit de gevangenis kwamen. Door middel van trainingen 
probeer je ze weer te laten functioneren in de maatschappij.’ Doordat Francis 
veel van deze problemen in haar eigen omgeving zag, wist ze dat ze in deze 
sector wilde werken. ‘Ik denk dat ik nog meer in het buitenland kan beteke-
nen. Ik voel me betrokken bij Suriname, omdat daar mijn afkomst ligt en er 
veel jeugdcriminaliteit in het land is.’ Francis vindt werken in de Albert Heijn 
leuk, maar het is voor haar vooral een bijbaan. ‘In de hulpverlening kan je 
mensen helpen weer voldoening uit iets te halen. Het zal misschien negen van 
de tien keer niet lukken, maar als het één keer wel lukt is dat toch geweldig?’

Op een normale dag als FGw-student passeer je, op weg 
naar college, tijdens de lunch, veel mensen waarvan je niets 
weet. Wie zijn zij eigenlijk en wat doen ze in hun dagelijks 
leven? Hier de verhalen van vier van deze passanten.   
Tekst /// Jesse Beentjes, Hannah Hamans, Rik Kleuver en Kim Visbeen   

Beeld /// Eline van der Brugge
‘Wat nou als je een verkeerde afslag neemt?’ Ik zit met een vriendin in het 
gras achter Eye. Het is de warmste start van de novembermaand in jaren, 
mensen wandelen zonder jas over de boulevard.

Ze vertelt over haar relatie, over hoe het vaak leuk is maar soms ook niet 
zo. ‘Samenzijn met hem is fijn’, zegt ze. ‘Maar soms denk ik, wat als we niet 
bij elkaar zouden zijn? Dan zou het leven waarschijnlijk ook prima zijn.’

Elke keuze die je maakt, sluit een aantal andere mogelijkheden uit. Wie 
besluit geschiedenis te gaan studeren, zal waarschijnlijk geen arts wor-
den. Wie wil, kan van het gekozen pad afwijken, maar met elke afslag die 
je neemt, wordt het moeilijker om de snelweg weer te vinden.

Zolang je niet kiest, liggen alle mogelijke scenario’s nog open. Alle  
mogelijke toekomsten die je voor jezelf ziet, bestaan nog. Zolang je geen 
bepaald pad inslaat, sluit je andere wegen niet uit. Maar je komt ook niet 
verder.

We dippen brood in olie. ‘Ik woon graag samen’, zegt mijn vriendin. ‘Ik ben 
dol op mijn vriend, maar ik denk dat ik in een ander scenario ook best 
gelukkig zou zijn. Is dat erg? Ik zou me ook kunnen voorstellen dat het op 
een gegeven moment uit zou gaan, of dat ik naar het buitenland zou gaan. 
Dan zou ik waarschijnlijk ook mijn draai wel vinden.’

Het is fijn om te dromen over alternatieve werelden waar je leven door 
kleine aanpassingen een andere wending neemt. Een universum waarin 
je verhuist naar een ver land en daar een nieuw leven begint.

Sommige mensen geloven in een lotsbestemming, in een voorbestemd 
leven. Dat lijkt me makkelijk: alles wat er gebeurt, past dan in het gro-
tere verhaal. Als je daar niet in gelooft, weet je nooit of je de juiste keuze 
maakt, de goede afslag neemt. Er blijft altijd ruimte voor twijfel.

Aan het begin van de avond neem ik de pont naar mijn eigen kant van het 
water. Ik sla af naar rechts. Op de IJkade zit een jongen, zijn benen bunge-
len over de rand. Hij plukt stukjes brood uit een boterhamzakje en gooit 
ze naar een paar meerkoeten. Hij veegt een traan van zijn wang. Ik vraag 
me af welke afslag hij heeft genomen.

Snelweg

Tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// Jordie Volkerink

12 December • Januari

De passanten
column HAnnA
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Actrice Ariane Schluter (1966) staat begin december met Vrijdag van Hugo Claus in het Compagnie-
theater. In januari start de nieuwe politieserie Noord/Zuid, waarin ze de hoofdrol speelt. Reden genoeg 
voor een gesprek over diepgang, interpretatie en acteervakwerk.   Tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Het onvoorstelbare 
voorstelbaar maken

A riane Schluter kijkt uit het raam van een 
café bij het Oosterpark. Ze woont vlakbij. 
Wat ze wil drinken? Verveinethee. Ze knikt 

tevreden als dat in huis blijkt te zijn. Schluter is 
een rustige spreker: wat verwonderd, met het 
hoofd schuin, luistert ze naar de vragen. Fijntjes, 
doordacht en bevlogen geeft ze antwoord. 

Vanmorgen gerepeteerd?
‘Ja. Ik kom net uit Den Haag.’ 

Gelaagdheid
Vrijdag, onder regie van Casper Vandeputte, wordt 
uitgevoerd door het Nationale Toneel. Hugo Claus 
schreef dit stuk in 1969 en gebruikte een meng-
vorm van Standaardnederlands en  West-Vlaams 
dialect. In deze uitvoering is het taalgebruik aan-
gepast voor een hedendaags, Nederlands publiek: 
zo komt het dichtbij. Het is het verhaal van Georges 
Vermeersch, die na twee jaar vast te hebben geze-
ten vanwege seksueel contact met zijn tienerdoch-
ter Christiane naar huis terugkeert. De situatie 
daar is inmiddels veranderd: zijn vrouw Jeanne 
heeft een kind met buurman Erik en Christiane 
is het huis uit. In een lange vrijdagnacht wordt er 
teruggeblikt op het verleden, dat met al zijn demo-
nen en geheimen wordt uitgeplozen, op zoek naar 
verlossing en vergeving

Heb je al eerder met een stuk van Claus 
gewerkt? 
‘Nee. Ja! Wel! Dans van de reiger, bij Het Toneel 
Speelt. Niet één van zijn sterkste stukken, trou-
wens.’

Dit wel?
(Enthousiast:) ‘Ja! Ik vind dit weergaloos mooi. Het 
inspireert gelijk. Op anekdotisch niveau, dus wat 
er gebeurt, is het al heel mooi. Maar daaronder zit-
ten ook nog allerlei lagen, symboliek, bijzondere 
gedachten. Je kan het zo diep, of zo oppervlakkig 
lezen als je maar wil. Ik vind het prachtig als een 
stuk dat heeft.’

Leg eens uit, die lagen?
‘Ja. Er zit zoveel symboliek in. Het heet Vrijdag, 
letterlijk de ‘bevrijdingsdag’ uit de gevangenis, 
maar het verwijst ook naar het offer van Christus. 
Georges’ dochter heet niet voor niets Christiane 
en de drie-eenheid komt overal in terug. De sym-

boliek beperkt zich niet tot de christelijke: vrijdag 
was in de oudheid de dag van Venus. Hugo Claus 
was later heel boos dat niet alle recensenten had-
den begrepen dat het stuk gelijk loopt aan de ka-
tholieke mis, die ook uit vijf delen bestaat. Dat is 
leuk om te weten, maar je moet het ook loslaten.’ 

Loslaten?
‘Na een tijdje moet je gaan spelen. Je kan niet al 
die lagen tegelijk weergeven, je moet ze in je ach-
terhoofd houden. Uiteindelijk kan je alleen de plot 
laten zien.’

Arbeidersmilieu en incest
Hugo Claus plaatste Vrijdag in een arbeidersmili-
eu. Bewust: een arbeidersmilieu had volgens hem 
niet de hypocrisie van de burgerij, die heel hard 
roept hoe het hoort en zich daar vervolgens niet 
aan houdt. Schluter: ‘Bij deze mensen is dat hele-
maal niet zo. Met een incestthema als in dit stuk is 
dat fijn: mensen staan met hun voeten in de klei, 
doen niet moeilijk. Dat maakt het heel concreet.’

In een interview zei Claus dat hij het onzin 
vond dat incest een taboe is.
‘Heel provocatief natuurlijk. Er zat achter dat een 
taboe af en toe genoemd moet worden. Dan kan 
achteraf weer bevestigd worden dat het een taboe 
is. Over dat soort dingen praten we veel, tijdens 
de repetities. Dat zorgt ervoor dat we allemaal in 
hetzelfde stuk spelen, er op dezelfde manier over 
denken.’

‘Uiteindelijk bekent Georges dat hij het wel echt 
met zijn dochter heeft gedaan. Het hele stuk lijkt 
naar die bekentenis toe te werken, maar dan zegt 
zijn vrouw Jeanne (gespeeld door Schluter, red.): 
‘Dat wist ik toch al lang?’ En dan gaat het verder, 
met het haast schoonwassen van zijn zonden. Dat 
vind ik erg mooi: het leven gaat gewoon door.’

Waarom is Jeanne een bijzondere vrouw? 
‘Het is interessant aan haar, aan alle personages 

trouwens, dat ze geen gemanipuleerde spelletjes 
speelt. Ze is heel direct, haar zetten zijn niet vilein 
of tactisch van aard. Wat ik heel leuk vind, is dat 
ze iets heel optimistisch heeft. Haar geaardheid is 
er één van: hup, schouders eronder. Ze is door het 
leven gepokt en gemazeld en heeft daardoor iets 
heel autonooms gekregen. Ze heeft zin in mannen, 
wil het leven vieren. Ik heb een bepaald gevoel bij 
haar.’ 

Wat voor gevoel dan?
‘Staan voor wat je zegt, optimistisch blijven… Het 
helpt om een kort, strak rokje aan te doen tijdens 
de repetities. Hoge hakken. Jeanne is een vrouw 
met joie de vivre, een beetje een oud meisje. Ze pro-
beert jong te blijven, maar heeft moeilijke concur-
rentie van haar dochter. Ze praat over haar dochter 
als de minnares van haar man.’ 

Geslaagde rollen
Schluter heeft een glansrijke carrière als het op 
grote rollen aankomt. Ze ontving vele prijzen, 
waaronder twee jaar op rij de prestigieuze Theo 
D’Or, voor beste vrouwelijke hoofdrol in een thea-
terseizoen, en werd voor haar rol als Lucia de B. in 
de gelijknamige film genomineerd voor een Gou-
den Kalf.

Hoe verhoudt de rol van Jeanne zich tot de 
rollen van bijvoorbeeld Lucia de B. en Medea, 
vrouwen die je de afgelopen jaren speelde?
‘Jeanne is veel lichter. Ze is sterk, heeft goede ge-
nen meegekregen. Ik zie haar wel een mooie oude 
dag hebben. Lucia (de Berk, red.) was ook wel 
sterk, maar veel eenzamer. Zwaarmoediger. En Me-
dea, dat is een echte klassieke vrouw. Aards, met 
heel intense emoties.’

Heb je een voorkeur?
‘Hoewel Medea me zeer dierbaar is, was ze ook 
loodzwaar. Ik was vaak zowel fysiek als mentaal 
uitgeput. Van Jeanne krijg ik juist veel energie. Rol-
len gaan onder je huid zitten, hoewel ik ze niet mee 
naar huis neem.’

Wanneer is een rol voor jou geslaagd?
‘Ik wil laten zien dat het over jou en mij gaat. In 
het geval van Medea moet je het meest onvoor-
stelbare voorstelbaar maken: je eigen kinderen 
vermoorden. Je kan een slecht mens neerzetten, 

Deze MenSen 
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maar dat is totaal onherkenbaar. Als je laat zien: 
deze vrouw is intens gekrenkt en wil wraak, dan 
komt het dichterbij.’ Ze strijkt een lok blond haar 
uit haar gezicht. ‘Ik ben bijzonder geïnteresseerd 
in het wraakmotief, waarin het verdriet niet wordt 
begrepen. De hele cirkel van Israël en Gaza is erin 
terug te zien: generatie op generatie bouwt voort 
op verdriet dat gewroken moet worden. Die cirkel 
doorbreken is het moeilijkste wat er is.’

‘Vrijdag is een soort tegenhanger van de Medea, 
omdat het einde niet de wraak is. De vraag is meer: 
hoe ga je door, als je leven in puinhopen ligt? Ik wil 
laten zien dat wat er op het toneel gebeurt, niet zo 
ver afstaat van het dagelijks bestaan van mensen. 
Het gaat niet over die mensen dáár, op het toneel, 
het gaat over henzelf, over iedereen in het publiek. 
Dat kan confronterend zijn. Maar het kan ook 
troosten: het publiek ziet op het toneel herkenba-
re problemen. Aristoteles’ catharsis is niet uit de 
lucht komen vallen.’ 

Noord/Zuid 
Schluter stond een half jaar niet op het toneel, 
maar nam de politie-dramaserie Noord/Zuid op, 
waarin ze de hoofdrol speelt. ‘Hoewel ik waanzin-
nig van het abstracte, literaire van theater hou, ben 

ik ook verliefd geworden op film. Toneel is taal, bij 
film gaat het om beeld. In plaats van dingen voort-
durend uit te spreken, laat je het in een paar shots 
zien.’ Ze is even stil. ‘De grens tussen theater en 
film vervaagt. Ik vind dat iets goeds, ze beïnvloe-
den elkaar.’

In Noord/Zuid speelt ze de Amsterdamse recher-
cheur Dana van Randwijck, die vanuit Oud-Zuid 
naar Noord verhuist en een moordzaak moet op-
lossen. Het is haar eerste politierol. ‘Ja, ik sta voor 
het eerst met een gun in mijn hand. Beviel wel. 
Maar het is geen gewone politieserie. Dat komt 
door de werkwijze van regisseur Paula van der 
Oest. Zij is fantastisch. Zo genuanceerd, zo sub-
tiel. Er zit altijd een bepaalde melancholie in haar 

werk, ook in deze serie, die de tragiek onder de op-
pervlakte laat zien.’

Kan je iets vertellen?
‘Eigenlijk niet, ik mag geen spoilers geven. Dat is 
een verschil met theater. Over Vrijdag kan ik rustig 
zeggen dat Georges zijn dochter heeft misbruikt…’ 
Ze lacht. ‘Maar wat ik wel kan zeggen, is dat het 
in deze serie ook gaat om de persoonlijke verhalen 
van de rechercheurs. Daarin zit het drama. Dana 
is goed in haar werk, maar thuis geen al te beste 
prater. Haar dochter is woedend over het feit dat 
ze naar Noord zijn verhuisd. Een grimmige serie, 
maar wel geestig.’

Vrijdag is het laatste stuk dat Schluter speelt bij 
het Nationale Toneel. Daarna begint ze als freelan-
cer. Uit eigen beweging, wel te verstaan. Ze heeft er 
zin in. Of ze plannen heeft? ‘Zoveel. Ik heb straks 
de vrijheid, dat is spannend.’ 

In de zomer van 2009 was ik in Beiroet. Daar wachtte ik op een vriend 
die een bezoek bracht aan de moskee. Ik rookte een sigaret op de trappen 
van het imposante gebouw en keek uit op een grote witte tent. Een van de 
beveiligers van de tent, een jonge jongen in uniform, bewapend met een 
enorm geweer, kwam naar me toe om me te vragen of ik misschien ergens 
anders kon gaan zitten. Ik realiseerde me dat ik had kunnen bedenken dat 
de trap van de moskee tijdens het vrijdaggebed misschien niet de meest 
geschikte plaats was om mijn rookpauze te houden. De beveiliger bood 
aan een schaduwrijke plek voor me te zoeken.

Even later meldde hij trots dat hij een bankje onder een boom om de hoek 
van de moskee had gevonden. Hij loodste me erheen en hield mij gezel-
schap terwijl we beiden een sigaret rookten – het geweer had hij op het 
bankje tussen ons in gezet. Hij vroeg me waar ik vandaan kwam en wat ik 
in Beiroet deed. Ik vertelde hem dat ik uit Nederland kwam en een poging 
deed om Arabisch te leren in Damascus, omdat ik er even tussenuit wilde. 
Hij vertelde weinig over zichzelf. Hij leek verlegen. Na onze sigaret moest 
hij weer aan het werk en hij bedankte me uitvoerig voor ons gesprek.

Na het gebed ontmoette ik mijn vriend bij de ingang van de moskee en ik 
vroeg hem of hij wist waar die witte tent voor was: ‘Is er binnenkort een 
festival of zo?’ Mijn vriend vertelde me dat er binnenkort geen festival 
was. De tent was een tijdelijk verblijf van een afdeling van Hezbollah. 

Nederland en Canada zijn, naast de VS en Israël, de enige landen waarin 
Hezbollah wordt aangemerkt als een terreurorganisatie. Het overgrote 
deel van het Midden-Oosten ziet de groepering als een legitieme verzets-
beweging en het Verenigd Koninkrijk en Australië beschouwen alleen de 
militante vleugel van Hezbollah als terroristisch. Wat ik daarmee wil zeg-
gen: wij bepalen wat terrorisme is.

In de hoofdstad van Canada is in oktober een soldaat doodgeschoten door 
een man die in de Canadese media werd aangemerkt als een lone wolf. 
Totdat bleek dat hij in 2004 bekeerd was tot de islam: hij werd onmiddel-
lijk omgedoopt tot terrorist. 

Laten we onthouden dat wij bepalen wat terrorisme is.

een sigaret voor 
de moskee

Tekst /// Fien Veldman   Beeld /// Jordie Volkerink

e r is iets vreemds aan de hand met het debat over het hoger onderwijs. 
Wanneer ik door de opiniekaternen van de grote kranten en weekbla-
den van Nederland blader, valt er een grote consensus op. De meeste 

opiniemakers zijn het erover eens dat in het universiteitswezen de afgelopen 
decennia de managementcultuur en bedrijfsvoering is doorgeschoten. Toege-
geven, publicaties in de Groene Amsterdammer, de Volkskrant, NRC Handels-
blad of De Correspondent, en boeken over dit onderwerp (ik heb er de laatste 
tijd een hoop doorgespit) verschillen nogal eens over wie de schuld moet 
krijgen van deze ontwikkeling. Ook over wat de functie van de universiteit 
dan wel is, bestaan verschillende meningen. Wat wel vaststaat is dat daarbij 
niet alleen gedacht moet worden aan termen als ‘topsectoren’ en ‘kenniseco-
nomie’. 

Opiniemakers, studenten en docenten zijn over weinig zaken zo eenduidig als 
over het feit dat de universiteiten en hogescholen hun maatschappelijke func-
tie niet goed vervullen. Wat voor velen vaststaat, is dat de neoliberale mind-
set stevig heeft postgevat in een omgeving die daar in wezen weinig affiniteit 
mee heeft (zeker de geesteswetenschappen). Onder die mindset verstaan we 
een ‘meten-is-weten-mentaliteit’, namelijk het bepalen van kwaliteit aan de 
hand van afgestudeerdenpercentages; verdeling van financiering op basis van 
hoeveelheden citaties en publicaties; meer zogenaamde transparantie door 
meer externe controle, resulterend in minder universitaire autonomie en ver-
regaande bureaucratisering; en tot slot wat VU-professor geschiedfilosofie 

Roepen in de 
woestijn

Uit het al jaren lopende debat over het hoger onderwijs 
blijkt heel duidelijk wat er mis is in onderwijsland. Maar de 
rationele kritiek van gelijkgestemde opiniemakers op de 
invloed van de markt op het onderwijs gaat die problemen 
niet verhelpen. Dat we niet weten hoe wél verandering te-
weeg te brengen, is de ware tragiek, stelt Pablo Kamsteeg.   
Tekst /// Pablo Kamsteeg   Beeld /// Anneleen Zijl

column FIen

Vrijdag, door het nationale Toneel, is van 2 t/m 
6 en van 16 t/m 20 december te zien in het 
Compagnietheater. Noord/Zuid wordt vanaf 
januari uitgezonden door de kRo.
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Chris Lorenz de taal van het ‘New Public Management’ noemt, waarmee hij 
doelt op managers en universiteitsbestuurders die spreken over ‘excellent 
onderwijs’, ‘interdisciplinariteit’, en ‘Harvard aan de Amstel.’

Weerklank? 
Het is bemoedigend te zien dat zovelen deze problemen constateren en er 
iets aan willen doen. Het bevreemdende is echter dat deze kritiek op de staat 
van ons hoger onderwijs bar weinig effect blijkt te hebben. In de inleiding 
van Waartoe is de universiteit op aarde? schrijven samenstellers Ad Verbrugge 
en Jelle van Baardewijk in mei 2014 weliswaar over de participanten in het 
onderwijsdebat dat: ‘Hun woorden [...] inmiddels enige weerklank [lijken] te 
vinden bij bestuurders. Dat is een hoopvol teken.’ Maar het hoger onderwijs-
debat sleept al jaren voort. Toch zeker al sinds de Commissie Dijsselbloem in 
opdracht van het Parlement in 2008 vrij eenduidig concludeerde dat het met 
het Nederlands hoger onderwijs flink de verkeerde kant opging. Was dat niet 
ook al ‘weerklank’? Martha Nussbaum’s pamflet voor de Humanoria, Not For 
Profit, stamt ook alweer uit 2010. En toch moest de NRC midden 2014 nog 
steeds een special wijden aan het zogenaamde (N)onderwijs?. 

Hoe kan dit? De vraag die ik hier stel is: zijn wij opiniemakers geen schreeu-
wenden in de woestijn? Kunnen wij wel wat veranderen? Vinden onze oproe-
pen gehoor? Heeft al dat gesteggel over onderwijs zin gehad? 

Kromme zaken
Een aantal recente ontwikkelingen in onderwijsland stemmen niet erg hoop-
vol. Neem bijvoorbeeld de UvA, waar de newspeak van managers zich heeft 
vertaald naar een even pretentieuze als tenenkrommende campagne. De pos-
ters hangen door de hele stad. De campagne zou een mooie aansporing zijn als 
er in het onderwijs ook wat mee gedaan wordt. Nu blijft ‘Always Questioning’ 
marketingretoriek. En ‘Intellectuele rebellen?’ Juist de activistische, zelfstan-
dige studenten die deze zomer het Spinhuis bezetten worden in diskrediet 
gebracht door hen voor de rechter te slepen. De UvA, waar een hoogleraar 
postmoderne Nederlandse literatuur tot onderwijsdirecteur wordt benoemd, 
maar in de facultaire nieuwsbrief van september drie kantjes lang spreekt in 
beleidstermen in plaats van te praten over onderwijs. Ook het benadrukken 
van het belang van de geesteswetenschappen heeft geen gehoor gevonden: 
aan de FGw wordt de komende jaren waarschijnlijk zeven miljoen bezuinigd, 
waarbij pijnlijk duidelijk wordt dat de prioriteiten van het College van Be-
stuur ergens anders liggen.  

Op de VU staan verschillende protestbewegingen op tegen verkeerd beleid, 
maar krijgen weinig gedaan. In Leiden, waar ik mijn bachelor Geschiedenis 
heb behaald, krijgen volgens het accreditatierapport van de NVAO van 24 juni 
teveel studenten met een genadezesje hun diploma. Die diploma-inflatie is 
een direct product van een perverse prikkel: een financieringsbeleid op basis 
van het aantal afgestudeerden. Een prikkel die ironisch genoeg uit dezelfde 
koker komt als de voortdurende externe ‘kwaliteitscontrole’ van visitaties, 
die dit probleem niet onterecht gesignaleerd heeft. Maar het cynisme onder 
docenten over de keuringen van accreditatiecommissies die zij steeds moeten 
ondergaan is wijdverbreid, waardoor het effect van die visitaties betwijfeld 
kan worden. Eén van de betrokken docenten vertrouwde mij toe dat zij van 
die kwaliteitschecks niet meer wakker ligt: het is uiteindelijk toch maar een 
spel. 

En intussen geven faculteiten grif geld uit om Aio’s en senior onderzoekers 
te leren hoe je onderzoeksvoorstellen schrijft die met grote beurzen geho-
noreerd worden (les één: elk kwaliteitscriterium voor onderzoek overboord 
gooien) waardoor zij minder tijd aan onderwijs kunnen besteden. Iedereen 
papegaait dat universitaire rankings niet veel betekenen, maar bestuurders 
én decanen wrijven in hun handen als ze mogen verkondigen dat de eigen 
universiteit in de nek van de grote Angelsaksische universiteiten hijgt. En in 
maart van dit jaar spoorden elf vertegenwoordigers van de grote (Nederland-
se) multinationals, die al jaren steeds minder investeren in wetenschappelijk 
onderzoek, middels een brief de minister van Onderwijs aan om de financie-
ring van onderzoek nog meer af te stemmen op hun behoeften. Nogal veront-
rustend, om met Ewald Engelen te spreken. 

Zo komt verandering er niet
Als ik zo de literatuur doorkijk en die combineer met gesprekken met een 
aantal mensen die hier veel van afweten, dan kan ik het volgende vaststellen: 
deze zaken gaan niet snel veranderen. Heus niet alles is kommer en kwel: het 
is goed dat opiniërend Nederland van de onderwijsproblemen op de hoogte 
is. Wat ik slechts wil stellen, is dat er een duidelijke discrepantie blijft bestaan 
tussen de visies op het onderwijs en de bestuurlijke realiteit. Je kunt zeggen 
dat het verdwijnen van die discrepantie gewoon tijd kost, maar die vlieger 
blijkt niet op te gaan. Bovendien richtten de studentenprotesten van de jaren 
’60 zich ook al tegen sommige van deze ontwikkelingen en in de decennia 
daarna zijn er genoeg mensen geweest die aan dezelfde alarmbel getrokken 
hebben. De onderwijsproblematiek is namelijk onderdeel van een misschien 
nog ernstiger probleem: opiniemakers, weliswaar meer verenigd dan ooit, 
zijn momenteel inderdaad roependen in de woestijn. Met deze vaststelling 
betoog ik dat we wakker moeten worden uit de comfortabele droom dat rati-
onele argumentatie in het publieke debat de verkeerde tendensen in het on-
derwijs (en onderzoek) tegen kan gaan. We moeten realistisch zijn en inzien 
dat op de huidige voet doorgaan niet genoeg is. We moeten verder gaan dan 
bevragen wat er mis met het onderwijs. We moeten zien dat kritiek nu niet 
aanslaat. We moeten in kaart brengen wat vereist is voor een grondige trans-
formatie van ons hoger onderwijssysteem. 

Pablo Kamsteeg (1992) is masterstudent Nieuwste Geschiedenis en minorstu-
dent Wijsbegeerte.
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‘H et eerste boek dat ik van Haruki Mura-
kami las, was De opwindvogelkronieken. 
Ik verbleef in mijn eentje in een hostel in 

Oostenrijk en heb aan één stuk het boek zitten le-
zen. Het is net alsof zijn boeken iets met je hersenen 
doen. Ze veranderen je stemming. Door de vreemde 
personages en de rare dingen die er gebeuren, heb-
ben de verhalen een hypnotiserende werking. Zijn 
boeken zijn vrij zwaarmoedig dus het is niet per se 
een positieve stemming. Maar het is heerlijk hoe een 
boek helemaal in je kan gaan zitten.’

Magische sfeer
Ik spreek Aaf Brandt Corstius in café Polder. Bui-
ten zijn rietlanden te zien en er lopen kippen over 
het gras. De rustige omgeving past bij de sfeer van 
Murakami’s verhalen. Oorspronkelijk wilde Brandt 
Corstius over haar heldin Nora Ephron vertellen, 
maar ze bedacht zich op het laatste moment. ‘Nora 
Ephron heeft precies de carrière gehad die ik zou 
willen: ze schreef, maakte films en was regisseuse,’ 
verklaart ze. ‘Maar Murakami heeft iets mysterieus 
en dat maakt hem heel interessant. Hij geeft bij-
voorbeeld bijna nooit interviews. Hij is echt anders 
dan andere schrijvers. In zijn boeken gebeuren vaak 
magische dingen: er gaat opeens een dier praten, ie-
mand gaat veertig dagen in een kuil zitten, of er zijn 
twee manen. Toch beschrijft hij alles zo realistisch 
dat het normaal lijkt. Misschien is die magische sfeer 
ook wel iets Japans. Ik ben er nog nooit geweest, Ja-
pan is voor mij een droomland. Doordat de Japanse 
cultuur voor mij vreemd is, kan je er zelf van alles op 
projecteren.’

Discipline
Toch inspireert Murakami Brandt Corstius niet per 
se in haar eigen werk. ‘Dat komt doordat hij zo ver 
van mijn eigen leven afstaat. Ik zou niet iets in zijn 
genre kunnen schrijven.’ Wel bewondert ze hem heel 
erg om zijn levensstijl. ‘Hij leidt een soort monniken-
bestaan. Vroeger was hij de eigenaar van een jazz-
club, schreef nog niet, en leidde een ongezond be-
staan met veel drank. Toen hij begon met schrijven, 
heeft hij zijn leven omgegooid. Hij staat elke ochtend 
om vijf uur op, loopt hard, eet gezond, schrijft en 
gaat weer vroeg naar bed. Hij is heel gedisciplineerd 
in het schrijven. De personages in zijn boeken leven 
ook vaak op een gedisciplineerde en monnikachtige 
manier. Zijn karakters zijn een soort loners, die bijna 
nooit kinderen, vrienden of een geliefde hebben. Ze 
zijn eigenlijk best ongelukkig.’

Zelf streeft Brandt Corstius zo’n bestaan helemaal 
niet na. ‘Het lijkt me heel saai en sociaal ook onhan-
dig, zeker als je kinderen hebt. Maar ik vind het ont-
zettend knap dat hij het kan. Hij heeft mij dan ook 
gemotiveerd om te gaan hardlopen. Nou, ja, ‘hard’ 
lopen… eerder joggen. Hij heeft een prachtig boek 
geschreven over zijn hardloopcarrière: Waarover ik 
praat als ik over hardlopen praat. Ik zal hem sportief 
nooit kunnen evenaren: hij heeft zelfs een keer hon-
derd kilometer gelopen. Toch ben ik door hem wel 
regelmatig gaan sporten. Er staan in het boek ook 
kleine fotootjes, bijvoorbeeld dat hij over de finish 
komt. Ik vertel iedereen graag over dit boek, maar 
velen vinden het suf klinken. Ik denk stiekem dat als 
je hem zou ontmoeten, hij ook best een saai persoon 
zal blijken. Mensen die zo gedisciplineerd met hun 
werk bezig zijn, hebben vaak weinig te vertellen, om-
dat ze alleen maar in hun eigen hoofd zitten. Ik denk 
dat je geen dolle gespreken met hem kan voeren.’ 

Monnikenbestaan
Columnist en schrijver Aaf Brandt 
Corstius (1975) bewondert het leven 
en de discipline van de Japanse schrij-
ver Haruki Murakami (1949), auteur 
van onder andere Norwegian Wood, De 
opwindvogelkronieken en De kleurloze 
Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren.  
Tekst /// Kim Visbeen    Beeld /// Daniel Webb
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onderwerp en dit zorgde ervoor dat het doorbre-
ken van de denkkaders over goed en fout voor het 
grote publiek erg lastig bleek, en blijkt.

Hans Blom had het in zijn betoog enkel over het 
denken over de Tweede Wereldoorlog in Neder-
land. Ik zou de strekking van zijn verhaal willen 
doortrekken naar huidige morele vraagstukken 
over islamitisch extremisme. De moslimextremist 
is de nieuwe Duitse bezetter. Hij is bruut, wordt 
voortgestuwd door uit hun verband gerukte religi-
euze denkbeelden en hij staat klaar om ons (letter-
lijk) een kopje kleiner te maken. Wij, de westerse 

maatschappij, moeten ons wapenen tegen deze 
dreiging. We moeten onze beschaafde vrijheden in 
bescherming nemen tegen achterlijk geweld zoals 
dat van moslimextremisten, die hoofden afhakken 
en voor het minste of geringste mensen kapot ste-
nigen. Het zijn voor ons middeleeuws aandoende 
praktijken, die we verafschuwen en veroordelen.

Wat geeft ons echter het recht islamitisch extre-
misme te veroordelen wanneer wij als westerse 
maatschappij uit naam van een vaag soort chris-
tendom of secularisme even gruwelijke wandaden 
plegen? Wie zich de door Amerika geleide inval 
in Irak begin 2003 herinnert, denkt daarbij auto-
matisch ook aan de pijnlijke resultaten van onder-
zoeken naar de rechtmatigheid van deze oorlog. 
Postuum bleek dat de schending van Iraks soeve-
reiniteit uit naam van de internationale veiligheid 
niet waterdicht was. Honderdduizenden doden 
vielen er in Irak. Een keurig onderzoek en een 
prachtig rapport hebben ons erop gewezen dat 
deze oorlog wellicht allemaal wat overdreven was. 
Maar liever een paar Iraakse doden teveel, dan een 
bedreiging van de vrije westerse wereld, zo lijkt de 
redenatie.

Wie is goed en wie is fout? Over het algemeen is 
iedereen het ermee eens dat de agressor verkeerd 
zit. Iemand die buitensporig veel geweld gebruikt 
om zijn doelen na te streven, staat onderaan de 
morele ladder. Wanneer het om moslimextremis-
me gaat, lijkt dit principe niet te gelden. De iets te 
enthousiast schietende seculiere Amerikaan lijkt 
niets vergeleken met de islamitische zelfmoord-

terrorist. Die kent geen excuses en is sowieso een 
bedreiging van ‘de’ vrijheid.

Ik vind het eng om de wereld in te delen aan de 
hand van religieuze scheidslijnen. Volgens die 
scheidslijnen horen moslims bij moslims en vrije 
denkers bij vrije denkers. Echter, een strijder van 
IS is niet hetzelfde als een islamitische student  
Geschiedenis aan de UvA. Ook voel ik me als secu-
liere student geenszins verbonden met het geweld 
dat politieke leiders van eenzelfde levensbeschou-
welijke familie in Amerika plegen. Toch maken die 
leiders aan de andere kant van de oceaan keuzes 
uit naam van een denkkader dat ik grotendeels 
deel: die van het westers secularisme. Kun je  
mij aanspreken op de keuzes van die politici  
omdat ik simpelweg in te delen ben in hetzelfde 
levensbeschouwelijke straatje als zij? Nee, dat  
kun je niet. Je kunt dus ook niet zeggen dat een 
moslim zich wil verbinden aan de politieke doel-
eindes van IS, omdat je die conclusie niet mag 
trekken enkel op basis van zijn islamitische  
geloofsovertuiging.

Mijn punt is: laten we erop vertrouwen dat ieder 
mens zijn levensovertuiging, zij het de islam, het 
christendom of het secularisme, het liefst geweld-
loos wil belijden. Het is oneerlijk dat moslims zich 
moeten verdedigen door zich expliciet uit te spre-
ken tegen IS. Van mij wordt namelijk ook simpel-
weg verwacht dat ik tegen excessief geweld op re-
ligieuze gronden ben. Waarom kunnen we dat van 
moslims niet ook verwachten? Er zijn geweldda-
dige moslims en niet-gewelddadige moslims. Die 
laatste groep wil naar mijn inzicht niet geassoci-
eerd worden met die eerste groep, net zoals ik dat 
niet wil. Laten we zorgen dat we uit de ban raken 
van ons denken in termen van goede en foute reli-
gies. Er is geen religie die geweld predikt. Er zijn 
alleen mensen die dat doen. 

Anne Wijn is derdejaars bachelorstudent Geschie-
denis.

We moeten stoppen met moslims ter verantwoording roepen voor het 
terrorisme van een klein groepje extremisten. Deel de wereld niet in naar 
religie, maar naar mensen die voor en mensen die tegen geweld zijn, betoogt 
Anne Wijn.   Tekst /// Anne Wijn   Beeld /// Masha Emelyanova

In de ban van de moslim
‘H et aloude debat over de positie van mos-

lims binnen onze christelijk/seculiere 
maatschappij kreeg de afgelopen maan-

den een flinke impuls. Het excessieve geweld van 
Islamitische Staat, het herdenken van de moord 
op Theo van Gogh: hoe moeten we omgaan met 
moslims die vanuit religieuze overtuiging geweld 
plegen? Het is erg lastig, zo niet onmogelijk, om 
in dit debat een genuanceerde mening te formu-
leren zonder mensen boos te maken. Het ligt ge-
voelig: meningen zijn namelijk veelal gestoeld op 
levensbeschouwelijke uitgangspunten. Mensen 
voelen zich snel aangevallen als het gaat om hun 
levensbeschouwing. Wanneer jouw denkbeelden 
bedreigd worden door die van een ander, voel je 
je beperkt in je vrijheid. Dat is eng. Ik ben me be-
wust van deze gevoeligheid en realiseer me dat ik 
waarschijnlijk mensen boos maak met dit stuk. 
Ook weet ik dat elke mening tegen te spreken is en 
ik beweer dan ook niet dat ik geen kaders heb van 
waaruit ik leef. Mijn visie is hoe dan ook een resul-
taat van mijn afkomst, opvoeding en sociale posi-
tie. Dat weerhoudt mij er echter niet van dit toch 
te schrijven. Omdat ik, zoals het een ware geestes-
wetenschapper betaamt, geloof in het delen van 
invalshoeken om tot nieuwe inzichten te komen.  

In het najaar van 2014 woonde ik een debatavond 
over Nederlandse jihadisten bij. De hoofdvraag 
van de avond luidde: wat beweegt jonge Neder-
landse moslims zich aan te sluiten bij Islamiti-
sche Staat en hoe kunnen we dit tegengaan? Aan 
het woord waren geleerden, jongerenwerkers en 
imams. De discussie werd ingegeven door vragen 
uit het publiek. Halverwege de avond stond er een 
man van middelbare leeftijd op. Hij wilde naast ‘al 
het gepraat’ graag oproepen tot actie. ‘Laten we 
als Nederlandse mannen een statement maken te-
gen IS. Ik roep alle mannen op hun baarden af te 
scheren. Inclusief degenen die hier aanwezig zijn.’ 
Een aantal mannen in de zaal hadden hun baard 
duidelijk om religieuze redenen laten staan. De ge-
spreksleider liet een korte stilte vallen en besloot 

toen de opmerking te laten voor wat die was. 

Mij raakte het echter wat deze man zei. Wat be-
doelde hij? Dat hij van moslims die zich religieus 
uiten middels het laten staan van een baard ver-
wachtte dat zij zich zouden verantwoorden? Ik 
ben dan wel overtuigd moslim (zie namelijk mijn 
baard), maar toch ben ik tegen geweld? Als we 
doorredeneren in deze richting, zouden dan mis-
schien alle joden ook hun baard willen afscheren? 
Ik zou graag zien dat ze een vuist maken tegen het 
Israëlische geweld jegens onschuldige Palestijnse 
burgers. En trouwens, misschien wordt het tijd dat 
christenen ook eens een verklaring afleggen tegen 
alle excessieve oorlogen die de afgelopen decen-
nia zijn uitgeroepen onder het mom van ‘God bless 
America’.

In 1983 hield historicus Hans Blom zijn bekende 
inaugurele rede In de ban van goed en fout. In dit 
indrukwekkende betoog sprak hij over de rol van 
de historicus in het denken over de bezetting van 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 
kern van zijn pleidooi was dat men de bezettings-
tijd teveel vanuit moralistisch oogpunt benaderde: 
wij, onschuldige Nederlanders, tegenover foute 
onderdrukker Duitsland. De historicus moest er 
volgens Blom echter naar streven om de bezet-
tingstijd zonder morele beginselen te behandelen. 
Het beschrijven van gebeurtenissen zoals de bezet-
ting vanuit een goed-fout denkkader was volgens 
Blom in strijd met de inhoud van gedegen histo-
risch onderzoek. De historicus moest geen moraal 
willen bijbrengen, hij moest bronnen analyseren, 

ongeacht het onderwerp. Dit pleidooi zorgde voor 
veel discussie. Het was destijds controversieel om 
de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoor-
log te benaderen vanuit een ‘neutraal’ perspectief. 
Het waren immers de Duitsers geweest die het 
kwaad hadden aangericht. In zijn afscheidsrede, 
vijfentwintig jaar later, stelde Blom dat historici 
lering hadden getrokken uit zijn rede. Binnen de 
wetenschap had men zich grotendeels onttrok-
ken aan het beperkende perspectief van bezetter 
versus bezette. De media en de publieke opinie 
hadden dat volgens hem niet gedaan. De Tweede 
Wereldoorlog was (en is) nog altijd een beladen 

WAT GeeFT OnS 
HeT ReCHT iSlAMiTiSCH 

exTReMiSMe Te 
VEROORDElEn?

De MOSliMexTReMiST 
liJKT DE niEuWE DuiTSE 

BezeTTeR

20 Babel



colofonrecensiesde Hokjesagenda

Zelf je fiets opknap-
pen bij Smerig 
Smerig is een eigenzinnige fietsenmaker in de Pijp. 
Wanneer je de zaak binnenstapt, zou je nog een moment 
kunnen vermoeden dat je met een doorsnee fietsenma-
ker van doen hebt: aan de muur hangen platen met oude 
reclames van fietsmerken en foto’s van de werknemers 
in actie (dat wil zeggen: sleutelend aan fietsen). Zoals het 
een ware fietsenmaker betaamt, hangen overal fietson-
derdelen: wielen, voorvorken, snelbinders, spatlappen. 
Maar aan de muur hangt tevens een poster met “Atoom-
energie? Nee bedankt” en op de achtergrond klinkt 
de muziek van de Franse radiozender FIP. Het voorste 
gedeelte van Smerig bestaat uit een keukentje waar een 
tafel staat met stoelen eromheen.

Wat Smerig uniek maakt, is dat je er elke vrijdag terecht 
kunt om zelf aan je fiets te klussen. ‘Zelfwerkdag’ noemt 
men dat bij Smerig. Al hun gereedschap en materialen 
staan tot je beschikking. Zelfs als je twee linkerhanden 
hebt, ben je welkom. De fietsenmakers van Smerig geven 
je aanwijzingen en als iets niet lukt, word je geholpen. 
Zo kreeg ik een hardnekkige bout niet losgedraaid. Een 
bebrilde fietsenmaker die in een blauwe overall een si-
gaartje rookte, schoot me te hulp. ‘Als het niet gaat zoals 
het moet, dan moet het zoals het gaat,’ mompelde hij 
terwijl hij de bout met harde hand losdraaide. Verbluft 
door deze boeddhistisch aandoende fietsenmakerswijs-
heid keek ik toe. 

Sommige fietsenmakers bij Smerig zijn wat directer 
in hun opmerkingen. ‘Je hebt zeker nog nooit fietsen 
gerepareerd,’ zei een van hen bits. Daarbij moet wel 
gezegd worden dat het personeel dezelfde behandeling 
krijgt. ‘Wat heb je nóú weer gedaan?’ zei een fietsenma-
ker tegen zijn collega nadat deze de aardedraad van een 
dynamo blijkbaar op onjuiste wijze had bevestigd. Maar 
het zou zonde zijn je door dergelijke uitlatingen uit het 
veld te laten slaan. Smerig is een plek waar je in een aan-
gename werkplaats, onder toeziend oog van bekwaam 
personeel, je fiets kunt repareren. Bovendien voor zeer 
weinig geld doordat er vrijwilligers werken en gebruik 
wordt gemaakt van gerecyclede materialen. Naast het 
plezier dat de vrijwilligers in het werk hebben, worden 
ze ook gedreven door het doel om auto’s uit de buurt te 
houden, zo meldt hun website.  

Vijf uur: sluitingstijd. Terwijl ik de laatste hand aan mijn 
fiets legde, streken de fietsenmakers neer op de stoelen 
in het keukentje. Op de tafel verscheen bier. 

Wat: ‘zelfwerkdag’ bij fietsenwerkplaats Smerig
Waar: Van Ostadestraat 233-E
Kosten: als je hulp nodig hebt, kost dat een euro per uur, 
verder betaal je enkel voor de gebruikte materialen
Wanneer: alleen de vrijdag is ‘zelfwerkdag’, maar Smerig 
is open van ma. t/m vr. 11.15 – 17.00 uur
Eindoordeel: Een interessante fietsenmaker, met de 
‘zelfwerkdag’ als goed concept, waar het kundige perso-
neel verassend maar soms ook wat venijnig uit de hoek 
kan komen.

Tekst /// Boris Duregger

In een makkelijk voorbij te fietsen straatje in de leven-
dige en diverse Spaarndammerbuurt bevindt zich de 
woonkamer voor sociaal contact van Effe bij moeder An. 
Buurtbewoners kunnen hier langskomen voor een kop 
koffie en een goed gesprek, voor advies bij persoonlijke 
omstandigheden, maar ook voor hulp bij het invullen 
van formulieren. Bij binnenkomst in deze openbare 
ruimte word je meteen omhelsd door de warme omge-
ving. Op de achtergrond klinkt klassieke muziek en jazz. 
De gele muren behangen met schilderijen, de houten 
vloer, de boekenkasten gevuld met onder andere boeken 
en spelletjes, de grote open keuken en de verschillende 
zithoekjes creëren een gemoedelijke en ongedwongen 
sfeer. 

Aan een tafel zitten enkele vriendelijk kijkende mensen: 
Elma, de eigenaresse van deze woonkamer, twee vrijwil-
ligers en een bezoeker. ‘We bieden een gezamenlijke 
ruimte, waar mensen ook kunnen komen om te lunchen 
of avondeten,’ legt een vrijwilliger uit. ‘Sommige mensen 
eten anders drie dagen hetzelfde! Ook krijgen we op 
donderdag restanten van de voedselbank die mensen 
mee kunnen nemen. We verkopen daarbij één keer per 
maand kleding.’ Maar wat hebben studenten hier precies 
te zoeken? ‘Het zou heel fijn zijn als er ook studenten 
kwamen. Veel bezoekers hebben behoefte aan een 
praatje, maar studenten zouden hier ook rustig kunnen 
studeren of bezoekers bijvoorbeeld kunnen helpen met 
het gebruiken van een iPad.’

Een initiatief als Effe bij moeder An is voor een Amster-
damse student de moeite waard om ‘effe’ langs te gaan. 
En niet alleen vanwege de maaltijden die goedkoper 
zijn dan in het Atrium en een studeeromgeving die weer 
eens wat anders is dan de P.C. Hoofthuisbieb. Maar met 
name omdat het waardevol is om als student de sociale 
scheidslijnen te overschrijden: al is het niet omwille van 
‘de participatiesamenleving’, dan wel omdat deze paar 
stappen buiten de studentenbubbel je blik vele dimen-
sies verbreden. Zo kreeg ik in de korte periode dat ik mij 
in de woonkamer bevond van een vrijwilliger een (on-
bedoelde) levenswijsheid mee: ‘Ik gaf zo’n veertig jaar 
geleden alles op wat ik had in Duitsland om te vertrek-
ken met niets. Parijs of Amsterdam moest het worden. Ik 
koos voor de laatste en ben nooit meer weggegaan. Dat 
is helemaal niet eng, dat moet je gewoon doen, zeker op 
jouw leeftijd.’ 

Prijs: gratis, lunch € 2,- en diner € 4,-
Waar: Knollendamstraat 9a
Open: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur 
(m.u.v. dineravonden)
Eindoordeel: Een initiatief als Effe bij moeder An is 
voor een Amsterdamse student de moeite waard om 
‘effe’ langs te gaan.

Tekst /// Aimée Plukker

Effe sociaal

365 dagen per jaar: Christmas Palace
Singel 508-510 – 09:00 tot 17:00 uur
Ergens in Amsterdam is er een magische plek waar het elke dag Kerstmis is. 
Hoewel de Kerstman in het Christmas Palace de dienst uitmaakt, heeft ook 
Sinterklaas hier een bescheiden hoekje. Voor al je jingle bells.

Donderdag 27 november 2014 tot zondag 18 januari 2015: 
Amsterdam Lights Festival
Door de hele stad – ’s avonds – gratis
Als miljoenen lichtjes de stad weer verlichten, weet de feestdagenfanaat dat 
het aftellen tot kerst nu toch echt begonnen is. Ook dit jaar tooien internati-
onale kunstenaars de stad weer met lichtsculpturen. Loop of vaar langs de 
route voor een romantisch avondje uit.

Zaterdag 13 december: cursus kerstballen breien
Club Geluk – Van der Pekstraat 75 – 10:00 tot 16:00 uur – 
60 euro
Een gebreide kerstbal is a joy forever. Dat mag ook wel, voor zestig euro. 
Gelukkig krijg je  bij deze bijzondere kerstbalbreiles ook vier gratis breinaal-
den, een bol wol en iets lekkers. ‘Een beetje gevorderden of niet meer echte 
beginners’, iedereen is hier welkom, geheel volgens de kerstgedachte.

Donderdag 18 december 2014 tot zondag 4 januari 2015: 
Wereldkerstcircus
Koninklijk Theater Carré – Amstel 115-125 –  
matinee of avondvoorstelling – 10 tot 54 euro
Niemand weet waarom, maar bij kerst hoort circus. Het Wereldkerstcircus 
viert haar dertigjarig bestaan met nooit eerder vertoonde acts. Zo kan het 
hooggeëerde publiek zich onder andere vergapen aan de vijfvoudige salto en 
zal de winnaar van de Gouden Clown 2014 acte de présence geven. Komt dat 
zien!

Iedere zaterdagavond: discoschaatsen
Jaap Eden IJsbaan – Radioweg 64 – 20:40 tot 23:30 uur – 
6,10 euro
Wat is winterser dan walsen op bevroren water? De discomuziek maakt dit 
tot een fijn kitscherig avondje uit. Zwier rondjes met je paramour of houd 
een skateoff met je matties. Koude neuzen gegarandeerd.

Zondag 21 december: Russisch Kerstconcert
Het Concertgebouw – Concertgebouwplein 10 – 
11:00 tot 12:00 uur – 10 tot 25 euro
Kozakken zijn mannen van staal. Het Don KosakenChor Russland ontstond 
tijdens de ballingschap van kozakken die volgde op de Russische Revolutie. 
Kerstliederen zingen terwijl de kogels je om de oren vliegen en sneeuw je 
edele delen bevriest – je moet er maar zin in hebben. Tegenwoordig zingen 
de bebontmutste heren over de hele wereld de kerststerren van de hemel. 
Nazdrovje!

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 feestdagenfanaat. Je kent ‘m wel. Lekker hokjesdenken. 
Tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// Jip van den Toorn

V oor sommige mensen kent het jaar maar twee seizoenen: december en de rest. Tijd wordt door 
deze feestdagenfanaat gemeten in Dagen Tot Het Weer Kerst Is. Tijdens de moeilijke zomermaan-
den sluit hij zich op in huis, sluit de gordijnen en bakt alvast een lading speculaas. Kerst kan voor 

deze gezelligheidsgekkie niet vroeg genoeg beginnen, de voorbereidingen starten dan ook al in augustus: 
Michael Bublé op repeat, kerstballen uit de kast en versieren maar, dat huis. Na oud en nieuw staat de 
kerstboom ten minste tot april in de woonkamer. Het liefst woont de feestdagenfanaat op de Noordpool 
om de Kerstman te helpen met het inpakken van cadeautjes. Voorlopig stelt hij zich tevreden met een 
dagelijks kopje chocolademelk en een knapperend houtvuur. Het leven is tenslotte een kerstboom; je 
moet alleen zelf de ballen ophangen.
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Je hebt bakken en bakken. Marieke koelewijn (29), extern pro-
movendus engels, doet aan de tweede soort. De traditionele en 
indrukwekkende soort, die zich niet lekker laat maken voor elke 
modegril in bakland. Geen kokosbloesemsuiker of chiazaad, 
maar gewoon suiker en boter. Marieke: ‘Je kan nooit genoeg 
suiker hebben.’ voor Marieke is bakken net als elke andere 
creatieve hobby, maar dan zonder een overvol huis. De creaties 
worden namelijk meteen opgegeten. In haar keuken in Cas-
tricum combineert ze recepten, bakt ze mee met de engelse 
variant van Heel Holland Bakt en zit ze vaak in spanning voor 
het raampje van de oven. In de buurt, bij het Crea-koor en in 
de familie weet iedereen dat ze hun neus moeten volgen om bij 
Marieke uit te komen. vandaag maakt ze een heuse croquem-
bouche: een toren van gevulde soesjes, aan elkaar geplakt met 
karamel en versierd met, in dit geval, amandelschuim. De to-
ren wordt vaak gegeten op bruiloften, maar de aanstormende 
kerstdagen lenen zich ook prima voor het feestrecept, aldus 
Marieke. Croquembouche is naast een soesjestoren ook een 
muziekstuk uit 1926 waarin twaalf delen een nagerecht voor-
stellen. Met muziek de keuken in dus! 

De hulzen van de soesjes zijn al een dag eerder gebakken en 
nog een keer opgepiept in de oven, zodat ze lekker knapperig 
zijn (croquembouche betekent letterlijk ‘knispert in de mond’). 
Marieke vult ze met een crème van banketbakkersroom, mas-
carpone, koffie, cacao, cognac en amandelextract. Door suiker 
heet te laten worden in een pannetje (niet roeren!) maakt ze ka-
ramel. In een ingenieuze trechter van papier en een laag bak-
papier (toch echt een creatieve hobby dus, dat bakken!) vormt 
Marieke een toren met in plaats van stenen soesjes en karamel 
in plaats van cement. voorzichtig keert ze de croquembouche 
om en plakt met meer karamel de schuimpjes tussen de soe-
zen. Het geheel is indrukwekkend, een soort eetbare kerst-
boom. en de smaak is minstens zo feestelijk. Het is stevig deeg 
met harde karamel en de hemelse tiramisuroom vloeit tussen 
de knispers zo je mond in. Lekker traditioneel, veel suiker en 
bloem op het kerstdiner. Het moet wel feest blijven.

 kijk voor het uitgebreide recept op de Facebookpagina  
 van Babel.
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