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modeshows in het 
muziektheater
Ze maakten een oorverdovend lawaai, de 20.000 mensen die in november 2010 op 
het leidseplein stonden te ‘schreeuwen om cultuur’. Het protest mocht niet baten. 
Zelfs niet het filmpje van een gillende Carice van Houten. de cultuurbezuinigingen 
gingen door, tweehonderd miljoen moest ‘eraf’. 

Het stak anna Enquist, stadsdichter van amsterdam. Zozeer dat ze er een roman 
over schreef: Kwartet, over vier mensen die ieder op hun eigen manier te maken 
krijgen met de bezuinigingen. Zoals de directeur wiens muziektheater geen geld 
meer krijgt. In plaats van Mozart en Mendelssohn staan er nu modeshows in zijn pro-
grammaboekje. Enquist vindt de Nederlandse overheid maar hypocriet: ‘Naar buiten 
toe wordt er met de hoogstaande Nederlandse cultuur gepronkt, maar men wil er 
ondertussen geen geld meer aan uitgeven.’

Te midden van al dat leed is de jonge theatermaakster Naomi Velissariou een suc-
cesverhaal. Ze heeft een leuke carrière, al zegt ze het zelf. deze maand staat ze met 
haar vierde eigen voorstelling in het frascati Theater. gelukkig maar, verzucht ze in 
deze Babel: ‘als ik geen theater maak, gaat het doorgaans erg slecht met mij.’ 

ook binnen onze eigen muren tiert de creativiteit welig. In de Beeldreportage  
hebben we deze maand de meest gedreven muzikanten op onze faculteit geportret-
teerd. rapper job Pardoel, gitarist jelle Broek, toetsenist Paul Bond, gitarist koen 
kluessien, dj luc Mastenbroek - stiekem jagen ze een carrière als musicus na. 
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Babel zoekt (eind)redacteuren, illustratoren en fotografen
Ben jij creatief met woorden of beelden en wil je dit graag aan de buitenwereld laten zien? Wil je naast academische 
vaardigheden ook je journalistieke of artistieke kwaliteiten ontplooien? Help ons met het maken van het mooiste universiteitsblad 
van amsterdam. stuur een mail naar babel-fgw@uva.nl met je cv, een korte motivatie en een voorbeeld van recent werk.
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Op feestjes haar onderzoek uitleggen, daar 
begint Baukje van den Berg meestal niet 
aan. ‘Over het algemeen houd ik het erbij 

dat ik onderzoek doe naar teksten uit de middel-
eeuwen’, zegt ze glimlachend. Ze is nu twee jaar 
bezig met haar promotieproject, een analyse van 
het Iliascommentaar van de twaalfde-eeuwse ge-
leerde Eustathios van Thessaloniki. Maar liefst 
vierduizend pagina’s telt het vierdelige werk van 
de Byzantijnse wetenschapper. ‘Ik heb twee exem-
plaren van het gehele werk: eentje van mijzelf en 
eentje van de bieb. Maar niemand leent die boeken 
ooit, dus die zijn praktisch ook van mij.’

Eusthatios behoorde tot de crème de la crème van 
de wetenschap in die tijd, vertelt Baukje. ‘Hij was 
dé hofredenaar van de Byzantijnse keizer Manuel 
Komnenos, en het hoofd van de keizerlijke acade-
mie. Hij had het goed voor elkaar.’ Tijdens haar 
researchmaster Griekse en Latijnse taal en cultuur 
hield ze zich al met zijn teksten bezig. ‘Ik volgde 
een vak over Homerus, schreef een paper over 
Eustathios’ commentaar, en voordat ik het wist zat 
ik om de tafel met een docent die mij erop wilde 
laten promoveren.’

Zo doet Homerus dat
In haar onderzoek probeert Baukje de interpre-
tatiestrategie van Eustathios in kaart te brengen. 
‘Hij las de Ilias op een andere manier dan de oude 
Grieken. In zijn commentaren gebruikte hij het 
werk van Homerus als het ultieme voorbeeld van 
hoe men zou moeten schrijven, als een soort les-
materiaal. Hij zet Homerus neer als leraar in de 
retorica, wat hij zelf ook was; hij presenteert zich-
zelf haast als de assistent van Homerus. Hij geeft 
allerlei schrijftrucjes voor retorisch proza die ook 
in de Ilias voorkomen, en zegt vervolgens tegen 
zijn lezers: kijk, zo doet Homerus dat, zo moeten 
jullie het ook doen. Bijvoorbeeld de Homerische 
vergelijking, en het invoegen van een ‘verhaal  
in het verhaal’ om het proza interessant te laten 
blijven.’

‘Door heel precies te onderzoeken hoe Eusthatios 
de Ilias leest, interpreteert en gebruikt, hoop ik 
iets te kunnen zeggen over de Byzantijnse kijk op 
literatuur in die tijd: de functie van poëzie, de rol 

van retorica en de kijk op het auteurschap. Mijn 
eigenlijke onderzoeksobject is dus het Byzantijnse 
literaire en wetenschappelijke klimaat in het alge-
meen en de Byzantijnse receptie van Homerus in 
het bijzonder. Het Iliascommentaar is daarbij mijn 
case study.’ 

Uren gepuzzel
Het Grieks van Eusthatios is pittig voor haar. ‘Hij 
moest natuurlijk zijn geleerdheid een beetje sho-
wen. Dat betekent: heel veel bijzinnen. Ik besteed 
talloze uren van mijn werkdag aan het puzzelen op 
dat Grieks, het is echt lastig.’

Een ander heikel punt was de planning van het 
vierjarige project. ‘Ik had eerst een strak omlijnd 
plan, maar heb dat na een half jaar in de prullen-
bak gegooid. Vervelend, maar het besef dat mijn 
insteek niet werkte, was eigenlijk ook een eureka-
moment. Vanaf toen is mijn onderzoek organisch 
gegroeid. Zo’n “zwemfase” hebben alle promoven-
di in het begin, hoor. Je vindt wel troost bij elkaar.’ 
Ze kan haar tijd helemaal zelf indelen. Een vrijbrief 
voor lange vakanties is dat echter niet: ‘Een paar 
weken geleden was ik het helemaal zat. Toen ben 
ik maar een beetje gaan feesten. Maar dat kan 
nooit te lang: over twee jaar moet er wel een boek 
liggen.’ 

14.55 Het is vrijdagmiddag, de zon schijnt fel; 
niet het ideale moment voor een college. Toch 
druppelen de studenten vrolijk en enthousiast 
binnen. 

15.02 Het blijkt om een hechte werkgroep te 
gaan. Iedereen kent elkaar en er hangt een huise-
lijk sfeertje in de zaal: ‘Zullen we wat gezelliger 
gaan zitten?’, ‘Een gordijntje dicht doen anders?’, 
‘Jongens, zijn we al compleet?’. Het onderwerp 
van gesprek is de reis naar Macedonië, Albanië 
en het noorden van Griekenland die gaat volgen 
op dit vak. Over deze landen krijgen de studenten 
elke week een gastcollege. 

15.10 Gastspreker Piet Gerbrandy geeft aan dat 
hij vandaag verhaaltjes gaat vertellen uit de oud-
heid, die zich afspelen in het te bezoeken gebied. 
Hij begint met een voordracht uit ‘De wilde vrou-
wen van Pella’, over Euripides die gefascineerd is 
door de geheimzinnige, wilde vrouwenfestijnen 
van Pella. De studenten vallen stil.   

15.15 We krijgen een hand-out met acht flinke 
klassieke teksten. ‘Ik heb ze even voor jullie ver-
taald’, zegt Gerbrandy nonchalant. De studenten 
lachen. Ze zijn bekend met de langdurigheid van 
het Grieks vertalen. 

15.21 Gerbrandy leest een passage voor waarin 
een beschrijving wordt gegeven van de Olympus. 
‘Maar toen het stralende licht van de zon aan de 
kim was verdwenen, gingen de goden allen terug 
naar huis om te slapen’. Gerbrandy durft niet te 
geloven dat die Grieken daadwerkelijk dachten 
dat er sprake was van een soort “godendorp”. Wel 
vindt hij het slim van ze. ‘Vanwege de hoogte van 

die berg kwamen de Grieken daar natuurlijk zelf 
nooit, dus het was lekker makkelijk om de goden 
daar te lokaliseren.’ 

15.45 ‘Maar toen zij door wijn waren beneveld, 
voerden zij de drieste daad toch uit, en sindsdien is 
het de gewoonte dat Thraktische mannen dronken 
de strijd in gaan.’ 

15.54 Gerbrandy vertelt het ene na het andere 
amusante verhaal. Over de barbaren bijvoorbeeld, 
die na opgesloten te hebben gezeten, in totale 
wanorde naar buiten stormden om overal chaos 
te stichten. ‘Opvallend bij Griekse beschrijvingen 
van de barbaren is dat er nooit sprake van orde 
was, dat was er alleen bij de Grieken zelf.’  
Terwijl de studenten aan zijn lippen hangen,  

leest Gerbrandy lachend en dynamisch voort. 

15.55 Pauze. De collegezaal loopt leeg. Een enke-
ling verklaart het borreltijd door een bak olijven 
uit haar tas te pakken. 

16.31 ‘Caesar was er wel aan toe om vermoord 
te worden. Hij verveelde zich doordat hij altijd 
bereikte wat hij wilde bereiken.’, aldus Gerbrandy. 

16.36 Terwijl de Romeinen tragisch ten onder-
gaan, gaat er in de zaal een telefoon af. 
Om de harmonieuze sfeer niet te verpesten wordt 
deze zo snel mogelijk weggedrukt. 

16.53 Gerbrandy: ‘Ik zal het niet onder stoelen 
of banken steken; de plekken die jullie gaan 
bezoeken werden door de Grieken als liminaal 
beschouwd.’

17.03 Einde. Om dit sfeervolle college af te sluiten 
verplaatst de groep zich naar het terras voor een 
biertje. Piet Gerbrandy sluit zich hier maar al te 
graag bij aan, hij heeft nog wel het een en ander te 
vertellen namelijk.  
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Faculteitszaken Homo PromovendUsFaculteitszaken dE BEsCHouWINg /// oNdErWIjl

Herbeleef met Babel de belangrijkste momenten van een college aan de FGw. 
Deze keer een beproeving van de excursiewerkgroep Grand Tour.    
Tekst /// Eva menger   Beeld /// Anne mondeel

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers eigenlijk? Waar gaat hun proef-
schrift over, en waarom juist dáárover? Deze maand: Baukje van den Berg (1986), 
promovendus in de Oudgriekse letterkunde.  Tekst /// Quint Italianer   Beeld /// Daan muller

Wat een gezelligheid 
De Ilias als lesboek

college Grand Tour
onderwijsinstituut Geschiedenis, 
archeologie en regiostudies
Docent iedere week een gastdocent, 
deze week dr. P. Gerbrandy
Inhoud alles wat te maken heeft met Macedonië, 
Albanië en Griekenland 
publiek reislustige sfeermakers met een hoop 
motivatie

EusTAThiOs mOEsT 
NAtUUrliJk ziJN 
GELEErdhEid EEn 
BEEtJE sHowEN

Voor de tweede maal wordt er door 
FGw’ers met veel (hoek)schoppen en 
(vrije) trappen gestreden om de wis-
selbeker tijdens een faculteitsbreed 
voetbaltoernooi. De aftrap is op 13 
juni stipt om het middaguur en de finale 

vindt plaats aan het 
eind van de dag. 
oprichter Martijn 
thurkow, vorig jaar 
voorzitter van stu-
dievereniging Helios 
voor neerlandistiek 
en zijn opvolger 
Jan van Helden, 
medeorganisator, 
vertellen. 

Waar is het idee voor een FGw-voet-
baltoernooi geboren?
Jan: ‘Het is Martijns kindje.’
Martijn, lachend: ‘Een heftige bevalling, 
hoor. Gelukkig speelde Fabula rasa, de 

studievereniging van literatuurweten-
schap, ook al met het idee voor een 
voetbaltoernooi. Via een soort een-tweetje 
hebben we ons doel gerealiseerd: met 
meerdere verenigingen samen een 
toernooi organiseren waarin teams 
van verschillende studies tegen elkaar 
voetballen.’
Jan: ‘Elke FGw-student kan meedoen. 
Aanmelden kon afgelopen maand via je 
studievereniging, met zijn negenen als 
team.’

Is voetballiefhebberij onder FGw’ers 
dan zo wijd verspreid?
Jan: ‘Vorig jaar deden er zestien teams 
mee! Dit jaar ook een heel vrouwenteam. 

sowieso moet een team minstens uit 
twee vrouwen bestaan.’
Martijn: ‘Voetbal verbroedert! sinds het 
toernooi trainen voetballende helioten 
nu elke vrijdagmiddag samen met wat 
Fabula’s.’
Jan: ‘Dit jaar gaan we trouwens na het 
toernooi ook nog met zijn allen saté eten. 
De kok in de clubkantine claimt wereld-
kampioen in het maken van saté te zijn.’ 

Wanneer: 13 juni

Waar: VVa spartanen

supporters zijn van harte welkom, 

hooligans niet.

Tekst en beeld /// kim schoof

oNdErWIjl    FGW-voeTBALToernooI

Baukje van den Berg analyseert in haar 
promotieonderzoek het Iliascommentaar van 
Eustathios van Thessaloniki, een twaalfde-
eeuwse Byzantijnse geleerde. aan de hand 
van dit werk wil ze meer te weten komen over 
het Byzantijnse literaire en wetenschappelijke 
klimaat in die tijd.
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Eva van der graaf
 26 jaar
studie
 Bachelor Franse taal en cultuur, universiteit utrecht
 master Franse taal en cultuur, uvA
 Master lerarenopleiding Frans, UvA
Afstudeerjaar
 2012
Werk
 leraar Frans als tweede taal op de Amsterdam international   
 Community school (AiCs)
salaris
 € 1500 netto per maand (parttime baan)

Tijdens een van de vele gezinsvakanties naar 
Frankrijk werd Eva van der Graaf verliefd op 
het land. En tijdens haar eerste Franse les op 

de middelbare school wist ze het zeker: dit was 
wat ze later wilde gaan doen.   

Haar studentencarrière begon ze in 2006 met de 
bachelor Franse taal en cultuur aan de Universiteit 
Utrecht. Na haar afstuderen startte ze met de mas-
ter Franse taal en cultuur aan de UvA waar ze voor-
al ‘veel, heel veel literatuur, een beetje taalkunde 
en maar een beetje cultuur’ voorgeschoteld kreeg. 

Het onderwijs in
Interessant, maar het lesgeven trok haar. ‘Ervaring 
opdoen tijdens je studie is zó belangrijk. Tijdens 
een baantje bij een huiswerkinstituut merkte ik 
dat ik het het leukst vond om dingen uit te leggen 
aan leerlingen.’ Haar keuze viel dus al snel op de 
eenjarige master Lerarenopleiding Frans. ‘Dat was 
een heftig jaar. Je loopt in september met je diplo-
ma Franse literatuur het P.C. Hoofthuis uit, maar 
je weet nog niets van lesgeven. De eerste keer dat 
ik tijdens mijn stage voor dertig gillende brugklas-
sers stond was dus even slikken. Maar na dat jaar 
had ik wel een eerstegraads bevoegdheid op zak.’

Om ervaring op te doen verhuisde ze naar Parijs. 
‘Via het Europees Platform regelde ik een beurs. Zo 

kwam ik terecht op een privéschool in een voor-
stad van Parijs, waar ik als taalassistent Engels 
aan de slag kon.’ Een leerzame periode, vooral om-
dat ze zich volledig kon focussen op het lesgeven. 
Maar na een jaar moest ze terug naar Nederland. 
Buitenlandse onderwijzers worden niet vergoed 
in Frankrijk, dus Eva werd te duur. En toen begon 
het solliciteren. ‘Ik ging erin met de gedachte “on-
derwijs, daar is altijd wel werk in”. Supernaïef, zo 
bleek. Op zelfs de kleinste vacatures was een run 
van bevoegde mensen.  Maandenlang hoorde ik 
telkens “nee”. Ik werd er zo chagrijnig van.’ 

voor de klas
Twee weken voor vertrek uit Parijs vond haar 
moeder een vacature bij de AICS, een internati-
onale school voor met name expatkinderen. ‘De 
eisenlijst was lang, maar het was tegelijkertijd de 
meest boeiende vacature tot nu toe. Ik wist dat ik 
het anders moest gaan aanpakken en ben er best 
arrogant in gegaan. Mijn eerste zin was iets in de 
trant van: “Ik ben de docent Frans die u zoekt.” Ik 
dacht: óf ze vinden het arrogant en ik hoor niks 

meer, óf ze vinden het interessant en ik mag langs-
komen. De brief ging in ieder geval niet meteen de 
prullenbak in.’ 

Het laatste was het geval, en na het gesprek en een 
proefles ging het vlot. ‘De dag na die les liep ik in 
de Bijenkorf, toen ik werd gebeld dat ik was aange-
nomen. Ik heb staan springen en huilen van geluk, 
zo opgelucht was ik. Vanaf het moment dat ik de 
school binnenliep zat het eigenlijk goed. Door de 
vele nationaliteiten blijft het werk heel uitdagend. 
Omdat de klassen veel kleiner zijn, maximaal 22 
kinderen, is er meer individuele aandacht. Een 
leerling uit China is een andere lescultuur gewend 
dan een leerling uit Pakistan, daar moet je reke-
ning mee houden. Juist dat gebrek aan vanzelf-
sprekendheid houdt het boeiend. Het mooie aan 
de AICS is dat er zowel onder de leerlingen als on-
der de leraren een hele inclusieve cultuur heerst: 
voor elke nieuwkomer, waar vandaan dan ook, 
wordt gezorgd.’

‘Ik geef les aan pubers tussen de twaalf en achttien 
jaar. Die cruciale levensfase vind ik het leukst, dan 
ontwikkelen ze echt een eigen mening. In de ogen 
van leerlingen kun je sowieso al precies zien wat 
ze van de stof vinden, en dat moment als tijdens je 
uitleg “het licht aangaat”, dáár doe je het als leraar 
voor.’ 

Francofiel voor de klas 
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 
Eva van der Graaf, docent Frans op een internationale school.  Tekst /// lianne kersten   Beeld /// liliane smith

Faculteitszaken Brood oP dE PlaNk

Babel

mAAndEnLAnG hOOrdE 
ik tElkENs “NEE”

Een hoogleraar zomaar aanspreken? In de jaren 60 deed je dat niet, aldus 
Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkun-
de (en regelmatig te gast bij De Wereld Draait Door). ‘Ik heb Hellinga dan 

ook nauwelijks gekend, maar het was een buitengewoon indrukwekkende 
man.’ Tevens was het een tiran, vertelt Pleij. ‘Zijn mondelinge examens heb-
ben mij angstzweet doen uitstaan. Daar gebeurden de vreselijkste dingen. Hij 
kon je volledig belachelijk maken en beledigen.’ Elitair was Hellinga ook. ‘Hij 
stelde een bibliotheek samen waar alleen kandidaten – zo werden masterstu-
denten genoemd – mochten komen.’

Een aangename man was hij dus zeker niet. Maar belangrijker dan zijn per-
soon vindt Pleij hetgeen wat de autoritaire hoogleraar losmaakte bij studen-
ten. Pleij: ‘Zijn keiharde houding was natuurlijk puur bedoeld om studenten 
te motiveren. Bij mij heeft dat erg goed gewerkt. Hellinga zorgde ervoor dat 
je goed naar hem luisterde en geboeid raakte. Dat kregen weinig hoogleraren 
voor elkaar. Nu nog steeds niet trouwens.’ 

Toneelstuk 
Pleij zat in het tweede jaar van zijn studie Nederlands toen hij voor het eerst 
college kreeg van Hellinga. Hij herinnert zich de colleges nog tot in detail. 
‘De zaal zat altijd helemaal vol. Eerst kwam de staf binnen en als allerlaatste  
Hellinga. Dan ging iedereen staan, terwijl hij rustig het podium opliep en zijn 
jas en hoed ophing. Ondertussen was het doodstil.’ De indruk die Hellinga 
hiermee achterliet was enorm, vertelt Pleij. ‘Het leek wel een toneelstuk.’

Dat Pleij niet uitgepraat raakt over zijn grote voorbeeld blijkt uit het feit dat 
we hem geen vragen hoeven te stellen. ‘Hellinga zette je aan het denken. In 
die tijd bestond een studie voor negentig procent uit hoorcolleges. De meeste 
waren oersaai. Van de selecte groep hoogleraren die goed college konden  
geven stond Hellinga aan de absolute top. Zijn colleges waren geen gewone 
kennisoverdracht; hij wist hoe hij het vuur moest ontsteken in studenten.’ 
Pleij had dat nodig om gemotiveerd te raken, geeft hij toe. ‘Voor andere  
colleges probeerde ik allerlei manieren te vinden om er niet heen te hoeven.’ 

de doorslag 
Aanvankelijk wilde Pleij schrijver worden. ‘Ik dacht dat de studie Nederlands 
me daar dichterbij zou brengen, maar dat liep uit op een deceptie.’ Toen raak-
te hij geïntrigeerd door Middeleeuwse letterkunde. ‘Dat heeft Hellinga echt in 
mij losgemaakt, eerst wilde ik daar helemaal niets van weten.’ 

Een historisch minicollege volgt. ‘In de jaren 60 heerste een algemene min-
achting jegens de geesteswetenschappen. Haar lot was nog tragischer dan nu.’ 
En veel stelde het volgens Pleij ook niet voor in die tijd. ‘Het onderwijs was zo 
onbevredigend. Wat we geacht werden te doen, was teksten uit de Middeleeu-
wen zoveel mogelijk “bevrijden” van de smet der tijd, om te kijken wat er dan 
nog van over bleef. En dat was bar weinig.’ 

Hellinga veranderde dit door de bètawetenschappen erbij te betrekken, want 
ook dertiende-eeuwse teksten kunnen onder gerecreëerde omstandigheden 
herhaald worden. Door terug te reizen naar de context waarin zo’n tekst  
geschreven is en te herhalen wat zich daar afspeelde, kan een afwijkende  
interpretatie worden ontweken, zegt Pleij verrukt. ‘Uiteindelijk heeft dit ver-
nieuwende principe de basis gevormd voor mijn proefschrift.’  

Innoverend of niet, Hellinga is opvallend onbekend gebleven, vindt Pleij. ‘Hij 
zocht weinig contact met de buitenwereld. En zijn onderzoeken haalden zel-
den publicatie. Maar eigenlijk is dat juist wat ik intrigerend vind aan hem.’ 

De man die het vuur ontstak 
Neerlandicus Herman Pleij (1943) huldigt wijlen Wytze 
Hellinga, hoogleraar Nederlandse taalkunde en groot 
vernieuwer binnen de geesteswetenschappen.  
Tekst /// Eva menger   Beeld /// Daniel Webb 

kunst&literatuur dE odE
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keutelen met cees
Over welk bijzonder gedicht uit een dichter of 
poëziekenner zijn of haar lof? Deze keer is het de 
beurt aan Nico Dijkshoorn (1960), op woensdag-
avond live televisiedichter, de rest van de week ook 
schrijver, theatermaker, muzikant en voetballief-
hebber.   Tekst /// kim schoof   Beeld /// Vera Duivenvoorden

LUCHTverKeer
het moet lente ’35 geweest zijn:
we speelden uit, met dfc-a,
tegen de alblasserdam-junioren:
het was een rommelige wedstrijd, met veel
gehaak en gejoel – op een zeker moment
raakte de vader van onze linksbuiten
(als toeschouwer meegekomen) haast slaags
met twee forse boeren, nadat de rechtsback
zijn lieve zoontje de grond in boorde;
maar juist toen een algemeen klopfestijn dreigde
kwam eensklaps de hindenburg aangezweefd:
daar stonden wij, de alblasserdammers
in oranje shirts met de witte baan
en witte broeken, wij in het rood,
ook met witte broeken, de scheidsrechter keurig
in ’t zwart op het sappige groene veld,
en boven ons hoofd, door de koelblauwe lucht,
gleed de zeppelin, precies zoals hij
steeds zo mooi in de kranten beschreven werd:
een lange slanke zilveren sigaar
(zij het dan wel zonder bandje)
we keken allemaal even omhoog
in de stilte, die plotseling viel, die vreemde
stilte, een stilte zoals ik die
alleen uit zondagsschoolboekjes kende
daarna ging het spel rustig verder, we wonnen
met 4 – 2 uiteindelijk, (ik maakte twee goals)

C. Buddingh’

‘k ijk, ik sta met een quote op de om-
slag. Daar ben ik zo trots op!’ Dijks-
hoorn neemt een slok koffie en toont 

de achterflap van het vuistdikke verzameld werk 
waaruit hij zojuist een van zijn lievelingsstukken  
voordroeg, net wat minder monotoon, net wat 
meer begeesterd dan DWDD-kijkers van hem  
gewend zijn. ‘Cees Buddingh’ heeft waanzin-
nig mooie gedichten geschreven over winter- 
wortels. Of over een Heinz Sandwichspreadpotje. 
Hij beschrijft daarin gewoon de tafel waaraan hij 
’s ochtends zit te ontbijten. En terwijl hij zit te  
eten, bedenkt hij dat het dekseltje van de 
sandwichspread misschien wel precies past 
op  het potje frambozenjam. Dus hij dat pro-
beren. Dan zo’n witregel en daarna: “en ja 
hoor, het paste”. Ik kan nooit meer ontbijten  
zonder aan Cees Buddingh’ te denken! Door  
hem zijn zulke heel huiselijke observaties  
officieel  gedichten geworden. Hij heeft me doen 
inzien dat je ook gewoon kunt schrijven over, zeg, 
een reiger.’

Geniale gewoonheid
In luchtverkeer zit zulke huiselijke lol. Maar ook 
meer. ‘Dit gedicht is heel ontroerend. Die eerste 
regel is al vrij geniaal. Buddingh’ had ook “het 
was 13 juni” kunnen schrijven, hij weet natuurlijk  
precies wanneer het was. Maar op deze manier 
kan je dat als lezer zelf invullen. “We speelden uit” 
roept ook al een bekende wereld op. Uitspelen is 

altijd unheimisch. Zit je in zo’n bus, word je door 
zo’n vader naar zo’n veld gereden. Zit die vent de 
hele tijd veel te grappig te doen achter dat stuur. 
“Rommelige wedstrijd”, had net zo goed in een  
clubblaadje kunnen staan. Ook dat “klopfestijn” 
zie je meteen voor je: met zijn allen lekker gaan 
matten op de kermis. Maar dat “sappige groene 
veld”...’ Dijkshoorns glimlach zakt weg in de be-
kende knorrige frons. ‘Ik had daar nooit het woord  
sappig gezet. Dat is net effe te mooi. En die siga-
renbandjes! Dat vind ik de aller-slechtste zin uit 
het hele gedicht. Daar wil-ie grappig doen. Dat is 
helemaal niet nodig.’ 

‘Die “vreemde stilte” is het punt waarop alles zich 
concentreert. In de rest van het gedicht beweegt 
alles zich juist vooruit. Daarom is dat voetballen zo 
goed gekozen: je staat nooit met zijn allen tegelijk 
stil op een voetbalveld. Maar in die stilte gebeurt 
het toch. Moet je je voorstellen dat er een zeppe-
lin overkomt, dan word je gek! Het gedicht bouwt 
op naar een geweldige climax. Maar wat volgt is 
dat verschrikkelijk banale: “we wonnen met 4-2”. 
Alsof wij hier staan en bijvoorbeeld het vliegtuig 
van Obama landt bij mij in de achtertuin. En dat 
we daar dan even naar kijken en dat ik daarna 
gewoon zeg: wil jij nog suiker in je koffie? En dan 
denk je: nou, we hebben het wel gehad, maar dan 
komt ook nog tussen haakjes: “ik maakte 2 goals”. 
Volkomen irrelevant! De belofte wordt niet in-
gelost. Je wil juist dat ze achter die zeppelin aan 

gaan hollen. Dat-ie neerstort. Of in brand vliegt.  
Desnoods dat iemand iets uit die zeppelin naar  
beneden gooit. Maar nee, het blijft gewoon stil.’

Literaire broers
Dijkshoorn grinnikt. ‘Dat thema is ook waar al 
mijn eigen boeken over gaan. Over ongelukkige 
mensen bijvoorbeeld die twee figuren op visite 
krijgen aan wie ze een rothekel hebben. Altijd is 
er een moment dat hun de mogelijkheid biedt om 
hun leven over een heel andere boeg te gooien, 
maar het gebeurt niet. Ze laten het voorbij gaan en 
gaan dan gewoon een salade uit de koelkast halen. 
Dat zit ook in dit gedicht: je voelt even iets groots 
en daarna keutelt het leven gewoon weer door.’

‘Als je zoiets voordraagt, dan is het al helemáál 
goed. Cees Buddingh’ stond bekend om zijn sonore 
stemgeluid. Hij klonk als een didgeridoo. Zo draag 
ik ook voor: zo vlak mogelijk, zodat de inhoud nóg 
harder binnenkomt. Het fysiek moet de tekst niet 
in de weg zitten.’ Wel zat Buddingh’s imago hem, 
net als bij Dijkshoorn, soms in de weg. ‘Mensen 
kennen Buddingh’ alleen van de blauwbilgorgel. 
Terwijl hij dus ook zulke ontroerende poëzie 
schreef. Van zo’n imagoachterstand heb ik zelf ook 
last in bijvoorbeeld mijn theaterstukken: mensen 
die een kaartje kopen omdat ze mijn naam kennen 
van dat mannetje achter die kaars bij Matthijs 
snappen er vaak geen reet van. Wil je nog een bak 
koffie, by the way?’ 

kunst&literatuur lofdICHT kunst&literatuur dE HokjEsagENda

donderdag 19 juni – Tarwegraslezing
Tarwegraskoning – Roelof Hartstraat 10 – 19:30-21:00 – 
gratis
De koningin van de superfoods: tarwegras. Zelf te kweken en te vermalen tot 
een retegezond (edoch zeer naar gras smakend) sapje. Wie nog niet zo bekend 
is in de wondere wereld van het tarwegras kan deze lezing niet overslaan. 
Grasgoeroe Auke Attema deelt zijn jarenlange ervaring met het wonderpro-
duct. Hoe het zelf te kweken, hoe het te bewerken; kom maar op met die 
gezonde blosjes.

vrijdag 20 juni – Lekkerraw inspiratie workshop
LekkerRaw – Esmoreitstraat 49 hs – 19:00-22:00 – €69,50 p.p. 
(inschrijving verplicht)
Weg met slap gegaarde boontjes. Met koken onttrek je alle vitaminen aan 
een ooit zo gezond product. Slijp je kiezen en zet je schrap voor een grote 
schoonmaak in je dikke darm. Want ja, rauw voedsel is rijk aan vezels die de 
innerlijke mens goed opgeruimd houden. De tong heeft echter ook wensen. 
Deze workshop beweert je te leren hoe je die pure planten ook nog ergens 
naar laat smaken.

Zondag 22 juni – Yin Yang special class: emotions in motion
Delight Yoga – Nieuwe Achtergracht 11-13 – 14:00 – €30 
(inschrijving verplicht)
Je lijf kan nog zo fit zijn, maar wie zijn mentale zelf niet op orde heeft is uit 
balans. Laat je emoties de vrije loop in deze cursus. Leer je energetische blok-
kades op te lossen en ontdek je ware ik, door middel van zogenaamde Yin 
Yang-yogahoudingen. Breng je fysieke manifestaties in contact met je diepst 
verborgen onzekerheden. Zweten is weten.

Heel juni – Bikram Yoga cursus
Bikram Yoga Amsterdam – Ceintuurbaan 426 – Cursustijden 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat – €15 voor een 
losse les
Wie afstudeerstress wil omzetten in duurzame lichaamsbeweging is bij deze 
cursus op zijn plek. Zweet je een ongeluk in een verwarmde yogaruimte en 
wurm je lichaam in houdingen die niet na te vertellen zijn. Tijdens deze ‘zeer 
intensieve’ yogales voer je in anderhalf uur niet minder dan 26 houdingen uit. 
‘De warmte helpt het verkrijgen van flexibiliteit’ en ‘vermindert het risico van 
blessures,’ zo beweert de website. Na afloop van de les kun je dus zorgeloos 
nog lekker een rondje hardlopen. 

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 gezondheidsneuroot. Je kent ’m wel. Lekker hokjesdenken.   
Tekst /// Anne Wijn   Beeld /// claudia spinhoven

G een pit te bitter en geen bes te exotisch voor deze door gezondheid geobsedeerde geestesweten-
schapper. Hoe vroeg de ochtend ook, deze immer frisse vogel werkt het liefst de hele dag door 
groengele shakes uit enorme bidons (let op: zonder toxische weekmakers) naar binnen. Na de 

werkgroep eet men een huisgemaakte quinoasalade met tarwegras en chiazaadjes, een raw chocolate-
reep toe. Het van fitheid blakende lichaam van deze student is het best in balans in een comfortabele 
sportlegging en orthopedisch verantwoorde Nike Free Runs. Koffie – ho maar. Bier een ware no go. Ont-
spannen gaat het gezondst met een opwekkend lesje bikramyoga of een bezoekje aan de kleurensauna. 
Terwijl je zelf je stroopwafel naar binnen werkt vraag je je af waarom je in godsnaam nog geen hartaanval 
hebt gehad.

9Juni
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er van komt. Toen ik ja zei waren ze allemaal heel 
verbaasd.’ 

‘Ik dacht: ik moet toch maar eens mijn verhou-
ding tot de stad gaan herzien. Ik heb sinds kort  
een kleinzoon. Als ik met hem voorop op mijn  
fiets door de stad rijd, zie ik hoe hij daarvan  
geniet. Dus ik heb geprobeerd eens op die lijn 

voort te gaan in het dichten. Met het eerste gedicht 
is dat wel gelukt. Maar alle gedichten daarna wer-
den meteen weer heel kritisch.’ Lachend: ‘Dus het 
is jammer maar helaas, ik heb ze gewaarschuwd.’

U bent het schrijven ooit begonnen met een 
poëziebundel. Wat is de verhouding tussen uw 
liefde voor poëzie en die voor proza?

‘De poëzie ligt me denk ik wel nauwer aan het hart.
Poëzie heeft ook de meeste verbinding met de mu-
ziek. Als je dicht, ben je altijd bezig met spannings-
bogen en ritmiek. Met het indelen van zo’n gedicht 
alsof het een pianostuk is. Proza is voor mij veel 
meer geconstrueerd. Veel meer met het verstand. 
Ik vind het veel harder werken. Wel heel leuk werk 
hoor.’

U kreeg van Hugo Claus ooit de tip: schrijf niet 
minder en niet meer dan vijfhonderd woorden 
per dag.
‘Ja, vijfhonderd woorden per dag is een boekje  
in het jaar. En misschien zijn die woorden heel 
slecht, maar dat zie je dan de volgende dag wel 
weer. Voor mijn laatste boek heb ik een half jaar 
lang elke dag geschreven. Zeven dagen in de week 
en ook in de vakanties. Toen was het af. Zo snel is 
het me nog nooit overkomen hoor. Maar met dit 
boek dacht ik: doorgaan. Ik ben begonnen in mei 
vorig jaar. Het is de verjaardag van onze dochter 
in mei, dus dat is altijd een zware maand. Rond die 
dagen voelde ik dat ik echt moest gaan schrijven, 
want het ging niet meer. En gaandeweg kwam het 
in me op eens wat te doen met een strijkkwartet. 
Ik ontleen heel veel van de thematiek in het boek 
aan mijn eigen leven.’

‘Als een roman af is weet ik altijd even niet meer 
waarover ik moet schrijven. Ik ben nu ook wel  
benieuwd naar wat mijn volgende stap zal zijn. Ik 
zou natuurlijk iets over het grootouderschap  
kunnen schrijven. Dat is echt een onderbelicht on-
derwerp in de literatuur. Zo komt het dus, echt van 
binnenuit.’ 

Journalistiek HeT INTErVIEW

d e nieuwe roman van Anna Enquist speelt 
zich af in de nabije toekomst van een niet 
nader benoemd land. De vier hoofdperso-

nen delen hun liefde voor muziek en hebben elk zo 
hun persoonlijke problemen. In de roman reflec-
teert Enquist op maatschappelijke kwesties als de 
bezuinigingen in kunst en cultuur en de ondoor-
zichtigheid van de overheid. We spreken haar in de 
statige spiegelzaal van het grachtenpand waarin 
haar uitgeverij is gevestigd. 

Uw nieuwe boek leest eerder als een essay 
dan als een roman.
‘Ik moest in dit boek mijn grieven kwijt over de 
marginalisering van cultuur in onze samenleving. 
Alles waar ik me mijn hele leven voor ingespannen 
heb, wordt weggegooid. De klassieke muziek, de 
psychoanalyse, de literatuur, niemand in onze hui-
dige maatschappij vindt dat nog een cent waard. Ik 
vond het belangrijk om dat eens op te schrijven.’

Uw frustratie is duidelijk in de hoofdpersonen 
terug te vinden.
‘Dat klopt. Ik gebruik mijn personages als spreek-
buis, alle vier laten ze zich geregeld uit over die 
bezuinigingen. Ze werken allemaal in de zorg of in 
de cultuursector: als huisarts, huisartsassistente, 
vioolbouwer en directeur van het muziekcen-
trum. Ze krijgen allemaal op hun eigen manier te 
maken met de bezuinigingen. Dat muziekcentrum 
bijvoorbeeld, dat is niet meer rendabel. Er is geen 
geld meer voor programmering, daardoor staat 
het gebouw leeg, of worden er modeshows in ge-
houden. Zo erg als de zaken er in het boek voor 
staan is het nu nog niet, maar het zou zomaar over 
twee jaar echt kunnen gebeuren.’

Dan, scherper: ‘Voor alle zogenaamde hoogte-
punten is er geld. Het Rijksmuseum, het Concert-
gebouworkest. Er wordt mee opgeschept naar  
de buitenwereld, net zoals met de literatuur.  
Twee jaar geleden was er een enorme presenta-
tie van de Nederlandse literatuur in Peking met 
een heleboel schrijvers en allemaal hotemetoten. 
En maar trots zijn op de Nederlandse literatuur,  
terwijl het steeds moeilijker wordt om met  
schrijven of musiceren je brood te verdienen.  
Naar buiten toe wordt er mee gepronkt, met die 
hoogstaande Nederlandse cultuur, maar men wil 
er ondertussen geen geld meer aan uitgeven. Dat 
vind ik idioot.’

Hoe komt dat?
‘Ik denk dat er nu een generatie aan de macht is 
die geen belang meer hecht aan cultuur. Die het 
helemaal niet meer belangrijk vindt om een boek 
te lezen, om poëzie te lezen. Dat was vroeger on-
denkbaar. Als je min of meer beschaafd was, dan 
las je. Er zijn nu zelfs mensen die er trots op zijn 
dat ze niet lezen, omdat ze zo druk zijn dat ze daar 
geen tijd voor hebben. Hetzelfde geldt voor de ap-
preciatie van klassieke muziek. En dat zien ze dan 
als iets positiefs! Dat is voor mensen van mijn ge-
neratie heel raar.’

Hoe zit dat bij de jongere generatie?
‘Kinderen zitten nauwelijks meer op muziekles, 
muziekscholen worden opgeheven. Dat betekent 
dat kinderen geen noten meer kunnen lezen of 
een instrument leren bespelen, maar het betekent 
vooral dat er straks geen publiek meer is dat weet 
waarnaar het moet luisteren. Muziek snappen, er-
van gaan houden, dát is eigenlijk de functie van al 
die muzieklessen. Dat zal allemaal verdwijnen, of 
het is al aan het verdwijnen.’

Moet uw boek gelezen worden als een waar-
schuwing?
Ironisch: ‘Een boodschap willen uitdragen heeft 
helemaal geen zin, dat heb ik wel geleerd. Toen ik 
begon met schrijven werkte ik ook nog fulltime als 
psychotherapeute. Toen probeerde ik in elk inter-
view te vertellen waarom het een slecht idee was 
de psychotherapie af te schaffen. Dat heb ik heel 
trouw gedaan, maar dat heeft he-le-maal niets ge-
holpen.’

De rol van muziek als troost in het leven zit 
heel sterk in het boek.  
Waar Enquist zo-even nog scherp was, wordt haar 
stem milder zodra we het over muziek hebben: 
‘In hun liefde voor muziek vinden de hoofdper-

sonen rust. Ik speel zelf ook in een strijkkwartet 
met vrienden. Nieuwe stukken instuderen gaat nu 
veel langzamer dan vroeger, maar het gaat wel. 
Ik vind het heerlijk om ermee bezig te zijn. Het is 
bovendien ook nog eens een goede manier om de 
dementie tegen te gaan.’

‘Muziek is natuurlijk de ultieme vorm van kunst. 
Je voelt er van alles bij en je hoeft het gelukkig nu 
eens niet allemaal in woorden te zeggen. Dat vind 
ik ook weleens prettig. Mijn andere werk is alle-
maal met woorden. In therapieën probeer je altijd 
samen de woorden te vinden voor wat iemand 
voelt, zodat het beter denkbaar is. Bij het schrijven 
probeer je ergens woorden voor te vinden en dat 
dan ook nog een beetje mooi te doen. Dat begint al 
een beetje aan de kunst te raken. Maar in de mu-
ziek kun je helemaal aan de woorden voorbij. Dat 
is het mooiste. Maar daar krijg je dan natuurlijk 
weer geen boek van.’

Het verhaal is gesitueerd in een stad die 
verdomd veel lijkt op Amsterdam.
‘De research voor dit boek was eigenlijk nogal ge-
makzuchtig. Ik ben gewoon gaan schrijven en ik 
heb dingen gebruikt uit mijn eigen leven. Het ging 
dus allemaal wel vanzelf. Ik had ook niet zo’n be-
hoefte om een hele nieuwe omgeving te construe-
ren. Ik vond het wel best zo.’

Inspireert de stad u tot schrijven?
Lachend: ‘Dat zou wel moeten hè, nu ik stadsdich-
ter ben geworden. Maar ik heb vooral ergernissen 
over de stad. Al die huizen dicht op elkaar, en je 
weet dat in al die doosjes mensen zitten, die alle-
maal koken op hun fornuizen en allemaal spullen 
aan het vergaren zijn. Daar kan ik heel beklemd 
van raken. Ik woon buiten het centrum, in de Bijl-
mer. Ik vind het altijd heerlijk als ik weer op de 
fiets naar buiten kan, waar een beetje ruimte is. 
Ik ben ook geërgerd over al die grote projecten 
die duurder worden dan gepland en de lulligheid 
waarmee ze uitgevoerd worden. Dat is echte oude-
vrouwen-ergernis.’

En toch bent u stadsdichter.
‘Dat kwam zo: mijn boek was net af en ik wist niet 
goed wat ik moest gaan doen. En toen vroegen ze 
me stadsdichter te worden. Ik dacht: wat ben ik 
toch een trut dat ik altijd maar nee zeg tegen dit 
soort dingen. Zeg nou gewoon eens ja en kijk wat 

DE PoëziE liGt ME 
NAUwEr AAN HEt 
HArt DAN ProzA

Anna Enquist (1945) is van vele markten thuis. Ze schrijft, dicht en 
musiceert erop los. Sinds begin dit jaar is ze stadsdichter van Amsterdam 
en deze maand verschijnt haar nieuwe roman Kwartet, over de moderne 
maatschappij en de rol die kunst daar tegenwoordig nog in speelt.   
Tekst /// Hanna Bijl en Anne Wijn   Beeld /// Jordie Volkerink

uit het leven gegrepen
Journalistiek HeT INTErVIEW

Juni 11

Journalistiek HeT INTErVIEW

EEN BooDsCHAP 
willEN UitDrAGEN 

hEEFT hELEmAAL 
GEEN ziN, DAt HEB ik 

wEl GElEErD Anna enquist werd op 19 juli 1945 in  
amsterdam geboren als Christa Broer. Ze 
studeerde psychologie in leiden en piano en 
cello aan het Haags conservatorium. Toen ze in 
1991 haar eerste poëziebundel Soldatenliederen 
schreef, had ze al een uitgebreide carrière als 
psychoanalytica opgebouwd. om haar naam als 
psychologe gescheiden te kunnen houden van 
haar imago als schrijfster, koos ze ervoor onder 
een pseudoniem te publiceren. Bekende werken 
van Enquist zijn Het meesterstuk (een roman 
gebaseerd op Mozarts opera Don Giovanni), 
De thuiskomst (over de vrouw van zeevaarder 
james Cook) en Contrapunt (een muziekroman 
over de dood van haar dochter). deze maand 
verschijnt haar nieuwe boek Kwartet, een maat-
schappijkritische roman over de stad, de mens 
en de verbindende rol van de muziek. 
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Muzikale hoogstandjes

Journalistiek BEEldrEPorTagE

Gitarist Jelle Broek (1994, Neder-
landse Taal en Cultuur) leeft voor 
de muziek: ‘Ik zou mijn studie zo 
opzij zetten voor een tour.’ Met zijn 
vorige band PLeaSe! heeft hij een 
EP opgenomen, maar die formatie 
werkte niet meer. Daarom zijn hij 
en andere bandleden van PLeaSe! 
een nieuwe band gestart met de 
voorlopige naam Murray’s Magic. Ze 
spelen vooral zelfgeschreven rap en 
soul met bluesy invloeden. Naast de 
band doet Jelle ook andere muzikale  
projecten. ‘Zo heb ik pas geleden 
samen met Acda en De Munnik de 
muziek ingespeeld van de kinder-
film Pim en Pom. Het Grote Avontuur.’  
Jelle wil zoveel mogelijk optreden 
met zijn Murray’s Magic en hoopt 
ooit een plaat uit te brengen.

Job Pardoel (1989, Publieks- 
geschiedenis) is rapper. Samen met 
twee vrienden vormt hij de rapgroep 
Vullisbakken. Oftewel: straathonden. 
Job: ‘Het is niet onze bedoeling om 
een gangsterimago uit te stralen, 
maar we willen ons wel afzetten te-
gen degelijkheid.’ De onderwerpen 
van Jobs rapteksten zijn alledaags. 
Neem bijvoorbeeld de afweging tus-
sen feesten of studeren. Toch heeft 
Jobs bacheloropleiding Geschiedenis 
soms enige invloed op het eindresul-
taat. ‘In een van mijn teksten verwijs 
ik naar Marie-Antoinette.’ Job en de 
Vullisbakken zijn druk bezig met het 
opnemen van een album. 

Of het nu gaat om rappen, jammen of plaatjes draaien; deze geesteswetenschappers 
hebben hoge muzikale ambities.   Tekst /// Aimée plukker en Azra teijen   Beeld /// Vera Duivenvoorden
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Luc Mastenbroek (1990, Neder-
landse taal en cultuur en Wijsbegeer-
te) is DJ. Soms draait hij alleen, soms 
met vrienden of met dj-collectief  
Malawi. Dat laatste doet hij inmid-
dels op maandelijkse basis in club 
Trouw. Luc: ‘Ik draai eerder roman-
tische muziek met mooie melodieën 
dan harde dansmuziek. Mensen  
dansen veel leuker op muziek waar 
een echt ritme in zit.’ Hoe is hij  
begonnen met draaien? ‘De eerste 
drie jaar van mijn studie woonde 
ik in de Bijlmer. Mijn huisgenoot 
had apparatuur staan, we hadden 
veel tijd en het was ver fietsen naar 
het centrum. Dus draaiden we elke 
avond een paar uur, aten we spa-
ghetti en wisselden we muziek uit.’ 
Lucs studie is niet strikt geschei-
den van zijn draaipraktijken. ‘Filo-
sofie bepaalt de manier waarop je 
de krant leest, maar ook de manier 
waarop je muziek luistert en draait.’

Toetsenist Paul Bond (1993, En-
gelse taal en cultuur) en gitarist 
Koen Kluessien (1991, Holocaust- 
en Genocidestudies) spelen in de 
band Dandelion. De meerstemmige,  
filmische muziek begint bij Paul, 
die de teksten schrijft. Met z’n allen 
maken ze daarna de nummers af. 
Paul: ‘Ik ging Engels studeren om 
beter liedjes te kunnen maken.’ Met 
succes: ‘Mijn studie helpt om goede 
metaforen te vinden.’ Beide jongens 
vinden het pittig om hun studie met 
muziek te combineren. Koen: ‘Mijn 
studie is ook een passie.’ Al heeft 
hij zijn prioriteiten gesteld: ‘Als we 
nu voor een wereldtournee worden 
gevraagd, zou ik dat absoluut doen. 
Mijn droom achterna.’ Dandelions 
EP, The all year round, is afgelopen 
mei uitgekomen.  



Juni 15

niemand vergeet de aanblik van de Afghaan-
se Boeddhabeelden die in 2001 opgeblazen 
werden door de Taliban. In Irak werd in 

2003 tijdens de begindagen van de Amerikaanse 
invasie de Nationale Bibliotheek in Bagdad ge-
plunderd. Afgelopen maart riep VN-secretaris-
generaal Ban Ki-moon de strijdende partijen in 
Syrië op het cultureel erfgoed in deze regio zo veel 
mogelijk te ontzien. Bij gevechten tussen het Syri-
sche leger van president Assad en de verschillende 
groepen opstandelingen raakten eeuwenoude mo-
numenten zoals de grote moskee van Aleppo en de 
kruisvaardersburcht Krak des Chevaliers ernstig 
beschadigd. Musea in de Syrische steden Aleppo, 
Apamea en Raqqa werden geplunderd, archeologi-
sche opgravingen verwoest. 

Cultureel erfgoed wordt tijdens conflicten ernstig, 
vaak onherstelbaar, beschadigd. Steden verande-
ren in slagvelden, tempels worden met de grond 
gelijkgemaakt en musea worden leeggeroofd. 
Soms is het ‘slechts’ collateral damage wanneer 
een heilige plaats wordt verwoest. In andere ge-
vallen wordt cultureel erfgoed bewust vernietigd 
of is het niets minder dan de inzet van het conflict. 
Bij de vernietiging of beschadiging van erfgoed 
zijn niet alleen economische en politieke, maar 
ook culturele motieven bepalend. Erfgoed is be-
langrijk in de vorming van een culturele identiteit. 
Maar hoe zijn beschermde plaatsen en iconische 
bouwsels verbonden met wie we zijn? En wat ge-
beurt er wanneer deze manifestaties van cultuur 
en geschiedenis te gronde worden gericht? 

Plaatsen van herinnering
‘De lokale bevolking is opgegroeid met hun erf-
goed, ze zijn erg trots op hun verleden,’ zegt Ales-
sandra Peruzzetto, van oorsprong archeologe. Nu 
maakt ze voor het World Monuments Fund trai-
ningsprogramma’s over het behoud en manage-
ment van cultureel erfgoed in het Midden-Oosten. 
Via Skype vertelt ze over haar ervaringen in Irak 
en de impact die de vernietiging van historische 
gebouwen had op de inwoners van het land. Pe-

ruzzetto: ‘Iraakse vrienden van mij plaatsen vaak 
foto’s van hun erfgoed op social media. Bij de be-
schadigingen van erfgoed in Irak een aantal jaar 
geleden was iedereen ontzettend geschokt, niet 
alleen archeologen, maar ook de plaatselijke inwo-
ners. Het voelde voor hen alsof een deel van hun 
cultuur en dus ook een deel van hun land was ver-
nietigd.’ 

De theorie van de Franse historicus Pierre Nora 
biedt een verklaring voor de verbondenheid die 
Peruzzetto’s Iraki’s ervaren met ‘hun’ erfgoed. 
Omdat herinneringen zich niet in een fysieke om-
geving bevinden, stelt Nora, projecteren we onze 
herinneringen op zogenaamde ‘plaatsen van her-
innering’. Cultureel erfgoed is typisch zo’n herin-
neringsplaats. Het is een tastbaar stukje geschie-
denis in het heden dat herinneringen oproept en 
representeert. Bovendien zijn herinneringsplaat-
sen onlosmakelijk verbonden met onze culturele 
identiteit. Cultureel erfgoed als de Amsterdamse 
grachtengordel, Kinderdijk en de Martinitoren is 
onderdeel van onze Nederlandse culturele identi-
teit, zoals de historische steden Aleppo en Raqqa 
en de kruisvaardersburcht Krak des Chevaliers 
onderdeel zijn van de Syrische identiteit. Door 
de beschadiging van deze monumenten verliezen 
de Syriërs een deel van hun cultureel erfgoed, en 
daarmee een deel van hun identiteit.

Cultureel erfgoed heeft als plaats van herinnering 
voor iedereen een andere betekenis. De identiteit 
die aan een eeuwenoud monument ontleend wordt 
kan dus voor verschillende groepen een heel an-
dere invulling hebben. Wat betekent dit concreet? 
Dat cultureel erfgoed in conflictgebieden door de 
strijdende partijen misbruikt kan worden om hun 
claims op een bepaalde identiteit, en een hiermee 
samenhangend grondgebied, te rechtvaardigen. 
Het erfgoed moet dan het ‘bewijs’ zijn van een 
diepgewortelde culturele traditie. Wie kan bewij-
zen dat hij afstamt van de vroegste bewoners van 
een bevochten gebied, staat hierdoor immers in-
eens een stuk sterker dan zijn tegenstander. Het 
ik-zag-het-eerder-dus-het-is-mijn-tempel/stad/
land-argument.

Iconoclasme en hebberigheid
Als erfgoed zo belangrijk is bij het claimen van 
grondgebied, waarom sneuvelen bij gewapende 
conflicten dan zoveel historische monumenten? 
‘Beschadigingen aan erfgoed kunnen om ver-
schillende redenen plaatsvinden, bijvoorbeeld 
wanneer erfgoed zich op een strategische plek 

bevindt’, vertelt archeoloog Joris Kila. Hij reist de 
wereld rond om de schade aan cultureel erfgoed in 
conflictgebieden in kaart te brengen en waar mo-
gelijk te voorkomen. ‘Vaker echter wordt erfgoed 
door de ene partij opzettelijk vernietigd, omdat 
het deel uitmaakt van de cultuur van de andere 
partij. Dit soort opzettelijke beschadigingen aan 
erfgoed noemen we iconoclasme. Iconoclasme is 
van alle tijden’, benadrukt Kila. ‘De vernietiging 
van die twee boeddha’s in Afghanistan was we-
reldnieuws, maar als fenomeen is dit natuurlijk 
niets nieuws. Het is een simpele manier om de 
tegenstander te beschadigen: het is goedkoop en 
ontzettend efficiënt. Je kunt een hele bevolking ra-
ken door één object te beschadigen dat veel bete-
kent voor de hele samenleving.’ Een bekend voor-
beeld van iconoclasme is de aanslag op de Twin 
Towers in New York. De aanslag op deze iconische 
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Duizend bommen en granaten 
identiteitsschade door erfgoedvernietiging
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gebouwen werd door de Verenigde Staten opgevat 
als een aanslag op de gehele natie, met alle gevol-
gen van dien.

Als een andere vorm van het opzettelijk vernieti-
gen van erfgoed noemt Kila urbicide. ‘Bij urbicide 
is het doel de vertrouwde omgeving van de te-
genstander totaal te vernietigen.’ Niet alleen een 
bepaalde tempel of monument, maar hele steden 
worden met de grond gelijkgemaakt. ‘Geen betere 
manier om de ander te demoraliseren, dan door 
diens belangrijke herinneringsplaatsen te ver-
woesten’, aldus Kila. ‘Met haar fysieke historische 
wortels, haar herinneringsplaatsen, verliest een 
bevolking ook een stuk van haar identiteit.’

Dat erfgoed vaak niet alleen de plaats, maar ook 
de inzet van een conflict vormt, leert de geschie-

denis ons. ‘De hindoestaanse tempel Preah Vihear 
was jarenlang inzet van strijd tussen Thailand en 
Cambodja’, legt Michelle Damen uit. Zij schreef 
een scriptie over erfgoed in Cambodja, en werkte 
naar aanleiding hiervan een aantal maanden voor 
UNESCO. ‘Het tempelcomplex van Preah Vihear 
stamt uit de negende eeuw. Cambodja ontleent 
een groot deel van haar historische identiteit 
aan de bouwers van de tempel, de hindoeïstisch-
boeddhistische Khmer. Voor Cambodja is dit tem-
pelcomplex als herinneringsplaats dus echt een 
belangrijk onderdeel van de nationale identiteit.’ 

Als het tempelcomplex onderdeel is van het Cam-
bodjaanse erfgoed, waarom claimen de Thai het 
dan ook? ‘Dat heeft alles te maken met machtspo-
litiek’, licht Damen toe. ‘De strijd tussen de Thai 
en de Khmer is eeuwenoud en laait voortdurend 
weer op. Recentelijk nog tijdens het bewind van 
de Rode Khmer in Cambodja. Het tempelcomplex 
van Preah Vihear ligt op de grens van Cambodja en 
Thailand en ligt hierdoor midden in de vuurlinie. 
De vraag is eigenlijk: wie heeft er meer recht op 
dit gebied? Door de tempel te claimen als cultureel 
erfgoed versterken de Thai ook hun aanspraak op 
het omliggende grensgebied.’ De inname van de 
tempel door de Thai is dus niet alleen een fysieke 
bezetting, maar ook een symbolische. ‘Beide par-
tijen zeggen: dit is ons erfgoed, en dat bewijst onze 
historische claim op dit gebied.’

Als de stofwolken gaan liggen
Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws. Is erfgoed 
in oorlogstijd vaak onderwerp van de strijd, na af-
loop van het conflict kan het juist een verbindende 
functie hebben. Dit zijn twee zijden van dezelfde 
munt. Tijdens het conflict wordt de sterke symbo-
lische kracht van cultureel erfgoed vaak misbruikt 
door de strijdende partijen. Na afloop van de strijd 
heeft diezelfde symbolische kracht van erfgoed 
echter ook een verbindende werking. Damen legt 
uit hoe dit principe in Cambodja werkt: ‘Nu het 
gewapende conflict tussen Thailand en Cambodja 
beslecht is, zijn de tempels van Preah Vihear defi-
nitief toegekend aan de Cambodjanen. Tempels als 
Preah Vihear en Angkor Wat, ooit bolwerken van 
de Rode Khmer, functioneren nu weer als herinne-
ringsplaatsen voor de eeuwenoude cultuur van de 
Cambodjanen.’ 

Ook in Cambodja verandert de functie van herin-
neringsplaatsen voortdurend. ‘De tempels weer-
spiegelen niet alleen een culturele erfenis uit vroe-
gere tijden, ze staan ook symbool voor een nieuw 

begin. Het zijn symbolen van nationale eenheid ge-
worden. De vijf torens van Angkor zie je overal, op 
bankbiljetten, maar ook op vlaggen, bierflesjes en 
servetten.’ Zo vormen de tempels niet alleen een 
onderdeel van de historische culturele identiteit 
van de Cambodjanen, maar staan ze ook symbool 
voor de toekomst.

Cultureel erfgoed speelt in conflictsituaties dus 
een dubbele rol. Erfgoed als plaats van herinne-
ring kan zowel ten goede als ten kwade worden 
aangewend. Aan de ene kant kan het erfgoed een 
bron van conflict zijn en voor verdeeldheid zorgen. 
De monumenten, tempels en paleizen van weleer 
kunnen echter ook identiteitsbevestigend werken, 
en na afloop van de strijd een opbouwende functie 
krijgen. 

Erfgoed ligt in conflictgebieden vaak letterlijk onder vuur. Waarom zijn monumentale of heilige 
plaatsen doelwit of zelfs inzet van een strijd? En hoe beïnvloedt de vernietiging en beschadiging 
van iconische monumenten de culturele identiteit van een gemeenschap?
Tekst /// Hanna Bijl en Aimée plukker   Beeld /// Josephine Eisses

JorIs KILA:

 Iconoclasme Is 
goeDkoop en 

ontzettenD effIcIënt
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Wie is verantwoordelijk voor 
erfgoedbescherming?
de bescherming van werelderfgoed is officieel 
een zaak van de internationale gemeenschap. 
uNEsCo is de organisatie die namens de VN de 
Werelderfgoedlijst beheert. Maar in gewapende 
conflicten is deze organisatie vaak een tandeloze 
tijger. regelgeving is er wel: de grootschalige 
vernietiging van cultureel erfgoed tijdens de 
Tweede Wereldoorlog leidde tot de Haagse 
Conventie van 1954. Hierin maakten 115 staten 
afspraken over de bescherming van cultureel 
erfgoed. Helaas ondertekenden veel staten dit 
verdrag niet. En laten het precies die staten 
zijn waar sindsdien grote conflicten worden 
uitgevochten. 
de ineffectiviteit van uNEsCo wordt door  
zowel Peruzzetto, kila als damen bevestigd. 
Peruzzetto: ‘uNEsCo probeert wel invloed uit  
te oefenen door voorlichting via kranten en 
trainingen, de organisatie tracht mensen te 
waarschuwen.’ de invloed van deze pogingen 
blijft echter gering. kila: ‘uNEsCo durft niks te 
doen, omdat het vaak te gevaarlijke gebieden 
zijn.’ damen: ‘Ze kunnen een site wel op de 
Werelderfgoedlijst plaatsen, maar dat kan alleen 
met medewerking van de plaatselijke autori-
teiten.’ Maar die hebben vaak wel wat anders 
aan hun hoofd ten tijde van een conflict. En als 
een monumentale of heilige plaats uiteindelijk 
op de lijst komt, is dat niet per se zaligmakend. 
damen: ‘In concreto verandert het vaak niet 
direct iets. je loopt zelfs een groter risico om het 
erfgoed als doelwit voor strijdende partijen aan 
te merken.’
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tige vrouw, dus het zal wel een feminist zijn. Maar 
wat is dat dan, een feminist?’ Geërgerd: ‘En wat 
voor feminisme bedoelen ze dan?’

‘Als mensen bedoelen dat vrouwen moeten vech-
ten voor gelijkheid en dat we er nog lang niet zijn, 
dat vind ik echt bullshit. Natuurlijk, als het gaat om 
mishandelde vrouwen in Afrika, dat is iets anders. 
Maar waarom zou je als Westerse vrouw de hele 
tijd je vrouw-zijn moeten benadrukken? Alsof dat 
zo belangrijk is. En bovendien, op die manier ver-
groot je alleen maar het verschil tussen mannen en 
vrouwen. Gelijkwaardigheid is in ons deel van de 
wereld al voor een groot deel gerealiseerd. Daar 
hoef je niet op te blijven hameren.’

Veel over het maakproces van I see you wil en 
kan Velissariou niet kwijt. Het repetitieproces 
is, wanneer we haar spreken, nog maar net  
begonnen. Ze maakt de voorstelling samen met 
Rik ten Bos (tekst), Erik de Vroedt (eindregie), 
Bram Coopmans en Sadettin Kırmızıyüz (spel). 
Het stuk is geïnspireerd op het beroemde  
toneelstuk van Jean-Paul Sartre, Huis Clos. Drie 
mensen zitten opgesloten in een salon. Die  
salon is de hel. Althans, “De hel, dat zijn de  
anderen.” 

‘Wat ik mooi vond aan Huis Clos is de basissituatie. 
Maar verder heb ik Sartre los gelaten. Voor mij is 
de ander niet zozeer de hel. De ander is gewoon 
iemand die óók een verhaal maakt. Met Sartres 
idee dat de ander een spiegelfiguur is die jou op 
je verantwoordelijkheid wijst, heb ik niet zo veel. 
Sartre is heel expliciet moralistisch en wil in Huis 
Clos stuk zijn filosofie in drievoud bewijzen. Echt 
het minst interessante wat je kan doen. Zo rigide.’ 

‘Ik heb altijd de neiging dingen kapot te maken. 
Iets in mij wil dat meteen. Zo ook bij dit stuk van 
Sartre. Ik heb zijn existentialisme overboord ge-
gooid. In plaats daarvan gaat mijn voorstelling 
over perceptie. Over het idee dat een verhaal een 
gedeelde wereld verschaft. Dat mensen het nodig 
hebben om van hun leven een narratief te maken, 
met bij voorkeur zichzelf in de hoofdrol. Dit klinkt 
nu een beetje als filosofie voor dummies, hè. De 
voorstelling wordt niet voor dummies.’

‘Een droog psychologisch-realistisch drama met 
drie personages vind ik niet interessant. Ik wil 
proberen om de spelers zich niet-realistisch te  
laten bewegen over de vloer. Ze moeten op een  
bepaalde manier beperkt zijn. Misschien wordt 
het Sartre op rolschaatsen. Je weet maar nooit. Ik 
zou daar heel mooi choreografietjes van kunnen  

maken. Dat is het leuke aan theater: je kan niet 
alles op voorhand verantwoorden. Ik moet iets 
eerst vormelijk uitvoeren om erachter te komen of 
het klopt. Misschien denk ik: fuck it, die rolschaat-
sen werken. Met die dingen moet je niet acade-
misch zijn.’

‘In de Stadsschouwburg staan is niet mijn doel en 
hopelijk ook niet mijn eindpunt. Ik vind mijn car-

rière leuk zoals ‘ie nu is. Mijn eigen voorstellingen 
maken en op freelancebasis als actrice met inte-
ressante makers samenwerken. Ik hoop dat het 
blijft zoals het is.’ 

De neiging dingen 
kapot te maken
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‘ik hou ervan om te fucken met kijkattitude. 
Dat als ik het podium op kom, je als publiek 
denkt: Oh dát, oh ja, oh leuk, oh chill, oh fijn. 

Ik wacht tot mensen in de zaal een vooroordeel 
hebben. Dat ze denken: oké, ik begrijp het, het is 
zo’n soort voorstelling. En zodra het publiek zich 
daarbij heeft neergelegd, ga ik heel hard schreeu-
wend over de grond kruipen.’

‘Ik vind het interessant om binnen één voorstel-
ling telkens met een nieuwe vorm te komen. Zodat 
mensen je nooit in een hokje kunnen duwen en 
for granted nemen dat je op een podium staat. Dat 
deconstrueren van dingen is wat ik leuk vind om 
te doen. Ook omdat het spannend is om te spelen.’

‘Een voorstelling is voor mij geslaagd wanneer 
mensen pas als ze thuis komen denken: oh fuck, 
het ging daarover! Ik wil de inhoud of boodschap 
niet expliciet in de voorstelling benoemen. Niet 
vingerwijzen. Ik wil het laten zien, het letterlijk 
voor-stellen. Het publiek mag niet het gevoel krij-
gen dat ze er iets van moeten opsteken. Dat moet 
terloops gebeuren, ogenschijnlijk onbedoeld.’

I see you is Velissariou’s vierde project bij  
Frascati Producties. Eerder maakte ze Mr 
Jones (2012), Kwartet: een powerballad en A 
Tragedy (simplified) (beide 2013). In de slot-
scène van de laatstgenoemde voorstelling 
gaat Elektra, Velissariou’s personage, in ge-
sprek met haar denkbeeldige zus. Deze zus, 
verbeeld door een gele pruik die over een 
stoel hangt, verzoekt Elektra niet altijd zo  
dramatisch te doen.

‘Ik haat het als mensen dat zeggen. “Doe rustig, 
stel je niet zo aan.” Ook tegen mij zeggen mensen 
dat vaak. Ik word daar helemaal gek van, je maakt 
daarmee iemand in één keer helemaal weerloos. 
Als ik intens of intimiderend over kom, dan ge-
beurt dat ondanks mijzelf. Al weet ik heus wel dat 
ik soms een heel heftige manier heb om dingen te 
uiten.’

‘Soms merk ik dat mensen mij vragen voor een 
stuk vanwege dat hele heftige op de vloer en er 
dan toch van schrikken dat ik echt ook zo ben.’ 
Ze glimlacht. ‘Het is niet iets wat ik opeens op het 
toneel doe. Geen techniek die ik inzet en zomaar 
weer uit kan zetten. Het is een vorm van concen-
tratie, een verhevigde beleving van de werkelijk-
heid. In een werkproces kan ik daardoor zo heftig 
zijn als in een voorstelling.’ Ze lacht harder: ‘Als het 
dan kut gaat, dan is het ook echt kut. Dan wil ik de 
hele boel in de fik steken en zal iedereen het we-
ten. Achteraf schaam ik me soms kapot.’

‘Op het toneel kan die heftigheid in mijn voordeel 
werken. Mijn frustratie kan ik gebruiken als artis-
tieke inspiratie. Precies daarom wil ik voorstellin-
gen maken. Zonder theater vind ik alles stiekem 
nogal leeg en saai.’ Schaterend: ‘De nuchterheid 
van Hollanders maakt het extra leuk, jullie zijn 
sneller gechoqueerd dan Belgen.’

In Antwerpen studeerde Velissariou Neder-
lands en Theater-, Film- en Literatuurweten-
schap – ‘geesteswetenschappen heten daar 
humane wetenschappen’. Daarna volgde ze 
een opleiding tot actrice en dramaturg aan de  
Toneelacademie Maastricht. 

‘De ideeën voor mijn voorstellingen vinden vaak 
hun kiem in onderwerpen die me al fascineren 
sinds mijn universiteitsperiode. Voordat ik aan 
een concept begin, ga ik nog steeds naar de biblio-
theek. Al probeer ik die dramaturgische vooron-
derzoeken wel een beetje te beperken. Het helpt 
dat ik weinig rationeel speel. Anders zouden mijn 
stukken droge, analytische constructies worden.’
‘Het metaperspectief fascineert mij. Ik wil vol over-
gave spelen en tegelijkertijd het mechanisme van 

wat ik doe laten zien aan het publiek. Mensen zijn 
er helemaal niet op ingesteld om naar theater te 
kijken, zo gewend als ze zijn om naar een scherm 
te staren. Dat merk je aan hoe ze in de zaal zitten. 
Het publiek vergeet vaak dat ik hen óók zie. Dat wij 
in dezelfde ruimte staan.’

‘Als ik geen theater maak, gaat het doorgaans erg 
slecht met mij.’ Met een lachje: ‘Maar ik zie het niet 
als therapie of zo. Theater hoeft geen dingen op 
te lossen voor mij. Ik maak het in de eerste plaats 
voor het publiek.’

In de openingsscène van A Tragedy (simplified) 
komt Velissariou op in een strakke leren broek 
en een witte nepbontjas. Rood gestifte lippen, 
hoogblonde pruik. Ze gaat achter een micro-
foon staan. Naast haar op het zwakverlichte 
podium zet de geluidsman duistere techno aan. 
Ze knikt met haar hoofd op de muziek en zoekt 
naar concentratie. Als publiek verwacht je 
statementtheater. Geëngageerd. Feministisch.

‘Ik heb altijd het gevoel dat ik een feminist moet 
zijn. Mijn hele laatste jaar op de universiteit heb 
ik aan feminisme besteed.’ Tussen neus en lippen 
door: ‘Donna Haraway, dat hele verschildenken, 
de nasleep van poststructuralisme op basis van  
Nietzsches Dionysische vrouwbeeld, dat soort  
dingen.’ Direct vervolgt ze: ‘Dat is mij heel erg gaan 
fascineren, ook in relatie tot theater. De vrouw als 
het wezen van de buitenkant, de oppervlakte, de 
opsmuk en het masker, die daardoor dichter bij 
iets staat dan de man, die altijd op zoek is naar 
de kern. Een soort gefeminiseerde oppervlakte-
filosofie. Misschien zijn dit echt allemaal gemeen-
plaatsen hoor, waar ik het nu over heb,’ zegt ze  
ineens vertwijfeld.  

‘Kijken en denken zijn fundamenteel lichamelijke 
handelingen, geloof ik. Je leeft vanuit het perspec-
tief van je lichaam. Ik heb een vrouwenlichaam, 
maar dat betekent niet dat ik feminist ben.’ Ze 
windt zich op: ‘Mensen denken vast: dat is een hef-

In haar vierde voorstelling I see you – een bewerking van Sartres Huis Clos - bouwt de 
Vlaams-Griekse Naomi Velissariou (1984) een hedendaagse hel. Een interview met de 
theatermaakster over nuchtere Hollanders, theater en rolschaatsen.  
Tekst /// Jesse Beentjes en lieke van der Veer   Beeld /// Daan muller

Ik heb altIjD het 
gevoel femInIst te 

moeten zIjn
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frascati-productie I see you is van 5 t/m 19 
juni te zien in het frascati Theater.

achteraf schaam Ik 
me soms kapot
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stukken korter worden, klopt de diagnose dat er 
steeds minder diepgaande stukken in kranten 
en tijdschriften verschijnen – ook in de NRC.’ La-
chend: ‘Peter Vandermeersch (hoofdredacteur van 
NRC Handelsblad, red.) weet wel dat ik dat vind.’

Uitgeversplicht
De invloed van de recensent op het koopgedrag 
van lezers is volgens Fortuin beperkt. In vergelij-
king met televisie noemt hij die ‘totaal onverge-
lijkbaar’. Niettemin blijft de dagbladrecensent, al-
thans voor de waardering en status van literatuur, 
van onschatbare waarde voor de uitgeverij en de 
schrijver. Vincent Merjenberg, publiciteitsmana-
ger van uitgeverij Atlas Contact, zegt dat de diverse 
mogelijkheden om literatuur onder de aandacht te 
brengen elkaar eerder aanvullen dan uitsluiten. 
‘Recensies zijn voor boeken, schrijvers, uitgevers 
en lezers erg belangrijk, omdat ze de meest ge-
degen en inhoudelijke analyses vormen van een 
boek, en geschreven zijn door geoefende lezers 
met veel verstand van zaken. Dit biedt de auteur 
en uitgeverij vaak nieuwe en interessante inzich-
ten over de boeken en vervult een gidsfunctie voor 
lezers. Interviews, en met name die op tv, zijn dan 
weer interessant omdat ze een beeld geven van 
de schrijver en zijn boek. Vooral op tv kan er iets 
gebeuren, kan een schrijver iets van zichzelf la-
ten zien en vertellen over zijn boek wat een derde 
nooit zou lukken, zeker niet in een recensie.’

Volgens Merjenberg behoort het tot de verant-
woordelijkheden van uitgevers om via verschil-
lende kanalen de uitgegeven werken te promoten. 
‘De mogelijkheden om via recensies, interviews en 
tv-optredens aandacht voor een boek te genereren 
sluiten elkaar niet uit, maar horen elkaar te onder-
steunen. Alle drie de vormen worden interessan-
ter door de andere twee, denk ik. Sowieso ben je 
het als uitgeverij aan je auteurs verplicht om voor 
hen een zo groot mogelijk publiek te vinden. Dat 
is na de redactionele begeleiding bij het schrijven 
van een boek de belangrijkste functie van een uit-
geverij.’

Kritiek op de kritiek
Niet enkel de lichtzinnigheid van moderne litera-
tuurkritiek staat ter discussie, ook de dagbladre-
censent krijgt negatief commentaar te verwerken. 
Toen de roman Het puttertje van Donna Tartt in 
september vorig jaar door NRC-recensent Rob van 
Essen negatief werd ontvangen, maar van Volks-
krant-recensent Hans Bouman vijf sterren kreeg, 
moesten beide heren in een debat in De Wereld 
Draait Door uitleg geven over hun uiteenlopende 
beoordelingen. Het postmoderne adagium dat 
zegt dat objectieve esthetische standaarden niet 
bestaan en louter subjectieve oordelen omvat, 
zouden Van Essen en Bouman op die manier heb-
ben bewezen. 

Volgens Piet Gerbrandy, naast dichter en FGw-
academicus ook poëzierecensent voor De Groene 
Amsterdammer, is het streven naar consensus in 
de literatuurkritiek echter geen doel op zich. ‘Wat 
hebben we aan objectiviteit in de literatuur? In 
de bankenwereld en de natuurwetenschappen, 
ja, maar toch niet in de literatuur? Als recensent 
doe je in de eerste plaats een leesvoorstel. Je zegt: 
“Ik heb dit boek zo gelezen, en het is mijn voorstel 
om het door deze bril te bekijken. Probeer het ook 
eens of stel er een ander voorstel tegenover.” Er is 
tegenwoordig een circus rond literaire prijzen en 
dat helpt om alles onder de aandacht te brengen, 
maar daar lopen toch te vaak dezelfde mensen 
rond. Als iemand mij voor een jury vraagt, dan 
weiger ik dat onmiddellijk. Juist om die diversi-
teit te behouden. Ik heb een stem als criticus in De 
Groene Amsterdammer, en dan vind ik niet dat ik 
in jury’s of commissies geld moet zitten uitdelen. 
Ik geloof dat uiteenlopende beoordelingen van li-
teratuur best naast elkaar kunnen bestaan. Voor 
interessant werk is het juist belangrijk dat er ver-
schillende meningen over circuleren. Dat brengt 
het debat verder.’

Literatuurbesprekingen in commerciële media 
bezitten volgens Gerbrandy zeker bestaansrecht, 
maar het gevaar bestaat dat enkel nog die kana-
len literatuurkritiek zouden bedrijven. ‘Ik hoorde 
Johan Simons laatst zeggen dat het problematisch 
is dat kunst in Nederland stilaan geen overheids-
zaak meer is. Dat zou als gevolg kunnen hebben 

dat de commercie er meer greep op krijgt, en de 
grote sponsoren zullen bepalen wat er aan kunst 
verschijnt. In die uitspraak schuilt een kern van 
waarheid. Wat je moet hebben in een samenleving 
is dat er én commerciële partijen én maatschap-
pelijk bewuste partijen én eenlingen bestaan. Die 
moeten op elkaar inwerken, en de kunstenaar of 
criticus moet zich in dat veld durven positioneren. 
Tot nu toe gaat dat in een land als Nederland nog 
redelijk.’

Gebrek aan verschillende stemmen
Op de vraag of hij zijn leesgedrag laat afhangen 
van recensies, antwoordt Gerbrandy bevestigend. 
‘Maar,’ zo zegt hij, ‘ik weet precies naar welke cri-
tici ik moet luisteren. Net zomin als één gedicht 
geïsoleerd in een tijdschrift duidelijkheid brengt 
en je eigenlijk een hele bundel nodig hebt om het 
te begrijpen, zo weinig duidelijkheid verschaft één 
recensie. Pas als je een criticus een jaar lang volgt, 
begrijp je hoe hij tegen literatuur aankijkt. Dan 
zie ik in ieder geval in welke context zijn bijdrage 
staat. Zo weet ik welke critici heldere lezers zijn en 
wiens smaak op de mijne gelijkt, maar er zijn ook 
recensenten van wie ik de oordelen onmiddellijk 
naast me neerleg. Voor poëzie is het daarom erg 
jammer dat die kritiek zo minimaal is geworden, 
en dat er geen verschillende stemmen in het debat 
zijn. Het grote probleem is overigens niet dat som-
mige critici macht hebben, maar dat ze die te lang 
hebben. Het zou goed zijn als dat af en toe wisselt 
en een redactie om de zoveel tijd nieuwe accenten 
legt.’

De recensent, zo blijkt, straalt vandaag de dag nog 
steeds autoriteit uit. De invloed die hij daarbij uit-
oefent op het koopgedrag van het lezerspubliek is 
weliswaar verwaarloosbaar, maar wat betreft het 
toekennen van literaire status blijft zijn oordeel 
van belang. In een cultureel klimaat waarin een 
commerciële instelling de maatstaf wordt, is het 
essentieel dat de criticus enige onafhankelijkheid 
bewaart. In de harem van de literaire markt is ze-
ker plaats voor meerdere eunuchen, maar de lite-
ratuur kan er enkel baat bij hebben als ten minste 
één onder hen wat diepgang heeft. 

over smaak valt te twisten

‘Critici zijn als eunuchen in een harem,’ 
schreef de Ierse dichter en schrijver 
Brendan Behan ooit. ‘Ze weten hoe het 

moet, ze hebben het elke dag zien gebeuren, maar 
zijn niet in staat het zelf te doen.’ Deze uitspraak il-
lustreert de bruisende verstandhouding die al eeu-
wenlang tussen artiesten en hun beoordeelaars 
bestaat. De rolverdeling tussen hen is meestal dui-
delijk. In de literaire wereld gaat het, in een enigs-
zins vereenvoudigde weergave, als volgt: auteurs 
schrijven een boek, hun uitgevers kiezen er al dan 
niet voor om dat boek op de markt te brengen en 
critici selecteren uit het totale aanbod aan publi-
caties de werken waaraan zij enig belang hechten. 
Tussendoor kan de auteur de beeldvorming rond 
zijn persoon door middel van interviews en an-
dere nevenactiviteiten aanscherpen, maar in ieder 
geval blijft hij voor een groot deel van zijn succes 
afhankelijk van de literatuurcriticus. Kortom, de 
kritiek als culturele poortwachter. 

Iedereen eunuch
Naast de dag- en weekbladrecensent eisen van-
daag de dag beduidend meer spelers een plaats 
op in het literatuurdebat. Televisie neemt daar 
uiteraard al langer een cruciale positie in. Het suc-
ces van auteurs als Hugo Claus, Harry Mulisch en 
Gerard Reve in de tweede helft van de twintigste 
eeuw was deels te danken aan de wijze waarop 
zij zich in tv-optredens profileerden. Opvallend is 
dat de televisie sinds de doorbraak van het digi-
tale tijdperk niets van haar invloed heeft verloren.  
Televisie is nog altijd het massamedium bij uitstek 
en is in staat om, ook als het gaat om literaire on-
derwerpen, een miljoenenpubliek te bereiken. 

Volgens Arjen Fortuin, coördinator literatuur van 
NRC Handelsblad, brengt het medium echter een 

overdaad aan enthousiasme met zich mee. ‘Tele-
visie moet vooral vrolijk en leuk zijn. Zowel uit-
geverijen als televisiemakers hebben daar een 
zakelijk belang bij. Een programma als De Wereld 
Draait Door wordt op die manier een rechtstreeks 
verlengstuk van het commerciële belang van de 
uitgeverij. Ook voor krantenrecensies geldt dat 
ze meer aandacht trekken wanneer een boek vijf 
sterren krijgt. Er is een grote druk om positief te 
zijn, juist omdat de boekenwereld het zo moeilijk 
heeft. En je ziet dat uitgevers eerder mikken op het 
binnenhalen van interviews voor hun schrijvers, 
dan op het verkrijgen van een recensie voor een 
boek. Ze willen dat er een positief verhaal wordt 
verteld, en in een interview heeft de schrijver daar 
meer controle over. Zeker via digitale media is het 
tegenwoordig makkelijk om een bodem van po-

sitieve opinies te creëren. Er zijn altijd flink wat 
mensen die gaan twitteren dat een boek zo mooi 
is uitgegeven.’

Niet alleen heerst er door het internet en de  
daarbij horende literatuurblogs een overvloed 
aan opinies over literatuur, daarnaast moeten de  
oudere spelers in de literaire markt bepalen of 
ze in die sfeer van enthousiasme willen mee-
draaien. Volgens Fortuin heeft dat invloed gehad 
op de boekenbijlages. ‘De hoeveelheid pagina’s 
is min of meer dezelfde als tien jaar terug, maar 
de vernieuwde vormgeving maakt de recensies 
beduidend korter. De krant moet er hipper en 
toegankelijker uitzien, met meer foto’s en grotere 
titels. Een hoofdartikel dat vroeger 2200 woor-
den bevatte, heeft er nu nog 1700. En omdat de  

Boekenrecensies in dag- en weekbladen verloren door televisie en internet hun 
monopolie op de literatuurkritiek. Een interview in De Wereld Draait Door of promotie 
via digitale media levert een auteur tegenwoordig meer aandacht op dan een bespreking 
in de boekenbijlage. Wat is de stem van de traditionele recensent nog waard in de 
boekenmarkt?   Tekst /// charles Derre   Beeld /// claudia spinhoven
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Honger naar kennis
Het ontstaan van de universiteit van Bologna

Journalistiek rEPorTagE

Een groep jonge nieuwsgierige mensen in 
Bologna vond het in 1088 tijd worden voor 
georganiseerd academisch onderwijs. Hun 

speerpunten waren: goede docenten, studieruimte 
en rechten voor studenten. Ze namen het heft in ei-
gen hand en richtten de eerste universiteit op. We 
volgden het spoor van deze fanatieke grondleggers 

en namen een kijkje in de oudste universiteit van 
Europa.

De Universiteit van Bologna is nog altijd het brui-
sende middelpunt van studerend Italië. De stad is 
een explosie van lezende jongeren in de zon, graf-
fiti op de muren en afgestudeerde studenten met 

laurierkransen op hun hoofd. Vanuit heel Italië 
en Europa komen studenten hier om onderwezen 
te worden in bijvoorbeeld economie, rechten of 
kunst. Wat dat betreft is er in duizend jaar niet zo 
veel veranderd. Ook toen reisden leergierige jonge 
mensen vanuit heel Europa naar Bologna. Een uni-
versiteit was er echter nog niet. Het vaak matige 
kloosteronderwijs stimuleerde studenten zelf op 
zoek te gaan naar goede leraren, en veel van die 
goede leraren zaten destijds in Bologna. De stu-
dent betaalde de door hem gewenste professor in 
ruil voor colleges, die meestal plaatsvonden bij de 
docent thuis of in de openlucht. 

de eerste studentencorpsen
Bologna had in de elfde eeuw een uitmuntende re-
putatie in vier disciplines: retoriek, civiel recht, ca-
noniek recht en geneeskunde. De stad groeide uit 
tot een walhalla voor  jonge filosofen, wetenschap-
pers, kunstenaars en advocaten. Tegelijkertijd 
zorgde deze hoge concentratie van studenten ook 
voor problemen. Zo ontstond er een ernstig wo-
ningtekort en werden studenten op meerdere ma-
nieren uitgebuit. Winkeliers gooiden hun prijzen 
omhoog en ook leraren vroegen belachelijk hoge 
bedragen voor hun colleges. Als individu stond je 
machteloos tegenover deze misstanden en dus be-
sloten groepen studenten zich te verenigen in gil-
den. Hun doel was de rechten van de studenten te 
verdedigen en goed onderwijs te garanderen.

Het ultramontane gilde was voor studenten van 
buiten Italië en het cismontane gilde voor Itali-
aanse studenten. Deze gilden waren niet uniek in 
Europa, maar in Bologna hadden deze groepen 
studenten wel opvallend veel macht. De Bolognese 
studenten waren goed georganiseerd en vorm-
den een sterk blok in de onderhandelingen met 
hun docenten. Het inkomen en de reputatie van 
de leraren hing voor een groot deel af van de be-

Faculteiten in monumentale paleizen en collegezalen vol fresco’s: Bologna vormt 
al eeuwenlang het middelpunt van studerend Italië. Babelredacteur Nina Schuttert 
was ter plekke en dook in de geschiedenis van de oudste universiteit van Europa.  
Tekst /// Nina schuttert    Beeld /// Andrea margelli
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oordeling van deze gilden, wat de studenten een 
machtige positie gaf. De student stond centraal in 
Bologna. 

En dat is zo gebleven. De Bolognese student heeft, 
net als duizend jaar geleden, een dominante rol in 
de organisatie van de universiteit. Zo is het heel 
normaal dat er regelmatig een faculteit wordt 
bezet door boze studenten, of dat er historische 
universiteitsgebouwen worden besmeurd met 
graffiti. Als we aan persvoorlichter Simona Storchi 
vragen wie er de baas is op de universiteit ant-
woordt ze: ‘In de theorie de directeur, in de prak-
tijk de studenten.’ Ook tegen de bezettingen doen 
ze niks, want  ‘tja, de student heeft altijd gelijk’, 
aldus Storchi.

De precieze datum is niet bekend, maar het oud-
ste document waarin de Universiteit van Bologna 
wordt genoemd dateert uit 1088. De studenten-
gilden waren inmiddels uitgebreid tot universitas: 
grotere, goed georganiseerde verenigingen die 
ruimtes begonnen te huren voor colleges. De in-
deling van de universiteit geschiedde op basis van 
de eerder genoemde disciplines waarbij rechten 
de meest prominente positie innam. De facultei-
ten ontstonden pas later, simpelweg door de in-
strumenten en boeken van bepaalde disciplines  
samen te voegen in één ruimte. De oprichting van 
de Universiteit van Bologna had een sneeuwbalef-
fect. Door heel Europa ontstonden universiteiten,  

allemaal met hun eigen structuur en karakter. 

Fresco’s in de collegezaal
Lopend door het Bologna van nu is het niet moei-
lijk een voorstelling van het verleden te maken.  
De moderne studenten hangen nonchalant tegen 
historische pilaren of zitten nietsvermoedend op 
een middeleeuws muurtje. De oudste zetel van 
de universiteit, het Archigynnasio, is nog altijd dé  

studieplek van veel studenten. En in de originele 
universiteitsbibliotheek kun je tot op de dag van 
vandaag boeken lenen. Als student in Bologna 
word je, bijna automatisch, ondergedompeld in de 
geschiedenis. Dat hoor je aan de echo in de met 
fresco’s beklede collegezaal. Dat zie je aan de klas-
sieke standbeelden in de grote gangen. En dat voel 
je aan je zwetende oksels in de zomer, omdat de 
aircosystemen niet werken. 
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Onderweg door de stad kwam ik tot verontrustende inzichten. Het was een 
vochtige, stinkende avond. Net iets kouder dan gedacht. Met verkleumde han-
den zat ik op de fiets. 

De Kloveniersburgwal lag er wat schimmelig bij en was opengebroken aan 
het eind. Ik nam een omweg en stuitte opnieuw op een opengebroken weg. 
‘Voor Utrechtsestraat, volg U’, raadde een geel verkeersbord me aan. Ik ge-
hoorzaamde en stelde me de ambtenaar voor die deze omleiding had bedacht. 
Met een plattegrond in de hand bedacht hij deze omleiding, fantaseerde ik. 
Hopelijk met het streven om een en ander zo veilig en aangenaam mogelijk 
te laten verlopen. Hoewel ik er blij mee was, beklemde het me ook. Ik houd 
er niet van andermans ideeën strak te moeten volgen, zonder ervan af te kun-
nen wijken. Maar ik wilde nu eenmaal naar de Utrechtsestraat, dus ik had het 
ermee te doen. 

Ter hoogte van het Spinozabeeld voor de Stopera kwam ik tot een ernstiger 
conclusie: alle ruimte waarin ik me dagelijks bevind is bepaald door een an-
der. Van mijn containerwoning tot de Albert Heijn, van de tram tot de col-
legezaal in het P.C. Hoofthuis: alles draagt het stempel van een ander. Of het 
nu een architect is, bouwvakker, beleidsmaker of projectontwikkelaar: steeds 
hebben anderen geoordeeld over de ruimte waarin ik mijn leven leid. 

Amsterdam is als strak geplande stad een uitmuntend voorbeeld. Nederland, 
als polder- en dijkenland als geheel ook: waar er wel ‘natuur’ is, is dat be-
schermd door een wet of organisatie als Natuurmonumenten. Het ging ver-
der: niet alleen ruimte, ook alles waarmee ik mijn leven vul is door een ander 
bedacht om mij te ondersteunen: fietszadel, laptop, blik linzen, boek, wijnfles. 

De lijst is eindeloos. Onder het mom van keuzevrijheid vul ik mijn leven met 
andermans ideeën. En als ik zelf een schilderij maak of trui brei zijn de verf 
en de breipennen bedacht door anderen. En zo is het al sinds de prehistorie. 

Op de Blauwbrug hoorde ik een verwarde man in zichzelf praten. Zijn grijze 
haar viel in slierten langs zijn hoofd. Gehuld in een bodywarmer stond hij 
onder een lantaarnpaal. ‘We hadden naar het licht moeten gaan’, zei hij helder 
toen ik langsfietste. ‘We hadden naar het licht moeten gaan.’

De term ‘filosoof’ is aan grondige herziening toe. In Nederland kennen we 
feel good filosofie enerzijds en tandeloos academisch hocus pocus anderzijds. 
Beide stromingen hebben hun eigen kleine risicoloze marges waarbinnen ze 
opereren. De filosoof die de gifbeker riskeert om waarheid en inzicht te bren-
gen ten nadele van de status quo is op sterven na dood. Wat betekent het 
welbeschouwd nog om filosoof te zijn wanneer niets van wat je filosofeert als 
staatsgevaarlijk wordt geclassificeerd?  

Het probleem zit ‘m hierin.

Filosofie heeft als taak om de aannames waarop wij ons denken en ons gedrag 
baseren onder de loep te nemen. Een van die aannames is bijvoorbeeld ons 
geloof in de verzorgingsstaat, of überhaupt de noodzaak van een staat. Waar-
om zijn er niet meer filosofen anarchist? Filosoof is een beroep geworden als 
alle andere, of het nu binnen de muren van een universiteit is of binnen het 
politieke kader van een mainstream medium. Nederlandse filosofen praten 
tegenwoordig over alles behalve universele wetten, maar louter over poli-
tieke en sociale punten. Wie wel of geen racist is, wie wel of geen seksist is, 
enzovoorts. De onderwerpen die openlijk worden besproken door ‘filosofen’ 
zijn meestal ook die dingen die volstrekt geen bedreiging zijn voor de macht. 

De werkelijk radicale ideeën gaan niet alleen over sociale conventies bin-
nen een samenleving, maar over de structuur van de samenleving zelf. Deze 
combinatie, van het sociale en het universele, wordt vooral gemaakt door 
particulieren. Onafhankelijke partijen, niet gebonden aan de kleur van een 
universiteit of medium, winnen razendsnel aan invloed via internet. Liber-

tarische filosofen in het bij-
zonder doen het goed. De Ca-
nadese libertarische filosoof 
Stefan Molyneux heeft zelfs 
de grootste filosofiepodcast 
ter wereld (freedomainradio.
com) waarin hij een nietsont-
ziende logica toepast op alle 
aspecten van de samenleving. 
Hij introduceert Universally 
Preferable Behaviour (UPB) en past dat vervolgens toe op werkelijk alles. 
Van de illegitimiteit van het geweldsmonopolie van de staat, tot de hypocri-
sie van oorlogscriminelen als Obama. Geen enkel heilig huisje blijft overeind. 
Waarom downloaden miljoenen mensen per maand een filosofiepodcast van 
een individu dat geen doctorstitel heeft om zich te valideren? Precies, om-
dat mensen de betekenisloze schrijfsels van mediafilosofen en het tandeloze 
gewauwel van academici zat zijn. Precies, omdat een doctorstitel synoniem 
is geworden met het nooit zullen verdedigen van werkelijk radicale ideeën. 
Omdat de Socrates per definitie van buiten de gebaande paden komt.

Een filosoof is geen werknemer die via inkomen is gebonden aan de status 
quo van een eenzijdig politiek geladen krantje of een staatsgefinancierde uni-
versiteit. Een filosoof is een lone wolf met vlijmscherpe tanden waar de status 
quo werkelijk bang van is.

Naar het licht 

Filosoof?

Tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// liliane smith

Tekst /// Andrea speijer-Beek   Beeld /// Nathan van kleij
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Op 1 juli 1863 schafte de Nederlandse regering 
onder leiding van koning Willem III de slaver-
nij af. De tentoonstelling Zwart&Wit vertelt de 
geschiedenis van de verhouding tussen zwarte en 
blanke mensen in Nederland na 1863. 

De tentoonstelling bestaat uit twee ruimtes: een 
aankomsthal en een grote zaal. In de aankomsthal 
wordt een aantal video’s afgespeeld waarin zowel 
blanke als zwarte Nederlanders vertellen waar 
ze zijn opgegroeid en of ze zich ‘blank’ of ‘bruin’ 
voelen. Doordat er meerdere schermen tegelijker-
tijd aanstaan, komen de verschillende stemmen 
bij elkaar. De ene keer hoor je een vrouwenstem 
zeggen dat ze er vrijwel nooit bij stilstaat dat ze 
uit het buitenland komt, dan weer een jongen 
die filosofeert over hoe hij de kleur van zijn huid 
precies zou noemen.
 
Die stemmen gaan vervolgens weer uit elkaar  
als je verder loopt naar de grote zaal, waar de 
tentoonstelling vervolgt met de geschiedenis  
van het samenleven van zwarte en blanke  
mensen in Nederland. De expositie begint bij  
de afschaffing van de slavernij en vertelt het  
verhaal verder vanaf toen. Dat is een origineel 
aspect van de tentoonstelling: meestal gaan  
exposities slechts over het koloniale verleden  
van Nederland in de periode vóór de  

afschaffing, maar Zwart & Wit laat juist het tijd-
perk erna zien.

Nuance aanbrengen in het verhaal van het 
Nederlands kolonialisme speelt in de rest van de 
tentoonstelling een grote rol. Zo wordt getoond 
hoe zwarten in Nederland in de jaren 30 moeilijk 
werk konden vinden, maar zijn er tegelijkertijd 
ook stands met foto’s van jazzmuzikanten en bok-
sers met als titel: ‘Huidskleur als kans’. Ook het 
gedeelte van de tentoonstelling over de jaren 80 
is evenwichtig. Tijdens de economische crisis in 
die jaren waren er meer werkloze Surinamers en 
Antillianen dan werkenden. Daardoor ontstond 
er spanning in de samenleving; de media zetten 
Surinamers en Antillianen neer als ‘uitkerings-
trekkers’. Naast deze spanning wordt door middel 
van foto’s ook de verbondenheid tussen mensen 
getoond, door het Koninklijk Huis of het christe-
lijk geloof.

De tentoonstelling Zwart&Wit heeft haar doel, een 
overzicht geven van het samenleven van verschil-
lende bevolkingsgroepen in Nederland, bereikt. 
Dat het laatste deel van de tentoonstelling, over 
de discussie van Zwarte Piet en het straighten 
van kroeshaar, minder interessant is, wordt 
ruimschoots gecompenseerd door de rest: een 
mooi overzicht van de Nederlandse samenleving 

waarin wordt getoond hoe de verschillende bevol-
kingsgroepen in Nederland ondanks spanningen 
zonder al te ernstige problemen met elkaar 
samenleven. 

Wat: Zwart&Wit, tentoonstelling over de 
Nederlandse samenleving na de afschaffing van 
de slavernij
Waar: Tropenmuseum
Wanneer: Zwart&Wit is te zien tot en met juli 
2014.
Prijs: €8 (met studentenkaart)

BEooRDElINg:

‘Hoe heb jij Pasen doorgebracht?’ Corine Koole, 
bekend van haar ‘Lust en Liefde’-interviews in 
Volkskrant Magazine, begint onschuldig. Wanneer 
de man antwoordt dat hij heeft gewerkt met Pasen 
begint Koole samen met Ronit Palache, hoofd pu-
bliciteit bij Uitgeverij Prometheus, het ontroeren-
de verhaal te ontrafelen van de Rialto-medewer-
ker die plotseling blind werd. Zijn problematische 
relatie met zijn PVV-stemmende familie, Indische 
achtergrond, passie voor film en positieve levens-
houding: in een half uur dringen Koole en Palache 
door tot de kern. Met korte, vriendelijk gestelde 
vragen schetsen ze een beeld van een leven. 

Het is de zevende editie van Onbekend Bemind, een 
talkshow in de Rode Hoed waarbij Koole en Pala-
che in gesprek gaan met de ‘gewone voorbijgan-
ger’. In intieme setting (denk kaarsen, het publiek 
dicht op het gesprek) proberen ze aan te tonen dat 
ieders verhaal interessant is, zo niet interessanter 
dan dat van de BN’ers in de media. Iedereen kan 
zich aanmelden. Pas als de interviewkandidaat 
zich voorstelt weten de dames met wie ze van 
doen hebben, daarvoor wisten ze niets. Vanuit dat 

niets wordt in dertig minuten een gedeelte van zijn 
of haar verhaal verteld. 

Tijdens het gesprek met de Rialto-medewerker 
valt mijn mond meermaals open. Niet vanwege 
zijn bizarre verhaal, maar vanwege het vakwerk 
waarmee met name Koole hem interviewt. Met 
heldere vragen ondersteunt en stuurt ze zijn ver-
haal en met zichtbaar plezier luistert ze naar ieder 
woord dat hij zegt, om een aanknopingspunt voor 
verder gesprek te vinden.

Na de pauze neemt een vrouw van in de dertig 
plaats aan tafel. Ze blijkt bij een bank te werken en 
doet iets met marketing. In ratelend jargon begint 
ze haar relaas, ze heeft haar zegje duidelijk voor-
bereid. Desalniettemin gaan Palache en Koole op 
zoek naar diepgang, een mooi verhaal. Tevergeefs, 
ze blijft aan de oppervlakte en praat alleen over 
haar werk. Hier gaat het mis. De interviewsters 
gaan al te hard op zoek naar diepere betekenissen 
en essenties in het verhaal van hun gast. Onnodig: 
sommige mensen ontberen simpelweg die diepere 
laag en zijn juist daarom interessant. 

Wat: Onbekend Bemind, een talkshow met 
onbekende Amsterdammers
Waar: De Rode Hoed
Kosten: gratis
Wanneer: zie http://www.rodehoed.nl/nl/
programma/agenda. Aanmelden verplicht. 

BEooRDElINg: 

Zwart&Wit brengt verschillende stemmen bij elkaar

Tekst /// tirza van der graaf 

Vakwerk met onbekenden 

Tekst /// Jesse Beentjes  
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VonDelparkVijVer
mIJn AmsTerdAm

‘Ik ben opgegroeid in Alkmaar en toen ik in Amsterdam kwam wonen be-
landde ik dus in de grote stad. Dat vond ik fantastisch. Maar ik vind dat bij de 
stad ook een stukje natuur hoort en dat zie ik terug in het Vondelpark. Ik vind 
het fijn dat ik hier rust kan vinden in mijn drukke leven. Nu het mooier weer 
begint te worden, ben ik hier vaak te vinden met vrienden, familie of alleen.

Vooral in de zomer is het hier ontzettend gezellig, omdat iedereen zich dan 
verzamelt om te genieten van de zon, muziek en barbecues. Op het gras 
mag je niet barbecueën, maar bij deze vijver zit een groot stuk stenen voet-

pad waar het wel mag. Ook in de winter is het hier goed toeven; zo heb ik een 
keer met vriendinnen op deze vijver geschaatst.

Naast de rust die het Vondelpark mij brengt, zijn er altijd de mensen. Je bent 
nooit alleen. De mensen komen uit alle hoeken van de stad en van over de 
hele wereld. Ik vind het contact met verschillende culturen ontzettend interes-
sant. Daarbij vind ik deze vijver de mooiste van alle vijvers in het park. Er is 
genoeg gras om op te zitten en het kletterende geluid van de fontein schept 
een fijne sfeer. 

Naast deze vijver is ook vaak muziek te horen, vanwege het openluchttheater 
dat ernaast zit. Vorig jaar ben ik daar een aantal keer geweest. Mijn eerst-
volgende hoogtepunt hier is het concert van Acda & De Munnik komende 
zomer. Daar kijk ik echt naar uit.’ 

Elke maand laat een FGw’er zijn of haar lievelingsplek 
in Amsterdam zien. Karin Hogenbirk (1993), student 
Nederlandse taal en cultuur, toont haar favoriete vijver in 
het Vondelpark.   Tekst /// tirza van der graaf   Beeld /// muriël Bak


