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Studeren is volgens onze overheid een investering in jezelf. Je toekomstige zelf om precies te 

zijn. Vandaar dat in 2015 de basisbeurs werd omgezet in een lening en er dit voorjaar een even 

grote kans was dat daar rente voor gevraagd zouden gaan worden. Onze toekomstpersona´s 

zouden, volgens de mensen die daar wat over te zeggen hebben, dat geld makkelijk kunnen 

terugbetalen. Met goedverdienende banen die dankzij het studeren ons in het verschiet liggen. 

Niet alleen de overheid neemt ons toekomstige zelf serieus. Ook wij betrekken hem of haar 

graag bij het gesprek. Telkens wanneer er een belangrijke of minder belangrijke keuze gemaakt 

dient te worden, overleggen we even. Wat ga ik over twintig jaar aan een studie sociologie 

hebben? Zal ik het laten zetten van deze tattoo over vijftien jaar ook nog een goed idee vinden? 

Moet ik dat tiende biertje nemen? De ´ik´ van morgenochtend zal daar vast niet zo blij mee zijn.

Het blijft natuurlijk een eenzijdig gesprek. Want onze paden zullen nooit kruisen met het 

toekomstige zelf en antwoorden die we nu willen hebben, blijven uit.

Misschien moeten we ons toekomstige zelf dus maar eens wat minder ruimte gunnen. Of ter 

afwisseling het voormalige zelf ook eens een stem geven. Zou mijn twaalfjarige ´ik´ het niet 

erg jammer vinden dat ik gestopt ben met voetballen? Of dat ik een vrije dag gebruik om 

mijn kledingkast eens op te ruimen? Per slot van rekening wordt het toekomstige zelf van 

nu, noodzakelijkerwijs uiteindelijk ook weer het voormalige zelf van later en gaat de tijd altijd 

sneller dan we graag denken. 

Jullie, waarde lezers, zullen je inmiddels wel afvragen waar dit tijdelijke gemijmer ineens 

vandaan komt. Welnu, dat zal wel te maken hebben met het feit dat dit ons laatste nummer als 

hoofdredactie van Babel is. Na een jaar met veel plezier, inspanning en genoegen dit blad te 

hebben gemaakt, geven wij het stokje door. 

En in dit geval weten we het wel zeker: ons toekomstige zelf zal met warme gevoelens 

terugdenken aan de tijd dat wij verantwoordelijk mochten zijn voor Babel.

Bedankt en een fijne zomer toegewenst!

Liefs,
Laura & Sanne
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Na het overlijden van mijn opa stelde mijn vader voor een kijkje te nemen in zijn 
oude werkkamer: misschien kwamen we nog iets leuks tegen. In een versleten en 
vermolmde boekenkast vond ik twee prentenboeken die waren voortgekomen uit 

een samenwerkingsproject tussen Verkade en ARTIS met plaatjes van diverse 
dieren erin: Dierenleven in Artis uit 1939 en Apen en hoefdieren in Artis uit 
1940. Het liet me opnieuw beseffen dat ook in roerige tijden het gewone 

leven nog steeds blijft voortkabbelen. 
Tekst /// Max van Zon    Beeld /// Anne Posthuma

Een dagje dierentuin

AMSTERDAMS ERFGOEDAMSTERDAMS ERFGOED

Babel4

Hoewel ARTIS natuurlijk altijd aan historische veranderin-
gen onderhevig is geweest, heeft ze zich ook altijd aan haar 
eigen naam en motto weten te houden: ‘Natura Artis Ma-

gistra’, of ‘de natuur is de leermeesteres van de kunst’. Er is geen man 
die mij meer over haar geschiedenis, toekomst en vooral filosofie kan 
vertellen dan Erik de Jong, bijzonder hoogleraar Cultuur, Landschap 
en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam. In een historische col-
legezaal in het park onderwijst hij UvA-studenten over de relatie tus-
sen natuur, cultuur en landschap. Voor ARTIS is hij adviseur en houdt 
hij zich bezig met allerlei projecten waaronder de parkrestauratie.

Op een regenachtige dinsdagmiddag ontmoeten we Erik op de Pape-
gaaienlaan, bij de ingang van het park. Met een plant in zijn handen 
vraagt hij mij en de fotografe welke groente we normaal gesproken 
door de stamppot gooien. We antwoorden beschaamd dat we het 
niet weten en hij laat ons, geruststellend dat we niet vergiftigd wor-
den, er een hap van nemen: boerenkool. De groente groeit door het 
gehele park en geeft de grotere filosofie weer achter de dierentuin: 
het creëren van een ontmoetingsplek tussen mens, dier en natuur. 
Vandaag zal Erik ons een interactief kijkje laten nemen in het park.
  
Park en stad: onlosmakelijk verbonden
Van origine lag vanaf 1682 op de plek van ARTIS het wandelgebied 
de Plantage, onderdeel van het centrum. Het vormde toen de scheids-
lijn tussen de grachtengordel en het dok – de havens en pakhuizen. 
In 1838 werd de Plantage langzaamaan in bezit genomen door wat 
we nu kennen als Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, 
opgericht door een aantal heren uit de gegoede burgerij en steeds 

verder uitgebreid. In die tijd was het park slechts toegankelijk voor 
leden. Dat waren niet alleen de allerrijksten, maar ook mensen van 
de kleine burgerij; arbeiders uit de Jordaan konden het lidmaatschap 
echter niet bekostigen. Grappig feitje is dat het Vondelpark werd aan-
gelegd omwille van de vraag die ontstond na het verdwijnen van het 
oude parkgebied. Vanaf omstreeks 1900 werd door onder andere de 
opkomst van het socialisme het park steeds vaker door de armere 
Amsterdamse families bezocht.

Nadat we al lopend de boerenkool opgeknabbeld hebben, merkt Erik 
op dat we door een laan lopen die al uit 1682 stamt. Hij wijst naar de 
Henri Polaklaan in het verlengde van de zogeheten Papagaaienlaan: 
‘Een straat in de stad werd een laan in het park. Zodra je in ARTIS de 
drempel overgaat, stap je in een parkwereld, maar in de stad, waarbij 
die stad ook altijd voelbaar is. Je bent dus altijd in een bijzondere 
natuur.’ 

Die parkwereld is niet alleen interessant voor de ‘gewone’ bezoekers, 
maar ook voor wetenschappers uit allerlei vakgebieden. Erik ziet het 
belang ook terug in de geesteswetenschappen. ‘De humaniora kon-
den er op een gegeven moment niet meer onderuit om naar de plek 
van de mens in relatie tot zijn natuur te kijken. Die natuur, zoals in 
dit park, wordt continu gevormd door onze menselijke behoeftes. We 
bestuderen hier de relatie tussen mens en natuur, park en natuur, en 
natuur en de stad. Dat is een echt vakgebied aan het worden en dijt 
alleen maar uit: in de psychologie, in de literatuur en de filosofie. Dat 
wordt ook wel de ‘nature turn’ in de humaniora genoemd. Dat is iets 
waarom het ARTIS-park zulk mooi studiemateriaal biedt. 
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Kinderlijke verbeelding
De oprichters van ARTIS wilden een park aanleggen om hun die-
ren te houden. Mede door hun interesse in zoölogie, maar ook hun  
interesse in planten en bomen. Het park is daarom een arboretum 
en herbergt nog steeds enkele van de oudste bomen van Amsterdam. 
Sommige van deze bomen stammen al uit de achttiende eeuw. Ook 
was er een museum in het park te vinden met een volkenkundige 
collectie erin. Het park was dus in allerlei verschillende wetenschap-
pelijke hokjes onderverdeeld. Erik benoemt dat we in een tijdperk 
leven, het antropoceen, waarbij er weer een enorme behoefte is ont-
staan om die verschillende werelden bij elkaar te brengen. Deze ho-
listische insteek wil Erik graag terugzien in ARTIS: een park dat niet 
meer alleen een dierenpark is.

Ik benoem dat het wel vreemd is dat mijn leeftijdsgenoten en ik bijna 
nooit meer naar de dierentuin gaan, terwijl uit Eriks verhaal blijkt 
dat er een filosofie achter een park als ARTIS zit die eigenlijk alle 
leeftijden aangaat en interesseert. ‘Dat zegt iets over de kinderlijke 
verbeelding die door de natuur wordt aangesproken. Wanneer we 
ouder worden lijken we dat op de een of andere manier te verliezen. 
Maar vanaf het moment dat studenten hier voor een college komen 
en op een andere manier over de dierentuin horen, zie ik ze soms nog 
uren ronddwalen. Het is een gek maatschappelijk gegeven dat we 
dingen zo hebben weggezet. Het is voor iedereen leuk, mooi, grappig 
en leerzaam.’

De bedoeling van het park is natuurlijk dat je wandelt. Er was een 
sterk geloof in de negentiende eeuw dat de wandeling het geestelijk 
intellect stimuleert. Darwin had bij zijn huis in Engeland een ‘denk-
pad’. Als hij aan het schrijven was en hij kwam er niet uit, dan ging hij 
wandelen en dat ‘bevrijdde’ zijn geest. Zo kwam hij op allerlei ideeën. 
Fysieke beweging maakt namelijk iets los, waardoor je tot nieuwe 
inzichten komt. ‘Net als een museum,’ zeg ik. ‘Ja, je kan het een soort 
openluchtmuseum noemen,’ grinnikt Erik. 

Landschapspijn
We betreden Lemurenland, het verblijf van de rode vari’s. Er zijn hier 
geen hekken te vinden. Hierdoor word je als het ware onderdeel van 
hun habitat. Door de regen zijn de meeste diertjes in hoekjes weg-
gekropen om te gaan schuilen, maar we weten toch een drietal te 
ontwaren. Vanaf dichtbij zien de dieren er een stuk meer benader-
baar uit dan wanneer je ze van ver ommuurd ziet zitten. Hun pluizige 
vacht doet me bijna aan dat van katachtigen denken, hun ogen vol 
onbegrip: wat doet dit grote beest in mijn verblijf? Er is een ruimte-
lijke vrijheid om het dier van verschillende kanten te bekijken. Het 
verhaal dat er in vroegere tijden kamelen binnen de Rijksacademie, 
nabij ARTIS, werden gelaten om als studieobjecten te dienen, ver-
baast me daarom ook minder. 

Kunstenaars zijn niet de enigen die inspiratie halen uit het ob-
serveren van dieren, deelt Erik me mee. ‘De houding van zo’n dier,  

zijn ogen, wat voor skelet zit eronder, hoe kijkt het dier naar ons? 
Dat zijn allemaal inspirerende gegevens. Biomimicry noemt men  
tegenwoordig het “nadoen” van biologische ideeën uit de natuur.’  
Een voorbeeld dat Erik noemt is de neus van de Shinkansen, de  
hogesnelheidstrein in Japan, die is gebaseerd op de snavel van de 
ijsvogel.

Sommige wetenschappers maken niet een onderscheid tussen mens 
en dier, maar spreken over menselijke en niet-menselijke dieren. ‘An-
ders spreek je al van een soort dualiteit, alsof mensen en dieren te-
genover elkaar staan. Maar als wíj menselijke dieren zijn en zíj niet-
menselijke dieren, dan zijn we van dezelfde status.’ Erik vertelt dat 
doordat we ons bewust worden van onze dualistische houding ten 
opzichte van de natuur, er tegenwoordig een grote behoefte is voor 
nieuw taalgebruik. Een voorbeeld is het poëtisch klinkende ‘land-
schapspijn’. ‘Wat mensen aanrichten, zoals bijvoorbeeld in Friesland 
- waar de grutto’s bijna op uitsterven staan - is men landschapspijn 
gaan noemen. Er is een pijn aangericht in de status van de natuur en 
dus ook in de wereld van ons, aangezien ook wíj dieren zijn.’

Maar doen we daar dan ook iets aan? Met het oog op klimaatveran-
dering, maar ook op het ontstaan van landschapspijn is het van groot 
belang, zelfs noodzakelijk, dat we ons moeten aanpassen. Erik vindt 
dat ieder mens zich met deze kwestie moet bezighouden, want er 
is voor iedereen een individuele baat bij het voortbestaan van onze 
planeet. 

Leeuwen in het stadscentrum
In 2015 werd de roofdierengalerij van ARTIS gesloopt, wegens  

ethische redenen: de katachtigen daar zouden te weinig ruimte heb-
ben. Na de sloop werd op deze plek een nieuw buitenverblijf voor 
de Aziatische olifanten gebouwd. Wanneer we het verblijf naderen 
doemen er boven de bomen en struiken gevels van tientallen nu 
bewoonde pakhuizen op. Dat is dan ook waar het stadsbestuur van 
1838 wel een beetje bang voor was. Leeuwen in het stadscentrum, 
olifanten die de marktjes vertrappelen. Tegenwoordig geeft het juist 
ARTIS’ visie weer van de ontmoeting tussen de stadse wereld en de 
natuur.

We sluiten af bij het Artisplein, een openbaar plein, dat ook toegan-
kelijk is voor niet-bezoekers. Er is onder andere een gigantische voli-
ère gebouwd waarin een Nederlands polderlandschap in het klein is 
nagebootst, inclusief typisch Nederlandse vogels zoals ooievaars en 
lepelaars. Hier is over een aantal jaren ook het Groote Museum te be-
wonderen, de plek waar vroeger natuurhistorische collecties werden 
bewaard. Op het moment wordt het gebouw gerestaureerd. Erik is 
er zeer enthousiast over. Hij wil er niet veel over kwijt, omdat er nog 
aan gewerkt wordt, maar het museum zal in ieder geval de focus leg-
gen op de relatie tussen mens en natuur. Er zal een tentoonstellings-
gedeelte komen en een soort werkplaats, met een ontvangstruimte 
erin waar lezingen en activiteiten gedaan kunnen worden om het 
dynamisch en actief te maken. De restauratie moet volgend jaar na 
de zomer af zijn. Daarna zal het nog even duren om alles in te richten 
voor het voor bezoekers open kan. Erik kijkt met passie uit naar dat 
moment: ‘Ik zou het nog wel willen meemaken.’

Geïnteresseerd in de filosofie van ARTIS? Voor vier euro kun je als 
student van de UvA al een bezoekje wagen. 
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Kleine jongen 
met een grote droom

Tentamenstress is voorbij. Scripties 
zijn ingeleverd.  Zomer staat voor de 
deur. De meeste studenten doen het 

in de zomer lekker rustig aan: vakantietje 
boeken, terrasje hier, terrasje daar, en 
opladen voor het nieuwe collegejaar. Dat 
geldt niet voor rapper MC Lost. Zijn zomer is 
al volgeboekt, van optredens als soloartiest, 
tot MC’en in nachtclubs en shows met 
zijn band The Ish en het hiphopcollectief 
Soultrash. En ook nog eens een EP die 
uitkomt. Ik sprak Lost, echte naam Roger 
Buyne, in The Townhouse, de studio van 
producer en rapper Jong Louis aan de 
Keizersgracht, over afstuderen, zijn EP en 
rendement. 

Overdag naar school, daarna de studio in 
en ’s nachts MC’en in een nachtclub om 
vervolgens de volgende ochtend weer om 
zeven uur paraat staan om te vakkenvullen 
in de Albert Heijn: ik ken Lost niet anders 

dan als een jongen die altijd druk is. In de 
tijd dat hij studeerde heeft hij verschillende 
nummers uitgebracht, meerdere shows 
gegeven en zijn eerste EP, Jij ABC, ik APC, 
kwam eind 2018 uit, minder dan een half 
jaar voor hij afstudeerde. Voor Lost is deze 
drukte lange tijd niet meer dan normaal 
geweest. Het heeft hem wel anderhalf jaar 
studievertraging opgeleverd, maar het was 
het meer dan waard. 
  
Toch?
  
‘Het was vermoeiend en het was gaan. Maar 
dat besef komt pas achteraf. Op het moment 
dat je iets doet, ben je er niet echt mee bezig. 
Je doet het gewoon. Als je ergens mee bezig 
bent, zit je erin. Dus nu pas, nu voel ik de 
druk van toen. Als ik de kans had om het 
over te doen, though, dan zou ik het zeker 
gewoon hetzelfde doen. Je kan niet iets doen 
en dan ook nog die helicopterview hebben. 

Ik was wel misschien kaolo druk, maar 
voor mij was het van, ik wil nog hammer 
gaan, ik wil nog drukker. Maar nu, nu ik 
afgestudeerd ben en rustiger aan doe, besef 
ik wel echt dat ik fucking ham ging. Het was 
een blessing dat ik het heb kunnen doen. 
Het was hard werken, muziek en studie 
combineren, maar ik heb het gehaald en ze 
kunnen dit diploma niet meer afpakken.’
  
Je studeerde Culturele Maatschappelijke 
Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Niet echt het eerste waar ik aan denk bij een 
muzikant. Zijn er aspecten van de studie die 
je toepast in je muziek?
  
‘Mezelf presenteren, dat is een van de 
dingen die ik tijdens de studie wel echt heb 
geleerd. Sociale contexten interpreteren 
en gebruiken. Agogiek. Dingen die nu nog 
steeds van pas komen. Ik geef bijvoorbeeld 
later vandaag met Louis een workshop 

Hij begon in zijn slaapkamer met dromen over rappen, goede muziek maken en de beste 
zijn. Nu, ruim tien jaar verder, begint die droom werkelijkheid te worden. Deze zomer is 

de warming-up: het echte werk gaat beginnen.
Tekst & Beeld /// Danielle Kliwon
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in Heemstede-Aerdenhout. Zonder m’n 
opleiding had ik dat niet gekund. Of 
tenminste, ik had het wel gekund, maar 
dan was het gewoon slecht geweest. Maar 
ook alle sociale contacten die ik daar heb 
opgedaan, die komen nu ook van pas. 
Iedereen van die opleiding is ook bezig 
binnen het cultureel werkveld, dus m’n 
netwerk is er alleen maar groter door 
geworden.’
  
Je eerste EP, getiteld Jij ABC, ik APC kwam 
uit terwijl je nog studeerde. Een ode aan je 
omgeving, aan de mensen die je steunen, 
maar ook aan Amsterdam. Is de stad zo 
speciaal voor je?
  
‘Ja man. Ik ben gewoon verliefd op 
Amsterdam. Ik zeg ook altijd: “Als ik niet 
in Amsterdam zou wonen, zou ik er elke 
vakantie naartoe gaan.” Het is de energie, 
de diversiteit. Al die verschillende mensen, 
visies en culturen. Heerlijk. Ik kan gewoon 
door de stad lopen en genieten. En het 
mooiste is dat je van Amsterdam ook steeds 
een ander stukje leert kennen.  Je leert 
de stad ook anders kennen. Geen enkele 
dag is hetzelfde en geen enkel plekje blijft 
hetzelfde.’
  
Favoriete spot? ‘Keizersgracht.’ Hij knipoogt 
naar Louis. 
  
‘Maar ook bijvoorbeeld Nieuwmarkt. Dat 
heeft ook speciale waarde. Ik heb daar 
gewerkt, Aprilfeesten gedaan. Maar zo zijn 
er wel meerdere plaatsen in Amsterdam 
die emotionele waarde hebben. Heel 
Amsterdam is sentiment. Gewoon 
sentimentele waarde.’ 
     
De EP opent met het nummer WWB (way, 
way back): een trip down memory lane. 
Het lied vertelt het verhaal van een jongen 
met een droom. Het is inmiddels tien jaar 
geleden dat je begon met rappen. 
  
‘In m’n slaapkamer, koptelefoon op en 
microfoon aan.’ 
  
Je zussen (beiden ouder) namen het 
allemaal niet zo serieus, dachten dat het een 
fase was. Had je zelf verwacht dat muziek 
zo’n groot deel van je leven zou worden?

  ‘Ik was echt die kleine jongen met een 
grote droom. In m’n kamer, met m’n mic en 
koptelefoon. Als ik iets doe, wil ik meteen 
de beste zijn, en anders laat ik het gewoon 
los. Daarom doe ik niet veel verschillende 
dingen. Eigenlijk best wel een slechte 
eigenschap. Maar bij rap wist ik meteen, ik 
kan dit, en ik wil er heel graag heel goed in 
zijn. Ook omdat mensen in m’n omgeving 
zeiden dat m’n shit niet hard was. Ik liet m’n 
eerste tekst horen aan m’n zussen en hun 
reactie was een beetje, hmm, niet zo hard. 
Dus, in plaats van dat ik het los liet, zorgden 
die reacties ervoor dat ik ook echt de beste 
wilde worden. Dat dreef mij.’
  
Omgekeerde psychologie? Omdat mensen 
je teksten niet vet vonden, deed je juist nog 
harder je best?
  

‘Precies. Als ik ergens niet nummer één in 
ben, dan hoeft het voor mij niet. Dat is met 
bepaalde dingen echt mijn mentaliteit. En 
dat heeft me wel gedreven om zo hard te 
zijn.’
  
Hij lacht.
  
‘Het heeft me gedreven om te rappen.’
  
Je liet je niet tegenhouden door negatieve 
kritiek. 
  
‘Het maakte me juist sterker.’ 
  
Je deed mee aan hiphoptalentenjacht Most 
Wanted, won De Grote Prijs van Nederland 
met hiphopcollectief Soultrash én zette 
Wicked Jazz Sounds op z’n kop met jazzy 
hiphopband The Ish. Je werd volwassen.

‘Het is nu allemaal serieuzer. Dat merk 
je ook aan gesprekken die je hebt met 
producers, met Louis, dat je begint in 
te zien, van ey, het hebben van talent is 
leuk, maar daar gaat het uiteindelijk niet 
om. Het gaat om rendement. Wat je eruit 
haalt. Getalenteerde mensen, mensen met 
talent, die denken er vaak niet zo over. Het 
kost weinig moeite, weinig inspanning, 
om te doen wat je doet, als je talent hebt. 
Dus iemand die meer inspanning nodig 
heeft, hecht automatisch meer waarde aan 
hetgeen hij doet. Het duurde gewoon een 
tijdje voor ik dat doorhad.’
     
‘Het is hetzelfde als waarom James Milner 
iedere week in de basis speelt bij Liverpool, 
terwijl er mannen als Shaqiri, gewoon énge 
mannen, op de bank zitten. Dat heeft niet te 
maken met dat die andere mannen niet goed 
zijn, maar met rendement. En des te eerder 
je beseft wat je valkuilen zijn als artiest, des 
te verder je kan komen.’
     
Heb je dat the hard way geleerd?
  
‘Ik heb het geleerd in de manier dat wij 
met Soultrash denken dat we de beste live 
act van Nederland zijn, maar we pakken 
geen grote podiums. Ik heb het geleerd in 
de manier dat ik heel erg gefocust was op 
het maken van goede muziek, maar ik was 
helemaal geen goede artiest. Het gaat verder 
dan alleen goede verses schrijven en goede 
ad libs opnemen. Er zijn zoveel guys die goed 
kunnen rappen, maar er zijn weinig goede 
artiesten. En een goede artiest zijn, houdt 
meer in dan alleen het kunstje kunnen doen. 
Meer dan talent. Rendement.’
  
Bij rendement hoort ook winnen, en daar 
gaat je laatste nummer ‘1500 meter’ over. 
Een eerbetoon aan schaatser Mark Tuitert 
en de winnaarsmentaliteit.
  
‘Als je goed luistert, als je goed luistert naar 
die tune, dan hoor je dat het eigenlijk gewoon 
een freestyle is. Ik was in de studio bij Jim 
[Jimmy deVille] en eigenlijk voelde ik die 
beat niet, maar toen hij die bass toevoegde. 
Ey, ik voelde het meteen. Het kwam eruit 
en het was gelijk goed. We hebben hem 
natuurlijk wel een beetje gepolijst en 
Louis heeft nog een sample aan het begin 

toegevoegd, maar het was eigenlijk meteen 
af. En ik ben superblij hoe het is ontvangen, 
man. Mensen gaan helemaal ham erop, dus 
dat is wel nice.’ 
  
Gaat het altijd zo gemakkelijk?
  
‘Sommige ideeën moeten er in één keer 
uit, en sommige ideeën hebben geen haast. 
Dat is ook iets dat ik heb geleerd. Sommige 
pasta’s hebben maar tien minuutjes nodig en 
zijn ook gewoon lekker, en soms moet je die 
soep gewoon een uur laten sudderen zodat 
het niet als water smaakt. Zo is muziek. Zo 
werken beats en nummers ook.’
  
Er komt ook een nieuwe EP aan. Is dat dan 
een pasta of een soepje? Of kan je daar nog 
niks over zeggen?
  
‘Het komt eraan, sneller dan je denkt. Als je 
APC dope vond, dan ga je deze ook voelen. 
Sommige mensen vinden dat de EP af is.’ Hij 
heeft snel oogcontact met Louis. ‘Maar het 

kan altijd af-er. Het is een verdiepingsslag, 
een verdiepingsslag in mij. Dieper. We 
groeien allemaal. Ik groei als rapper, Louis 
is gegroeid met mixen, Jim groeit de hele 
dag, die man is al bijna drie meter. En het is 
gewoon weer tijd voor een nieuwe EP.’
  
Heb je al een titel? 
  
‘Ja.’ Een glimlach. ‘Maar die ga ik nog niet 
met je delen.’
  
Het wordt een drukke zomer, dan. Festivals, 
shows, nieuwe titelloze EP … Houd je dat 
allemaal nog wel vol?
  
‘Weet je wat het is. Alles dat ik wil doen met 
muziek, met m’n leven, met wie ik ben, is 
goed doen. En dus moet ik m’n craft ook 
benaderen met positiviteit. Je moet het niet 
kut vinden om naar de studio te gaan, want 
dan ga je ook kut shit maken. Als ik bij Louis 
in de studio ben, is er al ijskoude Brouwers 
in de koelkast, dan ben ik al helemaal in die 

vibe van let’s go. En tuurlijk, soms zijn er 
dagen dat we zoiets hebben van weer naar 
die kut EP luisteren, maar dat hoort erbij. 
Daar ga je doorheen. Door die drukte sla je 
je ook heen. Het is zoals Bizzey ooit zei: ‘Je 
hebt mensen die het leuk vinden en je hebt 
mensen die er ook echt iets uit willen halen.’ 
Like I said, het komt aan op rendement. Bij 
alles wat je doet. Ik ben nog steeds die kleine 
jongen met een grote droom. En ik doe m’n 
best om er zo veel mogelijk uit te halen. Dat 
houdt me staande.’ 
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SOMS MOET JE DIE 
SOEP GEWOON 
EEN UUR LATEN 

SUDDEREN ZODAT 
HET NIET ALS 

WATER SMAAKT

Roger ‘MC Lost’ Buyne is een tweeën-
twintigjarige rapper uit Amsterdam 
Zuid-Oost. Zijn laatste EP heet Jij ABC, 
ik APC en is te streamen via Spotify. 
Deze zomer komt zijn tweede EP uit 
en staat hij op verschillende festivals 
in Nederland. Ook is hij lid van jazzy 
hiphopband The Ish en hiphopcollectief 
Soultrash.
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Nuttig en betekenisvol werk, wie wil het niet? Maar voor een echt vrije 
samenleving waarin iedereen gelukkig kan zijn moeten we niet alleen breken met 

het concept ‘werk’ maar ook met ‘nut’ en ‘betekenis’. Want anders zal ook het leven 
na 17.00 uur door je baas gedefinieerd worden.

Tekst /// Jan Daalder    Beeld /// Sietske Arnoldus

Een sjamaantrol van level vijftig, dat was het grootste wapen-
feit van Jesse Frederik. En het voortijdig afhaken bij drie uni-
versitaire studies. Althans, voordat hij als journalist bij Fol-

low the Money en De Correspondent aan de slag ging, een Tegel en de 
Dutch Podcast Awards 2018 won en het stempel ‘één van de grootste 
journalistieke talenten van Nederland’ opgeplakt kreeg. 

Hij lijkt tegenwoordig erg op z’n gemak. Ondanks de prijzen en 
aandacht voor zijn werk, is hij, zoals je dat zegt, heel normaal 
gebleven. Hij is blij met zijn werk, trots dat hij een maatschappelijke 
impact heeft. Maar ook op zijn ‘trollentijd’, voor zijn 22ste verjaardag, 
lijkt hij niet met al te veel afgrijzen – zoals je wellicht zou verwachten 
– terug te kijken. Die periode werd gekenmerkt door lange uren in de 
kelder van zijn moeder, met het scherm van de computer waarop hij 
World of Warcraft speelde als enige lichtpunt.
  
Hij doet er altijd luchtig over als die periode uit zijn leven wordt 
opgerakeld in interviews. Een beetje lacherig: erg veel ambitie had 
hij niet voordat Eric Smit, hoofdredacteur van Follow the Money, 
hem uit die kelder sleurde en onder zijn hoede nam. 
  
Dat vind ik fascinerend. Zelf heb ik ook mijn trollentijd gehad. Bij mij 
was het dan niet World of Warcraft, maar tot mijn 21ste lente heb 
ik toch vele dagen 8 tot 10 uur gespendeerd met Battlefield, Rome 
Total War en FIFA. Tussendoor maakte ik een paar uurtjes huiswerk 
per week, had ik af en toe een feestje op vrijdag- of zaterdagavond 
en haalde ik zessen, zevens en als een vak me iets meer kon boeien, 
dan iets daarboven. Nu, aan het eind van mijn studie, en aan het eind 
van mijn redacteurschap van Babel, is dat wel anders. Hoge cijfers, 
extra-curriculaire activiteiten, en een stage bij een groot weekblad 
zijn wat mijn dagelijks leven en carrière (want ja, al tijdens je studie 
begint je carrière tegenwoordig!) nu kenmerken. Hoe hangen werk, 
carrière en ambitie samen met geluk? Ben je gelukkiger met een 
betekenisvolle baan, of is het toch beter om voor een ambitieloos 
bestaan te gaan waarin slechts de dopamineshots van een of andere 
videogame worden nagestreefd? 
  
‘Do what you love, the money will follow’
Wat komt eerst? Succes of geluk? Dat geld gelukkig maakt, is  

een opinie die gelukkig allang bij het grofvuil is gezet. Het maakt  
niet uit aan wie je het vraagt, je docent, je studieadviseur, je opa op  
je verjaardag of simpelweg je moeder bij de moeilijke gesprekken 
over je studie- of carrièrekeuze: het belangrijkste is dat het leuk 
moet zijn. 
  
‘Find a job you love, you’ll never work a day in your life’: er zit een 
kern van waarheid in, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. 
Gelukkige jongeren die doen waar zij van houden, hebben op latere 
leeftijd prestigieuzere en bevredigendere banen en kennen meer fi-
nanciële zekerheid dan hun ongelukkige leeftijdsgenoten, schrijven 
Lisa Walsh (promovenda in de sociale psychologie aan de University 
of California), Julia Boehm (universitair docent psychologie aan de 
Chapman Universiteit) en Sonja Lyubomirsky (hoogleraar psycho-
logie aan University of California) in hun artikel ‘Happiness doesn’t 
follow success: it’s the other way round’ in Aeon (2019). Gelukkige 
mensen stellen zichzelf bovendien ambitieuzere doelen en hebben 
meer vertrouwen dat ze die doelen ook halen. En dat maakt ze ver-
volgens weer gelukkiger: Betekenisvol werk waarbij je talenten en 
vaardigheden goed tot hun recht komen maakt de homo laborans 
immers nóg gelukkiger, wat zou moeten resulteren in een positieve 
feedbackloop van dopamine.
  
Van homo economicus naar homo cooperans
Dat bij betekenisvol werk de ontplooiing van de eigen talenten en 
vaardigheden het belangrijkste zijn, staat gelukkig nogal ter discus-
sie. 

Het zijn wereldwijd razend populaire boeken, David Graebers Bull-
shit jobs (2018) en Gratis geld voor iedereen (2016) van Rutger Breg-
man. De pointe van beide boeken: de gevestigde noties over wat nut-
tig en betekenisvol werk is ter discussie stellen. Een groot deel van 
onze beroepsbevolking, zo stelt Bregman, heeft zelf niet het idee dat 
hij of zij nuttig werk doet, ook al sluit het aan bij hun talenten. 37% 
van de ondervraagden zegt dat het prima zou zijn voor de maat-
schappij als hun baan zou verdwijnen, zij doen hun werk omdat je 
nu eenmaal moet werken. Bregmans conclusie is dan ook dat we een 
basisinkomen in moeten voeren, dan zullen de voormalige marke-
teers en bankiers (de grootste ‘bullshitjobs’) zelf activiteiten gaan 
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doen die zij wél nuttig vinden: vrijwilligerswerk in de bibliotheek, 
een koekjeswinkel beginnen, of misschien gaan ze wel aan de slag in 
het onderwijs of de zorg. 
  
Werk dat aansluit op talenten maakt mensen tot op zekere hoogte 
gelukkig, maar uiteindelijk is de mens een homo cooperans, volgens 
Govert Buijs in Waarom werken we zo hard? (2019). De telos, de be-
doeling van onze economie, bestaat uit het praktiseren van ‘iets als 
zorgvuldige co-creatie of zelfs zorgzame co-creatie’. De kern van de 
‘vreugdevolle’ economie die hij voorstaat ligt in de creatieve vrijheid. 
Zo sluit hij naadloos aan bij Bregman: werk moet een maatschappe-
lijke functie hebben.
  

Deze vreugdevolle economie van de homo cooperans is volgens Buijs 
het noodzakelijke volgende stadium dat moet volgen op het tijdperk 
van de homo economicus. We staan op een kantelpunt, dat de grote 
econoom John Maynard Keynes al voorspelde toen hij zei: ‘We shall 
be able to rid ourselves of many of the pseudo-moral principles 
which have hag-ridden us for two hundred years, by which we have 
exalted some of the most distasteful of human qualities into the posi-
tion of the highest virtues.’

  

Voor Buijs betekent dit dat wij anders kunnen nadenken over beteke-
nis in ons werk, meer de sociaal-maatschappelijke aspecten daarin 
kunnen gaan benadrukken en dat ‘accumulation of wealth’ niet meer 
het grootste goed hoeft te zijn, een conclusie die goed aansluit bij de 
economische visie die Kate Raworth in haar boek Doughnut Econo-
mics (2017) presenteert en die in de politieke arena wordt gehuldigd 
door de Partij voor de Dieren. Oké, mooi, op naar de 15-urige werk-
week, dan worden we echt gelukkig. Of toch niet?
  
Homo luiwammes
De stap die logisch voortvloeit uit de redeneringen van Bregman en 
Buijs maar die zij niet durven te maken, is de vraag of we überhaupt 
wel zouden moeten willen werken. 
  
Natuurlijk, uit het onderzoek van Bregman en Graeber blijkt dat er 
nog steeds veel mensen zijn die hun werk als nuttig zien, en ja, we 
blijven (voorlopig) nog steeds dokters en docenten nodig hebben 
(al zullen op termijn ook díe banen door robots worden vervangen). 
Maar de vraag of mensen hun werk als nuttig zien, moet wellicht 
eerder vervangen worden door de vraag: word je gelukkig van het 
(moeten) werken? Op kritiek dat een basisinkomen mensen lui zou 
maken, antwoordt hij slechts dat dit niet het geval is. Hij erkent dat 
luiheid niet wenselijk zou zijn.
  
Maar misschien is luiheid de beste manier om de druk van de werk-
plicht weg te nemen. 

In 1883 publiceerde de marxistische schrijver Paul Lafargue zijn 
manifest The Right to Be Lazy. Werk is volgens hem het belangrijk-
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Pleidooi voor de luiheid

OKÉ, MOOI, OP NAAR DE 
15-URIGE WERKWEEK, DAN 

WORDEN WE ECHT GELUKKIG. 
OF TOCH NIET?
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Ik weet dat dit heel naïef en onwetend 
gaat klinken, maar ik wil mijn verhaal 
beginnen met het volgende: 

voordat ik hierheen verhuisde, 
had ik Amsterdam nooit met 
Nederland geassocieerd. Ik dacht 
altijd dat het een soort eiland was 
met eigen wetten, slechts met een 
dun draadje verbonden met een 
daadwerkelijk land. Ik wist dat 
ik kon verwachten om elke tien 
minuten door een fiets van mijn 
sokken te worden gereden. Ik wist 
dat de geur van marihuana mij 
net zo bekend zou worden als die 
van een lievelingsmaaltijd uit mijn 
jeugd. Ik wist dat souvenirwinkels 
mij zouden lokken met tulpen en 
molens. Simpel gezegd kende ik de 
stereotypen, maar meer niet. 

Misschien komt het doordat ik 
volwassener ben geworden, niet 
wetende dat ik ooit volwassen 
zou kunnen worden, maar als 
ik terugkijk kan ik niet geloven 
dat ik hiernaartoe verhuisd ben 
zonder mij te verdiepen in de 
Nederlandse cultuur. Bij deze een 
klein overzicht van wat ik geleerd 
heb sinds ik naar Amsterdam ben 
verhuisd. 

Wat betreft schrijven lijkt Nederlands heel 
erg op Engels, wat je niet zou verwachten bij 
de klanken die Nederlanders maken tijdens 
het praten. Toch heb ik mij hierdoor ook een 
paar keer laten misleiden. Het heeft voor 
mij een maand geduurd om te beseffen dat 
sinaasappels niets te maken hebben met 
appels. Maar over het algemeen ben ik blij 
dat het Nederlands vaak op het Engels lijkt. 
Dit maakt het boodschappen doen een stuk 
makkelijker. Anders had ik waarschijnlijk 

alleen maar producten gekocht waar geen 
etiketten op zaten, want de ingrediëntenlijst 

is altijd geschreven in het Nederlands en 
Frans, maar vrijwel nooit in het Engels. 

Nu we het toch over eten hebben; er is iets 
wat mij hieraan stoort. Al het eten in de 
supermarkt is heel erg bewerkt. Het brood 
smaakt voor mij niet naar echt brood, het 
fruit is voorgesneden en alles is verpakt in 
te veel plastic. Ik besefte mij dat hierin het 
karakteristieke idee van ‘het westen’ naar 
voren kwam. Ik werd hierdoor verrast, 

omdat ik niet had verwacht dat het verschil 
zo groot zou zijn, vergeleken met de 

supermarkten in Polen. 

Eén van de dingen die ik het fijnst 
vind aan Amsterdam is dat mensen 
hier niet bang zijn om zichzelf te 
zijn. Elke dag stuit ik op zo veel 
zelfverzekerdheid en positiviteit 
door alleen al naar mensen 
op straat te kijken. Inwoners 
hier trekken gewoon kleren 
aan waar ze zich comfortabel 
in voelen en hierdoor staat het 
hen extra goed. Ik word er zelf 
ook zelfverzekerder van en ben 
hierdoor minder bezig met mijn 
uiterlijk. Elke keer ben ik verbaasd 
als ik in mijn pyjama een winkel 
binnenstap en nog steeds een 
glimlach krijg van de verkoopster 
in plaats van een minachtende 
blik. Het rustgevende gevoel van 
liefde voor jezelf en tegelijkertijd 
anderen hun gang laten gaan, ga 
ik missen wanneer ik vertrek uit 
Amsterdam. 

Hoewel ik graag klaag over alles 
ben ik verliefd geworden op deze 
stad vanaf het moment dat ik hier 
aankwam. En zoals iemand ooit 
zei: ‘You like because of the 

positive qualities, but you love despite the 
flaws.’ 

Veel plastic, weinig bemoeienis
In deze rubriek delen studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen 

hun ervaringen van uitwisselingen met universiteiten in het buitenland.
Deze maand Agnieszka Kluska vanuit Amsterdam. 

Tekst /// Agnieszka Kluska    Beeld /// Dorota Dabrowska  

BUITENLANDERVARING
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Agnieszka Kluska komt uit Polen en 
studeert sinds dit jaar aan de UvA. Zij 
is hier begonnen aan haar bachelor 
Linguistics en zal de komende twee jaar 
nog in Amsterdam verblijven. Haar tekst 
is vertaald vanuit het Engels. 

ste middel geweest om de mensheid te onderdrukken: ‘The right to 
work is but the right to misery’. We zijn pas echt vrij, zo stelt Lafar-
gue, als we het recht op luiheid opeisen. Dan worden we vrije men-
sen, ja zelfs ‘mooie’ mensen. We zijn dan natuurlijk vrij van het ploe-
teren in de fabriek of op het kantoor maar ook vrij van ‘intellectual 
degeneracy’. Luiheid is de moeder van de kunsten en ‘noble virtues’. 
  

Luiheid is dus voor Lafargue een middel om iets hogers te bereiken: 
intellectuele ontplooiing en het leven van een moreel goed bestaan. 
Maar als hij intellectuele ontplooiing, niet ten behoeve van je baas 
maar ten behoeve van jezelf en de mensheid, als hoogste doel ziet, 
wat zou Lafargue dan van de sjamaantrol van Jesse Frederik vinden? 
Ook bij Lafargue, in de afgelopen 140 jaar geregeld geridiculiseerd, 
zien we nog een drang tot presteren, misschien niet in dienst van de 
uitbuitende kapitalistische klasse, maar in dienst van jezelf. Maakt 
dat de mens niet nog steeds een slaaf?
  
Om echt vrij te zijn, om ieder zijn of haar eigen (zeer individuele) 
invulling aan geluk te geven, moeten we ons zo min mogelijk aan-
trekken van de normen en waarden, of in meer marxistische termen, 
de heersende machtsstructuren. Daarvoor moet luiheid nog radica-
ler worden opgevat dan deze radicale negentiende-eeuwse marxist 
dat deed. Zelfs luiheid die resulteert in slechte, moreel verwerpelijke 
gewoontes (zoals de hele dag in de kelder van je moeder zitten met 
nutteloze videogames, zonder verder sociaal contact) moet geaccep-
teerd worden. 
  
Het moet mogelijk zijn lui te zijn. Het moet niet als teken van zwakte 
of als slechte karaktereigenschap gezien worden, als je ervoor kiest 
om thuis tv te kijken, om Candy Crush te spelen op je telefoon, of met 
dingen bezig te zijn die niet per se bijdragen aan je ontwikkeling of 
anderszins ‘betekenisvol’ zijn. Je hoeft je vakantiedagen niet te spen-
deren met dat goede boek lezen waar je niet aan toe was gekomen 
(iets wat Lafargue juist wel zou hebben toegejuicht), of op vakantie 
te gaan om jezelf te ‘ontwikkelen’. 
  
Alleen zo onttrekken we ons aan de dwingende krachten van werk 
en ambitie en zijn we ‘vrij’.
  
Dit is, ik geef het toe, een sterk individualistische invulling van het 
begrip ‘vrijheid’. Maar daarmee ook klassiek liberaal: zolang het in-
dividu anderen niet schaadt door zich terug te trekken in kelders met 
sjamaantrollen, moet dat mogelijk te zijn. En dat het mógelijk moet 
zijn, betekent niet dat het wenselijk is dat alle zeven miljard mensen 
dit zullen doen. Daar hoeven we, mijns inziens, niet voor te vrezen. De 

mens is een sociaal dier. Voor wie wil is er menselijk contact, maat-
schappelijke zingeving, maar voor degenen die dat moeilijk vinden, 
de outcasts en misfits, de sociaal zwakkeren, of gewoon de mensen 
die af en toe het idee hebben dat er te veel van ze gevraagd wordt, is 
er zo een uitvlucht uit de hedendaagse prestatiemaatschappij. 

‘Van genade naar recht’, zo karakteriseerde KVP-minister Marga 
Klompé de Algemene Bijstandswet die zij invoerde in 1965. Net zo-
als het niet wenselijk maar wel theoretisch mogelijk is, dat iedereen 
een uitkering krijgt, zal het niet wenselijk maar wel mogelijk moeten 
kunnen zijn dat we met zijn allen lui zijn. En net zoals mensen die 
geld verdienen niet als grootste goed zagen door het neoliberale ren-
dementsdenken werden verketterd, zo zullen mensen die helemaal 
niet willen werken ook nog wel even homo non gratus zijn.
  
Terug de grot in?
Is Jesse Frederik gelukkiger zonder zijn sjamaantrol? Dat zou ik niet 
weten, ik heb het hem niet gevraagd. Een vraag die makkelijker te be-
antwoorden is: ben ikzelf gelukkiger, nu ik ‘betekenisvol’ bezig ben 
met een carrière in de journalistiek (een prachtig vak), tijd heb om te 
studeren en interessante boeken te lezen en ook nog een maatschap-
pelijke impact heb met die zaken? Ook dat weet ik niet zeker. Toen 
mijn leven bestond uit een beetje studeren, een beetje de krant lezen, 
af en toe een leuk feestje met vrienden en vooral veel ‘nutteloze’ be-
zigheden als gamen of tv kijken, en af en toe wat simpele verveling 
en, jawel, luiheid, kende ik op zijn minst een zekere rust. 
  

Nu ik schrijf voor Babel, druk aan de weg timmer, maatschappelijk 
actief (een homo cooperans) én ambitieus ben, merk ik dat mijn 
privésfeer ook wordt overgenomen door het nutsdenken dat op de 
arbeidsmarkt al honderden jaren dominant is. Hoewel ik mijn werk 
als betekenisvol ervaar, ben ik nog steeds gestrest, ontevreden en ge-
regeld ongelukkig.
  
Bregman, Buijs en Lafargue betogen om anders na te denken over 
betekenisvol, nuttig of ‘vreugdevol’ werk. De heersende normen 
moeten bijgeslepen worden, maar misschien is het beter om die  
normen volledig overboord te gooien en bij niets, bij de luiheid te 
beginnen. Alleen dan kun je hopen jezelf te onttrekken aan die 
machtsstructuren. Zou ik terug willen, naar mijn oude zorgeloze be-
staan, dat lijkt op het trollenbestaan van Jesse Frederik? Soms wel. 
Maar toch kies ik liever voor de controle, de controle om mijn eigen 
normen en waarden over ‘betekenis’, ‘vreugde’ en ‘nut’ te vormen. 
Misschien ga ik deze vrijdagavond gewoon FIFA spelen. 

ALLEEN ZO ONTTREKKEN 
WE ONS AAN DE DWINGENDE 

KRACHTEN VAN WERK EN 
AMBITIE EN ZIJN WE ‘VRIJ’

HOEWEL IK MIJN WERK ALS 
BETEKENISVOL ERVAAR, BEN 

IK NOG STEEDS GESTREST, 
ONTEVREDEN EN GEREGELD 

ONGELUKKIG
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ARTZUID
Elke twee jaar organiseert stichting ARTZUID een beelden-tentoon-
stelling in het monumentale stedenbouwkundige Plan Zuid van ar-
chitect H.P. Berlage (1856-1934). Deze zomer is het weer zover. Met 
het tentoonstellen van moderne en hedendaagse beelden op de Apol-
lolaan, Minervalaan en Zuidas is het een van de grootste (gratis) toe-
gankelijke kunstevenementen van Nederland. 

De Amsterdam Sculptuur Biënnale presenteert een belevings-
tentoonstelling met meer dan zestig kunstwerken op de 2,5 km lange 
route. Theatrale opstellingen van moderne en hedendaagse figuratieve 
beelden worden afgewisseld met interactieve ruimtelijke installaties. 
De tentoonstelling is 24/7 gratis toegankelijk.

In de jaren sinds de oprichting van ARTZUID in 2008 zijn de werken 
van vele kunstenaars vertoond in de beeldententoonstelling in 
Amsterdam. Onder die kunstenaars bevinden zich onder andere Jan 
Cremer, Salvador Dalí, Pablo Picasso en Ai Weiwei. Niet de minste 
namen. En ook dit jaar zal er weer werk te zien zijn van de beste 
kunstenaars. Zo is er dit jaar onder andere werk van Karel Appel te 
zien, en een groot beeld van Kate Moss in een ingewikkelde yoga pose 
van kunstenaar Marc Quinn. 
ARTZUID, 17 mei tot en met 15 september

Over het IJ Festival
Begin juli vindt dit jaarlijkse theaterfestival van Amsterdam weer 
plaats op de kop van Amsterdam op de NDSM-werf in Noord, dit jaar 
alweer de 27ste editie. Tien dagen lang zijn er voorstellingen te zien 
van gevestigde theatermakers en van nieuw talent. 

Een van de te bekijken voorstellingen is Verdedig Noord, van schrijver 
en rapper Massih Hutak. De voorstelling gaat over gentrificatie in Am-
sterdam-Noord. Massih Hutak deed onderzoek naar deze gentrificatie 
en belandde zo van Amsterdam-Noord in Brooklyn, Berlijn, Londen, 
Oakland, Parijs en Los Angeles. Wat begon als een beschouwing van 
zijn wijk ontvouwde zich tot een verhaal over hedendaagse West-Eu-
ropese en Noord-Amerikaanse steden waar dezelfde sociaalgeografi-
sche ontwikkelingen plaatsvinden.
Verdedig Noord, 10 t/m 14 juli      

‘Een vrouw alleen op een verlaten benzinestation. Met heimwee, maar 
zonder auto. Uit het donker komt een bestelbus aangereden. Een man 
stapt uit. Onderweg van punt A naar punt B besluit hij om niet meer 
door te rijden. Een nachtelijke ontmoeting. Zij is zijn enige hoop, hij 
is de enige uitvlucht voor haar. Terwijl niemand toekijkt worden ze 
schaamteloos zichzelf. Tijd valt uiteen. De autoradio speelt door.’ Een 
beklemmende, rauwe en muzikale voorstelling genaamd Wrakstuk. 
Gespeeld door Nadia Babke en Jordy Vogelzang, met vioolbegeleiding 
van Kilian van Rooij.
Wrakstuk, 10 t/m 14 juli

Of ga naar Alles moet weg, een voorstelling over het landhuis Oos-
terhouw in een klein dorpje in Noord-Groningen. Het landhuis is het 
eigendom van Christiaan Klasema, vormgever bij mugmetdegouden-
tand. Christiaan is het landhuis vol spullen aan het opruimen. Geïn-
spireerd door het taxatierapport dat hij van de inboedel liet opstellen, 
maakte Sanne Nouws deze muzikale voorstelling over twee mensen 
die besluiten alles wat ze bezitten weg te doen. Tip: in 2017 maakte 
Peter Buurman tijdens zijn verblijf op Oosterhouw al een podcastserie 
over het landhuis, te beluisteren op SoundCloud. 
Alles moet weg, 5 t/m 14 juli 
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Vondelpark Openluchttheater
Het theater midden in het Vondelpark is weer in gebruik genomen. 
Waar het er voor het grootste deel van het jaar een beetje treurig bij 
staat, bruist het theater van leven in de zomermaanden. Sinds 1974 
zijn er iedere zomer vrij te bezoeken optredens en concerten te zien, 
van muziek tot cabaret en dans. Professionele artiesten wisselen af 
met jong en nieuw talent, die op deze manier de kans krijgen om zich 
te introduceren aan het publiek.

Zo staan er dit jaar naast gevestigde namen als Roxeanne Hazes 
(21 juli), Fresku (11 augustus) en het Scapino Ballet Rotterdam (30 
augustus) ook weer veel bijzondere acts die nog niet zo bekend zijn 
onder het algemene publiek, maar zeker de moeite waard zijn. 

Wat dacht je van het titelgevecht tussen Muhammad Ali en George 
Foreman, ‘The Rumble in the Jungle’, vertaald naar muziek? Het 
Ikarai-ensemble - bestaande uit Camiel Jansen (contrabas), Julian 
Schneemann (piano), Jeroen Batterink (drums), Tessel Hersbach 
(viool), Yanna Pelser (altviool) en Bence Huszar (cello) - vertelt 
verhalen met een mix van klassieke compositie en jazzimprovisatie.
Ikarai, zondag 28 juli, 12:30 

En had je al eens van The Ruggeds gehoord? Deze dansgroep danste 
al in een clip van Justin Bieber en haalde de kwartfinales van de 
Amerikaanse tv serie World of Dance. In hun nieuwste theaterstuk 
Between Us vertellen ze het verhaal van hun vriendschap, en komt 
dans samen met acrobatiek, muziek, humor en b-boying.
The Ruggeds, vrijdag 9 augustus, 21:00 

Support your local artist! De muziek van de Amsterdamse rapper en 
singer songwriter, oftewel singer-songrapper, Benjamin Fro brengt 
verschillende genres samen, en is groovy en dansbaar. Zijn muzikale 
invloeden zijn onder andere Kendrick Lamar, Chance the Rapper 
en Noname, maar zijn boodschap komt overeen met die van Bob 

Marley, Logic en Laurynn Hill. Zijn teksten zijn vaak maatschappelijk 
betrokken; zo behelst zijn tweede album Behave een kritische blik 
op de Nederlandse ‘normaal doen’-mentaliteit. In 2019 vertelt Fro 
in verschillende delen het verhaal van een millennial in de grote 
stad die worstelt met identiteitscrises, hoge huurprijzen, liefde en de 
prestatiemaatschappij.
Benjamin Fro, zondag 11 augustus, 15:00

UITGELICHT

Het is zomer! Dat betekent cultuur snuiven in de buitenlucht. 
Ga naar een theatervoorstelling op de NDSM-werf, bekijk beelden in Zuid, 

of bezoek een concert in het Vondelpark. 
Tekst /// Eva Essers    Beeld /// Winonah van den Bosch 

Cultuur snuiven 
in de buitenlucht
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waarschuwt voor onveilige studentencampussen in Amsterdam’ (Nu.
nl, 2 mei 2019). De afgelopen tijd zijn er veel klachten naar buiten 
gekomen dat studenten zich onveilig voelen op de campussen. Het 
gaat hierbij om geweldsincidenten, zedendelicten, berovingen en in-
braken. Daarom is er door de ASVA een meldpunt geopend vanwege 
het aanhoudende geluid over de onveiligheid van de studentenwo-
ningen. 

Ik vraag mij af of studenten zich daadwerkelijk zo onveilig voelen op 
deze campus, dus ik spreek met Annemein (21 jaar). Zij heeft recent 
nog op de Spinozacampus gewoond en vertelt mij hoe ze het daar 
ervaren heeft: ‘Er hangt totaal geen studentensfeer, ik zag letterlijk 
kinderwagens op de gang staan.’ De woningen aan het Dennenro-
depad zijn eerder kleine studio’s, waarbij de slaapkamer en keuken 
zich in dezelfde ruimte bevinden. In een aparte ruimte zit een kleine 
badkamer. Eén gang heeft zo’n twintig van deze studio’s. Ik ben dan 
ook verbaasd als ik hoor dat er gezinnen in wonen. Annemein vertelt 
dat er in deze woningen niet meer dan één persoon mag wonen, zo 
stond in haar contract. Daarnaast hoort DUWO de woningen alleen 
maar aan studenten te verhuren. Een vreemde situatie dus, dat hier 
blijkbaar ook mensen met kinderen wonen. 

Toen Annemein contact opnam met DUWO over terugkerende ge-
luidsoverlast van de buren, moest ze maar contact opnemen met de 
politie. Maar met een grote sterke buurman, doe je dat niet zo snel. 

‘De Spinozacampus is eigenlijk een beetje het vergeten campusje van 
DUWO.’ 

Annemein geeft toe dat het een ander verhaal is bij de Darlingstraat. 
Hier heeft een vriendin van haar drie jaar lang zonder problemen 
gewoond. Ook krijg ik een andere indruk van de Duitse student Luzie 
(22 jaar). Zij is het niet eens met wat er in de media gezegd wordt 
over haar woonplek: ‘Ik voel mij ’s nachts net zo onveilig op het Wa-
terlooplein als dat ik mij hier in de Bijlmer voel.’ Volgens haar hoort 
het gevoel van onveiligheid nu eenmaal bij een grote stad en ligt het 
niet per se aan de campus. 

Luzie vertelt dat er minimaal drie keer per dag politie en twee keer 
per dag handhaving langsrijdt. ‘De gemeente doet dus wel echt haar 
best om er een zo veilig mogelijke plek van te maken.’ Natuurlijk is 
ze op de hoogte van verhalen waarin kogels door de ruiten vliegen. 
‘Daar schrik je wel even van, maar gelukkig is mij in al die jaren nooit 
iets overkomen.’

Esther, een vriendin van Luzie, vindt wel dat er meer energie gesto-
ken mag worden in het schoon en netjes houden van de campus. Een 
nette woonplek draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid in een 
omgeving. Op de vraag of zij het mensen zouden aanraden om op 
deze campus te wonen is het antwoord van beiden helder. ‘Het is echt 
geen verkeerde plek om te wonen, maar als wij meer geld hadden 
gehad, hadden we natuurlijk ook liever in het centrum gewoond.’ 

Van gevaarlijke hipsterbuurt tot een eiland met silo’s
Ook de campus bij de NDSM-werf ligt onder vuur sinds meldingen 
werden gedaan dat voornamelijk veel vrouwelijke studenten zouden 
worden lastiggevallen. De NDSM-werf, waar het hipstergehalte hoog 
is dankzij de IJhallen en muurschilderingen, komt hierdoor ineens in 
een heel ander daglicht te staan. De fel oranje, blauwe en rode con-
tainers, waar de studenten wonen, zijn niet te missen op dit terrein. 

 

IK VOEL MIJ ’S NACHTS NET 
ZO ONVEILIG OP HET WATER-

LOOPLEIN ALS DAT IK MIJ HIER 
IN DE BIJLMER VOEL
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Bijna dagelijks fiets ik er langs op Zeeburg. Een gebouw dat 
als een trap naar beneden loopt met standbeelden van grote 
witte dieren erop. Regelmatig krijgt de giraffe een bloemen-

krans om en torenen de kratten bier boven de grote balkonreling uit. 
Typisch een studentencampus. Deze en de vele andere campussen 
aan de rand van Amsterdam vormen een mooie oplossing voor de 
uiteengespatte dromen van studenten om in het centrum te wonen. 
Negenhonderd euro per maand neertellen voor vijf vierkante meter 
doe je immers niet voor de lol. Via Room.nl kun je als student voor 
een mooi bedrag op een van deze campussen terechtkomen. Althans, 
voordat de media losbarstten over de vele incidenten die voorname-

lijk op de Spinozacampus en de campus op de NDSM-werf hadden 
plaatsgevonden. Na het horen van deze verhalen rijst natuurlijk de 
vraag of je hier überhaupt moet willen wonen.  

De vergeten campus
Op de Spinozacampus strekt het kronkelende fietspad zich voor mij 
uit, met aan weerszijden de lage oranje flatgebouwen. Er zitten wat 
studenten op het gras, de vogels fluiten. Er hangt een gemoedelijke 
sfeer. Toch heb ik in mijn achterhoofd de krantenkoppen die afgelo-
pen weken veelvuldig langskwamen: ‘Studenten altijd alert op ang-
stige Spinozacampus’ (Het Parool, 1 maart 2019), ‘Studentenunie 

Wonen in een container: 
vloek of zegen?

Babel ging in gesprek met Johannes Visser (31), onderwijsjournalist voor 
De Correspondent en oud-leraar Nederlands, over neutraliteit, imago en de 

maatschappelijke waarden achter het onderwijs.  
Tekst /// Julianne van Pelt    Beeld /// Benjamin Schoonenberg
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Ik zie gehaast een gordijn worden dichtgedaan als ik er in de avond 
langsloop. Dit herinnert mij aan iemand die ik sprak toen zij hier 
woonde. Haar gordijn was een tijdje kapot, en daardoor raakte ze ge-
strest. Zodra je je gordijnen ’s avonds namelijk open liet, was de kans 
zeer aanwezig dat er ingebroken zou worden. Toch weet Luzie dit te 
nuanceren. ‘Ik heb een vriendin die daar met heel veel plezier woont 
en nergens last van heeft. Het is jammer dat de media de incidenten 
heel erg uitlichten en net de studenten interviewen die wel ergens 
last van hebben gehad.’ Waarin beide campussen overeen lijken te 
komen, is dat deze beide in een buurt ge-
vestigd zijn die nog geen identiteit heeft. 
De studenten zijn hier ondergebracht 
zonder dat het duidelijk was wat voor 
buurt dit zal worden. In het geval van 
de Spinozacampus werden de woningen 
neergezet, zonder dat het duidelijk was 
wat voor mensen hieromheen zouden 
komen te wonen.

Naast de gevestigde campussen ontstaan 
er ook nieuwe campussen in Amster-
dam, zoal de eerder genoemde campus 
op Zeeburgereiland, aan de Kees Broek-
manstraat. Dit zijn nieuwe, moderne wo-
ningen waar voor ruim driehonderd euro 
per maand geleefd kan worden.

Ook aan de Zuiderzeeweg staan er nog containerwoningen. Uit  
een artikel uit 2016 blijkt dat studenten zich daar erg onveilig voel-
den, vanwege een aantal inbraken. Het zal toen nog een verlaten  
plek zijn geweest, omdat de wijk in opkomst was. Ondertussen lijkt 
hier geen sprake meer van te zijn. Het is een complete nieuwbouw-
wijk met in het midden drie grote silo’s. In deze silo’s zouden vanaf 
2021 een hotel, horeca en winkels moeten komen. Momenteel is 
het een mix van Tesla’s van de jonge gezinnen en verroeste fietsen 
van de studenten. Verder zit je dichtbij de natuur van Durgerdam.  
Klinkt toch als een prima eiland om te vertoeven tijdens je studen-
tentijd?

Een andere campus waar vrijwel geen klachten over zijn, is Uilen-
stede, gelegen in Amstelveen. Deze campus is voornamelijk aantrek-
kelijk voor VU-studenten, maar ook UvA-studenten zijn er welkom. 
Over deze plek sprak ik met Loraine (21 jaar): ‘Samen met de mensen 
op mijn gang zijn we eigenlijk een grote familie. Ik heb hier echt mijn 
vrienden leren kennen.’ Onveilig heeft zij zich op de campus nooit 
gevoeld. Dat dit ook voor anderen geldt, blijkt uit een enquête van de 
Vereniging Bewoners Uilenstede. Tussen de 70 en 80 procent van de 
studenten die er woont voelt zich veilig op deze plek. De campus be-
staat uit meerdere gebouwen en zou met 3.400 bewoners de grootste 
studentencampus van Noord-Europa zijn. Er is een eetcafé, sportcen-
trum en cultureel centrum.

Als student word je al snel toegewezen op een campus. Het kan  
een mooie aanvulling zijn op je studententijd om in een gebouw te 
wonen met allemaal twintigers die hun leven op orde proberen te 
krijgen. Het enige wat je kan doen voor een goede woning is je zo 
vroeg mogelijk inschrijven op een woningsite, of veel klavertjes vier 
plukken om een huis via-via te krijgen. Dat plekje aan de Prinsen-
gracht blijft waarschijnlijk een kwestie van dromen. Luzie weet per-
fect te verwoorden hoe je kan beslissen of je op een campus wilt wo-
nen of niet: ‘Het dilemma is als volgt: helemaal niet in Amsterdam 
wonen, of op de Spinozacampus wonen. Dan is de keuze toch snel 
gemaakt?’ 

REPORTAGE
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In de maatschappij lijkt de scheiding tussen man en vrouw in toe-
nemende mate te vervagen. Gelijkheid tussen man en vrouw is 
steeds meer aan de orde, de transgemeenschap vindt een luidere 

stem en veel mensen identificeren zich als non-binair (niet behorend 
tot een van beide genders). De acceptatie van zulke minderheids-
groepen stuit binnen onze samenleving nog regelmatig op weer-
stand. Er lijkt vooral onbegrip te heersen rondom het onderwerp: je 
bent toch gewoon man of vrouw? Semenya’s zaak laat zien dat onze 
categorisering berust op het construct dat we van gender hebben ge-
maakt en hoe verloren we zijn als deze stempels wegvallen. 
Grijs gebied
De biologie geeft lang niet altijd uitsluitsel in dit soort zaken. Er 
kan verschil zijn in geslachtsorganen, chromosomen en hormonen. 
Zo zijn er situaties waarin een vrouw een X-chromosoom en een Y-
chromosoom heeft, iets wat normaal gesproken alleen bij mannen 
voorkomt. Een vrouw kan dan bijvoorbeeld een baarmoeder ontwik-
kelen, maar tegelijkertijd mannelijke geslachtskenmerken vertonen, 
zoals verhoogde spierontwikkeling of een lagere stem. Variaties in 
geslacht scharen we onder de noemer Disorders/Differences of Sex 
Development (DSD). De verdeling tussen mannen en vrouwen is dus 

lang niet altijd zo zwart-wit als we denken. We definiëren het grijze 
gebied tussen man en vrouw vaak als interseks. Dat houdt in dat een 
lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken vertoont. Een 
grijs gebied is moeilijk te categoriseren waardoor Caster Semenya’s 
zaak de atletiekwereld onder druk zet.

Toch is Semenya niet de eerste atlete van wie het geslacht het onder-
werp van debat is geworden. Door de jaren heen heeft de atletiek-
bond vaker te maken gehad met grenskwesties. Een bekend Neder-
lands voorbeeld is Foekje Dillema. In de korte periode waarin ze in 
de atletiek actief was, brak ze menig sprintrecord. Dit, in combinatie 
met haar androgyne uiterlijk, zorgde er al snel voor dat ze in op-
spraak raakte. In 1950 verplichtte de atletiekbond alle atletes om een 
geslachtskeuring te ondergaan. Dillema weigerde en werd voor het 
leven geschorst. Ook haar persoonlijke record op de 200 meter werd 
niet erkend. Dit allemaal omdat ze naar eigen zeggen ‘geen meid was’. 
Pas na haar dood in 2007 bood de bond zijn excuus aan.

De geslachtstest die Dillema moest ondergaan is na de introductie in 
1936 regelmatig onderwerp van controverse geweest. De test is zelfs 
een tijd verplicht gesteld voor vrouwelijke atletes tijdens de Olympi-
sche Spelen. Het werd niet alleen als vernederend gezien, maar ook 
als seksistisch: geen enkele man hoefde immers te bewijzen of hij 
wel of geen penis tussen zijn benen had hangen. Veel vrouwen met 
DSD ondergingen hetzelfde lot als Dillema: ze werden uitgesloten 
van de sport. Deze vrouwen werden als bedreiging gezien voor de 
vrouwensport. Pas in 1990 kwam hier verandering in en mochten 
interseksuele vrouwen weer deelnemen. De geslachtstest werd kort 
daarna afgeschaft.

XY-Chromosomen
Semenya’s zaak zorgt opnieuw voor opschudding in de atletiekwe-
reld. Ondanks de afschaffing van de test werd Semenya geacht deze 
in 2009 te ondergaan. Semenya bleek XY-chromosomen te hebben 
en verhoogde testosteronlevels ten opzichte van de andere vrouwen 
in haar categorie. Kort hierop kwam de International Association 
of Athletics Federations (IAAF) met nieuwe regels, waarin de cate-
gorisering van atleten ook samenhing met testosteronwaarden. Zo 
mogen de testosteronwaarden van een vrouwelijke atlete met XY-

Testosterontwijfels
Vorige maand besloot de atletiekbond dat Caster Semenya, een Zuid-Afrikaanse 
atlete die domineerde op de 800 meter, testosteronremmers moest gaan slikken. 

De loopster had wegens haar verhoogde testosteronspiegel een ‘oneerlijk 
voordeel’ ten opzichte van haar tegenstanders. Wat doet haar zaak met de 

gendercategorisering van de topsport?
Tekst /// Maryse Boonstra    Beeld /// Katja Schraag

chromosomen niet hoger zijn dan die van mannen. Ook mag ze bij 
twijfel over haar geslacht onderzocht worden. Wanneer dit wordt ge-
weigerd, mag ze uitgesloten worden van deelname. Veel vooruitgang 
sinds de zaak van Dillema lijkt er op dat gebied niet geboekt.
Inmiddels heeft Semenya de uitspraak van het IAAF aangevochten, 
maar ook deze zaak verloren. Semenya weigert testosteronremmers 
te slikken en wil rennen zoals ze is geboren. Aangezien de bond dit 
onmogelijk maakt op haar favoriete afstand, de 800 meter, heeft de 
28-jarige atlete inmiddels besloten uit te wijken naar de 3000 meter. 
Omdat dit geen Olympische afstand is, is Semenya in het geval van de 
3000 meter niet verplicht testosteronremmers te slikken.

De regelgeving van de IAAF sluit Semenya zonder testosteronver-
mindering alleen uit van deelname aan de 800 meter bij de vrouwen. 
Dit betekent dat Semenya vrij is om deel te nemen bij de mannen. 
Hier is ze met haar persoonlijke record van 1.54,25 niet meer dan ge-
middeld. De categorisering maakt dan ook een wereld van verschil. 
Sjoerd Wezelenburg, meerkampatleet en 400-meterloper, verbaast 
zich over de zaak. ‘In feite heeft Semenya helemaal niet de bouw van 
een loopster.’ Haar bredere schouders en bovenlichaam zijn opval-
lend tussen de over het algemeen ranke medeatletes. ‘Semenya loopt 
ontzettend hard, maar niet per se technisch goed. Als ze naar man-
nelijke maatstaven zou worden beoordeeld, zou ze er waarschijnlijk 
niet eens uit springen.’

Gemiddeld zijn de records van mannen in topsporten als zwemmen 
of atletiek zo’n tien tot twaalf procent beter dan dat van vrouwen. 
Het loslaten van de categorisering op basis van geslacht zoals we die 
nu kennen, zou nadelig zijn voor vrouwen en er misschien zelfs voor 
zorgen dat vrouwen zich helemaal niet meer kwalificeren om deel te 
nemen op topniveau. De uitspraak van de IAAF wordt dan ook, on-
danks de controverse, als noodzakelijk gezien voor de bescherming 
van de vrouwensport. De testosteronregeling is namelijk alleen van 
kracht op interseks-atleten met XY-chromosomen en verhoogde tes-
tosteronlevels.

Supermensen
De groep waarop de uitspraak van het IAAF toepasbaar is, is beperkt. 
Toch laat de zaak van bijvoorbeeld Dillema zien dat er meer men-
sen zijn als Semenya. Zou er dan gesleuteld moeten worden aan de 
huidige sportcategorieën? Fysieke kenmerken hebben immers vaker 
invloed op categorisering binnen sport. Zo zijn er binnen het bok-
sen verschillende gewichtsklassen die oneerlijke competitie moeten 

voorkomen. Zijn hoge testosteronwaarden een vorm van oneerlijke 
competitie die te reguleren valt?

‘In vrijwel elke sport ben je op zoek naar een soort supermensen’, 
meent Sjoerd. ‘Je zoekt altijd iemand die net dat beetje meer heeft 
en zich daarmee van de rest onderscheidt. Moet je dat als je het een-
maal hebt gevonden gaan reguleren omdat het diegene een oneerlijk 
voordeel verschaft?’
Het is moeilijk te zeggen, maar dat dat oneerlijke voordeel mis-
schien meer vrouwen is toebedeeld dan alleen Semenya, blijkt uit de 
podiumplaatsen op de 800 meter van de Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro. Semenya deelde hier het podium met twee andere Afri-
kaanse vrouwen. Ook van Francine Niyonsaba en Margaret Wambui 
wordt vermoed dat ze interseks zijn, en ook zij zullen testosteron-
remmers moeten gaan slikken als blijkt dat ze verhoogde testos-
teronlevels hebben.

Met drie podiumplekken voor vermoedelijk interseks-atletes  
staat de vrouwensport onder druk. Er ontstaat een angst voor 
verdringing in de vrouwensport. Als mensen met verhoogde tes-
tosteronlevels immers beter lopen, blijft er minder plek over voor 
‘normale’ vrouwen. Mogelijk zou er een nieuwe categorie opgericht 
kunnen worden voor interseks-atleten, maar gezien de kleine hoe-
veelheid atleten die hieronder valt, zou dit een weinig uitdagende tak 
van topsport vormen.

De acceptatie voor vervagende grenzen tussen genders zal aan 
 terrein moeten winnen in de maatschappij vóór de topsport hier een 
weg in kan vinden. Voorlopig heeft Semenya door haar overstap naar 
de 3000 meter een uitvlucht gevonden, maar haar zaak heeft de  
atletiekwereld op losse schroeven gezet. 

GEEN ENKELE MAN HOEFT TE 
BEWIJZEN OF HIJ EEN PENIS 
TUSSEN ZIJN BENEN HEEFT 

HANGEN
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Het Binnengasthuisterrein was een gebied met een gesloten karakter, totdat de 
Universiteit van Amsterdam er zeggenschap over kreeg. Het veranderde in een open-

baar universiteitskwartier, waar alleen het clubhuis van de Amsterdamse Academische 
Club (AAC) nog de geslotenheid van weleer uitstraalt. Hoe weet deze ‘professorensoos’ 

zich nog te verbergen op het terrein van de democratische UvA?
Tekst /// Vincent Kupers    Beeld /// Danielle Kliwon

Het restant van zeshonderd 
jaar geslotenheid 

Het gebied waar de AAC zich vestigde, heeft een lange peri-
ode een geïsoleerd bestaan doorgemaakt. Zoals het geval 
is bij veel historische verhalen, vindt het zijn oorsprong in 

religie. Op initiatief van de Oude en Nieuwe Nonnen vonden de eerste 
ontwikkelingen plaats op het terrein. Eerst werd in 1389 het klooster 
van Oude Nonnen gesticht en dat van de Nieuwe Nonnen in 1403. 

De nonnen trokken zich terug achter de muren van de kloosters om 
een godsdienstig leven te leiden. Er waren ruime hoven in deze afge-
sloten ruimte, die een oase van rust creëerden midden in de hectische 
stad. Door al dit natuurschoon konden de nonnen, ondanks hun terug-
getrokken bestaan, de illusie van vrijheid wekken. Een illusie waarbij 
het verband met het werkelijke Amsterdam ver te zoeken was.

Na de alteratie in 1578 annexeerde het Amsterdamse stadsbestuur 
de kerkelijke bezittingen, en kregen de nonnenkloosters een nieuwe 
bewoner. De gebouwen werden in gebruik genomen door het Sint Pe-
tergasthuis, dat later het Binnengasthuis zou gaan heten. Ondanks de 
verandering van klooster naar gasthuis bleef het gebied alleen toegan-
kelijk voor een specifieke groep mensen. Eerst behoorden de nonnen 
hiertoe, maar vanaf een zeker moment waren het uitsluitend de pati-
enten en medewerkers van het gasthuis die het terrein op mochten. 

De randen van het gasthuis
In het tijdperk van de nonnen zijn de fundamenten gelegd voor verde-
re isolering van het terrein. Naast een streng deurbeleid bij de kloos-
ters, droeg het economische beleid hier ook indirect zijn steentje aan 
bij. De nonnen verdienden een extra zakcentje met huurhuizen aan de 
randen van het kloostercomplex. Het gasthuis is geïnspireerd geraakt 
door deze lucratieve handel en borduurde voort op deze business, 
maar pakte het alleen iets grootschaliger aan.
De regenten van het Binnengasthuis lieten de randen bebouwen met 
imposante woonhuizen. Een direct gevolg van deze bebouwing was 

dat het gasthuis steeds meer werd ingesloten door woningen. Dit wa-
ren zonder twijfel de gloriejaren van geslotenheid. Rond 1650 nam de 
bouwwoede enigszins af, maar inmiddels was er een muur ontstaan, 
waarachter het ziekenhuis zich schuilhield. 

De komst van de UvA    
Het Binnengasthuis moest het terrein in 1981 verlaten, waardoor 
er ruimte ontstond voor een opvolger. De UvA had het gebied al op  
het oog en kwam met een plan dat funest zou zijn voor de historische 
panden. De UvA wilde ze gedeeltelijk slopen om ruimte te maken  
voor nieuwbouw, maar gelukkig viel dit plan niet in de smaak. Na een 
storm van protest werd de UvA linea recta teruggestuurd naar de te-
kentafel. 

Toen de UvA opnieuw van zich liet horen, presenteerde ze een plan 
met meer respect voor de bestaande bebouwing. Desalniettemin heb-
ben verbouwingen in de jaren 80 ervoor gezorgd dat het gesloten 
karakter van het gebied ernstig is aangetast. De aanstichter van de 
blijvende schade was een woningbouwvereniging, die sociale woning-
bouw plaatste op het terrein. Het Anatomiegebouw uit 1875 ging hier-
aan ten onder. Voor de nieuwe woningen is de Binnengasthuisstraat 
ontstaan, waardoor de eerste serieuze breuk in muur ontstond. De 
UvA deed er nog een schepje bovenop: de Vendelstraat werd in het 
leven geroepen. De rand was voorgoed doorbroken. 

Niemand hoefde meer via poortjes of zijdeuren het terrein te  
betreden; voortaan kon men het simpelweg met de fiets doorkruisen. 
De plannen van de UvA en de woningbouwvereniging veroorzaakten 
een einde aan de geslotenheid van het gebied als geheel. Het fun-
geerde als een levend organisme, waarvan elk onderdeel een functie  
had. Doordat verscheidene onderdelen met de grond gelijk  
gemaakt werden, verloor het een aanzienlijk deel van zijn historische 
waarde. 

ACHTERGROND

De gloriejaren van ultieme geslotenheid zijn misschien voorbij, maar 
toch wist een voormalig gasthuisgebouw nog enige tijd deze eigen-
schap te behouden. Achter de muren van dit pand, uit het zicht van 
toeristen, ontstond de ontmoetingsplaats van de Amsterdamse Acade-
mische Club. Een genootschap die naar verloop van tijd alsnog de gang 
naar openbaarheid heeft ingezet.  

Onder de Amsterdamse wetenschappers ontstond rond 1990 de be-
hoefte aan een rustige ontmoetingsplek op de universiteit. Frustraties 
over het gebrek hieraan, zijn destijds keurig opgeschreven in Het Pa-
rool. De initiatiefnemer van de club, G.J. Kemme, schaamde zich bij-
voorbeeld dood als hij met buitenlandse collega’s op de universiteit 
kwam. ‘Wetenschappers dienen elkaar op een nette manier te ont-
moeten.’ Het commissielid Brummelkamp zag het nog somberder in 
en vertelde dat er sprake was van ‘grote wanhoop’. ‘Het was zeer ver-
velend om bezoek uit het buitenland met kopje koffie en een plastic 
bekertje uit de automaat te moeten ontvangen.’
Het initiatief van Kemme werd opgepakt door Jankarel Gevers, die 
toen voorzitter was van het College van Bestuur van de UvA. Gevers 
was al vrij snel overtuigd van de behoefte naar een exclusieve club: het 
sloot immers goed aan bij zijn opvattingen over hoe een universiteit 
zou moeten zijn.

In het boek De breekbaarheid van het goede zijn Gevers’ openingsre-
des van het academische jaar gebundeld, waaraan een bijdrage van 

Sijbolt Noorda is toegevoegd. Noorda geeft in zijn toespraak een om-
schrijving over Gevers toewijding aan het ideaal van de intellectuele 
elite. ‘Dat wilde hij bevorderen, daar wilde hij toe behoren, daar was de 
universiteit voor.’  De universiteit moest zich volgens Gevers richten op 
de educatie van de intellectueel en niet aan de ‘socialisatie van reeksen 
doctorandussen’. De academici moesten een brede blik hebben en het 
debat opzoeken, en zich niet verschuilen achter formele regels. 

Een exclusieve club voor uitsluitend Amsterdamse wetenschappers, 
een plek voor een intellectuele discussie: het klonk Gevers als mu-
ziek in de oren. Door de overtuigingskracht van Gevers wist hij ook de 
noodzaak van een club in de harten van de medebestuurders te laten 
doordringen. Hoewel het plan volgens financiële berekeningen alles-
behalve rendabel zou zijn, werd er alsnog groen licht gegeven voor een 
academische club. 

De verborgen huiskamer
Om een indruk te krijgen van het pand besloot ik het met eigen ogen te 
aanschouwen. Nadat ik eindelijk de ingang van het gebouw had gevon-
den, werd ik binnengelaten door de gastheer Jan Schot. Samen met Jo-
han Kraaij verzorgt hij de catering voor de Academische Club. Al ruim 
zeven jaar verricht Jan horecawerkzaamheden in het historische pand, 
waardoor hij aardig wat te weten is gekomen. 
Het pand kent een rijke historie. Jan vertelt dat het eerst ver-
schillende rollen heeft vervuld in het tijdperk van het gasthuis,  



onder andere als polikliniek voor geslachtsziekten.  
Later, toen het gebruikt werd als opslagplaats van de 
UvA, bereikte het gebouw zijn dieptepunt. De Acade-
mische Club daarentegen, zag, mede door de gunstige  
ligging tussen de Oudemanhuispoort en het Atrium,  
wel de schoonheid in van het pand. Na een grote ver-
bouwing in 1995 kon de Academische Club hun club-
huis voor het eerst betreden. 

Het gebouw kreeg bij de oprichting doelbewust een 
klassieke inrichting, zodat het zou aansluiten bij de 
gewoontes van de academische wereld. Volgens Jan is 
er door de jaren wel het een en ander verbouwd, maar 
overheerst hier nog steeds dezelfde klassieke stijl. ‘Er 
is veel gebruik gemaakt van donker hout, er staan een 
paar grote leren fauteuils en boven is een bibliotheek. 
Door deze specifieke inrichting is het niet een plek 
waar je zo even binnenstapt.’

Van buitenaf is het moeilijk om je een voorstelling te 
maken van wat er zich afspeelt achter de muren van 
het pand. Het is lastig om door de ramen met aan 
weerszijden witte gordijnen, naar binnen te kijken. 
Daarnaast is het volgens Jan voor veel mensen niet 
meteen duidelijk waar de ingang zit en wordt het pand 
vaak geassocieerd met het Atriumgebouw. Een gedeel-
te van de UvA-gemeenschap weet het wel te vinden, 
maar voor buitenstaanders blijft het verborgen.

Waarom zou de Academische Club überhaupt toegan-
kelijk moeten zijn voor de simpele sterveling? In het 
begin was de club uitsluitend voor wetenschapsbeoe-
fenaars, maar sinds 2013 mogen ook niet-leden naar 
binnen. Jan vertelt dat dit vooral komt doordat de le-
den niet in groten getale kwamen opdagen, waardoor 
de cateraar verlies leed. Hoewel de Academische Club 
vandaag de dag open is voor iedereen, voert het pand 
wel een bepaald uitnodigingsbeleid uit. Voor debatten, interviews of 
lezingen worden alumni, medewerkers en ook frequente bezoekers 
uitgenodigd. 

Van exclusiviteit naar openbaarheid 
Door de lage opkomst van de leden werd de Academische Club open-
gesteld voor de gehele UvA-gemeenschap, maar ook de geïnteresseer-
de Amsterdammers. De afname van de leden komt volgens Jan mede 
door de herinrichtingen van de UvA. ‘Verschillende faculteiten, die net 
bekend waren met de Academische Club, zijn vertrokken naar het Roe-
terseiland.’ Jan stelt dat het veel moeite kost om dan weer mensen uit 
de universitaire gemeenschap naar de club te krijgen. ‘Op dat moment 
moesten we eigenlijk weer opnieuw beginnen.’ 
De club wilde meer leven in de brouwerij en stelde het gebouw open 
voor iedereen, maar door de aard van het pand was het een lastige op-
dracht om het publiek te bereiken. Door zijn monumentale status was 

het bijvoorbeeld niet mogelijk om het uiterlijk drastisch te veranderen. 
Toch zijn er veranderingen doorgevoerd om openheid na te streven: 
de vitrage is weggehaald, er zijn geveltuintjes aangelegd en weer pos-
ters gehangen in de vitrineborden. Door deze aanpassingen probeert 
de club vooral binnen de UvA-gemeenschap een groter publiek te be-
reiken. Ondanks de veranderingen blijft men het pand nog steeds as-
sociëren met een club voor alleen professoren, terwijl de exclusieve 
club van Gevers allang verleden tijd is. 

Door het gesloten uiterlijk van Academische Club weet het pand zich te 
onttrekken aan het hectische stadsleven. Hoewel iedereen de club in-
middels kan betreden, weet vooralsnog alleen een selecte groep de 
ingang te vinden. Midden in het toeristische centrum van Amsterdam 
blijft de Academische Club de oorspronkelijke geslotenheid van het 
gebied uitstralen. Het is allang geen ‘professorensoos’ meer, alleen is 
dit nog niet doorgedrongen in de UvA-gemeenschap. 
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COLOFONWIST JE DAT?ACHTERGROND

W ist je dat Derkje Hazewinkel-Suringa (1889-1970) de eerste vrouwelijke hoogleraar 
van Nederland aan een rechtenfaculteit was? In 2018-2019 heeft de UvA besloten 
dat ze de zichtbaarheid van vrouwelijke hoogleraren wil verhogen. Daarom is in 

november van vorig jaar een portret van Hazewinkel-Suringa in de rechtsfaculteit gehangen. In 
mei kwam daar in het Bushuis ‘De Staalmeesteressen’ bij, hoewel over de esthetiek daarvan niet 
iedereen te spreken was. 

Hazewinkel-Suringa begon in 1921 aan haar rechtenstudie aan de UvA en behaalde haar docto-
raalexamen in 1925 cum laude. Na onderzoeksassistent te zijn geweest promoveerde ze in 1931 
cum laude met een proefschrift over Romeins recht. Hazewinkel-Suringa was een politiek geën-
gageerde vrouw die zich verzette tegen de groeiende intolerantie en het vreemdelingenbeleid in 
de jaren ’30. Onder andere sloot Hazewinkel-Suringa zich in 1936 aan bij het Comité van Waak-
zaamheid om te waarschuwen voor de gevaren van het nationaalsocialisme en ondertekende ze 
in 1938 een petitie aan de minister van Justitie om Duits-Joodse kinderen op te nemen.
  
Toen in 1942 Joodse hoogleraren ontslagen werden diende Hazewinkel-Suringa samen met 
hoogleraar anatomie M.W. Woerdeman een motie in voor de sluiting van de universiteit, net 
zoals bij de Universiteit van leiden gebeurd was. Deze motie werd afgewezen en kort daarna 
werd Hazewinkel-Suringa ontslagen en verbannen van de universiteit. Vlak na de oorlog werd 
haar positie als hoogleraar hersteld. Hazewinkel-Suringa’s belangrijkste werk Inleiding tot de 
studie van het Nederlands strafrecht (1953) is nog steeds de basis voor de strafrechtopleiding 
van studenten. 

Je maandelijkse feitje over 
Amsterdam en de UvA

 Tekst /// Rosa Uijtewaal    Beeld /// Imke Chatrou 
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Ik ben niet goed in vaarwel zeggen. 
Als mijn moeder op bezoek komt, heb 
ik overdag al een knoop in mijn maag 

vanwege het naderende afscheid. Als ik haar 
dan ‘s avonds afzet op het station, voel ik mij 
weer even vijf jaar en onderweg naar zwem-
les, wetende dat ze zometeen naar huis gaat. 

Zeven jaar geleden sliep ik voor het eerst 
een nachtje in mijn studentenkamer in Am-
sterdam-Noord. Mijn ouders hielpen over-
dag met klussen. Toen ze weggingen, heb ik 
hun auto minutenlang vanuit mijn raam op 
de tiende verdieping gevolgd. Met tranen in 
mijn ogen volgde ik een rood vlekje over de 
snelweg. 

Ik ben er nog steeds niet goed in. Als vrien-
dinnen een wijntje komen drinken, haal ik 
altijd twee flessen in huis. Bang dat ze an-
ders eerder weg gaan probeer ik ze al aan-

geschoten te overtuigen: ‘nog één drankje?’. 
Afscheid nemen voor mij is gedag zeggen, 
nog lange tijd op de stoep staan praten om 
vervolgens te zeggen: ‘ik loop wel even met 
je mee’. Daarna sta ik het liefst nog uren op 
de stoep van de ander. Ik hou niet van de 
woorden ‘nu moet ik echt gaan’, ik antwoord 
altijd met ‘nee joh’.

En nu voel ik iets dat afscheid nemen nog 
moeilijker maakt, omdat ik weet dat er sta-
tistisch gezien voor de helft kans op is. Of we 
blijven altijd samen, of we nemen afscheid. 
Alleen al de gedachte aan dat ik hem ooit 
vaarwel moet zeggen, zorgt ervoor dat ik 
misselijk word. Als hij een paar dagen weg 
is, hoop ik dat hij terugkomt. Als ik zijn ge-
zicht zie in alles wat ik doe, hoop ik dat hij 
dat ook ziet. En als hij terugkomt, hoop ik 
dat hij altijd blijft. 

Vandaag gaat hij op vakantie. Tien dagen. Ik 
heb hem nog nooit zo lang niet gezien. Sa-
men lopen we naar de pont, hij met een rug-
zak op zijn rug, ik met zwetende handen. Hij 
kust mij op mijn hoofd, wat ik een van de 
meest liefdevolle manieren van kussen vind, 
en gaat aan boord. Ik zwaai tot ik in de verte 
alleen nog een beweging zie, maar niet meer 
een arm of hand kan onderscheiden. Met 
tranen in mijn ogen volg ik een wit bootje 
over het water. Nog tien dagen. 

Tekst /// Andrea Huntjens

Beeld /// Justin Nuij 
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