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Vrouwmensen
feminisme is hot. althans, in een deel van de links-intellectuele, quinoa etende boven-
klasse. Er is een ‘seksistische talkshow’, bedacht door niña Weijers en ex-Babelredac-
teur Simone van Saarloos. De Volkskrant kopt met ‘Een beetje kerel kan het hebben: 
ich bin ein feminist.’ Half nederland is in rep en roer wanneer de kleuters in de bart 
Smit-folder druk staan te nep-stofzuigen onder het motto ‘Zo goed zijn als mama, dat 
wil jij ook!’ 

maar als half nederland in rep en roer is, dan is de andere helft dat niet. Die laatste helft, 
bestaande uit zowel mannetjes als vrouwtjes, vindt het normaal dat er in clubs wat af 
wordt ge-twerkt. Die vindt het acceptabel dat de porno-industrie de enige industrie is 
waar vrouwen meer betaald krijgen dan mannen. Die vindt het logisch dat mannen bij 
sollicitaties nooit wordt gevraagd hoe ze werk en gezin denken te combineren. 

nu wil het toeval dat deze Babel vol staat met - wat ze noemen - sterke vrouwen. Toeval, 
inderdaad. geen politiek statement, geen emancipatoire boodschap. geen poging een 
eind te maken aan de overdaad aan mannelijke opiniemakers en coverkoppies. Toch 
lijken we zowaar feministisch. 

Lijken, want een aankondiging van ‘sterke vrouwen’ is natuurlijk zo seksistisch als wat: 
zijn vrouwen dan doorgaans slappe trutjes? mannen worden in ieder geval nooit zo ge-
presenteerd: zelfs als dit blad stijf zou staan van de capabele mannen, dan zouden we 
hen niet aankondigen als ‘sterke mannen’. We zijn Men’s Health niet. 

In Het Interview vertellen theatermakers bianca van der Schoot en Suzan boogaerdt 
over het dragen van neppiemels en de zwaaiende tieten van beyoncé. redacteur Jesse 
bejubelt in zijn column de poolse omaatjes. Dan hebben we Carry Slee, de koningin van 
de kinderboeken, die in In Gesprek over haar net verschenen magnum opus vertelt. In 
deel 2 van de reportage over escorts gaat redacteur andrea opnieuw undercover. En in 
de beeldreportage worden studenten met kinderen geportretteerd. 

maar ja, daar gaan weer: waarom meldden slechts de moekes zich bij onze redactie? 
Zijn er geen mannelijke studenten die met hun nageslacht op de foto willen? voorlopig 
zijn we nog niet uit-
geëmancipeerd. 
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Minthe: Wat was hij enthousiast, hè?
Kim: Nou! Maar dat meisje met die paarse trui 
achterin zal er niks van meegekregen hebben. Die 
sukkelde meteen in slaap. Ze zal niet slagen voor 
de komkommertest.
M: Natuurlijk wel, iedereen die ‘komk’ ziet staan, 
denkt toch meteen aan een komkommer?
Anne: Eindelijk ben ik erachter gekomen waarom 
er CH op de nummerborden van Zwitserse auto’s 
staat in plaats van ZW of ZL. Ik wist niet dat de 
neutrale naam van het land de Latijnse benaming 
Confœderatio Helvetica (CH) is.
M: Bennis is, denk ik, de enige man op aarde die 
enthousiast kan vertellen over afkortingen van 
landen op autonummerborden.
K: Hoorden jullie dat grapje over de morfemische 
samenstelling van België? Niemand lachte. Ik was 
de enige die de grap snapte. Komt vast doordat ik 
taalkunde heb gestudeerd. Je kan wel merken dat 
Jan en alleman zich voor dit vak kan aanmelden.
M: Oh, hij maakte een grapje!
A: Je moet wel iets van taalkunde hebben afge-
rond om dit vak te mogen volgen, hoor.
K: Echt? Overigens was dat wel het moment dat 
het meisje achterin wakker werd.
A: Volgens mij is Bennis de enige die onderzoek 
doet naar afko’s. Hij zei: ‘Er is geen literatuur over 
dit onderwerp, dus ik sta eigenlijk maar wat te 
verzinnen.’
K: Hij verwijst ook steeds naar zijn eigen tekst.
M: Er bestaan toch ook geen strikte regels voor 
afkortingen? Daarom onderzoekt hij ook of er 
misschien een systematiek bestaat achter afko’s.
A: Hoorden jullie dat hij zei: ‘Ik ben er zeker van 
dat de manier waarop ik Amsterdamse straatna-
men afkort helemaal klopt, want ik doe het al 62 
jaar zo’? Dat is toch een curieus argument voor 
een docent Nederlands?
M: Dat is een autoriteitsdrogreden.
A: Een ‘autodrog’.

K: Ik vind trouwens wel dat je ‘het Leidse’ mag 
zeggen, maar hij niet. Volgens hem kan ‘De Kalver’ 
ook niet.

M: Nee, dat vind ik ook écht niet kunnen.
A: Oh, ik zeg dat altijd: ‘Ben onderweg naar De 
Kalver, via de Van Baerle om te eindigen in de 
Joda.’
M: Joda? Toch niet de Jordaan?!
K: Er begon zelfs een student over ‘YOLO in BoLo’.
A: Ik heb ook geleerd dat De Pijp geen afkorting 
is maar zijn naam te danken heeft aan het feit dat 
het stadsdeel de vorm van een pijp heeft.
M: En ‘De Bilder’ noemde hij een afkorting voor 
gevorderden: de straat is vernoemd naar de 19e-
eeuwse schrijver Bilderdijk, maar in De Bilder-
dijkstraat leg je de klemtoon alsof de straat een 
dijk naar de Bilt is.
K: Maar zou het dan niet ‘De Bilterdijk’ zijn, met 
een ‘t’?
M: …
A: Zijn jullie ook zo benieuwd naar het onderwerp 

van volgende week: afko’s in krantenkoppen?
M: Jazeker. Ik denk dat ik het huiswerk ga maken.
A: Nog nooit zulk fijn huiswerk gehad: lekker in 
de tram gaan zitten en luisteren naar de manier 
waarop conducteurs straatnamen uitspreken.  

Faculteitszaken DE nabESCHouWIng

Drie Babelredacteuren doen verslag van een college in een voor hen onbekend 
vakgebied. Deze keer: Het Korterlands; over de structuur van afkortingen van 
Hans Bennis.   Tekst /// minthe Lok, kim Schoof en anne Wijn   beeld /// Serena Westra

Allemaal afko’s

college Het Korterlands; over de structuur 
van afkortingen
Departement Neerlandistiek
Docent dhr. prof. dr. H. J. Bennis
Inhoud over de structuur van afkortingen dus
publiek een stuk of twintig man, waaronder 
drie grijsaards en verder overwegend vrouwelijke 
keuzevakkers
eindcijfer 7

Faculteitszaken Homo Promovendus

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers eigenlijk? Waar gaat hun 
proefschrift over, en waarom juist dáárover? Deze maand: Angela Jager (1984), 
promovendus bij de capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis.   
Tekst /// minthe Lok   beeld /// Daniel Webb

Het Hollywood van 
de zeventiende eeuw

‘W at leuk dat ik in aanmerking 
kom voor Babel; ik wist hele-
maal niet dat ik zo besproken 

was op het PC Hoofthuis,’ mailt Angela te-
rug wanneer ik haar vraag of ze zin en tijd 
heeft voor een interview. Een paar dagen 
later vertelt ze vol enthousiasme over haar 
proefschrift, waar ze inmiddels al twee jaar 
mee bezig is. Hoe lang ze er nog over denkt 
te doen? ‘Twee jaar. En ik ontdek zó veel in-
teressante dingen.’

Galey-schilders
De titel van Jagers proefschrift luidt: ‘‘Ga-
ley-schilders’ en ‘dosijnwerck’. De produc-
tie en consumptie van historieschilderijen 
aan de onderkant van de Amsterdamse 
kunstmarkt in de zeventiende eeuw.’ Een 
onderwerp waar ze op kwam naar aanlei-
ding van een onderzoekswerkgroep tijdens 
de researchmaster Kunstwetenschappen. 
‘Maar simpeler verwoord gaat mijn onder-
zoek eigenlijk over de massaproductie van 
schilderijen in de zeventiende eeuw en de 
vraag welke productietechnieken de schil-
ders gebruikten om de prijs zo laag moge-
lijk te houden.’ 

Dat was belangrijk in die tijd: de concurren-
tie tussen kunsthandelaars in Amsterdam 
was moordend. ‘Alleen al op de Nieuwmarkt 
zaten er drie naast elkaar. Wat denk je, hoe-
veel schilderijen zouden die kunsthandelaars in 
voorraad hebben gehad? Vijfhonderd! Dat kun je 
je toch haast niet voorstellen? Het was dus van 
belang om de kosten zo laag mogelijk te houden.’ 
Volgens Jager was Amsterdam de place to be voor 
jonge kunstschilders. ‘Men kwam vanuit het hele 
land naar onze hoofdstad in de hoop het hier te 
kunnen maken. Ik zie Amsterdam als het Holly-
wood van de kunstwereld in de zeventiende eeuw: 
er waren heel veel schilders, op iedere zeshonderd 
inwoners één. Dat is zóveel. De meeste immigran-
ten begonnen onderaan de ladder, in loondienst bij 
een kunsthandelaar; daarmee was geen status te 
verkrijgen, maar wel brood op de plank.’

Het slordt-mysterie
Jager belicht in haar onderzoek onderwerpen die 

nog nauwelijks onderzocht zijn. Zo ontdekte ze 
dat onbekendere schilderijen, die meestal voor 
een schamele vijf gulden verkocht werden, voor-

namelijk waren gebaseerd op historische 
verhalen. Dit contrasteert met het gangbare 
idee dat alleen de elite dit soort kunst waar-
deerde. Ook loste ze het ‘Slordt-vraagstuk’ 
op: ‘Uit documenten blijkt dat er 69 schil-
derijen van ene “Slordt” gevonden zijn in 
een inventaris van een kunsthandelaar. Ik 
ontdekte dat dit een schilder uit het na-
bijgelegen Schermerhorn was die tijdelijk 
in loondienst van een kunsthandelaar in 
Amsterdam werkte.’ Op dit moment heeft 
Jager maar twee Slordt-schilderijen in han-
den. ‘Eén gesigneerde en één die ik zelf aan 
Slordt heb kunnen toeschrijven. Waar de 
andere werken uit de inventaris zijn geble-
ven is een raadsel. Ik vermoed dat ze in het 
buitenland zijn.’ Het kan volgens Jager nooit 
kwaad om eens op je eigen zolder te gaan 
kijken. ‘Alle Slordts zijn welkom,’ grapt ze. 
Word je daarmee miljonair? Jager zegt van 
niet. ‘Een Slordt is niet zo heel veel waard 
hoor. Misschien duizend euro, niet meer. 
Voor mijn onderzoek is het gewoon heel 
interessant om een groep schilderijen van 
één schilder naast elkaar te kunnen leggen.’

succes
Wat is de relevantie van Jagers onderzoek? 
‘Wat betreft de schilderkunst van de Gou-
den Eeuw heeft men zich altijd zo gefo-
cust op de canon, terwijl onderzoek naar 
dit soort marginale schilderijenproductie 

een representatiever beeld van de zeventiende-
eeuwse beeldcultuur en kunstmarkt geeft. Door 
de kunstpraktijk van dergelijke galey-schilders te  
belichten, en die vervolgens te vergelijken met 
die van de grote meesters, komen we ook veel te 
weten over het schildersvak in het algemeen. Wat 
was bijvoorbeeld van belang als je succesvol wilde 
worden? De leerlingen van een ster als Rembrandt 
konden meeliften op zijn succes, en schilders uit 
de bovenklasse hadden een relevant netwerk, 
maar minder gezegenden moesten een ander pad 
bewandelen.’

Wanneer ik Jager vraag of ze een goed idee heeft 
voor de foto die we bij het interview gaan plaatsen, 
beginnen haar ogen te glimmen. ‘Samen met Slordt 
natuurlijk!’ 

JONGe kUNSt-
ScHiLDerS kwAMeN 

vANUit Het HeLe 
LAND NAAr ONze 

HOOFDStAD iN 
De HOOp Het Hier 

te MAkeN
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Journalistiek HET InTErvIEW

suzan Boogaerdt en 
Bianca van der schoot: 

‘radicaal zijn is nooit ons doel. Het is een 
gevolg van wat we willen vertellen’ 

Janna overbeek Bloem
 27 jaar
Studie
 2006-2011 Bachelor Geschiedenis, UvA
 2011-2012 Master publieksgeschiedenis, UvA
afstudeerjaar
 2010
Werk
 Mede-oprichter Oud wasgoed
 evenementenbegeleider podium Mozaïek
 Medewerker afdeling Audiotours Hermitage
Salaris
 inclusief bijbaantjes ongeveer € 1000 netto

‘tijdens mijn master Publieksgeschiedenis 
kwam ik erachter dat er veel vraag is naar 
publiekshistorische producten’, vertelt 

Janna Overbeek Bloem in een cafeetje in de Pijp. 
In 2011 richtte ze samen met drie studiegenoten 
het collectief Oud Wasgoed op. Ze maken onder 
andere tentoonstellingen, rondleidingen en evene-
menten die geschiedenis voor een breed publiek 
tot leven brengen. ‘Het idee ontstond tijdens het 
twintigjarig jubileum van Historisch Nieuwsblad. 
Het was een ontzettend saaie bedoening; alleen 
maar grijze mannen op het podium. Een enorme 
teleurstelling. Toen dachten we: dit kunnen wij 
beter. Geschiedenis zou niet grijs en saai moeten 
zijn, maar voor een breed publiek toegankelijk. Zo 
ontstond het idee voor een bedrijf dat inspireren-
de publiekshistorische producten levert. Hieruit is 
Oud Wasgoed uiteindelijk voortgekomen.’

Janna liep tijdens haar studie stage bij Historisch 
Nieuwsblad en Het Grachtenhuis. Ze leerde hier 
publiekshistorische teksten schrijven en deed er-
varing op met het maken van tentoonstellingen. 
‘Halverwege mijn master werden de plannen voor 
een nieuw Nationaal Museum afgeblazen. Bij de 
Nacht van de Geschiedenis, die georganiseerd zou 
worden door het Nationaal Museum, ontstond 
toen een soort vacuüm. Wij besloten hier op in te 
springen. Uiteindelijk bleek dat het Rijksmuseum 

de organisatie van de Nacht op zich zou nemen, 
en via onze stagecontacten boden we aan een pro-
grammaonderdeel te organiseren. Na eindeloos 
mailtjes te hebben gestuurd, mochten we een plan 
presenteren.’ Janna lacht: ‘Dat was zó eng. We had-
den twee plannen geschreven en een mooie Prezi 
gemaakt. We kwamen daar in een vergaderzaal in 
het Rijksmuseum, waar dertig man achterover ge-
leund in een stoel met een pen zat te tikken terwijl 
wij onze pitch hielden. Ik ben nog nooit zo zenuw-
achtig geweest.’ 

Gelukkig ging de pitch goed. Janna en haar studie-
genoten mochten voor de Nacht van de Geschiede-
nis een tijdlijn maken. ‘Tijdens de Nacht vroegen 
we bezoekers naar een bijzondere herinnering, 
die we vervolgens op een groot bord in een tijdlijn 
van de twintigste eeuw plaatsten. Dit was eigenlijk 
het begin van Oud Wasgoed.’ Sinds de Nacht heeft 
Oud Wasgoed opdrachten uitgevoerd voor onder 
andere Het Grachtenhuis, het Rijksmuseum en het 
Openbaar Ministerie. ‘Het is niet altijd even mak-
kelijk. Voorlopig betalen we onszelf nog niet uit. 
Alles wat we verdienen met Oud Wasgoed stop-
pen we terug in het bedrijf. We hebben daarom 
allemaal nog een paar bijbaantjes ernaast. Dat is 
hard werken, aan Oud Wasgoed ben ik zo’n 24 uur 
per week kwijt. Geld verdienen moet in de overige 
uren.’ 

Toch zou Janna geen ander carrièrepad willen. ‘Er 
is momenteel erg weinig werk in de (kunst)histo-
rische sector. Het klinkt misschien gek, maar ik 
heb Oud Wasgoed altijd als een kansrijker project 
gezien dan solliciteren. Het is soms wel moeilijk 
dat je als nieuwkomer het wiel steeds opnieuw 
moet uitvinden. Als je in loondienst gaat zijn er ou-
dere werknemers die je wegwijs kunnen maken. 
Wij hebben dat niet. Bovendien is netwerken heel 
belangrijk; onze meeste opdrachten krijgen we via 
via. Ik ben daar zelf niet zo goed in, maar gelukkig 
is mijn collega Willemijn een natuurtalent.’ Over 
de vraag wat de toekomstplannen voor Oud Was-
goed zijn, moet Janna even nadenken. ‘Jeetje. We 
willen uiteindelijk natuurlijk graag ons brood ver-
dienen met Oud Wasgoed. Nu pakken we nog alle 
opdrachten aan die we kunnen krijgen, maar daar 
willen we ook selectiever in worden. Meer een lijn 
uitzetten, en ons specialiseren. De komende jaren 
hopen we uit te vinden welke kant we precies  
op willen. Ons uiteindelijke doel is denk ik dat 
mensen die een publiekshistorisch product zoe-
ken, automatisch aan ons denken. Dat we zo’n 
goede reputatie hebben dat we heel veel projecten 
kunnen doen die we leuk vinden. Dat zou fantas-
tisch zijn.’ 

publieksgeschiedenis op de kaart
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: ondernemer Janna Overbeek Bloem.   Tekst /// Hanna Bijl   beeld /// Daniel Webb 

Faculteitszaken brooD op DE pLank

Babel
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Bianca: ‘Onze krachten zijn heel verschillend, 
daarom houden we het al zo lang met elkaar uit.’ 
Suzan: ‘Ik kan heel erg genieten van wat Bianca 
doet. Maar samen kunnen we echt meer dan al-
leen.’ 
Bianca: ‘Ik ben emotioneler en Suzan is vormelij-
ker. Ik ben meer van het verdwalen en het dromen. 
Jij bent denk ik eerder van het regelen en het af-
spraken maken.’ 
Suzan: ‘We hebben verschillende aanvliegroutes.’ 
Bianca: ‘Jij vindt het heel leuk om mannenrollen te 
spelen. Dat heb ik niet zo.’ 
Suzan: ‘Het gaat erom elkaar de ruimte te geven. 
Dat klinkt heel gezapig, maar het is wel zo.’ 

Sinds hun afstuderen aan de mimeopleiding, pak-
weg dertien jaar geleden, maken Suzan Boogaerdt 
en Bianca van der Schoot samen voorstellingen – 
en presenteerden ze in 2001/2002 VPRO’s Villa 
Achterwerk, maar dat terzijde. Eerst was er Bimbo 
(2011), over de alomtegenwoordigheid van porno. 
Een jaar later kwam Small World: ‘Eigenlijk een ode 
aan de stront, tegen de geverniste schoonheid van 
onze Disneysamenleving.’ In november verschijnt 
Hideous (Wo)men. Over ‘de samensmelting van de 
verschillende seksen’ en ‘mensen die denken dat 
ze uit één stuk bestaan maar in werkelijkheid niet 
meer zijn dan een opeenvolging van fragmenten’, 
zo is te lezen op de website van Toneelgroep Oost-
pool, het Arnhemse gezelschap waarin Boogaerdt 
en Van der Schoot sinds kort deel uit maken van 
het artistieke team.

Gewichtige aankondiging.
Bianca lacht: ‘Inmiddels is de inhoud alweer ver-
der geëvalueerd. Die tekst hebben we vorig jaar 
bedacht, toen we samen met onze regisseur Susan 
Kennedy voor het eerst praatten over het stuk en 
op zoek waren naar onze gezamenlijke fascinaties.’ 

Wat zijn die gezamenlijke fascinaties?
Bianca: ‘Het openbreken van kaders. En dan vooral 
het allerbelangrijkste kader: de indeling van man 
versus vrouw. Als je een ruimte binnenkomt, scan 
je meteen of iemand man of vrouw is. Wij willen 
losjes omgaan met die grenzen: een man die vrou-
welijk is of een vrouw die mannelijk is. Die tussen-
figuren blijven steeds omhoog borrelen.’ 
Suzan: ‘De voorstelling gaat ook over de kaders 

van je eigen lichaam. Dat je je afvraagt: is dit eigen-
lijk mijn authentieke zelf? Is mijn lichaam echt?’ 

En?
Bianca: ‘Ik geloof niet dat dit lichaam iets te maken 
heeft met de ziel van Bianca.’ 
Suzan: ‘Weet je wat grappig is? Als je pijn hebt, 
dan is er alleen je lichaam. Dat is heel duidelijk en 
waarachtig. Je bent dan ook niet meer bezig met 
hoe je eruit ziet.’ 
Bianca: ‘Dat is natuurlijk wel zo, maar dat zegt nog 
niks over wie jij bent. Want als die pijn weg is, dan 
ben jij er nog. Dus het is niet zo dat jij die pijn bent. 
Snap je?’ 
Suzan: ‘Ja, zoiets is ook maar tijdelijk ja.’ 

‘Het authentieke zelf’, zeiden jullie net. Een 
behoorlijk populaire term tegenwoordig, 
authenticiteit. 
Bianca: ‘Ik vind authenticiteit zo’n ongelooflijk uit-
gekauwd, hol begrip geworden.’ 
Suzan: ‘Ik durf het eigenlijk ook niet meer te ge-
bruiken.’ 
Bianca: ‘Ik wil het er gewoon nooit meer over heb-
ben. Ik begrijp zelf niet meer wat authenticiteit is. 
Het betekent niks meer. Maar die devaluatie van 
het begrip, dat is eigenlijk precies wat we willen 
onderzoeken.’ 

Hoe gaat dat onderzoek in z’n werk?
Suzan: ‘Wij schrijven nooit iets van te voren. Het 
stuk ontstaat op de vloer, door middel van impro-
visaties.’ 
Bianca: ‘We beginnen altijd met een verwarring. 
Daar destilleren we een vraag uit. Vervolgens kij-

ken we of we tot zoiets als een antwoord kunnen 
komen. Geen talig ‘ja-of-nee-antwoord’, maar the-
atrale beeldtaal.’ 
Suzan: ‘We werken vanuit een soort leegte. Een 
groot wit vlak waarin alles kan. Op de randen van 
dat witte vlak gaan we zoeken.’
Bianca: ‘En dan vallen we.’ 
Suzan: ‘Ja, we vallen en verdwijnen een beetje. En 
uiteindelijk vinden we onze toon.’ 
Bianca: ‘Zoiets gebeurt uiteindelijk ook in myste-
rious ways.’ 

In Bimbo zien we halfnaakte vrouwen verpakt in 
plastic tape, hun gezicht bedekt met doorgelopen 
make-up of een poppenmasker. Al lollylikkend 
berijden ze elkaar en schudden ze met de meest 
onmogelijke lichaamsdelen. Dat allemaal op een 
constant doorlopende beat met de verontrustende 
tekst van Khia: ‘all my ladies pop your pussy like 
this’. 

Hebben jullie een emancipatoire functie?
Suzan: ‘Over de vrouwenzaak bedoel je?’

Bijvoorbeeld.
Suzan: ‘We schuwen het niet onze eigen soort te 
bekijken.’
Bianca: ‘We willen het hebben over onderwerpen 
die we belangrijk vinden en waarover we graag 
onze verwarring met de wereld willen delen. En ja, 
we zijn allebei vrouwen.’ 
Suzan: ‘En we spelen ook mannen, dus onze voor-
stellingen gaan ook over mannen. Maar dat zijn na-
tuurlijk allemaal projecties van ons, zo doorzichtig 
is het ook wel weer. Je ziet heel duidelijk dat we 
een masker op hebben en neppiemels dragen.’

Willen jullie choqueren?
Suzan: ‘Voorop gesteld, het is nooit ons doel te 
choqueren. We kunnen zelf heel erg lachen om 
dingen die later best heftig blijken te zijn.’ 
Bianca: ‘Radicaal zijn is nooit ons doel. Het is een 
gevolg van wat we willen vertellen en de vormkeu-
zes die we maken.’ 
Suzan: ‘Bimbo ging voor sommige mensen over 
de pijngrens heen. Maar kunst is er ook niet om 
te behagen.’
Bianca: ‘Al willen we wel communiceren. Als ik nu 
heel hard in jouw gezicht ga schreeuwen wat ik te 

zeggen heb, dan hou jij op te luisteren. Dat is altijd 
het spanningsveld.’

Wat zou je zeggen als iemand jullie feminis-
tisch noemt?
Bianca: ‘Ja, ik ben feminist. Ik wil graag dat vrou-
wen en mannen gelijk behandeld worden. Dat lijkt 
me de kern van feminisme. Ik hoop eigenlijk dat 
iedereen feminist is.’ 
Suzan: ‘Het is natuurlijk heel verwarrend. Beyoncé 
en andere types zeggen de kracht uit hun seksuali-
teit te halen: ze zwaaien met hun tieten en zijn heel 
trots omdat ze de baas zijn over wie daar aan mag 
zitten. Maar uiteindelijk gaat het erom dat ieder-
een aan die tieten moet willen zitten.’ 
Bianca: ‘De porno-industrie is de enige industrie 
waar vrouwen meer verdienen dan mannen. Dat 
vind ik pittig.’

Worden jullie daar niet eens somber van?
Bianca: ‘Ja, somber of in de war. Ik ben vorige zo-
mer in zo’n tiendaagse stilteretraite in Thailand 
geweest. Een heel handige manier om het hier een 
beetje vol te houden.’ 
Suzan: ‘Ik mediteer niet zo veel als Bianca. Ik  
ga liever hardlopen. Of ik krijg juist zin in iets  
heel snackerigs. In heel veel destructie. Een soort 
tegenreactie is dat. Dan denk ik: ik ga nu even 

bier drinken, daarna ga ik me pas weer dingen  
afvragen.’ 
Bianca lacht: ‘Laatst zat ik na de yoga, vlak voor het 
slapen nog een pizza te eten.’ 
Suzan: ‘Ik heb geen kinderen, maar soms kan ik 
daar wel naar verlangen. Dan is alles lekker dui-
delijk: een beetje koken, een beetje voor dat kind 
zorgen.’ 

Bianca: ‘Ik zag vandaag twee vrouwen uit de Ac-
tion komen. Ze hadden allebei een heel groot pak 
wc-rollen gekocht. Veel te veel wc-rollen. Ze had-
den een gesprek over niks en ze waren heel blij. En 
op een of andere manier was ik zo jaloers. Ik dacht: 
die vrouwen kopen wc-rollen en denken helemaal 
niet over de dingen na waar ik nu over aan het na-
denken ben. Zijn zij niet veel gelukkiger?’ 

Wat denk je?
Suzan: ‘Eigenlijk hebben we natuurlijk veel te veel 
tijd om over dit soort dingen na te denken. Ik heb 
ook absoluut niet de illusie dat we met ons werk 
iets kunnen veranderen. We kunnen hooguit met 
een klein vlaggetje zwaaien en zeggen: mensen, 
lach er nog een keer om en ga door met je leven.’ 
Bianca: ‘Dat is uiteindelijk ook goed, denk ik. We 
gaan sowieso wel naar de tering. Maar we hebben 
minder kans om naar de tering te gaan als we ons 
allemaal bewust zijn dat alles met alles samen-
hangt. Dan kunnen we het misschien toch tot een 
goed einde brengen. Al geloof ik daar eigenlijk toch 
niet meer in.’ 

Suzan: ‘Ik voel me heel bevoorrecht dat ik theater 
mag maken. Dat we iets mogen spiegelen.’ 
Bianca: ‘Ik zou niet weten wat ik anders zou  
moeten doen.’ 
Suzan: ‘Ik vind het woord voorstelling heel mooi. 
Het is fijn dat er in deze wereld gewoon even een 
heel duidelijke code kan bestaan. Ik hou ontzet-
tend van die tijd, van die afspraak. Jullie houden je 
mond, wij gaan jullie iets laten zien.’ 
Bianca: ‘We zijn met z’n allen toch eigenlijk  
allemaal met hetzelfde bezig. Dat vind ik heel 
troostend.’ 

UiteiNDeLiJk 
GAAt Het erOM DAt 
ieDereeN AAN Die 

tieteN MOet 
wiLLeN zitteN

MeNSeN, LAcH 
er NOG eeN keer OM 

eN GA DOOr Met 
Je LeveN

Seks, spektakel en illusie: de voornaamste thema’s in de serie Visual Statements 
van theatermakers Suzan Boogaerdt (1974) en Bianca van der Schoot (1973). 
Na Bimbo en Small World is vanaf eind november deel 3 te zien: 
Hideous (Wo)men.   Tekst /// Lieke van der Veer en anne Wijn   beeld /// Vera Duivenvoorden

over de PIJnGrens Heen 
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‘Kun je vanavond werken in Utrecht? X Scarlet’

Een paar dagen na mijn intake bij Scarlet Escort 
kreeg ik dit sms’je. Ik bevestigde meteen om mijn 
twijfel te smoren.

‘Mooi! Check even je mail voor details. X’

De e-mail bevatte de volledige naam en leeftijd van 
de klant, het af te rekenen bedrag (2250 euro p.p.) 
en zijn voorkeuren. Hij bleek een 62-jarige impo-
tente man wiens uitdrukkelijke eis betrof: ‘twee 
biseksuele meisjes die niet eerder waren uitgezon-
den en elkaar niet kennen’. De escortnaam (Jane) 
en het telefoonnummer van dit andere meisje wer-
den vermeld. Scarlet adviseerde ons eerst kennis 
te maken, want ‘hij kan zoveel willen’. 

De hele treinreis zat ik met een blauwe boodschap-
pentas op schoot, met daarin het nog ongeopende 
pakket seksspullen dat ik bij mijn sollicitatie had 
gekregen. Ik ontmoette mijn nieuwe collega een 
uur van tevoren op Utrecht Centraal. We stelden 
ons voor met onze echte namen. ‘Jane’ was druk en 
amicaal. Ze had net uit geldnood een rechtenstudie 
onderbroken en was van plan fulltime te werken 
als escort om schulden af te lossen. Ze nam me bij 
de arm en loodste me door het drukke station naar 
een Etos om hold-ups te kopen. Terwijl ze door de 
winkelpaden liep viel mij op hoe verzorgd ze er 
uitzag, met perfect gekleurd haar, een jas, tas en 
schoenen van dure merken en een te zomerse teint 
voor de tijd van het jaar. Ik vroeg me af of dit echt 
haar eerste date was. 

In een taxi onderweg naar het hotel hield ze via 
haar BlackBerry intensief contact met Scarlet over 
onze locatie en tijd van aankomst. De taxi reed een 
lange oprit van een Van der Valk op. Jane rekende 
af met de chauffeur. Het hotel was kitscherig: over-
al in de met rood tapijt beklede ruimtes hingen 
enorme kroonluchters en grote spiegels in goud-

gekleurde lijsten. Scarlet instrueerde ons vijf mi-
nuten na elkaar binnen te komen en ons aan elkaar 
voor te stellen in het bijzijn van de klant. Ik was de 
eerste die op zoek ging naar de ‘cupidosuite’, die 
in het verste puntje van het hotel gelegen bleek 
te zijn. Ik klopte drie keer. Geen gehoor. Ik klopte 
harder en hoorde iemand in beweging komen. In 
de deuropening stond een kleine grijze man met 
waterige ogen achter een grote bril. Hij stak zijn 
hand uit en stelde zich voor als Bert. Zijn lippen en 
tanden waren zwart van de wijn. 

In de minuten tot Jane aanklopte probeerde de 
man een luchtig gesprek te voeren terwijl ik me 
verbaasde over de smakeloosheid van de suite. Na-
maakantiek in oosterse stijl stond verspreid rond 
een reusachtig hemelbed in het midden van de ka-
mer. Achter het bed was een badruimte met sauna 
zichtbaar. In de kamer hing een wat zurige lucht 
die me op de zenuwen werkte. Bert zat op de rand 
van het bed en staarde me een tijdlang aan. Drie 
korte klopjes deden hem opveren en even later 
stelde Jane zich formeel aan me voor. Na door Bert 
van onze bh’s te zijn ontdaan – wat een vreemd, 
omgekeerd-feministisch gevoel gaf – ging hij ons 
voor naar de diner van het restaurant. 

Een serveerster wees Bert een tafel toe en vermeed 
daarbij zorgvuldig Jane en mij aan te kijken. Bert 
informeerde naar onze hobby’s en Jane vertelde 

honderduit over haar sportschool waar ze vier 
keer per week lesgaf terwijl Bert en ik de menu-
kaart bekeken. Bert knikte afwezig en bevestigde 
af en toe met een ‘zo zo’, ‘wat leuk’ en ‘goed hoor’. 
Er werd een fles rode wijn besteld. Het voorproe-
ven werd exclusief Bert aangeboden en ook tijdens 
de rest van het diner werden Jane en ik zo uitdruk-
kelijk genegeerd door het bedienend personeel 
dat het zelfs Bert begon op te vallen. Het personeel 
leek hun uiterste best te doen hun afkeer van de si-
tuatie alleen aan de niet-betalende gasten te laten 
merken. Ondanks Janes pogingen het dineren zo 
lang mogelijk te rekken kapte Bert haar geratel na 
een uur af en vroeg om de rekening. Hij betaalde 
met een briefje van honderd. 

Eenmaal boven liet hij een hartvormig bubbel-
bad vollopen, groot genoeg voor tien mensen. De 
dichtstbijzijnde muur was over de hele lengte be-
schilderd met een oranje cupido tussen twee rode 
gordijnen. Jane gooide alle potjes schuimende sub-
stantie leeg die ze kon vinden en ik glipte het water 
in terwijl Bert een extra champagneglas ging ha-
len. Helaas had de roomservice maar twee glazen 
bij de fles geleverd, dus kreeg ik mijn champagne 
in een waterglas. Toen Jane opstond om Bert in 
bad te helpen wees hij mij op haar mooie lichaam 
en vroeg of ze soms aan sport deed. 

Niet alleen luisterde hij niet naar wat wij zeiden, 
ook was er iets eigenaardigs aan zijn toon. Hij 
sprak als iemand die interesse veinst in de triviale 
prestaties van een jong kind. Mijn gereserveerd-
heid begon Bert op te vallen. Hij stelde voor dat wij 
samen de sauna ingingen. Na een ongemakkelijke 
stilte begon hij te vertellen. Zijn vrouw was onlangs 
overleden aan kanker, nadat hij haar jarenlang had 
verzorgd. Deze ‘dates’ waren zijn afleiding en hij 
vond dat er niets mis was met ‘lol hebben’. Bert 
keek mij voor het eerst rechtstreeks aan en vroeg 
of ik wist wat het was, ‘lol hebben’. Hij wachtte niet 
op mijn antwoord, maar verliet de sauna. 

Na deze vreemde defensieve monoloog voelde ik 
me de duurst betaalde sociaalwerker van Neder-
land. Het werd me steeds duidelijker waarom hij 
niet luisterde naar wat wij zeiden. Het was het ge-
luid van onbekommerd meisjesgekwebbel en de 
aanblik van gezonde jonge lichamen waar het hem 
om te doen was, na jaren in nabijheid van ziekte 
en angst voor de dood te zijn geweest. Voor dat 
doel moest ons gepraat voor hem wel slechts ge-
kwebbel zijn, en onze interesses trivialiteiten. Dat 
verklaarde ook het opmerkelijke gegeven dat een 
impotente man naar peperdure hoertjes gaat in 
plaats van een peperdure therapeut. Het ging hem 
om de vorm, niet om de inhoud van onze aanwe-
zigheid. Toch deed mijn begrip weinig af aan het 
onbehagen over de eenzijdigheid van die construc-
tie. Het vooruitzicht van een vol maandsalaris ten 
spijt. Toen ik even later uit de sauna kwam zat hij 
op de rand van het bed voor een breedbeeld-tv 
commentaar te leveren op het uiterlijk van cat-
walkmodellen, terwijl Jane naast hem de laatste 
resten champagne wegdronk.

De volgende ochtend kregen wij allebei een en-
veloppe met daarin 2250 euro in cash. Bert nam 
koeltjes afscheid met een ‘tot ziens’. Jane vertelde 

me tijdens de taxirit naar het station dat ze bin-
nenkort op vakantie gaat naar een verre bestem-
ming om ‘het een beetje leuk’ te houden. Dit doet 
ze vijf keer per jaar. Ook gaat ze regelmatig naar de 

kapper en masseuse, bezoekt ze dure restaurants 
en heeft ze haar oog laten vallen op een woning 
in de Amsterdamse binnenstad. De maandelijkse 
huur is meer dan het nettobedrag dat ze zou over-
houden aan deze avond. Over haar studieschuld 

sprak ze met geen woord meer. Ik vroeg haar wat 
ze van dit werk vond. Ze antwoordde met een op-
somming van redenen waarom dit geen hoererij 
was, maar eerder iets ‘zakelijk feministisch’ wat ik 
niet begreep. Wat ik wel begreep uit haar verhaal 
was dat het merendeel van het escortgeld werd 
besteed aan luxeartikelen om haar leven ‘leuk’ 
te houden. Ik vroeg of ze niet beter af was met 
een leuke baan, zodat ze de duistere kanten van 
haar escortbestaan niet hoefde te compenseren 
met dure spullen. Hierop legde ze me nogmaals 
uit waarom dit werk geen hoererij was maar een 
‘daad van emancipatie’ en praatte ze verder over 
haar vakantieplannen. Bij het station aangekomen 
kuste ze mij op de wang en voor ik het wist was ze 
verdwenen.          

In de trein naar Amsterdam zat ik met mijn bood-
schappentas, met daarin het nog steeds ongeopen-
de pakket seksspullen, op schoot toen Scarlet me 
sms’te. 

‘En, hoe was het? X’ 

Ik sms’te haar terug dat ze de volgende keer mooi 
zelf op date mocht gaan. 

De seksindustrie is vaak onderwerp van sensationalisme. Toch is weinig bekend 
over de achterkant van de betaalde liefde. Hoe schakel je over van een reguliere  
bijbaan naar een industrie die bestaat uit eufemismen, halve waarheden en bedrog? 
In een poging feit van fictie te scheiden ging redacteur Andrea Speijer-Beek  
undercover. Deel 2 van een tweeluik.    beeld /// Josephine eisses

De achterkant van het escortbedrijf
Deel 2: De Date

Het wAS HeM te 
DOeN OM Het GeLUiD 
vAN ONBekOMMerD 
MeiSJeSGekweBBeL
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OM Het LeveN 

‘LeUk’ te HOUDeN
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Koters
Tentamens, stages, baantjes en feestjes. En een kind. Sommige studenten 
hebben er één (of meer) en combineren de opvoeding ervan met hun studie. 
Onmogelijk of valt het allemaal wel mee? Vier FGw’ers over hun kroost.
Tekst /// aimée plukker   beeld /// Vera Duivenvoorden
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Samia Benhayyoun (1988) zit in het laatste jaar van de bachelor Europese 
Studies. ‘Al mijn vriendinnen wilden moeder worden, maar zelf had ik hele-
maal niks met kinderen.’ Toch was ze de eerste van haar vriendinnengroep 
die moeder werd, van twee kinderen: Lily (2009) en Jules (2013). ‘Ik heb een 
halfjaar studievertraging opgelopen na de bevalling van Jules, maar verder 
heb ik al mijn punten gehaald.’ Samia werkt ook nog één dag in de week als 
student-assistent en heeft met haar vriend een eigen bedrijf. Als je kinderen 
hebt, moet je wel goed leren plannen. Ook doe ik liever onderzoeksvakken, 
omdat ik die voornamelijk thuis kan doen.’

Nina Schuttert (1986) rondde afgelopen jaar de bachelor Europese Studies 
af. Momenteel reist ze met haar vriend Andrea en dochter Luna (2012) in 
een camper door Italië. Het land waar ze Andrea ook ontmoette. ‘Van het een 
kwam het ander en ineens was er een baby. Ik heb tijdens mijn bachelor even 
een break gehad, maar het was verder prima te combineren. Gelukkig krijg 
ik veel hulp van mijn ouders. Tijdens mijn zwangerschap heb ik trouwens 
één keer langer over mijn tentamen mogen doen, omdat ik nog chaotischer 
was dan anders. Verder voelde ik me prima: mijn scriptie heb ik geschreven 
terwijl ik hoogzwanger was.’

Adinda Hutter (1984) studeert aan de ILO (Interfacultaire Lerarenopleidin-
gen). Daarvóór deed ze de bachelor en master Religiestudies. Ze heeft vier 
kinderen: Merlijn (2001), Lovis (2004), Catootje (2009) en Jules (2013). 
‘Kinderen opvoeden is echt niet extreem zwaar: als je het kunstje eenmaal 
onder de knie hebt, is studeren met kinderen geen enkel probleem. Omdat 
je minder tijd hebt om de stof te leren, ga je er natuurlijk wel anders mee 
om. Je leert vooral flexibel te zijn.’ Een baan combineren met kinderen vindt 
Adinda zwaarder: ‘Voor ik aan Religiestudies begon, heb ik tweeënhalf jaar 
bijna fulltime gewerkt als bewindvoerder en schuldhulpverlener voor mijn 
eigen bedrijf. Dat vond ik veel zwaarder dan studeren. In mijn master ben ik 
trouwens niet de enige met kinderen.’

Ilja de Leeuw (1987) besloot toen ze acht maanden zwanger was van Tijl 
(2008) een 21+-toets te doen om alsnog te kunnen studeren. ‘Ik was bang 
dat het er anders nooit meer van zou komen.’ Ze rondde de bachelors Taal 
& Communicatie en Wijsbegeerte af in vierenhalf jaar en doet nu de master 
Wijsbegeerte. ‘Een oppas bleek in het begin een verademing en nu Tijl naar 
school gaat is het al helemaal makkelijk. Tijl heeft mij juist geholpen met stu-
deren: naast een ander wereldbeeld gaf hij mij ook discipline. Vóór Tijl was ik 
nogal chaotisch. Zonder hem had ik nooit twee bachelors kunnen afronden.’
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punt van Johans verwarde geest. Het zijn allemaal 
uitvergrote angsten uit Johans jeugd, waarmee hij 
eerst moet leren omgaan. Daarna kan hij pas ver-
der als schrijver.’ 

Is dat autobiografisch?
‘Nee. Maar er zijn wel parallellen. Zoeken naar een 
nieuwe weg, de confrontatie aangaan met het ver-
leden. Ik heb zelf ervaren dat ik iets met mijn jeugd 
moest, anders loop je vast. Daaruit is Moederkruid 
ontstaan. Het is clichématig om te stellen dat ie-
dere schrijver een moeilijke jeugd heeft gehad en 
daar op de een of andere manier over moet schrij-
ven. Maar voor mij gaat dat wel op. Ik heb als kind 
bijvoorbeeld situaties meegemaakt die, toen ik er 
later met andere aanwezigen over praatte, heel 
anders bleken te zijn geweest dan ik me herinner. 
Zoals Johan in het boek een verkeerd beeld bleek 
te hebben van wat er uiteindelijk in het strijkka-
mertje was gebeurd. Dat is interessant inspiratie-
materiaal. Niet iedereen schrijft over zijn verleden. 
Maar ik wel.’ 

De illustraties zijn heftig, zoals de tekening 
waarop Johans vader masturberend wordt 
afgebeeld.
‘Intens hè? Vanaf het moment dat ik begon aan 
Strijken heb ik gedacht: nú gaat het gebeuren. Ik 
heb het oude manuscript, waaraan Rudolf Maanen 
me altijd bleef herinneren, er weer bij gepakt. Het 
was ook vanaf het begin al duidelijk dat Rudolf de 

illustraties zou maken. Rudolf is kunstenaar, ik ken 
hem uit mijn jeugd. We hebben een zielsverwant-
schap. Hij heeft bij het illustreren van dit boek los 
van mij gewerkt en precies gemaakt wat ik bedoel-
de. De illustraties zijn mooi, krachtig, soms schok-

kend. Ze passen bij de tekst, en bij de stap die ik 
zet in mijn ontwikkeling. Een journalist zei eens: je 
vernieuwt je steeds. Maar zo zie ik het niet: het is 
een ontwikkeling.’

En strijken is daarin nu het hoogtepunt?
‘Het is het toppunt van wat ik nu kan.’ 

Nu bent u klaar met Johan. Wat gaat er 
gebeuren?
‘Toen het boek af was, volgde een moeilijke perio-
de. Ook fysiek; ik kreeg een adrenalineterugval. Ik 
had een aantal maanden nodig voordat mijn hoofd 
leeg genoeg was om aan iets nieuws te beginnen. 
In de loop van die maanden heb ik geprobeerd 
weer te schrijven, maar merkte ik steeds dat ik 
stiekem aan een deel twee van Johan begon. Geluk-
kig was het zomer en kon ik me goed amuseren 
met fietsen en met mijn kleinkind. En opeens 
kwam de inspiratie terug. Misschien schrijf ik ooit 
nog wel eens kinderboeken, maar nu ben ik begon-
nen aan een nieuw boek voor volwassenen.’ 

Elders neergestreken

14 Babel
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Als de deur van het atelier bij haar huis in  
Bergen open gaat, verschijnt daar Carry 
Slee zoals iedere Nederlandse student die 

ooit kind is geweest haar kent. De Slee zoals op 
de achterkant van boeken als Afblijven, een gebod 
waaraan maar weinig Nederlandse pubers ge-
hoor lijken te geven. Op de neus altijd een ander 
opvallend montuur, qua kleurstelling passend bij 
het sjaaltje om haar nek. De Slee die zich als geen 
ander weet te verplaatsen in de belevingswereld 
van jongeren. Te midden van kasten vol eigen en 
andermans werk schreef zij op een stapel A-4’tjes 
met zwarte pen Strijken, behalve een roman voor 
volwassenen ook een volwassen roman. Is Slee de 
jeugd voorbij?

U bent begonnen aan een nieuw hoofdstuk in 
uw carrière.
‘Ik voelde al een paar jaar dat ik iets anders wilde. 
Net zoals de hoofdpersoon in het boek; die moet 
ook nodig wat anders. Dat was soms moeilijk, 
want je kunt wel iets anders willen, maar je moet 
ook iets anders kúnnen. Vroeger kon ik dat niet. 
Ooit, nog voor mijn eerste boek, ben ik begonnen 
aan een manuscript dat ik naar De Bezige Bij heb 
gestuurd. Dat manuscript leek qua stijl en onder-
werp eigenlijk veel op Strijken: beide verhalen 
gaan over iemand wiens geest helemaal op hol 
slaat. Maar toen kon ik het verhaal nog niet als ro-
man vertellen, het waren losse flarden. Ik had de 
ervaring van het schrijverschap nodig om het af 
te maken. In de loop der jaren diende het manus-
cript zich steeds weer aan. Rudolf Maanen, de man 
die de illustraties heeft gemaakt in Strijken, kende 
het manuscript en bleef aandringen dat ik het zou 
oppakken. Ik heb dat de laatste jaren vaak gepro-
beerd, maar steeds had ik de rust niet om goed te 
zoeken. Door te mediteren heb ik daar ruimte voor 
gemaakt. Ik kon gaan zoeken in het onderbewuste. 
En nu is het gelukt.’

Als schrijver Johan van Tongeren stukloopt op de 
druk van zijn schrijverschap raakt hij in een psycho-
se. Strijken vertelt over zijn reis langs angsten uit 
het verleden. Confrontaties blijken nodig voor Johan 
om alles weer op een rijtje te krijgen.

strijken verschijnt niet bij Dutch Media, uw 
eigen uitgever, maar bij De Arbeiderspers.
‘Als ik het bij mijn eigen uitgever zou uitbrengen, 
zou het worden bekeken als gewoon een volgend 
boek. Maar ik ben echt een andere weg ingeslagen; 
het boek verdient de aandacht die daarbij hoort. 
Strijken moet in een andere markt terechtkomen. 
Er komen ook andere media op af, zoals de Volks-
krant en Kunststof TV. Het is niet puur op het com-
merciële gericht, maar ook op het schrijversvak als 
kunst. Ik hoop daarom dat er een publiek bij komt: 
dat de jonge, studerende generatie het oppakt. Ik 
zou het ook fijn vinden als ik mijn huidige publiek 
kan houden: ik vind Strijken zelf toch wel een echte 
Carry Slee.’ 

Hetzelfde soort aangrijpende thema’s?
‘En dat er humor en drama in zit. Dat veel mensen 
zich ermee kunnen identificeren. Niet iedereen 
zal een psychose hebben meegemaakt, maar ie-
der mens kent toch het gevoel iets te willen, maar  
vanwege drukkende omstandigheden iets anders 
te doen.’ 

De reis van de hoofpersoon begint wanneer hij 
wordt opgetild door een mythische vogel, die zijn 
vlucht uit de realiteit inluidt en hem naar onbeken-
de oorden vliegt.

Haalde u voor dit boek inspiratie uit andere 
hoeken? Het beeld van de vogel doet denken 
aan de mythe van Ganymedes, die, zoals 
Homerus beschreef, op bevel van de goden 
door een adelaar werd geroofd.
‘Nee. Ik vind het gewoon een mooi beeld; ik houd 
van mythische vogels. De vogel past binnen het 
verhaal, omdat mythe en realiteit in het boek met 

elkaar verweven zijn. Als Johan instort, is het zijn 
geest, verbeeld als de vogel, die hem meeneemt. 
Dit beeld past beter bij het verhaal dan bijvoor-
beeld dat hij een autootje voor de deur heeft staan 
waarin hij wegrijdt. Of een vliegtuigje. Inspiratie 
heb ik verzameld in mijn leven en haal ik uit de 
maatschappij. Het boek speelt zich bijvoorbeeld 
gedeeltelijk in Bergen af, omdat ik het goed ken. 
Ik vond het bij dit boek belangrijk dat ik de rea-
liteit gedetailleerd kon beschrijven, zoals de Am-
sterdamse Schoolhuizen. Dat vormt een mooi 
contrast met het mythische aspect van het boek. 
Ook een zelfbeeld als dat van Johan zie je vaak 
terug in de realiteit: hij is een succesvol schrijver 
die geleid wordt door zijn eigen ego. Overal waar 
hij komt, verwacht hij dat mensen hem kennen en  
aanbidden.’ 

En inspiratie uit andere boeken? Bonita avenue 
van Peter Buwalda in uw kast ziet er flink 
doorlezen uit.
‘Het was mijn vriendin die dat boek zo heeft aan-
gepakt. Ik houd wel erg van Bukowski en Kafka, 
maar sinds ik schrijf, lees ik niet meer zo veel. Het 
verstoort het proces van het schrijven. Je leest zo-
veel dat je soms denkt dat je iets zelf verzonnen 
hebt, maar je hebt het dan ergens anders gelezen.’ 

Bloederig wordt verteld hoe, op een van de mythi-
sche plekken waar Johan belandt, kunstenaars die 
niet in de smaak vallen door de papierversnippe-
raar worden gehaald. Met gevaar voor eigen leven 
geeft Johan zich bloot in poëzie. In een ander hoofd-
stuk wordt beeldend beschreven hoe Johans vader in 
het openbaar masturbeert.

Hoe verhouden uw vaak expressieve, schok-
kende beschrijvingen zich tot de werkelijkheid 
die u inspireert?
‘Je moet dingen op een intensieve manier vertel-
len, anders vertel je eigenlijk niets. Je moet beel-
den schokkend beschrijven, willen ze doordringen 
tot de lezer. Alleen zo kon ik het punt maken dat 
Johan zelfs als hij het bloederige tafereel van tevo-
ren heeft gezien en de gevaren heeft ervaren toch 
kiest voor de kunst. De vader verbeeldt het top-

De jeugdromans van Carry Slee (1949) waren jarenlang niet weg te denken uit 
de Nederlandse literatuur. Minder bekend is dat de vrouw met het modieuze 
brilmontuur ook boeken voor volwassenen schrijft. Deze maand brengt 
De Arbeiderspers haar vijfde grote mensenroman uit: Strijken. Met dit boek 
slaat Slee een nieuwe weg in.   Tekst /// Hanna Bijl en kim Schoof    beeld /// Daniel Webb
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Een blijvend probleem van de studentenpolitiek 
is echter dat er elk jaar bijna alleen maar nieuwe 
mensen in de raad zitten. Kunnen nieuwe raads-
leden dezelfde fouten maken, zich nog onbewust 
van de valkuilen in de studentenpolitiek? Gunnar 
de Haan, huidig voorzitter van de FSR namens 
mei, en Alex Tess Rutten, raadslid namens Ons kri-
tisch alternatief, zitten dit jaar voor het eerst in de 
raad. Tot het allerlaatste moment streden ze om 
het voorzitterschap. Rutten trok zich uiteindelijk 
terug. Rutten: ‘Er moest gewoon een voorzitter 
komen.’ Grappend: ‘Gunnar is zo oud, ik gun hem 
deze kans wel. Misschien dat ik volgend jaar voor 
het voorzitterschap ga.’

De Haan en Rutten kijken liever naar de toekomst 
dan naar het turbulente verleden. De Haan: ’Ik 
ben niet bang voor vergelijkbare praktijken. De 
FSR bestaat uit twaalf geschikte mensen; het is 
belangrijk om als eenheid op te treden.’ Rutten: 
‘We overleggen eerst alles met de raad voor we 
zaken openbaar maken. Ruzie is niet werkbaar. 

Het feit dat de meeste mensen nieuw zijn en maar 
één jaar in de raad zitten is onhandig, aangezien 
het inwerken lang duurt, maar het zorgt ook voor 
nieuwe ideeën.’ De Haan: ‘Precies. Iedereen heeft 
een frisse blik.’

Nieuwe ideeën, die hebben ze. Rutten: ‘Bij Ons wil-
len we meer macht naar de studenten en docenten, 
in plaats van het bestuur. Ook willen we dat stu-
denten samen met docenten eigen vakken kunnen 
samenstellen en hun onderlinge contact verbeterd 
wordt door ‘common rooms’, een soort openbare 
huiskamers met gratis faciliteiten. Daarbij mag 
de UvA bewuster zijn van de rol van de Faculteit 
der Geesteswetenschappen in de maatschappij.’ 
De Haan: ‘Alle aandacht – en al het geld – gaat te-
genwoordig naar de bètafaculteiten. Terwijl onze 
geesteswetenschappenfaculteit het beste scoort 
van heel Nederland. Daar zou de UvA best trots 
op mogen zijn. Ook moet de begeleiding van de  
studenten beter worden, zeker met het BSA. Alle 
studies zouden mee moeten doen aan de 21e 

eeuw. Gooi hoorcolleges en samenvattingen van 
werkgroepen online. SIS mag ook wel eens wer-
ken, overigens.’

Volgens Bendermacher hebben studenten geen zin 
om zich bezig te houden met studentenpolitiek. ‘Je 
zou de FSR kunnen vergelijken met de water-
schappen. Pas als er echt iets speelt, bemoeien de 
studenten zich ermee. Studentenpolitiek is niet 
sexy.’ Wat vindt Rutten daarvan? ‘Studentenpoli-
tiek is wel degelijk belangrijk. We gaan het echter 
niet sexy maken. De FSR zou zich meer moeten 
richten op partijpolitiek. Als partij kunnen we ons 
sterk maken en zijn we zichtbaarder voor de  
student, zo is het duidelijker dat we de student 
vertegenwoordigen.’ De Haan: ‘Ik ben tegen partij-
politiek. Je stemt op iemand voor de grote gedach-
te achter de partij, niet de partij zelf. De invloed 
van de student is wel van groot belang, daar zijn 
we het over eens.’ 

De FSR kent zijn oorsprong in de Maagden-
huisbezetting van 1969. Studenten konden 
vanaf dat jaar eindelijk meepraten met het 

universiteitsbestuur over kwesties als de aan-
wezigheidsplicht en herkansingsmogelijkheden. 
Sinds de rechten van de FSR zijn vastgelegd, zijn er 
wel enkele dingen veranderd. Zo is de macht van 
de FSR aanzienlijk ingeperkt en heeft de UvA en-
kele structurele veranderingen ondergaan. 

Desalniettemin heeft de FSR nog altijd veel te zeg-
gen over de gang van zaken binnen de faculteit. De 
raad was in 2012 bijvoorbeeld verantwoordelijk 
voor een compensatieregeling en het tegenhouden 
van vakclustering. Een jaar later werd een voorstel 
voor een flexibeler bindend studieadvies gerea-
liseerd. Op aandringen van de FSR werd ook een 
landelijk platform voor kleine talen opgericht om 
het talenonderwijs in Nederland te beschermen.

Deze resultaten kwamen niet allemaal even soepel 
tot stand. Jasper Bendermacher, raadslid van 2010 
tot 2012 namens UvASociaal: ‘De studentenpoli-
tiek draait om macht en persoonlijke verhoudin-
gen. Als mensen onderling niet kunnen samenwer-
ken, heb je als raad een probleem. Zo ook in mijn 

eerste jaar als raadslid. Het was een teringzooi.’ 
In 2010 ontstonden er problemen binnen de mei-
fractie; na een interne machtsstrijd werd niet de 
lijsttrekker van verkiezingswinnaar mei voorzitter 
van de raad, maar iemand anders uit de partij. De 
verhoudingen waren voor de rest van het jaar op 
scherp gezet.

Het jaar daarop verliep nog turbulenter. In 2011 
richtte een voormalig lid van partij mei een nieu-
we studentenpartij op: Ons kritisch alternatief. 
Het doel van deze partij was het grondig hervor-
men van de universiteit en het doorbreken van de 
hegemonie van de andere twee partijen. Bender-
macher: ‘De oprichting van Ons was eigenlijk een 
soort vadermoord. Sam de Nijs (oprichter van Ons, 

red.) heeft mei goed op haar plek gezet. Minder 
bier en meer inhoud was zijn streven. Er moest 
een einde komen aan de “fascistische praktijken” 
van partij mei.’ Nu er plots drie in plaats van twee 
partijen deelnamen aan het raadsjaar, verliep ook 
de verdeling van belangrijke posten stroef. Een 
tweestrijd om de post Voorlichting & Communica-
tie barstte los en leidde uiteindelijk tot het vertrek 
van een mei-lid en de schorsing van een UvASo-
ciaal-lid door zijn eigen partijbestuur. Hij zou het 
mei-lid hebben weggepest. 

Dit alles ging gepaard met de nodige achterka-
mertjespolitiek. Zijn deze politieke spelletjes wel 
nodig? En schaden ze de student? Ja en nee, vindt 
Bendermacher. ‘Te veel partijpolitiek gaat ten kos-
te van het rendement. Mensen kunnen zich walge-
lijk misdragen. Daar moet je tegen kunnen en het 
niet persoonlijk opvatten. Alle turbulentie van die 
periode had ook positieve kanten: tegen het einde 
van het jaar werd duidelijk dat men binnen de FSR 
anders met elkaar om moest gaan. Er moest een 
betere samenwerking komen.’ Uiteindelijk resul-
teerde dit in een zeer productief jaar met een ge-
wonnen geschil over de eerder genoemde vakclus-
tering en compensatieregeling als kers op de taart.

Journalistiek rEporTagE Journalistiek rEporTagE 
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Borgen is er niks bij: raadsleden die van partij wisselen, moties van wantrouwen, 
relaties binnen de raad, achterkamertjespolitiek en schorsingen. In de Facultaire 
Studentenraad van de FGw speelt het allemaal. In hoeverre leiden deze politieke 
spelletjes af van het doel van de FSR, namelijk het behartigen van studenten-
belangen?   Tekst /// aimée plukker en Freek ronner   beeld /// nationaal archief

‘Studentenpolitiek is niet sexy’

Het gebeurt niet vaak, maar af en toe kom ik een nieuwsbericht tegen waar 
ik oprecht bang van word. Ik ben opgelucht dat te kunnen zeggen, aangezien 
mijn overgesocialiseerde persoon zich schuldig voelt over de hardvochtigheid 
waarmee gifgasaanvallen, aardbevingen en overstromingen mij doorgaans 
Siberisch laten. De werkelijk angstaanjagende dingen zijn namelijk verpakt 
als vrolijke mededelingen van wetenschappers of bedrijven die  ‘innovaties’ 
presenteren aan ons, welwillend publiek. Voor een technologieschuw indi-
vidu – ik plakte mijn laptopcamera uit paranoia af met een pleister – is de 
vingerafdrukherkennende iPhone 5s een onaangename reminder aan het feit 
dat je altijd en overal in de gaten kunt worden gehouden door de elektronica 
die je met je meedraagt. 

Het meest recente nieuwsbericht dat mij op de kast joeg onthulde hoe Google 
haar werknemers motiveert beter te presteren door middel van ‘het bevor-
deren van de emotionele intelligentie.’ Mindfulnessmeester Chade-Meng Tan 
reisde af naar Silicon Valley om zijn tweemaal daagse positive thoughts-man-
tra te promoten. Na een sessie kreeg meester Tan zelfs een mail van een werk-
nemer die zei ‘de gelukkigste dag in zeven jaar’ te hebben gehad. Mindfulness 
zou goed zijn voor carrière, teambuilding en bedrijf en heeft zelfs ‘goedheid 
en wereldvrede’ tot gevolg. Aldus Tan.  

Ik las het toch nét iets anders. 

Er kunnen nog geen drones, PRISM en iPhones 5s – goedheid en wereldvrede, 
mind you – worden uitgevonden zonder enige menselijke bijdrage. Daarom 
moet de Mindfulnessmeester jou als werknemer met psychologische trucjes 

laten vergeten dat je de baan al zeven jaar haat en je in plaats daarvan doen 
geloven dat je graag de taak van radar in de techno-industriële machine ver-
richt. De kans je autonomie op te eisen door op zoek te gaan naar manieren 
om je zonder kunstgrepen goed te voelen – en naar een andere baan – wordt 
je ontnomen door je te hersenspoelen om je te laten geloven dat je een com-
puternerd wil zijn. Met de beste bedoelingen, natuurlijk. Want ‘gelukkige 
werknemers zijn productieve werknemers.’ Wat aardig.

Maar waarschijnlijk zie ik ze vliegen. Er is geen reden achterdochtig te zijn 
wanneer menslievendheid moeiteloos samengaat met grotere winsten voor 
de baas en een verhoogde productie van militair inzetbare technologie door 
middel van Mind(control)fulness. Juist ja. 

Paranoia

Tekst /// andrea Speijer-Beek    beeld /// nathan van kleij
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de oude stedenmaagd

H et was een verontrustend  
moment waar ik deelgenoot 
van was toen ik boekhandel Ma-

tras verliet. Vóór de zestiende-eeuwse  
Lakenhallen op het centrale marktplein 
stond een levend standbeeld van Ma-
gere Hein indrukwekkend met zijn zeis 
te maaien. Een oude vrouw, slecht ter 
been, kwam langs wandelen en wierp 
het standbeeld een vrolijk kushandje 
toe. Daar moest ik over nadenken, ter-
wijl ik dromerig naar de tram liep. Dat 
is de stedelijke volkssport hier: pein-
zend, op je dooie kuiertje door het park 
flaneren terwijl de zon goudgeel door 
de herfstbomen valt en de kastanjes 
over het asfalt rollen. Gedachten over 
de kunst om het leven te kunnen rela-
tiveren en de ironie van een moeilijk 
lopende vrouw die de Dood een kus-
handje toewerpt, kwamen in me boven-
drijven.

Mijn kans om eens fijn verder te mijme-
ren kreeg ik echter niet: op de hoek van 
het Plantypark met de Dominikańska-
straat werden mijn gedachten ruw on-
derbroken door een knoflookverkoop-
ster met een rood-wit geblokte 
hoofddoek. Het is een fenomeen dat 
hier vaak voorkomt: ouden van dagen 
die interessante waren verkopen. Denk 
aan krakelingen, paddenstoelen, stuk-
ken gerookte schapenkaas uit de ber-
gen of lucifersdoosjes met Johannes 
Paulus de Tweede erop. In dit geval dus bollen 
knoflook waar de steel nog aan zit. Zo koop ik ze 
graag. De steel kan je niet eten, maar het staat zo 
leuk in de fruitmand. Vandaag wilde ik mijn laatste 
złoty’s echter bewaren voor een tramkaartje, en 
dat vertelde ik de oude dame. Ze lachte kakelend 
– zoals het oude knoflookverkopende vrouwtjes 
betaamt – en vertelde me olijk dat ik haar altijd 
kan bellen, mocht ik van gedachten veranderen. De 
tram klingelde een vrolijke ijscomanbel toen ik bij 
de tramhalte aankwam en reed voor mijn neus 

weg. ‘Kurwa,’ vloekte een verhitte 
oma met een bontjas naast me, wat in 
deze context zoveel betekent als god-
verdomme. We werden smakelijk uit-
gelachen door een grijzende dame 
met een grote zonnebril die op een 
terras een halve liter bier zat weg te 
werken. Het duizelde me, toen ik be-
sloot de tram te laten zitten en mijn 
weg door het park vervolgde. In vijf 
minuten tijd had ik vier oude vrou-
wen gezien die je met een gerust hart 
‘bazen’ kon noemen. Of eigenlijk: ba-
zinnen. Ik sjokte voort en bedacht me 
dat zij niet de eersten van dit soort 
waren die ik in Krakau heb gezien. Al 
vaker aanschouwde ik een grootmoe-
der met lippenstift die stout glimla-
chend in haar eentje een enorm stuk 
szarlotka (Poolse appeltaart) veror-
berde, met een paraplu een duif op-
joeg of giechelend naar een bloot 
beeld wees. Europese steden hebben 
een stedenmaagd, een vrouwelijk 
symbool van de stad. ‘Amsterdam is 
blond, want ik val op blond,’ schreef 
Martin Bril ooit. Krakau is zonder 
twijfel een dame op leeftijd met een 
lila mantelpak en een klein handtasje, 
waarin naast een lippenstift en een 
flesje wodka een zakje roomtoffees 
zit. Ze is als de stad zelf: oud, niet al te 
groot, maar vol verrassingen. Niet 
voor niets is het hier in de tram een 
diep ingesleten traditie om op te 

staan voor ouderen, en kun je een boze blik of een 
standje verwachten als je dat niet doet. Maar dat 
laatste betreft alle ouderen, bedacht ik me, ook de 
oudere heren. Ik vroeg me af waar zij waren. Het 
antwoord kwam snel: op een gietijzeren bank zat 
een rimpelige man met haar uit zijn oren. Met een 
kartonnen colabeker bedelde hij om geld. ‘Voor 
bier’ stond er op het bordje dat hij vasthield. Tegen 
zoveel eerlijkheid was ik niet opgewassen. Ik gaf 
hem mijn laatste kleingeld en verzonk in gedach-
ten terwijl ik het herfstige park uitliep. 

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: excentrieke oma’s.   
Tekst /// Jesse Beentjes   beeld /// Vera Duivenvoorden

columns&opinie JESSE

Wie regelmatig in het P.C. Hoofthuis komt, zal het 
vast niet ontgaan zijn dat je hier naast studeren 
óók kunt sporten. Wanneer je op de trap naar de 
eerste verdieping loopt, durf ik te wedden dat je 
weleens een blik naar beneden hebt geworpen, 
waar mensen zich staan uit te sloven op een 
loopband of crosstrainer. Maar er is meer. Het 
Universitair Sport Centrum (USC) biedt, naast de 
cardio- en fitnessapparaten, een breed scala aan 
groepslessen aan. Zo ook in het P.C. Hoofthuis. 
Alles komt aan bod: pilates, spinning, total body 
workout, combat, core power en zumba. Aan mij 
de taak om laatstgenoemde eens aan den lijve te 
ondervinden.

Het is vrijdagmiddag, vier uur. Mijn groepsgeno-
ten druppelen binnen, soms samen maar vaak 
alleen, in alle soorten en maten. In totaal zijn 
we met zijn dertienen. Onze instructrice, Laura, 
komt vrolijk binnenwandelen. ‘Goedemiddag 
allemaal! Hebben we er een beetje zin in?’ vraagt 
ze, terwijl ze een aantal van ons met een blik van 
herkenning toeknikt. Vanaf het moment dat ze de 
muziek aanzet staat mijn verstand op nul. Zonder 
er teveel bij na te denken doe ik de dansjes na die 

onze enthousiaste en ritmische instructrice ons 
voordoet, maar wanneer ik een blik in de spiegel 
werp, lijk ik meer op een boerin op klompen dan 
een zwoel dansende Latina. Terwijl we met onze 
heupen schudden, in onze handen klappen en 
hoge sprongen maken hoor ik salsamuziek, me-
rengue, hiphop en reggaeton voorbij komen. 

Laura legt ons duidelijk en geduldig uit wat we 
moeten doen en hoe we moeten bewegen. De 
danspasjes zijn goed te volgen en worden gedu-
rende de workout ook steeds leuker, omdat we 
alles steeds sneller onder de knie krijgen. Laura 
knikt ons vaak bemoedigend toe. Haar enthou-
siasme werkt aanstekelijk: in de laatste minuten 
van de les geef ik alles. Ik zwaai met mijn armen, 
ik spring, ik draai rondjes en ik schud met mijn 
borsten. Na de les ben ik kapot, maar voldaan. 
Ik was zeker niet de beste van onze groep, maar 
oefening baart kunst.

Wat: groepsles Zumba
Waar: PC Hoofthuis (maar ook: sportcentrum 
Universum, Amstelcampus en ClubWest)
Hoeveel: €154 (1 jaar, onbeperkt), €114,50 (1 

jaar, 1x per week), €52,50 (half jaar, 10x)
Website: www.usc.uva.nl

BeoorDeLIng: 

‘Named after the writer Charles Bukowksi, this 
bar is breathing his love for alcohol, women and 
literature’, zo valt er te lezen op de website van 
Bar Bukowski. Sinds voorjaar 2013 is Bukowksi 
geopend aan het Oosterpark. 

Vol verwachting stap ik op een maandag-
avond de bar binnen, met een tientje 
voor de alcoholische versnaperingen  
en een goed boek op zak. Een grote, 
modern verlichte bar middenin de ruimte 
wordt bezet door een gemêleerd publiek 
met ingewikkeld uitziende drankjes: 
helder rode sapjes met drijvende stukken 
fruit en koppen koffie die ter plekke 
geflambeerd worden. Nadat ik een kwar-
tiertje heb rondgekeken vraagt de vlotte 
barman met dito kapsel of ik ook een 
ingewikkeld drankje wil. Ik heb niet zo’n 
zin in geflambeerde koffie, dus ik ga voor 
het rode sap. 

Slurpend aan het rietje ga ik op zoek 
naar tekenen van Bukowksi himself. Aan de muur 
hangt een ietwat scheef typemachinetje waar een 
vel papier met het gedicht All the way uitkomt. 
In de deuren van de wc’s zitten glazen ruitjes 

met daarachter een boek van de grote schrijver. 
Women voor de vrouwen-wc en Notes of a dirty 
old man voor die van de mannen. Mijn drankje is 
lekker zoet, maar bevat verrassend weinig alco-
hol. Voor mijn boek is niet veel plaats. De tafeltjes 
zijn klein en duidelijk gemaakt om aan te praten 

(over vrouwen dan maar?) en aan de uitvergrote 
vensterbanken aan het raam zitten onhandige 
kleine draaikrukjes waar je zo vaak mogelijk van 
wilt opstaan (om extra alcohol te bestellen). 

Waar ik bang voor was lijkt waar: er moest een 
hip thema gekozen worden waaraan de bar zijn 
identiteit kon ontlenen en dat thema moest links-
intellectueel zijn: Bukowksi lijkt een logische 
keuze. Iedereen kent de naam, maar stiekem 

heeft niemand zich er ooit aan gewaagd. Een 
werk van de schrijver aan de muur, eentje 
op de wc, een nostalgisch lettertype voor 
de wijnkaart en voor de rest barmannen uit 
de eenentwintigste eeuw en een bekende 
set loungemuziek. Bukowski is een prima 
café om je mede-FGw’ers mee te imponeren. 
Maar als je een goed boek wilt lezen of grote 
glazen jenever wilt wegdrinken met oude 
flirterige mannetjes kun je beter een middag 
in het Oosterpark zitten. 

Wat: Bar Bukowksi
Waar: Oosterpark 10
Hoeveel: €3,50 voor een glas wijn, €2,40 
voor een cappuccino
Website: www.barbukowksi.nl

BeoorDeLIng:

Drank, vrouwen en literatuur?

Tekst /// anne Wijn

Trilbillen en bounceborsten

Tekst /// minthe Lok

columns&opinie rECEnSIES
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krAkAu IS zonder 
twIjfel een dAMe op 
leeftIjd Met een lIlA 

MAntelpAk en een 
kleIn hAndtASje
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H eel vroeg is het, deze donderdag. Koud ook, op het pontje, ondanks 
de zon. We zijn op weg naar de woonboot van René Gude, huidig 
Denker des Vaderlands. Als Gude opbelt, zijn we al zo’n tien minu-

ten verdwaald. ‘Het is bij dat groene hekje, de deur is open, loop maar ge-
woon door!’ Koffie schenkend uit een enorme thermoskan – ‘Stroopwafel?’ 
– brengt hij vandaag een ode aan De Geest. De géést? Gude: ‘Ja! Wat zou een 
geesteswetenschapper in godsnaam zonder moeten?!’

Geest = cultuur
De Geest it is. Ter onderscheiding plaatst Gude lichaam en ziel bij elkaar en 
situeert hij de geest in de ruimte die buiten dat individu bestaat. Het lichaam 
is een verzameling botten en spieren en de ziel het huis der gemoedstoestan-
den, bewoond door wil, voorstelling en empirische indrukken. De ziel en het 
lichaam behoren toe aan de ‘zijnden’; individuen met een gemoedsleven en 
met benen die kunnen breken. Gude: ‘De geest is datgene wat het individu 
overstijgt, dat wat wij gezamenlijk doen of vinden dat we moeten doen. De 
geest is iets collectiefs, het is de inter-esse, ofwel datgene dat tussen de men-
sen bestaat. Een typisch voorbeeld van een geestesfenomeen is democratie, 
dat is niet te herleiden tot een enkel individu. Een onderwijssysteem, nog zo 
een. Gude lacht, omdat ik nog steeds een beetje verbijsterd kijk. Goed, een 
citaat van de Duitse filosoof Schelling dan, om zijn verhaal te illustreren: ‘In 
de mens slaat de natuur haar ogen op, en aanschouwt zichzelf.’ Want met die 
zelfbeschouwing begint cultuur, daar zijn ons wereld- en zelfbeeld ontstaan 
– in en door onszelf. ‘De geest is daarmee bijna synoniem voor cultuur, en ei-
genlijk voor alle wetenschap, dat uiteindelijk een geestesproduct is. Binnen 
die wetenschappen hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij de wereld 
tegemoet treden. Wij máken ons begrip van de wereld. En uiteindelijk zijn 
wij dus nog in staat die wereld te veranderen ook. Samen.’

art deco, of manhattan
Vanwaar die interesse in de geest? Gude studeerde sociale wetenschappen 
omdat hij wilde leren over de samenleving. Teleurgesteld dat de docenten 
aan de faculteit er niet in slaagden een definitie te geven van het woord so-
ciologie, besloot hij zich te storten op het fenomeen van de wetenschap zélf. 
Hij ging filosofie studeren. Wat hem al die jaren is blijven interesseren, is wat 
hij ‘de gezamenlijke mentaliteit’ noemt. ‘In het collectief – de geest – worden 
onze individuele vermogens in eerste instantie gewekt. Het individu kan  
geïnspireerd raken door dat collectief, en ontwikkelt zich vervolgens moge-
lijk daarbuiten. Maar fundamenteel zijn wij totaal collectieve wezens. Als je 
goed kijkt, is het allemaal in die geest te doen.’ Dat mensen een beetje crea-
tief en origineel worden, de vrijheid nemen om zich los te denken van de 
geest, en vervolgens de moeite nemen om dat te delen met het collectief, dat 
vindt Gude geinig. Bovendien is het de opmaat naar iets eigens. ‘Maar het 
doel moet zijn om een bijdrage te leveren aan de geest van onze tijd.’ Wat rest 
de ziel die geen aansluiting vindt bij dat collectief? De mensen die geen 
greep hebben op de wereld? ‘Die vallen eruit. Dan ben je depressief, of heel 
eenzaam. Angstig. Of ontzettend woedend. Maar dat is een vraag naar wan-
neer het misgaat. Wat mij écht interesseert is dat wat er wél tot stand komt 
tussen mensen. En dat hoef je niet alleen te benaderen vanuit hen die er uit 
vallen. Je kunt ook kijken naar Manhattan, of Art deco, naar dat wat wél lukt.’ 

Begeesterd door 
De geest 
Elke maand brengt een inspirerend persoon een ode 
aan zijn of haar favoriete boek, film of andersoortige 
cultuuruiting. Deze keer is het woord aan de Denker 
des Vaderlands: René Gude (1957).
Tekst /// noor kuijpers   beeld /// Daniel Webb
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D e deurbel doet me opschrikken uit mijn gedachten. Leon staat op om 
het bestelde Chinese eten in ontvangst te nemen. Ik blijf naar de TV 
staren: nieuws over Syrië en te dikke kinderen op basisscholen. 

Een paar maanden geleden was ik zelf op dit nieuwskanaal te zien. De ver-
slaggever vertelde dat ik dode konijnen voor de deur van mijn ‘ex-geliefde’ 
gelegd zou hebben. Konijnen, hoe komen ze erbij. Vogels waren het, ik weet 
het nog heel goed. ‘Birds don’t fly’ zong Anouk door mijn iPod mijn oren in. If 
being myself is what I do wrong / Then I would rather not be right. Ik was een 
geklapwiekte vogel, een vogel die het vliegen en de vrijheid was ontnomen. Ik 
zocht dode vogels in het park, fotografeerde ze en stuurde ze op. Geen reactie. 
Het kwam blijkbaar niet in hem op wat ik ermee bedoelde. De man voor wie 
ik mijn leven verwoest heb. Het kwam niet in hem op.

Toch dwalen mijn gedachten, zoals altijd, weer verder af naar de periode 
waarin alles leek te gaan lukken. Zoals Dominique Strauss-Kahn zijn Anne 
Sinclair had, zo zou hij mij hebben. Ik was wat hij nodig had. Een vrouw die 
taboes niet schuwt en die het niet uitmaakt als je de avond ervoor niet thuis 
bent gekomen. Een vrouw die als een slet over het matras kruipt en daarna 
het financiële nieuws met je bespreekt. Die alles doet waar je echtgenote vies 
van is en die nog slimmer en mooier is ook. Het is zo. Het is zo.

Toen je benoeming voor De Nederlandsche Bank eraan zat te komen, ging het 
ineens mis. Ze zaten niet op iemand te wachten die, zo zeiden ze, net zoals 

Duisenberg, in de greep was van een ‘getikt wijf ’. Gretta Duisenberg is een 
antisemiet. Ik ben geen antisemiet. Ik zeg gewoon wat ik vind. Toevallig ben ik 
dol op joden. Ik ben geen getikt wijf. Ik ben geen Gretta Duisenberg.

Leon geeft me een bak met Pekingeend aan. Ongemerkt ben ik gewend ge-
raakt aan dit armoedige interieur, deze Ikea-tweezitter. Het appartement van 
een middenklasse loodgieter in New York. Waar kon ik anders heen: mijn ei-
gen appartement in Brooklyn staat te huur om aan de loonstrook van mijn 
advocaat tegemoet te kunnen komen. Mijn advocaat, een topadvocaat. Ik kon 
niet aankomen met een middelmatige collega of iets dergelijks. Een dure ad-
vocaat en een nog duurdere jurk: zo moet het gaan in de rechtszaal. Leon was 
niet verwonderd dat ik bij hem aanklopte: hij had per slot van rekening mijn 
borgsom betaald. Hij begrijpt me, zegt hij. Wat weet hij er nou van. 

Dat is misschien wel het ergste, dat ik voor Leon geen geheimen heb. Geen 
schrijnend, kloppend gevoel in mijn middenrif. Er is niets wat niet mag, niets 
wat helemaal van mij is. We eten Chinees op de bank. Dit is altijd mijn grootste 
angst geweest: om een gewoon leven te hebben.  

Heer en meester
Tekst /// Doortje Smithuijsen   beeld /// Bob Foulidis

ze zAten nIet te wAchten op IeMAnd dIe 
In de greep wAS vAn een ‘getIkt wIjf’
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Liever geen bumpersticker
Aan welk bijzonder gedicht geeft een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze keer hoogleraar Europese studies 
en jurylid van de VSB Poëzieprijs Joep Leerssen (1955), die met ons zijn passie voor het gedicht ‘Brod und Wein’ van 
Friedrich Hölderlin deelt.   Tekst /// Doortje Smithuijsen en azra teijen   beeld /// Daniel Webb 

Brod und Wein (fragment)

Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,
und, mit Fackeln geschmückt, rauschen die Wagen hinweg.
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,
und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt
wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen,
und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt.
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, daß
dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann
ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen
immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken,
und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.
Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,
sieh! Und das Schattenbild unserer Erde, der Mond
kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht, kommt,
voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns,
glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen
über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.
 
Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen und niemand
weiß von wannen und was einem geschiehet von ihr.
So bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen,
selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so
will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum
ist noch lieber, wie sie, dir der besonnene Tag.

G epikeerd was Joep Leerssen toen we hem, 
wegens beperkte ruimte, vroegen of hij 
misschien een korter gedicht – en het liefst 

een in het Nederlands – wilde kiezen. ‘Wil Babel 
de boodschap uitdragen dat cultuur gemakkelijk 
moet zijn en niet te veel ruimte in beslag moet 
nemen?’ mailde hij. Daar had deze hoogleraar een 
punt. Babel moest buigen. 

Voor aanvang van het interview stelt Leerssen nog 
even dat juist studenten Geesteswetenschappen 
weerstand zouden moeten bieden aan het idee 
dat poëzie leuk of makkelijk moet zijn. ‘Anders is 
Herman van Veen een goede dichter en had Babel 
zich beter Urk kunnen noemen.’ Zijn korte betoog 
sluit hij af met ‘eind goed, al goed’ en begint dan 
enthousiast te vertellen over zijn keuze. ‘Ik zat ook 
te denken aan iets van Jorge Borges, maar uitein-
delijk is “Brod und Wein” het gedicht dat ik steeds 
weer met de meeste bewondering lees. Als het een 
beetje hoog gegrepen is, is het misschien ook in-
spirerend.’

Grieks in het duits
‘Friedrich Hölderlin heeft het grootste gedeelte 
van zijn leven een beetje gevegeteerd. Hij had een 

pijnlijke liefdesrelatie met een getrouwde vrouw 
en werd daardoor gek. Hölderlin was een vernieu-
wende denker in zijn tijd. De poëzie loopt eigenlijk 
ook vooruit op de opgeschreven filosofie.’ Volgens 
Leerssen is ‘Brod und Wein’ dan ook geen minima-
listisch gedicht met een paar leuke woordspelin-
gen: het bevat het beste van de klassieken en van 
de romantische dichtkunst. 

Door het niveau van het taalgebruik moet je het 
gedicht op drie niveaus tegelijkertijd lezen, vertelt 
hij. ‘Dit is als het vijfde level in een computerspel. 
De Duitse taal wordt ingezet in de Griekse vorm: 
de dactylus. Dat herken je als je Homerus of Vir-
gilius hebt gelezen.’ Citerend laat hij dit ritme ho-
ren, dat volgens hem een kalme schoonheid aan 
de Duitse taal geeft. ‘Ook de zinnen zijn “Grieks”. 
Je moet de zin op de goede manier ontleden om 
te ontdekken wat de syntaxis is. De onderwerpen 
van een zin hebben vaak twee gezegdes in het ge-
dicht. Daardoor wordt de betekenis heel langzaam 
prijsgegeven. Op een wondermooie wijze geeft 
Hölderlin een romantisch beeld van een Duits 
stadje dat in slaap valt.’ Leerssen vindt de woord-
keus - waarmee de dichter dit beeld schetst - in 
elke zin fantastisch. ‘Een Nederlandse dichter van 

het jaar 2000 zou rond één zo’n zin het hele ge-
dicht maken!’

Poëzie als uitdaging
Vandaag de dag zijn gedichten volgens Leerssen 
vaak uitgekauwd post-romantisch. Zelf schrijft hij 
sinds de puberteit geen gedichten meer. ‘Ik heb 
wel een beetje proza geschreven, maar dat is een 
hobby. Andere mensen gaan hengelen naar vissen.’ 
Hij leest liever gedichten die over iets anders gaan 
dan ‘oei, wat heb ik toch weer een heftige emoties 
vanavond’. ‘Poëzie moet een beetje filosofisch of 
cerebraal zijn. Dat vind ik uitdagend.’ Het gedicht 
van Hölderlin bevat volgens Leerssen alles, zonder 
dat de dichter te koop loopt met de symboliek. De 
titel alleen al verwijst bijvoorbeeld naar een chris-
telijk symbool, maar het gaat ook over de twee 
helften van het menselijk leven: ‘“Brod” is het le-
ven bij dag en “Wein” is de dronkenschap die ’s 
nachts komt.’ Leerssen vergelijkt het gedicht met 
een scriptible, een tekst die de lezer dwingt om er 
zijn of haar eigen betekenis aan te geven. ‘Dit ge-
dicht is geen simpele bumpersticker die zich als 
poëzie verkoopt, maar iets waar je echt je tanden 
in moet zetten.’ 

kunst&literatuur LofDICHT

Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten
und versuchet zu Lust, eh’ es die Not ist, den Schlaf,
oder es blickt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin,
Ja, es ziemet sich ihr Kränze zu weihn und Gesang,
weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Toten,
selber aber besteht, ewig, in freiestem Geist.
Aber sie muß uns auch, daß in der zaudernden Weile,
daß im Finstern für uns einiges Haltbare sei,
uns die Vergessenheit und das Heiligtrunkene gönnen,
gönnen das strömende Wort, das, wie die Liebenden, sei,
schlummerlos und vollern Pokal und kühneres Leben,
heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben bei Nacht.

Friedrich Hölderlin 

kunst&literatuur DE HokJESagEnDa

6 november: a.s.v. Gay Borrel
Café Bordó – Nieuwe Nieuwstraat 20 – kostprijs afhankelijk van je drinkgedrag
Probeer, zelfs maar voor een avond, iets anders uit dan je stamkroeg. A.S.V. Gay herinnert je er immers 
aan dat seksualiteitsbeleving niet altijd even vanzelfsprekend is. Iedereen is op deze borrelavond 
welkom, maar LGBT’s krijgen positieve discriminatie. Zij die het lastig vinden om alleen te komen, 
kunnen via de organisatie een buddy aanvragen.

11 november: volkseten vegazulu
Joe’s Garage – Pretoriusstraat 43 – €4 of donatie
Je bent wat je eet. Als je eens iets anders wil zijn dan een vetgemest en brutaal 
behandeld stuk vlees, dan is de volkskeuken iets voor jou. Kook met gelijkgezinden 
op een goedkope en ethisch verantwoorde manier. Eet je maaltijd met trots en voel je 
moreel superieur, maar verkondig het niet te luid: sommige tafelgenoten zijn flexitariër.

13 november: arnon Grunberg ontmoet Fred teeven, 
Pieter Bogaers en Hein de Haas
De Balie – Kleine Gartmanplantsoen 10 – €8,50
‘O tempora, o mores!’ De hedendaagse activist heeft over de zaak-Dolmatov 
niet alleen een mening, zijn betoog is ook onderbouwd. Maak kennis 
met de geslepen retoriek van politici, schrijvers en rechtsspecialisten. 
Leer van de kritische Arnon Grunberg en aanschouw de weerbaarheid 
van Fred Teeven. Zou de staatssecretaris dit debat wél overleven?

24 november: Galerie Coffeeshop Yoyo en 
Fietswerkplaats smerig 
Tweede Jan van der Heijdenstraat 79  
(textiel en apparaten) en Van Ostadestraat 233E 
(fietsen)  – gratis
Als de babyboomers al verwend waren, dan zwijgen we beter 
over de huidige generatie. Heb je een kapotte bureaustoel of 
zijn de remblokken van je fiets aan vervanging toe? Vraag je 
vader niet om geld, ga niet uithuilen bij je moeder, maar los 
het gewoon zelf op. Een reparateur levert je bij deze activiteiten
 – allebei een initiatief van het Repair Café – extra hulp. Wees 
niet bang voor een klein wondje en vieze vingers: die zijn stoer.  

30 november: expositie: Péter Forgács, 
‘sluimerend vuur’
EYE – IJpromenade 1 – €9
Filmmaker Péter Forgács verklaart dat zijn werk niet per se een 
politieke dimensie heeft: ‘Het zijn persoonlijke interpretaties van de 
geschiedenis, geen objectiviteit nastrevende documentaires.’ Met een 
reconstructie op basis van oud filmmateriaal brengt hij subtiel de misstanden 
in Nederlands-Indië weer tot leven. Forgács is geen nieuwe Multatuli, maar 
toont het verruimende karakter van de kunst. 

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 wereldverbeteraar. Je kent ze wel. Lekker hokjesdenken.   
Tekst /// charles Derre   beeld /// claudia Spinhoven

V roeger herkende je hen gemakkelijk: ze droegen fleurige, naar patchouli geurende kledij en maak-
ten in de jaren zestig met menig protestactie de straten onveilig. Samen met het verliezen van hun 
lange, wilde haren hebben veel soixante-huitards echter ook hun principes overboord gegooid. The 

times they are a-changin’? Jazeker, maar dat betekent niet dat er vandaag geen mensen meer rondlopen 
met idealen of dat ze niet de moed hebben die te verwezenlijken. De wereldverbeteraars van nu hebben 
geleerd uit de fouten van het verleden. Ze zijn iets minder naïef, een tikkeltje beredeneerder, in hoofd-
zaak sociaal-democraat en vooral bezorgd over dier, mens en milieu. Iets braver zijn ze helaas ook, al is 
het maar omdat hun liefde niet meer zo vrij is en ze meer anticonceptie gebruiken. Een goede tip: lach 
hen niet te snel uit. Als het eens tegenzit, kan je ze nog nodig hebben!
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Pastabar
mIJn amsterdam

Het is rustig in de mensa. Iets na zevenen zitten er dertig 
eters aan de lange tafels. ‘Het is inderdaad niet zo druk’, 
zegt Jan van achter de stomende pastakoker. ‘25 jaar 
geleden zat het hier vier keer zo vol.’ Hij werkt sinds vijf 
weken in de mensa in het Atrium. De pastabar is zijn 
vaste post geworden. ‘Het voelt alsof ik hier eigen baas 
ben. Dat is niet zo, maar zo zie ik het wel.’

‘Ik zie mijn leven als een comedyshow, waarin ik live ac-
teur en regisseur ben. Een bekende setpiece is mijn pas-
tabar: mijn favoriete gedeelte van de show.’ Jan werkt 
op maandag en woensdag in het Atrium en eet er buiten 
werktijd ook regelmatig. ‘Ik denk dat ik hier wel drie of 
vier keer per week kom. Waar ik vaak ben is automatisch 
mijn favoriete plek. Daarom is dit mijn lievelingsplek in 
Amsterdam.’

Jan is streng als de klant zich niet gedraagt: ‘Je hoort 
wel eens verhalen over vervelende gasten, maar ik 
wist niet dat ze ook echt bestonden. Wel dus. Vorige 
week zat er nog iemand met zijn hand in de groente. 
Die spreek ik aan op zijn gedrag. Je moet snel de gren-
zen aangeven.’ Over het algemeen is de klant met Jan 
echter goed af. ‘Officieel moet ik de budgetpasta kleiner 
maken dan de gewone, maar ik er gooi er juist altijd wat 
éxtra op. “Schiet eens op, je bent toch geen kunste-
naar!” , zei mijn baas ooit. Jawel! Elke pasta is een klein 
kunstwerkje.’

Een FGw’er laat zijn lievelingsplek in  
Amsterdam zien. Voor Jan Noordman 
(1988), student filosofie, is dat de 
pastabar in het Atrium.
Tekst /// gijs Bartels en ties Brock   beeld /// Daniel Webb


