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Nieuw 
'Nieuw zijn op je veertigste voelt hetzelfde als nieuw zijn op je vierentwintigste’, vertelt 
actrice Maria Kraakman over haar overstap van Oostpool naar Toneelgroep Amsterdam 
vanaf het nieuwe theaterseizoen (pagina 7). Iets nieuws beginnnen. Ook al speelt Kraak-
man al decennialang toneel, nog steeds vindt ze het eng om ergens helemaal nieuw te zijn. 
En terecht? Voor alle nieuwe studenten die per september beginnen aan de FGw zal het 
hoogstwaarschijnlijk ook even wennen zijn: de colleges, al het leeswerk, verse vrienden, de 
kubieke meters bier. Dat is niet meer dan normaal: je begint aan iets wat je nog nooit eerder 
hebt gedaan, je weet niet of je het zal kunnen en je weet niet of je het wel leuk zal vinden.

Mag je iets nieuws beginnen ook nog spannend vinden als je wat ouder bent en je de we-
reld waarin je een nieuwe stap zet al goed kent? Cabaretier Roué Verveer (pagina 12) was 
al een eind op weg binnen zijn carrière toen hij zich liet inspireren door collega Chris Rock 
en een nieuwe, serieuzere stijl ontwikkelde. Hij gaf een nieuwe draai aan iets waar hij al 
vertrouwd mee was. Zou dat niet ook spannend zijn?

Het nieuwe studiejaar is voor de meeste studenten niet veel nieuws onder de zon. Wéér 
proberen naar alle colleges te gaan en er toch een paar missen. Wéér proberen op tijd te 
beginnen aan een deadline voor een essay en toch in de nacht voor de deadline het essay 
schrijven. En bovenal een prachtige scriptieplanning maken en je er toch niet aan houden. 
Maar ook een  doodnormaal studiejaar kan een nieuwe vorm krijgen, met agendatips voor 
de Goede Voornemer (pagina 22). Ga bijvoorbeeld eens mediteren of neem een cursus in 
de Kunst van het Beslissen, wie weet.

Tot slot: ook uw hoofdredactie is nieuw. Inmiddels oude rotten binnen de muren van het P.C. 
Hoofthuis, maar nog onbekend met het besturen van een blad. We hebben er zin in en het 
komt vast goed, maar het is stiekem ook een beetje eng.

Aimée Plukker en Anne Wijn
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Albuquerque probeert het gevoel van spanning 
dat zij bij sommige webcambeelden voelt te 
verklaren door te kijken naar de manier van 
filmen. ‘Wat voor kader wordt er gebruikt, hoe 
zijn de kwaliteit, bewegingen, kleuren, optiek 
en zelfs de transmission. Storingen kunnen er 
namelijk ook geweldig uitzien.’ Door middel van 
het onderzoek betoogt Paula dat de opkomst van 
webcams kan worden gezien als een alternatief 
cinematic medium en probeert ze de klassieke 
cinematografische trends te doorbreken.

‘Ik heb in januari 2015 een expositie gehouden 
met beelden van de bomaanslag bij de Boston 
Marathon waarbij ik op elk individu dat gefilmd is 
door camera’s heb ingezoomd. Ik kwam erachter 
dat iedereen er verdacht uitzag. Mensen hebben 
een pet op, rommelen in hun tas of staan steeds 

met hun mobieltje te spelen. In eerste instantie zou 
dit niet verdacht hoeven zijn, maar deze beelden 
kregen hun betekenis door gebeurtenissen in de 
toekomst.’

‘Omdat ik uiteraard niet mijn eigen werk analyseer, 
kijk ik veel naar het werk van kunstenaars als 
Harun Farocki, Walid Raad en Hito Steyerl. Ook 
vergelijk ik webcambeelden die ik van websites 
als Earthcam.com haal met andere media zoals 
film. Op Earthcam ga ik soms gericht en soms 
willekeurig op zoek naar verschillende soorten 
webcams. Zo kwam ik bijvoorbeeld terecht bij een 
webcam in een kaarsenfabriek in China.’ 

Gelukkig voor Albuquerque zijn de webcams na 
veertien jaar nog niet gaan vervelen. ‘Met dit 
project zet ik weer een stap in mijn carrière als 

onderzoeker en experimenteel filmmaker, daarom 
vind ik het leuk om te doen.’ 

Al sinds 2001 doet Paula Albuquerque on- 
derzoek naar de esthetiek die achter 
webcambeelden schuilt. Albuquerque: ‘Ik 

kijk naar webcambeelden alsof het kunstwerken 
zijn met een achterliggende betekenis, in plaats 
van enkel livestreams.’ Cinematic in plaats van 
cinematographic, noemt ze dat.

Een tweedelig onderzoek
Het promotieonderzoek van Albuquerque is een 
samenwerking tussen de ASCA en de Gerrit Rietveld 
Academie. Dit betekent dat haar onderzoek 
tweedelig is. Albuquerque schrijft  een proefschrift 
in Filmstudies en geeft een eindexpositie over 
haar eigen werk met films en installaties. De twee 
onderzoeken staan zo veel mogelijk op zichzelf. ‘Ik 
wil niet met mijn theorieën mijn eigen kunstwerk 
omschrijven en ik zal met mijn eigen kunst ook 
nooit de theorie illustreren.’

Albuquerque onderzoekt alle soorten webcams 
die er zijn. Webcamstreams van terrassen, vogels, 
kittens, weathercams, highwaycams en zelfs web-
cambeelden van kerken. ‘Zolang het maar geen 
CCTV’s (beveiligingscamera’s red.) zijn en zolang 
de webcam maar niet op de eigenaar gericht is, 
zoals chatcams, omdat de reden van plaatsing bij 
deze twee nogal voor de hand ligt.’ Albuquerque 
vraagt zich voornamelijk af waarom de camera’s 
zijn neergezet. ‘Het gaat hier om een cinematic me-
dium dat constant aan het filmen is. Een one shot 
dat dagen, weken en soms jaren aan het streamen 
is.’ Een voorbeeld dat Albuquerque aanhaalt is de 
'Donniecam' – een webcam die lange tijd vanuit 
een appartement de Prinsengracht heeft gefilmd. 
‘Het bijzondere aan de Donniecam is dat hij al een 
aantal jaren is gestopt met filmen, maar nog steeds 
oude beelden herhaalt. De beelden zijn dus opge-
slagen.’

Het gaat Albuquerque in het onderzoeken van 
deze webcambeelden niet zozeer om wat er 
gebeurt, maar om de weergave van het beeld. 

HOMO PROMOVENDUS

Wie zijn die promoverende geestes-
wetenschappers eigenlijk? Waar gaat 
hun proefschrift over en waarom 
juist dáárover? Deze maand: Paula 
Albuquerque (1974), promovendus 
in Artistic Research aan de Amsterdam 
School for Cultural Analysis (ASCA) en 
de Gerrit Rietveld Academie.
Tekst /// Vincent Smit    Beeld /// Jordie Volkerink
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Paula Albuquerque (1974) studeerde 
audiovisuele kunst (VAV) aan de Gerrit Rietveld 
Academie en haalde een master Fine Arts in 
de richting video en film aan het Sandberg 
Instituut.  
Haar eigen werk stond tentoongesteld in steden 
als Venetië, Chongqing, São Paulo, Beijing, 
Lissabon, Parijs en verscheidene plekken in 
Nederland. Momenteel geeft ze les bij het 
Honoursprogramma Art and Research van de 
UvA en de Gerrit Rietveld Academie en werkt 
ze als adviseur bij het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst.
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Babel zoekt 
redacteuren, 
illustratoren en 
fotografen
Ben jij creatief met woord of beeld en wil je dit 
graag aan de buitenwereld laten zien? Zoek je 
een manier om je journalistieke of artistieke 
vaardigheden te ontplooien? Help ons met het 
maken van het mooiste universiteitsblad van 
Amsterdam. Stuur een mail naar babel-fgw@
uva.nl met je cv, een korte motivatie en een 
voorbeeld van recent werk.
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Wendy Beers begon op de havo, koos daar-
na voor de hbo-lerarenopleiding Neder-
lands en stroomde zo door naar de uni-

versiteit. De lerarenopleiding maakte ze echter 
nooit af: ‘Het lesgeven leek niets voor mij,’ legt ze 
uit. ‘Ik had de studie gekozen uit liefde voor de Ne-
derlandse taal, maar ik kon er mijn ei niet kwijt. 
Ik wilde meer inhoudelijk bezig zijn. Vandaar mijn 
keuze voor de universiteit.’

Beers lijkt zelf nog enigszins verbaasd over de 
baan die ze nu heeft bemachtigd: die van fondsre-
dacteur bij Boom uitgevers Amsterdam, gelegen 
aan de Prinsengracht. De stap naar de universiteit 
was eerst ook wel groot; de aanmoedigingen van 
een vriendin hebben uiteindelijk de doorslag ge-
geven. ‘Durf te doen wat je wilt,’ waren de wijze 
woorden die Beers tijdens een etentje met haar 
vriendin te horen kreeg en die haar nooit heb-
ben losgelaten. Zo is ze, misschien via een kleine 
omweg, bij de master Boekwetenschap en Hand-
schriftenkunde terechtgekomen.

De liefde voor de taal
De liefde voor de Nederlandse taal die Beers koes-
tert, is niet altijd even sterk geweest; vroeger was 
deze zelfs te verwaarlozen. Door het groeiende 
plezier dat ze beleefde aan het schrijven van fictie 
werd haar liefde voor de Nederlandse taal echter 
aangewakkerd. Toen ze eenmaal studeerde kwam 

ze er door enkele stages achter dat ze ook redactie 
(inhoudelijke bewerking van teksten) en bureau-
redactie (manuscripten gereedmaken voor publi-
catie) leuk vond om te doen. Haar eerste taalliefde, 
het schrijven, heeft ze echter nooit losgelaten. ‘De 
afwisseling maakt het leuk. Het fijne aan redactie-
werk is dat je samen met anderen tot iets moois 
kunt komen. Met schrijven kan ik mijn eigen cre-
ativiteit kwijt.’

Haar huidige functie, die van fondsredacteur, is 
een overkoepelende vorm van redactie en bureau-
redactie. Haar afdeling richt zich op studieboeken 
voor het hoger onderwijs, voor onder meer ge-
zondheidszorg, onderwijskunde en communicatie. 
Hierbij bepaalt de uitgever eerst of het ingezon-
den werk potentie heeft. Als dit het geval is, raakt 
Beers bij het proces betrokken. Ze begeleidt de 
auteurs gedurende het afrondingsproces van het 
manuscript en let hierbij op schrijfstijl, doelgroep, 

de indeling van het boek, de lengte van de tekst en 
de kwaliteit van de figuren (afbeeldingen, grafie-
ken en dergelijke). Voor vakinhoudelijke controle 
zijn er specifieke mensen bij het werk betrokken 
en voor de spellingscontrole gaat het uiteindelijk 
nog langs enkele correctoren. Beers houdt hierbij 
het overzicht en fungeert als tussenpersoon tus-
sen deze verschillende correctoren, auteurs en 
ook vormgevers. 

Het zoeken naar uitersten
Of het niet leuker zou zijn om de redactie te doen 
voor fictief werk? Het was tenslotte fictie die haar 
interesse voor de Nederlandse taal destijds aange-
wakkerde. Beers is overtuigd van het tegendeel: 
‘Het werk blijft voor mij juist leuk door de afwisse-
ling, het zoeken van uitersten binnen je vak. De 
creatieve omgang met taal bij het schrijven geeft 
veel voldoening, maar het nadenken over hoe je 
het beste leerstof kunt presenteren is daarnaast 
ook interessant.’ Even valt ze stil en een glimlach 
verschijnt op haar gezicht. ‘Misschien zit de inte-
resse voor didactiek dus toch in me. Zo is het cir-
keltje weer rond.’ Toch weet ze nog niet of ze zich 
slechts binnen deze cirkel wil blijven bewegen. 
‘Niet omdat ik dit werk niet leuk vind, maar omdat 
ik meer interesses heb en met een open blik in het 
leven wil staan. Misschien begin ik nog eens een 
eetcafé of ga ik vintagespullen verkopen. Lijkt me 
ook wel wat.’ 

 
 Wendy Beers

 1986
Studie 
 Bachelor Nederlandse taal en cultuur
 Master Boekwetenschap en Handschriftenkunde
Afstudeerjaar 
 2012
Werk 
 Fondsredacteur bij Boom uitgevers Amsterdam

Het evenwicht tussen functie en fictie
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal 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: Wendy Beers (1986), fondsredacteur bij Boom uitgevers Amsterdam.   Tekst /// Roos Zwiers   Beeld /// Daniel Webb

HET FIJNE AAN 
REDACTIEWERK IS DAT 

JE SAMEN MET ANDEREN 
TOT IETS MOOIS 

KUNT KOMEN

De 
kwetsbare 

én 
strijdbare 

mens
Maria Kraakman (1975) speelde jaren bij toneelgezelschappen 
Oostpool en de Warme Winkel. Ook was ze afgelopen lente 
te zien in de film Schneider vs. Bax van Alex van Warmerdam. 
Deze maand begint ze als actrice in het vaste ensemble van 
Toneelgroep Amsterdam. Een gesprek over nieuwe dingen 
aangaan en daarin durven zijn wie je bent. >>
Tekst /// Anne Wijn   Beeld /// Charlotte Klein

HET INTERVIEWBROOD OP DE PLANK
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HET INTERVIEW

Dus je werkt heel hard aan het primaire spel? 
‘Aan het spelen zelf, ja. Me verbinden aan het 
materiaal waar ik mee bezig ben.’

Is er een hiërarchie binnen de toneelwereld? 
Heb je door je overstap naar TA promotie 
gemaakt?
‘Een hiërarchie is er vast. Mensen zeggen wel 
“wauw je gaat naar TA, wat fantastisch!” Maar 
ik denk dat hiërarchie overal is. Ook al is het 
onuitgesproken, het is gewoon een gegeven. 
Alleen, je moet er niet je status aan ontlenen. Je 
bent echt zo goed als je laatste repetitiedag.’

Dat lijkt me ook wel stressvol, want dan kan 
het altijd misgaan.
‘Ja, maar creativiteit en inspiratie, daar moet je 
toch op een bepaalde manier voor openstaan en 
dat lukt mij in ieder geval niet door heel erg aan 
de toekomst te denken. Door heel erg ambitieus 
te zijn en de beste te willen zijn. Hoe meer ik dat 
soort gedachtes heb, hoe minder fantasievol ik kan 
zijn. Ik probeer zo open mogelijk te werken. Zon-
der voorbehoud en zonder gêne. Ik hoop dat dat 
me lukt. Dat het me lukt om mezelf gewoon over te 
geven en op mijn bek te durven gaan. En te denken 
“dit was lelijk, maar goed.”’

Het thema van TA voor seizoen 2015/2016 is 
‘de kwetsbare én strijdbare mens’. Dit thema 
vind ik wel passen bij jouw speelstijl. Je hebt 
vaak types gespeeld die flink in de war, maar 
wel vastberaden in hun eigen ideeën waren.
‘Leuke observatie. Ja, dat is misschien wel zo. Het 
is op de toneelschool ook weleens tegen me ge-
zegd: “jij gaat altijd strijdend ten onder.”’ Lachend: 
‘Maar dan wel in de overtuiging dat het gelijk aan 
mijn zijde is. Dat is dus blijkbaar iets wat ik van-
zelf inbreng in mijn spel. En ik word dan ook weer 
gecast voor dat soort rollen. Wat dat betreft is het 
altijd een wisselwerking. Je wordt gecast op basis 
van dingen die je al hebt gespeeld.’

Het lijkt me een uitdaging – wanneer je al 
langer speelt – om je te moeten aanpassen 
aan een nieuwe club en een nieuwe manier 
van werken. Je hebt in de loop der jaren best 
een eigen stijl ontwikkeld.
‘Ja, dat zou kunnen dat dat lastig is. Maar ik sta 
overal voor open. Ik denk dat dit ook weer zo’n 
“blijkbaar”-variant is. Ik ben maar wie ik ben en ik 
kan rollen alleen vanuit mezelf benaderen. Dat doe 
ik dus bij elke rol opnieuw. Maar blijkbaar heb ik 
hier toch een eigen stijl mee opgebouwd, dat wist 
ik helemaal niet, maar dat zeg jij nu.’

‘Wat Marcus (Azzini, regisseur bij Oostpool, red.) 
doet is dat hij heel erg uitgaat van de kracht en van 
de persoonlijkheid van de acteurs. En ik weet niet 
zo goed hoe Ivo (van Hove, regisseur bij TA, red.) 
dat benadert. Wat ik van zijn acteurs terugzie is 
toch ook wel veel ruimte voor het individu. Ik zie 
niet een soort marionettenpoppetjes. Maar ik weet 
van mezelf: ik kom traag op gang. Ik kan echt 
dichtklappen als dingen in één keer goed moeten. 
En Ivo werkt erg efficiënt. Er zijn bij TA simpelweg 
een aantal weken minder repetitietijd dan bij 
Oostpool. Dus hij kan niet op de eerste repetitiedag 
met een kopje koffie eerst een beetje kletsen en 
dan eens kijken. Ik heb bijvoorbeeld in juni al mijn 
eerste kostuumdoorpas gehad voor een 
voorstelling die pas in oktober in première gaat. Zo 
ver van tevoren, dat heb ik nog nooit meegemaakt! 

De manier van werken is, vermoed ik, hier dus wel 
anders. En of ik daar tussen pas, dat weet ik nog 
niet. Ik heb alleen nog maar vermoedens. Maar 
goed, ik zal het wel zien. Als ik mijn tekst maar 
ken.’ 

JE BENT ZO GOED 
ALS JE LAATSTE 
REPETITIEDAG

 

Maria Kraakman (1975) studeerde in 1998 
af aan de Arnhemse Toneelschool. Ze speelde 
met Oostpool in verschillende theaterstukken, 
zoals Tramlijn Begeerte, Boiling Frog en 
Angels in America. Daarnaast had ze rollen 
in verschillende films. Dit seizoen is ze bij 
Toneelgroep Amsterdam onder meer te zien in 
De stille kracht van Louis Couperus en Het jaar 
van de kreeft van Hugo Claus.

Je hebt al een uitgebreide carrière achter 
de rug. Was het altijd al je droom om bij 
Toneelgroep Amsterdam (TA) te komen spelen?
‘Ik denk nooit zo in dromen, of in termen van “ik 
wil nog iets”. Ik denk eigenlijk altijd pas achteraf. 
Zo van: “O, blijkbaar speel ik nu bij TA, blijkbaar is 
dit mij overkomen.” Maar ik ben nooit bezig met 
een bepaalde ambitie voor de toekomst.’

Het is meer intuïtief dan ambitieus bedoel je?
‘Nou ja, ik word gewoon gevraagd voor dingen. De 
Warme Winkel heeft me gebeld, Oostpool heeft me 
gebeld. Dus, dan denk ik achteraf: “blijkbaar mag 
ik dit doen.” Met terugwerkende kracht zie ik dan 
dat ik wel degelijk aan het bouwen ben geweest.’

Bouwen?
‘Ja, alle voorstellingen zijn bouwwerken. Voor 
mij werkt het om te verdwijnen in wat ik op dat 
moment doe. Om dat zo goed mogelijk te doen. En 
dat echt los van ambitie te zien, me juist over te 
kunnen geven aan hetgeen waar ik in zit. Ik ben 
eigenlijk gewoon in het hier en nu bezig met mijn 
werk.’

En tot nu toe komen de dingen telkens op je 
pad?
‘Ja, ik ben echt een ongelofelijke mazzelaar.’

Is het mazzel?
‘Deels, ja. Je moet het wel waar maken natuurlijk. 

Het is deels geluk, maar geluk moet je ook een 
beetje afdwingen. Dat vind ik ook wel weer 
spannend, nu ik bij TA ga beginnen. Los van wat 
ik allemaal al bereikt hebt, of zoiets. Je mag wel in 
jezelf geloven, maar je moet toch iedere keer weer 
opnieuw beginnen. Met nieuwe mensen. En ook 
zit je altijd met je eigen verwachtingen van jezelf. 
Tenminste, ik zit daar altijd mee, met het idee van: 
“ik ga het nu eens compleet anders doen. Ik ga ze 
nu niet dit aanbieden, maar ik doe eens helemaal 
iets nieuws.” Altijd kom je er dan toch op uit dat je 
alleen maar één ding kan.’

Soms wat dromerig, maar helder in haar verwoor-
dingen zit Kraakman op een grote lichtgrijze bank 
in een lichte repetitieruimte van TA in de Stads-
schouwburg. Ze weet waar ze het over heeft, al 
spreekt uit haar zinnen ook de vertwijfeling van 
iemand die iets nieuws aan gaat.

Je zou ook kunnen denken: ze hebben me 
gevraagd, dus het zal wel goed komen.
Lachend: ‘Zo van "ik ga het hier even laten zien". 
Nee, je moet het toch iedere keer weer opnieuw 
veroveren. En het enige waar ik echt op kan 
vertrouwen is dat dingen nooit in één keer goed 
gaan. Dat ik weet dat als het even een dagje niet 
zo lekker gaat, het morgen anders kan. Morgen 
weer een nieuwe dag. Terwijl ik toen ik jonger 
was dacht: “zie je wel, ik kan het niet.” Inmiddels 
heb ik er wel genoeg ervaring in om te weten 
dat het altijd goed komt. Maar dan nog ben ik er 
zenuwachtig voor. Nieuw zijn op je veertigste voelt 
hetzelfde als nieuw zijn op je vierentwintigste. Ik 
ben nog steeds bang om dicht te klappen. Of dat ik 
ineens onverstaanbaar ben.’

Zit er niet iets tegenstrijdigs in het kunnen 
afdwingen van geluk en het afwijzen van een 
ambitie op voorhand?
‘Nou ja, je krijgt een kans. Maar die kans  
moet je wel benutten. Dus het is niet zo dat ik 
denk ik ga gewoon niks willen want dan lukt  
het waarschijnlijk. Je moet er uiteindelijk wel  
veel energie in steken. Ik werk heel hard.  
Maar niet in de zin van dat ik foto’s van mezelf 
laat maken en netwerk op premières enzovoort. 
Wat dat betreft ben ik heel lui. Ik heb geloof  
ik nog nooit een castingfoto van mezelf laten 
maken.’ 

HET INTERVIEW

BLIJKBAAR SPEEL IK 
NU BIJ TONEELGROEP 

AMSTERDAM, 
BLIJKBAAR IS DIT MIJ 

OVERKOMEN
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UITGELICHT

Nachtwinkel: Delicatessen/Night Bite
Adres: Linnaeusstraat 24
Samenvatting: open van ma t/m vr tot 01:30 uur, za en zo tot 02:30 
uur, fles wijn vanaf €6, condooms te koop (wel maar één soort), 
opmerkelijkste product: grote garnalen in olie
Recensent: Anne Wijn

De tl-verlichte avondwinkel naast het Oosterpark wordt gerund door een 
aantal vriendelijke Afghaanse mannen. Als ik vraag of de winkel ook een 
naam heeft, blijkt hij er zelfs twee te hebben: volgens de gevel bevind ik me in 
Avondwinkel Delicatessen, op de bon staat Night Bite. Naast deze imposante 
hoeveelheid namen heeft de kleine winkel een duizelingwekkend aanbod 
aan drankjes. Naast tientallen soorten wijn en bier is er een aparte hoek voor 
frisdrank in alle kleuren. De winkel is dan ook met name geschikt voor de 
nachtelijke trek. Er is voldoende chips en zoetigheid, maar bovendien liggen 
er in de vitrine bij de kassa grote garnalen in olie, kip, gevulde wijnbladeren 
en gekruide olijven. Wie echter na het dansen nog snel even ontbijt wil 
regelen, moet het doen met wat afbakbroodjes en voorverpakt brood. Aan 
de hoge nood is dan weer wel gedacht: naast allerhande toiletproducten 
is er gelukkig ook wc-papier. Deze winkel is prima wanneer je op een 
zaterdagavond niet voor tien uur drank hebt ingeslagen. 

Nachtwinkel: Sterk
Adres: De Clercqstraat 7
Samenvatting: open van ma t/m vr 09.00 uur tot 01.00 uur, za en 
zo 09.00 uur tot 03.00 uur, fles wijn vanaf €5,50, twaalf verschillende 
soorten condooms, opmerkelijkste product: wijnkoeler ter waarde 
van €225
Recensent: Hannah Hamans

Sterk werd opgericht in de jaren vijftig en kent twee locaties: Waterlooplein 
en De Clercqstraat. Anders dan de standaard lugubere nachtwinkel in een 
donker steegje is Sterk een ruime winkel waar je alles kan vinden wat je 
hartje maar begeert. Zo is er een ruim assortiment aan drank. Ze verkopen 
er bier uit landen waarvan ik niet eens wist dat er bier gebrouwen werd. 
Bovendien is er een breed scala aan wijnen: van een simpele rode wijn, 
tot dessertwijnen en sake. Ook voor de prijs zit je bij Sterk goed. Een fles 
wijn kost slechts 5,50. Naast het feit dat ze Oud-West van alcohol voorzien, 
verkoopt Sterk van alles en nog wat. Van kaviaar tot champagnekoelers ter 
waarde van 225 euro. Ideaal wanneer je op het laatste moment een cadeau 
moet kopen voor een verjaardag. Ook als je honger hebt, zit je bij Sterk goed. 
Ze hebben zelfs maaltijden uit eigen keuken en vers gebakken brood. Het 
enige nadeel is dat Sterk doordeweeks om 01.00 uur sluit en in het weekend 
om 03.00 uur. Als je echt laat nog op zoek bent naar ontbijt of verlaat 
avondeten ben je hier dus niet aan het juiste adres. Bovendien is deze winkel 
zo bekend, dat er vaak lange rijen bij de kassa staan. 

Je kent het wel: de supermarkten zijn dicht en jij bent nog dorstig op zoek naar 
een fles wijn of je hebt zin in een snack. De Babelredactie wijst je de weg door 
een selectie van de vele nachtwinkels die Amsterdam rijk is.   Beeld /// Bob Foulidis

Nachtwinkels Nachtwinkel: Night Shop Bos en Lommer 
Adres: Hofwijckstraat 2 
Samenvatting: iedere dag open van 17:00 uur - 03:00 uur, fles wijn 
vanaf €5, condooms te koop, opmerkelijkste product: kamelenballen
Recensent: Charlotte Kleyn

De Bos en Lommerweg is donker, maar bij Night Shop Bos en Lommer 
brandt nog gezellig licht. De Nederlandse vlag hangt uit en oranje vlaggetjes 
versieren de ingang. Er is flink wat volk, zo net na middernacht. Begrijpelijk, 
want de winkel heeft veel te bieden: ijsjes, waterpijpen, kattenvoer, blik-
ken soep, condooms, pannenkoekenmix en een ruim assortiment aan halve 
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liters. Achter de toonbank laat de zwijgende verkoper uw licht aangeschoten 
ondergetekende rustig haar gang gaan met het opschrijven van alles wat 
ze in zijn winkel ziet. De Vuurgloed rosé is in de aanbieding en kost maar 
5 euro, net als twee andere flessen wijn. De rest is duurder. In een koelkast 
staan Sahnejoghurt en Edammer kaas naast elkaar. Pizza's, hamburgers en 
friet liggen in een naastgelegen vriezer. Bij de non-foodafdeling kan je terecht 
voor een koekenpan, babyzeep of tampons. Als laatste zijn de snoepjes aan 
de beurt, die liggen uitgestald op de toonbank. Voor een luttele euro heb je 
al een dichtgeknoopt zakje met verschillende zoetzure snoepjes, maar het 
meest fascinerend zijn de kamelenballen (‘sour bubble gum, liquid filled’). 
Nog nooit gegeten? Fiets vanavond nog naar West en waag je eraan!

Nachtwinkel: Avondverkoop Schenk
Adres: Niasstraat 12
Samenvatting: open van ma t/m za van 18:00 uur tot 1:00 uur en zo 
van 17:00 uur tot 1:00 uur, fles wijn vanaf €5,50, geen condooms, 
opmerkelijkste product: kattenvoer
Recensent: Kim Visbeen

In een zijstraatje van de Molukkenstraat in de Indische buurt bevindt zich 
al meer dan veertig jaar Avondverkoop Schenk. Speciaal aan de zaak is 
dat je een verzoek kan doen aan de winkel. Wanneer een supermarkt een 
bepaald product niet heeft, kan aan Schenk worden gevraagd die voor je in 
te kopen. Er is genoeg keuze voor een late night snack: zakjes samengesteld 
snoep die je vooral kent uit je kindertijd, een grote verscheidenheid aan 
zakken chips en veel ijs. Voor de echte honger zijn er voor vijf euro verse 
maaltijden te koop: deze avond schaft de pot verschillende pasta’s, rijst en 
gehaktballen, maar er zijn ook diepvriespizza’s. Verder zijn er huishoudelijke 
benodigdheden. Voor het ontbijt zijn er onder andere brood, melk, jam 
en eieren beschikbaar. Maar laten we de drank niet vergeten! Ze hebben 
verschillende (gekoelde) biersoorten en ook speciaalbier zoals La Chouffe 
en bier van Brouwerij ‘t IJ. Schenk heeft ook verschillende wijnen, helaas wel 
duurder dan in de supermarkt. Voor velen ook belangrijk: er zijn sigaretten. 
Al met al een groot assortiment, dat voldoet aan nachtelijke hunkeringen.

Nachtwinkel: La Nuit
Adres: Waddenweg 7
Samenvatting: open elke dag van 16:00 uur tot 3:00 uur, fles wijn 
rond de €6, drie soorten condooms, opmerkelijkste producten: genoeg 
etenswaren om een uitgebreid tiengangendiner te bereiden
Recensent: Aimée Plukker

Wie zich in de koude, nachtelijke uren in Noord bevindt, doet er goed aan een 
bezoek te brengen aan de verwarmende avondwinkel La Nuit. Naast de 
aangename winkeltemperatuur hangt er in de winkel een warme sfeer door 
de donkere houten vloer en de kasten van licht hout die doen denken aan een 
typische ski-chalet. Naast veel soorten (speciaal)bier, frisdranken en een 
uitgebreid assortiment aan ontbijtspullen (ze hebben zelfs Ayran, een van 
origine Turkse yoghurtdrank) beschikt de winkel ook over een flinke 
voorraad schoonmaakspullen, dierenvoer en eten, heel veel eten. Van 
kwaliteitspasta tot verschillende soorten olijven en van knakworsten tot 
soep. Binnen zijn er veel klanten, maar door de ruime opzet van de winkel is 
er geen sprake van claustrofobie en de verkoper pakt netjes de gekochte 
spullen in. Het grootste pluspunt van La Nuit is echter de rode kater, Aapia, 
die maar al te graag geaaid wil worden. ‘In het Pakistaans betekent Aapia 
grote zus, maar het is een mannetje!’, vertelt de verkoper lachend, voordat ik 
de winkel verlaat. Het grote aanbod, het vriendelijke personeel, de ruime 
openingstijden en natuurlijk Aapia maken La Nuit één van de betere 
nachtwinkels in Amsterdam. 
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DE ODE

'I k had al twee shows gemaakt toen ik voelde dat ik meer naar de 
waarheid wilde: wezenlijke dingen zeggen en mijn mening geven 
in plaats van alleen maar grapjes maken. Maar ik wist niet hoe en 

ik durfde niet. Terwijl ik daarmee worstelde kwam Chris Rocks nieuwe 
show Never Scared uit. Ik was al groot fan dus ik ben hem direct gaan 
kijken. Nadat ik de tv uitzette, was ik een ander mens. Nou ja, een ander 
mens… dat klinkt zo… Maar toen wist ik pas hoe ik echt elk onderwerp 
bespreekbaar kon maken in mijn shows.’

Oprechtheid
Terwijl Roué Verveer vertelt wat Chris Rock bij hem teweegbracht, 
illustreert hij af en toe zijn verhaal door al lachend een grap van Rock 
na te vertellen. Hij vloog speciaal naar Las Vegas om een show van hem 
bij te wonen. ‘Chris Rock heeft een mooie manier van dingen zeggen. 
Bij anderen zou je denken: kun je dat wel zeggen? Kwets je daar geen 
mensen mee? Maar hij heeft een manier om iets zo in een grap te brengen 
dat je het accepteert. Precies dat had ik nodig om zelf ook die stap naar 
de waarheid te kunnen maken. Rock brengt zijn punt met humor en 
oprechtheid. Wat ik moest leren was dat alle onderwerpen bespreekbaar 
zijn, zolang je er oprecht over praat. Als je met een onderwerp niks hebt, 
kun je er niet oprecht over praten. Na de show van Chris Rock durfde 
ik te zeggen wat ik vind en ook grappen te maken over bijvoorbeeld 
moslims, Surinamers en Nederlanders.’

‘Het eerste wat ik van hem zag, was zijn show Bring the Pain. Die show 
heeft hem groot gemaakt, hij onderscheidde zich daarin meteen van 
andere cabaretiers. Hij vertelde eigenlijk wat iedereen wist, maar waar 
niemand het over had. Hij heeft bepaalde dingen zo mooi verwoord dat 
mensen het er nog steeds over hebben, terwijl die show uit 1996 komt! 
Hij zei: “you’ve got black people and you’ve got niggers. I love my black 
people. Oh boy I hate niggers.” Hij noemt in zijn show verschillende 
voorbeelden om dat verschil uit te leggen: “black people got three jobs, 
niggers don’t want to work.” Hij legde dat zo mooi open. Wat hij wilde 
zeggen was: scheer niet iedereen over één kam. In Amerika hebben 
veel cabaretiers het over het verschil tussen zwart en wit. Maar Rock 
onderscheidt zich door dieper in te gaan op het probleem. Hij kijkt niet 
alleen naar de verschillen maar ook naar wáárom die verschillen er zijn. 
Hij is heel goed in het blootleggen van een probleem.’

Verveer vs. Rock
In hun stijl lijken Verveer en Rock op elkaar. ‘Ik houd ervan; dingen 
zeggen en dat het publiek denkt: oh! Kan je dat wel zeggen? Het is die 
stijl waardoor het klikt tussen mij en Chris Rock. Ik doe dat ook: dingen 
op een grappige wijze verwoorden zodat het bij mensen blijft hangen.’ 
Beide mannen doen niet alleen comedy, maar werkten ook mee aan 
serieuzere dingen. Zo maakte Rock de documentaire Black Hair, waarin 
hij onderzoekt waarom de zwarte vrouw ontevreden is over haar haar. 
Verveer presenteerde de documentaireserie De Slavernij en gaat daarin 
op zoek naar zijn roots in Suriname. In eerder materiaal van Rock in zijn 
jonge jaren ziet Verveer hetzelfde proces als wat hij heeft moeten 
doorlopen. Van een jongen die alleen maar grapjes maakt tot een 
cabaretier die echt iets probeert te zeggen. ‘Grappig, tijdens dit gesprek 
kom ik erachter dat we nog meer gemeen hebben dan ik al dacht!’ 

Een nieuwe stap
Cabaretier Roué Verveer (1972) spreekt vol 
bewondering over de Amerikaanse cabaretier Chris 
Rock (1965), wiens show hem op een nieuw pad in 
zijn carrière bracht.   Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Charlotte Klein

Anoniem verdriet
Directeur van literaire stichting Perdu Marije Koens (1987) spreekt haar lof uit over het gedicht ‘Hoe ik een dichter 
werd’ van de Palestijns-Syrische dichter Ghayath Almadhoun.   Tekst /// Anne Wijn en Kim Visbeen   Beeld /// Midas van Son

Hoe ik een dichter werd

Haar verdriet viel van het balkon en brak. Ze kreeg behoefte aan een nieuw verdriet. 
Toen ik met haar naar de markt ging, bleken de prijzen van verdriet onwaarschijnlijk 
hoog, dus adviseerde ik haar een tweedehands verdriet te kopen. We vonden een 
verdriet dat in goede staat verkeerde, het was alleen een beetje groot. Het had aan 
een jonge dichter toebehoord, die die zomer zelfmoord had gepleegd, vertelde de 
handelaar ons. Het verdriet beviel haar wel en we besloten het te nemen. Maar 
we waren het niet eens met de prijs, dus zei de handelaar dat hij er, als we het 
verdriet zouden kopen, gratis een pakketje leed uit de jaren zestig bij zou geven. 
We stemden in met zijn voorstel en ik was blij met het extra leed, waarop we niet 
hadden gerekend. Toen ze merkte hoe gelukkig ik ermee was, zei ze: ‘Je mag het 
hebben.’ Ik deed het leed in mijn tas en we gingen op weg. Die avond schoot het me 
weer te binnen. Ik haalde het uit mijn tas en bekeek het van alle kanten. Het was 
van hoge kwaliteit en verkeerde in goede staat, hoewel het al een halve eeuw was 
gebruikt. Kennelijk had de handelaar geen idee van de waarde gehad, anders had 
hij het ons vast niet gegeven in ruil voor de aanschaf van het onbeduidende verdriet 
van een jonge dichter. Wat me vooral tevreden stemde, was dat het existentieel 
leed was, dat bovendien uiterst professioneel in elkaar was gezet, met prachtige, 
bijzonder verfijnde details. Het had vast toebehoord aan een geleerde of een ex-
gevangene. Ik begon het te gebruiken en zo werd de slapeloosheid mijn dagelijkse 
metgezel en werd ik een voorstander van de vredesbesprekingen. Ik ging niet 
meer op bezoek bij mijn naasten, het aantal memoires in mijn boekenkast groeide 
en ik uitte nog maar zelden mijn mening. Mensen werden me dierbaarder dan het 
vaderland en ik begon me te vervelen. Maar wat ik vooral opmerkelijk vond, is dat ik 
een dichter werd.

Ghayath Almadhoun, vertaald door Djûke Poppinga (2014)

Tijdens een korte rondleiding door Perdu, gevestigd 
aan de Kloveniersburgwal en vroeger deel van het 
voormalige Binnengasthuis ziekenhuis, komen 
we langs een zaal waar literaire avonden worden 
gehouden en waar ooit ook Ghayath Almadhoun 
in het Arabisch zijn gedichten voordroeg. Koens: 
‘Een ontmoeting met deze dichter vergeet je nooit 
meer.’

Benadering
‘Het leed in zijn gedicht kan je, als je het autobio-
grafisch leest, zien als het leed van zijn familie. 
Ghayath Almadhoun is een zoon van een Pales-
tijnse vader en een Syrische moeder. Hij groeide op 
in een Palestijns vluchtelingenkamp in Damascus, 
waar zijn vader terechtkwam na de Israëlische be-
zetting van de Gazastrook. In het gedicht heeft hij 
het over het leed uit de jaren 60. Dat zou je als een 
verwijzing kunnen zien naar de Zesdaagse Oorlog 
die plaatsvond in 1967. Maar behalve de jaren 60 
noemt hij geen verdere jaartallen of plaatsen. Dat 
vind ik heel sterk. Het zorgt ervoor dat het meer 
is dan alleen een gedicht over zijn specifieke leed. 
Je kan het je als lezer op een bepaalde manier toe-

eigenen.’

‘Hij schrijft: “Mensen werden mij dierbaarder dan 
mijn vaderland”. Ik denk dat het leed de 'ik' een 
nieuwe blik heeft verschaft op de loop van de ge-
schiedenis. Een blik die meer ruimte toelaat voor 
verschillende perspectieven. Een perspectief dat 
niet per se in het teken staat van het vaderland, 
maar rekening houdt met mensen die verschillend 
zijn en in verschillende contexten opgroeiden. 
Oorspronkelijk vijandschap of activisme maakt 
dan plaats voor een meer inclusieve kijk, die recht 
doet aan complexiteit en niet alleen aan je eigen 
woede. Als ik zijn werk lees, voel ik mij gedwongen 
mezelf te verhouden tot zijn geschiedenis. Soms 
kan literatuur over zo’n complexe geschiedenis of 
actualiteit een verlammende werking hebben en 
een gevoel van machteloosheid achterlaten. Maar 
in zijn werk schuilen momenten waarop je je be-
naderd voelt. Hij maakt je deelgenoot van de ge-
schiedenis.’ 

Schaduwzijde
“We vonden een verdriet dat in mooie staat ver-

keerde. Het was alleen een beetje groot.” Dat is de 
objectivering van verdriet, van iets abstracts. Dat 
vind ik heel mooi: er zit tederheid in en het maakt 
het verdriet lichter. Maar er zit ook een schaduw-
zijde aan. Verdriet en leed wordt je door iets of 
iemand aangedaan, maar door wie of wat is hier 
onduidelijk: het wordt iets anoniems, er zit geen 
gezicht meer achter het leed. Dat is denk ik het 
onderliggende probleem van veel conflicten: dat 
er geen gezicht en dader meer aan te wijzen zijn, 
omdat het zo complex is geworden.’
  
‘Ik had eigenlijk elk gedicht uit zijn bundel kunnen 
kiezen. In zijn hele werk zit een tweezijdigheid. 
Het is steeds zowel licht als zwaar, zowel teder als 
explosief. Er zit intensiteit in, die wordt afgewisseld 
met iets wat op ironie lijkt. In dit gedicht komen 
voor mij veel dingen samen. De vluchtelingen-
stroom, het verdriet en leed dat daarmee gepaard 
gaat. De verschillende soorten verdriet die je 
daardoor kan hebben. Maar ook het ontbreken van 
het gezicht daarachter; het anonieme van oorlog 
en geweld. En wat zulk leed met je kan doen. Dat 
het je ertoe kan bewegen om dichter te worden.’ 

LOFDICHT
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City of brotherly love (..)
Don't turn your back on me

Neil Young, Philadelphia

Ik dwaal, zogezegd, door de straten van Philadelphia. Waar zij zijn. De 
individuen die ik zal vergeten, die enkel een naam op papier blijven, een 
vluchtige impressie. Rita, ze lacht, ze praat. Charles. Ruiz. Ze zien mij niet. 

Ze vergeten mij net zo goed, natuurlijk doen ze dat. Toch heb ik het gevoel dat 
ik hen achterlaat. 

De backstreets van Philadelphia ruiken naar boerderij, de mensen zweten. 
Rita is me ontglipt. Kan ik zomaar haar verhaal optekenen? Een poging: haar 
armen zijn deegrollen. Ze zou me moeiteloos kunnen vasthouden, als ze dat 
zou willen. Ik voel me alleen, ik wil van haar lippen drinken, versmelten met 
haar kroeshaar, vergaan in haar verhalen en het zweet waar ik nu al drie da-
gen in baad. Kom terug Rita, denk ik. Kom terug, kus mijn vermoeide voeten, 
en laat me over je schrijven.  Laat me je redden uit je anonimiteit, uit de zwel-
gende onderbuik van Amerika’s 320 miljoen zielen.  

Fairmount Park, naar het schijnt het grootste stadspark ter wereld, is prach-
tig en compleet verlaten. Nabij het einde van Chamounix Avenue, waar mijn 
hostel zich verschuilt onder de bomen, wordt gebaseballd in het park. Het 
team waar ik me bij voeg reageert weinig hartelijk op mijn poging contact 
te maken. 

De lokale architecten, hun tegenstanders, verwelkomen me warmer. Snel 
kom ik achter de reden. Ik cheer samen met een moeder en twee ventjes; de 
taal die de kinderen van haar te horen krijgen klinkt erg Europees. Zo begint 
een gesprek. Patricia is Pools. Ze emigreerde in 1998. Haar man Kevin, die de 
bal in de laatste inning laat glippen en daardoor de wedstrijd verliest, is moe 
en heeft er de pest in. Maar Patricia stelt hem voor en vertelt hoe ze elkaar 

EUROPE, YOU KNOW. 
YOU GOT PLENTY OF HOLIDAYS

Nu mijn vertrek naar China nadert, om daar voor een jaar Mandarijn te 
studeren, denk ik terug aan mijn eerdere tijd daar. De eerste keer trok ik 
als meisje van net negentien samen met een vriendin en een veel te grote 
backpack voor twee maanden door het enorme land. Wij spraken geen 
Chinees, de Chinezen spraken amper Engels.

Ik denk terug aan een nacht in Shanghai. Die bewuste nacht was het ladies 
night in een club in de Franse wijk. Om het half uur schalde er ‘tequila!’ 
uit de speakers, waarop er vanaf de bar tequila in gulzige monden werd 
geschonken. Tegen de tijd dat we naar huis wilden, beseften we dat we 
het Chinese adres van het hostel niet wisten. Zo gebeurde het dat we 
in een taxi belandden waar zowel de passagiers als de chauffeur geen 
idee hadden waar ze naartoe moesten. Wonder boven wonder wist ik 
me uiteindelijk de naam van een metrostation in de buurt van een grote 
winkelstraat te herinneren, vanwaar we de weg terug naar huis vonden.

Ook de tweede keer dat ik een hele zomer in China reisde, bleef de 
taalbarrière voor aparte situaties zorgen. Vegetariër zijn, maar dat niet 
kunnen verwoorden, is nou eenmaal een uitdaging. Meerdere malen 
poogde ik varkens en vissen na te bootsen, om vervolgens hard nee te 
schudden en daarmee duidelijk te maken dat ik dat dus níet wilde eten 
en welk gerecht toch alsjeblieft geen dier bevat. Want ook een menukaart 
is onleesbaar zonder kennis van het Chinese schrift. Behalve verwarring, 
bleek deze methode vooral voor veel hilariteit te zorgen.

Toch vind je manieren om te kunnen communiceren. Handen, voeten, 
dingen laten opschrijven in het Chinees, uiteindelijk kom je er wel uit. 
Tijdens een zoektocht naar het westelijke busstation in Zhangye, waar 
een bus ons naar de meest fantastisch gekleurde bergen zou brengen, 
nam een vrouw ons mee naar haar huis omdat haar zoon een paar 
woordjes Engels kon. Veel verder dan hello en how are you kwam hij niet, 
maar het gaf ons wel de kans om een blik in haar woning te werpen. De 
vrouw schakelde een Engels sprekende kennis in via de telefoon en hij 
bleef ons begeleiden totdat we het busstation bereikten.

Nu, na twee jaar Mandarijn te hebben gestudeerd, spreek ik de taal en zal 
alles anders zijn.

Mandarijn

Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Daniel Webb

COLUMN KIM
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ontmoet hebben, hoe zij emigreerde en hoe ze samen een architectenbureau 
runnen: het succesverhaal van talloze Amerikaanse koppels. Ik houd mijn 
hand op, en ze werpt me het verhaal toe. Patricia heeft het gemaakt, als im-
migrant in Amerika. Maar welke prijs moet ze daarvoor betalen? ‘Americans 
work so hard, they have so few holidays. And for what? It doesn’t work, your 
productivity drops and… you don’t live.’ 

Is het haar Europese achtergrond, of de mijne, die haar dit soort uitspraken 
doet maken? Haar man rent met één van haar zoontjes uitgelaten door het 
groene gras van het park. Ik zie wat ze denkt, en zij ziet het ook. That is what 
you want to see more of. ‘I don’t want to wake up in twenty years and rea-
lise that my kids are in their twenties and I don’t know where the years in 
between have gone.’

Patricia’s prioriteiten zijn veranderd sinds ze kinderen heeft, maar nog steeds 
werkt ze volop. Sinds de economie in 2008 in elkaar donderde en ze iedereen 
op kantoor moesten laten gaan, werken Patricia en Kevin met nog maar één 
andere partner, Scott. Scott komt even later langs, te laat door een uitgelopen 
wedstrijd van zijn eigen kid. Ik krijg ook een biertje. Hij is geïrriteerd door 
al die ouders die hun kinderen dwingen om telkens op een hoger niveau te 
spelen, zoals Nederlandse ouders die hun kinderen per se op het vwo willen 
zien. Zijn die kids niet vergelijkbaar met de opgejaagde jonge architecten die 
hier stoom afblazen, vraag ik Scott. Een bevestigend antwoord. ‘In college 
we pull all-nighters, 40 hours straight, coffee, pizza, that’s what it’s like to go 
to a high-demand school.’ En na college verandert dat niet, want Patricia’s 
generatie heeft die mentaliteit mee de werkvloer op genomen. ‘But who can 
humanly do that, and still have a life?’

De avond is zoet en zacht en de bomen ritselen. Morgen zal het vroeg dag 
zijn, voor hen en voor mij – om verschillende redenen. Als ik aanstalten maak 
weg te gaan, kijken ze me wat verlangend aan. Ik belichaam een ander soort 
vrijheid dan wat zij geleerd hebben te bewonderen. Maar Patricia herkent 
mijn blik. ‘Europe, you know’, zegt ze, weemoedig. ‘You get a year off, for 
raising your kids. You got plenty of holidays.’ Maar ondanks ons gesprek zit 
de sfeer er bij het team goed in. Ik wijs naar het gelach in het park en vraag of 
dit de manier is waarop Amerikanen met verliezen omgaan. ‘Yeah, well, we’re 
the lingering kind’, zegt Scott. Ik proef de wrange dubbelzinnigheid van mijn 
en zijn woorden. Want welk verhaal is dit? Niet dat van de street-dwellers, 
de arbeiders die de bus moeten nemen, de lui die de creditcardbonnetjes 
aan elkaar moeten knopen, voor wie het verhaal van zelfontplooiing en de 
Amerikaanse vrijheidsdroom allang niets meer betekent. Dit is American 
winning, niet losing, of in ieder geval iets daar tussenin. De meeste 
immigranten, en de meeste werkende Amerikaanse families, hebben het niet 
zo goed als zij. Maakt dat haar klachten onterecht? Ja, ze hebben het toch 
gemaakt? Of nee, staat voor hen niet ook het vooruitzicht van losing altijd op 
de loer? 

Door het gras banjer ik weg, langs paarden en zoemen en ruisen. Achter de 
balie van het hostel, een eeuwenoud landhuis, wacht de bevestiging van alles 
wat Patricia verteld heeft, en meer. De nieuwe generatie, zonder toekomst. 
Gray, mijn leeftijd, heeft vanavond dienst. All-nighters, maar dan in een 
hostel, waarvan geen Amerikaan weet wat het is. Gray heeft Sociologie en 
Spaans gestudeerd aan Temple University – een grote betonnen kolos in 
het centrum van Philadelphia – en is net afgestudeerd. Hij kijkt verlangend 
uit naar zijn eerste creditcard, naar zijn eerste schuld. ‘Yeah, you got to 
earn your creditworthiness’, zegt hij, maar het is niet zijn eerste schuld. Op 
zijn drieëntwintigste heeft Gray, net als zijn meeste generatiegenoten, een 
studieschuld van (waarschijnlijk) meer dan een ton. 

Daarentegen heeft Anthony, een zwarte jongen die op dezelfde zaal slaapt als 
ik, niet eens de kans om zich in de schulden te steken. Hij zoekt de wasruimte, 
hij noemt me ‘young man’, en hij mag me, geloof ik. Maar hij is argwanend. 
Anthony wilde naar de Fifa Women’s World Cup in Toronto, maar hij werd 
teruggestuurd. Gebeurt dat vaak, vraag ik? ‘Only when there is something 
wrong.’ Wat precies blijft tussen ons in hangen. De zwerfkatten buiten 
miauwen zacht, en schurken om brood. Losers, aan hun lot overgelaten.

Zo zou het kunnen eindigen, met een geromantiseerd beeld van de contras-
ten in deze stad. Rita, over wie ik slechts kan fantaseren. Jonge, blanke archi-
tecten, dichtbij een burn-out. Gray, die model staat voor de slimme student 
zonder veel toekomstperspectief, maar met studieschuld. En Anthony, zijn 
tegenpool, een zwarte jongeman met een strafblad. 

Maar het klopt niet. Ik loop tegen mijn eigen aannames op, blijkt als we later 
op de avond aan de praat raken rond de boekenkast in de kelder van Cha-
mounix Mansion. Gray drinkt thee, Anthony vouwt de was. Anthony woont en 
werkt als fotograaf van tourgroepen in Alexandria, het zuiden van Washing-
ton DC. Hij maakt ook foto’s als hobby, en bewerkt die. Hij heeft een auto, hij 
praat graag over boeken, over Europa. Dit is geen zwarte jongeman op het 
verkeerde pad, losing, dit is een fout maken, pech hebben – maar zonder stu-
dieschuld.

Nee, losing overnacht ook onder dit dak, in een andere vermomming. Hij ver-
schuilt zich in een donkere hoek van mijn slaapzaal, in de gedaante van een 
Hongaar met het voorkomen van een Latino. Bij het ochtendgloren vraagt hij 
dof of ik weet waar in Philly de Caritas Missionary is. Hoofdschuddend vertel 
ik hem zacht dat ik het niet weet, dat ik het kan opzoeken. Ik vind niets. ‘My 
money is running out, I want to stay here’, zegt hij in gebroken Engels. 
Hij is niet zoals ik, verloren op reis. Wat romantiseer ik de boel, wat maak ik 
mezelf wijs? Ik heb altijd een plaats om naar terug te keren. Mensen die naar 
me op zoek gaan. Híj is verloren. Hoe komt hij hier? Trok hij ooit met dezelfde 
goede moed als Patricia naar Amerika? Wat gaat hij doen? Is dit hoe het be-
gint? Is dit het deel van het verhaal dat de straat nooit vertelt? Verandert hij 
over een paar maanden in één van die daklozen, een van die street-dwellers, 
een van die velen, hier op de straten van Philadelphia? Ik ben hier vergeten, 
dacht ik, maar hij is het die achterblijft. Blijft hij enkel bij de gratie van deze 
woorden bestaan? 

LOSING OVERNACHT OOK 
ONDER DIT DAK, MAAR IN EEN 

ANDERE VERMOMMING

September 2015

American winning, 
American losing and 
somewhere in between

Babelredacteur Pablo Kamsteeg reisde deze zomer door 
de Verenigde Staten en beschreef zijn indruk van het land 
in literaire reisverhalen. Deel één van een tweeluik: de 
winnaars en verliezers van de Amerikaanse economie in 
Philadelphia.   Tekst /// Pablo Kamsteeg   Beeld /// Midas van Son
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'Eigenlijk was het heel natuurlijk dat ik op 
het thema stilte uit zou komen in een boek 
over kunst. De stilte, onzichtbaarheid en 

afwezigheid keren telkens terug in eerder werk 
van mij.’ Een voorbeeld: “Kijk (…). Ik ben er niet en 
kijk.”, een regel uit een van de eerste dichtbundels 
uit het oeuvre van Zwagerman. Deze thematiek 
haalde hij ook uit werken van andere schrijvers, 
zoals Willem Brakman. ‘Brakman zegt in zijn werk 
dat ieder mens een heel diep compartiment van 
zijn bestaan kent, waarin hij eigenlijk hunkert naar 
een vorm van niet-bestaan. Het verlangen om er 
niet te zijn. Dat verlangen kan ook in kunstwerken 
zitten, waar stilte symbool kan staan voor de 
hunkering naar het niet-bestaan. Kunst met een 
groot stiltecomponent erin: daar heb ik altijd al 
een zwak voor gehad.’

Centraal in De stilte van het licht staat dan ook de 
vraag hoe stilte eruitziet. Het voorstellen van stilte 
als afwezigheid van geluid is geen enkel probleem 
volgens Zwagerman, maar het uitdrukken van 
stilte door middel van beelden, dát is eigenlijk 
een zoektocht naar het onmogelijke. Het gebruik 
van metaforen moet daarbij buiten beschouwing 
worden gelaten, zoals het afbeelden van een heel 
klein wezen in een uitgestrekt landschap. Je ziet 
dan immers wel de stilte, maar het is niet de stilte 
zelf: ‘Het afbeelden van de stilte zelf, daar hebben 
veel kunstenaars in de twintigste eeuw hun tanden 
op stuk gebeten.’ 

Wanneer hij eenmaal is begonnen met praten, 
is het lastig de geboren verteller Zwagerman te 
onderbreken. Zijn monologen worden in de stilte 
van zijn tuin slechts onderbroken door vogels die 
af en toe voorbijvliegen, of de kat die geaaid wil 
worden. Voorbeelden van stilte in de literatuur, in 
zijn eigen werk, of dat van Gerard Reve, en stilte 
en verdwijning in de kunst, zoals bij perfomance-
kunstenaar Marina Abramović, worden zonder 
enige moeite kleurrijk omschreven.

‘Door zielsverhuizing weet je pas wat stilte is. 
Luister maar naar Prince, een volbloed romanticus. 
In een nummer dat If I was your girlfriend heet, 
eindigt hij met de zin “Now I know what silence 
looks like”. Kortom: de ik-figuur probeert door 
de stilte en in de stilte zijn geliefde te bereiken. 
En niet door zijn geliefde te bezitten en haar te 
willen, maar door de ander te willen zijn.’ Met dit 
voorbeeld toont Zwagerman een klein deel van de 
lange rij kunstenaars die probeerden na te denken 
en zich uit te spreken over hoe stilte eruit ziet. Zelf 
hoopt hij nu een aanstekelijk beeld voor de lezer 
te hebben beschreven van deze zoektocht naar de 
stilte.

Ontwapenend, zonder veel rompslomp, maar met 
genoeg diepgang, neemt Zwagerman de lezer in 
De Stilte van het licht mee op de zoektocht naar 
de verbeelding van de stilte door vier thema’s te 
behandelen: stilte, schoonheid, onbehagen en 
zelfverdwijning. Over zijn schrijfstijl en opvatting 

van kunst is Zwagerman duidelijk: ‘Ik schrijf over 
kunst met de wapenuitrusting van een romancier. 
Ik probeer met taal mijn ervaring van kunst over 
te brengen en recht te doen aan de kunstenaar.
Door met artistieke middelen andermans artis-
tieke presentaties te beschrijven vanuit een 
bewondering voor en nieuwsgierigheid naar de 
wereld. Ik laat mij graag verbazen door andermans 
werk.’

De wonderlijkheid van het dagelijkse leven
Verbazing en nieuwsgierigheid zijn voor 
Zwagerman van groot belang, vooral bij het 
beschrijven van kunst: ‘Het werk van K. Schippers 
is hier een goed voorbeeld van. Ooit schreef hij “Als 
je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd 
is.” Iedereen ziet natuurlijk dat alles gekleurd is, 
maar in de praktijk van alledag zien we het niet 
écht, het wonder dat de wereld kleuren heeft. Een 
andere dichtregel, genaamd ‘Nederland’, laat dit 
ook zien: “Als dit Ierland was, zou ik beter kijken.” 
In een nieuwe omgeving ben je ontvankelijk voor 
andere kleuren, geluiden enzovoorts, je kijkt 
anders naar de werkelijkheid. Deze onschuldige 
blik zou je eigenlijk moeten implementeren in het 
dagelijks leven, of een stapje verder: bij het kijken 
naar kunst.’

Kunst kan de zintuigen volgens Zwagerman 
trainen, maar dit is niet voor iedereen een 
noodzakelijkheid. Wel vindt hij dat meer mensen 
de gelegenheid moeten krijgen om te ervaren dat 
kunst er is, bijvoorbeeld in het onderwijs, waar 
meer ruimte zou moeten komen voor kunst en ook 
literatuur. ‘Een plicht van de samenleving’, aldus 
Zwagerman. ‘Daarna mogen mensen zelf bepalen 
of ze kunst een rol willen laten spelen in hun leven.’

Naast kijken met een nieuwsgierige en open blik, is 
kennis over kunst voor Zwagerman ook essentieel: 
‘Mijn vorige boek over kunst heette niet voor niets 
Kennis is geluk. Een ondergewaardeerd begrip, 
dat in mijn geval zeker voor kunst geldt. Toen ik 
zeventien was, ging ik met mijn middelbare school 
naar Amsterdam. In die tijd, vanuit Alkmaar, 
een wereld van verschil. Toen we halverwege de 
bustrip te horen kregen waar we naartoe gingen 
– het Stedelijk Museum – viel de sensatie snel 
uiteen in plakjes teleurstelling. Samen met vijftig 
scholieren sjokte ik naar binnen waar ik oog in oog 
kwam te staan met een blauwe monochroom. Tsja. 
Toen ik een jaar of 23, 24 was, kwam ik erachter 
dat dit blauwe monochroom een werk was van 
Yves Klein en dat deze kunstenaar jarenlang 
de hele wereld was afgereisd op zoek naar het 
mooiste blauw van de wereld: van Mexico tot de 
Noordpool. Dit mooiste blauw vond hij uiteindelijk 
in een basiliek in Assisi, in de blauwe gewaden van 
de engelen op een fresco van Giotto. Een mooier 
blauw had Klein nog nooit gezien en sindsdien 
fixeerde hij zich op dit blauw: een ode aan Giotto. 
Sinds ik dit weet, kijk ik met andere ogen naar de 
blauwe monochromen van Yves Klein.’ 

De vele kunstboeken in zijn huis bevestigen het 
verlangen naar kennis bij het bestuderen van 
kunst. Zo ligt er een werk over Nederlandse 
schilderkunst in de vroegmoderne tijd op tafel, 
maar ook een ‘very short introduction’ over het 
niets. De fascinatie met het niets en de stilte komen 
duidelijk naar voren, ook in zijn kunstcollectie, 
waaronder een schilderij van Christiaan 
Kuitwaard: ‘Stilte is zo’n beetje zijn core business.’ 

De illusie van onschuld
Vol verbazing ontdekte Zwagerman dat hij in de 
loop van de jaren iets minder hartstochtelijk is 
gaan lezen, maar wel hartstochtelijk bleef kijken 
naar kunst. Wanneer Zwagerman leest over een 
bepaalde tentoonstelling van een kunstenaar 
wiens werk hij graag wil zien, wordt hij nog 
steeds overvallen door een handenwrijvende 
nieuwsgierigheid. Een nieuwsgierigheid die kan 
uitgroeien tot een ware sensatie als hij de juiste 
kunst op het juiste moment ziet. En als hij weer met 
een onschuldige blik naar kunst kan kijken. Want 
het prachtige aan kunst is volgens Zwagerman 
juist de illusie dat je je onschuld hebt herkregen.

‘Ik denk dat kunst je op onverhoedse momenten 
kan verzoenen met het bestaan, terwijl je 
misschien eigenlijk helemaal niet op zoek bent 
naar zo’n verzoening. Dat is ook een typisch 
kenmerk van kunst. Maar dat geldt trouwens ook 
voor literatuur. Al kijkende of lezende merk je dat 
er een sensatie ontstaat waar je helemaal niet naar 
op zoek was. En terwijl je dat ervaart, besef je dat 
het een vrij essentiële sensatie is. Dat is het mooie 
van kunst. Het voldoet aan een behoefte waar je 
zelf eigenlijk niet op afgesteld bent.’

Al jong speelde kunst een rol in het leven van 
Zwagerman. Hij wilde namelijk kunstenaar 
worden en deed er enorm zijn best voor. Hij keek 
op tegen de wereld van kunstenaars, wilde er deel 
van uitmaken. Wat voor kunst Zwagerman zelf 
maakte? ‘Verschrikkelijke kunst. Het heet niet voor 
niets kunst, je moet het wel kunnen. Ach ja,’ 
verzucht Zwagerman. ‘Je kunt mokkend in een 
hoekje gaan zitten of bedenken dat het niet zo 
moet zijn. Schrijven was toen al een onderdeel van 
mijn leven, maar een vanzelfsprekend onderdeel, 
ik stond er niet bij stil. Maar wat is er nu mooier 
dan je sensatie bij het kijken te omschrijven en al 
schrijvend zo dicht mogelijk bij de kunst te 
komen?’ 

 

Joost Zwagerman brak door bij het grote 
publiek met zijn roman Gimmick! Naast romans 
schrijft hij gedichten en essays. Vanaf 2010 
schrijft hij in de Volkskrant over beeldende 
kunst en literatuur en sinds 2011 geeft hij 
korte kunstcolleges in De wereld draait door. 
Het boek De stilte van het licht verschijnt op 1 
september bij De Arbeiderspers. 

Hoe ziet stilte eruit? We spraken Joost Zwagerman (1963) over De stilte van het 
licht, zijn nieuwe boek over kunst waarin hij poogt deze vraag op enthousiaste 

wijze te beantwoorden.   Tekst /// Aimée Plukker en Kim Visbeen   Beeld /// Vera Duivenvoorden

Zoektocht naar de stilte
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'Ik kom niet alleen want ik heb drank en drugs’ en ‘alle tieners zeggen 
ja tegen MDMA’, twee strofen uit de omstreden zomerhit van dit jaar: 
Drank en drugs. Felle discussies laaiden op naar aanleiding van de tekst. 

Is dit nummer geen verheerlijking van drugsgebruik? Mogen kinderen het wel 
beluisteren? En zitten echt alle tieners aan de MDMA? Ophef of niet, feit is 
dat verwijzingen naar en het verheerlijken van alcohol en drugs een cultureel 
fenomeen is dat al decennia bestaat. 

‘Het pad van plezier dat naar de ondergang leidt, blijft altijd aantrekkelijk.’, 
stelt gepensioneerd arts en schrijver Theodore Dalrymple. In zijn werk 
Romancing opiates – pharmacological lies and the addiction bureaucracy 
toont hij dat de cultus rondom drugsgebruik is ontstaan uit een literaire 
traditie die zijn oorsprong vindt in de Romantiek. Schrijvers uit die periode, 
zoals Thomas de Quincey en Samuel Taylor Coleridge begonnen in hun 
werk een filosofische betekenis toe te wijzen aan het gebruik van opiaten. 
Zij meenden dat een verward brein beter in staat was tot het verkrijgen 
van diepere inzichten rondom de aard van het bestaan. Drugsgebruik zou 
de creativiteit en het talent van een genie bevorderen. Ook koppelden ze 
verslaving aan het typisch romantische kenmerk 
van de individuele onbeduidendheid: verslaving 
stond gelijk aan een gevecht van een individu tegen 
immense, overrompelende krachten. Drugsgebruik 
en verslaving in hun werk symboliseerden volgens 
Dalrymple een diepzinnig leven en waren onmisbare 
onderdelen van de romantische geest met de hang 
naar zelfdestructie.

De diepere betekenis die vanaf dat moment werd 
toegekend aan drugsgebruik, de mystiek die 
rondom drugsgebruik hing en het doorbreken 
van taboes wat samenhing met het gebruiken van 
drugs zorgden ervoor dat er een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht schuilde in het beschrijven van 
drugsgebruik. De standaard waarop drugs zou worden omschreven kreeg 
een vaste vorm en uit deze traditie ontstond de cultus, aldus Dalrymple. 
Een recent voorbeeld van een uiting van deze cultus is de heroin chic uit de 
jaren 90: een trend die gebaseerd was op de traditionele omschrijvingen van 
drugsgebruik door de diepzinnige, aantrekkelijke en tragische aspecten van 
het leven van een heroïneverslaafde te benadrukken. 

Tandeloos
Maar in hoeverre is er daadwerkelijk sprake van een cultus rondom 
drugsgebruik? Wat kan er bijvoorbeeld worden gezegd over cultusvorming 
rondom drugs als we heroïne – de drug die in Nederland tussen 1970 
en 1980 een ware epidemie veroorzaakte – als voorbeeld nemen? Is de 
heroïneverslaafde in de afgelopen decennia gepresenteerd als romantisch 
figuur in culturele (fictieve) representaties? 

Een voorbeeld van een literaire representatie van een junk in de Nederlandse 
literatuur is de heroïneverslaafde Albert Egberts, hoofdpersoon uit De 
Tandeloze Tijd, de nog onvoltooide romancyclus over de jaren 70 en 80 
van A.F.Th. van der Heijden. Tandeloos, als bijwerking van heroïnegebruik, 
maar ook tandeloos door een gebrek aan houvast bij deze ietwat ‘verloren’ 
generatie na de extreme groei en uitspattingen van de jaren 60. Met passiviteit 
en desinteresse als gevolg, zowel bij de opkomende yuppen als de rellende 
krakers. 

Alhoewel in de proloog van De Tandeloze tijd, De slag om de Blauwbrug, de 
lezer al kennismaakt met de heroïneverslaafde Albert Egberts, wordt zijn 
verslaving pas uitgebreid besproken in Onder het plaveisel het moeras. De 
titel is onder andere een verwijzing naar Albert zelf, die hardnekkig zijn 
verdrinking in het moeras probeert te verbergen door overhemden met 
stropdas en zware manchetknopen te dragen om zo zijn kapotte armen door 
het injecteren van heroïne niet te hoeven tonen. Het woord 'junk' zal Albert 
niet letterlijk in de mond nemen, net als junkjargon. De verloedering is met 
mooie, soepele riemen ingesnoerd. ‘Als junk was je pas echt de martelaar’, 
denkt Albert aan het einde van Onder het plaveisel het moeras. 

Cold turkey
Een bekend verschijnsel van heroïneverslaving is cold turkey, de 
ontwenningsverschijnselen die optreden wanneer een verslaafde stopt 
met drugsgebruik. Ook Albert ondervindt de gevolgen van cold turkey, 
bijvoorbeeld wanneer hij probeert af te kicken op Sicilië. In deze passage 
denkt Albert aan een popmusicus, die op televisie werd geïnterviewd over 
zijn heroïneverslaving en voor cold turkey de uitdrukking climbing the walls 

gebruikte. Een verwijzing naar Keith Richards, de 
gitarist van de Rolling Stones, die deze term ook 
gebruikt in zijn biografie Life. (‘I can’t imagine what 
other people think cold turkey is like. It’s fucking 
awful. (…) It’s going to be the longest three days 
you’ve spent in your life (…). And there you are 
puking and climbing walls.’)

Een bekendere weergave van ontwennings-
verschijnselen van heroïne is Trainspotting. Zoals 
de beroemde wc-scène waarin hoofdpersoon Mark 
Renton na het plotseling stoppen met het gebruik 
van heroïne, acuut last krijgt van diarree en bij de 
smerigste wc van heel Schotland terecht komt. Later 
in de film probeert Mark nog een keer af te kicken bij 

zijn ouders, die hem opsluiten in een kamer. Tijdens deze cold turkey krijgt 
Mark last van hevige hallucinaties. Zo ziet hij de overleden baby van een 
bevriende junk via het plafond naar hem toe kruipen.

Als jij maar je shot krijgt
Naarmate de verslaving van Albert verergert, moet hij zich in meer bochten 
wringen om aan geld te komen. Kinderhandel, winkeldiefstal en het inbreken 
in auto’s; na verloop van tijd deinst Albert voor weinig dingen nog terug. Het 
samengaan van criminaliteit en heroïneverslaving is een verschijnsel dat 
ook terugkomt in andere culturele representaties van drugsverslaving. De 
Nederlandse band Doe Maar schreef er een nummer over, naar aanleiding 
van hun aan heroïne verslaafde drummer, René van Collem: ‘Je belazert al 
je vrienden, verneukt je eigen lief. Besteelt je moeder voor een tientje, als jij 
maar je shot krijgt.’ 

Een ander voorbeeld is het beroemde Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. In 
dit autobiografische werk is te lezen hoe Christiane Felscherinow op 
veertienjarige leeftijd verslaafd raakt aan heroïne. Om aan geld te komen begint 
ze met stelen, maar al snel gaat ze werken als prostitué. Alhoewel ze eerst 
nog eisen stelt aan haar klanten en niet wil werken op de Kurfürstenstrasse, 
waar klanten vanuit hun auto’s meisjes oppikken, laat ze deze eisen varen 
naarmate haar verslaving verergert.

Is er sprake van een romantische, culturele traditie rondom drugsverslaving? 
Een beschouwing op de representatie van heroïnegebruik naar aanleiding van 
het nummer Drank en Drugs van Lil Kleine en Ronnie Flex. Van de Tandeloze Tijd 
tot Trainspotting.   Tekst /// Aimée Plukker   Beeld /// Lili Burki 

De esthetiek van het verval
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Ik laat mijn ogen glijden over de scheurkalender met spreuken rechts van 
de wc pot. Only in solitude do we find ourselves. Terwijl ik zit te plassen laat 
ik de woorden tot me doordringen. Wanneer zijn we eigenlijk echt alleen? 
Als student woon je met huisgenoten, en heb je tal van eetafspraken of 
andere activiteiten om je tijd mee te vullen. Alleen ben je als je naar bed 
gaat, soms dan.

Als ik vertel dat ik af en toe alleen een film kijk, staren mijn vrienden me 
gek aan. Het feit dat ik soms uren alleen naar muziek luister op de bank 
of een boek lees, staat nog verder van hen af. Want: een vrijdagavond in 
je eentje doorbrengen is treurig. We moeten ons omringen met mensen. 
Op feesten, etentjes en zelfs bij het sporten. En alleen wonen lijkt ons 
helemaal eng.

Maar waarvoor zijn we bang als we niet door al onze vrienden worden 
omringd? Onszelf? Wat is er zo verschrikkelijk aan alleen zijn dat dit 
op alle manieren wordt ontvlucht? Is het omdat we als we alleen zijn 
geconfronteerd worden met ons echte gevoel? Dat we er dan achter 
komen dat we niet zo gelukkig zijn? Wat voor emoties komen er bij ons op 
als er niemand is die ons kan afleiden?

Het gaat niet enkel om alleen zijn, maar ook om altijd iets te doen te 
hebben – zelfs wanneer we alleen zijn. Studeren doen we namelijk zo vaak 
zonder mensen op onze kamer. Raken mensen daarom verslaafd aan hun 
werk, zodat ze niet meer bij hun gedachtes en gevoel hoeven? Omdat als 
ze stilstaan ze met problemen moeten omgaan, waar ze niet bij willen? Is 
het om deze reden dat we maar door- en door- en doorgaan, omdat op het 
moment dat je stopt, je voelt dat het niet goed gaat? En wat voor de een 
werk is, is voor de ander feesten of sporten: een uitvlucht van zichzelf.

Terwijl ik nog even blijf nazitten op de wc, besef ik me dat het toilet de 
enige plek is waar we ooit echt alleen zijn. Een minuut even met jezelf. 
Geen mensen, geen dingen om te doen. Alleen jij en je gedachtes. Maar 
er zijn genoeg mensen die dan al snel hun telefoon erbij pakken of een 
tijdschrift. Waarom?

Ik sta op, doe mijn broek omhoog en rits mijn gulp dicht. De wijsvinger 
van mijn rechterhand drukt het knopje in om door te trekken. Het geluid 
van spoelend water vult de ruimte terwijl ik met mijn andere hand de 
spreuk van de kalender afscheur.

Alleen zijn

Tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// Lisanne Biekart

COLUMN HANNAH

In het laatste gedeelte van Onder het plaveisel het moeras gaat het ook 
steeds slechter met Albert. Zo voert hij imaginaire gesprekken met zijn 
overleden vriend Thjum en bereidt hij een aanslag voor op neonazi Albert-
Jan Baartscheer. De snelheid waarmee de lezer door de gedachten van Albert 
wordt gevoerd tegen het einde van het boek, slepen de lezer mee naar een 
hoogtepunt dat geen ontlading zal vinden. Deze rush is vergelijkbaar met 
de rush die ontstaat tijdens het bekijken van de romanverfilming van het 
gelijknamige boek Requiem for a Dream. In deze film komen verschillende 
verslavingen aan bod, waaronder verslaving aan heroïne en speed. Fantasie, 
droom, illusie, waanzin en realiteit lopen door elkaar heen en volgen elkaar 
steeds sneller op, net als de hoeveelheid drugs die wordt gebruikt. De speciale 
filmtechnieken en montage, in combinatie met de opzwepende en duistere 
muziek zorgen ervoor dat de kijker wordt meegezogen in het miserabele 
einde: gevangenschap, opname in een psychiatrisch ziekenhuis en een 
geamputeerde arm.

Romantiek van de junk
Zo ver komt het bij Albert niet. Uit het eerder verschenen vierde deel van De 
Tandeloze Tijd, Advocaat van de Hanen, weten we dat Albert afkickt en een 
leven zal leiden als succesvol toneelschrijver. Maar hoe aannemelijk is deze 
plotselinge omslag? Met pijn en moeite lukt het Keith Richards om van de 
heroïne af te blijven, maar dit geldt in de beschreven periode niet voor Mark 
Renton en Christiane Felscherinow. De heroïneverslaafden in Requiem for a 
Dream doen niet eens een vrijwillige poging om te stoppen. 

Zelf zei Van der Heijden dat hij genoodzaakt was Albert te laten afkicken in 
De Tandeloze Tijd. Zijn fascinatie voor de romantiek van de junk verdween, 
met als gevolg dat de rol van heroïne moest worden teruggedrongen. Het 
bestaan van een romantische cultus rondom verslaving wordt hier door 
Van der Heijden dus toegegeven. Wanneer we Albert vergelijken met andere 
representaties van heroïneverslaafden, nemen de beschrijvingen van Van der 
Heijden een aparte positie in. Zo zet Albert zich af tegen het junkleven en de 
junkwereld en valt hij niet in zo’n enorm diep dal van aftakeling en verval als 
in andere representaties. Daarbij neemt De Tandeloze Tijd een uitzonderlijke 
plek in binnen het discours rondom de cultus van de heroïneverslaafde, door 
de rijke esthetisering die Van der Heijden toepast in zijn beschrijvingen. Zelfs 
het allerergste, naarste en vieste wordt in de woorden van Van der Heijden 
omgevormd tot een klein kunstwerk.

De besproken literatuur en films, die allen lovend werden ontvangen,  
lijken het bestaan van een bepaalde cultus van bewondering, mystiek en 
aantrekkingskracht rond heroïneverslaving die de afgelopen decennia is 
ontstaan te bevestigen. De culturele representaties rondom heroïne zijn 
echter veelal diverser, ruwer en grover dan de romantische traditie, waarin 
wordt gesteld dat drugsgebruik ook zou leiden tot creativiteit. Zelfdes- 
tructie is een kenmerk dat veel meer wordt benadrukt, zoals bij Wir Kinder 
vom Bahnhof Zoo en Requiem for a Dream. De enige verslaafde die in de 
besproken representaties écht lijkt te streven naar diepgang is Albert uit de 
Tandeloze Tijd. Een streven dat faalt en de reden lijkt dat Van der Heijden de 
romantiek van de junk liet varen in zijn romancyclus. Het pad naar de 
ondergang blijft altijd aantrekkelijk, maar loopt soms dood en kent 
verschillende vormen en eindbestemmingen. Zelfs een nummer als Drank en 
drugs, waaruit weliswaar weinig verlangen naar diepgang of zelfdestructie 
klinkt, past binnen een culturele traditie van aantrekkingskracht en 
bewondering voor drugsgebruik.  
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Rianne van Dam (1994, Scandinavische talen en culturen - richting Zweeds) 
‘Het zou toch verschrikkelijk zijn als je op een gegeven moment alleen 
maar mensen hebt in Nederland die een taalcursus Zweeds, Deens of 
Noors hebben gedaan?’ antwoordt Rianne recht uit het hart. ‘En dat we 
helemaal niet weten wat de historie van een van die landen is, en waarom 
er spanningen zijn tussen Zweden en Denen? Ik denk dat zoiets in de taal 
zit en dat je de taal niet zomaar kunt afzonderen van de geschiedenis of de 
politiek.’ 
In het argument dat studies geschrapt worden vanwege lage 
studentaantallen, kan Rianne zich niet vinden. ‘Ik denk dat het ook als staat 
heel belangrijk is, en misschien wel onmisbaar, om in elk vakgebied experts 
te hebben. Als er een conflict ontstaat tussen landen, tussen Nederland en 
een ander land, Griekenland bijvoorbeeld, dan is het toch heel waardevol 
als er iemand in je land is die de geschiedenis kent van zo’n land en de taal 
vloeiend spreekt. Iemand die in het Grieks met ze kan onderhandelen of als 
tolk kan fungeren. Ook al zijn dat dan maar drie mensen, dat zijn wel de drie 
mensen die kunnen helpen een land uit de crisis te halen of een conflict op 
te lossen.’

Weinigen zal het zijn ontgaan: een aantal talenstudies aan de UvA staat op de tocht. Aan studenten ‘kleine talen’ stellen 
we daarom de vraag: waarom moet jouw studie niet worden wegbezuinigd?    Tekst /// Boris Duregger   Beeld /// Daniel WebbBedreigde talen 

Saskia Kroonenberg (1990, Italiaanse taal en cultuur) 
‘Een reden om Italiaans in Nederland te studeren is dat je van ver weg 
dingen beter kunt zien. Ik snap bijvoorbeeld nooit iets van de Italiaanse 
krant: kranten zijn in Italië van iemand, en vanuit diegene wordt iets gezegd. 
Berlusconi heeft alle televisie in handen, neemt steeds meer uitgeverijen in 
beslag. Natuurlijk zijn er veel Italianen die dat door hebben, maar ik denk 
het grootste deel niet. Als buitenstaander kijk je met een frisse blik naar 
deze problematiek.’  
De opvatting dat talenstudenten weinig uitvreten, helpt Saskia graag uit de 
wereld. Vergelijkingsmateriaal heeft ze ook: ‘In vergelijking met psychologie, 
dat ik een tijdje studeerde, word ik bij Italiaans echt veel harder aan het 
werk gezet. Psychologie vond ik totaal niet uitdagend en ik had niet het idee 
dat ik iets van creativiteit of eigen inbreng mocht leveren. Bij Italiaans wel. 
Juist omdat het kleinschalig is, kun je echt in gesprek gaan met docenten.’
Tot slot stelt Saskia dat het bestuderen van een andere taal en cultuur relati-
veringsvermogen geeft: ‘Door mijn studie kijk ik ook met andere ogen naar 
Nederland. Een stom voorbeeld: als hier de trein laat is, dan zeuren mensen. 
In Italië moet je blij zijn als hij überhaupt rijdt.’

BEELDREPORTAGE

Leo Kroonen (1984, Hebreeuwse taal en cultuur) 
‘Vele dingen in het dagelijks leven vinden hun oorsprong in wat wij in onze 
opleiding bestuderen,’ begint Leo zijn verhaal. ‘Neem bijvoorbeeld de Bijbel, 
waarvan het Oude Testament oorspronkelijk in het Hebreeuws en het 
Aramees werd geschreven. Ook is de invloed van het Joodse leven in onze 
hoofdstad nog altijd merkbaar. Zo zijn er talloze Jiddische woorden opgeno-
men in het Amsterdamse taalgebruik. Bovendien is Amsterdam een belang-
rijk centrum voor de studie van Joodse geschiedenis en cultuur. Bilbiotheca 
Rosenthaliana herbergt een van de grootste Joodse collecties van Europa, en 
de handschriftencollectie van bibliotheek Ets Haim is werelderfgoed. Joodse 
studies zijn belangrijk in Nederland.’
Leo benadrukt dat men niet beseft hoe uniek de studie Hebreeuws is. ‘Als de 
studie aan de UvA verdwijnt, kun je in Nederland nergens meer Hebreeuws 
en Joodse studies studeren. En dat terwijl het nog altijd een actuele studie is. 
Het jodendom is nog steeds aanwezig in Europa en het antisemitisme maakt 
helaas weer een opmars.’

Monika Łojas (1988, Slavische talen en culturen - richting Tsjechisch) 
In Polen, waar Monika vandaan komt, studeerde ze ook Slavistiek. ‘Enkel één 
Slavische taal studeren was bij ons niet mogelijk: we moesten er ten minste 
twee leren. Ik was dus enorm verbaasd toen ik ontdekte dat je hier aan 
één Slavische taal genoeg had. Lekker makkelijk, ja, maar ook wat beperkt. 
Rusland is niet de hele Slavische wereld.’ 
Monika wijst op het feit dat Tsjechië een van de landen is die zich snel 
aan het ontwikkelen zijn in de EU, en dat veel Tsjechische bedrijven met 
Nederland samenwerken. ‘In Tsjechië zijn er vier universiteiten waar je 
Nederlands kunt studeren. Het lijkt mij getuigen van een gebrek aan respect 
om Tsjechisch hier weg te bezuinigen. Dat komt de samenwerking niet ten 
goede. Het zou stom zijn om iets kapot te maken dat juist opgebouwd moet 
worden.’
Monika vervolgt: ‘We willen toch geen verpaupering, of de mogelijkheden 
verminderen om een andere cultuur of onbekende taal te leren kennen, 
alleen maar omdat een paar mensen in de overheid die talen weg willen 
bezuinigen? Om vervolgens een maatschappij te creëren waarin mensen het 
verschil niet kennen tussen Tsjetsjenië en Tsjechië?’    
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COLOFONRECENSIES

ZERO in het Stedelijk
Het Stedelijk stond deze zomer in het teken van 
Matisse. Tot en met half augustus was het de kleurrijke 
tentoonstelling van het werk van de Fransman die het 
overgrote deel van het publiek naar de badkuip trok. 
Al die tijd was er echter ook een kleinere expositie te 
zien, onderin het museum. Bij de ingang rechtdoor 
voor Matisse, linksaf de trap af voor ZERO, de expositie 
over de gelijknamige kunstbeweging die in de jaren 
50 en 60 in Duitsland ontstond en ook weer vrij snel 
overwaaide. Zij het niet dat de betrokken kunstenaars 
de kunstwereld op zijn kop zetten met hun bizarre werk 
en hun populaire exposities. ZERO betekende: vanaf 
nul beginnen, al het voorgaande vergeten, de typische 
naoorlogse rebellie.

De expositie wordt begeleid door veel tekst. Omdat 
ZERO een relatief kleine stroming is geweest, met zeer 
abstract werk, is het bijgeleverde leeswerk voor de leek 
in de kunstwereld wel fijn. In 1965, op het hoogtepunt 
van ZERO, vond er een grote expositie plaats in het 
Stedelijk, die nu, zoals alle tekst vertelt, na 50 jaar 
weer in ere wordt hersteld. De expositie destijds was 
opgebouwd als een soort wonderwereld, waar doorheen 
gelopen kon worden, waar de kunstenaars ter plekke 
bouwden en waar achter elke hoek wel iets gebeurde, 
iets in de fik werd gezet of ruzie werd gemaakt. Een 
levendige expositie, zo kun je opmaken uit de filmpjes 
die naast het werk zelf worden getoond. 

Als bezoeker anno 2015 bekruipt je echter het gevoel 
naar foto’s van een feestje te kijken waar je niet bij was. 
De werken hangen en staan stil. Het is de witte blokken-
doos van het moderne museum: je mag niets aanraken, 
er klinkt alleen beheerst geroezemoes en bewegende 
installaties worden op een bankje bekeken. Het geeft 
deze tentoonstelling een dubbele lading: enerzijds is er 
het werk zelf, anderzijds al de tekst met de historische 
context van de stroming en wat de grote ZERO expositie 
van 1965 in het Stedelijk er voor een rol in speelde. De 
aantrekkingskracht van de rebellie van weleer voel je, 
maar anno 2015 mag je alleen kijken in de kelder van 
het museum, niet meer deelnemen.

Wat: Expositie ZERO – Let us explore the stars
Waar: Stedelijk Museum Amsterdam
Wanneer: te zien t/m 8 november 2015

Eindoordeel: een mooie expositie over een 
kunststroming die evenwel geen recht doet aan de 
kunststroming zelf

 

Tekst /// Anne Wijn
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In het hartje van de Jordaan zit sinds 2006 een twee-
dehandskledingwinkel, Vind It. Het is een kleine knusse 
winkel, volgestouwd met kleding en andere prullaria, en 
het voelt als een typische vintagezaak: zo veel spullen 
dat je niet weet waar je moet beginnen.

Vind It is in de Jordaan niet de enige vintagewinkel en 
heeft concurrentie van bijvoorbeeld De Kleedkamer aan 
de overkant. Maar daar heeft Vind It iets op gevonden. 
eigenaars Muriel en Menno streven ernaar anders te zijn 
dan de doorsnee tweedehandswinkel. Vind It verkoopt 
namelijk niet alleen kleding, maar ook muziek. Je kunt 
op zoek naar het perfecte kledingstuk voor je feestje en 
direct een goed muziekje uitkiezen voor de partysfeer. 
Zo claimen ze ook op de site: ‘Terwijl hij tussen de shirts 
kijkt, vindt zij een briljante CD (of andersom).’

Bij binnenkomst is het echter zoeken naar de cd-kast. 
Na enkele minuten rondkijken vind ik verstopt in een 
hoekje achterin de winkel een kleine bak met een 
dertigtal cd’s van artiesten wiens naam ik nog nooit 
heb gehoord. Met deze beperkte collectie betwijfel ik 
of zij ooit een bijpassende cd zal vinden bij zijn nieuw 
gekochte shirt. 

Ik laat de cd’s achter me en ga terug naar de kleding. 
Ik laat mijn handen glijden langs bikini’s, blouses en 
broeken. Een tweedehands blouse kost hier al gauw 
twintig euro. Een prijs die niet vreemd is voor de meeste 
vintagewinkels, maar ik vind het toch te duur voor iets 
dat al gedragen is. Bovendien claimt de winkel perfect 
te zijn wanneer men op zoek is naar kleding voor 
themafeesten, maar verder dan een Hawaïblouse kom 
je niet. De meeste kleren lijken voor alledaags gebruik 
te zijn. 

Muriël runt vandaag de winkel. Ze is vriendelijk en erg 
behulpzaam. Terwijl we voor mij een passende hoed 
voor de zomer proberen te vinden, komt ze aangesneld 
met een meetlint om mijn hoedenmaat op te nemen. 
Samen passen we een drietal hoeden, maar ze zijn 
helaas allemaal te groot. Hoewel ik niet geslaagd ben in 
deze winkel, ben ik wel tevreden over Muriël. De kleding 
is een kwestie van smaak, maar voor een nieuwe cd kun 
je beter naar een andere winkel gaan. 

Wat: Vintage winkel Vind It 
Waar: Tweede Egelantiersdwarsstraat 7 
Hoeveel: Blouse vanaf € 20

Eindoordeel: een doorsnee vintage store met net iets te 
dure kleren en een beperkt aantal cd's

Tekst /// Hannah Hamans

Vind het bij Vind It
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DE HOKJESAGENDA

Woensdag 2 september: Cursus 'De kunst van het beslissen'
The School of Life – Herengracht 215, Amsterdam – €38 
inclusief drankjes – 14:00-16:30 uur
Voordat je kan beginnen aan je goede voornemens moet je eerst over de 
juiste vaardigheden beschikken. Hoe kun je jezelf serieus nemen als student, 
als je geen heer en meester bent in de kunst van het beslissen? Sla je 
studieboeken even dicht en kies voor een cursus van Aart Goedhart bij The 
School of Life. Dat zal je eerste goede beslissing zijn.

Vrijdag 4 september t/m zondag 6 september: Bacchus 
wijnfestival
Amsterdamse Bos – Tickets vanaf €15 – 14:00-23:00 uur
Alcohol is slecht voor je hersenen en tast je geheugen aan. Daarom heb 
je jezelf voorgenomen om voorlopig geen alcoholische drankjes meer te 
nuttigen op een doordeweekse dag. Maar krijg nou wat: het is weekend en 
dan heb je recht op wat vrije tijd. Neem het besluit om naar een beschaafd 
festival te gaan, maar wel een waar de wijn rijkelijk vloeit. Je denkt sterk 
genoeg te zijn om het op één wijntje te houden. Er moet immers ook nog 
een beetje gestudeerd worden. Die Cabernet Sauvignon ruikt alleen wel 
verdomde lekker.

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 goede voornemer. Je kent ’m wel. Lekker hokjesdenken.
Tekst /// Vincent Smit   

D it wordt jouw jaar. Niets staat tussen jou en die prachtige cijferlijst in. Je lesrooster staat netjes in 
je studieagenda en je hebt een spiksplinternieuwe laptop aangeschaft, speciaal voor college. Die 
had je écht nodig. Hier hoort natuurlijk ook een stoere tas bij waar je voortaan je zelfgemaakte 

lunch in kwijt kunt. Dit jaar geen dure vette broodjes meer uit de kantine, maar fruit en vezels. Feesten 
heb je deze zomer al genoeg gedaan en je bent niet van plan om ook nog maar één voet op een festivalter-
rein te zetten. Vanaf september worden biertjes alleen nog maar gedronken na afloop van wetenschap-
pelijke lezingen. Onnodig geld uitgeven behoort ook tot het verleden. Dit jaar staat in het teken van jouw 
brein!

De goede voornemer

Donderdag 17 september: CREA cursus meditatie
Cultuurcentrum Griffioen – Uilenstede 106, Amstelveen –  
€39 – 8 lessen, 18:15 uur
Van al dat studeren raakt je hoofd wel erg vol. Neem af en toe wat tijd voor 
jezelf en volg een cursus mediteren bij CREA. Dit zal ervoor zorgen dat je 
de volgende dag nóg scherper bent bij de werkgroep die je natuurlijk al 
helemaal hebt voorbereid. Gelukkig bieden de geesteswetenschappen genoeg 
onderwerpen om over te mediteren. Ga stilletjes los op Adorno, Pollock of 
Voltaire. Wie zegt dat ontspanning en studie niet samengaan?

Donderdag 24 september: SPUI25-lezing 'De stand van de 
wetenschap: Holocaust- en Genocidestudies'
SPUI25 – Spui 25, Amsterdam – Gratis entree, wel vooraf 
even aanmelden – 20:00-21:30 uur
Het is zeventig jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede 
Wereldoorlog. Dat is mooi, want dat levert jou weer een leuke avond bij 
SPUI25 op. Laat je studie even voor wat het is en luister naar de minicolleges 
van Ugur Üngor en Laurien Vastenhout over de ontwikkelingen die de 
Holocaust- en Genocidestudies hebben doorgemaakt en hun verwachtingen 
van de toekomst. Neem daarna deel aan het publieke debat onder leiding van 
Lenneke Hoedemaker en geef jouw mening over die vervelende genocides.

Babel



FRANSE 
TOETJES IN EEN 
ERASMUSKAMER

GEESTESVOEDSEL

In een ongezellige, witte en kale gang van een groot studentencomplex bij het 
Amstelstation doet een stralende Manon Sahli (20), uitwisselingsstudente 
Politicologie, de deur naar haar kamer open. Het is er bijna net zo kaal als op 
de gang, maar toch gezelliger door een grote poster van Amsterdam boven het 
eenpersoonsbed en een enorm raam met uitzicht over de stad. Manon kijkt naar 
buiten en zucht. De Erasmusstudente wil nog helemaal niet weg uit Amsterdam. 
Over drie dagen moet het toch en haar twee koffers zijn al ingepakt, maar ze wil 
nog wel voor Babel koken. Het wordt een toetje met Griekse yoghurt, fromage frais 
(verse kaas), chocoladekruim, aardbeien, blauwe bessen en frambozen.

Overigens voldoet Manon helemaal aan het cliché van een Française. Ze is zeer 
charmant, met Amélie-haar en rood gestifte lippen. Terwijl ze de yoghurt en 
fromage frais met suiker en citroensap tot room klopt, vertelt ze over de zondagse 
diners met haar familie, waar zij vaak de toetjes voor maakte. Met opa’s, oma’s, 
ooms en tantes kon het wel vijf uur duren. Als kind vond ze het een crime, maar 
nu mist ze het wel. Wat ze nog meer mist aan thuis? Kaas. Vooral de geitenkaas 
uit het dorpje van haar ouders, die in de buurt van Lyon wonen. Manon studeert in 
Grenoble, midden in de Alpen. In de winter gaan grote groepen studenten na college 
nog even skiën en na afloop tartiflette eten (aardappel met kaas, spek en ui).
In vier wijnglazen maakt Manon laagjes van chocoladekoekjeskruimel, de 
yoghurtcrème en fruit. Het is lastig om mooie laagjes te vormen, maar bij elk glas 
gaat het iets beter. De bovenrand veegt Manon schoon met een stukje wc-papier. 
De glazen heeft ze gekocht, net als veel andere spullen in de kamer. Die was wel 
‘ingericht’, maar het is duidelijk niet de bedoeling dat de student een sociaal leven 
krijgt: er was één bord, één mes, één vork en één lepel. Ze vindt het jammer dat ze 
nauwelijks met Nederlanders is omgegaan, maar het is nu eenmaal makkelijker om 
snel contact te maken met andere internationale studenten.

Manons creatie is een toptoetje als je geen tijd hebt om uitgebreid te koken, maar 
wel indruk wilt maken. De koekjes onderin het glas zijn kruimig, de yoghurt heel 
romig en het fruit fris en zoet. Zonde dat ze over een paar dagen in het vliegtuig 
naar Lyon zit en de Nederlandse FGw-studenten onder ons dus geen kans meer zien 
om toetjes met Manon te eten. Dit nieuwe jaar eindelijk eens proberen vrienden te 
worden met Erasmusstudenten?

 Kijk voor het uitgebreide recept op de Facebookpagina van Babel. 
 Zelf met je kookkunsten in Babel? Stuur een bericht naar babel-fgw@uva.nl.

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur 
Charlotte Kleyn duikt de keuken in met FGw’ers. Deze 
maand: De Française. Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Daniel Webb


