
Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam

SCHRIJFSTER 
MIRA FETICU 
VOND REDDING 
IN LITERATUUR

PAUL WITTEMAN 
OVER VIJFTIG JAAR 
PARLEMENTAIRE 
JOURNALISTIEK 

FILOSOOF AD 
VERBRUGGE WERPT 
EEN HELDERE BLIK 
OP DE ROES

Fe
br

ua
ri

20
19

Ja
ar

ga
ng

 2
7

Nu
m

m
er

 5



ACHTERGROND  
Maarten Reesink over het be-
lang van Mens-Dier Studies 19

GELEZEN GELUISTERD 
GEZIEN   
Een voorstelling van Stefano 
Keizers: tussen gekte en 
genialiteit 10

ILLUSTRATIEHOOFDREDACTIONEEL INHOUD

REPORTAGE   
De gloriedagen van ADM 12

Voorbij de vergetelheid
In bepaalde situaties kijken we liever weg. Dompelen we onszelf onder in een roes van aan-
gename vergetelheid. Soms doen we dat met ons volle verstand, vaker vanuit het verraderlijke 
onbewuste. Maar er komt altijd een moment – dagen, maanden, decennia of eeuwen later 
– waarop de waarheid ons inhaalt. Waarop we inzien wat we doen, waarom we dat doen, en 

welke gevolgen eraan kleven. 

Over deze confrontatie, en wat daaraan voorafgaat, gaan we in gesprek met filosoof Af 
Verbugge. Eind 2018 onderzocht hij in het programma Onderstromen het fenomeen van de 
roes. Daarvoor ging hij op pad in het weelderige dorp Bloemendaal. Hij maakte er kennis met 
vergetelheid veroorzaakt door drugs, luxe en bedrieglijke perfectie. Waarom doen we er soms 
alles aan om onszelf even kwijt te raken? En welke gevolgen heeft dit voor de kwaliteit van 

ons leven? 

Naast individuele vergetelheid bestaat er de collectieve variant – de geschiedenisboeken staan 
er vol mee. Ongeschreven regels, tradities en doctrines bepalen welke aspecten we onder ogen 

zien, en welke we al dan niet bewust negeren. 

Dat geldt ook voor de wetenschap. Wat is het waard om bestudeerd te worden, en wat niet? 
Welke onderzoeksgebieden ontbreekt het steevast aan aandacht? Neem het vak Human-
Animal Studies, dat Maarten Reesink sinds kort aan de UvA doceert. Een academische kijk op 
de relaties tussen mens en dier, en dat ook nog eens binnen de Geesteswetenschappen, roept 
al snel spot op. ‘Dierengekkies’, is Reesink zijn sceptici vaak voor. In deze Babel willen we 

afrekenen met dit soort intellectuele zelfgenoegzaamheid. 

Want hoe kan het dat idealisme en compassie nog zo vaak een afwerende reactie opleveren 
binnen de universiteitsmuren? Wetenschap is en blijft mensenwerk, en ontkenning van 
menselijkheid is, op z’n zachts gezegd, onnodig. De mythe van afzonderlijke, gescheiden 
disciplines zijn we al voorbij. Laten we dan ook een wezenlijke poging doen om de illusionaire 

scheiding tussen intellect en emotie te doorbreken.

Vergetelheid voorziet in de illusie van genot, van comfort. We kunnen leven van weekend 
tot weekend, ons begraven in sociale media en games, wegkijken van het lot van mensen 
en dieren om ons heen, ons verschuilen achter ons onfeilbaar veronderstelde ratio. Tot de 

gevolgen zich kenbaar maken. 

Om duurzame veranderingen in gang te brengen, is een eerlijke, heldere, onbevangen blik nodig 
op wie wij als mensen zijn, en hoe ons gedrag zich manifesteert. Wetenschap is grenzeloze 
nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen. Het grootste risico van objectiviteit vormen onze 

blinde vlekken. Onze individuele en collectieve roes.

Ook wij hebben nog een lange weg te gaan. 
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woningbouwprojecten en scholen die uit baksteen bestonden. 
Gaudí daarentegen had ietwat andere idealen, hij bouwde namelijk 
meer voor het geloof en de bourgeoisie. De Sagrada Família is een 
onmiskenbaar voorbeeld van dit ideaal. Toch creëerde hij, ondanks 
zijn vele werk voor de kerk en bourgeoisie, een grote ruimte voor 
een arbeiderscoöperatie, en ook het beroemde Park Güell was 
bedoeld als woongebied. Lubbers zegt hierover: ‘Park Güell laat zien 
dat Gaudí zich bezighield met sociale hervormingen. Het idee van het 
park als woongebied werd echter geen succes, al trok Gaudí zelf wel 
in een van de huizen.’ 

Zowel de Amsterdamse School als Gaudí lieten zich inspireren door 
de natuur. Dit is te zien aan de fantasievolle, organische vormen 
en de versierde gevels van beide stijlen. Terwijl de versiering bij 
de Amsterdamse School nog redelijk subtiel is, is het bij Gaudí 
een stuk uitbundiger met name als het gaat om kleurgebruik. Een  
goed voorbeeld is het huis van Vicens ‘Toen Gaudí de opdracht voor 
dat huis kreeg, ging hij naar de plaats waar het gebouwd moest 
worden. Hij zag daar een veld vol afrikaantjes en vond het zonde  
om over ze heen te bouwen. Om toch de bloemen niet helemaal te 
laten verdwijnen, besloot hij de bloemen op het huis te verwerken. 
Dit resulteerde erin dat hij tegels met afrikaantjes erop afdrukte. 
Deze tegels zijn een groot onderdeel van de gevel van het  
huis. Gaudí kijkt dus naar zijn directe omgeving voor inspiratie. 
Hij ziet de natuur als de werkelijke kunstenaar; hijzelf kopieert  
dit enkel.’

Totaalkunstwerk
‘De gebouwen van Gaudí kunnen worden gezien als beeldhouw-
werken. Als je zo’n gebouw ziet hoef je niet meteen te snappen hoe 
het in elkaar zit. Het gaat veel meer om de schoonheid en de vorm 
van het gebouw dan om zijn eigenlijke functie. Dit is tevens ook een 
ideaal van de Amsterdamse School.’ 

Hoe reageerden mensen in die tijd hier dan op? ‘Veel mensen 
vinden de gebouwen van Gaudí lelijk. Ook in zijn tijd werd het too 
much gevonden. Toch werd zijn werk ook fascinerend gevonden, 
vooral omdat het niet helemaal paste bij het grijze karakter van de 
Industriële Revolutie.’

Volgens Lubbers is het opvallend dat Gaudí en de architecten van 
de Amsterdamse School alles zo ontwierpen dat alle elementen 
met elkaar samenvallen. De buitenkant van de gebouwen komt 
volledig overeen met het interieur. Voor de deuren, handvatten 
en schoorstenen werden hele precieze ontwerpen gemaakt. ‘De 
gebouwen worden zo een totaalkunstwerk.’

Zelf houdt Lubbers meer van wat strakkere architectuur. ‘Eerlijk 
gezegd vond ik het werk van Gaudí altijd maar een ratjetoe. Maar na 
anderhalf jaar gewerkt te hebben aan deze tentoonstelling heb ik er 
veel waardering voor gekregen. Vooral het gebruik van al die kleine 
details fascineren mij. Er zijn echt zó veel details, en elk detail draagt 
bij aan de eenheid in zijn bouwwerk.’ 

zelf: ‘Sinds het museum is opgericht komen er vaak mensen die zeg-
gen dat Het Schip een beetje op het werk van Gaudí lijkt. Ze bedoelen 
hier vaak de golvende gevel mee’, aldus Lubbers. Zo ontstond het idee 
om een tentoonstelling te maken over deze twee moderne architec-
tuurstijlen. 

‘Er is amper iets geschreven over de overeenkomsten tussen Gaudí 
en de Amsterdamse School. Wel vonden we een krantenartikel 
waarin deze vergelijking werd vastgesteld, namelijk in een editie 
van The Illustrated London News uit 1928.’ Volgens Lubbers is het 
bijzonder dat de een niet door de ander geïnspireerd is. ‘Michel de 
Klerk, een van de voornaamste architecten van de Amsterdamse 
School, en Gaudí kenden elkaars werk niet, terwijl het kinderen van 
dezelfde tijd zijn.’ 
 
Bewust van de omgeving
Wat volgens Lubbers het werk van Gaudí interessant maakt, is dat 
hij erg beïnvloed werd door zijn omgeving en de tijd waarin hij 
leefde. Die invloeden verwerkte hij vervolgens in zijn gebouwen. 
Zowel Gaudí als de Amsterdamse School kwamen op in het begin 
van de 20e eeuw. Door de Industriële Revolutie trokken veel mensen 
naar de grote stad en moest er een stadsuitbreiding in Barcelona 
plaatsvinden. Door deze stadsuitbreiding kwam er een hervorming 
van steden. ‘Ze hadden hiervoor nieuwe ontwerpen nodig en hier 
begon Gaudí een belangrijke rol te spelen. Gaudí drukte zijn stempel 
op Barcelona.’

Ook in Amsterdam was er sprake van een stadsuitbreiding, precies 
om dezelfde reden als in Barcelona. De Amsterdamse School wilde 
een nieuwe vorm geven aan deze tijdsperiode door middel van 
arbeiderswoningen. De gebouwen uit deze stijl waren voornamelijk 

DE ODE

D e tentoonstelling Gaudí en de Amsterdamse school heeft een 
breed scala aan objecten die Gaudí heeft gemaakt of die met 
hem te maken hebben. Zo zijn er oude plattegronden en te-

keningen, grote maquettes, foto’s en meubels te zien. Het doel van 
deze tentoonstelling is om te tonen hoe het werk van de Catalaanse 
architect overeenkomt met de stijl van de Amsterdamse School. Deze 
bouwkundige stijl kenmerkt zich door het gebruik van expressieve 
vormen. Zo’n soort stijl is ook terug te vinden in Museum Het Schip 

DE ODE

ZIJN GEBOUWEN ZIJN 
KUNSTWERKEN DIE OP 

STRAAT WORDEN GEZET

Laura Lubbers heeft geschiedenis gestudeerd aan 
de Universiteit van Amsterdam. Samen met Nikki 
Manger heeft zij de nieuwe tentoonstelling Gaudí 
en de Amsterdamse School in Museum Het Schip 
tot stand gebracht. 

De taal-
kunstwerken 

van Gaudí
Met de tentoonstelling Gaudí en de Amsterdamse 
School in Museum Het Schip laat Laura Lubbers 

het werk zien van Antoni Gaudí. Deze maand 
brengt zij een ode aan deze briljante, Catalaanse 
architect: ‘Zijn gebouwen zijn kunstwerken die 

op straat worden gezet.’ 
Tekst /// Laura Groenewegen Méndez    Beeld /// Anne Posthuma
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Het fantastische bedrijf 
van de democratie

O p de vleugel in de woonkamer staat 
een lijstje met een foto: het Hilton 
Hotel, maart 1969, een langharige 

muzikant ligt met zijn vrouw in bed, een 
groep journalisten er omheen. Een bordje 
met ‘Bed peace’ hangt boven het bed. Paul 
Witteman wijst een jonge jongen aan met een 
microfoon in zijn hand. ‘Dat ben ik, ongeveer 
even oud als jij nu’.  

Een bescheiden begin van een lange carrière 
in de journalistiek: Elsevier, de VARA-radio, 
Achter het Nieuws en NOVA, voorlopers 
van Nieuwsuur, Barend & Witteman, Pauw 
en Witteman en, tot voor kort, Buitenhof. 
Witteman stopt nu met Buitenhof maar dat 
is niet door gebrek aan interesse; het is hem 
vooral te druk. Dat blijkt ook wel aan de 
boeken en kranten verspreid door zijn huis. 

Op tafel ligt een boek over Ed van Thijn en 
Witteman vraagt mij wie dat is. Als hij hoort 
dat ik niet weet dat dit onze minister van 
Binnenlandse Zaken en burgemeester van 
Amsterdam was, zegt hij met een lach dat het 
toch wel schandalig is dat men dat niet meer 
weet. 

Witteman is een goed geïnformeerde, 
betrokken journalist met een grote staat van 
dienst. De perfecte persoon om mee terug te 
blikken op bijna een halve eeuw media en 
politiek.

Meer of minder Van Mierlo? 
Goed geïnformeerd, dat is de stijl van 
Witteman, en die sluit ook aan bij de pro-
gramma’s die hij maakte. Zeker in een 
programma als Buitenhof, waar interviews 

met politici wel dertig minuten kunnen duren 
en waarbij flinke dossierkennis vereist is. Dat 
soort interviews is gebruikelijk geworden 
en dat is dan ook één van de dingen die 
volgens hem echter beter zijn dan vroeger: 
de kunde van onze politici. In de negentiende 
eeuw zat er natuurlijk een flink aantal 
juristen en hoogleraren in de kamer, maar 
zeker in de tweede helft van de twintigste 
eeuw was dat niet meer het geval. ‘Je had de  
CPN [Communistische Partij van Nederland, 
JD, red.], en de SP is sinds Jan Marijnissen  
ook een sterke arbeiders-georiënteerde 
partij, ook wat betreft haar Kamerleden. 
En bij het CDA en de VVD had je veel 
Kamerleden uit het zakenleven, lang niet 
altijd hoogopgeleid. Tegenwoordig zijn ook 
SP-Kamerleden geen arbeiders meer, dat is 
wel anders nu’.

HET INTERVIEW HET INTERVIEW

Paul Witteman stopt met Buitenhof. Na veertig jaar Den Haag (en Hilversum) zegt hij 
de parlementaire verslaggeving vaarwel. Wat is er veranderd in de politiek, de journalistiek 

en de relatie tussen die twee in de laatste vijftig jaar?
Tekst /// Jan Daalder    Beeld /// Sietske Arnoldus

Paul Witteman (1946) presenteerde politieke 
programma’s op radio en televisie. Voortaan 
is hij alleen nog te zien in Podium Witteman, 
een programma over klassieke muziek op de 
zondagmiddag. 
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van Fortuyn. ‘Ik verbaasde me erover dat 
hij zich zo tot mij richtte, maar vond het 
ook wel weer grappig. Melkert natuurlijk 
niet, hij had zijn persoonlijke relatie met mij 
overschat’. Hoewel Witteman persoonlijk 
meer sympathie had voor de ideeën van 
de PvdA dan voor die van Fortuyn, was en 
is hij van mening dat het een debat was en 
dat een politicus dan zelf moet debatteren. 
‘Dat vertikte hij, en ik vertikte het om hem te 
helpen’. 

Dat debat was misschien ook wel het 
omslagpunt tussen de tijd van de grijze, 
saaie witte mannen en de tijd van de 
eikeltjespyjama’s, De Toppers en proef-
ballonnetjes. Witteman haalt een citaat aan 
van Klaas de Vries, minister in het kabinet-
Kok II, over de ideale politicus: ‘hoe saaier, 
hoe beter. Daar deed hij zelf overigens enorm 
aan mee, want hij was ontiegelijk saai’. Toch 
ziet Witteman daar ook wel iets in: het land 
wordt niet goed bestuurd als opwinding de 
leidraad wordt voor politiek handelen. De 
rol van de journalist is daar vrij significant in, 
tegenwoordig lijken veel journalisten vooral 
bij te dragen aan het maken van opwinding, 
denk maar aan de vele dagelijkse talkshows 
waar kijkcijfers leidend zijn: ‘een echt 
inhoudelijk debat krijg je daar niet’. 

Die journalisten die slechts de rel van de 
dag volgen, dát is waar één van de grote 
bedreigingen voor onze democratie in zit. 
Witteman noemt ze ‘populistische jour-
nalisten’, ze hebben het slechts over die 
dingen waarvan ze denken dat de kijker en 

kiezer ze willen horen. De journalist zou zelf 
moeten bedenken wat er van belang is in de 
politieke arena en dat dan goed uitzoeken. 

Witteman zwakt zijn kritiek op de waan van 
de dag ook enigszins af. Als we alleen nog 
maar Nieuwsuur en Buitenhof hebben dan 
is dat ook niet goed. ‘De rol van Buitenhof 
is iets op de agenda zetten, waar talkshows 
en oppervlakkiger programma’s verder mee 
kunnen. Trickle-down-belangstelling, zou 
je het kunnen noemen’, een verwijzing naar 
de ‘trickle-down economics’ van Reagan en 
Thatcher. 

‘Een man met een originele kijk op 
de dingen’
Er is dus heel wat veranderd in de vervlochten 

werelden van politiek en journalistiek. Er zijn 
meer partijen, met afstandelijkere leiders, en 
de politiek begint steeds meer gelijkenissen 
met de showbizz te vertonen. De kunde van 
politici is één van de lichtpuntjes. Niet gek dat 
Van Mierlo één van de politici is voor wie 
Witteman het meest respect had. Hij kende 
hem goed op persoonlijk vlak, waardeerde 
het dat Van Mierlo veel kennis van zaken had 
met betrekking tot verschillende onder-
werpen, maar misschien wel het belangrijkste 
was dat hij ‘vaak argumenten had die ik nooit 
elders al had gehoord, een man met een 
originele kijk op de dingen. Dat hij dan toch 
zo ver is gekomen in de politiek, dat vind ik 
knap’. Dat de ex-presentator van Buitenhof 
deze dingen kan waarderen, zal voor 
niemand een verrassing zijn. 

Beter beleid wordt niet altijd bereikt door 
hoger opgeleide politici, voegt Witteman 
eraan toe. Maar toch, het komt het werk wel 
ten goede, denkt hij. Er was een aantal van 
dat soort politici dat al snel ‘het geweten 
van Nederland’ werd genoemd en het niveau 
omhoog kon trekken. ‘Mensen als Hans van 
Mierlo [oprichter van D66, JD, red.], om maar 
iemand te noemen, die schreven essays, 
deden mee aan de grote maatschappelijke 
debatten, hadden visie. Iets wat je toch meer 
ziet bij Franse staatslieden. Die uitschieters 
zijn er niet meer, het niveau is nu meer 
evenredig verdeeld.’

Maar niet alleen het opleidingsniveau en de 
kunde van de politici doen ertoe voor het 
functioneren voor de democratie, ook het 
respect dat zij daarvoor op kunnen brengen. 
Witteman roemde onlangs het ‘fantastisch 
bedrijf’ van onze democratie. De democratie 
staat in bijna alle andere landen op een 
lager pitje dan in het onze: ‘Al die minister-
presidenten die niet van een geweldig 
intellectueel niveau waren, die kenden 
wel de regels van het spel’. Ze hielden zich 
aan de regels en hadden respect voor het 
democratisch proces.

Natuurlijk is het hoge opleidingsniveau niet 
alleen maar positief. De ‘diploma-democratie’, 
brengt ook gevaren met zich mee: ‘Politici 
denken soms te kunnen bepalen wat voor 
de kiezer belangrijk is, terwijl die kiezer het 
daar zelf niet altijd mee eens is, die heeft 
vaak liever dat zijn of haar idealen serieuzer 
worden genomen.’ 

Sinds de ‘Fortuyn-revolte’ is de afkeer van 
elitaire politici goed merkbaar geworden. 
De ‘boze burger’ wordt meer en meer naar 
de mond gepraat, onder druk van groot 
electoraal verlies van de gevestigde partijen, 
met name van de PvdA en het CDA. Outsiders 
doen het goed en het aantal nieuwe partijen 
is zienderogen toegenomen.

Versplintering!
Dat heeft geleid tot wat Witteman één 
van de meest zorgwekkende trends vindt: 
versplintering. Dertien politieke partijen 
kent onze Tweede Kamer, en grote kans dat 
dit aantal alleen maar gaat toenemen. In 

1998 waren dat er slechts negen en ook het 
aantal coalitiepartners is gegroeid. De laatste 
keer dat er meer dan drie partijen deel 
uitmaakten van de regering was in 1972; nog 
voor de fusie van de KVP, ARP en CHU tot het 
CDA. Dat gaat ten koste van de daadkracht: 
‘Die dertien kleine clubjes kunnen geen vuist 
maken, want macht is nog steeds de macht 
van het getal, hoe groter de partij, hoe meer 
die te zeggen heeft.’

Een tweede probleem van die versplintering 
is dat die nieuwe ‘clubjes’, die proberen in het 
parlement te komen, weinig echte ideologie 
hebben, volgens Witteman. ‘Het is meestal op 
één A4’tje samen te vatten, misschien omdat 
ze denken dat de ideeën dan makkelijker 
te begrijpen zijn voor de massa, maar ook 
omdat het gewoon niet veel dieper gaat  
dan dat.’ 

Hij is geen voorstander van de one-issuepartij, 
hij heeft persoonlijk liever een partij waarbij 
‘het gehele scala aan eigen opvattingen 
door een partij wordt vertegenwoordigd’. 
Hij geeft het voorbeeld van het feminisme 
in de jaren 60 en 70. Daar is nooit een 
partij voor opgericht, maar binnen de PvdA 
oefenden de ‘Rooie Vrouwen’ veel invloed 
uit: Dat deelbelang werd dus wel degelijk 
vertegenwoordigd, zónder versplintering. 
Daar hebben we geen 50PLUS, DENK en Bij1 
voor nodig.

De reporter en het grijze mannetje
Toch zoekt Witteman de problemen van 
onze democratie niet alleen bij de kiezers of 
de politici. Gedurende zijn loopbaan zijn de 
media ontegenzeggelijk een grotere rol gaan 
spelen in onze democratie. De relatie tussen 
journalist enerzijds en politicus anderzijds 
staat daarmee onder druk. Zo is Witteman 
bijvoorbeeld goed bevriend met Ronald 
Plasterk, voormalig Kamerlid en minister van 
Binnenlandse Zaken, wat hem soms op kritiek 
kwam te staan; niet alleen van ‘reaguurders’, 
ook van collega-journalisten: ‘Je loopt het 
gevaar dat je rekening gaat houden met 
politici die jou in vertrouwen nemen’. 

Die relatie is wel op twee manieren veranderd 
in de loop der jaren. Aan de ene kant is 
die relatie, in de woorden van Witteman, 
‘enigszins bedorven’ door de introductie van 
de persvoorlichter. Daardoor is de afstand 
tussen politicus en journalist soms groot. Aan 
de andere kant is het voor de gerenommeerde 
journalisten soms juist makkelijker om 
vertrouwelijke informatie te krijgen. Dan 
worden de persvoorlichters sneller omzeild. 
Daardoor is er een tweedeling ontstaan 
tussen journalisten die alle privé-nummers 
in hun boekje hebben staan en de groep 
principiële weigeraars, die daarmee niets 
te maken wil hebben. Daarnaast heb je 
natuurlijk nog de beginnende journalisten 
zonder contacten. Als gevolg hiervan is er 
volgens Witteman ook een lichte trend naar 
de principiële onderzoeksjournalistiek, die 
hun eigen agenda bepalen en geen biertjes 
drinken met hun onderzoeksobjecten. Een 
platform als Follow the Money is hiervan een 
voorbeeld, maar ook NRC zet hier meer en 
meer op in.

Een moment waarop Wittemans relaties 
met politici op de proef werd gesteld, is 
het veelbesproken debat dat hij leidde 
op 6 maart 2002, enkele uren na de 
verkiezingsoverwinning van Pim Fortuyn. 
Berucht is de nukkige, arrogante houding 
van PvdA-leider Ad Melkert, die weigerde 
Fortuyn krediet te geven voor zijn grote 
winst en hem zelfs niet aan wilde kijken. 
Melkert richtte zich tot Witteman en 
vermaande hem om toch wat strenger in te 
grijpen in de onorthodoxe debattechnieken 

AL DIE MINISTER-
PRESIDENTEN 
DIE NIET VAN 

EEN GEWELDIG 
INTELLECTUEEL 

NIVEAU WAREN, DIE 
KENDEN WEL DE 
REGELS VAN HET 

SPEL

JE LOOPT HET 
GEVAAR DAT 

JE REKENING GAAT 
HOUDEN MET 

POLITICI DIE JOU 
IN VERTROUWEN 

NEMEN

HET INTERVIEW

8 Babel
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K eizers’ voorstelling bestaat uit 
meerdere onafhankelijke verhalen, 
die de show een chaotisch ka-

rakter bezorgen. Als hij begint met een 
nieuw hoofdstuk, wordt het publiek direct 
ondergedompeld in een nieuw universum 
van zijn belevingswereld. Deze overgangen 
vinden onverwachts plaats. In het begin 
komt dit rommelig over, maar naarmate de 
tijd vordert en men steeds dieper doordringt 
tot zijn belevingswereld, lukt het hem om 
de toeschouwers te onderwerpen aan zijn 
werkwijze.

De manier waarop Keizers de afzonderlijke 
hoofdstukken op een absurdistische wijze 
weet vorm te geven, valt erg in de smaak bij 
verschillende recensenten. Zij gaan voor-
namelijk in op dit specifieke element van zijn 
show, maar vergeten te kijken naar wat zich 
schuilhoudt achter dit absurdisme. Het is 
namelijk mogelijk om een diepere betekenis 
te ontdekken in alle chaos. Deze diepgang 
is bittere noodzaak voor Keizers, want pas 
dan kan hij de balans vinden tussen gekte en 
genialiteit.

Keizers’ zoektocht naar een podium 
De openingsscène begint met een stem die 
wordt geproduceerd vanachter de coulissen. 
Deze stem blijkt uiteraard van Keizers te 
zijn. Hij geeft aan dat er twee vrijwilligers 
nodig zijn om zelf op het podium te kunnen 
komen. Na enkele ongemakkelijke minuten 
verschijnen er twee toeschouwers ten tonele, 
die Keizers daar aantreffen op een brancard. 
Keizers, die volledig vastgeketend zit aan 
het draagbare ziekenbed, wordt door hen 
rechtop neergezet. Hun moment of fame is  
nu al ten einde gekomen. Ze nemen weer 
braaf hun oorspronkelijke positie als toe-
schouwer in.

Keizers begint vervolgens met monotone 
stem zijn biografie op te sommen; een 
ontroerend verhaal waarin hij onder andere 
vertelt dat hij de naam Stefano Keizers heeft 
verzonnen, zodat zijn ouders hem niet voor 
de zoveelste keer zouden zien falen. Na  
deze opsomming valt hij met een flinke knal 
tegen de vlakte. Terwijl hij op de grond ligt, 
worstelt hij zich op panische wijze los uit de 
brancard.  

GELEZEN GELUISTERD GEZIEN

Vorig jaar kwam de cabaretvoorstelling van die ene rare kunstenaar van De Slimste Mens 
uit. Die gast die zich voordoet als Stefano Keizers, maar eigenlijk Gover Meit heet. Nadat 

Keizers zijn gezicht liet zien bij deze populaire televisiequiz, was het tijd voor iets groots en 
vernieuwends: de ontregelende cabaretshow Erg Heel. 

Tekst /// Vincent Kupers    Beeld /// Elianne Koolstra

Wat schuilt er achter 
Keizers’ absurdisme? 

Babel

GELEZEN GELUISTERD GEZIEN

De ontwikkeling van Keizers’ carrière kan 
zonder veel psychologische diepgraverij 
in verband worden gebracht met zijn lij-
densweg op de brancard. Zijn deelname 
aan De Slimste Mens was een belangrijk 
hoofdstuk van zijn carrière. In de tijd vóór 
dat optreden, werd hij nog gezien als die 
ene rare kunstenaar. Door zijn deelname 
kreeg het grote publiek een geruststellender 
gevoel over zijn bestaan. De Slimste Mens 
fungeerde als een scheidsrechter en liet  
de Nederlanders zien dat Keizers best wel 
oké is. 

In dezelfde periode won hij geheel 
onverwachts de Wim Sonneveldprijs op het 
Amsterdams Kleinkunst Festival met een 

volstrekt onnavolgbare show. In de voor-
bereiding van Erg Heel heeft hij samen 
met Jelle Kuiper hard gewerkt aan het 
doseren van zijn absurdisme. Keizers heeft 
uiteindelijk de perfecte formule gevonden 
om zijn creaties te presenteren aan het 
grote publiek. Hij heeft zich eindelijk uit  
de brancard weten te worstelen en zo een 
plekje in de Nederlandse cabaretwereld 
veroverd. Gover Meit hoeft zich niet meer te 

verbergen achter het pseudoniem Stefano 
Keizers. 

Een onafhankelijke belevingswereld 
Het publiek krijgt zeker geen doorsnee 
cabaretvoorstelling voorgeschoteld. Keizers 
slaagt er voortdurend in om de verwach-
tingen te ontregelen. De voorstelling is een 
aaneenschakeling van eigenzinnige gebeur-
tenissen, die voortkomen uit het brein van de 
veelbelovende debutant. 

Zijn eigenheid komt wel heel letterlijk naar 
voren bij de mondharmonica-solo. Tijdens 
de solo, die overigens heel vals klinkt, is 
tegelijkertijd zijn eigen stem te horen uit de 
speakers. Hij onderneemt een wanhopige 

poging om zichzelf te laten stoppen. Keizers, 
die nog steeds obsessief mondharmonica 
speelt, trekt zich precies niets aan van het 
stemmetje. Na een tijdje vindt hij het genoeg 
geweest; zijn solo komt abrupt tot een einde. 

Naast het komische effect van het nege-
ren van zijn eigen stem, laat Keizers blij-
ken dat hij zich op geen enkele manier laat 
beïnvloeden. De manier waarop hij zich 

hier opstelt sluit volledig aan bij zijn visie  
over hoe cabaret tot stand moet komen.  
Keizers is een voorstander van cabaret 
dat op een onafhankelijke en authentieke  
manier wordt gemaakt. Volgens hem is het 
belangrijk dat er gecreëerd wordt door  
zelf na te denken en niet door anderen te 
kopiëren. Of de mondharmonica-solo op  
die manier opgevat dient te worden, daar 
valt natuurlijk over te twisten. Het is in ieder 
geval duidelijk dat deze scène tot nadenken 
aanzet. 

Het zou doodzonde zijn om Keizers’ 
voorstelling alleen te beoordelen op de 
absurdistische en experimentele kenmerken. 
Zijn show werkt ook vervreemdend, omdat 

het mogelijk is om in de absurdistische 
scènes een diepere betekenis te ontdekken. 
De voorstelling weerspiegelt Keizers’ pro-
fessionele carrière en zijn visie op kleinkunst. 
Dit weet hij op een unieke en vernieuwende 
wijze te presenteren aan het grote publiek. 
Zo voegt Keizers een nieuwe dimensie toe 
aan ontregelend cabaret. Waar zijn 
voorgangers stopten, gaat Stefano Keizers 
nog een stapje verder. 

10 11Februari 2018



Februari 201812 Babel 13

AMSTERDAMS ERFGOED AMSTERDAMS ERFGOED

Gladgestreken 
rafelrand

Tekst & Beeld /// Jan Daalder

G eenStijl wreef zich fijn in de handen 
toen begin januari het gekraakte 
ADM-terrein in het Westelijk 

Havengebied werd ontruimd. Heerlijk dat 
deze ‘criminelen’, ‘uitkeringstrekkers’, dit 
‘tuig van de richel’ werd aangepakt door de 
ME. Het zorgde ook voor goede televisie: een 
paar krakers waren in bomen geklommen 
en hadden zich vastgemaakt aan metalen 
constructies. De beelden van politieagenten, 
metershoog in de lucht met betonscharen, 
hadden ook mij aan de AT5-livestream 
gekluisterd. 

Toch jammer dat dit de herinnering is die 
beklijft: het gladstrijken van de rafelrand in 
plaats van de schoonheid van de rafelrand 
zelf. Deze groene vrijhaven te midden van de 
industrie was namelijk veel meer dan het 
stukje drama dat we op tv zagen. Vorig jaar 
heb ik deze kunstzinnige vrijplaats, de ADM 
nog bezocht, toen nog in alle rust, zonder 
politie, zaagmachines, en ME-busjes. Het 
terrein stond vol metershoge kunstwerken 
en biologische tuintjes, en ik werd zeer 
gastvrij ontvangen: ik kreeg koffie, zelf-
gemaakte biologische taart, en een rond-
leiding van een dik uur; allemaal gratis! Dat 
de ADM niet meer bestaat is een groot 
gemis. Het was voor mij een spiegel op onze 
maatschappij, een manier om te zeggen dat 
het ook anders kan, een voorbeeld van hoe 
we onze maatschappij óók kunnen inrichten. 
Laten we daarom nog even genieten van díe 
herinnering van hoe het vroeger was en niet 
hoe het ten einde is gekomen. 
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COLUMN ANDREA

Wijk 41
W aar ik vandaan kom ziet iedere straat er hetzelfde uit. Identieke stenen woningen, een 

beetje driehoekig, staan in lange rijen aan weerszijden van de straat. Als een zilvergrijze 
slang ligt de met deze driehoekige stenen gevulde straat in een flauwe bocht. Als ik de 

straat in loop, moet ik altijd even zoeken naar mijn huisnummer. Wanneer ik mijn huis uit kom, heb 
ik een moment nodig om mij te oriënteren. Ik woon namelijk precies in het midden van de slang. 
Vaak genoeg loop ik de straat in de verkeerde richting uit. 

Niet alleen de buitenkanten van de woningen lijken op elkaar. Als een gebrek aan rolgordijnen het 
toelaat, zie je in iedere woonkamer hetzelfde tafereel. In de lange slang staan in ieder huis televisies. 
Liefst in dezelfde positie - aan de rechterzijde van de kamer - met een fauteuil aan de andere kant 
en een eikenhouten salontafel ertussen. Niet achter ieder raam is de fauteuil constant in gebruik. 
Maar op ieder mogelijk moment van de dag dat je mijn straat kunt doorkruisen, zit er minstens een 
persoon in een van die vele woonkamers in zijn fauteuil televisie te kijken. Misschien hebben mijn 
buren een schema waarin ze hun televisiediensten verdeeld hebben, maar zijn ze mij vergeten uit 
te nodigen. Misschien doe ik niet mee omdat mijn tv aan de linkerkant staat. Ik heb ook helemaal 
geen fauteuil.

Als ik tijdens het naar huis gaan de woonkamers binnenkijk, schieten de gordijnen meestal dicht. 
Haastig trekken bewoners, die niet houden van mensen die naar binnen kijken, de lappen stof bij 
elkaar om mij vervolgens door een kleine spleet aandachtig met twee ogen te volgen. Hoewel naar 
binnen kijken niet mag, is het naar buiten kijken een manier om je vijand in de gaten te houden. Een 
huis verdedigen kan alleen slagen door terug te loeren. 

De wijk krioelt van de grijze slangen. In iedere slang staan televisies aan de rechterkant van de 
kamer, met een fauteuil aan de linker, en een salontafel ertussenin. Ieder moment zit er iemand. Ze 
zijn me vast vergeten uit te nodigen.

Tekst /// Andrea Huntjens    Beeld /// Imke Chatrou 

IN GESPREK       

Een kroon van taal 
Het is moeilijk voor te stellen dat de woorden ‘pijn herken ik, geluk zegt me 
niets’ uit de mond van deze warme, open, stralende persoonlijkheid komen. 

Schrijfster Mira Feticu (1973) groeide op in Roemenië, waar ze in 1993 
debuteerde. Inmiddels woont en schrijft ze in Nederland. Een gesprek over 

pijn en hoop, over achterlaten en moedig doorgaan.  
Tekst /// Sanne Broekhuis    Beeld /// Anne Posthuma 

14 Babel



Je bent opgegroeid in Roemenië. Hoe vond je daar je 
weg naar het schrijverschap?
In Breaza, mijn dorp, hadden we nauwelijks boeken. Op 
mijn zevende ontdekte ik voor het eerst een boek, op 
de zolder van ons huis. Een exemplaar zonder kaften. 
Vanaf dat moment wist ik dat ik schrijfster zou worden. 
Ik raakte geobsedeerd door alles wat ik zag en las. Op 
een dag vroeg mijn lerares Roemeens mijn moeder 
naar school te komen. Ze was woedend, want ik stelde 
vragen die zij niet kon beantwoorden en vroeg naar 
woorden die zij niet kende. ‘Dat kind van jou maakt 
me gek, koop een woordenboek voor haar!’, tierde ze. 
Het woordenboek dat ik toen van mijn moeder kreeg, 
heb ik nog steeds. Fantastisch, de nieuwe wereld die ik 
daarin ontdekte. In het dorp hoorde je geen woorden 
als ‘poëzie’ of ‘literatuur’, tenzij mensen deze woorden 
belachelijk maakten. Het woordenboek bevestigde dat 
woorden een mooiere wereld kunnen beschrijven.

Waar kwam dat verlangen naar een andere wereld 
vandaan?
Het leven dat ik leidde, was zwaar. Ik groeide op tijdens 
de communistische heerschappij in Roemenië: we 
hadden nooit genoeg te eten en ik moest hard werken 
buiten schooltijd. Urenlang stond ik als kind in de rij 
voor brood, olie en suiker. In boeken vond ik een andere 
wereld, eentje zonder dictatuur. De verhalen boden me 
een kans om verder te kijken, op zoek te gaan naar een 
beter leven. En als ik wel dezelfde wereld trof, werkte dat 
als een metafoor om mijn omgeving beter te begrijpen. 

Op mijn dertiende stuurden mijn ouders me naar 
een internaat, waar dorpsmeisjes de kans kregen om 
schooljuffrouw te worden. Maar de honger was er nog 
groter dan bij ons thuis, en ik woonde er niet veilig. 
Toch hield ik het vol, en na zes jaar ben ik als juffrouw 
op een school met gehandicapten gaan werken. Daar 
heb ik verschrikkelijke dingen gezien. Toen ik een klacht 
indiende, kreeg ik de keuze: ik bleef er werken en ik hield 
voortaan mijn mond, of ik vertrok. Ik ben vertrokken. 

Dat klinkt moedig. Hoe ging het verder?
Heel moedig was het eigenlijk niet, want de keuze kwam 
ook voort uit mijn verlangen om naar de universiteit 

te gaan. Een idioot plan, want die liet van het hele land 
maar zeventig mensen per jaar toe. Je moest een examen 
doen om binnen te komen. Het moment dat ik zag dat ik 
een van de gelukkigen was, zal ik nooit vergeten. Mijn 
vader schaamde zich voor me, voor mijn durf: ik was 
misschien de tweede of derde die het dorp verliet om te 
studeren. Ik kon niet op mijn ouders terugvallen en had 
geen geld. Ik stapte in de trein naar Boekarest zonder te 
weten waar ik die avond zou slapen. 

Mijn studententijd was opnieuw een hele onveilige 
tijd. Ik heb mannen betrapt op gluren terwijl ik aan 
het douchen was. Op een gegeven moment douchte ik 
alleen nog met een jurk aan. Ik moest een keer smeken 
om met rust gelaten te worden. In totaal heb ik in 39 
verschillende kamers gewoond, en regelmatig stond ik 
om 12 uur ’s nachts moedeloos op straat. 

Toch heb je ook deze tijd volgehouden, en een 
master én PhD behaald. Was het opnieuw de 
literatuur die je erdoorheen hielp?
Absoluut, en het studeren zelf. We hielden als 
studenten allemaal van literatuur, nee, we waren erdoor 
geobsedeerd. En de hoogleraren waren geweldig. Dat is 

IN GESPREK

IK KWAM UIT EEN WE-
RELD VOL ARMOEDE, 

MAAR VOELDE ME RIJK 
DOOR MIJN TAAL
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Mira Feticu 
(1973) studeerde 
Roemeense literatuur 
en debuteerde 
in 1993 met een 
dichtbundel. Daarna 
richtte ze zich op 
het schrijven van 
verhalen. Voor haar 
huwelijk verhuisde 
ze naar Nederland, 
waar ze zich stortte 
op de Nederlandse 
taal. Al mijn vaders 
is haar vierde roman 
in het Nederlands, en 
verschijnt 8 februari 
2019.

alles wat ik heb bewaard uit mijn verleden, de liefde voor 
literatuur, voor Dante in het bijzonder. Ja, we lééfden 
voor die wereld. Als ik dat nu aan mijn zestienjarige 
dochter vertel, zegt ze: ‘loser’. Taal is altijd mijn kroon 
geweest. Ik kwam uit een wereld vol armoede, maar 
voelde me rijk door mijn taal.

De liefde heeft je naar Nederland gebracht. 
Voor iemand met een kroon van taal, moet het 
achterlaten van je moedertaal behoorlijk ingrijpend 
zijn geweest.
Mijn hele leven kenmerkt zich door pogingen om  
naar voren te stappen, naar buiten te treden. Iets te 
doen wat groter is dan ikzelf ben. Overschakelen op een 
nieuwe taal en een nieuw land past in dat rijtje. Als je  
niet durft, dan weet je ook nooit hoe het is om iets te 
durven. Ik had twee boeken in het Roemeens geschreven 
op het moment dat ik hierheen kwam. Of eigenlijk drie, 
maar mijn eerste dichtbundel tel ik niet mee; ik was 
nog maar twintig toen ik die schreef, en deed alsof ik 
verstand had van dingen die ik in werkelijkheid helemaal 
niet kende.  

Ja, ik durfde in een andere taal te schrijven, het 
Nederlands eigen te maken. Ik kon ook niet anders, ik 
wilde communiceren. Tijdens een lezing van Kader 
Abdolah herinner ik me dat ik dacht: dat kan ik ook. Hij 
zat toen bij uitgeverij De Geus, en moedigde me aan daar 
een manuscript naartoe te sturen. Dat heb ik gedaan, en 
zo verscheen mijn eerste boek in het Nederlands [Lief 
kind van mij (2012), red.].

Hoe vond je dat, schrijven in een andere taal?
In een nieuwe taal herontdek je ook jezelf; je drukt je 
heel bewust uit, zoekt naar nuances die in je moeder- 
taal zo vanzelfsprekend zijn. Ik werd hier een nieuwe 
versie van mezelf. Nederlands is nu mijn taal, hoewel 
ik nooit helemaal Nederlands zal zijn. Maar ik ben ook 
niet meer helemaal Roemeens. Als ik in het Roemeens 
met iemand praat, betrap ik mezelf erop dat ik een zin 
bijvoorbeeld afsluit met ‘spannend’. Ik ben een mix van 
talen. Dat is eerst even schrikken, maar je moet het 
accepteren. 

Een Roemeense vriend van me, ook schrijver, woont in 
Duitsland. Hij doet zijn werk in het Duits, maar schrijven 
doet hij alleen in het Roemeens. Als hij mij dan eens een 
verhaal stuurt, merk ik dat zijn taal nog ‘heel’ is, dat hij 
het veilig heeft bewaard. Maar het voelt ook alsof hij 
ergens in zijn eentje een ei aan het broeden is. Ik wil 
in het openbaar mijn ei broeden. Ik wil in een agora 
vol mensen zijn! Natuurlijk, ik loop het risico dat ze me 
belachelijk vinden, maar dat kan me niet schelen. Ik ben 
vaak belachelijk gevonden, dat is ook een deel van wie 
ik ben. 

Je levenservaringen lijken erg op die van het 
hoofdpersonage Myra in je nieuwe boek Al mijn 
vaders. In hoeverre zijn er parallellen te trekken 
tussen jullie levens?
Ik gebruik in het boek inderdaad veel uit mijn eigen leven 
– je zou zelfs kunnen zeggen dat ik alles heb meegemaakt 
–, maar ik zou er altijd bezwaar tegen hebben als iemand 
het een autobiografie zou noemen. Myra met een y is 
niet de Mira met een i. Ik ben veel complexer dan mijn 
personage; ik ben iemand die het personage kán zijn, 
maar ook veel meer dan dat.

Het deel dat ik heb opgeschreven, wil ik achterlaten. 
Ik wil afstand nemen van mijn verleden en de pijn 
begrijpen. Ik schrijf vaak over pijn: pijn herken ik, geluk 
zegt me niets. In Roemenië praten we niet over geluk. 
Maar nog nooit heb ik zoveel gedurfd als in dit boek, 
alle deuren zo wijd open gezet. Dat heb ik kunnen doen, 
besef ik nu, juist omdat ik afstand van mezelf neem. Ik 
kan weer door. Mijn leven wordt anders dan het boek, 
groter, hoop ik, vrolijker en leuker. Ik heb een toekomst. 
Dat wil ik zeggen.

Het verhaal bevat heftige thema’s als misbruik, 
verwaarlozing en armoede. Maar er sprankelt ook 
hoop. Wil je met het boek hoop meegeven?
Als je iets verschrikkelijks hebt meegemaakt als kind, 
dan zit je gevangen in een kooi. Je wilt er wel uit, maar 
het lukt niet. Met het boek wil ik laten zien hoe vreselijk 
die pijn is, een pijn die je zelf niet kunt begrijpen en die 
je kapot maakt. Maar ook dat slachtoffers veel meer zijn 
dan slachtoffers. Dat mensen die misbruikt zijn, nog een 
kans hebben. Dat ze verder kunnen, door liefde gered 
kunnen worden. En dan bedoel ik ook liefde voor boeken. 

Maar om gered te worden, moet je wel willen leven. Ik 
hoop dat het verhaal toont hoe wonderbaarlijk het leven 
is, en dat er middelen voor genezing zijn. Dit boek is voor 
alle meisjes die ooit pijn hebben geleden, die geen kans 
hebben gehad. Hen wil ik op het hart drukken: zoek een 
manier om dóór te gaan, om te blijven leven. 

NOG NOOIT HEB IK 
ZO VEEL GEDURFD, 

DE DEUREN ZO WIJD 
OPEN GEZET
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Hoewel onze samenleving eindeloos veel interactie met dieren kent, is er tot op 
heden weinig academisch animo voor verder onderzoek naar deze interactie 

geweest. Human-Animal Studies brengt hier verandering in.
Tekst /// Maryse Boonstra    Beeld /// Winonah van den Bosch 

Het gevolg van het gebrek aan 
fietsongelukken 
Tijd voor uitleg. Ik ben in Denemarken voor 
het eerste jaar van mijn master. Dit jaar 
breng ik door in Aarhus, na Kopenhagen 
de grootste stad van het land. Kopenhagen 
heeft ongeveer één miljoen inwoners, 
Aarhus een derde van dat aantal. De stad 
heeft een schattig centrum, een mooie 
nieuwe bibliotheek en een universiteitspark 
waar de UvA nog iets van kan leren – 
massagestoelen, een bos in het gebouw 
en een boksbal, wat wil een student nog 
meer –, maar daar blijft het ook bij. De 
rest van de stad bestaat uit woonwijken, 
en supermarkten die enkel vlees en dure 
chocolade lijken te verkopen.

Dat is nog alleen maar de buitenkant. 
Denemarken is een goed georganiseerd 
land, alles verloopt netjes en volgens de 
regels. Een fietsongeluk bestaat simpelweg 

niet, want hoe groot is de kans daarop als 
iedereen belt bij het nemen van een bocht 
of zijn hand opsteekt bij het stoppen? Ik wil 
niet zeggen dat fietsongelukken goed zijn. 
Alleen heb ik geconcludeerd: een zekere 
chaos op dagelijkse basis is goed voor een 
mens. En het woord ‘chaos’ kennen de 
Denen echt niet.

De curve
Ik mag niet alleen maar negatief zijn. 
Het probleem is dat de vraag om deze 
column te schrijven net op het verkeerde 
moment van mijn buitenlandjaar kwam. 
Er schijnt een curve te zijn, waarin iedere 
buitenlandstudent in terecht komt. In 
het begin is alles uiteraard geweldig. Het 
moet wel geweldig zijn, anders zou je ook 
niet met twee volle rugzakken twaalf uur 
richting het Noorden treinen, daarmee het 
vertrouwde achterlatend. Na ongeveer een 
maand, misschien twee, stort het positieve 

beeld in. Je begint je familie, vrienden, 
kaas en dropjes te missen en creëert een 
ideaalbeeld van je thuisland in je hoofd. 
Tegen dit ideaalbeeld kan het nieuwe land 
niet op. Je wil terug. Ik wil terug. 

Uiteindelijk, zo is mij verteld, zal de curve 
richting normaal gaan.  Dat denk ik ook 
wel. Denemarken begint langzaamaan zijn 
kleur al terug te krijgen. Toen ik een maand 
geleden mijn keuken binnen kwam – die 
ik deel met negen andere studenten – was 
die volledig versierd met groene en rode 
kerststerren. Ik kreeg een glimlach van een 
oude Deen toen ik mijn hand opstak vlak 
voor het stoppen. En de appelbomen in 
mijn tuin zullen binnenkort weer blaadjes 
krijgen. 

Een tuin heb ik niet in Amsterdam, laat 
staan appelbomen. 

Pas op, de curve
Denemarken is saai. Ik was er eigenlijk al voor gewaarschuwd. Maar de eerste weken van 

mijn buitenlandjaar, misschien zelfs de eerste twee maanden, verkeerde ik nog in een 
regenboogbubbel: niet alleen roze, want alles was leuk en kleurig. In de stad waar ik leef, is 
er een straat die bestaat uit groene, rode en gele huizen. Een maand later bleek dit de enige 

straat van deze soort in de stad te zijn. Denemarken werd grijs, Denemarken werd saai.
Tekst /// Alrun Bernhard    Beeld /// Elliyah Dyson 
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ACHTERGROND

A ls kind wilde Maarten Reesink dierenverzorger worden in 
Artis. Tegenwoordig doceert hij Media en cultuur aan de 
UvA, maar de dieren zijn nooit uit beeld verdwenen. Samen 

met enkele andere enthousiastelingen probeert hij Human-Animal 
Studies, het bestuderen van mens-dier relaties, in Nederland op de 
kaart te zetten. Dit is hard nodig, vindt Reesink. In een samenleving 
die zo ver van de natuur af staat als de westerse wereld staan we 
steeds minder stil bij onze relaties met dieren en hun invloed op onze 
maatschappij. 

Veranderende kijk op dieren
Als we denken aan studies die betrekking hebben op dieren, zijn het 
vooral de bètafaculteiten die ons te binnen schieten. Deze bestuderen 
dieren op basis van gedrag, uiterlijk en leefomgeving en toetsen 

dierlijke intelligentie. Deze strikte indeling nodigt niet uit tot verder 
onderzoek naar andere aspecten. Dieren zijn in onze benadering altijd 
‘de ander’. De mens valt officieel net zo goed onder de noemer ‘dier’ 
als iedere willekeurige gorilla. Toch overwegen we geen moment om 
een mens in een hok op te sluiten voor vermaak of onderzoek; dat 
druist immers in tegen de mensenrechten. Wat zegt dit onderscheid 
in rechten over onze omgang met dieren? En in hoeverre is ons beeld 
van dieren onderhevig aan verandering? Dit zijn vraagstukken waar 
Human-Animal Studies zich mee bezighoudt. 

‘Human-Animal studies gaat over mens-dierrelaties in de breedste zin 
van het woord,’ stelt Reesink. ‘We hebben elke dag onbewust eindeloos 
veel relaties met dieren. We bezoeken ze in de dierentuin, bekijken ze 
in Disney-films, laten ze uit in de wijk en hebben ze ’s avonds op ons 

Dierengekkies

Februari 2018
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Toch worden we ons steeds bewuster van de dieren om ons 
heen. Reesink vergelijkt deze ontwikkeling met de omslag in het 
maatschappelijk debat rondom roken. Tot twintig à dertig jaar geleden 
was roken populair en niet weg te denken uit het straatbeeld, maar 
vandaag de dag zijn rokers verbannen uit de publieke ruimte en naar 
de marges. Er wordt uiteraard nog steeds gerookt, maar een sigaret 
opsteken zien we tegenwoordig eerder als een slechte gewoonte dan 
iets om aan te moedigen. Eenzelfde omslag lijkt plaats te vinden in ons 
denken over dieren. Waar we enkele decennia geleden nog lacherig 
omgingen met een politieke partij als de Partij voor de Dieren (PvdD), 
heeft deze nu meer steun dan ooit, een toenemend aantal mensen is 
veganistisch en er is een groeiend aantal initiatieven voor het behoud 
van diersoorten en hun leefgebied. Een ander voorbeeld van onze 
denkomslag is te vinden in de mode-industrie, waar het dragen van 
bont tegenwoordig op een stuk fellere kritiek kan rekenen dan enkele 
jaren geleden. 

Nederland blijft achter
Onze relaties met, en blik op dieren is dus aan het veranderen. We zijn 
ons bewuster aan het worden van de aanwezigheid van dieren en de 
hypocrisie van onze omgang met hen. De omslag is relatief recent en 
zorgt voor een toenemende academische interesse, maar dit is iets 
waarin Nederland nog achter lijkt te blijven. Human-Animal Studies in 
zijn huidige vorm heeft vooral aan terrein gewonnen in het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar bestaat bijvoorbeeld aan de 
UvA slechts in de vorm van een keuzevak. 

Als reden voor de nu nog grote verschillen in ontwikkeling van het 
vakgebied noemt Reesink onder andere het type samenleving: ‘Als Ne-
derland ergens in voorop loopt is het in het feit dat we in de afgelopen 
decennia een van de intensiefste en daarmee een van de dieronvrien-
delijkste bio-industrieën hebben ontwikkeld,’ beweert Reesink. ‘Poli-
tiek gezien is Nederland gewoon een praktisch ingesteld land en met 
grote partijen als de VVD en het CDA die zich achter het ondernemer-
schap van de boeren scharen is de uitbouw van de bio-industrie niet 
meer dan een logische stap.’ 

Toch is Reesink ervan overtuigd dat men op den duur niet meer om 
Human-Animal Studies heen kan en dat het impact zal hebben op zo-
wel de Nederlandse politiek als het hoger onderwijs. ‘Zelfs als mensen 
zich niet voor het vakgebied interesseren wegens dierenwelzijn kun-
nen we op den duur niet meer om de ecologische redenen heen. We 
zijn onze dieren op een schandelijke manier aan het uitbuiten en onze 
natuur op een schandelijke manier aan het uitwonen. Dat moet anders. 
En dat gaat ook wel anders gebeuren. De vraag is alleen hoeveel schade 
we maken voor het zover is.’

Binnen de universiteit
Met die revolutie in zicht probeert Reesink langzaam maar zeker 
het vakgebied onder de aandacht te brengen. Door middel van 
keuzevakken bij Mediastudies en het vak Human-Animal Studies 
voor honoursstudenten aan het Instituut voor Interdisciplinaire 
Studies (IIS) bereikt hij steeds meer studenten van verscheidene 
studierichtingen. ‘Het belang van Human-Animal Studies bestaat 
uit twee componenten. Aan de ene kant kun je het puur vanuit 
academisch oogpunt benaderen. Zelfs als je niets om dierenwelzijn 
geeft, dan nog kan Human-Animal Studies helpen bij het begrijpen van 
de ontwikkeling van onze maatschappij en de blinde vlek invullen die 
we daarin hebben gelaten. Hoe had onze samenleving er bijvoorbeeld 
uitgezien als we geen ossen voor de ploeg hadden gespannen of 
paarden hadden ingezet als vervoersmiddel? En waarom vinden we 
het gerechtvaardigd om dierproeven uit te voeren op dieren waarvan 
we weten dat ze pijn voelen?’

De andere component is idealistischer; Human-Animal Studies 
wordt dan een middel om de wereld te verbeteren. ‘Ik sta ergens in 
het midden. Ik ben niet per definitie de meest radicale voorvechter 
voor dierenrechten maar het is voor mij wel een van de redenen 
om me te focussen op dit vakgebied’, zegt Reesink. ‘Wetenschap in 
haar algemeenheid kan ertoe dienen om een betere maatschappij 
te creëren. Human-Animal Studies kan ons bewuster maken van 
de dieren waarmee we samenleven en leiden tot onderzoek dat 
mogelijk oplossingen biedt voor prangende problemen zoals het 
dieronvriendelijke karakter van de bio-industrie.’

Reesink twijfelt er niet aan dat Human-Animal Studies uiteindelijk 
een positie zal veroveren als volwaardige studie. ‘In veel landen die 
vooroplopen op academisch gebied is het al een grote studie. En als 
je er dieper over nadenkt is het ook eigenlijk heel logisch. We hebben 
gigantisch veel relaties met dieren, maar we hebben een blinde vlek 
voor onszelf gecreëerd door deze relaties nooit te benoemen of ze weg 
te laten uit bepaalde vakgebieden.’ 

Reesink maakte het als student al mee met de opkomst van film-  
en televisiewetenschappen; iets wat eerst werd weggezet als 
belachelijk heeft zich in de afgelopen decennia ontpopt tot een van de 
grootste studierichtingen binnen de UvA. ‘Dat gaat hier ook gebeuren. 
Ook als ik morgen iets volkomen anders ga doen gaat dit gebeuren. Het 
belang van onze relaties met dieren is niet langer iets wat we kunnen 
negeren.’  

bord.’ Dieren zijn alom aanwezig in onze samenleving. Toch beperkt 
onze academische interesse in deze wezens zich tot biologische 
vraagstukken. We staan er niet bij stil waarop onze omgang met dieren 
gebaseerd is, of waarom we het zo vanzelfsprekend vinden dat ze 
ondergeschikt zijn aan ons. Waarom is het eten van een kip niet meer 
dan normaal, maar huiveren we bij de gedachte van een kat op ons 
bord? 

Human-Animal Studies kijkt verder en zaagt aan de poten van onze 
indeling van de universiteit. Waarom komen diervraagstukken eigenlijk 
nauwelijks voor in alfa- en gammastudies? Dieren hebben een eigen 
cultuur en zijn tegelijkertijd onderdeel van de onze. Dankzij Human-
Animal Studies wordt deze complexe verhouding op de voorgrond 
geplaatst en zijn dieren niet langer alleen een studieobject voor de 
bètastudies; ook de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen 
hebben een rol te vervullen. 

Serieuze wetenschappers en schattige diertjes
Hoewel dieren zich al eeuwen onder de mensen bevinden, en er dus 
onderlinge interactie plaatsvindt, begint Human-Animal Studies pas 
recent aan terrein te winnen. Als verklaring hiervoor noemt Reesink 
het antropocentrische karakter van de westerse samenleving. Al sinds 
de klassieke oudheid en de ontwikkeling van het christendom staat de 
mens centraal in de westerse samenleving. Het humanisme was hier 
bij uitstek een voorbeeld van. Dieren waren leuk en schattig, maar ook 
zeker niet meer dan dat. In een samenleving die zo gebaseerd is op 
de superieure positie van de mens, beschouwen we dieren eerder als 
tegenhanger van de mens dan als wezens op zich.

Ethische vraagstukken over dieren hebben al snel een geitenwol-
lensokkenimago. De politiek is uitsluitend voor serieuze, mens-gere-
lateerde problemen en als je huisdier overlijdt ‘koop je toch gewoon 
een nieuwe?’ Mensen, en dus ook academici, die zich bezighouden met 
dieren nemen we minder snel serieus. Reesink refereert gekscherend 
aan zichzelf en gelijkgestemden als ‘dierengekkies’. 

We zijn allemaal opgegroeid met Disney-films en de antropomorfe 
diertjes die daarin de hoofdrol hadden. Dieren worden hierbij gere-
duceerd tot een schattig stereotype, vaak kampend met menselijke 
problemen. Wie is nog bewust bezig met het feit dat Donald Duck een 
eend is, terwijl hij voor zijn puberende neefjes zorgt, voor zijn meisje 
strijdt en uitgebuit wordt door zijn vrekkige oom? Dergelijke media 
hebben invloed op de manier waarop we naar dieren kijken en zorgen 
eveneens voor een triviaal imago. Als dieren niet méér zijn dan leuk en 
vermakelijk, waarom zouden we ons dan bekommeren om hun positie 
in onze maatschappij?
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ACADEMICI DIE ZICH 
BEZIGHOUDEN MET DIEREN 

NEMEN WE MINDER SNEL 
SERIEUS 

WE ZIJN ONZE DIEREN OP 
EEN SCHANDELIJKE MANIER 

AAN HET UITBUITEN EN 
ONZE NATUUR OP EEN 

SCHANDELIJKE MANIER AAN 
HET UITWONEN. DAT MOET 
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Eind 2018 was in het programma Onderstromen te zien hoe filosoof Ad Verbrugge 
(1967) op zoek ging naar levenswijsheden in de kustplaatsen van Nederland. 

In Bloemendaal onderzocht hij een onderwerp waar wij het graag nog even wat 
uitgebreider met hem over wilden hebben: de roes. 

Tekst /// Laura Kelderman    Beeld /// Katja Schraag 

BEELD SOCRATISCH GESPREK

Hoe is het idee voor de serie en dan met name de aflevering 
in Bloemendaal ontstaan?
De serie in zijn geheel is gemaakt rondom de Odyssee van Homerus, 
het epos waarin Odysseus een lange weg over zee aflegt naar huis. Het 
tweede land waar de held van dit verhaal aanmeert, is het land van de 
Lotuseters. Een buitengewoon vriendelijk volk dat verslingerd is aan 
de lotusbloem. Deze lekkernij bieden zij ook aan twee verkenners van 
Odysseus’ bemanning aan. De twee mannen komen vervolgens in een 
staat van roes terecht waarin ze zichzelf compleet vergeten en niks 
meer willen weten van de reis naar huis.

De vertaling van het land van de Lotuseters naar Bloemendaal was in 
eerste instantie een letterlijke. Kijk maar naar de naam. Maar dat is niet 
de enige reden waarom deze plaats zo goed aansloot bij dit deel van de 
Odyssee. De Lotuseters zijn ook erg gezellige mensen. Odysseus komt 

daar met zijn mannen aan nadat zij een verschrikkelijke nederlaag 
hebben geleden bij de Kykonen. Ze zijn op dat moment dus bijzonder 
vatbaar voor het sociale en liefdevolle onthaal van de Lotuseters. Het 
is dit sociale aspect, in combinatie met een bepaald uiterlijke schoon 
en een zekere uitbundigheid, dat Bloemendaal tot een geschikte plek 
voor ons programma maakt. 

Wat voor soort roes trof jij aan bij de bewoners van 
Bloemendaal?
Ik was op zoek naar een roes die te maken heeft met zelfvergetelheid, 
maar ook met genot en verdoving van pijn.Dat staat niet letterlijk 
op die manier in het verhaal van Odysseus, maar is hoe ik het 
interpreteer. Enerzijds kom ik dan uit bij een roes die voor de hand 
ligt. Namelijk van jonge mensen die een pilletje slikken op een 
feest en de nacht wegdansen. In dit type roes vind je de elementen 

De schaduwzijde 
van de roes 

Justin Nuij

De vijfdelige serie Onderstromen is terug te zien 
op www.human.nl. Naast de roes, onderzocht 
Verbrugge ook de onderwerpen vechtlust, clan, 
blikvernauwing en geweld.

Ad Verbrugge (1967) is filosoof 
en schrijver. Hij geeft les aan de 
VU en de Universiteit Leiden en is 
schreef onder andere het boek Tijd 
van Onbehagen, een analyse van 
de westerse samenleving als een 
‘cultuur op drift’. Ook was hij te zien 
in de programma’s Zomergasten en 
Het Filosofisch Kwintet.
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van extase, uitbundigheid en het overschrijden van 
grenzen. Zowel Willem Reebergen, beter bekend als DJ 
Headhunterz, alsook ex-GHB-verslaafde Renée die ik voor 
deze aflevering in Bloemendaal interviewde, vallen in die 
categorie. 

Anderzijds heb je het type roes waarbij je jezelf verliest 
in het achternazitten van een ogenschijnlijk perfect leven. 
Daar was Yvonne een mooi voorbeeld van. Een vrouw 
die tot een paar jaar geleden een eigen bedrijf had en 
altijd dure, Franse kleren voor haar kinderen kocht. Zij 
was lange tijd zo bezig met het nastreven en in stand 
houden van een plaatje, dat ze uiteindelijk alleen maar 
geleefd werd door dat plaatje. Pas nadat alles volledig in 
elkaar was gestort door een scheiding en vervolgens een 
kankerdiagnose, was zij in staat te breken met het, in haar 
ogen, perfecte imago. En zag ze zelf ook in dat ze in een 
roes had geleefd.

Waarom is het volgens jouw belangrijk bij de roes 
en haar verschillende vormen stil te staan?
Hoewel de roes dus verschillende gedaanten kent, staat 
er wel één aspect centraal: pijn en,vooral het belang van 
pijn. Want op het moment dat we de pijn alleen nog maar 
verdoven, of dat nu gebeurt door GHB of een weelderige 
levensstijl, verliezen we uit het oog wat ons aan het hart 
gaat. Kortom: de roes is gevaarlijk voor de liefde.

Wat bedoel je daar precies mee?
Liefde doet pijn, hè. Love Hurts. En wanneer je continu in 
een roes verkeert, verdoof je die pijn. Hoewel liefde in de 
vorm van verliefdheid dan ook weer een soort roes kan 
zijn. Jung zei immers niet voor niets dat hij geen patiënten 
behandelt die verliefd zijn, omdat die volgens hem in een 
psychose verkeren. 

Maar liefde in de vorm waar ik op doel, is toewijding. 
Datgene waar je hart naar verlangt en naar uitgaat. Wat 
dat precies is, daar kom je alleen achter als je offers moet 
brengen en van tijd tot tijd lijdt. Alles wat de moeite 
waard is, kost namelijk moeite.

Zijn wij in de huidige maatschappij meer op zoek 
naar de roes dan vroeger het geval was?
In zekere zin wel. De roes is natuurlijk van alle tijden. 

Drank, status en rijkdom waren altijd al dingen waartoe 
mensen zich  aangetrokken voelden. Maar de roes van de 
moderne tijd is er één die veel sterker gemedieerd wordt 
door allerlei hulpmiddelen. Uiteraard doormiddel van 
stoffen zoals drank en drugs. Er is nu bijvoorbeeld meer 
drugsgebruikdan dertig jaar geleden en er is ook sprake 
van een toenemende nonchalance waarmee dit gebeurt. 
Mensen nemen gemakkelijker een pilletje om een leuke 
avond te hebben, omdat het sociaal meer geaccepteerd 
wordt.

Maar ook de moderne techniek, in de breedste zin van het 
woord, is een grote oorzaak van de hedendaagse roes. We 
zijn echt verslaafd aan technologieën, zoals gamen bij-
voorbeeld. Het zijn vooral jongens die hier vatbaar voor 
blijken te zijn en volledig op kunnen gaan in zo’n wereld. 
Hierbij is sprake van bepaalde ontlijving, omdat je jezelf 
volledig verplaatst in een spel. Dat vind ik best heftig.

Een ander voorbeeld is natuurlijk sociale media. Dat is 
dan meer de vrouwelijke variant. Mensen zijn verliefd op 
een medium als Facebook of Instagram en dan met name 
ook op de manier waarop zij zichzelf zien binnen dat me-

dium. Denk maar aan al die eendenbekkies. Aan dit soort 
prikkels zit overigens ook geen einde, zodat je altijd je mo-
biel kan en wil blijven checken voor nieuwe meldingen. 
Oftewel een voortdurend roeseffect. 

Hebben moderne techniek en drugs dan enkel een 
negatieve impact op ons leven? 
Nee, zo zwart-wit is het niet. Het is niet verkeerd om met 
je mobiel bezig te zijn. Maak voor mijn part een mooie 
vlog. Het gaat erom dat je beseft dat het op een gegeven 
moment overslaat in verstrooiing en vergetelheid. En ver-
veling; het is echt een modern verschijnsel om continu te 
moeten worden beziggehouden door die media. Je ver-
keert dan eigenlijk voortdurend in andermans tijd, om 
met Stiegler te spreken. Dan zit je in een film, vervolgens 

luister je weer naar muziek. Zo blijf je bezig. Jouw bewust-
zijn bestaat op die manier enkel nog in objecten die tijde-
lijk zijn en jouw aandacht trekken.

Dat geldt ook voor de roes van drugs overigens. Natuurlijk 
kan je prima een biertje drinken bij het stappen. Dat is 
niet perse slecht. Maar op het moment dat je elke keer 
bij het uitgaan helemaal van de kaart bent, en de beste 
avonden degenen zijn die je je de volgende dag niet meer 
herinnert, in hoeverre ervaar jij zelf dan nog iets? Dan wil 
je enkel nog verstrooid worden. Als de tijd vordert, betaal 
je voor deze roes ook een prijs natuurlijk. Als mensen 
lang zo leven, van weekend naar weekend, dan worden ze 
langzaamaan leger. Omdat het hoogtepunt van je bestaan 
dan ligt in het verliezen van jezelf. 

Waarom zijn we daar dan toch zo gevoelig voor?
Dat heeft volgens mij veel te maken met comfort. Moderne 
technologie is natuurlijk ontworpen om het ons voortdu-
rend aangenaam te maken. En verdovende middelen zijn 
bedoeld om ons een prettig gevoel te bezorgen. Terwijl 
het goed voor ons is om ook oncomfortabel te zijn. We 
hebben meer ongemak en pijn nodig.

ALLES WAT DE 
MOEITE WAARD IS, 

KOST NAMELIJK MOEITE

WE HEBBEN MEER 
ONGEMAK EN 

PIJN NODIG
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Meer pijn? 
We hebben natuurlijk wel pijn. Een belangrijke bron van 
pijn vandaag de dag zijn relaties. Vroeger waren dat vooral 
ziekte, honger en dood. Hele fysieke bronnen dus. Dat is 
verschoven. Nu heerst er ook een grote eenzaamheid. 

Dus er is nog wel pijn, maar we gaan er niet meer 
doorheen. Stel je vriendin maakt het uit bijvoorbeeld, dan 
is de eerste reactie van veel mensen nu waarschijnlijk 
om lekker te gaan stappen, blowen en films kijken. Op 
die manier confronteer je de pijn niet, maar die zit er 
wel. Ik denk dat er in onze samenleving een kapitaal aan 
onverwerkte pijn ligt opgeslagen.

Houdt dat verband met het feit dat ziektes als 
burn-out en depressie aan het pieken zijn?
Ja, ik denk dat daar wel iets in zit. We stellen immers enorm 
hoge eisen aan onszelf: het plaatje hoort te kloppen. We 
moeten een geslaagd en vol leven hebben. Het moet 
leuk zijn, je moet naar allerlei feesten gaan. Maar we zijn 
niet snel tevreden met het leven dat we hebben. Dat is 
natuurlijk kenmerkend voor de consumptiecultuur: je 
wil altijd meer. Daar ligt een ontevredenheid, oftewel een 
pijn, aan ten grondslag. 

Daar komt bij dat we continu aan de externe prikkels van 
de moderne techniek blootgesteld worden, waardoor 
we niet meer naar ons eigen hart kunnen luisteren. Naar 
wat ons eigenlijk voedt. We staan onder druk door alle 
indrukken. En we staan onder spanning doordat er van 
alles aan ons trekt. We moeten van onszelf allerlei dingen. 
Maar dat zelf is ook weer beïnvloed door allerlei midde-
len en media. 

Dan heb je nog het moderne credo ‘life is what you make 
it’. Dus als het allemaal niet lukt, is het je eigen schuld. Het 
leven is tenslotte maakbaar. Had je maar harder moeten 
werken. Maar het moet ook allemaal leuk zijn! We zitten 
eigenlijk in een spagaat met zijn allen. Ik denk dat veel 
mensen daarom ook heel erg met hun gevoelsleven over-
hoop liggen. Ze weten niet meer waar ze nu echt van ge-
nieten.

Wat kunnen we hier aan doen? 
Je moet jezelf voeden. Ook op een geestelijke manier. 
Dingen doen waar je echt van geniet, zoals het uitoefenen 
van een bepaald beroep of je wijden aan een religie. Je 
moet naar je hart luisteren.Om dat goed te kunnen doen 
moet je de pijnlijke aspecten van het leven leren omarmen. 
Beseffen dat je niet alles kan doen wat dat perfecte plaatje 
van je eist en jezelf dus beperken. Dat is misschien pijnlijk, 
omdat je afscheid moet nemen van bepaalde dingen en 
bepaalde mensen. Maar het geeft de belangrijke zaken in 
het leven hun gewicht. 
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W ist je dat Amsterdam in de zestiende eeuw een stuk drukker was dan nu het geval 
is? Je zou bijna denken dat het niet kan, maar de stad barstte rond die tijd pas echt 
uit zijn voegen. De bevolkingsdichtheid was maar liefst tien keer hoger dan dat die 

nu is. Amsterdam besloeg toen alleen nog maar de omgeving van de Singel tot de Geldersekade 
en de Kloveniersburgwal, tussen het IJ en de Munttoren. De UvA bestond toen nog niet eens. De 
voorloper van onze universiteit, het Atheneum Illustre, werd pas in 1632 opgericht. In dit kleine 
gebied, dat in 1500 nog ongeveer tienduizend bewoners telde, woonden omstreeks 1600 naar 
schatting vijftigduizend Amsterdammers. De bevolkingsdichtheid van het Amsterdam uit die 
tijd komt overeen met een gemiddelde sloppenwijk in Afrika tegenwoordig.  

Waren het in de zestiende eeuw ook de toeristen die voor zoveel overlast zorgden? Nee, niet 
direct. Het waren voor een groot deel de Belgen die ervoor zorgden dat Amsterdam overspoelde, 
al heetten Belgen toen nog Zuidelijke Nederlanders. Na de Spaanse bezetting van Antwerpen 
in 1558 trokken vele duizenden voornamelijk protestante Zuidelijke Nederlanders richting 
Amsterdam om de Spaanse katholieke oppressie te ontvluchten. Tussen die vluchtelingen zat 
toevalligerwijs ook een groot deel van de rijke koopmanselite van Antwerpen. Zij namen hun 
internationale netwerk mee en kick-startte daarmee de Gouden Eeuw in Amsterdam. Zou de 
huidige drukte misschien een teken zijn dat we voor een nieuwe Gouden Eeuw 
staan? 

Je maandelijkse 
feitje over 

Amsterdam en 
de UvA

WIST JE DAT?

Tekst /// Kay Rutten    Beeld /// Dorota Dabrowska
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WE STELLEN IMMERS 
ENORM HOGE EISEN AAN 

ONSZELF: HET PLAATJE 
HOORT TE KLOPPEN
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’s Avonds laat, als ik naar huis fiets 
van een kroeg of feestje, heb ik altijd 
het idee dat mijn interacties met 

mensen het meest oprecht zijn.

Misschien is dat de alcohol.

Maar misschien is het echt. Een tijdje ge-
leden fietste ik na een feestje dat iets te 
lang was doorgegaan naar huis en hoorde 
ik het welbekende gekletter van omvallende 
fietsen. Herkenbaar geluid, neem ik aan. 

Dit keer was het zo’n gevalletje domino-
steentjes (in fietsvorm) die elkaar in stand 
houden, maar als er eentje los wordt 
gemaakt... Dan valt de hele zooi om, iets 

waar je niet op zit te wachten om vijf uur ’s 
morgens. Herkenbare situatie, neem ik aan.

Op dat soort momenten gaan de remmen 
los – die op m’n wiel maar ook die op het 
ongegeneerd over straat schreeuwen. 
Kleng en instinctief roep ik lachend: ‘Doe je 
lekker!', instinctief kwam het welgemeende 
(zo klonk het althans) antwoord: 'Sorry!' 
Even welgemeend riep ik terug: 'Je bent 
vergeven!', en door, op naar huis. 

In dit geval lag ik nog even in bed te denken 
over m’n avond. Niet over het feestje, dat 
was ‘gewoon’ leuk, nee, over deze korte 
maar ongebonden conversatie, als je het 
zo kan noemen. Connectie, zou ik bijna 

willen zeggen, al bestaat échte connectie 
met andere mensen niet, als we de 
postmodernisten mogen geloven (en dat 
doe ik meestal wel). De relatie die je hebt 
met andere mensen kleurt altijd de woorden 
die je met ze deelt, je houdt altijd rekening 
met elkaar, als het goed is. Maar bij een 
willekeurige voorbijganger op straat, allebei 
met een biertje te veel op, heb je dat niet. 
Je zegt ongegeneerd wat je op dat moment 
vindt en denkt. En misschien ligt er nog 
iemand ergens in deze stad naar het plafond 
te kijken, bij wie een flauwe glimlach om de 
lippen speelt. 

Fietsgekletter

Tekst & Beeld /// Jan Daalder  
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