
Maandblad voor de Faculteit der Geesteswetenschappen UvA • jaargang 22 • nummer 4 • december-januari 2013 • student.uva.nl/babel

Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam

Wat doen die oudjes hier? 
50-plussers in de collegebanken Abdelkader Benali over 

zijn inspiratiebron Badr 
Hari: ‘Hij verlegt maat-
schappelijke grenzen’

Biograaf Willem Otterspeer: 
‘W.F. Hermans was een 
permanente buitenstaander’



December - Januari 3

Achtergrond       
Bang voor het bindend 
studieadvies? Het BSA-
steunpunt biedt je een 
helpende hand 14

De Ode       
Frits Huffnagel heeft 
boeken vol foto’s van John 
F. Kennedy

19

03 HooFdredActioneel

FAculteitszAken 

04 de nABeScHouWing
     De geschiedenis van de jazz 

05 Homo promovenduS
     Rob Steltenpool

06 Brood op de plAnK
     Jerrold Smit 

JOurnAlistiek 

07 Het intervieW
     Abdelkader Benali

10 BeeldreportAge
     Studenten op leeftijd

12 in geSpreK
     Willem Otterspeer

14 AcHtergrond
     Steunpunt voor studenten

15 AcHtergrond
     Voedselfabriekjes binnen 
     de stadsmuren

cOlumns&Opinie

16 column
     Andrea

17 column
     Jesse

18 recenSieS

kunst&literAtuur

19 de ode
     Frits Huffnagel 

20 Fictie

22 loFdicHt
     Delphine Lecompte

23 de HoKJeSAgendA 
     De bestuurstijger 

24 miJn AmSterdAm

inHOuD

cOlOFOn

(Anti)helden
We kijken de kunst van het leven graag af van onze helden. dat blijkt wel uit de popu-
lariteit van een tv-programma als College Tour, waarin studenten vragen mogen stellen 
aan prominente wereldburgers van deze tijd. desmond tutu, richard Branson en Sting: 
buitengewoon geslaagde mensen. Wij studenten laten ons door hen inspireren – of we 
willen hen zijn. minstens net zo interessant zijn echter de sterren die van hun voetstuk 
vielen, zij die succesvol zijn maar niet gelukkig, die niet met hun succes konden om-
gaan, de depressievelingen. in dit nummer komen iconen voorbij die balanceren op het 
randje tussen held en antiheld.

Badr Hari is er zo eentje. gelauwerd in de kickbokswereld, maar niet altijd even sportief 
in de ring en soms een monster daarbuiten. Schrijver Abdelkader Benali raakte gefas-
cineerd door de tegenstellingen in het karakter van de oud-wereldkampioen – aaibaar 
maar gewelddadig, charismatisch maar onbeheerst – en schreef een roman over hem: 
Bad Boy. een poging een topsporter te doorgronden die zichzelf niet onder controle 
heeft.

op een heel andere toer gaan we met W.F. Hermans. Als schrijver door weinigen over-
troffen, maar in zijn persoonlijke leven minder geslaagd. ‘Hermans heeft zich met dat 
schrijven volkomen verknipt,’ vertelt zijn biograaf Willem otterspeer in deze Babel. een 
constante gekweldheid en gedachtenstrijd vormden de rode draad in het leven van de 
schrijver, en zijn weinige vrienden vonden hem soms behoorlijk irritant. en dat allemaal 
voor de literatuur. 
 
rest ons Fgw’ers de vraag: willen wij onszelf ook verknippen ten behoeve van iets 
hogers, of doen we het rustig aan? Hoe definiëren we ons eigen succes? Willen we 
eindigen op de stoel bij twan Huys, of is het beter om tevreden te zijn met de mid-
delmaat? We kunnen tenslotte niet allemaal helden zijn. voor je het weet ben je het 
tegenovergestelde.
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Azra: Heb jij Freek al gezien? 
Thirza: Nee, die is er nog niet volgens mij.
A: Die twee studenten die te laat waren mochten 
niet meer naar binnen… streng hoor. Wacht even, 
zat Freek daar nou tussen?
T: Heel streng. En ja, dat was inderdaad Freek.
A: Oh, het college begint. Nou, ik hoop dat hij in de 
pauze wel naar binnen mag.

Tijdens het college houden we braaf drie uur onze 
mond, maar achteraf vellen we ons oordeel.

A: Interessant, zo’n college over Miles Davis, maar 
drie uur is écht te lang met zo’n korte pauze.
T: De docent hield wel enthousiast vol. Dat vond 
ik knap.
A: Hij was ook best grappig: ‘Als je het niet snapt, 
moet je maar met taart aankloppen bij mede-
studenten.’ Dat zorgde er vooral voor dat ik de 
aandacht er bij kon houden.
Freek: Ja, dat zie je bij te weinig docenten. Heb me 
kostelijk vermaakt.
A: Ik vond het wel afstandelijk dat hij de studen-
ten aanspreekt met ‘u’.
T: Daar was ik ook verbaasd over. Er zaten trou-
wens veel muzikanten in de zaal. Ik zag mensen 
die hun instrument mee hadden en veel studen-
ten tikten met hun pen of voeten mee op het ritme 
van de muziek. 
A: Het viel me op dat het college goed te volgen 
was zonder kennis te hebben van de voorgaande 
colleges. 
T: Klopt. Alle moeilijke begrippen werden 
uitgelegd en Van de Leur liet de studenten goed 
meedenken en vragen stellen.
Freek: Oh, ik vond het stiekem wel een beetje 
intimiderend; het ene na het andere begrip vloog 
langs.
A: Wat vond je daar intimiderend aan?
F: Heel veel verder dan treble en bass reikt mijn 
musicologische kennis niet, dus zodra het over 
klankbruggen gaat, ben je mij kwijt.
T: Oké, misschien was de uitleg niet voor iederéén 
even begrijpelijk...
A: Gelukkig speelde hij na elk voorbeeld een 
geluidsfragment af. Dat zorgt voor variatie en dan 
weet je waar hij het eigenlijk over heeft. 
T: Ja, dat was leuk! Ik begreep zo echt wat de 
stijl van Miles Davis inhield. Hoe hij bijvoorbeeld 
bluesmuziek maakte door het gebruik van stilte. 

A: Freek, probeerde jij nou trouwens twee keer 
het klaslokaal binnen te komen?

F: Nee, alleen die ene keer. Maar wauw, eerste 
keer in vier jaar dat ik word geweigerd. Heb maar 
even een kopje koffie gedronken in de tussentijd... 
Serieus neemt hij dit college in ieder geval wel. 
A: Jazeker! Het was ook een goede zet om in de 
Powerpoint te zetten dat de studenten te weinig 
gebruik van Blackboard hebben gemaakt. Hij 
schijnt te kunnen zien hoe vaak de studenten op 
links klikken. Ik snap niet dat Van de Leur op zijn 
vrije avond van die gegevens een staafdiagram wil 
maken, maar het was in elk geval duidelijk hoe de 
studenten aan hun slechte cijfers komen…
F: Ook mooi aangepakt: na de pauze, toen ik bin-
nenkwam, werd net Miles Davis opgezet. Waarom 
kunnen niet alle colleges zo zijn?
A: Ja, dat is een fijne binnenkomer. Ik vind dit col-

lege echt een aanrader!
F: Helemaal mee eens. Al werd het soms wat tech-
nisch, en duurt het college te lang, de man weet je 
zowaar geboeid te houden. Dat is indrukwekkend.
A: En ik heb er een lang verlanglijstje met 
potentiële kerstcadeaus aan over gehouden. Hij 
vond dat we alle albums van Miles Davis moesten 
kopen!  
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Faculteitszaken Homo PromovendusFaculteitszaken de nABeScHouWing

Drie Babelredacteuren doen verslag van een college in een voor hen 
onbekend vakgebied. Deze keer: Geschiedenis van de jazz. 
tekst /// thirza Osterhaus, Freek ronner en Azra teijen   Beeld /// library of congress

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers eigenlijk? Waar gaat hun 
proefschrift over, en waarom juist dáárover? Deze maand: Rob Steltenpool (1985), 
promovendus in de Engelse literatuur.  
tekst /// thirza Osterhaus   Beeld /// Daniel Webb

streng maar met ritme clown van de maatschappij

college Geschiedenis van de jazz
Departement Kunst-, religie en cultuurweten-
schappen
Docent dhr. prof. dr. Walter van de Leur
inhoud De ontwikkeling van jazz in zowel de 
Verenigde Staten als in Nederland
publiek Zo’n dertig mensen en een stuk of 
twintig instrumenten
eindcijfer 8

‘M ensen zien het leven als een land-
kaart met paden waaruit ze zo snel 
mogelijk moeten kiezen’, verzucht 

Rob Steltenpool. Hij heeft Geschiedenis en Engels 
gestudeerd en promoveert nu in de Engelse li-
teratuur. Zijn proefschrift gaat over de vraag hoe 
maatschappelijke ideeën over leeftijd onze identi-
teit vormen. Hij raakte geïnteresseerd in dit thema 
toen hij merkte dat zijn medestudenten allemaal 
druk voelden om zo snel mogelijk hun cv’s te vul-
len en de rest van hun leven vooruit te plannen. 
Ze waren 28 en voelden zich opgebrand. Al heeft 
Steltenpool deze tijds-
druk zelf nooit gevoeld, 
hij raakte gefascineerd 
door de levenspaden die 
velen om hem heen uit-
stippelden. 

Fitzgerald
In zijn proefschrift hangt 
Steltenpool deze fascina-
tie op aan het werk van 
Fitzgerald. Deze schrijver  
weerspiegelt in zijn ver-
halen de druk die ver-
schillende leeftijdsgroe-
pen in de maatschappij 
voelen om zich op de 
juiste manier te gedragen 
en om te bereiken wat er 
van hen verwacht wordt. 
Als voorbeeld geeft 
Steltenpool Fitzgeralds  
boek The Curious Case of 
Benjamin Button. ‘In dit 
verhaal wordt het personage Benjamin als een 
oude man geboren. Gedurende zijn leven wordt hij 
jonger in plaats van ouder. Steeds moet hij zich ge-
dragen naar de verwachtingen die de maatschap-
pij heeft van zijn leeftijd.’ Volgens Steltenpool laat 
Fitzgerald hiermee zien dat het beeld van mensen 
bij een bepaalde leeftijdsgroep in werkelijkheid 
niet altijd klopt: de samenleving verandert en 
levensverhalen lopen niet allemaal gelijk. Boven-
dien, vindt Steltenpool, maakt die druk om te vol-
doen aan de juiste verwachtingen die bij een leef-
tijd horen mensen heel ongelukkig: ‘Het is alsof je 
een clown bent van de maatschappij: je moet je 
gedragen naar hoe die wil dat je bent.’

Leeftijd als Performance
Van adolescenten wordt verwacht dat ze risico’s 

nemen en geen angst hebben om dingen te verlie-
zen. Ze moeten aan hun omgeving laten zien dat zij 
jong en vitaal zijn. Mensen van middelbare leeftijd 
daarentegen zijn vaak gesteld op hun veiligheid en 
hoeven daarom niet zo nodig aan de maatschap-
pij te laten zien hoe levendig en roekeloos ze nog 
wel niet zijn. Steltenpool wil met zijn proefschrift 
duidelijk maken dat deze leeftijdsspecifieke gedra-
gingen een performance zijn. Volgens hem is het 
een keuze om je volgens de normen van – door de 
maatschappij gecategoriseerde – leeftijdsfases te 
gaan gedragen. Steltenpool: ‘Het is belangrijk om 

je te realiseren dat het concept leeftijd gecreëerd 
is. De ideeën over normen die bij een bepaalde 
leeftijdsgroep horen zijn bedacht en cultureel 
gebonden. Wij vergelijken ons leven met dat van 
anderen en met onze eigen verwachtingen. Als 

we dan ontdekken dat het niet aan de norm vol-
doet, worden we diep ongelukkig. Mensen zouden 
moeten beseffen dat ze meer met het concept van 
leeftijd kunnen spelen, zodat ze zich vrij zouden 
voelen in plaats van bedrukt.’

Steltenpool geeft een voorbeeld uit de medische 
wetenschap waaruit blijkt dat het belang dat de 
Westerse mens aan leeftijd hecht gecreëerd is. 
Toen een vijftigjarige man was geopereerd om 
van zijn epilepsie af te komen, ging er iets mis en 
had hij alleen nog een kortetermijngeheugen. Hij 

herinnerde zich niets van 
zijn levensgeschiedenis 
en hij had geen duidelijk 
beeld van het concept 
leeftijd. Wanneer deze 
man in de spiegel keek, 
zei hij: “I am no longer a 
boy.” Dit experiment laat 
volgens Steltenpool zien 
dat wij hebben geleerd 
om leeftijd als iets heel 
belangrijks te zien: ‘De 
Westerse mens is gewend 
zijn leven chronologisch 
in te delen. Hij ziet zijn 
leven als een life course 
waarin hij bepaalde din-
gen op de juiste momen-
ten moet doen om zijn 
leven compleet te maken. 
De man met het korteter-
mijngeheugen heeft geen 
levensgeschiedenis meer 
en deelt zijn leven dus 

ook niet volgens een life course in. Hij ziet alleen 
het verschil tussen jeugd en ouderdom en niet alle 
fases daartussen. Daardoor zal hij niet dezelfde 
druk voelen.’

Tijd om te mislukken
Steltenpool is blij dat hij een aantal jaar de tijd 
heeft om zijn proefschrift te schrijven. ‘Het schrij-
ven van mijn proefschrift heeft tijd nodig. Er moet 
altijd eerst mislukking plaatsvinden voordat ik 
verder kan en nieuwe inzichten krijg. En voor mis-
lukking is tijd nodig.’ Bovendien is literatuuron-
derzoek wat Steltenpool het liefst doet. Hij houdt 
van boeken en wat ze te vertellen hebben. Hij heeft 
zelfs een tijd iedere dag zijn favoriete boeken bij 
zich gedragen in zijn tas. ‘Gewoon om ze bij me te 
hebben.’ 

BeNJAMiN BUttON 
MOet ZicH SteeDS  
GeDrAGeN NAAr De 

VerWAcHtiNGeN Die De 
MAAtScHAppiJ HeeFt VAN 

ZiJN LeeFtiJD
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Jerrold smit
 22 jaar
studie
 Bachelor politicologie (onafgemaakt), UvA
 Bachelor Muziekwetenschappen (onafgemaakt), UvA
 Bachelor Neerlandistiek (onafgemaakt), UvA
Afstudeerjaar
 Gestopt in 2013
Werk
 Webredacteur Kemna Casting en verantwoordelijk 
 voor Kemna Training
salaris
 €1500,- bruto

in café Treffers, om de hoek van zijn werk, begint 
Jerrold met een anekdote: ‘Ik weet nog dat ik de 
nacht voor mijn eerste werkdag een verjaardag 

had. Na goed gedronken te hebben in de Gaeper – 
stamkroeg van Helios – zijn we bij de jarige thuis 
de hele nacht doorgegaan. Ik kwam uiteindelijk 
om een uur of half zes thuis. Na me gigantisch ver-
slapen te hebben, kwam ik volledig in paniek aan 
op m’n werk; het was half twaalf. Ik had er nog niet 
bij stilgestaan, maar mijn baas kwam op me af: “Dit 
is eerste je werkdag, hè? Maar ik vergeef je.” En ja, 
ik werk er nu nog steeds.’

Na de opleidingen Muziekwetenschappen en Po-
liticologie geprobeerd te hebben, zocht Jerrold 
zijn heil bij Neerlandistiek. Hier voelde hij zich 
aanzienlijk meer op zijn plaats en al snel werd hij 
voorzitter bij studievereniging Helios. ‘Die studie-
vereniging was fantastisch om dingen op poten te 
kunnen zetten, te organiseren. Ik vond het leuk 
om te werken aan projecten, leden te werven. Dat 
pakte allemaal heel goed uit. Daarna ging ik aan 
de slag bij Alpha, de faculteitsvereniging, ook als 
voorzitter. Toen ging het plots over geld en daar 
kon ik toch minder mee.’ Tijdens zijn voorzitter-

schap begon hij aan een stage op de webredactie 
van Kemna Casting, een bedrijf dat verantwoorde-
lijk is voor de casting van acteurs in film, televisie 
en toneel, en waar Jerrold nu nog steeds werkt.

Buiten de gebaande paden
‘Aanvankelijk leek een stage me onzin, maar het  
is toch wel mooi meegenomen. Ik voel me nu  
helemaal op mijn plek. Ik werk met allemaal  
mensen die niet de gebaande paden hebben be-
lopen. Mensen die op hun vijftiende van school 
zijn gegaan, mensen die studies in compleet an-
dere velden hebben gevolgd en hier via-via terecht 
zijn gekomen, en mensen als ik: die zijn gestopt 
met hun opleiding om dit te gaan doen. Het zijn  
allemaal outsiders, maar hier is iedereen op zijn 
plek.’

Enkele biertjes en anekdotes later begint Jerrold 
over de invulling van zijn dagen. ‘Ik vervul een 
dubbelfunctie. Als stagiair webredactie plaatste 
ik nieuwsberichten, maar vooral ook interviews: 
tijdens mijn stagetijd sprak ik zo’n zes bekende 
acteurs per dag. Toen was er door een gelukkig 
toeval een vacature bij Kemna Training, een on-

derdeel binnen het castingbureau dat workshops 
verzorgt voor acteurs van verschillende niveaus: 
van de beginners met weinig ervaring tot de gro-
tere namen die zich breder willen ontwikkelen. De 
inschrijvingen, de docenten, de materialen, het is 
aan mij dat alles te organiseren. Daar ben ik het 
grootste deel van de tijd mee bezig, maar bij de 
ochtendvergadering geef ik bijvoorbeeld aan wat 
voor materiaal ik graag op de website zie en kan ik 
mijn collega’s op nieuw talent wijzen.’

een mooi opstapje
‘In het begin was het wel spannend: de overgang 
van maximaal bijlenen, studiefinanciering en een 
bijbaantje naar plots fulltime werken. Er kwam zo-
waar minder geld binnen. Toch zou ik niet meer 
terug kunnen. Het ‘s avonds biertjes tappen en de 
volgende dag tot 12 uur in bed liggen was leuk, 
maar ik heb nu wel de branche gevonden waarin ik 
actief wil blijven. Ik hoop over een paar jaar te kun-
nen schrijven voor film en televisie. Dat is meer 
produceren dan een artistieke bezigheid, maar ik 
zou het graag doen. Kemna is daarvoor een mooi 
opstapje; we hebben ook een eigen productiebe-
drijf.’ 

Outsider, maar wel op zijn plek
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs ontkent: er is leven na de faculteit. Ter 
inspiratie of puur uit interesse; iedere maand een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: 
webredacteur Jerrold Smit.   tekst /// Freek ronner   Beeld /// Vera Duivenvoorden 

Faculteitszaken Brood op de plAnK

Babel

Journalistiek Het intervieW

Abdelkader Benali  
‘tien jaar geleden had je de Shouf Shouf 

Habibi-marokkaan, nu heb je de 
Badr Hari-marokkaan’ 
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Journalistiek HeT intervieW
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Journalistiek HeT intervieWJournalistiek HeT intervieW

‘Kunnen jullie ook richting de Pijp komen? 
Mijn fiets heeft een lekke band.’ Dit bericht via 
Whatsapp belooft een eindje extra door het Hol-
landse huilweer. De uiteindelijke aanblik van Ab-
delkader Benali achter de ruit van Café Ruis vormt 
met de regen een schril contrast: een alles verwar-
mende glimlach. Benali is een man die tijdens de 
fotoshoot de herfstbladeren opgewekt de lucht in 
schopt en tot drie maal toe uitgebreid een bekende 
voorbijganger groet: ‘Hé, hoe is het? Ik kom gauw 
naar je voorstelling, volgende week dinsdag, toch?’ 
Bepaald geen bad boy. De kickbokser die hem in-
spireerde tot zijn roman is dat wel. Een lopende 
rechtszaak wegens acht geweldsconflicten en de 
onverslapte aandacht van de roddelpers voor zijn 
pas verbroken relatie met professionele stoot Es-
telle Cruijff getuigen daarvan.

Wat maakt Badr Hari tot inspiratiemateriaal 
voor een roman?
‘Twee jaar geleden zag ik hem in een interview op 
de Marokkaanse televisie. Badr was aansprekend, 
heel charismatisch, makkelijk in de omgang, aan-
stekelijk, had een sterk gevoel voor humor. Dat 
vormt een contrast met het beeld van een monster, 
dat hij ook is. In de maanden ervoor had ik hem 
van zijn slechte kant gezien in gevechten, waarin 
hij doortrapte nadat het fluitsignaal al had geklon-
ken. Die hoge mate van onsportiviteit werd hem 
natuurlijk aangerekend. Maar ik merkte ook dat 
hij op handen werd gedragen. Hij is een jongen 
van het volk, opgegroeid in Amsterdam-Oost. Zijn 
extreme aaibaarheid en extreme gewelddadigheid 
lijken elkaar uit te sluiten. Hoe die twee in één 
mens kunnen bestaan, riep vragen bij me op.’

Toen trapte hij ondernemer Koen Everink in 
elkaar in een skybox tijdens sensation White. 
‘Dat was het moment waarop ik dacht: laat ik dit 
gebruiken als romanbeginpunt. Die uitbarsting 
van gewelddadigheid hangt samen met een heel 
interessante tegenstrijdigheid van de topsport. Als 
marathonloper weet ik dat topsport in eerste in-
stantie een geestelijke activiteit is: de geest moet 
sterker zijn dan het lichaam om het lichaam net 
een stapje verder te kunnen brengen. Een boks-
wedstrijd is niets anders dan een gevecht tussen 

twee geesten die elkaar wederzijds letsel toe-
brengen. In de roman voelt Amir zich door die za-
kenman in een hoekje gedrukt. De man blijkt zijn 
vriendin te hebben ontslagen en de broer te zijn 
van de vroegere pestkop van zijn beste vriend. Die 
man maakt Amir duidelijk: alles wat je hebt, heb 
je van mij. Je bent van mij. Zijn geest wordt dus 
aangevallen. Amir verweert zich tegen deze aantij-
gingen door die man helemaal kapot te slaan. Dat 
is het moment dat hij zijn zelfbeheersing verliest. 
Boksen is jezelf beheersen tot de timing perfect is 
om toe te slaan. Daarom is tijd en vooral wachten 
een belangrijk thema in het boek.’

Badr Hari lijkt zelf niet te kunnen vertellen 
waarom hij gewelddadig wordt. Heeft u dat 
‘waarom’ fictief ingevuld?
‘Ik heb geprobeerd het een kader te geven. Aan 
zijn opgroeien in Amsterdam-Oost heb ik mijn ei-
gen draai gegeven. Een groot deel van de werke-
lijkheid rondom Badr Hari is door de media onder-
belicht gebleven. Het is een uitdaging om te zorgen 
dat lezers van mijn boek zijn ontwikkeling kunnen 
volgen, zich in hem kunnen verplaatsen.  Ik heb ge-
probeerd om van zijn binnenwereld de buitenwe-
reld te maken. De werelden om te draaien. Zoals 
dat ook in het boek gebeurt: de boksring is de plek 
waar regels gelden, waar iedereen zich tot elkaar 
moet verhouden. Buiten de ring slaat de sociale 
verlamming en de onmacht om met elkaar te com-
municeren al gauw toe. Daarom is het zo pijnlijk 
en ook debiel dat Badr tijdens wedstrijden door-
trapt na het fluitsignaal: door dat te doen, plaatst 
hij zich boven elke norm, die hij als bokser zelf wél 
wil handhaven.’

Dus u sympathiseert niet met Badr Hari?
‘Nee. Ik denk ook niet dat het een interessante 
vraag is of ik dat doe. Als ik íéts niet heb gepro-
beerd, is het een persoonlijke brief schrijven aan 
Badr Hari door middel van deze roman. Ik wil hem 
niet vrijpleiten. Ik heb me verbaasd over de aan-
dacht die de rechtszaak rondom Badr Hari kreeg, 
hoeveel mensen het bezighoudt. Maar toen ik 
dingen van hem zag in de media voelde ik wel dat 
extremen elkaar raken in hem. Dat, gekoppeld aan 
zijn achtergrond, maakt dat ik me wel persoon-
lijk betrokken voel. Ik ben ook opgegroeid in een 
Amsterdam-Oost-achtige buurt. Het milieu waarin 
hij zich beweegt, ken ik. Vanuit die betrokkenheid 
met die wereld heb ik geprobeerd het staketsel 
van de roman op te bouwen. Er zit affiniteit in de 
manier waarop hij praat, waarop hij zich positio-
neert. Een bepaalde charme die ik wel ken en die 
me fascineert. In hoeverre zijn die omgevingsfac-
toren belangrijk voor hem? En kunnen mensen in 
zijn directe omgeving, zijn familie, zijn vrienden, 
hem wel in het gareel houden?’

Kennelijk niet, hij lijkt elke norm te willen 
doorbreken.
‘Juist. Ik denk dat hij het als schilder of dichter ver 
zou schoppen. In de kunsten gaat alles om in ver-
zet komen tegen de status quo en de spanning die 
dat oproept. Het verleggen van grenzen is belang-
rijk. In de maatschappij wordt dat juist afgekeurd. 
Als unieke sportman verlegt Badr Hari ook maat-
schappelijke grenzen. Tien jaar geleden had je de 
Shouf Shouf Habibi-Marokkaan. Nu heb je de Badr 
Hari-Marokkaan. Is het opgevallen dat het thema 
afkomst in de hele zaak rondom Badr Hari niet ge-
noemd wordt? Het gaat nooit over de islam. Daar 
opent zich een nieuwe ruimte! Badr Hari is om een 
heel andere reden het zwarte schaap. Dat is zijn 
bijdrage aan het maatschappelijk debat. Hij is een 
soort avant-gardist.’

Stelt Bad Boy zo ook de publieke opinie aan de 
kaak wat betreft afkomst? In het boek worden 
culturen duidelijk met elkaar vermengd, ze 
worden gerelativeerd.
‘Precies. De roman wil avant-gardedenken over et-
niciteit aanmoedigen. Ik wil dat alles wat ik maak, 

gedichten of een roman, iets doet bewegen in de 
publieke ruimte. De functie van mijn roman zou 
zijn: de druk van de ketel afhalen door zichzelf als 
discussiestuk aan te bieden. En dat naast literair 
vermaak. Het boek moet ergens de literaire snel-
weg op. Als het maatschappelijke de inrijstrook 
is, vind ik dat prima. Het werkt. Kijk alleen al naar 
het feit dat wij in dit gesprek geen enkele keer de 
naam van de hoofdpersoon noemen, maar steeds 
Badr Hari noemen.’

Is Bad Boy dan niet een soort biografie van 
Badr Hari?
‘Nee. Een biograaf moet het archief induiken. Ik 
duik mijn verbeelding in. Zodra ik ook maar een 
uur met Badr Hari zou hebben gepraat en daar ook 
maar één regel uit zou hebben gebruikt, zou Bad 
Boy geen roman meer zijn geweest. Het gaat over 
Amir. Bad Boy vertelt over Amirs drie levens: zijn 
jeugd, zijn carrière als kickbokser en zijn vlucht na 
het skyboxincident naar Marokko, waar hij werk-
zaam is als toeristengids.’

Goed, Amir dus. Amirs vriendin Chanel lijkt ook 
mee te werken aan zijn normondermijning: zij 
zegt dat ze in haar jeugd haar borsten had wil-
len inbinden, omdat borsten van de vrouw een 
object maken.
‘Zowel Amir als Chanel verzet zich tegen de “ver-

dinging” van dingen. De verdinging van vrouwen, 
maar ook van mannen. Vergis je niet, ook Amir 
moet beantwoorden aan een stereotype: dat van 
een macho. Beiden zitten ze in een wereld van 
make belief, hij in de vechtsport, zij in de modellen-
wereld. Dat maakt dat ze elkaar kunnen uitstaan. 
Ze leven allebei in een wereld die lijkt op de wereld 
van nu. Waarin mensen denken: ik kan het alleen, 
ik heb niemand nodig, the winner takes it all. Maar 
dat is natuurlijk niet zo.’

Want om een rechtszaak te winnen, heb je een 
advocaat nodig?
‘De advocaat van Amir wil van zijn cliënt een wel-
doener maken. Hij framet hem. Hij verzint steeds 
een nieuwe rol in de imago-oorlog. Dat is fasci-
nerend. Als ik opnieuw zou gaan studeren, zou ik 
rechten gaan doen. Op zo’n manier de maatschap-
pij, identiteit en rechtsgang met elkaar in verband 
brengen, is bijna fictie schrijven. En dat binnen de 

nauwgezette kaders van de jurisprudentie!’

Wordt u als schrijver ook geframed? Door uw 
uitgever bijvoorbeeld?
‘Nee. Schrijvers moeten zo authentiek mogelijk 
overkomen, want dat wordt van hen verwacht. Het 
imago van een schrijver zit in zijn boeken. Daarom 
ben ik zo blij dat het boek eindelijk verschenen is: 
het boek kan mij nu framen. Nu hoeven mensen 
mij in talkshows bijvoorbeeld niet meer te vragen 
wat ik van Badr Hari vind, want dat staat in het 
boek. Nu ben ik van het hele gezeik af.’

Denkt u dat u ooit van Badr Hari afkomt? Bij 
Pauw & Witteman vertelde u ook nog een 
theatermonoloog te willen schrijven over hem.
‘En dan spelen Arie Boomsma en Nasrdin Dchar al-
lebei Badr. Dat kunnen ze heel goed denk ik.’

Heeft Badr het boek eigenlijk zelf gelezen?
‘Hij krijgt een exemplaar van me. Hij wil graag we-
ten wat erin staat. Hij hoorde een half jaar geleden 
dat ik bezig was met Bad Boy en dat het niet goed 
zou aflopen met Chanel. Laatst sprak ik hem kort 
tijdens een rechtszitting. Het eerste wat hij me 
vroeg was: gaat ze dood?’ 

De rOMAN WiL 
AVANt-GArDeDeNKeN 

OVer etNiciteit 
AANMOeDiGeN

AMir VerZet ZicH 
teGeN De VerDiNGiNG 

VAN DiNGeN

Beiden zijn ze getalenteerd sportman en charismatisch prater: Abdelkader Benali (1975) heeft 
wel wat weg van de wereldberoemde kickbokser Badr Hari, de inspiratiebron voor zijn afgelopen 
maand verschenen roman Bad Boy. Amir Salim, hoofdpersoon uit Bad Boy, werd in het leven geroe-
pen vanwege Benali’s begeestering door de kickbokser.   tekst /// minthe lok en kim schoof   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Avant-gardebokser buiten de ring

twitteraccount: @abdelkabenali
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rijp Jong geleerd is oud gedaan? Niet voor deze mensen. Allemaal zijn ze op latere 
leeftijd begonnen aan een studie. Wat drijft hen? En voelen ze zich anders dan 
hun jongere medestudenten? Vier studenten op leeftijd vertellen hun verhaal.
tekst /// Aimée plukker   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Journalistiek BeeldreportAge Journalistiek BeeldreportAge

Nanne Doets (1956) stopte eigenlijk met werken om dansles te geven, maar 
door een ongeluk veranderden haar plannen: ze ging Kunstgeschiedenis stu-
deren. ‘Ik merk dat er nu veel meer druk op de studies ligt dan in de jaren 70. 
Er was toen minder begeleiding en je kon langer over je studie doen.’ Doets 
vindt op latere leeftijd studeren zeker aan te raden. ‘Ik ben kritischer gaan 
denken en ik vind het ook leuk om af en toe te pronken met mijn kennis. Op-
nieuw studeren betekent voor mij ook het wegpoetsen van een frustratie uit 
het verleden. Ik heb mijn studie Italiaans nooit afgerond en ik wil nu bewijzen 
dat ik wel de discipline heb om dit te kunnen.’

Voormalig neuroloog Jan van Gijn (1942) wilde meer weten over de geschie-
denis van zijn vakgebied, maar dan wel door eigen bronnenonderzoek te 
doen. Zo belandde hij bij Latijnse taal en cultuur, met name voor de vakken 
in postklassiek Latijn. Jan voelt zich een echte student: ‘Op excursie met mijn 
medestudenten overnachtte ik gewoon in een jeugdherberg. Als ik hier zit 
voel ik me twintig, maar die jongeren hier denken: wat doet die oude man 
daar? Docenten behandelen mij niet anders, dat zou een rare toestand wor-
den.’ Van Gijn wil niet in het verleden leven, maar naar de toekomst kijken. ‘Ik 
moet wat doen, anders ben je net zo’n wegwerpartikel. Wanneer je studeert, 
kijk je vooruit en dat verandert ook de manier waarop je over jezelf denkt.’

Oud-hartchirurg Aart Brutel de la Rivière (1947) volgt momenteel de ba-
chelor Griekse en Latijnse taal en cultuur. ‘Ik mocht na mijn 65ste helaas 
niet meer werken, maar nu heb ik wel de ruimte om nieuwe dingen tot me 
te nemen. Als hartchirurg heb ik vooral met mijn handen gewerkt, nu werk 
ik met mijn kop. Je vergeet vaak dat studeren in Nederland ook ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling betekent. Ik heb dat al doorgemaakt tijdens mijn 
studentenleven als 18-jarige, maar mijn medestudenten komen vers van het 
gymnasium en moeten de wereld, of zelfs Amsterdam, nog ontdekken. Ik vind 
dat je in het leven moet proberen je mogelijkheden tot het uiterste te gebrui-
ken. Zelfontplooiing geeft voldoening, omdat je daarmee ook anderen kan 
verrijken. Ook op latere leeftijd.’

Nandini Bedi (1962) komt niet erg stressvol over wanneer ze ruim tien mi-
nuten te laat verschijnt op onze afspraak (‘Indiase tijd’). Toch voelt ze zich 
sneller nerveus dan haar medestudenten van de master Engels. ‘In ’83 heb ik 
mijn bachelor afgerond in India. Doordat ik lang niet heb gestudeerd, wist ik 
niet meteen wat de meest efficiënte aanpak was. Ik schaamde me in het begin 
tussen mijn medestudenten van 22. Wat dachten ze wel niet over mij? Maar 
eigenlijk zijn de andere studenten allemaal heel lief en enthousiast.’ Bedi doet 
deze master om later Engels te kunnen doceren op de middelbare school. ‘Ik 
wil graag een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving en mijn be-
trokkenheid met Nederland tonen.’
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zijn eigen regie. Zijn interviews waren mysterieus, 
hij liet zich met maskers op aan de wereld zien. En 
hij zorgde altijd voor tumult. Dan trapte hij weer 
op Gomperts (recensent, red.) als een tramcon-
ducteur op een treinbel en dan had ‘ie weer herrie.’

Ik kreeg uit een eerdere biografie, van Hans 
van Straten uit 1999, de indruk dat Hermans 
gekweld werd door de angst dat hij te oud was 
om wonderkind te zijn en te weinig tijd had 
om zichzelf te bewijzen. Hoe denkt u dat jonge 
schrijvers van nu, die ook zo snel mogelijk wil-
len debuteren, dat ervaren?
‘Ik denk dat die gekweldheid iets was dat bij de 
persoonlijkheid van Hermans hoorde. Hij was een 
geoloog en dacht in tijdsdimensies van miljoenen 
jaren. In die tijd zou dit zonnestelsel ontstaan, 
waarbij de aarde maar een paar minuten duurt. 
De mens bestaat dan maar een flits op deze aarde. 
Voor Hermans komt de “individuele persoon” als 
zodanig helemaal niet voor. Hij hield er vanuit dat 
besef rekening mee dat zijn werk volkomen over-
bodig was. Maar toch moest hij iets doen. Hermans 
vond het belangrijk om als schrijver een zinvol le-
ven te leiden. Maar hij wist tegelijkertijd dat alles 
zinloos was. Die gedachtenstrijd veroorzaakte een 
spanning in zijn werk. 
Ik denk dat dat bij jonge schrijvers niet veel an-
ders is. Als je jong bent, wil je inderdaad alles op 

alles zetten om iets te bereiken. Ik sprak Tommy 
Wieringa daarover en hij zei: “Eigenlijk heb ik dat 
ook gedaan, ik heb alles op één kaart gezet. Alleen 
leerde ik op termijn dat het best mogelijk is om te 
genieten van je kinderen en een gelukkig leven te 
leiden.” Voor Hermans bleek het onmogelijk om 
gelukkig te zijn. Terwijl hij er toch alle reden toe 

had. Hij was rijk, succesvol en woonde in zijn lie-
velingsstad Parijs in een schitterend appartement. 
Maar hij was altijd maar aan het tobben, broeden 
en melancholisch ‘s nachts aan het schrijven. Er 
blijft iets heel raadselachtigs aan die man zitten, 
hoeveel je ook over hem weet.’

Wat is uw grootste ontdekking?
‘Voor mij is dat het mechaniek van de mislukkings-
kunstenaar. Iemand die welbewust de joker kiest 
en hem zijn hele leven uitspeelt, dat heeft mij ver-
baasd. Dat heeft mijn bewondering voor de schrij-
ver Hermans doen toenemen en die voor de mens 
Hermans met een zeker afgrijzen doen afnemen. 

De weinige vrienden die hij had, zeiden wel eens: 
“Jij gebruikt ons!” “Dat is waar”, zei Hermans dan. 
“Ik ben als een arts die iedereen met een röntgen-
apparaat bekijkt. Maar bedenk dat de arts van die 
röntgenstralen het eerste slachtoffer is doordat hij 
er permanent aan blootgesteld is.” Hermans heeft 
zich met dat schrijven volkomen verknipt. Hij is 
een permanente buitenstaander geworden die al-
tijd aan het experimenteren was. Zo’n groot schrij-
ver kan alleen maar zichzelf zijn. Als je heel erg je-
zelf bent, ben je natuurlijk ook heel erg eenzaam. 
Maar dat had hij ervoor over. Als iets duidelijk 
wordt uit mijn boek, is het dat Hermans alles op 
één kaart gezet heeft: schrijven. Dat was alles voor 
hem. En dat moest mislukken, vandaar De misluk-
kingskunstenaar.’ 

Het mechaniek van de 
mislukkingskunstenaar

12 Babel
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Hoe kan een historicus zo gegrepen zijn door 
een schrijver?
‘Ik ben geen echte historicus. Ik wilde filosofie 
studeren, maar daar was volgens mijn ouders 
geen droog brood in te verdienen. Daarom heb ik 
geschiedenis gestudeerd en buiten de vakgroep 
bijvakken in filosofie en algemene literatuur-
wetenschappen gevolgd. In die tijd kon dat nog, 
een beetje zwerven en er zo lang over doen als je 
wilde. Ik heb er geloof ik acht jaar over gedaan. Je 
zou kunnen zeggen dat ik mezelf tot historicus heb 
gemaakt. In de Geesteswetenschappen hebben we 
geen algemeen voorgeschreven methode van wer-
ken, behalve bronnen lezen en netjes weergeven. 
Je moet vooral zelf wat meegemaakt hebben om 
een verhaal toegankelijk te maken voor iedereen. 
History is an old man’s job: in dat opzicht zijn een 
historicus en een kunstenaar als Hermans verge-
lijkbaar. Een belangrijke uitdrukking in de kunst-
wereld is: “als je mij aan het huilen wilt maken, 
moet je zelf verdriet gekend hebben”. Dat geldt in 
de geschiedenis ook.’ 

Vinden ‘echte’ historici het niet vervelend dat u 
in hun vijver vist? 
‘Soms wel. Omdat ik geen echt vakgebied heb, geen 
specialist ben, hoor ik er nooit helemaal bij. Maar 
ik heb me hier in Leiden nooit buitengesloten ge-
voeld. Een goede vriend van me is een echte his-
toricus en houdt er tegelijkertijd van om grootste 
verhalen te vertellen over het kolonialisme. Ge-
schiedenis is een vak voor mensen die ervan hou-
den om verhalen te vertellen.’

U hebt heel wat ontdekt, bijvoorbeeld dat Her-
mans zich tijdens de oorlog had ingeschreven 
bij de Nederlandsche Kultuurkamer (een door 
de Duitsers ingesteld instituut in de Tweede 
Wereldoorlog waar elke praktiserende kunste-

naar zich moest inschrijven om zijn beroep uit 
te kunnen oefenen, red.).
‘Dat heb ik niet eens zelf ontdekt. Ik had het geluk 
dat een vriendje van mij bij het Nederlands Insti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) werkte en 
mij daarover vertelde. Jaren heb ik niets met die 
informatie gedaan. Maar toen ik er later een hoofd-
stuk over ging schrijven, had ik natuurlijk een be-
wijs van Hermans’ inschrijving uit de administra-
tie nodig. Daar hebben ze nog flink naar moeten 
zoeken, want het archief was niet alfabetisch geor-
dend. Wie het archief op de verkeerde volgorde ge-
zet heeft weet ik niet, maar een goede geest, hoop 

ik. Toen ik daarmee bezig was, merkte ik al heel 
snel dat steeds meer mensen van die inschrijving 
afwisten. Als ik er niet direct over had geschreven, 
had het even later in de krant gestaan. Ik had de 
ontdekking liever bewaard voor het eerste deel 
van de biografie, maar daar doe je niks aan.’

Als biograaf van Hermans bent u continu met 
hem bezig geweest. Kunt u hem nog loslaten?
Lachend: ‘Ik droom over Hermans. Maar ik kan 
hem wel loslaten. Ik ben altijd zo verstandig ge-
weest om niet fulltime met hem bezig te zijn. Ik 
heb er altijd boeken naast geschreven. Nu ben ik 
wel al twee jaar lang twentyfour seven met hem 
bezig. Het gekke is dat je inderdaad een intense, 

existentiële band met zo iemand krijgt.’ Hij legt uit. 
‘Ik kan ook niet ontkennen dat toen ik de structuur 
van het leven van Hermans helemaal in mijn hoofd 
had en dacht dat ik het wilde beest in zijn kooi had, 
ik door mijn ontdekking een zekere triomf voelde. 
Maar als biograaf hoor je in wezen natuurlijk een 
tamelijk bescheiden iemand te zijn. Je hoort er een 
beetje buiten te staan. Ik denk ook wel dat ik daar-
in geslaagd ben. Natuurlijk is het mijn visie van 
Hermans en mijn structuur van zijn leven. Maar 
de grondhouding van een biograaf blijft terughou-
dend, bescheiden en empathisch.’

Hermans heeft zelf ook een biografie geschre-
ven. Van Multatuli. Wat vindt u daarvan?
‘Het is een leuk experiment. Hermans was dol op 
Multatuli, als klein jongetje al. Hij herkent Multa-
tuli heel goed. Ze leken veel op elkaar. Hermans is 
zijn hele leven bezig geweest met Multatuli, maar 
er was natuurlijk wel sprake van een hiërarchie. 
Een van hen moest een grotere schrijver zijn. Ze 
zijn allebei afgewezen door hun vaderland, allebei 
volkomen origineel en Multatuli was de grootste 
schrijver van de negentiende eeuw en Hermans 
van de twintigste eeuw. In zijn grootsheid heeft 
Hermans Multatuli overtroffen. Dat was ook het 
onderwaterscherm van die hele biografie: ‘ik ben 
toch groter’. Hermans concurreerde altijd met ie-
dereen.’

Waren de Grote Drie – waar Hermans bij 
hoorde – veel bezig met hun imago?
‘Zeker, iemand als Mulisch liet zich niet voor niets 
in treinstations en restaurants omroepen, dat was 
nodig. Ook Hermans was heel erg met zijn beeld-
vorming bezig. Een foto van Slauerhoff, met afge-
draaid gezicht en melancholische blik in de ogen, 
heeft Hermans  geïnspireerd. Hij heeft zich altijd 
laten fotograferen door beroepsfotografen onder 

Eigengereid historicus Willem Otterspeer (1950) kreeg de afgelopen jaren  
exclusieve toegang tot het W.F. Hermans-archief. Deel I van de langverwachte  
biografie, De mislukkingskunstenaar, is net verschenen. Babel ging met hem in 
gesprek over jong debuteren, gecultiveerde imago’s en de zin(loosheid)  
van het leven.   tekst /// Andrea speijer-Beek en Azra teijen   Beeld /// Daniel Webb

Willem Otterspeer is hoogleraar  
universiteitsgeschiedenis aan de universiteit 
leiden. Hij schreef onder meer een biografie  
van Johan Huizinga, publiceerde briefwisselingen  
tussen W. F. Hermans en gerard reve, was  
criticus voor NRC Handelsblad en de Volkskrant, 
redacteur voor De Gids en publiceerde drie 
boeken over de geschiedenis van de leidse 
universiteit.

Het gekke is dat je 
een intense, existen-
tiële band met zo 

iemand krijgt

Voor Hermans bleek 
Het onmogelijk om 

gelukkig te zijn
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‘in een ideale situatie zou de academische 
gemeenschap het geheel voor het zeggen 
hebben’, stelt FSR-lid Ruud van de Veen. ‘In 

de huidige situatie zit daar nog een bestuurslaag 
boven die weinig te maken heeft met 
de academische gemeenschap en daar 
voor een groot deel niet uit voortkomt. 
Het rendementsdenken dat binnen die 
bestuurslaag wordt gebezigd is bin-
nen bestuurstermen logisch, maar in 
de praktijk betalen student en docent 
voor dergelijke denkmodellen de prijs, 
in de vorm van verlies van onderwijs-
kwaliteit.’ 

Om de situatie omtrent het BSA dui-
delijk te maken, is het belangrijk de 
spelers voor te stellen. Ten eerste is er 
het bestuur van de UvA, dat regels en 
eisen opstelt waaraan de faculteiten 
vervolgens moeten voldoen. Dan is er 
het faculteitsbestuur, dat ervoor dient 
te zorgen dat deze regels daadwerke-
lijk nageleefd worden in de praktijk. 
Vervolgens is er de studentenraad, die 
als een soort oppositiepartij fungeert 
tegenover het faculteitsbestuur en de 
belangen van de studenten probeert te 
behartigen. Kort gezegd houdt het BSA geen advies 
in, maar een regel: studenten die in hun eerste jaar 
minder dan 48 studiepunten behalen, worden ver-
zocht een andere levensinvulling te zoeken.

Volgens Van de Veen zou het rendementsdenken 
dat de UvA nu lijkt te overspoelen niet aan de orde 

zijn als het UvA-bestuur uit (ex-)docenten zou 
bestaan. Maar voor dat zo ver is, geeft de studen-
tenraad alvast het humane voorbeeld in de vorm 
van hun BSA-steunpunt: een site waar studenten 

informatie kunnen vinden over het BSA en waar 
ze hun hart kunnen uitstorten op de zogenaamde 
‘Klaagmuur’ − een forum voor de student in nood. 

Door de invoering van het BSA dreigt onze faculteit 
volgens Van de Veen te veranderen in een studie-
fabriek: een instelling waar alleen het halen van 

punten belangrijk is en kwaliteit van onderwijs 
het onderspit moet delven. Dat konden het facul-
teitsbestuur en de studentenraad niet over hun 
kant laten gaan: de FSR stelde vorig jaar al een ver-

soepeld BSA voor, dat door het fa-
culteitsbestuur werd goedgekeurd 
en ingevoerd. Binnen dit soepelere 
systeem kunnen studenten die niet 
het benodigde aantal punten heb-
ben behaald verzet aantekenen 
tegen hun BSA. Met een goede ver-
klaring voor hun lage puntenaantal, 
in combinatie met een aanbeveling 
van hun werkgroepdocent, kunnen 
deze studenten het BSA proberen 
te ontwijken. In een dergelijk ge-
val biedt het BSA-steunpunt hen 
de helpende hand, bijvoorbeeld 
door studenten informatie te geven 
over de procedure van het bezwaar 
aantekenen en door modelbrieven 
aan te bieden waarin de examen-
commissie overtuigd kan worden 
van hun kwaliteit als student. Van 
de Veen is niet bang dat de versoe-
pelingsregeling ervoor zorgt dat 
ongemotiveerde of incapabele stu-
denten juist aanblijven: ‘Alleen al 
het aantekenen van zo’n bezwaar 
bezorgt je zo veel werk, dat er in 
zo’n geval wel sprake moet zijn van 
een sterke wil om te studeren.’ 

Of het BSA daadwerkelijk zal zor-
gen voor een universiteit waar en-
kel gemotiveerde en slimme stu-
denten rondlopen, zal de toekomst 
moeten uitwijzen. In elk geval kan 

de eerstejaars FGw’er die de bui voelt hangen zich 
vanaf december bewapenen met informatie en 
overlevingsstrategieën op de site van het BSA-
steunpunt. Verder belooft Van de Veen dat studen-
ten in nood ook altijd aan kunnen kloppen bij de 
raadskamer in het P.C. Hoofthuis. Het eind lijkt nog 
niet helemaal in zicht. 

Begin 2013 haalde kunstproject/stadsboer-
derij de Tostifabriek het productieproces 
van een complete tosti naar de binnenstad 

van Amsterdam. Dit zorgde voor veel discussie 
rondom de herkomst van ons voedsel. Waarom 
zou je zelf grondstoffen verbouwen en bewerken, 
een tijd- en energierovend proces, als je een potje 
honing of een stukje kaas ook gewoon in de su-
permarkt kunt kopen? Kost dichtbij huis gemaakt 
voedsel niet veel meer geld en tijd dan een reep 
chocolade van de Albert Heijn? Is het gezonder, 
lekkerder of puurder? En zijn de hoge eisen die we 
aan ons voedsel stellen niet gewoon de ultieme ui-
ting van westerse verveling? 

Louise Fresco, hoogleraar duurzame ontwikke-
ling aan de UvA, vindt dat stadsproductie over 
het algemeen weinig nut heeft. ‘De Nederlandse 
grond is van nature eigenlijk alleen geschikt voor 
de tuinbouw, bijvoorbeeld boontjes of wortelen. 
Dergelijke productie is vaak erg arbeidsintensief. 
Daarnaast is grond in de stad erg duur. Waarom 
boontjes planten als je op die grond ook huizen 
neer kunt zetten?’ Dergelijke voedselproductie 
lijkt weinig rendabel. ‘Commercieel gezien komt 
dit soort productie de totale vraag naar voedsel 
amper tegemoet. Maar voor je eigen plezier voed-
sel produceren is natuurlijk prima.’ Een project 
als de Tostifabriek, waarbij naast een weide met 
koeien en varkens ook een compleet graanveld 
in de binnenstad van Amsterdam verrees, lijkt op 
grotere schaal niet mogelijk. Maar heeft alle voed-
selproductie een groot oppervlak aan landbouw-
grond nodig? Zijn er ook andere vormen van stad-
productie mogelijk?

Imker Rene Genet houdt sinds zes jaar bijen in Am-
sterdam. ‘In heel Amsterdam staan bijenkasten. Ik 
heb er zelf een aantal in Oost, en in Geuzeveld, 
maar in elk stadsdeel zit wel een imker. De stad is 
eigenlijk de ideale omgeving om bijen te houden. 
Door alle achtertuintjes is er veel biodiversiteit, en 
daar gedijen de bijen goed bij. Bovendien heb je 
in de stad minder last van pesticiden.’ De honing-
productie van Rene is klein, te klein om de concur-
rentie aan te gaan met industriële imkers. ‘Dat is 
mijn doel ook niet. Bijen houden is voor mij vooral 
een hobby. Er gaat veel tijd en geld in zitten. Door 
honing te verkopen houd ik de kosten binnen de 
perken. Ik vind het daarnaast ook leuk om mensen 
honing uit hun eigen stadsdeel te laten proeven. 

De honing smaakt elk seizoen anders, je proeft de 
stad erin terug.’ Rene merkt dat de belangstelling 
voor zijn product groeit. ‘Steeds meer mensen wil-
len weten waar hun voedsel vandaan komt. Bij mij 
kunnen ze langskomen en meehelpen. Dit maakt 
het productieproces van honing inzichtelijk.’

Het produceren van honing binnen de stad lijkt 
vooral te zijn weggelegd voor een handjevol lief-
hebbers. Zijn er ook mensen die voedselproductie 
binnen de stad boven het hobby-niveau uit weten 
te tillen? In een fabriekje in Amsterdam-Noord 
produceren Enver Loke en Rodney Nikkels sinds 
twee jaar op ambachtelijke wijze chocolade. De 
bonen komen van biologische boeren uit Peru, 
Congo en de Dominicaanse Republiek en worden 

met een zeilschip naar Amsterdam vervoerd. Daar 
worden ze verwerkt tot repen verse chocolade. En-
ver Loke vertelt over het ontstaan van zijn bedrijf, 
The Chocolatemakers: ‘Amsterdam heeft een rijke 
geschiedenis op het gebied van chocolade maken. 
In de negentiende en twintigste eeuw zaten er 
kleine chocolademakers door de hele stad. In de 
loop der jaren zijn die allemaal opgekocht, en is de 
productie verdwenen achter de schermen van de 
multinationals. Bij dergelijke grote ondernemin-
gen blijft het productieproces vaak erg ondoor-
zichtig. Rodney en ik vinden het belangrijk dat 
de consument kan zien hoe zijn product tot stand 
komt. Toen we ontdekten dat er in Amsterdam 
eigenlijk niemand meer is die op ambachtelijke 
wijze chocola maakt, zijn we het zelf gaan doen.’ 
In zijn woorden klinkt een flinke dosis idealisme 
door. Maar is dergelijke productie van chocolade 
ook rendabel? Enver lacht: ‘Wie denkt dat wij een 
stelletje idealistische hobbyisten zijn, moet maar 
eens komen kijken in de fabriek. Chocolade maken 
is keihard werken. We zijn pas een paar jaar bezig, 
maar de vraag naar onze chocolade groeit gestaag. 
Er komt elke week wel een afzetpunt bij. We mer-
ken dat er bij de consument behoefte is aan een 
dergelijk product.’  
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kunnen Hun Hart 
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Met ingang van dit studiejaar is op de FGw het bindend studieadvies (BSA) inge-
voerd. Babel sprak met Ruud van de Veen van de studentenraad over het door hem 
geïnitieerde BSA-steunpunt en over de manier waarop er op onze humane faculteit 
met harde maatregelen wordt omgegaan.   tekst /// Doortje smithuijsen   Beeld /// Josephine eisses

Ambachtelijke chocolade uit Amsterdam-Noord of honing uit Oost: kleinschalige 
voedselproductie is een trend in de grote stad. Geslaagd idealisme of een uiting van 
westerse verveling?   tekst en beeld /// Hanna Bijl en Anne Wijn 

steunpunt voor studenten
voedselfabriekjes binnen de stadsmuren

steeds meer 
mensen willen 

acHter de Hekken Van 
de industrieterreinen 

kijken
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Uit naïef optimisme heb ik ooit medische ethiek als specialisatie gekozen. De 
eerste kennismaking begon slecht met Michel Sandels boekje The case against 
perfection, waarin de Harvardprofessor er alles aan doet je een akelig gevoel 
te geven bij het doneren van eicellen en het sleutelen aan genen. Zo zou de 
norm van ‘onvoorwaardelijke liefde’ van ouders voor hun kinderen in het ge-
drang komen als ze kunnen kiezen voor ‘perfectie’.  
Tja.
Iedereen die niet probeert zwanger te raken in een darkroom is bezig de na-
tuur te beïnvloeden. Sterker nog: selecteren op eigenschappen is onderdeel 
van de natuur. Waarom zou deze neiging schandalig zijn wanneer het domein 
van mogelijke uitkomsten – kleur ogen, IQ, lengte – met biotechnologische 
middelen nog wat sterker wordt beperkt dan enkel met het kiezen van een 
partner? En om nou je argumentatie te baseren op tijd- en cultuurgebonden 
morele normen als ‘onvoorwaardelijke liefde’ en ‘nederigheid’ is wel erg Ivy 
League.
Ook voelde ik weinig voor het ‘sympathieke’ plan de biotechnologische mo-
gelijkheden van staatswege voor iedereen toegankelijk te maken, al was het 
maar omdat ik gruw van nationaal socialisme. Het dramatische tegenargu-
ment van Habermas, dat je door manipulatie het risico loopt het verlengstuk 
te worden van een ander, raakte een gevoelige snaar. Niet omdat het over bio-
technologie gaat, maar omdat hetzelfde gezegd kan worden over hyperparen-
ting, waarvan ook ik het jammerlijke slachtoffer ben. Waarom het prenataal 
manipuleren van kinderen tot Übermenschen erger is dan postnataal, bleef 
echter duister.  
Tot ik stuitte op ISAIF - het Unabomber Manifesto.
Theodore Kaczynski a.k.a ‘The Unabomber’, het wonderkind dat op zijn 26e 

een carrière als wiskundeprofessor aan Berkeley vaarwel zei, had vanuit de 
bossen van Montana meer gedaan dan bommen fabriceren. In Industrial Soci-
ety and its Future ontdekte hij een gruwelijke patstelling in genetic enhance-
ment: Hoe kun je denken buiten de waarden van de samenleving, wanneer je 
capaciteiten en je persoonlijkheid op basis van die waarden is samengesteld? 
Medische biotechnologie wordt zo A Brave New World on steroids. De ultieme 
controle van staat over individu.      
Kaczynski claimt dat waar het voor individuen voordelig lijkt verbeterd te 
worden, het voor de mensheid het einde van autonomie betekent. Ouders 
prefereren namelijk precies die eigenschappen die hun kinderen beter laten 
meedraaien in de huidige samenleving. Maar als je wordt aangepast op basis 
van de waarden van ‘het systeem’, wat ben je dan nog meer dan een robot - 
een humanoïde? 
Voor zo’n gedachte sta ik graag een eicel af. 

Eicel

tekst /// Andrea speijer-Beek   Beeld /// nathan van kleij

AndreA

Het inzichtelijk maken van het productieproces 
lijkt voor veel kleinschalige bedrijven hoog op de 
agenda te staan. Enver: ´We zijn als maatschap-
pij tegenwoordig een beetje verslaafd aan de su-
permarkt. In een jachtig leven kiezen we snel de 

makkelijkste weg. Er is echter een tegenbeweging 
gaande: steeds meer mensen willen achter de 
hekken van de industrieterreinen kijken en zien 
waar hun eten vandaan komt. We zijn daarom 
ook zo dicht mogelijk tegen het centrum van Am-
sterdam aan gaan zitten. Zo hebben we een korte 
lijn met onze afzetmarkt en onze klanten. Men-
sen kunnen bij ons langskomen en uitleg krijgen 
tijdens open dagen. Dat kan bij een multinational 
niet.’ De prijzen van dergelijke producten liggen 

vaak hoger dan die van industriële producten uit  
de supermarkt. Ze lijken dus voor maar een klein 
deel van de bevolking bereikbaar. Enver: ‘We  
hebben een beperkte productie, we zullen nooit 
de hele samenleving kunnen bereiken. Toch vin-
den we het belangrijk om op deze wijze chocolade  
te produceren. We verkiezen kwaliteit over  
kwantiteit, en maken chocola die we zelf ook wil-
len eten.’ 

Stadsproductie lijkt soms meer een idealistische 
dan een efficiënte onderneming. Bedrijven als The 
Chocolatemakers bewijzen echter dat klein- 
schalige productie binnen de stad wel degelijk 
rendabel kan zijn. En hoewel maar een klein deel 
van de samenleving zijn eigen chocoladereep zal 
willen gieten, lijkt er een groeiende vraag te zijn 
naar dergelijke producten. Een uiting van wester-
se verveling? Wellicht, maar ook van meer inte-
resse in de herkomst van ons voedsel, en van een 
steeds kritischere houding ten opzichte van  
ondoorzichtige massaproductie. Amsterdamse 
boontjes zijn misschien een brug te ver: een  
Amsterdamse chocoladereep komt echter steeds 
meer binnen handbereik. 

cHocolade maken is 
keiHard werken

Journalistiek AcHtergrond columns&opinie JeSSe

Babelredacteur Jesse Beentjes studeert een half jaar Geschiedenis en Slavistiek 
in het Zuid-Poolse Krakau. Maandelijks schrijft hij over het leven in het land van 
pierogi en wodka. Deze maand: aan lagerwal geraakt intellect.   
tekst /// thirza Osterhaus   Beeld /// Daniel Webb

een ontmoeting in de 
grodzkastraat 

H et was een gure oktoberavond en ik luis-
terde met mijn Poolse kennis Jerzy naar de 
Hohe Messe van Bach in de barokke Petrus 

en Pauluskerk. Tijdens het luisteren begon ik de 
religieuze ervaring van mijn oma en het overgrote 
deel van Polen beter te begrijpen. Nog enigszins 
verdoofd liepen we de kerk uit. Een dichte mist 
hing over het plein voor de kerk: veel verder dan 
vijf meter kon je niet zien. De lichtbollen van de 
lantaarnpalen losten op als in een impressionis-
tisch schilderij en de beelden van de twaalf apos-
telen naast de kerk waren haast onzichtbaar. Er 
stond iets te gebeuren, dat was zeker. 

Jerzy wenste me een goede nacht en ging zijns 
weegs, ik sloeg linksaf de Grodzkastraat in. Ter 
hoogte van het Maria Magdalenaplein kruiste een 
heer van middelbare leeftijd met een paraplu mijn 
pad en sprak me aan. Zijn jas was sleets en hij had 
zich een paar dagen niet geschoren, ondanks dat 
straalde hij een diepe wijsheid uit. Het was de 
vreemdste begroeting die me tot nu toe ten deel is 
gevallen in Krakau: ‘U ziet eruit alsof u wel van le-
zen houdt. Het is literatuurfestival, heeft u zin om 
iets met me te drinken en het over boeken te heb-
ben?’ Ik stemde in, enigszins overrompeld. 

Vijf minuten later zat ik in café Nowa Prowincja 
achter een beker warme chocola – zonder melk, in 
Polen eet je je warme chocola. De man bleek Ta-
deusz Nowacki te heten en hij noemde zich schrij-
ver. ‘Maar ik kan ook goed nadenken.’ We praatten. 
Over literatuur, Groucho Marx, geschiedenis, Pools 
nationalisme, klassieke muziek, Francis Bacon en 
wijn. We vousvoyeerden elkaar. We discussieerden 
over Hobsbawns theorie van invented tradition. 

Even dacht ik een aartsengel te hebben ontmoet, 
maar dat bleek niet waar. ‘Kerken? Ambassades 
van het Vaticaan zijn het!’ riep hij uit toen ik vroeg 
of hij naar de kerk ging. Hij hield wel van Bach, 
trouwens. We dronken een glas wijn en hij ver-
dween. ‘Naar het toilet,’ zei hij. Een kwartier later 
was hij nog niet terug. Ik betaalde de rekening en 
liep door de natte mist terug naar huis. 

Een week later zag ik hem weer. Het was de avond 
van 2 november, Allerzielen. Dat is in Polen is een 
ernstige gebeurtenis. Families komen op het kerk-
hof bijeen om gestorven familieleden te vereren. In 
de weken die er aan vooraf gaan zijn er speciale 
zerkenreinigers te koop in de supermarkten, als-
mede een grote variëteit aan graflichten. Ik kwam 
net terug van een wandeling over de Rakowicki-
begraafplaats die eruitzag als een sprookje: terwijl 
buiten de hekken hotdogs en Luikse wafels wer-
den verkocht, brandden op de graven honderden 
lichtjes. Op de graven van nationale helden als 
schrijvers en zangers brandden er zelfs zoveel dat 
je er met gemak een boek bij kon lezen. 

Welnu. Daarvan keerde ik terug. De klokken luid-
den en het was vol in tram 8. Bij de halte Stradom 
stapte een man in met een fles drank in zijn han-
den. Hij zag er slecht uit. Het was Tadeusz Nowac-
ki. Ik wilde hem gedag zeggen, maar op dat mo-
ment vroeg een vrouw hem of hij al had gegeten 
vandaag. ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Dat kan niet,’ zei 
de vrouw stellig. ‘Ik heb teveel gekookt vandaag, ik 
nodig u uit.’ De man knikte vermoeid. De volgende 
halte was de mijne, het Wolnicaplein. Ik stapte uit 
en keek hem na terwijl hij wegreed over de brug. 

eVeN DAcHt iK 
eeN AArtSeNGeL te 
HeBBeN ONtMOet, 
MAAr DAt BLeeK 

Niet WAAr
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Afgelopen nazomer won De Appel de Amster-
damprijs, waarbij de jury het kunstcentrum 
aan de Prins Hendrikkade vooral roemde om 
haar engagement. De huidige expositie van de 
genomineerden voor de Prix de Rome is dan ook 
zo geëngageerd dat het moeite kost er niet 
verslagen uit te komen.

Als inzet voor de Prix de Rome staat jaarlijks 
een residentie in Rome op het spel; voor de 
beste jonge (onder de 40), Nederlandse (óf 
‘geïntegreerde’) beeldend kunstenaar. Tot die 
geïntegreerden behoort Christian Friedrich, 
Duits en duizendpoot. Als één van de vier 
genomineerden tekent hij voor het meest 
indrukwekkende werk: een geluidswerk van 
meer dan een uur dat op vaste tijden in een 
pikdonker minitheater (zes stoelen) wordt 
afgespeeld. In Kunstuur beschreef hij het als 
een audioboek over controle en het loslaten 
daarvan. Vooral het gebrek aan controle komt 
duidelijk naar voren: voortdurend zijn er ontmoe-
tingen vol onbegrip. In combinatie met de lengte 
weet het werk de spanning die onbegrip met zich 
meebrengt overtuigend over te brengen, als een 
geluidloos Mulholland Drive.

De andere drie werken overtuigen minder, al 
vormt het werk van Remco Torenbosch een 
prima startpunt van de tentoonstelling. In de zaal 
hangen diepblauwe rechthoeken die van veraf ab-
stract expressionistische werken lijken, maar van 

dichtbij afgeknipte stukken vlag blijken te zijn. 
De stukken vlag zijn afkomstig uit 28 landen uit 
de EU en ondanks dat de EU een vaste kleurcode 
voorschrijft zijn alle stukken net een andere kleur 
blauw, wat op zijn minst een leuk effect geeft. 
Heel vervelend wordt het alleen als het werk ook 
wordt uitgelegd: de kleurverschillen blijken een 

symbool voor de diversiteit binnen de EU, een me-
tafoor mager als margarine. Wel leuk is de uitleg 
over de herkomst van het design van de vlag: het 
begon allemaal als ‘een kroon van twaalf gouden 
sterren met vijf stralen’. Als Europa ooit valt ligt 

hier de hoogmoed.

Het minst beklijft het werk van Pisano: een 
aanklacht tegen particuliere gevangenis-
sen opgebouwd uit beeld, geluid en een 
hele hoop uitleg. Het resultaat laat dezelfde 
indruk achter als iemand die zijn vreselijk 
ingewikkelde proefschrift uiteenzet in een 
bomvol café. Nee, dan liever Kanye’s New 
Slaves: dezelfde verbeten boodschap, maar 
dan verbetener.

Wat: Tentoonstelling Prix de Rome 
Waar: Appel arts centre, 
Prins Hendrikkade 142

Wanneer: 25 okt 2013 – 26 jan 2014
openingstijden: Dinsdag – zaterdag: 
12:00 - 20:00, zondag: 12:00 - 18:00
Entrée: voor studenten €4,50 

BeOOrDelinG:

Het hoofd onder de arm van Erik Solvanger 
drijft op beelden in een tomeloos onrustige zee. 
Rustgevende beelden, zoals een soort Klaas Vaak, 
worden in de gedichten vervormd tot dreigende 
geneesheren die de mensen in slaap sussen, niet 
met zacht zand maar met een verontrustende 
spuit. Medici zien mensen als een zak organen, 
onderdelen. Modulariteit, het kenmerk van onze 
modernste wereld. 
De strofen zijn steeds kleine bouwsteentjes van 
twee verzen. Geven de onderdelen van deze 
bundel dan geen blijk van samenhang? Het lijkt 
namelijk wél alsof het vorige gedicht steeds de 
inspiratie vormde voor het volgende. Associatief 
geschreven, volgens de paden van het menselijk 
brein. Prettig om te lezen dus. Daarnaast hebben 
veel gedichten een voorschrijvende toon, als een 
doktersrecept: volg ze op en leef in een gezonde 
relatie met de wereld. Handig.
In deze wereld ziet men geen samenhang meer, 
ze is opgebouwd uit vervangbare onderdelen. Dat 
lijkt de boodschap van de bundel. Niet expliciet, 
maar via vervreemdende beelden. De bundel is 
maatschappijkritisch voor de kritische lezer. Dat 

is niet handig, zou je denken, want de mensen die 
al kritisch zijn, zijn natuurlijk niet de mensen die 
je moet hebben. Maar zoals blijkt uit de gedichten: 
iedereen slaapt toch. We hebben onze ogen zorg-
vuldig in ons achterhoofd gemonteerd. Men is te 
lui actie te ondernemen om onze zieke, zinkende 
wereld te redden.
Wil Solvanger terug naar de eenheid? De essen-
tie? Nee. Achter in de bundel staan de referenties 
naar opgenomen intermezzogedichten van onder 
meer Euripides en Hans Arp. In één adem worden 
daarna ook verzen uit zijn eigen gedichten uit-
gelicht. Kennelijk zijn het citaten uit andermans 
werk. Zijn bundel bestaat dus uit onderdelen, hij 
heeft andere gedichten gedemonteerd en delen 
ervan in zijn eigen werk gemonteerd. Postmo-
dern! Maar dus ook die modernistische hang naar 
eenheid. En een boodschap.
Onder het mom van het modernisme mag deze 
bundel lekker ouderwets in een, overigens weinig 
ouderwetse, stroming geplaatst worden: meta-
modernisme. Meer weten? Bekijk de Wikipedia-
pagina Metamodernism. Die is best goed, zie daar 
de triomf van de moderniteit – mechanisering en 

digitalisering 
worden echter 
in de bundel 
niet genoemd.
Meer zeggen 
over de bundel 
zou dit maar 
een metaver-
telling maken. 
Rest nog slechts 
een voorschrift: 
lees hem, hij is 
goed.

Wat: Dichtbun-
del Het hoofd onder de arm van Erik Solvanger
Waar: De Bezige Bij, Amsterdam, 2013
Hoeveel: € 16,90

BeOOrDelinG: 

Ontmoetingen vol onbegrip bij de Prix de Rome

tekst /// luc mastenbroek

Metamoderne montage

tekst /// kim schoof   

columns&opinie recenSieS
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H et eerste wat je ziet bij binnenkomst in het huis van Frits Huffnagel 
is een replica van het portret van John Kennedy dat in het Witte Huis 
hangt. ‘Ik ben gefascineerd door hem,’ vertelt de citymarketeer. ‘Ken-

nedy was anders dan alle voorgaande presidenten van Amerika, en vormde 
daarom een baken van hoop voor zoveel mensen. Niet alleen voor de VS, maar 
voor de hele Westerse wereld. Pas na een tijd kwam ik erachter dat hij niet 
altijd even netjes was.’

Katholiek
‘Kennedy kwam uit een rijke familie. Zijn vader Joseph wilde dat zijn oud-
ste zoon, die ook Joseph heette, president zou worden. Maar zoon Joseph 
overleed bij een vliegtuigongeluk in 1944, dus moest John het overnemen. 
Op het nippertje won hij de verkiezingen van Nixon. Nixon was namelijk al 
vicepresident en had veel meer ervaring dan Kennedy. Dat Kennedy katholiek 
was speelde ook mee. Amerika had nog nooit een katholieke president gehad. 
Tijdens zijn campagne riep dit veel vragen op bij de Amerikaanse bevolking: 
naar wie zou hij gaan luisteren? Naar het Huis van Afgevaardigden, de Senaat, 
of de paus? Je kunt je tegenwoordig niet voorstellen dat dit een rol speelde.’ 

Huffnagel weet duidelijk veel over John Kennedy. Al pratend staat hij ineens 
op en loopt naar de woonkamer. Hij legt boeken op tafel waarin delen zijn  
gemarkeerd en waar notities in gekrabbeld staan. Fotoboeken van Kenne-
dy’s familie die hij in Amerika heeft gekocht, boeken over complottheorieën 
rondom zijn dood. Huffnagel slaat een fotoboek open en kijkt naar een foto 
van de oud-president en zijn vrouw en kinderen. ‘Het was nog nooit eerder 
voorgekomen dat er kleine kinderen in het Witte Huis gingen wonen, normaal 
gesproken waren de kinderen van de president allang het huis uit.’ Hij slaat 
een pagina om. ‘Hij was de eerste jonge president: 42 toen hij begon en 46 
toen hij stierf. Het was ook heel frappant dat hij ten tijde van de Cubacrisis 
moest onderhandelen met de Russische communistische leider Chroesjtsjov, 
die véle malen ouder was. Juist omdat Kennedy tot een nieuwe generatie  
behoorde, vormde hij een baken van hoop voor de Amerikaanse bevolking. 
Zijn presidentschap moest een ommekeer betekenen in Amerika.’

notoire vreemdganger
Maar Kennedy had ook een minder nette kant, vertelt Huffnagel. ‘Later is  
bekend geworden dat hij een notoire vreemdganger was. Zo zong Marilyn 
Monroe hem verleidelijk ‘Happy Birthday Mr. President’ toe, maar er werd 
gespeculeerd dat ze wel meer deed dan liedjes voor hem zingen.’

Hij fronst. ‘Zijn moord is een tragedie, we zullen nooit weten hoe het zou zijn 
geweest als hij was blijven leven. De wereld was in shock. Rondom zijn dood 
zijn ook veel theorieën, Kennedy’s vader zou bijvoorbeeld in Chicago een deal 
hebben gesloten met de maffia, wat de reden zou kunnen zijn geweest voor 
zijn winst bij de verkiezingen. Ook zou diezelfde maffia Kennedy omgelegd 
hebben, omdat hij tijdens zijn presidentschap verkondigde de maffia aan te 
willen pakken.’

‘Kennedy had altijd pijn aan zijn rug. Hij liep zelfs buiten de openbaarheid met 
krukken. Zijn lijfarts, die hij “Dr. Feelgood” noemde, gaf hem vaak een prik 
zodat hij minder pijn had. Met de kennis van tegenwoordig blijken daar stof-
fen in gezeten te hebben die we nu als harddrugs zouden beschouwen. Het is 
toch bizar om je te bedenken dat de meest invloedrijke man van de wereld, de 
president van Amerika, belangrijke beslissingen nam terwijl hij onder invloed 
van harddrugs was?’ 

Fascinatie voor 
het mysterie
Elke maand brengt een inspirerend persoon een ode aan 
iemand die voor hem of haar bijzonder is. Deze maand is 
het woord aan citymarketeer Frits Huffnagel (1968), die 
een ode brengt aan John F. Kennedy.  
tekst /// minthe lok   Beeld /// rayzor sharp
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Zwijn
M ijn billen lijken langzaam te bevriezen. Ik hurk neer op het chemisch 

toilet, broek op mijn enkels. Terwijl ik kringeltjes koude lucht blaas, 
laat ik mijn plas lopen. Twintig meter lager klettert de straal in de 

besneeuwde put. Ik vraag me af hoe lang het duurt voor plas bij deze tempe-
raturen bevriest. De lucht is gevuld met minuscule ijsnaaldjes, die prikken in 
mijn ogen. Ik veeg af met een stukje vochtig papier en trek mijn handschoe-
nen weer aan. Dan kan ik mijn terugkeer naar het chalet niet langer uitstellen. 
Ik beklim de berghelling en trek met mijn skischoenen lange sporen in de 
sneeuw. Alsof er een yeti om de hut heeft gelopen. In de schemering lijken de 
besneeuwde sparren op de bergkam op bebaarde reuzen. IJspegels groeien 
als snorharen naar beneden. Af en toe werpt een van de reuzen met een zucht 
een laagje sneeuw af. 

Bij de hut klinken hakgeluiden. De tjomp van metaal door vlees en botten. In 
het licht van de hut staat mijn moeders vriend de romp van een varken uit 
te benen. De vleeshouwer veegt het zweet van zijn voorhoofd en trekt zijn 
ooglapje recht. ‘Ik hoop dat je van zwijn houdt, meisje. Vanmiddag gevangen. 
Hij spartelde wat tegen, maar daar proef je straks niks meer van.’ Met een 
toegeknepen oog staart hij me aan. Op het hakblok liggen twee poten en een 
staart, een straaltje bloed trekt een spoor door de sneeuw. Als ik de deur van 
de hut open doe, vermengt de geur van gebraden vlees zich met de koude 
winterlucht. Binnen is het warm, er smelten druppels uit mijn wenkbrauwen. 
Moeder zet een kop thee voor me neer. ‘Waar bleven jullie toch? Doe je schoe-
nen uit, het eten is klaar.’ Ik roer honing door mijn thee en neem een slok. Mijn 
moeder en de slager drinken warme wijn met steranijs. 

De voorste helft van het zwijn staat als pièce de resistance op tafel. Een kop, 
een brede schouderpartij en twee poten. Mijn moeder heeft het beest gevuld 
met kruiden, uien en een appel in zijn mond gestopt. De slager snijdt het var-

ken aan. Hij cirkelt langs het linkeroor en legt lagen vlees en zenuwen bloot. 
Dan hevelt hij een stuk varkenskop over naar mijn bord. ‘De tong is het lek-
kerst. Een delicatesse, vooral met uitjes.’ Met mijn vork prik ik in de massa 
vlees op mijn bord. Ik pak een rond stukje dat eruit ziet als een zilveruitje 
en stop het in mijn mond. Ik spoel de vleessmaak weg met een slok thee. De 
slager leunt over tafel en kijkt me aan. ‘Zeg meisje. Weet jij hoe ik aan dit 
ooglapje ben gekomen?’ Ik schud van nee. De slager neemt een hap varkens-
snuit. Hij veegt zijn vettige kin af met een servet. ‘Ik dronk vroeger altijd thee 
met honing. Drie lepels, en dan roeren tot je de vloeibare cirkels suiker ziet 
ontstaan. Op een dag haalde mijn broer een grap met me uit. Hij sloeg me op 
mijn rug, net toen ik een flinke slok nam. Ik schoot naar voren en het lepeltje 
in mijn kopje gleed mijn rechter oogkas in. Mijn oogbol werd zo uit de kas 
gewipt, alsof je een dooier uit een ei lepelt. Sindsdien heb ik de smaak voor 
thee met honing verloren’. 

Ik slik. De zilverui blijft in mijn keel steken. Om mezelf een houding te geven 
prik ik nog een uitje aan mijn vork. Dan zie ik dat dit exemplaar een grote 
bruine vlek aan de zijkant heeft. Mijn eten welt als een zure golf omhoog. Ik 
struikel naar buiten en leeg mijn maag naast het hakblok onder de reuzen-
boom. De warme kots smelt als een gelige plas door sneeuw heen. De ui kijkt 
me met een droevige varkensblik aan. 

tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// nathan van kleij

December - Januari
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Gewoon een bloem
Aan welk bijzonder gedicht geeft een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze keer is het de beurt aan de Vlaamse 
dichteres Delphine Lecompte (1978), die in ‘Ja’ van Rogi Wieg de afwezigheid van breedvoerige metaforen waardeert.    
tekst /// charles Derre   Beeld /// Annick van der schelden

Ja

Niets te maken met wie ik tien jaar 
geleden was, ik heb me nu. ‘Toen, toen’,
sinds die tijd ben ik mijzelf zoveel een ander
dat ik misschien leef voor Judith. Ja.

Een dichter die gekkenhuizen kent, de bajes,
handboeien, isoleer; ik lijk wel een verdoemde
dichter. Had een vak geleerd. ‘Had, had’,
sinds die tijd is mijzelf zoveel een ander.

Het dorre gras, de enige bloem in het veld
is donker met rode randen, als
een uitgehuild oog, donker als de nacht
waarop Judith voor altijd plaatsnam
in het ‘ik’ van mijzelf, donker als de inkt
van een vergelijking, terwijl niets met niets
valt te vergelijken.

Niets te maken met wie ik tien jaar
geleden was, laat het vergelijken, zoek
geen metafoor voor een cel waarvan
men de deur dichtslaat. En vraag ook
nooit hoe het kan dat IK binnen zit.
Want het zij zo, en is zo, en zo is het. Ja.

rogi Wieg (1962)

‘R ogi Wieg heeft mij betoverd, al staat zijn 
stijl ver van de mijne.’ Volkomen rustig, 
maar met een glinstering in de ogen zit 

Delphine Lecompte aan haar eettafel. ‘Tragiek en 
onverbloemde rauwheid vermijdt hij niet.’ Inder-
daad, Wieg schrijft doorgaans geen vrolijke poëzie 
en ook in ‘Ja’ creëert hij een donkere sfeer. Aarze-
lend zegt Lecompte zich aangetrokken te voelen 
tot die naargeestigheid. ‘Zelf vlucht ik daar soms 
van weg.’ 

Even had ze getwijfeld een andere dichter voor 
deze rubriek te kiezen. Guillaume van der Graft 
bijvoorbeeld. Haar vertrouwdheid met het werk 
van Wieg gaf uiteindelijk de doorslag. ‘Een andere 
keuze was onrechtvaardig geweest.’ Ze leerde zijn 
poëzie kennen dankzij een collega-dichter en liet 
het sindsdien niet meer los. ‘Wieg is al enkele ja-
ren een constante in mijn leven’, zegt ze. ‘Hij geeft 
me steun.’

Geen gevangenis
De betrokkenheid die Lecompte met zijn werk  
ervaart is persoonlijk. Innerlijke onrust of zelfs  
het gekkenhuis dat in bovenstaand gedicht ter 

sprake komt – ze weet wat het is. ‘Zelf schrijf ik om 
mijn innerlijke demonen te bezweren, al ken ook 
ik het intrinsieke genot ervan. Schrijven is mijn  
genezing geweest.’ Ze lacht. ‘In tegenstelling  
tot Rogi Wieg heb ik niet in de gevangenis  
gezeten.’

Ook het onopgesmukt taalgebruik in ‘Ja’ bekoort 
haar. ‘Wieg gebruikt gewaagde en belegen woor-
den. Het kan niet absoluter.’ Ze merkt op dat veel 
dichters een indruk beschrijven met een breed-
voerige metafoor, terwijl Rogi Wieg zijn gevoelens 
juist sober verwoordt. ‘Op een bepaald moment 
gebruikt hij het woord ‘bloem’. Hij schrijft het, 
zonder meer. Bij mezelf verdroeg ik dat vroeger 
niet.’ Ze legt de nadruk op ‘verdroeg’ – de verleden 
tijd. Wiegs verzen leren haar immers een andere 
schrijfstijl toe te passen. Ze gebruikt zijn werk 
graag als inspiratiebron. ‘Voorheen wilde ik altijd 
nóg specifieker zijn’, zegt ze. ‘Dankzij Rogi Wieg 
veranderde dat.’ 

God in de supermarkt
Het was door het winnen van de C. Buddingh’-
prijs in 2010 dat Delphine Lecompte zelf op het 

literaire voorplan verscheen. Eerder had ze met 
Kittens in the boiler al een Engelstalige roman ge-
publiceerd, die een bescheiden succes kende. On-
der impuls van haar uitgeverij – De Bezige Bij Ant-
werpen – werkt ze momenteel aan een roman in 
haar moedertaal, maar het is poëzie die voor haar 
de geliefkoosde uitingsvorm blijft. Begin 2014 zal 
met De Baldadige Walvis reeds haar vijfde bundel 
verschijnen. 

Haar gedichten vervormen de werkelijkheid tot 
absurd theater: een incestueuze imker symboli-
seert de vaderfiguur, haar vriend krijgt de gedaan-
te van een oude kruisboogschutter en God zoekt 
ze bij de lamskoteletten in de supermarkt. ‘Maar,’ 
zegt ze, ‘wat ik schrijf is ook schrijnend.’ De komi-
sche toon van haar poëzie durft het verdriet dat 
daarachter schuilt wel eens te verbergen. Ze be-
vecht in haar werk de existentiële twijfels gewoon 
op een meer beeldende manier dan Rogi Wieg. Le-
compte ziet hem als voorbeeld, al is het allerbe-
langrijkste dat ze zichzelf niet blijft herhalen. ‘Ik 
wil geen parodie van mezelf worden’, zegt ze. ‘Het 
is alleszins niet de bedoeling dat ik blijf schrijven 
zoals ik nu schrijf.’ 

kunst&literatuur loFdicHt kunst&literatuur de HoKJeSAgendA

11 december: Bonaparte debatavond
Atrium café – Oudezijds Achterburgwal 237 – 19:30 uur 
Niks mis met een corporale uitspatting op z’n tijd. Op woensdagavonden is studentenvereniging  
Bonaparte ook open voor (spijt)knorren. Je kan er leren debatteren. Wellicht kom je in het vervolg op 
ma-, di-, wo-, do- en vrijmibo’s wat eloquenter uit de hoek. 

14 december: Conferentie over jongerenactivisme
Crea – Nieuwe Achtergracht 170 – n.n.b.
Voor het betere opklimwerk word je lid van de jongerenafdeling van een politieke partij, de tour de 
force voor op je cv. Leer de pakkendste der links liberale partijstandpunten uit je hoofd, doe alsof het je 
eigen mening is en netwerk je een slag in de rondte op deze door politieke powerhouses bevolkte avond.

25 december: Csr vergadering
Crea zaal 3.12 - Nieuwe Achtergracht 170 – 11:00 tot 13:00 uur 
Zonder de Centrale Studenten Raad zouden herkansingen ongetwijfeld inmiddels afgeschaft zijn en zou 
het bindend studieadvies op een 9.0 gemiddeld staan. Elke woensdagmiddag houden ze een openbare 
vergadering. Watch, learn en vang een glimp op van de crème de la crème der toekomstige bestuurlijke 
elite.

6 januari: borrel uvAsociaal 
Café de Gaeper – Staalstraat 4 – 20:00 uur 
Tijdens hun borrel, iedere eerste woensdag van de maand, wisselen leden van UvASociaal sterke  
verhalen uit over constitutieborrels, inwerk- en evaluatieweekenden. Iedereen is welkom en krijgt 
bovendien een gratis biertje (nee, geen roze koek helaas). Dit alles in het café dat ook stamcafé is van 
concurrent mei, dus zo onuitstaanbaar vinden de twee partijen elkaar nu ook weer niet. 

17 januari: borrel Academische Club
BG4 – Oudezijds Achterburgwal 235 – 17:00 tot 19:00 uur 
Sinds september is de Academische Club geen exclusief ons-kent-ons old boys network meer. De  
fietsenrekken zijn weggehaald, de deuren staan open en je kan het haardvuur van buiten horen  
knetteren. Elke vrijdagmiddag kun je er, omringd door alumni, naar jazz luisteren en cv’s vergelijken. 

28 januari: Workshop employment Assessment
Service & Informatiecentrum zaal 2.04 – Binnengasthuisstraat 9 – 
13:30 tot 17:00 uur – 15 euro
Oefen jezelf in management- en trainingsterminologie. Verdiep je in BIO-feedback (Behavior, Impact, 
Options) en BOB-modellen (Beeldvorming, Oordeelsvorming,  Besluitvorming). Doe een Belbin-test en 
ontdek of je ‘plant’, ‘monitor’ of ‘vormer’ bent. En ga eens naar een workshop in BG3. Deze bijvoorbeeld, 
waar je je leert voor te bereiden op sollicitatie-assessments. Je komt er wel, heus. 

Stereotypes bestaan. Lees hier elke maand de agenda van een karikatuur 
FGw’er. Hang rond in je eigen straatje of stap in de wereld van je favoriete cliché. 
Deze maand: de bestuurstijger. Je kent ze wel. Lekker hokjesdenken.   
tekst /// lieke van der Veer   Beeld /// claudia spinhoven

‘K ansen pakken’ en ‘ervoor gaan’. Deze young professionals hebben skills. Ze weten hoe ze hun 
‘unieke kwaliteiten’ moeten ‘mobiliseren en communiceren’. Ze hebben ambitie, een mis-
sie, een passie en een visie. Hun boekenkast staat vol met boeken over personal branding en  

innovative leadership. Ze weten wat een WVTTK, een O&O, een OER, en een ALV is. Maar ze hebben dan 
ook in talloze commissies, raden en besturen gezeten. Ze borrelen en netwerken de week door. Aan het 
eind van de avond verruilen ze bier voor whisky. Bij nader inzien hadden ze liever economie, fiscaal recht 
of bedrijfskunde gestudeerd. Maar via ‘strategische keuzes’ en ‘concrete stappen’ komen ze er ook wel. 
Zie daar: de bestuurstijger.

December - Januari 23



24 Babel

Het IJ
mijn AmsTerdAm

‘Ik vind Amsterdam een prachtige stad en ge-
niet ook ongelooflijk van wonen in het centrum. 
De diversiteit, de geschiedenis, de drukte op 
een zondagmiddag. Maar soms heb ik even 
genoeg van de eindeloze kassarijen, de toe-
risten op mijn stoep en de frustraties in het 
verkeer. Dan pak ik mijn fiets, parkeer ik ‘m na 
veel te lang zoeken in de fietsenstalling, baan 
ik me een weg door de drukte op het Centraal  
Station en neem ik de pont.’

Na een tochtje met die pont loopt Annabel een 
klein stukje langs het water, ’t IJ verliest ze niet 
uit zicht. Vanaf de richel kijkt ze uit op het stati-
on en de voorbijvarende bootjes. ‘Als het warm 
is, zit ik hier graag met een goede vriend. We 
spreken bijna nooit van tevoren af. Soms bellen 
we elkaar gewoon: ‘Wat doe jij over vijf minu-
ten? IJ?’ Halen we wat eten bij de Albert Heijn 
op de Dam, handdoek over onze schouders en 
pakken we snel de laatste zonuurtjes mee. Dan 
duiken we in het water en liggen we zo de hele 
middag op deze richel. Nu, in het najaar, is het 
hier met een dikke jas ook prima vertoeven. De 
Tolhuistuin zit hier om de hoek: heerlijk om daar 
een kopje thee te drinken en te relaxen in zo’n 
klapstoel.’

‘Als ik genoeg bootjes gezien heb of thee heb 
gedronken, vertrek ik weer naar het centrum. 
Dan verwonder ik me weer over alle drukte en 
beweging en vraag ik me af waar iedereen van-
daan komt en naartoe gaat. Als ik het station 
uitloop, heb ik al die drukke mensen zelfs een 
beetje gemist. Ik leg dan graag voor de tiende 
keer uit waar de Bloemenmarkt zit en fiets weer 
fluitend over de grachten.’

Een FGw’er laat zijn lievelingsplek 
in Amsterdam zien. Voor Annabel de 
Ruijter (1991), student Geschiedenis, 
is dat een richel aan het IJ.
tekst /// Freek ronner   Beeld /// Vera Duivenvoorden


