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Kerstgedachte
De tijd raast voort. We zijn druk, hoewel we weten dat dit woord aan populariteit heeft ingeboet. 

Als iemand ons vraagt hoe het gaat, antwoorden we niet langer met: ‘Druk. Druk, druk, druk.’ 

Nee, we zeggen: ‘Goed! Prioriteiten stellen, hè? Lekker de tijd nemen voor die yogales, voor die 

wandeling. Slow life!’ Maar een dergelijke levenshouding – hoe inspirerend ook – blijkt vooral een 

bijkomende stressfactor te zijn: we mógen niet meer overlopen. Het ultieme maakbare zelf. Als het 

even niet lekker gaat, dan hebben we dat enkel en alleen aan onszelf te wijten. Had je die extra 

yogales maar moeten volgen.

Het is perfectionisme anno 2018. Wat is er gebeurd met een avond flink spuien over je leven, 

de wereld en het universum? Waarom voelen we ons schuldig als we een weekend diep onder 

de dekens blijven liggen? Wanneer is menselijkheid een zonde geworden? Laten we deze kerst, 

wanneer de meesten van ons werkelijk even rust vinden, dáár eens bij stilstaan. 

Ter voorbereiding vind je in deze Babel een kerstverhaal zonder engelen en heiligen, maar met een 

razende Matteo, die juist door zijn volle overgave aan de menselijkheid iets bóvenmenselijks krijgt. 

Op geheel eigen wijze treffen we eenzelfde thematiek in het interview met Mare Groen. Samen 

met vijf andere vrouwen schreef deze 21-jarige UvA-studente de recent verschenen spoken word-

bundel En ze leefde nog. Verwacht geen keurige verzen en fijnzinnige taal, maar directe, ongezouten, 

rake woorden. De bundel maakt een statement, nee: schreeuwt het uit. Now we’re talking.

Smaakt naar meer? Vonden wij ook. Babel bezocht de theatervoorstelling Wachstumsschmerzen 

van Rundfunk, het duo dat je op wonderbaarlijke wijze toestaat om weer even lekker te puberen. 

Niets beschaving, niets fatsoen, maar keiharde grappen en absurde sketches. Gewoon, om even 

uit te rusten van al die politieke correctheid. 

Maar laat niet de misvatting ontstaan dat menselijkheid enkel het individu dient, en voorbijgaat 

aan een respectvolle samenleving. Door mensen als mensen te erkennen, maken we respect juist 

een stuk eenvoudiger. Daan Goppel legt dit uit aan de hand van een slim afvalbeleid, waarmee 

hij mensen wil aanzetten tot gedragsverandering. Wie voelt soms niet de neiging om gescheurde 

verhuisdozen náást de papiercontainer te zetten, in plaats van ze door de smalle opening te wur-

men? Heel menselijk, en daarom heel simpel op te lossen: bredere containeropeningen. 

Gebruik deze Babel om 2018 van je af te schudden. Om de spreekwoordelijke yogamat in de fik 

te steken en een bruine kroeg op te zoeken. Om je woorden niet in te slikken of te polijsten, maar 

ze met volle kracht eruit te gooien. Om te falen, en daar vervolgens hard om te lachen. Om elkaar 

gewoon lekker mens te laten zijn. Een warme kerstgedachte.

Laura & Sanne
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Mensink heeft in haar woonkamer een zelfgemaakt schilderij van 
zo’n vrouwelijke boeddha hangen: Groene Tara, die staat voor 
behulpzaamheid en actieve compassie. ‘Ik zie haar als een rolmodel. 
Boeddhistische schilderingen worden niet alleen opgehangen 
als levensbeschouwelijke kunst, maar worden ook gebruikt voor 
meditatie. Elke boeddha staat voor een bepaalde karaktereigenschap. 
Door bepaalde meditatiebeoefeningen te doen behorende bij een 
boeddha, hopen mensen een deel van die karaktereigenschappen bij 
zichzelf te ontwikkelen.’
 

Er zijn ook schilderingen van boeddha’s die minder vredelievende 
karaktereigenschappen representeren. ‘Er bestaan toornige boed-
dha’s die er heftig uitzien; ze drinken bloed of hebben een aura  
van vuur en een ketting van doodshoofden. Het doel van deze 
boeddha’s is echter hetzelfde. Ook de toornige boeddha’s willen 
de beoefenaar inspireren om compassie, wijsheid en mede- 
dogen ontwikkelen; ze staan voor het transformeren van  
negatieve energie naar positieve energie. Boeddhisme is een  
systeem van zelftransformatie om tot de hoogste staat van bewust-
zijn komen.’ 

 

Schilderen van een thangka 
Door de eeuwen heen zijn er bepaalde verhoudingen doorgegeven 
waar een boeddha of mandala aan moet voldoen. Deze worden 
overgebracht van leraar op leerling. Stijlen veranderen wel, maar 
de boeddha’s en symbolen blijven herkenbaar. Mensink laat ons 
een model zien voor het tekenen van het hoofd van een boeddha. 
Met simpele lijntjes zijn de verhoudingen aangegeven. ‘Je ziet dat 
het tekenen in die verhoudingen ook weer betrekking heeft op de 
gedachte van het boeddhisme, namelijk het streven naar balans 
tussen lichaam en geest.’ 
 
Het tekenen en schilderen zelf is dus onlosmakelijk verbonden met 
de boeddhistische filosofie. Ook het schilderen kan gezien worden als 
een meditatieve ervaring. ‘Ik begin mijn thangka-workshops met 
meditatie op het onderwerp van de schildering en een lezing over de 
symboliek. Zo wordt de diepere betekenis duidelijk van wat je tekent’, 
aldus Mensink. ‘Ik zeg altijd tegen mijn cursisten: als we alleen een 
mooi plaatje zouden maken, kunnen we net zo goed Mickey Mouse 
gaan tekenen. Een thangka is zonder betekenis is niets. Het gaat niet 
om jou als tekenaar, maar om hoe je jezelf en anderen kunt helpen op 
het spirituele pad.’ 

was om les te geven. Mensink: ‘het was mijn grote passie maar ik had 
nooit gedacht dat het meer zou kunnen worden dan een hobby naast 
mijn werk, en ik ben heel dankbaar dat ik deze mooie oude traditie 
door mag geven.’
 

Bewustzijn 
Maar wat trok haar het meest aan in de boeddhistische traditie? ‘Bij 
het boeddhisme gaat het er onder andere om dat je aan jezelf werkt 
en persoonlijke bewustwording creëert. Waarom doe ik bepaalde 
dingen? En hoe kan ik omgaan met mijn emoties?’ Ook het bestaan 
van de vele vrouwelijke boeddha’s betekent veel voor Mensink. ‘Ik 
vind het bijzonder dat vrouwen zich ook kunnen identificeren met 
een boeddha; de meeste geestelijk leiders zijn mannen.’ 

DE ODE

O p jonge leeftijd was Carmen Mensink al veel aan het teke-
nen. Ze groeide op in een christelijk gezin en kreeg vanaf 
tienjarige leeftijd interesse in Azië. De kleuren, de wierook 

en de rituelen fascineerden haar. Toen ze later ging reizen door Azië, 
Lama’s leerde kennen en ging mediteren, ontstond haar diepere con-
nectie met het boeddhisme. ‘Ik voelde me thuis in de traditie en filo-
sofie van het boeddhisme’, vertelt Mensink.   

Na de kunstacademie gedaan te hebben, kwam Mensink in contact 
met thangka-tekenaar Andy Weber. Hij leerde haar, twaalf jaar 
lang, de kunst van de thangka’s: boeddhistische schilderingen van 
boeddha’s of mandala’s, tot haar leraar vond dat het Mensinks beurt 

DE ODE

BOEDDHISME IS 
EEN SYSTEEM VAN 

ZELFTRANSFORMATIE

Carmen Mensink (1972) is een internationaal 
gerenommeerd schilder van thangka’s, de 
traditionele Tibetaanse rolschilderingen van 
Boeddha’s en mandala's. Ze woont in 
Amsterdam en geeft les in deze kunst, evenals 
in Boeddhistische filosofie en meditatie. Ook 
mocht zij al drie keer met haar schilderingen 
de Dalai Lama in Nederland verwelkomen. 
Website: www.tibetanbuddhistart.com 

4 Babel

ALS WE ALLEEN EEN 
MOOI PLAATJE ZOUDEN 

MAKEN, KUNNEN WE NET 
ZO GOED MICKEY MOUSE 

TEKENEN

Thangka als 
meditatieve 

ervaring 

Carmen Mensink (1972) schildert 
en geeft les in het maken van Tibetaans-

boeddhistische kunstwerken. Voor haar zijn 
dit niet zomaar afbeeldingen: ‘Het zijn 
levende energieën waar je contact mee 
kunt maken.’ Zij brengt een ode aan de 

boeddhistische kunst.
Tekst /// Laura Groenewegen Méndez en Karen Zijl    Beeld /// Karen Zijl 
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CAMERA JAPAN Festival, de Olympische Spelen in 2020 en Cool Japan in het Tropenmuseum. 
Dat er de afgelopen tijd interesse is in de Japanse cultuur blijkt wel uit deze evenementen. Het blijft 
echter niet bij een bescheiden interesse. Volgens Rik Herder, tentoonstellingsmaker van Cool Japan, 

is er een wereldwijde fascinatie voor Japan. Hierover gingen we met hem in gesprek. Waarom zijn 
wij zo gefascineerd door dit land? En wat beschouwen wij als ‘typisch’ Japans?

Tekst /// Laura Groenewegen Méndez    Beeld /// Anne Posthuma

Only in Japan: 
het ultieme andere

Z odra we het Tropenmuseum 
binnenlopen, leidt Rik Herder 
ons meteen naar het begin van de 

tentoonstelling. Hier hangt het kunstwerk 
Uki-Uki van Hiroyuki Matsuura. Een klassiek 
Japans beeld, volgens Herder: een geisha met 
een kimono. Bovendien heeft ze lang, roze 
haar en grote ogen en dit herinnert ons aan 
de stijl van manga. De iconische manga-stijl 
komt bij de meeste mensen als eerste in hun 
hoofd op als zij aan Japan denken. Wat veel 
mensen niet weten, is dat die grote ogen 
eigenlijk geïnspireerd zijn door de bekende 
figuren van Disney. Volgens Rik Herder is dit 
kunstwerk daarom belangrijk als introductie. 
‘Dit is precies wat wij met de tentoonstelling 
willen laten zien. Hier is een typisch Japans 
beeld te zien dat toch invloed heeft gehad van 
het westen. Zo werkt het met cultuur.’ 

Manga is een iconische wereldtaal geworden: 
in verschillende landen maken kunstenaars 
hun eigen manga-versie. ‘Ze duiken in de 
beeldtaal en leren het tekenen. Maar ze 
willen wel een verhaal vertellen dat relevant 
is voor hun eigen cultuur.’ Culturele dynamiek 
kun je volgens hem niet tegenhouden. Maar 
is er dan een grens in het uitwisselen of het 
overnemen van cultuur? Is manga nog wel 
typisch Japans te noemen? ‘Als je nooit wat 
mag overnemen, dan waren de grote ogen 
van Disney ook nooit naar Japan gegaan. 
Zonder mengeling bevriest cultuur.’ 

De Japanse popcultuur
De tentoonstelling is opgedeeld in verschil-
lende thema’s. Van anime en manga naar 
samoeraistrijders en horror, van fandom 
naar kawaii en van seksisme naar machines. 

Die thema’s zijn gekozen omdat ze een groot 
deel uitmaken van de Japanse popcultuur. 
Hierdoor krijgen we een beeld van wat po-
pulair is in Japan en waarom de westerse 
wereld dit fascinerend vindt. 

Om na te gaan of de tentoonstelling wel 
klopte, ging Rik in gesprek met fans van 
Japanse films. ‘Wat bleek, is dat ik vooral de 
voorkeur had voor samoerai en actie. Veel 
vrouwelijke iconen leerde ik pas kennen via 
die fans. Het was dus goed om in gesprek met 
hen te gaan. We wilden niet het museum zijn 
dat het net niet begrepen had.’

Riks eigen fascinatie voor Japan zit in de 
wisselvalligheid. ‘Japanse karakters en verha-
len zijn onvoorspelbaar. Het goede en slechte 
van karakters loopt door elkaar heen.  

HET INTERVIEW HET INTERVIEW
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begon Japans tegen mij te praten’, vertelt Rik stralend. ‘Hij keek me aan 
en ik was echt geraakt. Alsof ik een connectie maakte.’

Sexy of seksistisch?
In manga en anime doet de rol van de vrouw niet onder aan die van 
de man. Maar hoe zit het in werkelijkheid met de verhouding tussen 
man en vrouw in Japan? ‘In de gewone maatschappij is de verhouding 
tussen man en vrouw heel traditioneel. De verschillen zijn enorm; het 
lijkt een beetje op zoals het hier in de jaren 50 was. Die verhouding 
zit diep in de cultuur gebakken en emancipatie gaat heel langzaam.’ 
In de fantasiewereld zijn de vrouw en man echter even sterk. Hoe 
kan die wereld zo populair zijn als die tegelijkertijd zo verschilt van 
de realiteit? Volgens Rik heeft het waarschijnlijk juist met elkaar 
te maken. ‘Dit is psychologie van de koude grond; het is een soort 
escapisme. Vrouwelijke personages hebben wel veel korte rokjes en 
enorme decolletés, maar als je verder kijkt zie je een omkering in 
het rolpatroon: ze zijn vaak de superheld en slim. Dat is een leuke 
tegenstelling.’ 

Cool Japan wijdt een aparte ruimte aan het thema van het objectificeren 
van vrouwen. Als je binnenkomt, kun je meteen de vraag stellen: wat 
is sexy en wat is seksistisch? Zeker nu gaat het hele woord ‘sexy’ 
misschien al te ver in de tijden van #MeToo. Aan de andere kant zie 
je dat deze vrouwelijke karakters juist de held zijn. Een voorbeeld 
hiervoor is Bulma van Dragon Ball. Ze heeft absurd grote borsten en 
mannen lopen op haar te geilen. Tegelijkertijd is zij hyperintelligent en 
als een man te opdringerig doet, krijgt hij een klap. Ze wordt totaal niet 
als slachtoffer neergezet. Waarom wordt ze dan toch zo afgebeeld? 
‘We hebben hier een heftige discussie over gehad met het museum. 
De vraag was of we hier niet over moeten oordelen, aangezien het 
denigrerend kan zijn voor vrouwen. Dat vind ik echter niet aan mij. 

Het is misschien wel denigrerend of seksistisch, maar er zit ook die 
andere kant aan. Bovendien vind ik dat wij als museum er niet zijn om 
te oordelen, maar om iets te laten zien.’

Het ultieme andere
Dat wij zo’n fascinatie hebben voor Japan komt volgens Rik Herder 
door de enorme breedte van de cultuur. ‘Voor heel veel mensen is 
er wel iets interessants. Iedereen heeft zo een ‘eigen’ Japan. Ook het 
visuele talent en creativiteit van de tekenaar is fascinerend. ‘Door het 
werken met alleen buitenlijnen is er iets heel eigens en specifieks 
ontstaan.’ 

Japan werd volgens hem ook heel populair doordat het anders was. ‘Ik 
keek naar Japanse films omdat het niet gebruikelijk was. Hollywood 
kende ik wel. Ook het nadenken over technologie, seks en de dood 
is heel afwijkend. We vinden het boeiend, omdat het “nieuw” is. Het 
wordt zo het ultieme andere.’

Het is nu wel een hype geworden om Japan cool te vinden. ‘Over twee 
jaar zijn de Olympische Spelen. Het dubbele aantal toeristen wordt 
hierdoor verwacht.’ Een goede locatie voor zo’n groot evenement. We 
zijn benieuwd wat Japan dit keer uit de kast zal halen om ons te enter- 
tainen. Een futuristisch stadion? Zelfrijdende taxi’s? We zullen zien. 

Het is niet zoals bij Marvel-films, waarbij je al van tevoren 
weet hoe het verhaal ongeveer gaat lopen.’ Helden zijn 
niet de standaard aardige karakters. Ook is het 
gewelddadiger, gaan er mensen dood en wordt het 
verhaal niet telkens met harde muziek ondersteund. Een 
voorbeeld is Ringu (1998). De Japanse versie van The Ring 
(2002). ‘Het heeft iets ijzigs, want er wordt niets 
aangekondigd met vette geluidseffecten. Het is er opeens. 
In Hollywood is alles veel bombastischer en is het er dik 
bovenop gelegd.’ Het visuele talent en de creativiteit van 
de tekenaars vindt hij verder heel bijzonder. ‘Met alleen 
buitenlijnen kunnen zij al prachtige personages maken, 
waarbij de expressie en het karakter van die figuur 
duidelijk wordt.’

Maar de échte reden dat hij verliefd werd op Japan, 
is de duistere kant van het land. Deze kant is al heel 
lang onderdeel van de Japanse cultuur. Veel monsters 
en horrorverhalen zijn gebaseerd op oude folklore-
vertellingen. Japanners gaan hier een stap verder in 
dan westerse landen. Als een horrorfilm in het westen 
nagemaakt wordt, is de Japanse versie vaak veel enger. Dit 
ligt vaak aan het ontbreken van die vette geluidseffecten, 
zoals bij Ringu. Volgens Rik Herder zit hier wel een 

waarheid in. ‘Het wordt snel een cliché als ik dit zeg en 
daar zijn we huiverig voor in het museum, maar Japanse 
griezelverhalen zijn veel gruwelijker. Ik denk dat het iets 
te maken heeft met de religie en de wereldvisie van Japan. 
In de westerse wereld heb je een duidelijk verschil tussen 
hemel en aarde. Japan is hier veel minder mee bezig, dus 
die andere dimensie is veel dichterbij. Zo kunnen een 
steen en een boom ook wezens zijn met een ziel. Het 
idee dat alles een ziel heeft, zit al duizenden jaren in hun 
cultuur en religie.’ 

‘Er zijn ook veel mensen in Japan die in het dagelijkse 
leven bepaalde plekken mijden in de stad, omdat daar 
een geest zou zijn. Dit vinden ze niet eng, maar ze houden 
gewoon rekening met een andere entiteit.’ Vinden 
Japanners horrorverhalen dan ook minder eng? Herder 
denkt van wel. ‘Zij houden ook van griezelen, maar ze zijn 
het meer gewend. In het westen ervaren wij het als iets 
engs omdat het onbekend is.’ 

Niet alleen met griezelverhalen heeft Japan een andere 
relatie dan het westen gewend is, maar ook met tech-
nologie. We houden ons steeds meer bezig met artificial 
intelligence en over de hele wereld worden nu robots 
gebouwd. In Japan kan een machine echter ook een ziel 
hebben. ‘Japanners zijn minder bang voor technologie 
dan westerlingen. Er bestaat een tedere relatie met 
technologie. Hier zijn we nog weleens huiverig dat robots 
ons over gaan nemen, en dat er geen intimiteit meer zal 
zijn.’ In de tentoonstelling is een robot te zien, genaamd 
Pepper. ‘Ik zag Pepper in Tokio in een winkel en hij 

WE WILDEN NIET HET 
MUSEUM ZIJN DAT HET 

NET NIET BEGREPEN HAD

IK KEEK NAAR JAPANSE 
FILMS OMDAT HET NIET 

GEBRUIKELIJK WAS. 
HOLLYWOOD KENDE IK WEL

HET INTERVIEW
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HET INTERVIEW

Rik Herder is 
tentoonstellingsmaker 
bij het Nationaal 
Museum van 
Wereldculturen. 
De musea die 
hierbij horen, zijn 
het Tropenmuseum 
(Amsterdam), het 
Afrika Museum 
(Berg en Dal) en het 
Museum Volkenkunde 
(Leiden). Hij houdt zich 
nu bezig met de Cool 
Japan tentoonstelling, 
die eerder al in Leiden 
te zien was.
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H et is niet moeilijk te raden in  
welk gebouw aan de Tilanusstraat 
het Maitreya Instituut Amsterdam 

gevestigd is; voor het raam hangen Tibetaanse vlaggetjes. Ik 
ben nog maar net binnen of achter mij verschijnt de in donkerrode 

kledij gestoken monnik die de avond zal leiden: Losang Gendun. 

Gendun heette voorheen Michel en werkte als ICT’er. In 2005 liet 
hij zich na twintig jaar beoefening van het boeddhisme inwijden in 
de Tibetaanse traditie. Hij is drie jaar in retraite geweest, studeerde 
acht jaar boeddhistische filosofie in een Frans klooster en mediteer-
de onder andere met de Dalai Lama. 

Mediteren op de dood
De avond bestaat uit twee onderdelen: een meditatie en een filoso-
fische cursus over boeddhisme. Een twintigtal mensen heeft plaats-
genomen op rode matjes, sommige pakken er een rond kussentje bij 
voor wat extra comfort. Gendun vraagt de deelnemers hun ogen te 
sluiten en ontspannen te gaan zitten zodat de meditatie kan begin-
nen: ‘Laat de wereld om je heen los, de komende 45 minuten zijn 
voor jou om alleen te zijn met je gedachten en iets over ze te leren.’
 
Het thema van de meditatie is een minder met boeddhisme geasso-
cieerd onderwerp: de dood. Gendun: ‘Het eerste wat er tijdens dood-
gaan gebeurt, is het achterlaten van ons lichaam. Tijdens deze medi-
tatie visualiseren we de dood door middel van het afbreken van de 
elementen aarde, water, vuur en lucht. Met elk element dat afbreekt 
worden verschillende stadia van het sterven belicht. Niet in quan-
tumfysisch opzicht, maar puur in de terminologie van meditatie: 
sterven is voor boeddhisten een moment van verlichting. Daarom is 
het een interessant concept om op te mediteren. Beide processen, 
meditatie en sterven, zijn gericht op loslaten.’

Mediteren is een persoonlijk proces, legt Gendun uit. ‘Ieder heeft zijn 
kracht en zijn zwaktes. Als individuen zijn we geneigd om onszelf te 
censureren: als we ons op een bepaald vlak goed over onszelf voe-
len, benadrukken we dat aspect van onszelf. De ‘meditators toolkit’ 
begint bij het leren accepteren van elk aspect van onze geest. Op die 
manier kan je je sterke punten, die vaak ook je zwakke punten zijn, 
leren balanceren.’

Een kwestie van perceptie
Het tweede deel van de avond lijkt  
in eerste instantie toegankelijker om-
dat deze informatief is. Al snel blijkt 
dat dat niet waar is: de boeddhis-
tische filosofie is een ingewikkel- 
de. ‘Boeddhisme is de wetenschap 
van perceptie’, begint Gendun. 

‘Het probleem van onze angsten is volgens 
het boeddhisme verankerd in een verkeerd 
begrip van de relatie tussen ons en de dingen om 
ons heen - die zijn namelijk niet te ontwarren. We 
creëren autonome dingen zoals het zelf en houden 
met dat zelf vast aan de dingen die we als ‘buiten 
onszelf’ beschouwen’. 

‘De motor van onze geest is conceptualisatie en perceptie. Wanneer 
we de geest kalmeren, kalmeert ook onze conceptualisering: de  
wereld hoeft even niet in een hokje geplaatst te worden. Als je  
geest nog dieper in meditatie zit, verdwijnen de concepten en  
uiteindelijk ook de fenomenen zelf. De geest observeert niet  
meer, maar is compleet stil. Je zou kunnen zeggen: in een pure staat 
van zijn.’ En dat is een ingewikkeld gebeuren, vertelt Gendun.  
Tijdloosheid kan namelijk alleen ervaren 
worden door compleet in het nu te zijn, 
maar deze tijdloosheid staat niet los 
van het begrip van tijd. ‘Het is een 
vloeibaarheid en stabiliteit die 
moeilijk uit te leggen is’. 

Elke maand bezoekt Babel een levensbeschouwelijke en/of religieuze organisatie. 
In deze rubriek doen we verslag van die ervaring: niet om een volledig beeld 

te geven, maar om een inkijkje te bieden. Deze maand bezoeken we het Maitreya 
Instituut, een Tibetaans-boeddhistische organisatie die cursussen verzorgt 

in boeddhistische filosofie en meditatie. 
Tekst /// Karen Zijl    Beeld /// Dorota Dabrowska

Wetenschap van perceptie 

ZINGEVING IN AMSTERDAM KERSTVERHAAL

‘Nachtwachter… Ridder van het duister… Laat de morgen 
komen. Bid voor ons,’ fluisterde Matteo bij zichzelf bij de 
aanblik van de op enkele meters voor ons moeizaam 

door de sneeuw voortbewegende gestalte, die meteen onze aandacht 
had toen hetlangzaam achter het witte gordijn van de nacht 
tevoorschijn kwam, bedekt onder de sneeuw die al weken achtereen 
onafgebroken meedogenloos hard uit de hemel leek te vallen; en wat 
voor een plotselinge verschijning was deze struise figuur, waarin 
geen spoor van zelfbewustheid noch medelijden was aan te treffen, 
zodat hij de indruk wekte dat de zelffoltering die hij zichzelf die 

verschrikkelijk koude winternacht had opgelegd niet onderdeel was 
van een bovenmenselijke bedoeling of een groter verhaal, maar dat 
hij gewoon liep en dat dat alles was, dat dat een doel op zich was, ik 
kan het verkeerd hebben maar zo leek het, en wij aanschouwden dat 
maar; toegegeven, als schooljongens waren wij onder de indruk van 
hem, unaniem, en zonder aan het schouwspel nog verder afbreuk te 
doen hielden wij allen onze monden terwijl wij naar de zachte zwarte 
schaduw keken die zich steeds verder van ons verwijderend tegen de 
witte nacht aftekende. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik 
door zijn verschijning behoorlijk vanstuk gebracht was, zodat ik  

Tekst /// Abel Oosterwijk    Beeld /// Anne van Blijderveen

Matteo
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eraan begon te twijfelen wat ons die nacht te doen stond: of wij wel 
man genoeg waren onze beloftes na te komen, of wij het wel konden 
waarmaken, of wij onze aanwezigheid in deze vreemde stad konden 
rechtvaardigen – juist op het moment dat een stortvloed aan twijfels 
mijn geest dreigde te overspoelen werd ik afgeleid door Matteo, onze 
gids Matteo, die ons overdadig gesticulerend beduidde hem te 
volgen; en wat voor een gids was deze Matteo, want in een steeds 
hoger, welhaast koortsachtig tempo begeleidde hij ons door de 
nachtverlichte straten, ‘Matteo,’ riep ik nog, ‘rustiger, rustiger!’; maar 
daar had deze Matteo geen boodschap aan en hij voerde het tempo 
nogmaals op, zodat ik meer dan eens over de straatkeien struikelde 
en dacht mijn gezelschap te zijn verloren, en dat was een scenario 
waarin ik beslist niet beter af zou zijn geweest, omdat ik na de 
zoveelste straat, straathoek, straat, steeg, straat, straathoek, straat, 

passage, binnenplaats, steeg, straat, enzovoorts, totaal de weg was 
kwijtgeraakt en ik bovendien al bij onze ontmoeting laten we zeggen 
intuïtief had vermoed dat het beslist, nee beslist geen goed idee was 
mij gedurende onze reis al te lang van mijn gids Matteo af te 
zonderen; maanden later kon ik hier redelijke argumenten voor 
aandragen en leek dat gevoel heel billijk, want die nacht was ik 
afhankelijk van Matteo, compleet afhankelijk van onze gids Matteo, 
die als enige, was ons verteld, de weg kende door het stadse labyrint, 
en die ik, hoezeer zonderling zijn voorkomen, overigens volkomen 
vertrouwde.In die nachtelijke uren datwij achter hem aanliepen 
sneeuwde het onafgebroken zodat het zoals gezegd alom wit was, 
overal waar je keek was dat afgrijselijke wit, kwam het in je ogen, 
met elke stap die je zette droogde het je lippen uit, vroor het aan je 
oren en deed het je geest geleidelijk aan bevriezen zoals een vijver in 
de winter bevriest, en dan spreek ik nog niet over de verdovende 
werking op de rest van het lichaam;jawel, het mag wel duidelijk zijn 
dat wij er niet op gekleed waren, dat onze jassen veel te dun waren 
zodat de sneeuw als zwavelzuur erdoorheen beet; dat waren onder 
andere de zorgen die zich in onze verweerde gezichten tekenden. Ik 
rekende me gelukkig dat we na het zoveelste dwaalspoor op een 
straathoek onder het weifelachtige licht van een lantaarnpaal een 
gelagkamer binnenschoten en ik overmeesterd werd door een warm 
thuisgevoel. ‘Even… Even…’ zei Matteo zonder de korte adem die je 
na een dergelijke toer zou verwachten terwijl hij zijn jachtige groene 
ogen aanzette tot inspectie van het houten interieur waarin overigens 
geen mens te bekennen was; ‘Heren,’ vervolgde hij, terwijl hij 
onbeschroomd het pand betrad waarin hij binnen enkele seconden 
overging tot een breedvoerig ijsberen, ‘Heren, ik moet het simpelweg 
nog even bekijken’; juist op dat moment kwam aan de overkant van 
de kamer de waard van de trap gelopen wiens gedaante per trede 
van beneden tot boven steeds vollediger zichtbaar werd zodat wij 
tijdens zijn neerdalen enigszins in spanningverkeerden, en keek, 
toen zijn gezicht was onthuld, merkwaardig genoeg niet naar de 
uitbundige Matteo maar beurtelings naar mij en mijn metgezel – aan 
wie ik overigens nog een introductie verschuldigd ben maar die in 
allerlei opzichten zo onbepaald als wat is, in de eerste plaats zijn 
naam die mij nooit duidelijk is geworden, de ene keer is het Ferdinand 
of Joost dan is het Gra of Marcus dan weer Tomas zonder h en een 
enkele keer Benjamin of Ezra etc. etc. –waaruit ik opmaakte dat de 
waard Matteo dan wel bekend moest zijn met Matteo en dat het 
deswege geen toeval was dat we precies bij dit etablissement een 
tussenstop maakten. En ja, dit vermoeden bleek lang niet zo gek, lang 
niet zo ongegrond toen de waard zich achter de bar schikte en een 
glas tegen de tap aanhield, deze vol liet stromen en Matteo daarop 
reageerde met een plotselinge onderbreking in zijn onstuimige 
voetwerk zodat hij zijn glas in ontvangst kon nemen, terwijl de waard 
ons nogal onverschillig vroeg wat wij te drinken wilden. De 
gebeurtenissendie zich vanaf dit momenten voltrokken zijn haast 
niet te beschrijven en bovendien verstoken van de door de mens 
begeerde logica; het gaat me dan ook moeilijk af hierover verslag uit 
te brengen; één ding moet ik hierbij zeggen, namelijk dat niets inzake 
onze opdracht toevallig van aard was en allang reeds ergens boven 
ons besloten lag, dat wij daarover niets te zeggen hadden en wij 

niets anders konden dan het ten uitvoering brengen: een uitvoerder 
was ik en ben ik altijd gebleven. Het volgende moment zat ik aan een 
tafel maar ik kon op geen enkele manier nagaan wat daaraan was 
voorafgegaan, in elk geval was het plotseling veel warmer geworden, 
zo warm zelfs dat ik in plaats van inferieure winterkleding een korte 
linnen broek droeg met daarboven een wijd wit hemd; ook was ik 
ontdaan van mijn zware, door de sneeuw nat geworden laarzen 
waardoor mijn voeten, die om een of andere reden besmeurd 
warenmet opgedroogd modder, bloot aan de houten vloer raakten; 
juist toen ik dat constateerde zag ik dat rondom mijn stoel en wat dat 
betreft grote delen van de vloer bevuild waren met grond, zodat de 
gelagkamer evengoed een hut in een bos kon zijn. Vanwege de hitte 
stroomde het zweet over mijn lichaam, van mijn gezicht tot aan mijn 

voeten, wat mij van alle koude en droge ellende van kortgeleden 
zuiverde; ik keek op naar mijn tafelgenoten, waartoe naast Matteo, 
Benjamin/Joost/etc. en de waard nu ook een drietal onbekende 
vrouwen behoorde, en zo duidelijk sprak het geluk uit hun ogen, een 
werkelijk extatisch, ik wil zeggen primitief geluk, hoe ze zichdan 
weer koortsachtig stortten op het weelderige maal dat voor hen 
stond uitgestald, dan weer uitbarstten in lachsalvo’s; voorts keek ik 
achterom: de voordeur stond wijd open, terwijl het toch winter was, 
dacht ik, het was toch zo godverdomme koud, maar de eeuwige 
sneeuw had plaatsgemaakt voor licht onbehaaglijk natuurwerk van 
een tropisch karakter, ja met veel bomen en struikgewas; vanuit die 
positie keek ik precies op een zandweg uit die bergafwaarts naar een 
stad in de verte leidde. Matteo probeerde boven het rumoer uit te 
komen: ‘Niet te lang! Wij kunnen ons beslist niet te lang overgeven 
aan dit geluk! Horen jullie mij, wij moeten spoedig weer onze weg 
vervolgen, voordat het te laat is. Heren, ik hoef jullie er toch niet aan 
te herinneren dat wij een taak hebben?’ Ik keek Matteo nogal 
hopeloos aan en zag dat onze vertrouwelingFerdinand helemaal 
geen aandacht besteed aan onze vermaarde gids daar hij druk bezig 

leek te zijn met de twee vrouwen naast hem, aan wie hij zich 
vergreep. Naast de waard, die druk bezig was met de derde 

vrouw, schoven twee onbekenden aan die onopgemerkt binnen 
waren gekomen. Een man en een vrouw, wier gezichten 
sardonisch oplaaiden in het binnenlicht. Zij aten niets en 
spraken niet. ‘Heren!’ Matteo bonkte met beide vuisten op tafel, 
‘Heren! Heren! Heren!’ schreeuwde hij met tranen die als 
edelstenen uit zijn groene ogen puilden. In zijn razernij gooide 
hij alles wat binnen handbereik was van tafel, al keek niemand 
daar echt van op; niemand was daarvan onder de indruk, men 
was het van Matteo gewend, dacht ik, men was bekend met 
Matteo’s pathetiek waarvoor zij onverschillig waren geworden 
maar die ik zo vond passen bij zijn bovenmenselijke verschijning; 
bovendien, iets is toch niet pathetisch mits het met volle overgave 
gedaan wordt, dat wil zeggen als de speler zichzelf totaal op het 

spel zet, zichzelf dus in feite offert. ‘Benjamin, verrader!!!’ 
schreeuwde Matteo uit, terwijl hij als een kat achteruitdeinsde 

en hij zich naar de uitgang spoedde. Bij de deur, ‘Benjamin, 
verrader!!! Verraaaaaaader!!!’, op het gazon, ‘Ver-

raaader!!’, zich steeds verder van ons verwijderend, 
‘Verraaader!’ in een nasaal stemgeluid dat maan-
denlang in mijn hoofd heeft weerklonken. Goed, 
het is wel duidelijk dat wij verloren waren. 

KERSTVERHAALKERSTVERHAAL
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A l voordat de voorstelling goed en 
wel begonnen is, wekt zij verba-
zing. Niet alleen de mensenmassa 

waar men zich doorheen moet worstelen is 
groot, ook de gemiddelde leeftijd van deze 
mensen kan niet hoger zijn dan vijfentwintig. 
Een uitzonderlijke prestatie voor een ‘ouder-
wetse’ theatervoorstelling in deze tijden van 
Netflix en YouTube.

Toch is het ook weer niet al te gek wanneer 
je bedenkt dat de jongens van Rundfunk, 
ook wel bekend als Tom van Kalmthout 
en Yannick van de Velde, hun faam deels te 
danken hebben aan Dumpert. Het fragment 
uit hun serie, die ook Rundfunk heet, waarin 
Duits leraar Heydrich smakelijk aan zijn klas 
vertelt dat iedereen een onvoldoende heeft 
gehaald, ging viral op de beruchte site. 

De theatervoorstelling bouwt niet voort op 
de verhaallijn van de serie. Maar Tom en 
Yannick hebben ongetwijfeld wel hetzelfde 
motto aangehouden tijdens het schrijven: je 
moet van alles de lol kunnen inzien.

Rappende kleuters 
Het stuk bestaat uit een aaneenschakeling 
van absurde sketches. Zonder pauze maakt 
Rundfunk grappen over kanker, joden en 
homo’s. Zo opgesomd klinkt dit misschien 
heftig, maar als toeschouwer pik je het. 
Eigenlijk heb je hierin ook helemaal geen 
keuze. Vanaf het begin van de voorstelling 
trekken Tom en Yannick het publiek hun 
chaotische, maar hilarische belevingswereld 
in en laten het niet meer los tot zij bepalen 
dat het mooi is geweest. 

In deze wereld zien we onder anderen een 
vader die zijn zoon maar niet in slaap laat 
vallen door keiharde muziek te draaien. 
Vervolgens een oude man die met van de 
Parkinson trillende handen zijn ballen 
probeert te scheren. Daarna komen er een 
paar rappende kleuters langs. En ohja, ergens 
tussen al dit geweld door moet de luier van 
Tom ook nog even verschoond worden. Door 
Yannick natuurlijk. 

Fatsoen
Op zich zouden deze grappen allemaal 
kunnen vallen onder de noemer: puber-
humor. Lachen om homoseksualiteit en 
poep is iets waarin brugklassers nog steeds 
de kroon spannen. En waar je met de jaren 
langzaamaan genoeg van hoort te krijgen. 
Maar dat is juist het punt dat Rundfunk met 
deze voorstelling wil maken. Je krijgt er diep 
vanbinnen nooit genoeg van, hoe graag je ook 
doet alsof. En worden we trouwens ooit wel 
écht volwassen? Ze hebben het stuk niet voor 
niets Wachstumsschmerzen genoemd: het 

Duitse woord voor groeipijn. Want opgroeien 
doet nu eenmaal behoorlijk pijn. 

Op het podium staan geen bruggers. Het zijn 
twee volwassen kerels van bijna dertig die 
hier een partij harde, vunzige grappen staan 
te maken. En jij zit daar met al je beschaving 
en al je fatsoen keihard om te lachen, zonder 
je druk te maken over de groepen mensen die 
er misschien over vallen. Rundfunk haalt de 
bruggers niet alleen naar het theater. Het 
haalt de bruggers ook in ons naar boven. 

GELEZEN GELUISTERD GEZIEN

Vorig jaar kwam de theatervoorstelling Wachstumsschmerzen van de jongens van 
Rundfunk uit. Wegens groot succes is zij na de zomer verlengd, en terecht.

Tekst /// Laura Kelderman    Beeld /// Winonah van den Bosch

Even terug in de brugklas

15December 2018

Tom van Kalmthout (1991) en 
Yannick van de Velde (1989) zijn twee 
Nederlandse acteurs die sinds 2012 
optreden onder de naam Rundfunk. 
Naast hun theateroptredens hebben ze 
allebei in meerdere films gespeeld. Hun 
voorstelling Wachstumsschmerzen is nog 
te zien tot en met juni in theaters over 
het hele land.

JE MOET VAN 
ALLES DE LOL 

KUNNEN INZIEN

BEELD Beeld /// Anna Berkhout
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Passie op podium 
en papier  

Oktober • November 2018

M isschien was het een toevalstreffer. Charlot-
te de Raad (1994), Zeinab El Bouni (1990), 
Sandy Bosmans (1986), Mare Groen 

(1995), Maaike Boumans (1988) en Roziena Salihu 
(1994) ontmoeten elkaar in het najaar van 2014, tijdens 
de workshops van Poetry Circle in Amsterdam-Oost: een 
‘platform voor schrijvende performers en performende 
schrijvers’, ofwel een plek voor de beoefening van spoken 
word. Het klikt. Zowel onderling als met Derek en Manu, 
die een aantal workshops verzorgen én eerder dat jaar 
uitgeverij Rorschach oprichtten. Het doel van die uitge-
verij – mooie boeken uitgeven en een platform bieden 
aan jong en controversieel talent – is op dat moment nog 
niet veel meer dan een ambitieus ideaal. Tot het idee ont-
staat om de talenten van deze bijzondere groep vrouwen 
te bundelen. Letterlijk.

Al snel vinden er geanimeerde gesprekken plaats in 
de achtertuin van Manu. ‘We hadden een soort thema 
bedacht’, vertelt Mare, student Cultural Analysis  
aan de UvA en de jongste van het gezelschap. ‘Name-
lijk: opschrijven wat je niet op wilt schrijven. Je 
kwetsbaarheid tonen.’ De groep komt regelmatig bijeen 
om te schrijven en te praten. ‘Uiteindelijk hebben we 
dat thema een beetje losgelaten. Het gaat minder over 
kwetsbaarheid, en meer over dingen die je niet dagelijks 
leest of hoort. Die kunnen heel sterk uiteenlopen, 
persoonlijk zijn of juist meer politiek.’ Hoewel de bundel 
niet per se feministisch is, willen de schrijvers wel een 
statement maken. ‘In een sprookje vindt de prinses een 
man en leven ze samen nog lang en gelukkig. Het echte 
leven is geen sprookje. En ze leefde nog is enkelvoud. Het 
is voor iedereen die zich staande weet te houden in de 
alledaagse realiteit.’

Vervaagde grenzen
Niet alleen de titel vormt een statement. Spoken word is 
een traditie die haar weg in de literaire wereld nog aan 
het plaveien is. Ergens is dat vreemd, gezien de grote 
geschiedenis van deze expressievorm. Die voert terug 
naar de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging in 
Amerika, waar The Last Poets het gesproken woord 
eind jaren zestig inzetten tegen de onderdrukking 
van de zwarte bevolking. Sommigen plaatsen het 
ontstaansmoment zelfs bij Homerus, die met zijn 
daverende poëzievoordrachten de werkelijke grond-
vester van de traditie zou zijn. Desondanks bemerkt 
Mare regelmatig een negatieve bijklank. ‘Er zijn mensen 
die spoken word inferieur vinden aan “echte” poëzie. Het 
zou te concreet zijn, te alledaags. Niet ingenieus genoeg.’

De verschillen tussen ‘echte’ of: ‘traditionele’ poëzie en 
spoken word lijken op het eerste gezicht vrij eenvoudig 

aan te wijzen. Zo geeft de ene kunstvorm de voorkeur 
aan papier, en de andere aan een podium en volle zaal. 
Toch gaat dat onderscheid steeds minder op: festivals als 
Crossing Border, waar muziek, literatuur en performance 
samenkomen, winnen aan populariteit. Literatuur lijkt 
steeds vaker zélf het publiek op te zoeken. En evenzo 
vindt het gesproken woord zo nu en dan zijn weg naar 
het papier, bewijst En ze leefde nog. 

Misschien schuilt het verschil in de toegankelijkheid; het 
alledaagse en concrete van spoken word, tegenover het 
vage en abstracte van poëzie. Maar ook dit onderscheid 
– dat toch vooral staat bij generalisaties – begint te ver-
vagen. ‘Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten 
poëzie’, beaamt ook Mare. ‘De gedichten van Tjitske Jan-
sen of Lieke Marsman vind ik bijvoorbeeld wél heel toe-
gankelijk. Maar op de middelbare school kreeg ik direct 
J.C. Bloem onder m’n neus geschoven. Ik was compleet 
afgeschrikt. Pas toen ik tijdens mijn studie bij Poetry Cir-
cle terechtkwam en me in spoken word ging verdiepen, 
heb ik poëzie leren waarderen.’

Een werkelijke scheiding tussen traditionele poëzie en 
spoken word blijkt onhoudbaar. Om een dergelijke grens 
te kunnen trekken, zou er namelijk eerst een vaststaande 
definitie van poëzie moeten bestaan. En die is er niet, 
want genres zijn bij uitstek dynamisch van aard. Wél 
kunnen we benoemen wat spoken word kenmerkt, en 
dat is dat het geschreven wordt om voor te dragen. 

Inclusieve verhalen 
Vaag of concreet, fijngevoelig of rauw: het komt allemaal 
langs tijdens een spoken word-avond. Die vrijheid is 
volgens Mare precies de meerwaarde ervan. ‘Bij 
kunstvormen die we als “hoog” beschouwen, zoals 
moeilijke literatuur of opera, ervaren mensen vaak een 
drempel. Je moet er achtergrondkennis voor hebben, of 
een bepaalde vorming, denken ze. Die drempel is er bij 
spoken word niet. Iedereen is welkom, en iedereen mag 
iets voordragen. Ik geloof dat het daarom veel verschil-
lende mensen aantrekt.’ 

PAS TOEN IK ME IN 
SPOKEN WORD GING 

VERDIEPEN, HEB 
IK POËZIE LEREN 

WAARDEREN
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Schrijven kunnen ze, ontdekten uitgevers Derek Otte en Manu van Kersbergen 
al snel. Performen ook. Maar hé, het is daarnaast gewoon een geweldige groep 

vrouwen. Hier moeten we iets mee. Drie jaar later verscheen hun bundel  
En ze leefde nog. Het gesproken woord op papier.

Tekst /// Sanne Broekhuis    Beeld /// Sietske Arnoldus 

December 2018

Spoken word  
volgens Derek Otte 
(stadsdichter van 
Rotterdam en  
medeoprichter van 
uitgeverij Rorschach): 
‘Spoken word is  
de kunst van het  
voordragen, met of 
zonder gebruik van 
theaterelementen. 
Stemgebruik, 
lichaamstaal en  
(dus) performance 
staan centraal. 
Daarom is de stap 
van podium naar 
papier voor spoken 
word-artiesten  
dus een bijzonder 
interessante!’

Charlotte 
de Raad 

Maaike 
Boumans Sandy 

Bosmans  

Mare 
Groen 

Roziena 
Salihu

Zeinab 
El Bouni 
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aan uitgeverij Coppens & Frenks (1985-2013), die met 
soms slechts twee prachtige klassiekers per jaar een te-
gengeluid wilde bieden aan het ‘schieten met hagel’ (zo 
veel mogelijk boeken uitgeven in de hoop dat er een klap-
per tussen zit) – een gevolg van de ‘bestsellercultuur’ die 
opkwam in de jaren zestig van de vorige eeuw. 

Het is het klassieke spel tussen eigenzinnige nieuw-
komers en de traditionele, gevestigde instituties. Maar 
hoewel de spelregels gelijk zijn, kunnen startposities 
sterk uiteenlopen. Mare: ‘Veel kleinere initiatieven 
ontstaan vanuit een diepe passie of liefhebberij; finan-
ciële middelen zijn er nauwelijks. Voor marketing is  
bijvoorbeeld vaak weinig budget, waardoor de bekend-
heid gering blijft.’ 

Mare uit haar dankbaarheid voor de sociale media, die 
het de kleinere spelers toch een stukje makkelijker ma-
ken om zichtbaar te zijn. En dan kan het opeens snel 
gaan: spoken word lijkt steeds vaker zijn weg naar de 
grotere uitgeverijen te vinden, met als recent voorbeeld 
het boek Laten we het er maar niet over hebben van rap-
per en dichter Akwasi, dat verscheen bij Ambo|Anthos.

De vraag rest: waarom zou je spoken word, een kunst-
vorm die zich juist onderscheidt door zijn voordracht, op 
papier willen zetten? Mare denkt even na. ‘Enerzijds on-
dermijn je daarmee inderdaad een beetje je eigen disci-
pline’, zegt ze uiteindelijk. ‘Maar sommige dingen zijn zo 
mooi, dat het jammer is dat ze niet gepubliceerd of vast-
gelegd worden. Een boek vereeuwigt kunst: het vervluch-
tigt niet, je kunt het altijd terugpakken.’ Het openslaan 
van En ze leefde nog bevestigt dat belang. Deze woorden 
wil je vaker dan één avond horen. 

Zou het niet deze anything goes-mentaliteit zijn die spo-
ken word soms nog zijn ondergeschikte status geeft? 
Willen we voorgeschoteld krijgen wat ‘goed’ is, in plaats 
van zelf oordelen? Als iets door de ‘smaakmakers’ – de 
vooraanstaande uitgeverijen, belangrijke recensenten, 
noem maar op – erkend is als literatuur, dan zal het dat 
wel zijn, toch? Dan kunnen we er veilig van houden. Maar 
losse voordrachten van mensen die een straat verderop 
wonen? Zonder poortwachters? Dat is als zelf uitzoeken 
of de melk nog niet over datum is.

De vanzelfsprekende vervolgvraag is: waaróm houden 
we van literatuur? Omdat het ons een bepaalde status 
verleent? Omdat we cultureel onderlegd willen zijn? 
Mee willen deinen in een collectief in stand gehouden 
luchtbel? Of omdat het ons werkelijk raakt, in vervoering 
brengt, ons iets leert, laat twijfelen of doet groeien? 

Dat is geen verwijt naar de literaire wereld zoals die be-
staat – die creëren we immers samen –, maar wel een op-
roep aan het individu om een eigen smaak te ontdekken 
en ontwikkelen. Spoken word biedt de gelegenheid om 
verhalen te horen waarvan je niet wist dat ze bestaan.

Mare legt uit: ‘Als je verschillende mensen met uiteen-
lopende leeftijden en achtergronden een platform geeft 
om te schrijven, dan ontstaan er allerlei soorten verha-
len en schrijfstijlen. Dat is interessant. Dán heb je het 
over inclusiviteit.’ Over diversiteit wil Mare het niet heb-
ben. ‘Zoals Seada Nourhussen het ooit in een column in 
Trouw [november 2017] verwoordde: diversiteit is een 
nietszeggende term geworden, tegenwoordig vooral ge-
bruikt om subsidiepotten open te breken. Om vervolgens 
een beleid door te voeren dat allesbehalve inclusief is.’ 

Spoken word gaat vaker hand in 
hand met de term inclusiviteit. In 
maart 2018 kopte een artikel in 
Het Parool door Dieuwertje Mer-
tens: ‘Doorbreek dat witte bastion’. 
Met als ondertitel: ‘Spoken word 
draagt bij aan inclusieve litera-
tuur’. De Nederlandse poëzie zou  
‘wit en hoogopgeleid’ zijn, maar 
‘dichters met andere achtergron-
den’ zouden nu ook hun weg naar 
de uitgeverij vinden – ‘onder meer 
via spoken word’. Mertens haalt 
Babs Gons aan, de ‘spoken word-
goeroe’, die eveneens het gebrek 
aan ‘culturele diversiteit in het 
dichterslandschap’ signaleert. Dat 
heeft volgens haar ook met taalbe-
heersing te maken: voor mensen 

die niet in Nederland zijn opgegroeid, kan grammatica 
een struikelblok vormen. Dan biedt spoken word uit-
komst. Daar draait het namelijk niet zozeer om correct-
heid, maar veel meer om ‘het verhaal en de passie in de 
taal’, betoogt Gons. 

Tegengeluiden en liefhebberij 
Hoewel Mare van mening is dat de literaire wereld haar 
blik best wat mag verruimen, ziet ze geen reden tot on-
rust. ‘Dit soort dingen lost zichzelf vaak op. Er ontstaan 
nieuwe initiatieven, uitgeverijen zoals Rorschach en 
Chaos [feministische uitgeverij opgericht in 2017, red.], 
die gaan meespelen in het veld.’ Een vluchtige blik op het 
verleden leert dat dit inderdaad het geval is: denk   
 

WILLEN WE 
VOORGESCHOTELD 

KRIJGEN WAT ‘GOED’ IS, 
IN PLAATS VAN ZELF 

OORDELEN?

HET LUCHTIGE AAN ZUCHTEN

Maar er is ook voetballen in de kamer. 

Er is het toepassen van de kennis die je 

wél hebt. Er is de komma die het langer 

laat duren, het knakkende geluid van 

chocolade. Het woestfrisse gevoel na 

tandenpoetsen onder de douche. 

– Mare Groen 

ZELFVERTROUWEN

genoegen nemen met minder

omdat cultuur roept 

de druk schreeuwt 

omdat trouwen de norm is 

vrijgezel staat gelijk aan minderwaardig 

omdat zij verwachten 

maar niet vertrouwen 

horen wij te trouwen?

- Zeinab El Bouni

Uit: En ze leefde nog
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Toen ik mensen vertelde dat ik in 
Manchester zou gaan studeren, 
kreeg ik vaak een beleefde 

‘oh..Wat leuk’, gevolgd door een spits- 
vondige opmerking over het voetbal. 
Weinigen in mijn omgeving hadden, buiten 
de United/City-rivaliteit en eventueel 
Oasis, een uitgekristalliseerd beeld van 
Manchester. Ook ik viel binnen die cate-
gorie. En dat heeft eigenlijk alleen maar 
goed uitgepakt. 

Manchester is de geboorteplaats van de 
industriële revolutie. Het is een ietwat vuige 
stad die mij gelijk aan Berlijn deed denken. 
De stad is allesbehalve aangeharkt, heeft 
wat rauwe kantjes en de beste plekjes zijn 
verborgen. Anders dan Berlijn ademt deze 
stad de 19eeeuw met zijn neogotische 
bibliotheken, smalle kanalen zoals die 
in Peaky Blinders en rood bakstenen 
industriële gebouwen. In de 19eeeuw stond 
Manchester bekend als de eerste moderne, 
industriële stad. Marx en Engels hebben hier 
nog gestudeerd en gewoond. De Suffragette-
beweging voor vrouwenkiesrecht is hier 
ontstaan. Vruchtbare grond voor een 
geschiedenisstudent.

Northerners vs Southerners
Deze hoofdstad van ‘Het Noorden’ is 
ontsnapt aan het toerisme en het eindeloze 
verkeer van Londen. De mensen zijn 
enorm vriendelijk en bedanken o.a. hun 
buschauffeur bij het in- en uitstappen. 
Eigenlijk is Manchester net een uit de hand 
gelopen Jordaan. Men neemt elk excuus aan 
om een praatje te maken. Het onderwerp is 

van klein belang; hoewel het weer en lekker 
eten favoriet zijn. 

Onlangs zat ik in de bus naar huis met een 
vriend die mij vertelde over zijn favoriete 
restaurant in Manchester. De man voor ons 

draaide zich na enkele seconden om en 
deelde enthousiast mee dat dit restaurant 
ook zíjn favoriet was. Wat volgde was 
een opgewekte discussie over welke 
currygerecht dan wel de beste was en de 

conclusie dat dit restaurant toch echt de beste 
curry van Manchester had. De ‘Mancunians’ 
zijn dan ook trots op hun vriendelijkheid. Ze 
zien die als een van de essentiële verschillen 
tussen de ‘northerners’ en ‘southerners’ uit 
o.a. Londen. Verder komen de noordelijke 
karakteristieken neer op vreemde 
eetcombinaties, goedkoper bier en het 
weigeren van het dragen van een jas.

Muzikale bunkers
Manchester is boven alles een muziekstad. 
De meeste barretjes en pubs hebben 
meerdere malen per week livemuziek van 
hoge kwaliteit. Vaak is dat gratis en in het 
weekend een paar pond. In barretjes of zalen 
heeft de muziek de volledige aandacht van 
alle bezoekers. Erg prettig en wel wat anders 
dan vaak bij de Nederlandse poppodia 
te zien is. Na afloop staan de muzikanten 
tussen de bewonderaars en wordt er samen 
nagepraat over die muziek. De hele stad is 
bezig met muziek, elke avond van de week: 
van oude loodsen met experimentele techno 
tot grote concertzalen en barretjes niet 
groter dan een woonkamer waar een groep 
muzikanten optreedt.

Een gouden tip is Temple, een verborgen 
ondergrondse bar in oude openbare toi-
letten. In Temple passen niet meer dan 
twintig mensen. Je kunt er platen draaien op 
een oude jukebox of de nabijgelegen Big 
Hands van dezelfde eigenaar bezoeken voor 
wat alternatieve livemuziek. Big Hands en 
Temple zijn net gekraakte bunkers, waar je je 
even voor de buitenwereld kan verstoppen.  
Heel aantrekkelijk in deze Brexit-tijden. 

BUITENLANDERVARING
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EIGENLIJK IS 
MANCHESTER NET 
EEN UIT DE HAND 

GELOPEN JORDAAN

Manchester: beetje vuig, 
maar wel lekker

In deze rubriek delen studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen hun 
ervaringen van uitwisselingen met universiteiten in het buitenland. Deze maand Rosa 

Uijtewaal vanuit Manchester in Engeland.
Tekst /// Rosa Uijtewaal    Beeld /// Elianne KoolstraI edere maand komt ze een dag op be-

zoek, mijn oma. Omdat ik vrijwel nooit 
een middag bij haar langskom, een 

kopje koffie drink, een appeltaartpunt eet en 
klets over het weer, doet ze dat bij mij. Vijf-
enzeventig jaar is ze en eens in de vier we-
ken reist ze ruim twee uur met de trein naar 
Amsterdam. Steevast heeft ze een doosje 
kersenvlaai, een zak met krentenbollen of 
andere zoetigheid onder haar arm geklemd. 
De laatste keer nam ze zelfs verse eitjes mee, 
met korreltjes zout verpakt in aluminium-
folie. ‘Dag meisje.’ Ze geeft me een kus. De 
kersenvlaai drukt ze in mijn handen. Ik moet 
natuurlijk wel goed blijven eten.

Meestal doen we niet veel op zo’n dag. We 
drinken koffie, kijken naar mensen die 
over de grachten fietsen, eten wat. Soms 
bezoeken we een museum of gaan we 
winkelen in de stad. Toen ze er vorige week 
was, vertelde ze me over het dipje dat ze 
jaarlijks doormaakt in de winter. Als de 
dagen korter en de nachten kouder worden, 
realiseert ze zich hoe eenzaam ze is. ‘Ik ben 
altijd alleen in dat grote huis. Het wordt ook 
zulk somber weer. Ik heb de zon al dagen 
niet gezien.’ Ik verzwijg dat het al drie dagen 
zonnig is in de stad. Momenten voordat haar 
trein het Centraal Station binnenreed, was 
de lucht nog blauw. Ik zeg er niks over. Ze 
heeft het al zo zwaar.

We lopen over het Spui. Ze zou zo graag 
eens een rondvaart maken. We stappen 
samen in een boot en nemen plaats op een 
smal houten bankje, ingeklemd tussen een 
Duits echtpaar en een Amerikaanse toerist 
met een gigantisch fototoestel om zijn 
nek. Hij legt iedere beweging van de boot 
nauwkeurig vast. Oma kijkt haar ogen uit. 
Ze wijst naar het Bijbels Museum, dat ze 
als kind eens met een schoolreisje bezocht. 
Verbaasd staart ze naar de enorme rij voor 
het Anne Frank Huis. Ze probeert de mensen 
te tellen, maar de boot is sneller dan haar 
rekenvermogen. Na een uurtje staan we 
weer aan wal. Het heeft de hele rit geregend. 
Ik breng haar naar het station. ‘Dag meisje.’ 
Ze geeft me een kus.

Een dag later bel ik haar. Dat ik het zo fijn 
heb gehad en of ze goed is thuis gekomen. 
Dat de zon weer straalt vandaag. Ze zucht. 
‘De zon kruipt hier net een beetje weg. Hij 
moet me blijkbaar niet.’ 

Een stad zonder zon

Tekst /// Andrea Huntjens    Beeld /// Karen ZijlCOLUMN | ANDREA
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Op dit moment is de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste eeuw van historica Els 
Kloek te zien in het Amsterdam Museum, naar aanleiding van haar gelijknamige boek. 
Zij laat ons kennismaken met bijzondere en belangrijke vrouwen uit de Nederlandse 
geschiedenis. Van politici tot kunstenaars, van atleten tot academici. Dit gaf Babel het 
excuus om een paar van onze eigen UvA kopstukken uit te lichten. Sommige vrouwen 

zijn geleend uit de lijst van Kloek, maar er zijn ook vrouwen waarvan wij vonden dat die 
genoemd moesten worden. Hoe veroverden deze vrouwen een plekje in deze canon?

Tekst /// Cornelis van der Plas en Kay Rutten    Beeld /// Imke Chatrou
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prestaties van vrouwen; vrouwelijke historici begonnen 
wél aandacht te schenken aan de rol die vrouwen hebben 
gespeeld in onze geschiedschrijving.

Wegbereiders 
Tussen de 1001 vrouwen van de tentoonstelling vonden 
we de historica Johanna Naber (1859-1941). Tijdens haar 
leven publiceerde ze een groot aantal biografieën van 
vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Misschien wel 
haar meest befaamde werk is het boek Wegbereidsters uit 
1909: een geschiedenis van vrouwen die de weg hadden 
vrijgemaakt voor de Nederlandse vrouwenbeweging. Als 
historica, hoewel zonder graad, was ze geen lichtgewicht. 
De befaamde historicus H.Th. Colenbrander (1871-
1945) leunde – naar verluidt iets te veel – op Nabers 
standaardwerk over de Franse tijd toen hij een monografie 
over dezelfde periode schreef. 

Haar nalatenschap is niet gering geweest. Naast 
geschiedschrijving bereikte ze ook een groot publiek met 
het schrijven van humoristisch polemische pamfletten 
over de beperkingen van vrouwenarbeid. Atria, het 
Amsterdamse kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis, heeft ze mede helpen oprichten. 
Verder was ze ook nog actief als gemeenteraadslid voor 
de Vrijheidsbond in Amsterdam, een verre voorloper van 
de VVD.

In 1917 werd in Nederland de eerste vrouwelijke 
hoogleraar benoemd: Johanna Westerdijk (1883-1961). 
Zij werd buitengewoon hoogleraar in de ziekteleer der 
planten (fytopathologie) in Utrecht. In 1930 kreeg zij 
ook nog een leerstoel in Amsterdam. Westerdijk stond 
niet alleen bekend om haar werklust maar ook om haar 
voorliefde voor feesten, drank en dans. Boven haar deur in 
het Phytopathologisch Laboratorium in Amsterdam stond 
haar levensmotto in steen gebeiteld: ‘Werken en feesten 
vormt schoone geesten.’ Ze zou uiteindelijk bijna vijftig 
jaar directeur van het Phytopathologisch Laboratorium 
blijven. Westerdijk bleek een grote stimulans te zijn 
voor vrouwelijke studenten in de biologie. In haar 
laboratorium werkten en promoveerden er eerder nooit 
zo veel vrouwen onder een hoogleraar.

Een nieuwe wind in de academie
Niet elke vrouw uit de lijst heeft constant de wind van 
voren gehad. Het talent van de fonetica Louise Kaiser 
(1891-1973)heeft haar de eerste vrouwelijke lector 
gemaakt aan de Universiteit van Amsterdam. Kaiser 
geldt als een pionier in de fonetiek, waarbij zij zich vooral 
richtte op de bewoners van Urk, die door de geïsoleerde 
ligging van het eiland een interessant onderzoeksobject 
vormden.  Zij deed baanbrekend onderzoek in de fonetiek, 

een onderdeel van de taalkunde dat zich bezighoudt met 
de bestudering van de fysiologische en fysische aspecten 
van spraak. Bij het onderzoek werden onder andere de 
hoogtes van het gehemelten van Urkers opgemeten en 
hun haar- en oogkleur onderzocht. 

Terwijl Kaiser haar baanbrekende werk in relatieve luwte 
kon volbrengen, hadden andere vrouwelijke academici 
het moeilijker. Een daarvan was Derkje Hazewinkel-
Suringa (1889-1970), de eerste vrouwelijke hoogleraar 
aan een Nederlandse rechtenfaculteit en later de eerste 
vrouwelijke decaan van de Gemeentelijke Universiteit, 
de voorloper van de UvA. Haar benoeming tot hoogleraar 
in 1932 deed een hoop stof opwaaien: volgens critici 
had ze weinig ervaring in het specifieke vakgebied; 
strafrecht en strafprocesrecht. Daarnaast was ze ook nog 
eens getrouwd en moeder van drie kinderen, in een tijd 
waarin het gebruikelijk was dat vrouwelijke ambtenaren 
ontslagen werden wanneer zij trouwden. Haar critici 
werden snel de mond gesnoerd, want het naslagwerk 
Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht 
gold jarenlang als het standaardwerk voor beginnende 
strafrechtstudenten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
was zij een van de weinige hoogleraren die zich bleef 
verzetten tegen de invloed van de Duitse bezetter op de 
Amsterdamse universiteit.

Een andere pionier die niet zo moeilijk was om op te 
graven uit de geschiedenis was Emilie Haspels (1894-
1980). De Nederlandse klassieke archeologe deed 
baanbrekend onderzoek in de Anatolische archeologie. 
Na haar promotie bij de École française in 1935 legde 
ze zich eerst vele jaren toe op veldwerk in Turkije. Toen 
de Tweede Wereldoorlog uitbrak kon zij niet terugkeren 
naar Nederland en besloot ze in Istanbul te blijven. Daar 
kreeg ze een aanstelling aan de universiteit. Aldaar bleken 
adequate leermiddelen in haar vakgebied te ontbreken, 
waardoor ze besloot zelf een handboek genaamd Eski 
YunanBoyalıKeramiği in het Turks uit te geven over 
Griekse keramiek. 
Na de oorlog keerde de archeologe terug naar Nederland, 
waar ze in 1946 benoemd werd op de leerstoel Klassieke 
archeologie aan de UvA. Tegelijkertijd werd zij de eerste 
vrouwelijke directeur van het Allard Pierson  

WERKEN EN FEESTEN 
VORMT SCHOONE 

GEESTEN

ACHTERGROND

Om in aanmerking te komen voor een plek in de 
tentoonstelling moet je naast vrouw zijn, ook iets 
voor het eerst gedaan hebben of excelleren in 

een vakgebied. Kloek wil met het boek en de tentoonstel-
ling met name de jonge generatie bereiken en hun door-
dringen van de prestaties van deze vrouwen. Volgens haar 
wordt de maatschappelijke positie van de vrouw tegen-
woordig snel als een vanzelfsprekendheid gezien, terwijl 
die juist zwaar bevochten is. Het is om die reden dat Kloek 
maar liefst 1001 vrouwen aanvoert, om duidelijk te ma-
ken dat die inmiddels vrijwel gelijkwaardige maatschap-
pelijke positie pas zeer recentelijk een feit is. 

Eerste viool spelen
Rond het einde van de negentiende eeuw en aan het begin 
van de twintigste eeuw was dat nog allerminst het geval. 
In deze periode namen steeds minder vrouwen genoegen 
met een plaatsje op de tweede rang en eisten een plek op 
de voorgrond. De opkomst van de vrouwenbeweging 
zorgde er uiteindelijk voor dat meer vrouwen konden stu-
deren en uiteindelijk ook aanstellingen aan universiteiten 
konden bemachtigen. Deze vrouwelijke academici gingen 
op den duur ook andere accenten leggen in hun onder-
zoek dan hun mannelijke collega’s. De door mannen gedo-
mineerde wetenschap had lange tijd weinig oog  voor de 

Vrouwen op de voorgrond

ACHTERGROND
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Op het eerste gezicht klinkt afvalverwerking niet 
heel spectaculair, maar Daan weet al gauw uit 
te leggen waarom het wél boeiend is: ‘Het leuke 

aan afval is dat het over de hele wereld een probleem 
is, maar altijd op microniveau wordt aangepakt. Je 
hebt communicatie nodig om bewoners van een stad 
hun eigen troep te laten scheiden. En dit geeft me de 
mogelijkheid om, als ik uitgekeken ben in Nederland, 
ergens anders op de wereld aan het werk te gaan.’ 

Jakarta
Voordat Daan aan dit project bij de gemeente Amsterdam 
begon, liftte hij naar Suriname – die ervaring heeft hij in 
een boek verwerkt. Daarna ging hij ook nog een tijdje 
naar Indonesië. Het was in de hoofdstad Jakarta waar 
hij voor het eerst in aanraking kwam met de cultuur 
waar hij later verliefd op werd. Maar hij zag er ook wat 
de congestie van vuilnis met een stad kan doen. ‘De stad 
gaat echt in je zitten. Dan bedoel ik niet alleen de cultuur, 
maar ook de bacteriën!’, zegt hij lachend.

‘Toen ik daar was ben ik pas gaan inzien wat een 
probleem slechte afvalverwerking kan zijn. Mensen 
gooien alles gewoon op straat of verbranden het.’ 
Eenmaal terug in Nederland wilde Daan iets betekenen 
voor Jakarta en zijn afvalprobleem. Een project is er 
uiteindelijk niet van gekomen, maar hij kwam zo wel in 
aanraking met een stichting die vanuit Nederland deze 
problematiek in de Indonesische provincie Papoea 
aanpakt. 

Alleen met het grootste 
gemak gooit men het in 

de afvalbak

Museum. Haar hoogleraarschap bleef ze combineren met 
veldwerk en bij haar emiraat in 1965 ontving Haspels de 
onderscheiding van Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw.

Veelzijdige politica’s
Hoewel Kloek zich voornamelijk richt op Nederlandse 
vrouwen van naam die al overleden zijn, vinden wij het 
belangrijk om ook een aantal levende vrouwen in de 
spotlight te zetten. Iemand die bijvoorbeeld absoluut niet 
mag ontbreken is jonkvrouwe Jacqueline de Savornin 
Lohman (1933), hoogleraar andragogie aan de UvA. 
Adragogie is een stroming binnen de pedagogiek over 
de opvoeding en vorming van volwassenen. Lohman 
specialiseerde zich vooral in thema’s rondom gedwongen 
en vrijwillige hulpverlening. Naast hoogleraar was zij een 
van de initiatoren van de politieke partij D66 en voor die 
partij zat zij ook enkele jaren in de Eerste Kamer. Inmiddels 
is ze met emiraat en geeft geen colleges meer, maar ze zit 
niet stil: sinds 2003 treedt zij op als cabaretière. 

Sommige vrouwen veroverden een plekje in de geschie-
denisboeken op een minder conventionele wijze. Een  
voorbeeld van zo iemand is Annemarie Grewel (1935-
1998). Zij was, als pedagoge, activiste, politica en be-
stuurder, een zwaargewicht. Naar eigen zeggen was ze  
drievoudig gehandicapt: ze was van joodse komaf, les-
bisch en feministe. 

Die zelfbenoemde achterstand belette haar overigens 
niet om stevig op de voorgrond te treden: zo was ze tus-
sen 1975 en 1981 voorzitter van de Partij van de Arbeid 
en bekleedde ze nevenfuncties als voorzitter van de Uni-
versiteitsraad van Amsterdam. Dit waren maar een paar 
van de vele voorzittersfuncties die ze had. Vandaar dat ze 
ook wel dé voorzitter van Nederland werd genoemd. Haar 
rappe en scherpe tong, eigenzinnigheid en humor maakte 
haar overal een bijzondere verschijning doordat ze zich 
door niets of niemand iets wijs liet maken. Hier maakte ze 
dan ook goed gebruik van als lid van de Eerste Kamer en 
columniste. Zo wilde ze alle boeken van Willem Frederik 
Hermans uit de bibliotheken van Amsterdam laten verwij-
deren, omdat Hermans’ bezoek aan Zuid-Afrika de boycot 

tegen dit land zou hebben geschonden.Voor Grewel was 
vrouwenemancipatiewel belangrijk, maar het ging haar 
meer om het opheffen van sociale ongelijkheid. De positie 
van de vrouw was voor haar slechts een onderdeel van dat 
doel. 

Vandaag de dag, nu er meer vrouwelijke studenten op de 
UvA rondlopen dan mannelijke, en ook het aantal benoe-
mingen van vrouwelijke hoogleraren steeds verder stijgt, 
is het makkelijk om het belang van de geschiedenis van 
bovenstaande pioniers uit het oog te verliezen. Wie denkt 
dat de positie van de vrouw een vanzelfsprekendheid is 
moet toch eens even langsgaan bij de tentoonstelling over 
deze wegbereiders. Juist ook om de huidige maatschappe-
lijke positie van de vrouw in Nederland op haar waarde te 
blijven schatten. 

Benieuwd naar nog meer vrouwelijke pioniers aan de 
UvA? Tot en met 19 maart kun jein het museumcafé van 
het Allard Pierson Museum, naast Emilie Haspels, de por-
tretten en biografieën van tien andere belangrijke vrou-
wen uit de geschiedenis van de UvA bewonderen. De toe-
gang is gratis, maar de ervaring onbetaalbaar. 

NIET ELKE VROUW 
UIT DE LIJST HEEFT 

CONSTANT DE WIND 
VAN VOREN GEHAD

ACHTERGROND UITGELICHT

Hoe pas je creativiteit en psychologie toe op gemeentelijk afvalbeleid? 
Babel spreekt deze maand in Uitgelicht met Daan Goppel, projectleider bij 

de gemeentelijke afvalverwerking van Amsterdam. Hij weet in zijn werk, 
door middel van psychologische duwtjes in de rug, mensen beter hun 

vuilnis te laten verwerken – zelfs zonder dat ze dat door hebben!
Tekst /// Cornelis van der Plas    Beeld /// Elianne Koolstra
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Wist je dat?

Wist je dat het aantal studenten aan de UvA dit 
studiejaar met maar liefst vijf procent is toe-
genomen? Het aantal internationale studenten 
groeit zelfs nog harder, dit studiejaar zijn er 
maar liefst 31 procent méér dan vorig jaar. De 
gevolgen merken we allemaal, of we nu colleges 
in een tent moeten volgen op Roeterseiland, of 
omdat je opnieuw geen plekje kan bemachtigen 
in de UB.

Gelukkig neemt onze universiteit geen halve 
maatregelen. Zo zijn er 750 studieplekken bij-
gekomen in leegstaande collegezalen. Of nou ja, 
alleen in de tentamenperiode, en mits de col-
legezalen beschikbaar zijn. Daarnaast wordt er 
ook wat gedaan aan de nijpende woningnood 
van internationale studenten. De UvA heeft  

namelijk een lucratieve deal gesloten met  
studentenhuisvester en antikraak-multinatio-
nal Camelot. Hetzelfde Camelot dat in zijn kan-
toor een illegale studio verhuurde aan toeristen. 
Hetzelfde Camelot dat huurders verplicht twee-
duizend euro borg te betalen voor hun studio-
tje. Die Camelot gaat aan 150 internationale 
studenten huisvesting bieden, ergens op een 
industrieterrein vlakbij station Sloterdijk.

Erg nobel natuurlijk allemaal, maar het voelt 
een beetje als water naar de zee dragen. In een 
nogal dubieuze en lekke emmer bovendien.
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‘Met deze ervaring ben ik uiteindelijk terecht gekomen 
bij de gemeente Amsterdam, om hier aan de slag te 
gaan met ons eigen afvalprobleem.’ Daan heeft voor de 
gemeente Amsterdam een nieuwe papierbak ontwikkeld 
die je misschien al in het straatbeeld van de stad hebt 
gezien. ‘Doordat mensen steeds meer pakketjes 
via internet bestellen, gebeurt het steeds vaker dat 
kartonnen dozen naast de vuilnisbakken komen te staan. 
De kleppen van oude bakken zijn meer gemaakt voor 
krant- en tijdschriftformaat. Nu mensen steeds meer 
karton van groter formaat moeten verwerken, wordt er 
al snel gedacht: “dit is een hoop werk. Ik pleur het er wel 
naast.”’

Open deuren intrappen
Volgens Daan is deze gedachte best een logische 
reactie, gezien mensen van nature zo min mogelijk 
energie in dagelijkse taken willen steken. Om dit op 
te lossen is er een ‘interventie’ nodig in de keten van 
de afvalverwerking. ‘Negentig procent van al onze 
handelingen komt onbewust tot stand’ zegt Daan, ‘dus 
ook afval verwerken’. Als je het middel verandert, dan 
verandert ook de handeling. Iets heel simpels als een 
bredere klep installeren, helpt mensen al om onbewust 
beter hun karton weg te gooien. 

Naast onbewuste heb je ook bewuste prikkels nodig 
om mensen te activeren. Je kunt bijvoorbeeld kleuren 
gebruiken om aan te geven waar wat hoort. Dit kan ook 
door het gebruik van dikke pijlen of duidelijke plaatjes 
van figuren die het goede voorbeeld geven. ‘Misschien 
klinkt het allemaal als een open deur, maar het is 
belangrijk om mensen rationeel aan je zijde te hebben 
als je ze iets wilt laten doen. Je moet even het bewustzijn 
van mensen activeren.’ 

Heersende normen
Een valkuil bij het ontwerpen van een papierbak is 
dat je het te betuttelend of te belerend kan maken. ‘Als 
je een norm communiceert, dan kan dat weerstand 

oproepen. Mensen voelen zich dan beperkt in hun 
eigen mogelijkheden. Het wordt over het algemeen als 
vervelend ervaren als iets of iemand zich met je gedrag 
bemoeit.’ 

Daan probeert deze effecten te omzeilen door in te 
spelen op groepsgedrag. ‘De mens is geneigd om zich te 
verhouden naar anderen binnen hun omgeving. Zo zie 
je dat er sneller iets naast de container wordt gezet als 
anderen dat ook doen. Mensen lezen af aan de omgeving 
wat ze wel en niet kunnen maken’, zegt hij. ‘Je wordt 
getriggerd om bewust na te denken als ergens een 
bepaalde norm wordt gedeeld.’ 

Dit sluit aan op iets wat in het begin van het gesprek aan 
bod kwam. Daan vertelde een verhaal van een inwoner 
van Jakarta die een soortgelijke ervaring had als hijzelf. 
Toen deze persoon in Nederland was, werd hij zich 
ineens bewust van hoe raar het eigenlijk is dat mensen 
in Indonesië alles zomaar op straat gooien. Door te zien 
hoe bewust we hier met afval omgaan, ging hij zich 
ergeren aan de troep die in zijn eigen land op straat lag. 
Zo creëren papierbakken als die van Daan een omgeving 
die toont dat het anders kan – maar vooral makkelijker. 
Zie het als een duwtje in de goede richting. 
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Ik zat in de trein. Ze kwam van ADE. Zo 
faux-Brits uitgesproken. Ee-die-ie.

Ik kwam net van een etentje met m'n familie 
na m’n diploma-uitreiking in Amsterdam en 
het was ‘s avonds laat. 

Toen ik ging zitten keek ze me al intens 
en poeslief glimlachend aan. Ze had zo’n 
zilveren, half doorschijnende glitterlegging 
aan en blauwe oogschaduw op. Ongeveer 45 
jaar, schat ik.

Een minuut of vijf nadat de trein was 
vertrokken complimenteerde ze me met 
m'n kleding. Ik was in pak. Specifiek m'n 
gekleurde sokken vond ze schijnbaar leuk. 
Ik had al eens gehoord dat mannen in 
pak het equivalent zijn van een vrouw in 
lingerie, maar echt vrolijk werd ik niet van 
dit compliment. 

Tien minuten verder, ik zit stoïcijns naar m’n 
telefoon te kijken, en ze vraagt of ik uit m'n 
werk kom. Het pak, weet je wel. 

Ik zeg dat ik net m'n bachelor heb gekregen, 
in de hoop dat ze doorheeft dat ik toch wel 
echt een stukje jonger ben.

‘Oh wat leuk! Wat voor bachelor?’ 

‘Geschiedenis’, mompel ik, terwijl ik mijn 
ogen afwend. 

‘Ik hoor je niet zo, wat studeer je precies?’ 
zegt ze, flirterig. Niet onaardig, hoor.

‘Geschiedenis.’ 

‘Oh wat leuk, wat bestudeer je dan allemaal?’ 
terwijl haar been door het geschud van de 
trein geheel toevallig tegen het mijne komt. 
We zitten in een vierzit tegenover elkaar. Ik 
in het hoekje, zij aan het gangpad. 

Ik zit de hele tijd op m’n mobiel. Ze moet toch 
doorhebben dat ik echt niet geïnteresseerd 
ben?
 
We zijn bijna op Utrecht Centraal, waar ik 
eruit moet. Blijkbaar moet zij er ook uit. 
Ze staat vlak voor het station al op en zegt 
nog even: ‘Je weet nooit wat je mist als je 't 
niet hebt geprobeerd’, terwijl ze haar hand 
op m'n knie legt. Ik doe alsof ik nog verder 
moet en loop door twee coupés naar een 
andere uitgang. 

-

Ik fiets door de regen naar huis en ik denk 
na over wat ik net heb meegemaakt. Ik heb 
de dagen daarna af en toe de neiging om dit 
verhaal aan vrienden te vertellen. Grappig  
toch? Misschien is het grappig omdat het 
mij één keer overkomen is in tweeëntwintig 
jaar en omdat ik naar huis kon fietsen 
zonder bang te zijn achtervolgd te worden.  

En ik vraag me hard doortrappend af, 
moet je eerst zoiets mee maken om écht 
te kunnen begrijpen wat voor vrouwen de 
normaalste zaak van de wereld is? Elke dag 
weer, jarenlang, en dan af en toe mét gevaar 
voor eigen leven. Hopelijk blijft het voor mij 
bij deze ene keer en dat wens ik iedereen 
toe. Het is helemaal niet grappig.

Glitterlegging
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