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Ben jij creatief met potlood, kwast of camera en wil je dit graag aan de buitenwereld laten zien? 
Wil je in een gemotiveerd team je 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. 

Babel zoekt illustratoren en fotografen.
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De opinie
‘Leuk dat je het vraagt, maar daar heb ik nou echt totaal geen verstand van.’ Dat hoor 
je politici, talkshowgasten of andersoortige meningmakers nu nooit eens zeggen. terwijl 
het erkennen van je eigen onbenulligheid toch echt een groot goed is. Socrates wist het, 
met zijn catchy oneliner ‘ik weet dat ik niets weet’. Descartes wist het, met zijn lieve-
lingsproject alles te onderwerpen aan twijfel. en nietzsche wist het, met zijn inzicht dat 
we slechts geloven iets te weten - ‘een absurde vorm van gewichtigdoenerij’.

Waarom hebben we dan in hemelsnaam nog steeds een mening? ongetwijfeld omdat 
we zo hechten aan het zwaar bevochten recht op het uiten ervan. en daarnaast, het 
wordt wel erg stil op feestjes en dergelijke wanneer niemand meer iets te vinden heeft. 
Dat de meninghebbenden zich vaak immuun wanen voor tegenspraak - ‘het is mijn 
mening!’ - en dat het uiten van die meningen soms meer lijkt op het kakofonisch afzei-
ken van alles wat los en vast zit, doet er niet toe. Maar ja, dat is ook maar een mening. 

Wie zich stoort aan de overdaad aan meningen maar er stiekem zelf toch graag eentje 
zou willen hebben, doet er goed aan het interview met de Betrouwbare Mannetjes te 
lezen. De twee zelfbenoemde opinie-experts vinden dat columnisten veel te serieus 
worden genomen en maken korte metten met kortzichtige en al te grondige meningen. 
Vernieuwend, vinden ze, in een wereld waar de waan van de dag slechts zelden gere-
lativeerd wordt. 

over vernieuwing gesproken, deze Babel bevat welgeteld drie nieuwe rubrieken. in 
‘Homo promovendus’ vertellen onderzoekers aan de faculteit waar ze nu eigenlijk al-
lemaal mee bezig zijn en waarom. ‘De Collegehopper’ verandert in ‘De nabeschouwing’: 
in plaats van één redacteur wordt een college door maar liefst drie redacteuren bespro-
ken – denk aan Studio Voetbal. tot slot is er de nieuwe rubriek ‘De Hokjesagenda’, een 
agenda voor steeds een ander stereotype geesteswetenschapper. Deze maand: de wan-
nabe schrijver. je kent ze wel. We doen wat eigenlijk niet mag: lekker hokjesdenken.
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Faculteitszaken De nABeSCHoUWing

ASB: Veel meisjes in de zaal, zeg.
AP: Moet het college niet al beginnen? Sorry dat ik 
even ga eten, hoor.
FR: Geeft toch niet?
AP: Vorige keer was iemand heel boos op me 
geworden.
ASB: *wijst op projectiescherm waarop het de 
student in tekst en beeld wordt verboden te eten 
of te drinken*
AP: Hebben jullie die groene appel gezien op die 
tafel daar? *wijst naar het podium*
ASB: Zou de docent daar straks iets mee gaan 
doen?
AP: Ja, opeten in de pauze. Begon dit college niet 
om 15:00? 
FR: Jezus, wat is de UvA blond.
AP: Dat is het! Ik mis de nerdjes… Ik zie wel twee 
oudere mannen vooraan zitten.
FR: Ja, nog iemand met een colbertje! Ben ik niet 
alleen meer.
ASB: Wat een seksistisch commentaar eigenlijk. 

Docent verschijnt twaalf minuten te laat op het 
podium. Na afloop praten we verder.

AP: Het was wel duidelijk een eerstejaarsvak. De 
nadruk lag ook erg op de grote lijnen en gebeurte-
nissen, dat voelde voor mij een beetje als geschie-
denis voor dummies.
FR: Het was meer een soort opfriscursus. Voor de 
nieuwe studenten die hun halve brein op Salou 
hebben weggedronken.
ASB: Sommige dingen vond ik wel overdreven. 
Zoals die nadruk op het enorme belang van ge-
beurtenissen die nog honderden jaren later ‘hun 
schaduw werpen op de geschiedenis’. Zelfs de 
haat tegen Duitsland is al aan het afnemen.
FR: Het uitleggen van sommige zaken deed den-
ken aan de voorbereiding van een pubquiz: het 
ontstaan van universiteiten, de term ‘patriarch’, de 
herkomst van de croissant.
AP: Ja, er mag best wat meer algemene kennis 
en diepgang van eerstejaarsstudenten worden 
verwacht. Alhoewel dat natuurlijk ook lastig is bij 

zo’n groot onderwerp in een brede studie.
ASB: De docent leek wel wat op Žižek, met zo’n 
baardje en kakikleurig shirt.
FR: Hij sprak heel erg enthousiast. Dat was ver-
frissend. Ik zou een moord doen voor zo’n docent.
AP: Ook goed dat hij de actualiteit betrok bij het 
college, zoals de betrekkelijke invloed van Rutte 
en Wilders op de geschiedenis. En het noemen 
van een tentoonstelling over de vrede van Utrecht.
FR: Ik vond het zonde dat hij nog maar heel wei-
nig tijd over had om alle talen en taalfamilies van 
Europa te bespreken.
ASB: Ja, dat talen geografische namen hebben, 
maar een etnische genus, had ik nooit geweten 
zonder dit college. 
AP: Zijn theorie over de dominantie van religie bij 
staatsvorming en politiek vond ik ook erg interes-
sant. Fijn dat hij na afloop van het college bereid 
was nog een paar aspecten van die theorie uit te 

leggen.
ASB: Leuk college, uitstekende docent.
FR: Zijn enthousiasme maakte een hoop goed, 
maar er had meer focus in de inhoud van het col-
lege gekund. Een 7,5?
AP & ASB: Mee eens.

De appel werd niet opgegeten, want er was geen 
pauze.  

Drie Babelredacteuren doen verslag van een veelbelovend college in een voor hen 
onbekend vakgebied. Deze keer: Nationaal denken in Europa van Joep Leerssen.  
tekst /// aimée plukker, Freek Ronner en andrea Speijer-Beek   

Een moord 
voor zo’n docent

college Nationaal denken in Europa
Departement Geschiedenis, Archeologie 
en Regiostudies
Docent dhr. prof. dr. Joep Leerssen
inhoud de rol van taal en religie bij staatsvorming
publiek Ongeveer tweehonderd eerstejaars 
Europese Studies
eindcijfer 7,5
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Michiel de zwart
 34 jaar
Studie
 Bachelor Geschiedenis (afstudeerrichting Nieuwste 
 Geschiedenis), UvA
 Master Internationale Betrekkingen (niet afgemaakt), UvA
afstudeerjaar
 2010
Werk
 Projectmanager bij de Royal Bank of Scotland
Salaris
 Inclusief vakantiegeld en dertiende maand bijna 
 € 3000 netto p.m.

Zestigurige werkweken bij een internationale 
bank en talloze zakenreizen: niet bepaald 
een standaardbaan voor een geestesweten-

schapper. Na een bachelor Geschiedenis, een mi-
nor Amerikanistiek en een niet afgemaakte mas-
ter Internationale Betrekkingen verliet Michiel de 
Zwart de wollige wetenschap en begon hij bij de 
Royal Bank of Scotland (RBS). Hoe is dat zo gelo-
pen?

Een blauwe maandag op de beurs
‘Dit is niet mijn eerste werk bij een bank. Tijdens 
de laatste jaren van mijn studie hield ik zo’n drie 
dagen per week het buitenlandse betalingsverkeer 
in de gaten bij ABN AMRO. Daar was ik terecht ge-
komen via een uitzendbureau. Nog langer geleden, 
op mijn achttiende, heb ik een blauwe maandag als 
beurshandelaar gewerkt. Daarna heb ik een paar 
jaar in de Caraïben gewoond en bij terugkeer be-
gon ik aan mijn studie Geschiedenis. Toen ik daar 
eenmaal klaar mee was, wees een oud-collega van 
ABN me op een functie bij de RBS. Na hard werken 
en enkele promoties kwam ik uit waar ik nu zit.’

Bij de vraag wat zijn functie nu precies inhoudt, 
leeft Michiel op en begint hij te vertellen. ‘Het is 

aan mij om verschillende projecten te ondersteu-
nen, ervoor te zorgen dat de mijlpalen bereikt wor-
den. Uiteindelijk is het doel een betere organisatie. 
Om dit te bereiken train ik vooral op efficiëntie en 
klantgerichtheid. De laatste tijd heb ik dit vooral 
in Nederland gedaan, maar ik heb het afgelopen 
jaar vier maanden in Rusland doorgebracht en 
zes maanden in Duitsland. Vanaf oktober ga ik nog 
naar Dubai, Parijs en terug naar Duitsland om te 
evalueren.’

Het grote plaatje
Als ik Michiel vraag naar zijn unieke status als 
geschiedkundige bij de RBS, wijst hij me snel te-
recht. ‘Oh, FGw’ers zijn niet ondervertegenwoor-
digd hoor. Ik zie er wel de voordelen van. Gees-
teswetenschappers benaderen de dingen op een 
heel wetenschappelijke manier en zijn ontzettend  
kritisch. Wij kijken toch net iets anders dan  
collega’s met economische studies. Als geestes-
wetenschapper kijk je naar het grote plaatje, ter-
wijl men vaak oorzaak A en B wil aanwijzen om 
iets te verklaren. Kijk bijvoorbeeld naar Syrië en 
hoe men Irak aanhaalt om aan te geven dat een 
aanval niet verstandig is. Die vergelijking kan sim-
pelweg niet, er zijn veel te veel factoren in het spel 

om dat zo gemakkelijk te stellen.’

Ook als historicus komt Michiel nog ruim aan zijn 
trekken bij de RBS. Enthousiast vertelt hij: ‘Het is 
bijzonder afwisselend werk. Ik kom steeds nieuwe 
culturen, organisaties en mensen tegen, die alle-
maal weer andere producten leveren. Om continu 
in andere omgevingen te mogen trainen is heel 
leuk. Het enige wat ik soms moeilijk vind, is dat 
het doorbreken van een bepaalde werkcultuur 
heel lastig is. Als ik dan één of twee mensen écht 
weet te inspireren, voelt dat heel goed.’

Dertig jaar
‘Uiteindelijk is het denk ik van belang een studie te 
kiezen die je leuk vindt. Dan kan je daarnaast  
andere ervaringen opdoen die je kunnen helpen 
bij het vinden van een toekomstige baan. Ik zou 
waarschijnlijk nooit bij die bank terecht zijn ge-
komen als ik niet op de beurs en bij de ABN Amro 
had gewerkt voor en tijdens mijn studie. Ik weet 
echter ook dat tegenwoordig bijna niemand nog 
dertig jaar op dezelfde plek werkt; ik kan me goed 
voorstellen op den duur in weer een totaal andere 
sector te werken. Al ben ik nu wel erg blij met mijn 
werkgever.’ 

Van Rusland tot Dubai
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: projectmanager Michiel de Zwart.   tekst /// Freek Ronner   Beeld /// Vera Duivenvoorden 

Faculteitszaken BrooD op De pLAnk
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Faculteitszaken Homo PromovEnDus

Wie zijn die promoverende geesteswetenschappers eigenlijk? Waar gaat hun 
proefschrift over, en waarom dáárover? Iedere maand stelt een promovendus 
zich voor. Deze keer: Tom Sterkenburg, promovendus aan het Centrum Wiskunde 
& Informatica en Wijsbegeerte.   tekst /// noor kuijpers   Beeld /// Daniel Webb

De eenvoudige waarheid

I edereen aan wie ik vertel dat ik filosofie gestu-
deerd heb, vraagt me immer weer wat ik denk 
daarmee te kunnen gaan doen, niet zelden ver-

gezeld van de uitroep ‘in hemelsnaam!’ Voor Tom 
Sterkenburg, promovendus in Amsterdam, geldt 
een beetje hetzelfde. Als hem op 
feestjes gevraagd wordt naar wat 
hij precies doet, zou hij het liefst 
antwoorden dat hij levens redt. 
Maar dat doet hij nooit omdat het 
causale verband tussen zijn on-
derzoek en het voortbestaan van 
de soort (nog) niet vastgesteld is.

De Waarheid
Het is maandagavond, we zitten op 
het dek van zijn boot – ‘een goeie 
plek om na te denken’ – op de Am-
stel. Net nog, voordat ik er was, 
dacht hij na over wat hij zou ver-
tellen. Maar wie hij is? Dat vindt 
hij moeilijk te beantwoorden. 
Sterkenburg praat liever over zijn 
master Logica aan de UvA. Na zijn 
bachelor Kunstmatige Intelligen-
tie aan de Vrije Universiteit – waar 
het curriculum weinig verheffend 
was – kwam hij tijdens zijn master 
aan de UvA in een warm bad te-
recht. Hij ontmoette studenten die 
overnachtten in de faculteit, om 
maar zo veel mogelijk uren in de 
logica te stoppen. ‘Dat motiveert 
enorm, het gevoel dat het onder-
werp zélf belangrijk is.’

Zijn scriptie – de opmaat naar zijn promotie – 
schreef Sterkenburg over de grondslagen van de 
informatietheoretische statistiek, aan de hand van 
het meer specifieke minimum description length 
principle (MDL) – dat leren door datacompres-
sie inhoudt. ‘We hebben een berg data, laten we 
zeggen een rijtje met nullen en enen. Daar moet 
haast wel een soort van patroon in zitten. En zo-
dra die wetmatigheid ontdekt wordt in zo’n rijtje 
kan er iets over de data gezegd worden wat diep-
gravender is dan het feit dat het een verzameling 
nullen en enen is. Bovendien moet zo’n rij dan 

vereenvoudigd en berekend kunnen worden. Dus 
1010101010 wordt 10 tot de macht x.’
Sterkenburg is eigenlijk veel te nieuwsgierig om 
geïnterviewd te worden. De stiltes die vallen grijpt 
hij zonder uitzondering aan om mij vragen te stel-

len over mijn filosofiescriptie. Wat kan ik hem 
aanraden te lezen over Kierkegaard? Nooit stopt 
Sterkenburg met denken, en overal ligt informatie 
voor het oprapen. Helaas, ik wijs hem op de rolver-

deling: ik stel vanavond de vragen. De belangrijk-
ste is: wat is de relevantie van zijn promotieonder-
zoek? Het benaderen van De Waarheid – voor de 
filosoof een halszaak. Sterkenburg: ‘In principe be-
staan er oneindig veel manieren om informatie te 

verwerken, en zou je dus oneindig 
door kunnen gaan met het analy-
seren daarvan. Maar uiteindelijk 
gaat het om de vereenvoudiging 
die de kortst mogelijke bewijsba-
re beschrijving van de informatie 
oplevert, want dat is in dit geval 
de meest bruikbare. En dan komt 
de waarheid binnen handbereik.’

sensationele eenvoud
Binnen de wetenschapsfilosofie 
bestaat er een aloud debat tussen 
het realisme en het antirealisme. 
De realisten geloven dat er een 
objectieve van ons onafhankelijke 
wereld bestaat, die door de we-
tenschap benaderd wordt. De an-
tirealisten menen dat een derge-
lijke objectieve werkelijkheid niet 
bestaat, omdat de werkelijkheid is 
wat wij ervan maken. Beide posi-
ties zijn te verbinden aan een aan-
name van berekenbaarheid van 
de waarheid, en daarmee vormt 
die berekenbaarheid de brug tus-
sen de waarheid en je eigen ken-
nis. En dat is waar Sterkenburgs 
onderzoek op aansluit. ‘Mits bere-

kenbaarheid wordt aangenomen, kun je bewijzen 
de waarheid te kunnen benaderen. En binnen deze 
benaderingsmethode wordt gebruik gemaakt van 
datacompressie, simpelweg om gegevens te orde-
nen. Maar zo ver ben ik nog niet hoor,’ haast hij 
zich te zeggen, ‘ik ben pas een half jaar bezig.’ De 
conclusie die hieruit getrokken zou kunnen wor-
den – en die hij hoopt te kunnen onderbouwen – is: 
de eenvoudigste theorie is een richtingaanwijzer 
naar de waarheid. En wat zou er sensationeler 
kunnen zijn voor de wetenschapsfilosofie dan het 
vinden van een onderbouwing voor de verbinding 
van eenvoud aan waarheid? Het redden van levens 
valt erbij in het niet. 

HET GEVOEL DAT 
HET ONDERWERP zéLF 

BELANGRIJk IS, 
MOTIVEERT ENORM



Journalistiek Het interVieW

De Betrouwbare Mannetjes: 
‘ik mag niet hopen dat mensen 

ons serieus nemen’ 
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Journalistiek HEt interVieW

Jullie zijn al een tijdje bezig met De Betrouw-
bare Mannetjes. Waarom zijn jullie niet eerder 
groot geïnterviewd? 
Simon, aarzelend: ‘We zijn nog niet zo lang bezig, 
pas sinds januari.’ 
Melle: ‘Columnisten worden ook niet vaak geïn-
terviewd over hun columns, maar eerder over hun 
persoon. Vaak zijn ze bekend of hebben ze hun 
sporen als journalist of essayist al verdiend.’ 

Jullie hebben je sporen nog niet verdiend?
Simon: ‘Nee, en dat is eigenlijk de grote grap. Te-
genwoordig gaat het vaak andersom. Bekende 
mensen worden als vanzelfsprekend columnist. 
Hun autoriteit lijkt vast te staan. Ongeacht of ze 
kunnen schrijven of niet. Neem Daphne Deckers: 
zij schrijft allerlei columns. Alhoewel, zij had ook 
al een boek geschreven, nietwaar?’
Melle: ‘Meerdere. Ik heb er zelfs één gelezen. Het 
mooie is dat wij als nieuwkomers zonder persoon-
lijkheidscultus van alles pretenderen. Weten is 
niet belangrijk, je moet iets kunnen vinden.’

Het goedlachse duo beantwoordt nuchter onze 
vragen. Hoe ze elkaar kennen? Simon: ‘Uit het uit-
gaansleven. Nee hoor.’ We hadden het zo geloofd. 
In 2012 werkten ze al eerder samen voor het ‘Hun-
derts Nieuwsblad’, de satirische achterpagina van 
Volkskrant-bijlage ‘Vonk’, waarin fictieve ingezon-
den brieven stonden. Toen de pagina in januari 
ophield kwam er een column vrij: de geboorte van 
De Betrouwbare Mannetjes. Iedere week geven ze 
in klare taal hun mening over het nieuws dat afge-
lopen week trending topic was in bijvoorbeeld De 
Wereld Draait Door en op Twitter. 

De Betrouwbare Mannetjes zijn mannetjes 
als de loodgieter en elektricien: je moet erop 
kunnen vertrouwen. Gebruiken mensen jullie 
‘betrouwbare meningen’ daadwerkelijk?
Melle: ‘Ik mag niet hopen dat mensen ons serieus 
nemen. Al zou dat wel prachtig zijn natuurlijk.’ 
Simon: ‘Iedereen wil tegenwoordig overal een ei-
gen mening over hebben. Als veel mensen iets leuk 
vinden, is het wachten op de eerste die het niet 

meer leuk vindt. En dan is het weer wachten op 
iemand die zich opwindt over mensen die het niet 
meer leuk vinden. En dat alleen maar om zich te 
onderscheiden van de massa.’ 
Melle: ‘Door Twitter en andere sociale media is het 
makkelijker die meningen te uiten. Dat nemen wij 
op de hak door er een originele draai aan te geven. 
Onze toevoeging is niet dat we een mening over 
de actualiteit zelf geven, maar eerder een leuke in-
valshoek op het publieke debat.’
Simon: ‘Onder het mom van satire…’ Hij zwijgt 
even. ‘Nou ja, laat maar. Dan loop ik weer zo inte-
ressant te doen.’

Nee, zeg het maar.
Simon: ‘Onder het mom van satire proberen we de 
waan van de dag te relativeren. Met zelfspot laten 
we zien dat het allemaal niet zo relevant is waar-
over men zich druk maakt. ’

Het relativeren van de waan de dag. Dat klinkt 
behoorlijk als De Correspondent.
Melle: ‘Dat zie ik niet als een belediging, maar 
wij schrijven natuurlijk een heel ander genre. Zij 
schrijven longreads en dat soort dingen. Zij bedrij-
ven onderzoeksjournalistiek en wij maken voor-
namelijk ongegronde en kortzichtige meningen 
belachelijk.’

Ongegronde en kortzichtige meningen? Wiens 
meningen bedoel je? 
Melle: ‘Mensen nemen vaak klakkeloos de me-
ning van een columnist over en zeggen dan dat hij 

of zij “de spijker op de kop slaat”. Vaak weten die 
columnisten echter ook niet waar ze het precies 
over hebben. Ze kunnen het vooral goed opschrij-
ven en beargumenteren. Columnisten worden veel 
te serieus genomen: de Volkskrant heeft er al zo’n 
veertig.’
Simon: ‘Opinie is belangrijk: de krant heeft al lang 
niet meer alleen de functie om alleen nieuws te 
brengen, maar ook om dat nieuws te duiden. Wij 
willen een treetje hoger gaan staan, maar we wil-
len niet één van die veertig worden die het beter 
weten. De beste manier daarvoor is humor en sa-
tire. Als je alles serieus neemt word je al snel zuur 
en betweterig.’

Simon studeerde Rechten en werkte een periode 
als advocaat. ‘Dat vond ik niet meer zo leuk, dus 
toen ben ik stukjes gaan schrijven voor de krant. 
Ik heb wel eerst de PDOJ (post-doctorale opleiding 
Journalistiek te Rotterdam, red.) gedaan. Ik moet 
meer schrijven. Op dit moment ben ik eigenlijk een 
veredelde huisvader.’ Melle heeft de Filmacademie 
gedaan en is naast Betrouwbaar Mannetje scena-
rioschrijver. Hij schreef de film Black Out en werk-
te onder andere mee aan Shouf Shouf! De serie. 

Helpt jullie achtergrond je om De Betrouwbare 
Mannetjes te schrijven? 
Simon: ‘Nee.’
Melle: ‘Mij wel. Ik schrijf al een jaar of tien profes-
sioneel, dus ik zit in het ritme. Bovendien ben ik 
als scenarioschrijver gewend om te denken in ka-
rakters en personages. De Betrouwbare Mannetjes 
zijn ook personages: ze zijn het altijd met elkaar 
eens en praten met één stem.’ 

Waarom zijn juist jullie goed als Betrouwbare 
Mannetjes? 
Melle: ‘Dat vraag ik me ook wel eens af. We doen 
het gewoon elke week. Ik denk dat we het kunnen 
omdat ik Simon grappig vind.’

Simon, vind jij Melle ook grappig?
Simon: ‘Nee (lacht). Grapje. Ik vind Melle heel 
grappig.’

HET MOOIE IS DAT WIJ 
ALS NIEUWkOMERS 
zONDER PERSOON-

LIJkHEIDScULTUS VAN 
ALLES PRETENDEREN

In de weekendbijlage van de Volkskrant geven ze hun mening over het 
nieuws van de week en ontleden ze de publieke opinie als zelfbenoemde 
experts. Simon Hendriksen (1977) en Melle Runderkamp (1978): 
De Betrouwbare Mannetjes.   tekst /// Jesse Beentjes en aimée plukker   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Een ongezonde fascinatie 
voor het onbelangrijke
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Zijn jullie dan alleen goed omdat jullie grappig 
zijn?
Simon: ‘Nee, ik ken veel mensen die leuker zijn dan 
wij. Misschien werkt het goed omdat we logisch 
kunnen nadenken en naast een brede interesse 
een ongezonde fascinatie voor het onbelangrijke 
hebben. Er is vaak veel aandacht voor minder 
belangrijk nieuws, wat dan juist wel de publieke 
gemoederen roert ten koste van echt belangrijk 
nieuws. Bultrug Johannes, Sylvie van der Vaart of, 
recenter, de sigaret van Hans Teeuwen in Zomer-
gasten. Daar kan je je druk over maken, wij vinden 
dat proces juist amusant. Voor die bultrug is het 
wat minder, trouwens. Door die hele hype hebben 
ze hem drie dagen langer laten lijden.’

Hoe gaan jullie te werk?
Simon: ‘Melle loopt heen en weer in de kamer en 
rookt een pijp. Hij dicteert en ik typ op een type-
machine. Natuurlijk tik ik een heel ander verhaal-
tje, waarna we ruzie krijgen.’ 
Melle: ‘Nee, de samenwerking gaat eigenlijk van-
zelf. Meestal draag ik het idee van de week voor, 
en daar gaan we dan mee aan de slag. We zijn er 
een dag mee bezig: het wordt op zaterdag gepu-
bliceerd dus beginnen we op donderdagmiddag, 
omdat nieuws van eerder in de week vaak alweer 
vergeten is.’ 

Welke media gebruiken jullie om trending 
topics en meningen daarover te vinden?
Melle: ‘We volgen natuurlijk het nieuws en dan 
komt het thema vanzelf wel aanwaaien. Ook ge-
bruiken we Twitter als input, al zijn we daar voor-
zichtig mee.’
Simon: ‘Twitter wordt eigenlijk door relatief  
weinig mensen gebruikt, maar toch worden er in 
verschillende opiniestukken algemene conclusies 
uit getrokken. Als je alleen maar mensen volgt die 
jij interessant vindt, krijg je al snel een vertekend 
beeld van de maatschappij.‘
Melle: ‘Het is interessanter om een afwijkende me-
ning te lezen. Een goede column moet prikkelen en 
je aanzetten tot zelf nadenken.’

Hebben jullie voorbeelden? 
Melle: ‘Ik ben groot fan van The Daily Show. Als ik 
uit zou leggen waarom, leg ik ook meteen de grap 
van De Betrouwbare Mannetjes uit, maar het komt 
erop neer dat The Daily Show alleen nieuws selec-

teert waar een grappig element in zit. Dat doen 
wij ook: de grap komt op de eerste plaats. Het 
stuk moet vaart hebben: je moet veel zeggen met 
weinig woorden. Dat lukt niet altijd. De stukken 
waarin we te veel wilden zeggen vind ik vervelend 
om terug te lezen.’

Is jullie vorm van satire vergelijkbaar met die 
van De speld?
Melle: ‘Nee. Ik vind De Speld heel leuk, maar zij  
gebruiken een ander soort satire dan wij. Ik  
hoorde Stephen Colbert (Amerikaans satiricus, 
red.) eens zeggen dat er twee soorten satire zijn: 
reconstructie en deconstructie. Bij reconstructie 
bouw je met elementen die er eigenlijk al zijn iets 
grappigs op, zoals bij De Speld. Met De Betrouw-
bare Mannetjes leggen we meer iets bloot en laten 
we zien hoe meningsvorming werkt: deconstructie 
dus. Oef, dit is wel het pretentieuze stukje van het 
interview.’

Jullie willen in de toekomst uitbreiden. Jullie 
blijven dus nodig?
Simon: ‘We zijn sowieso niet nodig: als er wordt 
bezuinigd bij de Volkskrant zijn we de eersten die 
eruit vliegen. Niettemin werkt het concept heel 
aardig, maar je moet jezelf niet gaan herhalen.  
Zolang er echter meningen zijn, kunnen wij schrij-
ven.’ 

WE WILLEN NIET 
ééN VAN DE VEERTIG 

WORDEN DIE HET 
BETER WETEN
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Elke keer dat de escortbranche in de media komt, 
roept de verslaggeving meer vragen op dan ze be-
antwoordt. Vooral studentes die in de high class 
escort hun collegegeld bij elkaar zouden verdie-
nen zijn een onderwerp dat veelvuldig terugkeert. 
Schattingen over de hoeveelheid studentes die als 
escort actief zijn lopen sterk uiteen, van een hand-
jevol tot ‘grote aantallen’. Cijfers zijn er niet, meis-
jes die bereid zijn te worden geïnterviewd nauwe-
lijks. En als er wel eens een ‘echte’ escortstudente 
is die anoniem informatie verstrekt, overlapt die 
informatie met wat we al wisten: sociaal of fysiek 
onaantrekkelijke maar financieel bemiddelde 
mannen betalen grote bedragen voor seks met 
jonge meiden die makkelijk geld willen verdienen. 
Waaraan het zo ‘makkelijk’ verdiende geld precies 
wordt uitgegeven en waarom die zakenmannen 
niet gewoon een veel goedkoper ritje naar de Wal-
len maken, blijft vooralsnog duister. 

Om door te dringen in een wereld van valse iden-
titeiten en oncontroleerbare verhalen besloot 
ik te solliciteren. Websites die jonge vrouwen de 
mogelijkheid bieden het werken als escortmeisje 
vrijblijvend te verkennen zijn eenvoudig te vinden. 
De bedrijven prijzen zichzelf aan als ‘exclusief’ en 
bieden klanten alleen de ‘allerbeste diensten’ van 
‘zorgvuldig geselecteerde’ professionals. Wanneer 
je vergeet dat de professionals sekswerkers zijn en 
de diensten ongespecificeerd, is de promotie iden-
tiek aan de homepages van universiteiten, banken 
of andere organisaties waar grote bedragen in om-
gaan. Alleen worden de professionals in het geval 
van het escortbedrijf – naar eigen zeggen – gese-
lecteerd op ‘schoonheid en discretie’. 

Na het escortbureau van mijn keuze een mailtje te 
hebben gestuurd met een korte motivatie en twee 
duidelijke foto’s – waarvoor ik niet eens uit de kle-
ren hoefde – kreeg ik nauwelijks dertig minuten 
later een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. 
Twee dagen later zat ik in de trein naar Rotter-
dam, van waaruit het bedrijf – dat ik Scarlet Escort 
zal noemen – wordt gerund. In een van de flats 
rondom het station zou Miss Scarlet mij hoogst-
persoonlijk keuren. Via de intercom kreeg ik de 

opdracht de lift te nemen en uit te stappen op een 
van de bovenste verdiepingen in een appartement 
dat haar huis bleek te zijn. 

Scarlet was een kordate vrouw van eind twintig 
die me voorging over hoogpolig wit tapijt naar 
een glazen wand met uitzicht over de stad. Aan 
een eveneens glazen tafel met daarop feestelijk 
verpakte pakketten seksspullen nodigde ze me uit 
plaats te nemen op een witleren bank terwijl ze 
een overvolle asbak aan de kant schoof. Ze over-
handigde me een paar papieren en stak een sigaret 
op. 

‘Dus, waarom besloot je te solliciteren bij mij?’

Met een blik op de papieren – die een scala aan 
bedrijfsregels bevatten – stamelde ik iets over het 
willen ‘opdoen van ervaring’ en ‘nieuwsgierigheid’.

Op de achterkant van een formulier maakte Scarlet 
wat aantekeningen.

‘Studeer je?’ 

Ik knikte en vroeg of dat in mijn voordeel is. 

‘Ja hoor, klanten voelen zich vaak meer op hun ge-
mak bij een student dan bij een Oekraïens meisje 
waar ze niets van af weten.’

Met een zwarte pen omcirkelde Scarlet een paar 
kolommen en draaide een tarievenlijst mijn kant 
op. De tabellen met het belastingpercentage en 
het netto uurloon waren omcirkeld. De boekingen 
per ‘model’ duurden minimaal twee uur. Het ba-
sistarief voor de klant bedroeg 600 euro, exclusief 
eventuele reis- en dinerkosten. Het ‘model’ hield 
na aftrek van Scarlets deel en dat van de belasting-
dienst aan een date van twee uur netto 320 euro 
over. 

‘Wat studeer je eigenlijk, als ik vragen mag?’

Ze had nog nooit eerder een wijsgeer tussen de 
sollicitanten gehad. 

‘Zijn er meer studentes bij jou in dienst?’ 

‘Toevallig beginnen er nu weer een aantal bij mij. 
Wel zijn ze gestopt, of hebben ze een sabbatical ge-
nomen om geld te verdienen. Ik heb eigenlijk nooit 
meiden die nog echt studeren.’ 

‘Om even te sparen voor collegegeld dus?’ vraag ik. 
Scarlet drukte haar sigaret uit en haalde haar 
schouders op.
‘Ik heb ook de indruk dat het vooral aan andere 
dingen opgaat, zoals vakanties en dure kleren. 
Volgens mij is niemand echt bezig met sparen, wel 
slecht eigenlijk.’

Ze bekeek me nog eens goed. 

‘Jij bent wel slim, he? Dat is goed, anders houd je 
het niet vol. De klanten zijn namelijk niet altijd 
even interessant of leuk, daar moet je wel mee om 
kunnen gaan.’

Op mijn vraag wat er precies wordt verwacht van 
een escort kwam een antwoord dat met een beetje 
verbeelding uit een jaren 50-handboek voor huis-
vrouwen had kunnen komen:

‘Lief lachen en doen alsof alles wat ze zeggen ra-
zend interessant is. Ze betalen natuurlijk geen 600 
euro voor gewone seks die je overal kunt krijgen. 

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 Spijer-Beek 
undercover. Deel 1 van een tweeluik.   Beeld /// Josephine eisses

De achterkant van het escortbedrijf
Deel 1: De Sollicitatie

DOOR HET GEBRUIk 
VAN EUFEMISMEN 

ALS ‘MODEL’ EN ‘DATE’ 
HOEVEN MEISJES 

zIcH NIET AcTIEF TE 
IDENTIFIcEREN MET 

PROSTITUTIE 
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Mannen willen bewonderd worden en van een 
mooi meisje horen hoe leuk, slim en geweldig ze 
zijn. Zo simpel is het. Klanten vragen om onerva-
ren meisjes, het liefst dus wel studentes, omdat ze 
geen sloeries willen of omdat ze het gevoel fijn vin-
den dat ze een meisje “helpen”. Ja, het kan heel raar 
worden. Je zou denken dat rijke mannen ook slim 
zijn maar dat valt meestal toch tegen.’

Mijn persoonsgegevens, die op de site tijdens mijn 
‘try-out’-fase alleen voor vaste klanten zichtbaar 
zijn, werden in overleg gefabriceerd. Mijn leeftijd 
ging vijf jaar naar beneden, mijn seksuele geaard-
heid werd opgerekt tot biseksueel en mijn naam 
veranderd in een escortwaardig alter ego. Scarlet 
gaf me na afloop een pakket van de stapel. Erin za-
ten condooms in drie maten, een tube glijmiddel 
en enkele onbekende objecten. 

‘Heel leuk dat je voor mij komt werken, ik denk 
dat je heel goed gaat lopen. Ik bel je zodra je eerste 
date rond is.’ 

Tijdens de terugreis naar Amsterdam ontspon zich 
een freudiaans web van driften en hun sublime-
ring, iets waar de escortindustrie voor ontworpen 
leek te zijn. Mannen wordt de gelegenheid gebo-
den hun geweten af te kopen, zowel financieel als 
conceptueel. Door het gebruik van eufemismen als 
‘model’ en ‘date’ hoeven de meisjes zich niet actief 
te identificeren met prostitutie. Het fabriceren van 
marktconforme eigenschappen als biseksualiteit 
en een valse naam, meteen aan het begin van de 
escortcarrière, draagt extra bij aan een scheiding 
van de alledaagse persoonlijkheid en het fictieve 
escortpersona. 

Klanten kunnen met een nieuw meisje steeds op-
nieuw de illusie van maagdelijkheid creëren. 

Beide partijen doen er zo alles aan om te verbloe-
men dat het hier geen vrijblijvende date betreft, 
maar een overeenkomst waarbij een man een 
vrouw betaalt om tijdelijk onderworpen te zijn 
aan zijn wil – inclusief de aanvullende eis dat zij 
doet alsof dit niet zo is door (seksuele) interesse 
te veinzen. Door deze constructie kan de man zich-
zelf – zeker in het geval van een studente – wijs-
maken dat hij meewerkt aan een goed doel, zonder 
daadwerkelijk aan liefdadigheid te doen.

De hoge bedragen die er voor vrouwen tegenover 
staan en de obscure constructie kunnen niet ver-
bloemen dat de escortindustrie een zoveelste 
manier is waarop vrouwen zich schikken naar 
de wensen van mannen. De vraag die overblijft is 
deze: is het geld dat waard? 

‘Deel 2: De Date’ zal te lezen zijn in het november-
nummer van Babel. 



Waar in de Gouden Eeuw de florerende 
boekproductie in Amsterdam bestond uit 
onmisbare schakels als zetters, drukkers, 

binders en uitgevers, lijkt een schrijver nu niemand 
meer nodig te hebben om zijn werk aan de man 
te krijgen. Sterker: hij hoeft niet eens (beroeps-)
schrijver te zijn. Via self-publishingwebsites als 
lulu.com, boekscout.nl en mijnbestseller.nl kan ie-
dereen een manuscript uploaden, een omslag ont-
werpen en zijn boek laten drukken on demand: pas 
als je boek online is besteld, gaat er een exemplaar 
naar de drukker. De opbrengst gaat voor een groot 
deel naar de productie van het boek en naar het 
bedrijf. De auteur zelf krijgt vaak ongeveer 10%. 
Is self-publishing het nieuwe literaire uitgeven? 
Zullen de platforms de bestaande uitgevers van li-
teratuur onder de voet lopen? UvA-masterstudent 
Redacteur/editor Sebastiaan Andeweg (1989) is 
sceptisch: ‘Ik denk niet dat self-publisingplatforms 
een gat in de literaire markt zijn. Alleen al omdat 
zelf uitgegeven boeken de reputatie hebben niet 
goed te zijn. En daar zit wat in: veel boeken die 
door de auteur zelf zijn uitgegeven, zijn slecht om-
dat niemand ze bekeken heeft nadat de schrijver 
zijn laatste punt had gezet. Als je een echt goed 
boek wilt uitgeven, heb je gewoon een redacteur 
nodig. Die heb je niet als je jezelf uitgeeft. Printing 
on demand boeken uitgeven heeft daardoor weinig 
meer met literatuur te doen.’ 

Brave New Books
Maar op die behoefte aan kwaliteitshulp lijkt de 
nieuwste aanwinst op de self-publishingmarkt 
wel degelijk in te spelen. Het eind juni gelanceerde 

platform Brave New Books is mede opgericht door 
de gevestigde Singel Uitgevers. Het medium on-
derscheidt zich van andere platforms door tegen 
betaling begeleiding aan te bieden bij het beter 
maken van je boek. Die begeleiding wordt gegeven 
door ervaren redacteuren en gevestigde schrijvers 
die verbonden zijn aan Singel Uitgevers. Zo kun je 
Robert Vuijsje je manuscript laten lezen en hem 
een rapport van twee A4-tjes met aandachtspun-
ten laten opstellen. Ook kun je een professionele 
redacteur inhuren die voor 550 euro je tot 700 pa-
gina’s tellende tekst verbetert. 

Onder Singel Uitgevers valt bijvoorbeeld Querido, 
die te boek staat als een uitgeverij met een literair 
kwaliteitsfonds. Emile op de Coul (1971), manager 
rights & new business bij Singel Uitgevers, breekt 
een lans voor Brave New Books: ‘In het buitenland 
waren self-publishingplatforms al in opkomst en 

daar wilden we in Nederland op inspelen. Ook hier 
zijn veel mensen met verschillende schrijfambities 
en ze kunnen niet allemaal terecht bij uitgevers. 
Brave New Books verlaagt de drempel. Daardoor 
krijg je een grotere mix van schrijvers. Dick Maas 
heeft bijvoorbeeld een boek uitgebracht via Brave 
New Books; iemand met een bekende naam die er 
toch specifiek voor kiest om zijn boek zelf uit te 
geven.’ Maar het ideaal van het platform ligt heel 
ergens anders dan bij de uitgeverij. ‘Brave New 
Books staat los van Singel Uitgevers en ik verwacht 
niet dat het platform de verkoop van boeken door 
de uitgeverijen zal aantasten. Het aanbod bij Brave 
New Books is zo breed als maar zijn kan: reisver-
slagen, kinderboeken, zelfhulpboeken, thrillers. 
Singel weet hoe je boeken moeten maken. De re-
dactiediensten die we aanbieden zijn van een goed 
niveau en daar verbindt Singel Uitgevers zijn naam 
aan.’ Een week nadat het eerste Brave New boek 
verscheen, stonden al honderden self-published 
boeken via Brave New Books te koop op bol.com 
en waren er vele duizenden profielen aangemaakt 
door schrijvers in wording.

voor status naar een uitgeverij
Het enthousiasme voor self-publishing is groot, 
maar het verschil in reputatie met traditioneel 
uitgegeven boeken is dat evenzo. UvA-student 
Taalwetenschap Emma Kemp (1993) gaf een  
poëziebundel uit via een self-publishingplatform 
en beaamt: ‘Ik had een bundeltje geschreven en 
het leek me leuk het in mijn handen te hebben en 
er reacties op te krijgen. Ik had geen bestselleram-
bities, ook omdat er voor poëzie niet veel ruimte 

FiFty ShadeS is ook 
bEgonnEn als zElf 
gEpublicEErd boEk, 

maar dE uitgEvErijEn 
hEbbEn Er EEn succEs 

van gEmaakt
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De (analoge) boekenkast is uit, de literaire recensent dood en ook uitgeverijen 
kenden ooit betere tijden. Toch zijn er meer boeken op de markt dan ooit. Via 
self-publishingplatforms kan tegenwoordig ieder schrijfsel worden uitgegeven 
in boekvorm. Een back-up voor mislukte schrijvers, een podium voor de nieuwe 
avant-garde of zelfs de toekomst van de literatuur?   tekst /// kim Schoof

geen punt bij 
self-publishingplatforms: 
doe-het-zelven in de literatuur
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is bij uitgeverijen. Self-publishing was makkelijk, 
gratis en gewoon voor de leuk. Ik heb er in de af-
gelopen twee jaar misschien 35 euro aan verdiend, 
ongeveer dertig mensen hebben mijn bundel ge-
kocht. Maar als ik ooit een start zou willen maken 
op de literaire markt, schiet zo’n platform tekort 
en zou ik wel naar een uitgever stappen.’ Volgens 
Andeweg heeft dat verschil te maken met de status 
die gevestigde uitgeverijen nog altijd hebben. ‘Tra-
ditioneel uitgegeven boeken verkopen beter; ieder 
die wil leven van de pen kan daar niet omheen. 
Marketing is gewoon niet te betalen voor een zol-
derkamertjesauteur. Fifty Shades is ook begonnen 
als zelf gepubliceerd boek. Voor een boek uit dat 
circuit was het best populair, maar het begon pas 
echt te lopen toen een uitgeverij het oppikte en er 
een succes van maakte.’ 

self-publishing voor de avant-garde
Het statusverschil is eveneens terug te zien in de 
literaire kritiek: over zelf gepubliceerde boeken 
worden geen recensies geschreven, hooguit in re-
gionale blaadjes die een binding hebben met de 
auteur. Zelfs op recensieweb.nl, een site die claimt 
zo veel mogelijk literair werk te bespreken, is het 
zoeken naar een naald in een hooiberg. Andeweg: 
‘Er is al zo weinig recensieruimte, laat staan voor 
al die duizenden zelfpublicaties. Uitgeverijen ma-
ken al selecties van literatuur die ze voorleggen 
aan de recensent; die zit niet te wachten op daar-
naast nog een stapel onleesbare manuscripten 
op zijn bureau.’ Maar hoe zit het dan met nieuwe, 
vooruitstrevende literatuur? Krijgt die niet juist 
meer ruimte door de nieuwe manieren van uitge-
ven bij self-publishingplatforms? Ook hier heeft 
Andeweg zijn bedenkingen bij: ‘Ik geloof niet dat 

de avant-garde die ruimte ambieert. Wel zie ik jon-
ge schrijvers hun eigen manier van self-publishing 
uitoefenen, vaak in samenwerking met tekenaars 
en vormgevers: ze knutselen zelf boekjes. Echt 
zelf, met een printer en een schaar. Op die manier 
zijn ze écht hun eigen uitgever en kunnen ze hun 
eigen gang gaan. Ik vind dat een fijn, creatief alter-
natief voor wie niet de commerciële kant op wil.’
Self-publishingplatforms lijken niet te slagen in 
een opmars naar het literaire veld om de slag om 
de toekomst van de literatuur te winnen. Sterker: 
ze lijken er niet eens één te beramen. De markt die 
de platforms beogen is niet die van de gevestigde 
of vooruitstrevende literatuur, maar die van alle 
soorten boeken die buiten die boot vallen. Want 
hoewel de ambachten van zetters en binders wel-
licht allang dood zijn en begraven, triomfeert het 
volk der schrijvers als nooit te voren. 

Journalistiek ACHtergronD 

geen punt bij 
self-publishingplatforms: 
doe-het-zelven in de literatuur
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Journalistiek in geSprek

‘Het is wel grappig om de coming-out te ho-
ren van mensen die ineens van Duitsland 
houden. Dat deden ze al langer, maar ze 

hingen het niet aan de grote klok. Nu hoor je steeds 
vaker liefhebbers van de Duitse beleefdheid en de 
schnitzels. Het was lange tijd niet bon ton om daar-
voor uit te komen. Je kunt eindelijk weer zeggen 
dat je op vakantie gaat wandelen in het Sauerland.’

Al vijf jaar verslaat Wouter Meijer voor kijkers en 
luisteraars de eigenaardigheden van het moderne 
Duitsland. Zijn fascinatie voor onze oosterburen 
begon al op jonge leeftijd. ‘Het is een beetje toe-
vallig zo gelopen. Toen ik zestien was kwam mijn 
tante langs, die had in de krant gelezen over een 
scholierenuitwisseling. Zij wilde dat wel voor mij 
betalen. Toen dacht ik meteen: ik wil naar Berlijn. 
Ik was net op schoolreisje geweest naar West-Ber-
lijn, daar stond nog een muur omheen.’

‘Waar die fascinatie vandaan komt, weet ik eigen-
lijk niet. Toen ik jong was had ik geschiedenis als 
hobby. In Berlijn ligt die geschiedenis tot aan je 
heupen op straat. Je loopt de hele dag door een 
soort lasagne heen, onder elke laag zitten nog drie 
of vier lagen. Zonder dat ik het kon formuleren, 
vond ik dat er zo spannend aan. Aan het eind van 
het jaar heb ik mijn ouders een brief geschreven 
dat ik wilde blijven. Ik heb de middelbare school 
in Berlijn afgemaakt en daarna is het nooit meer 
helemaal over gegaan. Ik volgde de veranderingen 
van een afstandje en dacht in Nederland altijd: ik 
moet een keer terug om te kijken wat ervan gewor-
den is.’

Als je jouw carrière ziet, kun je een lijn trekken 
tussen die bovenbouw in Berlijn en jouw cor-
respondentschap daar.
‘Ik wilde per se correspondent in Berlijn worden. 
Je hebt twee soorten correspondenten. Er zijn 
mensen die een tijdje als journalist in het buiten-
land willen zitten. Het maakt ze niet zo veel uit of 

dat nu Rome is of Parijs. De andere soort heeft iets 
met een land. Dat heb ik met Duitsland. Ik wilde 
hier correspondent worden en dat is gelukt.’

Je bent enthousiast over Duitsland. Kan dat 
ook een hindernis zijn voor een correspon-
dent? Dat je té enthousiast wordt?
‘Je moet vooral zorgen dat je je Nederlandse blik 
behoudt, dat je niet integreert in een land. Je bent 
een buitenstaander en dat moet je ook blijven. Ik 
erger me nog steeds regelmatig, bijvoorbeeld aan 
de bureaucratie: alles gaat hier via de chef of de 
centrale. Dat is een van de dingen waar ik me re-
gelmatig ontzettend over opwind. En dat moet je 
ook vooral blijven doen. Je moet niet alles leuk 
gaan vinden omdat het Duits is.’

Zijn er dingen die je doet om een buitenstaan-
der te blijven?
‘Je moet voortdurend beseffen dat je het bent. Het 
helpt wel om met Nederlanders te praten en hun 
verbazing goed bij te houden. Bijvoorbeeld over 
het feit dat er in Duitsland nog steeds geen suc-
cesvolle partij is die zich tegen de islam en Europa 
richt. Met die Nederlandse ogen moet je af en toe 
denken: eigenlijk is Duitsland wel een heel raar 
land in allerlei opzichten.’

Beseffen de Duitsers zelf ook dat ze in een 
raar land leven?
‘Nee, Duitsers hebben de neiging om alles aan 
zichzelf te toetsen: Duitsland is de maatstaf. Ze zijn 

absoluut niet nationalistisch in de zin van dat ze 
zichzelf beter vinden. Dat hebben ze grondig afge-
leerd, om goede redenen. Maar ze hebben wel vaak 
de drang over andere landen te praten met de blik 
die rijke Amerikanen vroeger hadden. Ze vinden 
alles wat in de rest van Europa gebeurt pittoresk 
en schatting, maar ze kunnen er eigenlijk met hun 
verstand niet bij. Ze zijn te netjes om er een uit-
gesproken mening over te hebben, maar eigenlijk 
vinden ze het heel raar wat er overal gebeurt.’

Hoe denken ze dan over hun buren over de 
Nederlandse grens?
‘Ze vinden ons heel erg sympathiek en leuk. Wij 
zijn voor veel Duitsers het ideaal van wat ze zelf 
zouden willen zijn: losser, wat nonchalanter, we tu-
toyeren elkaar. Ik tutoyeer bijvoorbeeld ook mijn 
hoofdredacteur, dat kun je een Duitser helemaal 
niet uitleggen. Als je twee keer koffie hebt gedron-
ken met de premier mag je geloof ik ook Mark 
zeggen, dat kunnen ze zich hier niet voorstellen. 
Wat losser, wat makkelijker en minder formeel, zo 
zouden ze zelf ook wel willen zijn. Maar ze kunnen 
het niet.’

Waarom niet?
‘Omdat het er zo in zit. Zoals de Britten de stiff up-
per lip hebben en de Russen aan de alcohol zijn, zo 
zijn de Duitsers verslaafd aan hun eigen orde en 
regelmaat. Het zijn allemaal een beetje brilsmur-
fen.’

Toch hebben Nederlanders van Berlijn juist 
het idee dat daar alles kan: nauwelijks regels, 
maar onbeteugeld feesten. Heb je daar ook die 
regelzucht?
‘Berlijn is een absolute uitzondering. Berlijn is niet 
Duitsland, zoals Amsterdam niet Nederland is en 
New York niet Amerika. Het is altijd al een eiland 
van halve anarchie en vrijheid geweest. Dat heeft 
met een proletariërcultuur te maken, met mensen 
die zich niets aantrekken van gezag. In West-Ber-

Wouter Meijer (1968) is NOS-correspondent in Berlijn. Een gesprek over zijn werk, 
de opkomst van Duitsland-liefhebbers en de eigenaardigheden van onze ooster-
buren. ‘Ze zijn verslaafd aan hun eigen regelmaat.’   
tekst /// ties Brock    Beeld /// Michael Brunner

ik tutoyEEr mijn 
hoofdrEdactEur, 

dat kun jE EEn duitsEr 
niEt uitlEggEn
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lijn had je al geen dienstplicht en geen sluitingstij-
den in de horeca.’

‘Daar komt nog de relatieve armoede van het 
stadsbestuur bij. Er is bijna geen controle, omdat 
daar helemaal geen geld voor is. In mijn buurt zijn 
twee ambtenaren die het rookverbod in de horeca 
controleren. Als er eentje ziek is, is er geen con-
trole, want ze gaan altijd met zijn tweeën op pad. 
Ze werken ook niet later dan tien uur, dus na tien 
uur mag je overal roken. Berlijn is te arm om de 
wet te handhaven.’

‘Toch zijn de mensen van zichzelf zo geregeld en zo 
goed georganiseerd, dat het met een dosis fatsoen 
en beleefdheid allemaal best goed gaat. Misschien 
is Berlijn wel de beste combinatie tussen orde, re-
gelmaat en volstrekte anarchie.’

Voel je een grote verantwoordelijkheid voor 
wat je uitzendt? Naar een achtuurjournaal 
kijken al gauw twee miljoen mensen.
‘Ik probeer de onderwerpen een beetje te sprei-
den. Als ik twee verhalen heb gemaakt over din-
gen die goed gaan in de economie, dan moet ik 
ook weer een keer iets maken over mensen die het 
moeilijker hebben. Ik kan niet altijd alleen maar 
één kant laten zien. Wat ik zelf altijd heel leuk vind 
zijn reportages die dingen laten zien die Neder-
landers niet weten. Je hebt in Duitsland bijvoor-

beeld geen AOW, dus heel veel Duitse ouderen zijn 
ontzettend arm. Dat weet in Nederland helemaal 
niemand. Iedereen denkt dat het in Duitsland goed 
gaat: de economie bloeit, de auto-industrie en het 
klinkt allemaal heel mooi, maar het heeft zijn scha-
duwkanten.’

‘Verder is er in Nederland veel aandacht voor alles 
wat met het verleden te maken heeft. Wij noemen 
het vaak “nazi, Stasi en de Muur”. Dat hele verleden 
levert nog voortdurend nieuws op, zoals proces-
sen tegen SS’ers. Alles waar Hitler of de DDR op 
staat trekt enorm. De derde belangrijke factor is 
Berlijn. Door de enorme populariteit van Berlijn 
is Duitsland in een ander daglicht komen te staan. 
Een hele generatie Nederlanders heeft een ander 
beeld gekregen van Duitsland: dat het niet alleen 
een ouderwets, gezapig land is waar je alleen maar 
in vakwerkhuizen schnitzels kunt eten, maar dat 
Berlijn en andere delen van Duitsland heel modern 
en interessant zijn.’

Nederlanders beseffen steeds vaker dat Duits-
land zijn mooie kanten heeft. Hoe komt dat?
‘Dat komt onder andere doordat in Duitsland een 
nieuwe generatie aan de macht is gekomen. Het 
einde van het tijdperk-Kohl was niet alleen voor de 
Duitsers een opluchting, maar ook voor de rest van 
Europa. Die man is van 1982 tot 1998 aan de 
macht geweest. Mensen die in Oost-Duitsland op-
groeiden dachten dat de BRD net zoiets was als de 
DDR: iemand kon zestien jaar bondskanselier zijn! 
Er gebeurde van alles, de Muur viel, maar Kohl 
bleef altijd maar zitten. Toen hij weg was, dachten 
mensen: het kan toch anders. Nu hebben ze zelfs 
een vrouw als bondskanselier, een Oost-Duitse do-
minee als president, een homoseksueel als minis-
ter van Buitenlandse Zaken en een Vietnamees op 
Economische Zaken. Duitsland is een ander land 
geworden.’ 

Journalistiek in geSprek

Wouter Meijer

1988-1995 Studie geschiedenis en 
  ruslandkunde aan de UvA
1994  Stage bij correspondent in Moskou 
1996-2007  redacteur/verslaggever (noS)
2008-heden Correspondent in Berlijn (noS)
2012 Co-auteur van het boek “Berlijn voor 
  beginners” (Uitgeverij oostenwind)
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Harige huisgenoten

Journalistiek BeeLDreportAge

Student Griekse en Latijnse taal en cultuur Toon Renssen (21) woont samen 
met zijn beagle Ivy (12) in een container op de NDSM-werf. Toen zijn moe-
der (Toons ouders zijn gescheiden) anderhalf jaar geleden ziek werd, nam 
hij ‘zijn’ hond in huis. ‘Ivy en ik zijn al het grootste gedeelte van mijn leven 
samen: ik kreeg haar toen ik tien jaar oud was.’ Ze hebben een lange geschie-
denis samen. ‘Vroeger wonnen we samen prijzen. Tweede puppyklasse teef...’ 
Hoewel Ivy moeilijk alleen kan zijn, levert het studentenleven met hond geen 
grote problemen op: ‘Ik studeer altijd thuis en houd niet van uitgaan. Als ik ’s 
avonds toch weg ben passen vrienden op.’

Geschiedenisstudent Stephen Lauret (30) heeft aan zijn bearded collie Willy 
(10) een grote steun. Tijdens het eerste jaar van zijn studie kreeg hij last van 
psychische klachten en stopte met studeren. Nu probeert hij het opnieuw en 
gaat Willy iedere dag mee naar de universiteit. Stephen: ‘Ik heb altijd honden 
gehad. Het helpt goed tegen mijn angststoornissen om een hond bij me te 
hebben, het is vertrouwd en voelt veilig.’ Voor de UvA was het geen probleem 
als hij zijn hond mee wilde nemen. ‘Als het me zou helpen om beter te kunnen 
studeren was het oké.’ Stephen woont met Willy in zijn geboortestad Hoorn. 
‘Ik zit dus niet in de kern van het studentenleven, maar als ik naar de kroeg ga 
is dat geen probleem: Willy kan goed alleen zijn.’ Hij zou willen dat hulphon-
den gangbaarder zouden worden. ‘Ze zijn niet alleen goed als blindengeleide-
hond, maar ook geniaal voor therapeutische doeleinden.’
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Ze zijn samen opgegroeid, hebben hun hond opgevangen of zijn gewoon 
hondengek. Sommige studenten zorgen, naast voor zichzelf, ook nog voor 
een trouwe viervoeter. Vier FGw’ers vertellen over hun leven met hond(en).
tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Journalistiek BeeLDreportAge

Eerstejaars Europese studies Puck van der Wiel (21) woont met haar hon-
den Mo (7) en Wout (2) bij haar moeder in Amsterdam-Noord. ‘Het is lastig 
een huis te vinden waar de honden ook welkom zijn. Mocht iemand iets we-
ten: ik ben serieus op zoek. Ze zijn zindelijk. Ik trouwens ook.’ Eerder volgde 
ze de opleiding kynologie aan de Martin Gausacademie in Lelystad. ‘Honden-
psychologie. Je leert als een soort dog whisperer honden te trainen en her-
opvoeden.’ Daarbij had Puck een eigen hondenuitlaatservice. ‘Ik ben al mijn 
leven lang met dieren bezig. Als kind had ik veertigduizend knuffelbeesten.’ 
Het liefst wil ze de rest van haar leven bezig zijn met het ‘hondengedoe’, Eu-
ropese studies is slechts een combinatie van haar andere interesses. ‘Ik raad 
niemand een studentenleven met twee honden aan, het is moeilijk om spon-
taan dingen te doen. Maar ja, honden zijn gewoon mijn grootste liefde in de 
hele fucking wereld.’

Geschiedenisstudent Valerie Veenvliet (21) heeft jackrussellvuilnisbak 
(‘Zijn vlek zit niet helemaal op de goede plek’) Joepie (12) als parttime hond. 
Ze verhuisde anderhalf jaar geleden van de Spaarndammerbuurt terug naar 
haar geboortedorp Ameide (Zuid-Holland), omdat ze het miste. ‘Iedereen 
kent elkaar hier, Amsterdam is zo anoniem.’ Nu woont ze samen met haar 
vriend in een riante woning. ‘Mijn ouders wonen vlakbij en werken veel, daar-
om is Joepie heel veel hier.’ Ze groeide samen op met Joepie. ‘Dan lakte ik haar 
nagels felgroen, of deed ik haar een zadel op.’ Ondanks dat luistert Joepie niet 
erg naar haar en laat Valerie haar nooit loslopen. ‘Ze zal me wel als gelijke 
beschouwen, want naar mijn ouders luistert ze wel.’ Omdat ze Joepie parttime 
heeft, is het combineren van studie en hond geen probleem voor Valerie. ‘Ik 
heb vooral de lusten, niet de lasten. Dat klinkt wel een beetje egoïstisch hè?’ 
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11 oktober: mezrab vertelt 
Wilhelmina Pakhuis – Veemkade 572 D – gratis
Oosterse prinsen, duistere intriges en diepe moralen. Met een enthousiasme van heb ik jou daar brengt 
Sahand Sahebdivani – zo heet de Perzische verteller – elke vrijdagavond verhalen van over de hele we-
reld ten gehore. Zijn moeder maakt soep, wat het kneuterigheidsgehalte nog eens verhoogt. Schuif een 
kussen onder je kont en luister naar magische parabels. 

18 oktober: literaire cafés 
Café de Zwart en Café Scheltema – Spuistraat 334 en Nieuwezijds Voorburgwal 
242 – afhankelijk van je drinkgedrag
Hier kom je heel bekend schrijvend Amsterdam tegen. Neem je dikste Russische roman mee en voel je 
interessant. Denk na over de schoonheid van tragiek en vergelijkbare onderwerpen. Oefen meteen je 
peinzende blik. Vraag geen handtekeningen, dat is treurig. Niet wijzen. 

21 oktober: Poëzieslag
Festina Lente – Looiersgracht 40 – gratis
‘Festina lente’ betekent ‘haast je langzaam’ – niet ‘lentefeest’, ik zeg het maar even. Elke derde maandag 
van de maand kun je hier je zelfgeschreven gedichten voordragen. In wedstrijdverband welteverstaan. 
Als je wint, mag je linea recta naar de Grande Finale die ze elk jaar organiseren, én naar het NK Poetry 
Slam. Zo krijg je dat balletje aan het rollen, hè. 

25 oktober: Jonge schrijversavond
Stadsschouwburg - Leidseplein 26 - € 12
Maurice Seleky, oprichter van dit jaarlijkse bal, wil ‘een podium bieden aan de literatuur van de 
toekomst’. Het komt erop neer dat zes jonge Nederlandse schrijvers eigen werk voorlezen en daarna 
worden geïnterviewd. Daarnaast zijn er ook ‘elevatorpitches met uitgevers’ – geen idee wat dat precies 
is, maar het klinkt als een Kans. 

27 oktober: Poëzie van annie m.g. schmidt
De Nieuwe Liefde – Da Costakade 102 – € 10
Dikkerdje Dap, de spin Sebastiaan, Siepie en Takkie: allemaal creaties van good old Annie. Jeugdsen-
timent, o zo fijn. Daarnaast schreef ze gewoon knettergoed: oersaaie alledaagse gebeurtenissen kon 
zij tot iets bijzonders maken. En wisten jullie eigenlijk, lieve kinderen, dat ze ook versjes voor grote 
mensen heeft geschreven? Connie Palmen zal er een trits voordragen. 

30 oktober: Lange avond van het korte verhaal
De Duif – Prinsengracht 756 – gratis
Je kan raden wat voor soort evenementen Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam organiseert. Hart-
stikke interessant allemaal. Neem nou deze: korteverhalenschrijfster Jhumpa Lahiri – winnaar van de 
Pulitzer Prize en momenteel op de longlist voor de Man Booker Prize – wordt geïnterviewd door Arjan 
Peters, chef ´Boekenbijlage´ van de Volkskrant. Onthouden, die namen; lijsten en prijzen, daar moet je 
over mee kunnen praten. 

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 wannabe schrijver. Je kent ze wel. Lekker hokjesdenken.   
tekst /// Lieke van der Veer   Beeld /// claudia Spinhoven

‘I k móét echt schrijven!’ roepen ze geregeld uit. Als kleuter fabriceerden ze al talloze verhaaltjes, die 
papa en mama nog altijd trots in het familiearchief bewaren. In vriendenboekjes stond bij ‘hobby’s’ 
steevast ‘lezen’ en bij ‘wat wil je later worden’ – hoe verrassend – ‘schrijver’. Nu gelden deze in-

fantiele relikwieën als bewijs dat het ook echt niet anders kan: schrijven is voor hen een noodzaak, een 
tweede natuur, een therapie om de wereld aan te kunnen. In hun laptop staat een mapje ‘probeersels’; in 
hun tas zit een Moleskine, voor het geval originele gedachten zich onverwachts opdringen. Melancholie 
is hun favoriete emotie. Ze zitten ook wel eens in hun eentje in een café. Maar ze kunnen dan ook ‘heel 
goed alleen zijn’. Zie daar: de wannabe schrijver. 
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Het Vroman-effect
Aan welk bijzonder gedicht geeft een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze keer dichter en wetenschapper 
Leo Vroman (1915), die het omvangrijke ‘Het uur U’ van Martinus Nijhoff graag van begin tot eind leest.   
tekst /// Quint italianer   Beeld /// keke keukelaar

Het uur u (fragment)

Het was zomerdag.
De doodstille straat lag
te blakeren in de zon.
Een man kwam de hoek om.
Er speelde in de verte op de stoep
een groep kinderen, maar die groep
betekende niet veel,
maakte, integendeel,
dat de straat nog verlatener scheen.
De zon had het rijk alleen.
Zelfs zij, wier tweede natuur
hen bestemde, hier, op dit uur,
te wandelen: de student,
de dame die niemand kent,
de leraar met pensioen,
waren van hun gewone doen
afgeweken vandaag;
men miste, miste hen vaag.
Sterker: de werkman die
nog tot een uur of drie
voor bomen in ‘t middenpad
de kuilen gegraven had,
had zijn schop laten staan
en was elders heen gegaan.

D e stem aan de andere kant van de lijn klinkt 
vriendelijk en ontspannen. Leo Vroman 
belt vanuit Fort Worth, de stad in Texas 

waar hij woont met zijn vrouw Tineke. ‘Het Uur 
U’ vindt hij het mooiste gedicht. De eerste keer 
dat hij het las, was nog ‘voor de oorlog’, vertelt hij, 
na dat even bij Tineke te hebben nagevraagd. ‘Ik 
waardeer het gedicht nog steeds op dezelfde ma-
nier als toen, in tegenstelling tot andere gedichten. 
Gedichten van Achterberg (Gerrit, red.) vond ik 
bijvoorbeeld voor de oorlog heel mooi. Die vind ik 
nu een beetje mooi.’

De speelse en soms grillige dichtstijl van Vroman 
leverde hem in Nederland zo’n beetje iedere lite-
raire prijs op. Hij bracht meer dan vijftig bundels 
uit. In de VS, waar hij al ruim 65 jaar woont, heeft 
hij amper gedichten gepubliceerd; daar is hij be-
kend als vooraanstaand wetenschapper in de he-
matologie, de leer van bloedafwijkingen en de lym-
feklieren. Naar hem werd zelfs het Vroman-effect 
genoemd, een ingewikkeld proces bij de bloedstol-
ling. Verder is hij bioloog, en hij heeft een aantal 
bundels met (strip)tekeningen uitgebracht. Noem 
hem gerust een homo universalis, maar Nederlan-
ders kennen hem toch vooral als dichter. Met name 
deze regels uit het gedicht ‘Vrede’ (1957) leverden 

hem roem op: kom vanavond met verhalen/hoe de 
oorlog is verdwenen/en herhaal ze honderd malen/
alle malen zal ik wenen.

rechtstreeks
‘Het uur U’ waardeert hij vooral omdat het ‘ge-
woon’ is geschreven. ‘De titel klinkt modern, maar 
het gedicht is heel rechtstreeks. Niet geforceerd 

“poëtisch”. Het loopt vlot.’ Volgens Vroman gaat 
het gedicht over niks. Alleen maar over de straat 
en de kinderen die er spelen. ‘Het enige wat dat 
doorbreekt, is dat er op een gegeven moment een 
vreemdeling door de straat loopt.’ Een favoriet 
fragment van het veertien pagina’s tellende ge-
dicht heeft hij niet: ‘Ik lees het van begin tot eind. 
Mooi hoor. Je zou het beslist eens moeten lezen.’

Als Vroman zelf schrijft, houdt hij zich graag strak 
aan de grammatica. ‘Soms is het nu eenmaal no-
dig om hele zinnen te schrijven. Ik hou niet zo van 
onvolledigheid. Er moeten niet alleen maar zelf-
standig naamwoorden in een gedicht staan. Een 
werkwoord moet er af en toe ook in.’ Hij schrijft 
nog bijna dagelijks dagboekgedichten, zoals hij 
ze noemt. De laatste was ongeveer anderhalf uur 
voor het interview. ‘Het gedicht heet dan bijvoor-
beeld: “Dinsdag 27 augustus”. Het schrijven gaat 

vlug, maar ik knoei wel veel. Daar heb ik een klad-
schrift voor. Tineke mag het pas lezen als het af is, 
als ik het op de computer heb staan.’

‘Die gedichten gaan over waar ik aan denk. Schrijf 
jij weleens iets op als je ’s nachts nadenkt? Ik wel. 
Ik heb laatst een gedicht geschreven over entang-
lement. Weet je wat dat is?’ 
Hij begint uitvoerig uit te leggen hoe Albert  
Einstein in de jaren 30 van de vorige eeuw dacht 
dat er iets mankeerde aan de quantumtheorie.  
Volgens die theorie zou een deeltje splitsbaar  
zijn, maar Einstein twijfelde daaraan. Dit ver-
schijnsel bleek toch te bestaan en werd entangle-
ment genoemd. Aan zulke dingen denkt Vroman 
graag. 

voetnoot
Hij schrijft vaker gedichten over wetenschap. ‘Ik 
heb weleens een wetenschappelijk artikel ge-
schreven over iets wat ik dacht te hebben ontdekt. 
Het werd gepubliceerd in Nature. Ik schreef er ook 
een gedicht over. Maar de ontdekking bleek niet te 
kloppen. Dat was jammer. Voor het gedicht was 
het niet erg dat ik fout zat. Een fout mag in poëzie. 
Toch heb ik er een corrigerende voetnoot onder 
gezet.’ 

kunst&literatuur LofDiCHt
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Maar vreemder, ja inderdaad
veel vreemder dan dat de straat
leeg was, was het feit
der volstrekte geluidloosheid,
en dat de stap van de man
die zojuist de hoek om kwam
de stilte liet als zij was,
ja, dat zijn gestrekte pas
naarmate hij verder liep
steeds dieper stilte schiep.

Martinus Nijhoff (1894-1953) Leo en tineke Vroman
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‘c omplete chaos’, zo klinkt Captain Beefheart volgens Pyke Pasman wanneer 
je de muziek voor het eerst hoort. Toch liet Beefheart zijn bandleden lang 
oefenen, tot ze precies speelden wat hij in gedachten had. ‘Hij was een dicta-

tor, zijn wil was wet.’ Als persoon ziet Pyke hem dan ook niet als voorbeeld. Maar de ex-
perimentele ritmische aspecten van de muziek zijn voor hem een grote inspiratiebron. 
Naast muzikant was Beefheart ook schilder. ‘Als kunstenaar deed hij maar iets, maar 
omdat hij zo in zichzelf geloofde, werkte het. Er zat een bijzondere, energieke kracht 
in hem, die tot uiting kwam in zijn kunst.’ 

ritmische warboel
Pykes band Jungle By Night is een bijeengeraapte groep van vrienden en familieleden. 
De negen bandleden hadden er eigenlijk nooit over nagedacht om er serieus iets mee 
te doen, maar ‘het gebeurde en dat was leuk’. Zo leuk dat de band nu zo’n tachtig op-
tredens per jaar heeft en albums verkoopt in binnen- en buitenland.  Ze hebben een 
unieke stijl: hun nummers schrijven ze op Afrikaanse ritmes. 
Pyke experimenteert graag met ritme, ook op de piano. ‘Soms komt er iets uit dat niet 
gepland is, maar wel goed voelt. Dat had Beefheart ook. Als je geconcentreerd naar zijn 
platen luistert leer je op een gegeven moment om door de warboel heen te prikken. 
Dan hoor je dat er allerlei ingewikkelde lagen door elkaar heen worden gespeeld.’ Pyke 
probeert nooit iets na te doen, maar net als Captain Beefheart speelt hij vaak steeds 
veranderende melodieën op ritmes die herhaald worden. 
Als klein jongetje luisterde hij naar de rockmuziek die zijn vader opzette. Ook Beef-
heart klonk vaak door de kamer. ‘Sommige platen vond ik leuk, andere verschrikkelijk. 
Zijn band is op een heel vrije manier bezig met muziek. Ik heb Captain Beefheart moe-
ten leren waarderen. Het is enorm energieke muziek, waardoor ik er niet dag in dag uit 
naar kan luisteren. Nog steeds is het geen muziek die ik opzet om te kunnen ontspan-
nen.’ Toch prikkelt de muziek hem, omdat het nieuw en onverwachts is. Het brengt in 
Pyke bijzondere ideeën naar boven over wat hij met de band wil, maar in tegenstelling 
tot Beefheart probeert hij nooit de dictator uit te hangen. ‘Jungle by Night werkt op een 
harmonieuze manier samen. Iedereen draagt even grote stenen bij.’

vrije armoede
Ook Beefhearts levensinstelling heeft een grote indruk op Pyke gemaakt. ‘Hij is zijn 
hele leven dicht bij zichzelf gebleven. Hij deed wat voor hem goed voelde, ook al had 
hij geen geld, geen eten, helemaal niks.’ Toen Beefheart op een gegeven moment geld-
problemen kreeg, is hij uit wanhoop op de commerciële tour gegaan. Zijn fans konden 
de nieuwe albums niet waarderen. Beefheart zelf wilde ze nooit meer beluisteren. ‘Zo 
zie je: als hij niet zijn eigen ding deed, werkte het niet. Je moet gaan voor wat je het 
leukst vindt’, stelt Pyke. ‘Een vriend van mij studeert iets om later veel geld te kunnen 
verdienen, zodat hij dan iets leuks kan doen. Dat vind ik een kromme redenering. Pro-
beer liever nú iets te vinden wat je tof vindt. Dan word je gelukkig!’ Toch geeft Pyke toe 
dat de maatschappij niet zo makkelijk in elkaar steekt. ‘Soms heb ik ook wel een soort 
angst: “fuck, wat ga ik later doen dan?!” Maar volgens mij heeft niemand tegenwoordig 
werk, dus het maakt niet zo veel uit wat je doet.’ 

Pyke haalt de eerste single van Captain Beefheart tevoorschijn die in zijn kamer staat. 
Voorzichtig peutert hij de plaat uit de hoes om ons te laten horen hoe zijn held zijn 
carrière begonnen is. Met zijn vingers tikt Pyke ritmisch mee op de bluesy klanken. Hij 
kijkt dromerig voor zich uit. ‘De single heet ‘Safe as milk’ en het is een witte hoes, grap-
pig hè?’ 

Captain Beefheart 
en zijn chaos 
Elke maand brengt een bekend persoon een ode aan iemand 
die hem of haar geïnspireerd heeft. Deze maand Pyke Pasman 
(1990), toetsenist van de Amsterdamse band Jungle by Night, 
die de gecontroleerde muzikale chaos van Captain Beefheart 
bejubelt.   tekst /// azra teijen   Beeld /// Daniel Webb
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neoliberale waanzin

I edere student weet: er wordt flink bezuinigd 
op het onderwijs. En dan heb ik het niet alleen 
over het economisch failliet, maar vooral over 

de uitkleding van het daadwerkelijke onderwijs, 
dat in gang gezet is door het toverwoord efficiency 
boven alles te verheffen. Student en docent gaan 
gebukt onder moordende concurrentie, 
een steeds minder inhoudelijk curricu-
lum en de universiteit als bedrijf waar-
binnen productie en efficiëntie met stip 
op één staan. Welkom in het neoliberale 
tijdperk.

utopie wordt dystopie
Hans Achterhuis, oud-Denker des Va-
derlands, toont in zijn boek De utopie 
van de vrije markt aan hoe wij vandaag 
de dag de vrije markt verheerlijken, en 
deze dientengevolge realiseren. De uto-
pie bestaat er kort gezegd uit dat wij 
allen de strijd met elkaar aangaan om 
succes en erkenning. En omdat ieder 
gezond mens kan strijden zijn wij zelf 
verantwoordelijk voor dat succes. Wij 
bieden onszelf aan op de vrije markt, als 
handelswaar. In zijn boek De neoliberale 
waanzin stelt professor Paul Verhaeghe 
vast dat exact die strijd hetgeen is wat 
onze identiteit vormt, en onze cultuur 
bepaalt. Maar het neoliberalisme, zo 
stelt Verhaeghe, beoogt slechts de be-
langen van het bedrijfsleven.

Ook binnen de muren van de univer-
siteit wordt het klimaat bepaald door 
de vrije markt. Docenten, promovendi, 
hoogleraren – allemaal strijden ze om 
macht en om een plaats om te werken. 
De inzet zijn zij zelf, hun handelswaar is 
hun productiviteit. En die productiviteit 
hangt af van hun eigen efficiëntie. Dat 
geldt net zo goed voor de studenten. De onderlin-
ge concurrentie is moordend, en de prestatiedruk 
steeds groter. Daar staat niet het gevoel van taking 
charge tegenover. Integendeel: de student voelt 
zich geleefd door de machtsstructuren die tegen-
woordig de spil van de universiteit zijn. Kwaliteit 

van onderwijs is al lang niet meer gewaarborgd. 
Wie hard werkt en maar zo veel mogelijk (interna-
tionale) publicaties op zijn naam heeft staan, stelt 
zijn eigen positie binnen het instituut veilig. Het 
gevolg van een dergelijke instelling is dat zowel 
studenten als docenten steeds meer uitgeput ra-

ken door de voortdurende strijd die zij moeten le-
veren, en die ten koste gaat van de vrijheid van het 
onderzoeken, creativiteit, en het plezier in het sim-
pelweg uitproberen van een bepaalde hypothese. 
Want vallen en opstaan is niet direct productief, 
maar wel een vereiste om tot iets nieuws te komen.

Enige tijd geleden was ik bij het afscheid van 
rechtsfilosoof en hoogleraar Cees Maris. Tijdens 
het afscheid merkte zijn meerdere op dat Cees 
Maris in het huidige klimaat onder geen beding 
zou zijn aangenomen door de UvA. Ze bedoelde 
niet te zeggen dat Cees Maris iemand is die er met 

de pet naar gooit, nee, ze doelde op 
zijn zogeheten gebrek aan efficiency. 
Het gerucht gaat bijvoorbeeld, dat 
hij in iedere inhoudsopgave van een 
publicatie een verwijzing naar zijn 
liefje van dat moment verwerkte. Ik 
vermoed dat een dergelijke grap in 
het Maagdenhuis niet gewaardeerd 
wordt.

van wie is die universiteit eigenlijk?
De neoliberale invloed die steeds 
dieper doordringt in het onderwijs-
systeem wordt door professor Ver-
haeghe waanzinnig genoemd. Hij ziet 
in deze ontwikkeling het zoveelste 
bewijs ‘dat de menselijke ratio een 
flinterdun laagje bovenop een ang-
stige onderbuik is’. Hij stelt dat bij ‘de 
universiteit als kennisbedrijf ’ acade-
mische vrijheid al lang niet meer hoog 
in het vaandel staat. De moderne uni-
versiteit dient om competenties te 
ontwikkelen bij studenten, zodat zij 
regelrecht van de collegebank het 
bedrijfsleven in kunnen stappen. Hoe 
eerder duidelijk is welke economi-
sche richting bij een persoon past, 
hoe beter. Verhaeghe heeft het met 
afgrijzen zelfs over het screenen van 
kleuters.

Vorige maand scheef Francisca Wals 
in dit tijdschrift een pleidooi voor 
het anti-antikapitalisme. Hierin stelt 

zij dat woede op het kapitalisme – over één kam 
geschoren met het neoliberalisme – plaats maakt 
voor de realisatie en trend dat we zelf, als indivi-
duele consument, verantwoordelijk zijn voor de 
economische crisis. Maar past een dergelijke mo-
raal op het individuele niveau wel? Jazeker, maar 

De neoliberale donderwolk heeft zijn weg naar de poorten van de universiteit 
gevonden. De gevolgen zijn catastrofaal, betoogt Noor Kuijpers.   Beeld /// Bob Foulidis
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niet op de manier die Wals voorstelt. Hand in ei-
gen boezem steken en onszelf verwijten maken 
over die tweede hypotheek op ons huis in Spanje: 
kunnen we doen, maar het brengt ons niets. Stu-
dent en docent zouden in plaats daarvan kritisch 
moeten kijken naar wat de motivatie is om mee te 
gaan in een ontwikkeling die hen – omdat ieder-
een eraan deelneemt – opgelegd wordt. Reflexief 
zijn op zichzelf, in plaats van het aanhangen van 
een sentiment dat vandaag hip is, maar morgen 
waarschijnlijk weer vervlogen is.

Gelukkig zijn er studenten die verder kijken dan 
hun neus lang is, en voor wie kennis bovendien ook 
handelen betekent. Binnen het instituut vecht stu-
dentenpartij Ons kritisch alternatief al jaren tegen 
de universiteit als fabriek waarbinnen steeds min-
der ruimte is voor kennis, reflectie en verdieping. 
Ook Kritische Studenten Amsterdam vindt dat het 
tijd is voor een weerwoord van studenten. Kritisch 
denken en persoonlijke ontwikkeling zouden de 
kernwaarden van de universiteit moeten zijn. Op 
de VU strijden zelfs docenten onder de naam Ver-
ontruste VU’ers ervoor dat de macht teruggegeven 
wordt aan de wetenschap. En laten we ANIMO 
niet vergeten, die naar aanleiding van de bètafusie 

tussen de UvA en de VU de nieuwe megafaculteit 
Amsterdam Faculty of Science (AFS) omdoopte 
tot Amsterdam Factory of Science. Stuk voor stuk 

groeperingen die studenten oproepen het debat 
aan te gaan met hun universiteit. Want inderdaad, 
de universiteit is van docent en student, niet van 
beleidsmakers, de Raad van Toezicht of een club 
op geld beluste managers.

De universiteit als markt en strijd
Als we doorgaan met het vervormen van de uni-
versiteit tot een bedrijf zijn er twee mogelijkheden 
volgens Verhaeghe. Ofwel de universiteit wordt 
een goedkoop onderzoekscentrum voor multinati-
onals, ofwel ze wordt zelf een beursgenoteerd be-
drijf. In beide gevallen zou iemand als professor 
Maris inderdaad niet aan het roer staan van een 
onderzoeksinstituut, noch zou er veel ruimte zijn 
voor de ontwikkeling van de student tot ‘compe-
tente rebel’. Want een grap maken, iets in het wilde 
weg proberen of een experiment bedenken dat 
niet gegarandeerd slaagt, daarvoor is geen plaats 
binnen wat de neoliberale waanzin doet met de 
universiteit, en waaraan wij allemaal meedoen. 
Daarom is het terecht dat studenten en docenten 
zich druk maken en de universiteit terug claimen. 
Want hoe kunnen we baanbrekend onderzoek op-
zetten en uitvoeren, als we bij de eerste de beste 
krachtmeting en alle daaropvolgende grote kans 
lopen om geveld te worden? 

Noor Kuijpers (1988) behaalde eind 2012 haar mas- 
terdiploma Wijsbegeerte en is nu bezig met haar 
master Strafrecht. Ze schrijft stukjes voor de website 
van Filosofie Magazine en op haar eigen website.

‘Vaag,’ zegt de hoofdredacteur na het lezen van mijn column, ‘veel te vaag. 
Kun je er niet een gênant verhaal in opnemen?’ Godverdomme, denk ik, als ik 
gênante verhalen te vertellen had, schreef ik wel voor Folia. Morgen moet er 
iets nieuws ingeleverd worden en morgen is de redactievergadering. Morgen 
wilde ik eigenlijk de hele dag met een jongen in bed liggen en Chinees gaan 
eten. Waarom wil ik toch zo nodig schrijven, vraag ik me af. Waarom kies ik 
ervoor me te onderwerpen aan deadlines en hoofdredacteuren, op mijn fuc-
king eenentwintigste?

Dat is een goede vraag, maar een betere vraag is nog: waarom kiezen we daar 
allemaal voor? De afgelopen paar jaar lijkt het schrijverschap te zijn gewor-
den wat xtc was in 1990: iedereen doet het, iedereen wil het, en we zijn er 
altijd naar op zoek. Rücksichtslos rent de Amsterdamse adolescent richting 
het beloofde land van de Literatuur. De schrijvende student droomt van een 
stage bij De Groene of bij de NRC. Universiteitsbladen dienen als publicatie-
podia voor de hoogopgeleide jongere met veelal vage schrijfambities. De re-
dactieleden van Propria Cures – die toch eigenlijk totaal schijt zouden moeten 
hebben aan de literaire wereld – hangen als lobbyisten om de vestigingen van 
uitgeverijen, wachtend op een boekencontract.

Waar willen we in godsnaam heen? Willen we echt allemaal schrijver wor-
den? Levens lijden die schijnbaar gekenmerkt worden door eenzaamheid en 
intellectuele frustratie? Trekt dat de huidige generatie twintigers aan? Het 
lijkt zo. Misschien is het na ons aller zo gelukkige jeugd tijd voor een collec-
tieve zelfkastijding. Na een paar decennia economische voorspoed en jaren ’
90- elektrospeelgoed, is het tijd om als een horde lemmingen de afgrond in 

te springen, richting de onderwereld van matig gesubsidieerd schrijfwerk en 
omhooggevallen literatuurcritici. Onze ouders, die altijd keihard werkten zo-
dat ze ons op het hart konden drukken dat wij ons later zouden kunnen toe-
leggen op ‘iets wat ons echt gelukkig maakt’, krabben zich inmiddels achter 
hun oren. Het economische onweer wordt paradoxaal omlijst door het syste-
matisch vergooien van onze carrières richting een poel van onzekerheid. De 
vrolijke tamagotchi wordt verruild voor het kruis van het artistieke bestaan; 
de Furby-generatie moet boetedoen.

En waarom zou ik een uitzondering zijn? Na een beetje theatraal gezucht en 
gesteun zet ik de computer aan, en laat ik de jongen weten dat we niet in bed 
gaan liggen en geen Chinees gaan eten. Ik hoop dat hij zijn Game Boy Color 
nog heeft om zich mee te vermaken, en ik vraag me af of me vandaag niet nog 
iets gênants is overkomen.

Lemming-effect 

tekst /// Doortje Smithuijsen

Doortje
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‘Ik wil het verhaal erachter vertellen, zodat er 
minder neergekeken wordt op hoeren en zwer-
vers.’ Zo begint Sonja haar intro-
ductie van de tour ‘Amsterdam 
Underground’ die ze gaat geven. 
Zelfs zonder haar gele T-shirt 
met bijpassende pet, is ex-straat-
prostituee en drugsverslaafde 
Sonja duidelijk een ervaringsdes-
kundige : het underground leven 
heeft zijn sporen achtergelaten 
op haar gebit. Terwijl ze de groep 
toespreekt, straalt ze echter van 
enthousiasme. Tijdens de wan-
deltocht door de Wallen vertelt ze 
hoe zij in de ‘shit’ terecht is geko-
men en uit de goot is geklommen. 
Voordat de tour begint, verzekert 
ze ons dat we alles mogen vragen. 
Zelfs wat ‘standjes’ betreft.

Sonja is in haar tienerjaren op straat terecht 
gekomen. Om haar hevige drugsverslaving te 
kunnen bekostigen, zag ze geen andere oplossing 
dan haar lichaam te verkopen. Onder invloed 
beroofde en bedonderde ze ook vele toeristen; 
niet verwonderlijk dat haar eigenwaarde slonk. 
Nu is ze al een tijdje clean. Ze drukt ons meerdere 
malen op het hart dat het de ‘verslaafde Sonja’ 
was die al die verschrikkelijke dingen deed, niet 

zij die tegenover ons staat. Díe Sonja woont nu 
onder begeleiding van De Regenboog Groep, een 

organisatie die zich onder andere inzet voor dak- 
en thuislozen, en werkt daar als ervaringsdeskun-
dige en tourleidster. 

Terwijl ze ons haar hartverscheurende verhaal 
vertelt, leren we steeds meer over de noodza-
kelijke leefomgeving van een dakloze. We lopen 
langs opvangtehuizen, prostituees, plekken waar 
gedeald werd in drugs en de beruchte politiebu-

reaus. Menigmaal ben ik over de Amsterdamse 
wallen gelopen, maar door deze tocht bekijk ik de 

omgeving met andere ogen.  Een 
vrouw uit de groep raakt geëmo-
tioneerd, en ook ik krijg de ene na 
de andere brok in mijn keel. Na 
het ‘verhaal erachter’ gehoord te 
hebben, blijkt dat vooral pijn vaak 
de oorzaak is en verdoving de 
oplossing. 

Voor Amsterdammers die de 
‘echte’ wallen willen meemaken 
en studenten die een ontroerende 
ervaring rijker willen worden, is 
‘Amsterdam  
Underground’ een aanrader. Al is 
het alleen maar om een goed doel 
als De Regenboog Groep te steu-
nen, of om te beseffen hoe goed je 
eigen verhaal is.

Wat: Amsterdam Underground
Waar: De Wallen
Hoeveel: €10,00
Website: www.amsterdamunderground.org

BeooRDeLing: 

‘The wind... it is blowing.’ Tien jaar geleden 
eindigde het Gamecube-epos The Legend of 
Zelda: The Wind Waker (TWW) met deze woor-
den. Sindsdien heeft ontwikkelaar en uitgever 
Nintendo de nodige pieken en dalen gekend 
en wordt de game-industrie gekenmerkt door 
grauwe schietspellen als Call of Duty en Killzone. 
Nu Nintendo’s Wii U ver onder de verwachtingen 
verkoopt, kan het bedrijf alle steun gebruiken. 
Is deze HD remake van avonturenspel The Wind 
Waker genoeg? 

De titel van deze recensie zegt het al: alles wat de 
game in 2003 tot een tijdloze klassieker maakte, 
is intact gebleven. Ruim twintig uur aan speeltijd, 
een groot aantal eilanden om te verkennen en 
een fantastische vormgeving. Vooral dit laatste 
is noemenswaardig, omdat de game een flinke 
make-over heeft ondergaan. De felle kleuren en 
grootse landschappen zijn indrukwekkender dan 
ooit en spatten van het scherm. Het is onmogelijk 

weg te kijken zodra het verhaal van TWW zich op 
je HD televisie ontvouwt.

En wat een verhaal om opnieuw te mogen erva-
ren; het woord epos in de inleiding is geheel op 
zijn plaats. Reusachtige eindbazen om te verslaan, 
uitdagende puzzels om op te lossen en een 
oneindig aantal dingen om te ondernemen. Van 
het nemen van foto’s tot het sterker maken van 
hoofdpersonage Link, er is genoeg om je uren be-
zig te houden. Als het gaat om het volstouwen van 
games met content is en blijft Nintendo meester.

Niet alleen zit TWW vol met talloze activiteiten, 
maar deze zijn ook beter gepresenteerd dan ooit 
tevoren. Animaties zijn soepeler, missies zijn 
gestroomlijnder en via Nintendo’s online dienst 
kun je foto’s en opmerkingen delen met andere 
spelers. Het ontdekken van de fictieve wereld 
Hyrule is nog nooit zo gelikt geweest. Of je nu alle 
games uit de Zelda-serie hebt gespeeld of voor 

het eerst kennismaakt met dit legendarische spel, 
het is onmogelijk deze titel af te raden. Dit is hoe 
je een game up to date brengt voor een nieuw 
publiek. Tien jaar oud of niet, The Wind Waker is 
een frisse wind in het huidige game-landschap. 
‘The wind... it is blowing.’

BeooRDeLing:

De tand des tijds doorstaan

tekst /// Freek Ronner

Het verhaal erachter

tekst /// azra teijen
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Majellakerk
miJn amstErDam

‘Ik liep hier laatst per toeval langs toen ik onder-
weg naar huis was. Toen ik omhoog keek, zag 
ik ineens deze mooie toren. Een prachtig, fier 
bouwsel. Hij leek me eerst typisch 20e-eeuws, 
de tijd dat er veel nieuwbouw in Amsterdam 
kwam. Maar toen ik later wat informatie over 
deze mysterieuze kerk opzocht, kwam ik er-
achter dat de architect Jan Stuyt terug heeft 
willen grijpen op de Byzantijnse bouwkunst. 
De toren is twaalfhoekig en bekroont de voor-
malige Majellakerk. Dit is nu de locatie van het  
Nederlands Philharmonisch Orkest. Ik ben blij 
dat er een goede nieuwe bestemming voor 
de Majellakerk is gevonden. Het is een heel 
bijzonder gebouw; ik ken geen andere kerk in 
Amsterdam die hierop lijkt. Het heeft iets mys-
tieks, en dat tussen de lelijke flatgebouwen hier 
in Oost.’
 
‘Je loopt ergens waar je al vaker bent geweest, 
en wanneer je een keer goed om je heen kijkt 
zie je een gebouw staan waarvan je nooit hebt 
geweten dat het op die plek stond. Ik vind dit  
typisch voor Amsterdam. Dit is me al eens 
eerder overkomen. Zo liep ik laatst in de Von-
delstraat, waar tussen de huizen opeens een 
synagoge staat. Als je er snel langsfietst zou 
je hem nooit zien, maar wanneer je goed oplet 
zie je hem staan, verscholen achter een paar 
bomen. Ik kan daar echt van genieten. Nu ik 
het er zo over heb, denk ik dat ik kerken en  
synagogen in Amsterdam het leukste vind om 
te ’’ontdekken’’. Er zijn een heleboel van dit 
soort gebouwen die allemaal iets karakteris-
tieks hebben en die met toewijding gebouwd 
zijn. Zo ook bij mij in Oost.’

Elke maand laat een FGw’er zijn of 
haar lievelingsplek in Amsterdam 
zien. Agnes Kes (1989), master-
student Literary Studies, neemt ons 
mee naar de Majellakerk.
tekst /// Minthe Lok   Beeld /// Daniel Webb


