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Lieve Babel-lezers,  
Welkom terug in de vertrouwde gangen van de UvA, die we nu nog vol goede moed en ambitieuze 

voornemens bewandelen. We weten allemaal dat we eind september de zomer nauwelijks meer 

herinneren, we rond november de eerste mentale inzinking krijgen, januari en februari in het  

teken staan van overleven en we in mei alleen nog maar reikhalzend uitkijken naar de verlossende 

julimaand. We weten het, maar laten we nog even sprankelen in onze ijver. En voor wie het (nog) 

niet weet: welkom nieuwe UvA-studenten, in de gangen die snel als tweede thuis zullen voelen. 

Babel is er voor nu, als voornemen om je te verdiepen in alles wat er binnen en buiten je faculteit 

gebeurt. Maar hé, we zijn er ook in november, om je er doorheen te sleuren. En de kouwelijke 

maanden die volgen op de feestdagen? Die zijn ons favoriet, dan zetten we alles op alles voor 

jouw welkome afleiding of portie inspiratie en motivatie. In juni heb je ons misschien niet meer 

nodig, maar we zullen hardnekkig blijven opduiken, in de welbekende Babel-bakken die de UvA-

gangen al 26 jaar sieren. 

Als nieuwe hoofdredactie voelen we ons bijzonder verantwoordelijk. In de eerste plaats om de 

verrassende, eigenwijze, interdisciplinaire Babel voort te zetten met eenzelfde bevlogenheid als 

die van onze voorgangers. In de tweede plaats om daarin aan jullie interesses, behoeften, wensen, 

verlangens – noem het maar – tegemoet te komen. Babel is er voor onze medestudenten. 

We hopen jullie te verrassen met een vernieuwde vormgeving, verse rubrieken, een inclusieve 

benadering van onderwerpen en studie-/vakgebieden en bovenal: een brede, ontvankelijke maar 

tegelijkertijd scherpe blik op de wereld om ons heen. Met een gedreven Babel-team houden we 

de maatschappij en universiteit nauwlettend in de gaten. We observeren, praten, herkauwen,  

praten, borrelen, schrijven, redigeren, illustreren en fotograferen. Een bonte verzameling van  

visies en talenten: daaruit kan alleen maar iets moois ontstaan.

Met trots presenteren wij daarom dit septembernummer. Twee kersverse columnisten. Een  

geanimeerd gesprek met een Syrische vluchteling en haar NT2-docent. Duurzame ontwikkelingen 

in Amsterdam-Oost. Pakkende illustraties en foto’s. Een lofzang voor de toeristen. Enthousiaste 

docenten en onderzoekers aan de UvA. Een ware meet-and-greet met de Amsterdamse band 

Jungle by Night. En vooruit, het laatste restje herinneringen aan de zomer. 

Geniet, en tot in oktober. 

Laura & Sanne
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DE ODE

Babel

T essel Dekker heeft als junior conservatorbij Wereld - Stad, 
de nieuwevaste opstelling van het Amsterdam Museum ge-
werkt en is tegenwoordigwerkzaam bij het Zaans Museum. 

Het werk dat Dekker voor het Amsterdam Museum heeft verricht 
gaat voorbij aan de taken die bij haar functie als junior conservator 
hoorden, ze was namelijk op veel meer manieren betrokken. ‘Ik was 
een soort algehele assistent van het project.’ 

Het antwoord op de vraag hoe het proces van het maken van een 
tentoonstelling in zijn werk gaat, is verrassend: ‘Het is eigenlijk 
heel gevoelsmatig en veel minder beredeneerd dan je zou denken.’ 
Objecten moeten tot de verbeelding spreken, visueel prikkelend zijn, 
maar ze moeten ook een interessant verhaal vertellen. Daarnaast 
moet er uiteraard rekening worden gehouden met praktische 
overwegingen en publieksfavorieten, waardoor het hele proces zo’n 
anderhalf jaar geduurd heeft. Een relatief korte tijd voor het creëren 
van een tentoonstelling. 

Opvallende balans
Dekker geeft toe dat het Amsterdam Museum er vooral voor 
Amsterdammers wilde zijn, ‘[…] maar die komen in de prak-
tijkeigenlijk niet zoveel langs. Dat kan zijn omdat ze misschien 
denken dat het museum voor toeristen is.’ Bij het maken van de 
tentoonstelling bestond er hierdoor een interessante verhouding. Er 
moest namelijk rekening gehouden worden met welke bezoekers het 
museum wilde trekken. Maar men keek ook naar de bezoekers die er 
al kwamen en hoe deze behouden konden worden. De nieuwe vaste 
opstelling Wereld - Stad is daarom gemaakt voor zowel toeristen 

als lokale museumbezoekers. Het draait bij de tentoonstelling 
namelijk om de connectie tussen Amsterdam en de rest van de 
wereld. Hierdoor zijn er veel objecten te zien waar toeristen zich in 
kunnen herkennen. Eén van de tentoongestelde objecten is de pruik 
van een voormalige burgermeester van Amsterdam, wiens geheime 
handelsverdrag met Amerika in 1781 tot het uitbreken van de vierde 
Engels-Nederlandse Zeeoorlog heeft geleid. Relevant voor zowel 
Engelse, Amerikaanse als Amsterdamse toeristen dus. 

Volgens Tessel Dekker bestaat er een vertekend beeld van toeristen. 
‘Het kunnen ook gewoon hele leuke mensen zijn die de stad veel 
goeds brengen. Ze zijn over het algemeen heel geïnteresseerd en 
willen veel weten.’ Daarnaast kunnen toeristen musea op scherp 
stellen. Het dwingt conservatoren om objectbordjes zo te schrijven 
dat mensen zonder voorkennis het ook snappen. Dit is trouwens ook 
voordelig voor Nederlandse museumbezoekers.
Dat de kwaliteit van een tentoonstelling hierdoor zou verminderen 
is volgens Dekker een ‘schuilvalkuil’ van musea. Want wat is 
kwaliteit? Is een tentoonstelling die uitgaat van bezoekers met veel 
voorkennis inhoudelijk beter? Volgens Tessel Dekker niet. ‘Voor mij 
is een tentoonstelling geslaagd als alle bezoekers er wat van kunnen 
opsteken.’

Schoolklas
Volgens Tessel Dekker ligt de oorzaak van het negatieve beeld 
rondom toeristen een stuk genuanceerder. Zo sprak zij in Londen 
Britten die een fout vrijgezellenfeest in Amsterdam hadden 
gehouden - en daar overigens niets meer van wisten - maar wel hele 
geïnteresseerde mensen waren. ‘Het is natuurlijk een rol die ze hier 
heel even aannemen en daarna ook weer afschudden.’ Volgens haar 
kun je toeristen dan ook niet volledig de schuld geven van het feit dat 
wijken ten onder gaan aan Airbnb’s. Het platform zelf moet op de 
vingers getikt worden. Uiteraard geeft ze toe dat niet alle toeristen 
even leuk zijn. ‘Toeristen zijn net schoolklassen, er zitten altijd wat 
vervelende pubers tussen.’ Dan blijft het toch een aangename 
verrassing als zo’n schoolklas met een kater van de vorige nacht, 
toch even een bezoekje aan het Amsterdam Museum brengt. 

Toeristen zijn ook gewoon leuke mensen
Gevloek vanwege het slechte fietsgedrag. Wijken 
die ten onder gaan aan Airbnb’s en overdreven 
vrijgezellenparty’s: een negatief beeld van toeristen 
in Amsterdam komt niet uit het niets. Tijd om dit 
beeld te nuanceren en bij te stellen. Aan de hand van 
museumtentoonstellingen brengt Tessel Dekker 
een ode aan de toerist.  
Tekst /// Julianne van Pelt    Beeld /// Saskia Groenewegen

TERUGBLIK

‘Oorspronkelijk wilde ik journalist worden’, antwoordt Van den Berg op de vraag hoe hij bij filosofie te-
recht is gekomen. ‘Maar toen ik een test deed voor de toelating van de opleiding journalistiek, kwam ik 
erachter dat ik helemaal niet zo geïnteresseerd was in nieuws. Ze vroegen me vervolgens wat ik dan wel 
leuk vond. De “opiniepagina”, was daarop mijn antwoord. Laat dat nu net de pagina in de krant zijn die 
overwegend níet door journalisten wordt geschreven.’ 

Voor het schrijven van opinie is Van den Berg filosofie in Groningen gaan studeren. Aanvankelijk had 
hij nog steeds de insteek om journalist te worden. Dat plan veranderde geleidelijk door zijn groeiende 
interesse in abstracte vraagstukken en de precisie waarmee grote denkers hun argumenten uitdenken.  
‘Uiteindelijk ben ik me door mijn bevlogenheid voor filosofie gaan verdiepen in hoe wetenschap  
functioneert en zich ontwikkelt. Vervolgens ging ik zien hoe moeilijk het is om de filosofie te scheiden van 
wetenschapsgeschiedenis. Context werd steeds belangrijker voor mij. Als je Kants theorieën over tijd en 
ruimte leest, dan moet je eigenlijk ook weten wat Newton dacht.’

Naast de abstracte wereld van de filosofie, bewoog Van den Berg zich in de praktijk van het studenten-
leven. Hij werkte zich in het zweet als keukenhulp, zat in het bestuur van de voetbalclub en maakte een 
jaar lang radio met een studievriend genaamd Arjen Lubach. ‘Dat was gewoon populaire muziek draaien 
laat in de avond, het had niet iets te maken met onze studie. Ik weet ook niet echt hoeveel mensen ernaar 
luisterden. We deden het puur voor onze eigen lol. Toen het duidelijk werd dat ik wel graag door wilde in 
de academische wereld, ben ik verder gegaan als student-assiste nt op de faculteit. Arjen en ik zijn elkaar 
als vrienden uit het oog verloren. Wel heb ik eens een boekpresentatie van hem bezocht, maar daarna 
heb ik hem niet meer gezien. Het verraste me dat ik hem plots op tv zag opduiken!’

Het grote hoogtepunt van Van den Bergs studietijd was, verrassend genoeg, zijn scriptie. ‘Ik was er heel 
blij mee, aangezien het me veel tijd en werk had gekost. Ik was er gewoon trots op toen ik er  klaar mee 
was’, legt hij uit. ‘Als je je best doet en jezelf uitdaagt, wordt studeren pas echt leuk.’ Van den Berg raadt ie-
dereen aan om alleen na te jagen wat je écht interesseert. Zo kwam hij uiteindelijk als filosoof toch op de 
opiniepagina in de krant terecht, alleen niet op de manier waarop hij het in eerste instantie had gedacht.

Hoe kom je op de opiniepagina?

 

Hein van den Berg (1980) studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tegenwoordig is hij 
verbonden aan de UvA als assistent-professor Wijsbegeerte, met als specialismen de geschiedenis en 
filosofie van de wetenschap.

Hoe is het studentenleven door de jaren heen? Babel blikt terug met Hein van 
den Berg (1980), verbonden aan de UvA als assistent-professor Wijsbegeerte.

Tekst /// Cornelis van der Plas
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Van het buurtfeest naar 
big in Japan

H et duurt even tot Jac tussen het 
toeren door een uurtje heeft ge-
vonden om ons te woord te staan 

in CREA. Hij is een half uur te laat, maar dat 
nemen we hem niet kwalijk aangezien hij 
op krukken loopt; tijdens een optreden op 
Wildeburg heeft hij zijn knie beschadigd. Jac 
is in z’n eentje; de negenkoppige band geeft 
niet vaak interviews met z’n allen, ‘om zo het 
gesprek nog ergens over te laten gaan’, aldus 
Jac. 

Jullie bestaan acht jaar. Hoe is Jungle by 
Night toentertijd tot stand gekomen?
‘JBN begon als een groepje dat samen jamde. 
M’n broer zit erin, twee andere broers, het 
neefje van iemand. De band is bij elkaar 
gekomen door een aantal vage connecties; 
ik ken de trompettist bijvoorbeeld van de 

basisschool. We lezen geen noten, ik heb 
geen gitaarles gehad, het is vooral dóen. Het 
grootste doel was om op de aprilfeesten te 
spelen op de Nieuwmarkt.’

Dat is lichtelijk uit de hand gelopen. 
Jullie werden na een jaar al de toekomst 
van de afrobeat genoemd.
‘Ja, op de een of andere manier kwam  
onze muziek precies op het juiste moment. 
Drie dagen na de aprilfeesten konden we 
in de Melkweg een voorprogramma doen. 
We waren toen nog vrij onervaren in een 
zaal vol met techniek, wisten niet eens  
hoe microfoons en versterkers werkten. 
Vanaf de aprilfeesten is het snel gegaan, ook 
met dank aan de Melkweg en Paradiso die  
onze naam lieten vallen bij andere pro-
grammeurs.’ 

Hoe heeft acht jaar met elkaar ‘op- 
groeien’ het creatieve proces beïnvloed?
‘We kunnen heel direct en keihard met el-
kaar communiceren. ‘Ik wil dit’ of ‘dit klinkt 
niet goed’, komt veel minder hard over, om-
dat we elkaar al zo lang kennen. We zijn op 
het podium en tijdens het schrijven goed op  
elkaar ingespeeld geraakt. Elkaar goed 
kennen is fijn voor onderweg, zodat je reke-
ning met elkaar kan houden en elkaar kan 
pesten’, vertelt Jac grinnikend. Moeilijke 
periodes hebben we nooit echt moeten door-
staan omdat we altijd zoveel mazzel hebben 
gehad met de mensen die ons wilden boeken 
en de reizen die we mochten maken. Er 
werd ons wel eens gevraagd hoe we het voor 
elkaar kregen op zoveel plekken te mogen 
spelen, of we een producer hadden die alles 
had bedacht, maar die hadden we niet.’ 

HET INTERVIEWHET INTERVIEW

Acht jaar geleden was de ambitie van Jungle by Night het spelen op een klein buurtfeest.  
Inmiddels is de band maar liefst 450 nationale en internationale optredens verder en zijn veel 

dromen al verwezenlijkt. Wat kunnen we nog verwachten van een jonge band die al zo lang 
succesvol is? Babel ging in gesprek met gitarist Jac van Exter (1992). 

Tekst /// Cornelis van der Plas en Karen Zijl    Beeld /// Anne Posthuma
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dit jaar weer te kunnen spelen. Vorig jaar 
hebben we ook wel wat gereisd, een project 
met het Van Gogh Museum gedaan en in het 
najaar vreselijk veel gerepeteerd. Dus ja, het 
mag dan lijken alsof we niet bezig waren, dat 
waren we eigenlijk wel.

In november geven jullie een optreden in 
Carré en dat omschrijven jullie zelf als de 
volgende mijlpaal. Hoe bereiden jullie je 
daarop voor? 
In november releasen we ons vijfde plaat. 
Deze keer hebben we ervoor gekozen met 
onze eigen geluidstechnicus acht dagen in 
een boerderij in Drenthe te gaan zitten. Alle 
muziek is daar opgenomen, het schrijven 
begon daarvoor al op onze plek in Noord. 
Een langdurig, pijnlijk proces met lange 
discussies en goede momenten wanneer alles 
in elkaar valt. Compromissen proberen we 
te vermijden, want dan wordt het vaak een 
beetje slap. We zijn allemaal wel geïnspireerd 
door Krautrock (muziekstroming verwant 
aan jazzrock, waarin elektronische 
instrumenten vaak worden gecombineerd 
met rockinstrumenten) en met name 
Soulwax (Belgische muziekgroep). Op de 
nieuwe plaat proberen we ons eigen geluid 
helderder te krijgen, meer nummers te 
maken die naar elkaar verwijzen. Bij onze 
vorige platen waren er vaak een heleboel 
invloeden door elkaar, het was allemaal erg 
druk.

Een meer samenhangende plaat dus?
Dat was voor de zoveelste keer wel ons doel, 
want dat was bij elke andere plaat ook het 
doel, haha. 

Is het optreden in Carré een experiment 
of is het een volgende stap in jullie  
carrière?
We hebben al veel Nederlandse podia gehad; 
Paradiso, de Melkweg. We dachten: wat is 
een leuke plek die het publiek niet verwacht? 
Carré is een monumentale concertzaal, het 
is geen plek waar we normaal snel zouden 
spelen. We zijn nu nog aan het onderzoeken 
hoe en wat we gaan doen. De stoelen eruit en 
dat soort dingen. Het is ook tijd om mensen 
iets meer te geven dan wat ze van ons 
gewend zijn. Ik kan helaas geen tipje van de 
sluier oplichten, aangezien we midden in het 
proces zitten.

De afgelopen jaren waren jullie  
ontzettend populair in het buitenland. 
Zijn jullie internationaal bekender  
dan in Nederland?
We spelen veel in Frankrijk, soms verkopen 
we daar meer kaarten dan in Nederland, met 
name in Bretagne. Het publiek in Frankrijk 
kan een breder spectrum aan muziek 
waarderen. Nederlanders kunnen dat ook 
wel, alleen wordt vanuit radio en televisie het 
publiek onderschat. Het hoeft niet allemaal 
heel dom te zijn. Muziek kan zo veel meer 
dan wat de meesten voorgeschoteld krijgen 
via radio en tv.

Jullie zijn bij de Nederlandse radio ook 
best geliefd, toch? 3 voor 12 heeft ook 
interviews met jullie gedaan?
Dat klopt. Zij zijn van de VPRO, dat is meer  
cultureel verantwoord, zij steunden ons in 
het begin. Ze zijn wat avontuurlijker dan 
andere omroepen (lacht). Vanaf het begin 
hebben ze ons gesteund. 

Onze muziek is niet bedoeld voor de radio. 
Soms hebben we geprobeerd een radio-
edit te maken, maar onze nummer zijn 
gewoon veel te lang voor zoiets. Dat was 
achteraf gezien te optimistisch en naïef. 
Er wordt namelijk niet gezongen in onze 
nummers en dat vindt niemand leuk. 
Vroeger draaide Radio 6 dat soort dingen.  
Helaas bestaat die niet meer.

Wat is jouw favoriete optreden?
Ik vond Indonesië heel indrukwekkend. In  
Jakarta bijvoorbeeld vinden vinden niet veel 
concerten plaats. Mensen zeggen dan dat dit 
hun eerste concert is dat ze hebben gezien.  
Anders dan in Nederland, wij zijn wat 
verwend door de keuze uit het aantal 
concerten. Dat is het leuke, als je onderweg 
bent, zijn mensen erop ingesteld om jou te 
zien. Het is een verwende manier om door 

landen te reizen en zo mensen te ontmoeten. 
In Japan, vier jaar geleden, was het echt 
waanzinnig, dat was echt een andere planeet. 
Ze stonden in een rij om een singeltje uit 
2011 te laten tekenen. Ze kennen zelfs je 
naam: het cliché van ‘big in Japan’. 

Hoe is het om muziek te maken en  
tegelijkertijd een opleiding te volgen?
Het is erg schizofreen om muziek te maken 
en te studeren. De UvA vond het toeren niet 
altijd even leuk. De topsporters regeling voor 
vrijstelling is er wel, maar ik ben helaas niet 
zo atletisch. Uiteindelijk heb ik voor enkele 
uren vrijstelling kunnen krijgen. Studeren is 
gestructureerd: iemand vertelt een verhaal, 
je maakt aantekeningen en dan lees of schrijf 
je thuis wat, een heel ander leven dan met 
bussen over de snelweg van Frankrijk rijden 
en onderweg zijn met een grote groep. 
Onderweg is alles chaotisch; hier is alles heel 
ordelijk.

Stel je bent als band nog tien jaar bij  
elkaar, wat is dan jullie volgende  
mijlpaal?
We hebben al de eerste baby’s en mensen 
wonen al samen met hun geliefde. Over een 
half jaar begin ik met de minor educatie voor 
aardrijkskunde. Als het blijkt dat het me leuk 
lijkt om les te geven, kan ik dat meteen gaan 
doen. Hoe dat allemaal gaat lopen weet ik 
nog niet. Qua optredens hangt het ervan af of 
mensen de nieuwe muziek leuk vinden, of het 
nieuwe album wordt gewaardeerd. Zelf hoop 
ik dat we nog veel meer kunnen reizen,  
komend jaar willen we graag ‘nieuwe’ con-
tinenten inplannen. We hopen dat mensen 
waar dan ook ter wereld van onze muziek 
kunnen genieten. Zonder zanger kan in ieder 
geval niemand aanstoot nemen aan onze 
teksten; mensen hoeven onze muziek niet op 
dat niveau te begrijpen. Daarom leent Jungle 
by Night zich zo goed voor muziek maken 
over de grens. We vinden het heel bijzonder 
dat men ons blijkbaar nog steeds graag ziet 
en dat we blijven bestaan. 

Werken jullie nu met een producer?
‘Nee. De keer dat we wél met een producer 
hebben gewerkt, was dat goed voor ons. Zijn 
invloed was meer gericht op de technische 
aspecten van het opnemen; qua composities 
liet hij ons vrij. Ik heb het idee dat we de 
muziek steeds meer naar ons toetrekken en 
dat we steeds beter, zoals dat geldt voor veel 
dingen in het leven, weten wat we wel en 
niet willen. Bij ons is dat ook in het sound- 
en artwork gaan zitten. Als ik straks mijn 
scriptie heb ingeleverd, ga ik beginnen aan de 
albumcover.’

In 2017 hebben jullie weinig gereisd, 
nauwelijks opgetreden en geen nieuwe 
muziek uitgebracht. Was dat een  
bewuste keuze?
Ja, want we zijn jaren aan één stuk druk 
geweest. Een soort van rustpauze was voor 
iedereen fijn, ik kon weer de boeken in en 
andere bandleden konden zich focussen 
op de andere bands waar ze in zitten 
(Gallowstreet, The Mysterons). Aan de ene 
kant relaxed, aan de andere kant hebben 
we alsnog veel gedaan, onder andere om 

COMPROMISSEN 
PROBEREN WE TE 
VERMIJDEN, WANT 

DAN WORDT HET 
VAAK EEN BEETJE 

SLAP

HET IS ERG 
SCHIZOFREEN OM 
MUZIEK TE MAKEN 
EN TE STUDEREN

HET INTERVIEW
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HET INTERVIEW

In november komt het vijfde album van Jungle 
By Night uit: Livingstone. Rond die tijd start ook 
hun tournee, met op 24 november een groots 
optreden in Carré. 



September 2018 1110 Babel

Omdat je bij maatschappijleer lang niet alles leert wat je 
nodig hebt om met de Nederlandse bureaucratie uit de 
voeten te kunnen, zetten wij de belangrijkste dingen voor 
je op een rij. Speciaal voor de nieuwe studenten!    
Tekst /// Laura Kelderman    Beeld /// Anne van Blijderveen

Een lesje praktisch 
    burgerschap

Studiefinanciering
Maximaal lenen is maximaal leven. Met dit motto in gedachten, krijgt 
een derde van de studenten elke maand ongeveer duizend euro op 
zijn rekening gestort. Wie studeert, kan namelijk aanspraak maken 
op studiefinanciering. Die financiering bestaat sinds 2015 uitslui-
tend uit een lening, dus waarom zou je het er niet even van nemen 
als je sowieso al moet lenen?

Een verleidelijke gedachte. Het nadeel van een lening is natuurlijk 
dat je het wel ooit terug moet betalen. Bij een lening van DUO, Dienst 
Uitvoering Onderwijs, is dat ‘ooit’ nog best ver weg. Je mag 35 jaar 
doen over het aflossen van je studieschuld en als het je na die tijd 
nog steeds niet is gelukt, wordt zij kwijtgescholden. Hoeveel je per 
maand terug moet betalen, is volledig afhankelijk van je toekomstige 
inkomen.

Verder staat de rente die je momenteel over je studielening moet  
betalen op nul procent. Geld lenen kost in dit geval dus geen geld. 
Dat maakt ome DUO een stuk goedkoper dan de gemiddelde bank.
Het komt dan ook regelmatig voor dat studenten het geld gebruiken 

om andere dingen dan hun studie mee te bekostigen. Zo kochten drie 
jongens uit Delft in 2016 een huis in Detroit van hun stufi. Anderen 
beleggen ermee in aandelen.

Kortom: als je niet hoeft te lenen voor je studie is het mooi, maar laat 
je niet tegenhouden als het wel moet. Meer dan negentig procent van 
alle studenten leent bij, dus je bent niet de enige.En het is absoluut 
geen slechte deal.

Verzekeringen
Vanaf je achttiende moet je in Nederland verplicht een zorgverzeke-
ring afsluiten. Zo houd je zorg namelijk betaalbaar en krijgen we hier 
geen Amerikaanse praktijken. Veel zorgaanbieders hebben speciale 
verzekeringen voor jongeren. Deze kosten rond de honderd euro per 
maand. Omdat dit nog steeds veel geld is voor ons, arme studenten, 
is er zorgtoeslag. Gratis geld van de overheid om je zorgverzekering 
mee te betalen. Dit moet je wel eerst even aanvragen.
 
De jongeren- of basispakketten dekkentrouwens alleen de meest  
basale kosten, zoals bezoeken aan de huisarts. Leid jij geen basaal  

UITGELICHT

leven? Kijk dan even welke aanvullende verzekeringen je nodig hebt. 
Als je bijvoorbeeld veel sport is een aanvulling voor fysiotherapie 
geen slecht idee. 

Naast de zorgverzekering zijn er nog talloze andere soorten 
verzekeringen die je kan afsluiten. Twee die je als student, maar 
ook daarna, goed kan gebruiken, zijn de ongevallenverzekering 
en de aansprakelijkheidsverzekering. Voor het geval dat je met je 
dronken kop tegen een geparkeerde auto aanfietst en je niet alleen 
een zijspiegel, maar ook twee van je eigen tanden kapot slaat. Scheelt 
je een hoop geld als je dát niet zelf hoeft te betalen.

Tot slot kan je met vragen over je verzekering het beste gewoon  
bellen naar je verzekeraar. Polissen kan je natuurlijk wel inzien, 
maar zijn vaak erg omvangrijk en haast onleesbaar voor gewone 
stervelingen.

Huurtoeslag
Nog meer gratis geld van de overheid, dit keer om de huur van te beta-
len als je op jezelf woont. Aan deze maandelijkse donatie zijn wel meer  
voorwaarden verbonden dan aan de zorgtoeslag. Om aanspraak te  
kunnen maken op huurtoeslag moet je niet alleen ouder dan achttien 
jaar zijn en over een eigen woning beschikken. De woning in kwes-
tie moet ook zelfstandig zijn. Dat betekent dat je een eigen woon- of  

slaapkamer, keuken en werkende wc moet hebben. Daarbij mogen 
de huur die je betaalt en je jaarlijkse inkomen niet te hoog zijn. Veel 
van de kamers die via studentwoningweb.nl verhuurd worden,  
komen, ondanks dat het officieel geen zelfstandige woningen zijn, 
ook in aanmerking voor huurtoeslag. 

Klinkt tot dusver allemaal goed. Alleen een beetje jammer dat het er in  
de realiteit wat rommeliger aan toe gaat. Ontvang je eenmaal huur-
toeslag, dan is dekans namelijk groot dat je ook om de paar maanden óf  
een onverklaarbaar bedrag op je rekening gestort krijgt, óf een bericht 
dat je teveel geld hebt ontvangen en dat dus even terug moet betalen. 
Dat kan gebeuren als de belastingdienst er bij een controle achter-
komt dat je meer hebt gekregen dan waar je recht op had. Of door een  
verandering van de categorie van het gebouw waar je in woont. Of 
doordat je de servicekosten niet goed heb doorgegeven. En zo kan 
het nog wel even doorgaan.

Vul alles dus zo zorgvuldig mogelijk in als je huurtoeslag gaat aan-
vragen. En krijg je om een raadselachtige reden opeens 200 euro ex-
tra, zet het even opzij. De kans is groot dat je het over drie maanden 
weer terug moet betalen.

Belastingaangifte en loonheffingskorting
Het is niet duidelijk wanneer je had moeten leren wat deze be-

grippen nu precies inhouden, maar tegen de tijd dat je 
oud genoeg bent om een arbeidscontract te tekenen, 

lijkt het veronderstelde kennis te zijn. Beide 
hebben namelijk betrekking op het loon dat 

je ontvangt als je werkt. 

Belastingaangifte moet je pas doen 
op het moment dat er een blauwe  
envelop op de deurmat valt. Tot die 
tijd is het niet verplicht, maar kan 
het je wel wat extra geld opleveren. 

Pas wanneer je bij de Belasting-
dienst aangeeft hoeveel van je loon 

het afgelopen jaar naar sociale pre-
mies en dergelijke is gegaan, checken 

zij op hun beurt of dat bedrag te groot was 
of niet. Als je nog studeert en je enige vorm 

van inkomen een bijbaantje is, is dat vaak wel het  
geval en krijg je geld terug. 

Ook zonder belastingaangifte te doen, kan je korting krijgen op  
de belasting die je betaalt. Dit kan je krijgen door bij je werkgever  
te melden dat je loonheffingskorting wil. Er wordt dan rekening  
gehouden met het feit dat je nog niet zoveel verdient als iemand  
die fulltime werkt. Vervolgens gaat er een minder groot deel van  
je loon direct naar de belasting en krijg je meer uitbetaald.  
Cashmoney! 

DAT MAAKT OME DUO EEN 
STUK GOEDKOPER DAN DE 

GEMIDDELDE BANK
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vertoonden de genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs een  
sterke verbintenis met de maatschappij. De uiteindelijke winnaar, 
Wees onzichtbaar van Murat Isik, werd onder meer geroemd om de  
wereld die het boek opent; een wereld van het migrantenbestaan in 
de Bijlmer, die velen alleen maar kennen uit de media. 

Feit is echter ook, zo constateert Jann Ruyters in Trouw (juni 
2018), dat de shortlist van de ECI Literatuurprijs twee jaar geleden 
nog hoofdzakelijk uit naar binnen gekeerde ‘kunstenaarsromans’  
bestond, met als winnaar Martin Michael Driessens Rivieren: een 
bundel van drie verhalen over thema’s als het kunstenaarschap,  
alcoholisme, seksualiteit, dood en liefde. Engagement lijkt, kortom, 
in golfbewegingen te komen en te gaan. Oeverloos praten over de 
zegen of vloek van engagement in romans is daarom helemaal niet 
zo interessant. 

E en ‘mooi boek’ schrijven was niet zijn doel, een geslaagde 
roman evenmin. Eduard Douwes Dekker wilde met Max 

Havelaar (1860) ontsluieren, wakker schudden, roering 
brengen. Teleurgesteld was hij dan ook, toen critici het werk in 
de eerste plaats bejubelden om zijn literaire klasse en weinig oog 
hadden voor waar het de schrijver om ging: de uitbuiting van de 
inheemse bevolking in Nederlands-Indië. Hij had maatschappelijke 
en politieke verandering willen bereiken, revolutie en ja, zijn eigen 
eerherstel, maar allerminst een literaire lofzang. Waarom dan een 
roman?

Terugkerend tumult  
Eens in de zoveel tijd klinkt de oproep voor meer maatschappelijk 
engagement in de literatuur. In 1981 spoorde schrijver en 
literatuurwetenschapper Ton Anbeek aan tot meer ‘straatrumoer’ en  
actualiteitsbeschouwingen in de Nederlandse roman. Recenter 
is het Thomas Vaessens, UvA-hoogleraar moderne Nederlandse  
letterkunde, die de bel stevig luidt. In zijn boek De revanche van de 

roman (2009) rekent hij af met het ‘humanistisch modernisme’ en 
het ‘relativistisch postmodernisme’, ofwel met het elitisme en de 
afstandelijke ironie. Literatuur gáát weer ergens over, betoogt hij, dat 
zie je aan recente romans van schrijvers als Arnon Grunberg, Leon 
de Winter en Charlotte Mutsaers. De roman als zuivere kunstvorm,  
l’art pour l’art, heeft zijn beste tijd gehad. Critici zouden zich niet  
langer moeten buigen over de vraag hoe een boek is geschreven, 
maar waar een boek over gaat. 

Wie de bel zo trefzeker aanzwengelt, wie de diep verankerde 
opvatting van de roman als kunstvorm zo stellig durft uit te dagen, 
kan een krachtige symfonie terugverwachten. Die is er geweest. 
‘Een aanfluiting’, noemde Arie Storm het revancheboek in De groene 

Amsterdammer (april 2009), een eindoordeel dat hij toedicht aan 
Vaessens’ gebrekkige onderzoeksvaardigheden en simplistische 
theorievorming. In Trouw (juli 2013) zette Joost van Velden het boek 
te midden van twee opvattingen, die van schrijver en literatuurcriticus 
Rob Schouten en Suzanne Holtzer, hoofdredacteur literatuur van De 
Bezige Bij. Schouten herkent de tendens die Vaessens beschrijft, en 
geeft aan eveneens sterk de indruk te hebben dat de behoefte aan 
relativering en ironie voorbij is. Het ‘waardevrije’ dat de romans 
in het tijdvak van Hermans en Mulisch volgens hem kenmerkte, 
ziet hij nu onder druk staan. Holtzer gelooft niet in een dergelijke 
verschuiving: ‘Is De aanslag geen geëngageerd boek dan? En Het 

verdriet van België? Is dat geen roman die iets zegt over de tijd van 
Claus?’ Volgens haar is vooral de manier waarop we naar romans 
kijken veranderd; die zou tegenwoordig vrijwel volledig gericht 
zijn op het onderwerp, en nauwelijks meer op het literaire, op de 
esthetiek. ‘Een slechte ontwikkeling’, noemt ze dat.

We kunnen een hele Babel volschrijven over deze discussie, maar 
die heeft haar hoogtij al gevierd. Feit is dat vorig jaar grote literaire 
prijzen zijn uitgereikt aan maatschappelijk geëngageerde romans, 
waaronder De tolk van Java (Libris Literatuur Prijs) en De mensen-

genezer (ECI Lezersprijs en ECI Literatuurprijs). En ook dit jaar  
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Stijlvol engagement  
Regelmatig klinkt een oproep voor meer engagement in romans, standaard gevolgd door een discussie 
over vorm versus inhoud. Tijd om het om te draaien: wat biedt de roman het engagement? 
Tekst /// Sanne Broekhuis    Beeld /// Karen Zijl

DE KRACHT VAN EEN ROMAN 
IS DAT JE VEEL MEER 

AMBIVALENTIE EN COMPLEXITEIT 
KUNT UITDRUKKEN DAN 

IN BIJVOORBEELD EEN ESSAY
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Modern engagement 
Veel zinvoller is het om na te gaan wat  
engagement nu eigenlijk precies is, en op 
welke wijze de roman als hulpmiddel kan 
dienen om daar invulling aan te geven. Als 
er iemand is die met deze beide vragen is 
begaan, dan is het Louise Fresco. Met haar 
uiteenlopende functies van onder meer  
(roman)schrijver, landbouw- en voedsel-
deskundige en voorzitter van Wageningen 
University & Research staat zij als geen 
ander met het ene been in de literatuur en 
het andere in de maatschappij. En mooier is 
nog: ze ziet deze werelden niet als geschei-
den, maar als onderling verweven. 

In januari dit jaar kwam De idealisten 
uit, het derde deel van haar losse roman- 
drieluik over engagement en idealisme; 
thema’s waar ze zich al van jongs af aan 
mee bezig houdt en die in al haar werken 
terugkomen. De idealisten speelt zich af 
in het fictieve dorp Akuchi in West-Afrika, 
waar de Zwitserse dokter Benjamin Marcus 
uit idealisme naartoe is vertrokken. Bij een 
afgelegen missiepost heeft hij een medi-
sche kliniek opgericht, die hij samen met de 
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W anneer het gesprek bij haar 
vakgebied belandt, benadrukt 
Kuitert dat het niet onder 

literatuurwetenschappen valt. De invalshoek 
van haar onderzoeksobject is historisch, of 
zoals ze het zelf verwoordt: ‘een boek wordt 
niet zonder meer overgeleverd’. Kuitert 
onderzoekt daarom verschillende soorten 
boeken om het fenomeen ‘het boek’ in de 
sociaal-culturele context van een gegeven 
tijd te kunnen plaatsen. 

‘Het onderwerp dat ik onderzoek is eigenlijk 
heel groot. Dat komt vooral doordat 
Nederlands-Indië zo groot was en er veel 
verschillende talen werden gesproken. Ik 
concentreer me op de Nederlandse boeken 
en op ander drukwerk dat werd uitgegeven. 
Maar je kunt natuurlijk niet negeren dat 

veel m-ensen geen Nederlands spraken, laat 
staan dat ze het konden lezen.’ 

Kuitert merkt op dat er, voordat de Neder-
landers hun leescultuur introduceerden, een 
sterke orale traditie bestond in Indonesië. 
Mensen lazen voor of communiceerden door 
middel van toneelstukken. Kuitert: ‘Wat me 
vooral boeit is hoe de geïmporteerde boe-
kencultuur uiteindelijk de motor is geweest 
achter het onafhankelijkheidsproces. Veel 
Indonesiërs begonnen de drukpers te ge-
bruiken om subversieve teksten te versprei-
den. De ironie van de geschiedenis is dat er 
vanuit Nederlands oogpunt gedacht werd 
dat wij hierdoor ontwikkeling en beschaving 
brachten. Uiteindelijk heeft dit zich tegen de 
koloniale Nederlanders gekeerd.’ 

Veel van de Nederlandse autoriteiten kon-
den de Indonesische pamfletten of krantjes 
vaak niet lezen. Ze schakelden een hulp-
dienst in om deze blaadjes te vertalen en 
in een soort nieuwsoverzicht te zetten dat 
voor Nederlanders leesbaar was. ‘Het is 

maar goed ook dat ze dit deden’, zegt Kuitert  
opgewekt. ‘Veel van deze nieuwsoverzichten 
zijn er nog, maar de krantjes niet. Kranten-
papier is natuurlijk uiterst kwetsbaar en 
de Nederlandse autoriteiten bewaarden de 
overzichten veel beter.’ 

Naast serieuze zaken staan er vaak ook grap-
pige berichten in deze overzichten. Kuitert: 
‘Er waren veel Chinezen in Indonesië. Na de 
Chinese revolutie van 1912 werd het dragen 
van een lange vlecht in het haar verboden. Je 
leest dan over kappers die klaagden over het 
gebrek aan klandizie. Zulke berichten zijn 
ontzettend leuk om te lezen!’

Het digitale tijdperk
Naast onderzoek naar de negentiende en 
twintigste eeuw houdt Kuitert zich bezig 

met literatuur in de eenentwintigste eeuw. 
Dit is niet zozeer historisch, maar eerder een 
kritisch onderzoek over de stand van zaken 
in de leescultuur van de afgelopen tijd. In het 
digitale tijdperk is er een hoop veranderd 

in het bronnenaanbod en -gebruik. ‘Wat 
je er aan de ene kant bij krijgt, gaat er aan 
de andere kant weer af’, stelt Kuitert. ‘Er 
zijn veel bronnen bijgekomen: reportages, 
nieuwsberichten, blogs. Je kunt het zo 
gek niet verzinnen of het is online terug 
te vinden. Aan de andere kant wordt het 
bewaren van diepgaand persoonlijk contact, 
in de vorm van brieven, steeds minder.’ 

Naast het feit dat het bronmateriaal voor 
toekomstig onderzoek compleet anders zal 
zijn, benadrukt Kuitert ook dat mensen vaak 
onterecht denken dat alles later op het in-
ternet zal staan. ‘Je wordt op het internet zo  
geleid door waar je eerder naar gezocht hebt. 
Mensen hebben vaak niet door hoe sterk ze 
door algoritmes worden gestuurd bij het 
invullen van hun zoekopdrachten. Fysiek  

archiefonderzoek is juist zo heerlijk, omdat 
je dan dingen vindt waar je in eerste instan-
tie niet naar op zoek was.’

Vanwege haar bezorgdheid over de toe-
komst van het papieren boek, schreef  
Kuitert een strijdschrift genaamd Het Boek 

en het Badwater. In dit boek spreekt ze zich 
uit tegen mensen die stellen dat het papie-
ren boek over vijftig jaar vervangen zou  
zijn door een digitale variant. ‘De mensen 
die dat zeggen, lezen überhaupt geen boe-
ken. Als je leest wéét je dat het veel prettiger 
is om op blad te lezen; je onthoudt meer van 
wat je leest en kunt je beter concentreren’, 
legt Kuitert uit. ‘Fysieke boeken prikkelen 
meer’. 

Hoogleraar Boekwetenschap Lisa Kuitert (1960) doet op dit moment onderzoek 
naar het boekbedrijf in Nederlands-Indië tussen 1815 en 1920. Ze is in het bijzonder 

geïnteresseerd in hoe de leescultuur daar in elkaar stak: wie kocht de boeken, 
wie verkocht ze, en waarom?    Tekst /// Cornelis van der Plas    Beeld /// Karen Zijl

De bladzijdes van de geschiedenis

DE ONDERZOEKENDE MENS
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Lisa Kuitert (1960) studeerde Nederlands 
aan de UvA. Ze is als professor in boek-
wetenschap verbonden aan de UvA sinds 
2001. Hiernaast coördineert ze de master 
Boekwetenschap, en was ze oprichter van 
de master Redacteur/editor.

MODERN ENGAGEMENT IS 
NIET VERKONDIGEN, MAAR 

OPENBREKEN. TWIJFEL ZAAIEN 
EN UITDAGEN 

zusters en de jonge, gehandicapte en blinde 
dorpsbewoner Ndidi runt. Gedurende het 
verhaal, dat zich voltrekt in anderhalve dag 
en vooral bestaat uit flashbacks, omvang-
rijke gedachtestromen en geanimeerde  
dialogen, begint de dokter steeds meer te 
twijfelen aan de zuiverheid en het effect van 
zijn wetenschappelijke aanpak.

Het boek is kenmerkend voor Fresco’s 
benadering van engagement en idealisme, 
die zich vormt rondom twijfel zaaien, 
complexiteit belichten en voorbij de 
actualiteit geraken. Aan Babel legt ze uit: 
‘Het is niet zo van gaat allen naar Afrika en 
doe iets goeds. Nee, het heeft veel meer te 
maken met: wat ís nu eigenlijk engagement? 
En de boodschap is dan dat je daarover moet 
nadenken.’ Op de vraag waarom ze daarvoor 
de romanvorm heeft ingezet, antwoordt 
ze: ‘Ik geloof dat fictie nodig is om deze 
onderwerpen te bespreken. De kracht van 
een roman is dat je veel meer ambivalentie 
en complexiteit kunt uitdrukken dan in 
bijvoorbeeld een essay. Je kunt er een soort 
gelaagdheid in aanbrengen.’ 

Door verschillende personages op te 
voeren heeft Fresco de meerduidigheid van 
de thematiek weten te belichten: ‘Ik heb 
een aantal polen tegenover elkaar willen 
zetten, die heb ik gekoppeld aan personen. 
Maar ik heb van niemand een karikatuur 
willen maken, dat zou te makkelijk zijn. Elk 
personage laat je twijfelen op een bepaald 
punt.’ Haar opvattingen doen denken 
aan die van Dostojevski, de schrijver die 
geloofde in de mogelijkheid van perfectie, 
maar niet in een eenduidige en apodictische 
benadering ervan. Door (innerlijke) dialoog 
en meerstemmigheid in zijn romans stelde 
hij elke overtuiging ter discussie – niet in de 
laatste plaats die van hemzelf. 

Fresco vormt met haar benadering van engagement geen uitzondering. 
In een discussie in HP De Tijd (2009) klinken gelijksoortige 
geluiden van de schrijvers Bas Heijne, Christiaan Weijts en Maxim 
Februari. Allen verwerpen de moraal in de roman, en omarmen 
het onderzoekende en democratische. Toch heeft engagement in 
literatuur niet altijd deze vorm aangenomen, bij lange na niet. Max 

Havelaar was heel andere koek: niets nuance en beschouwing, maar 
eenstemmigheid, scherpte en activisme. In veel romans van de 18e 
en 19e eeuw berustten ideeën op rechtlijnige, dikwijls religieus of 
moralistisch getinte werkelijkheids- en waarheidsbeelden. En de 
sociaal-realistische romans die in Nederland rond 1930 opbloeiden 
wilden in de eerste plaats een dwarsdoorsnede van de maatschappij 
en haar problematiek tonen; de opgevoerde dorpsbewoners 
vormden niets meer dan het sociale decor. 

Handig instrumentarium
In feite vormt de roman, net als elke andere kunstvorm, altijd een 
(impliciete) uiting van de heersende ideologieën – in elk geval kan 
hij zich niet onttrekken aan de context waarin die tot stand komt. 
En op zijn beurt beïnvloedt de roman deze context weer. Onderling 
verweven, de literatuur en maatschappij. In die zin is Het verdriet 

van België inderdaad evengoed geëngageerd. Misschien moeten we 
denken in termen van een continuüm: van onbewust naar bewust 
engagement. Van het laatste is sprake als de schrijver als doel heeft 
om maatschappelijke verandering te bewerkstellingen, subtiel en 
genuanceerd via ons denken of in directere, meer activistische zin. 

Modern engagement is niet verkondigen, maar openbreken. Twijfel 
zaaien en uitdagen. Stimuleren tot nadenken, tot dieper en weidser 
duiken. De roman kan vervolgens als vorminstrument dienen om 
deze doelen te bereiken. Zo bezien is er geen reden om te vrezen voor 
de inhoud of de vorm. Fresco vertelt over het esthetische plezier dat 
ze haalde uit de natuurbeschrijvingen, en tegelijkertijd benadrukt ze 
het functionele element ervan: ‘De natuur is ook de drager van de 
ideeën, namelijk tegenover de mens: de natuur gaat altijd door. Het 
esthetische, het literaire, én de drijvende kracht van de ideeën liggen 
voor mij heel dicht bij elkaar. Als het goed is, versterkt het elkaar.’

Murat Isiks Wees onzichtbaar werd niet alleen geprezen om de 
wereld die het opent, maar ook om de ‘directe, meeslepende stijl’, 
‘scherp gefocuste hoofdstukken’, ‘krachtige details’ en ‘treffende 
observaties’. En Douwes Dekker bereikte naast de literaire sterren 
uiteindelijk toch werkelijk invloed op de Nederlandse koloniale 
politiek. Een vruchtbare combinatie, die vorm en inhoud. Nu is het 
aan ons om die te erkennen en waarderen. 

ACHTERGROND

Louise Fresco (1952) is landbouw- en voedseldeskundige, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research 
en schrijver van zowel fictie als non-fictie. Van 2006 tot 2014 was 
ze als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 
De idealisten is het laatste deel van een losse romandrieluik over 
engagement en idealisme, met als voorgangers De utopisten (2007) 
en De kosmopolieten (2003).
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M et de open deuren, de glimlachende 
gastvrouw en de koffie die klaarstaat oogt 
het Zero Waste Lab eerder als een buurthuis 

dan een verzamelpunt. En dat is precies de bedoeling, 
legt Lilies van Poorten, projectmedewerker van De 
Gezonde Stad uit en initiatiefnemer achter het lab. ‘De 
Gezonde Stad probeert samen met de Amsterdammers 
de stad duurzaam te maken. Het doel van het lab is om 
mensen op een laagdrempelige manier bewust te maken 
van de waarde van hun afval.’ Buurtbewoners leveren 
bij het lab hun plastic in, er wordt gekeken of het goed is 

schoongemaakt, het wordt gewogen, de buurtbewoner 
krijgt een muntje en het afval wordt gerecycled of 
geupcycled. Door met muntjes te werken krijgen 
deelnemers het idee dat hun afval wat waard is, vertelt 
Lilies. ‘Met de muntjes krijgen buurtbewoners korting bij 
lokale ondernemers in de buurt of op producten gemaakt 
van ons afval. Onze medewerkers zijn grondstoffenexperts 
die buurtbewoners meer informatie geven over het 
belang van afvalscheiding. Daarnaast kunnen ze in het lab 
zien wat wij met hun afval doen; dat belandt niet op de 
vuilnisbelt.’ 

Zero Waste Lab 
bevindt zich op  
Dapperplein 84  
en is elke woens-
dag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag 
geopend.

Kostbare troep
Wanneer je in Amsterdam-Oost de buurman ziet slepen met juten zakken, is het wellicht 
nog geen tijd voor Sinterklaas. Aan het Dapperplein in Oost bevindt zich het Zero Waste 
Lab, een verzamelpunt waar juten zakken aan buurtbewoners worden meegegeven 
voor hun gescheiden afval, zoals afgedankt textiel, plastic en kapotte huishoudelijke 
apparaten. Eenmaal bij elkaar gesprokkeld, worden deze stoffen en voorwerpen door 
het lab hergebruikt of ‘geupcycled’(verwerkt in nieuwe producten). Daarnaast is het 
lab een sociaal project waar mensen van de dagbesteding aan de slag kunnen.
Tekst & Beeld /// Karen Zijl
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Aan de voorkant van het lab staat een rek met flink wat 
kleding erin, een aantal containers voor onder andere 
plastic en verder naar achteren staat een grote machine. 
‘Dat is de composteermachine, die we sinds kort niet 
meer gebruiken’, vertelt gastvrouw Charlotte Goede. ‘We 
hadden zelf nooit last van stank, ik vond het een schoon 
ding.’ Helaas gaat de afvoer van de machine langs de bu-
ren, en heeft het lab de machine buiten werking moeten 
stellen om overlast te voorkomen. ‘Erg jammer’, vindt 
Charlotte. ‘Toen ‘ie het volop deed konden we hier veel 
gft-afval verwerken, er stonden weleens rijen. Gft-afval 
kun je nu eenmaal niet lang bewaren.’

Voor Charlotte is het een rustigere dag dan normaal.  
’s Ochtends komen een aantal deelnemers van de dag-
besteding binnen, drinkt de groep koffie en daarna wordt 
er afval geprikt. In de middag wordt er afval opgehaald. 
Binnen het lab vertegenwoordigt Charlotte Stichting De 
Regenboog Groep, een organisatie die betrokkenheid en 
deelname aan de maatschappij door armere of sociaal uit-
gesloten Amsterdammers probeert te stimuleren. Volgens 
Lilies is De Regenboog een onmisbare schakel geworden 
in het project. ‘Er zijn mensen nodig om het lab draaiende 
te houden en met de deelname van De Regenboog Groep 
is het lab een heel inclusief project geworden’, aldus Lilies.

Inclusief
Het Zero Waste Lab onderscheidt zich van andere  
afvalverzamelaars door te werken met een eigen  

muntsysteem. ‘De munt is symbolisch bedoeld, en staat 
voor één zak recyclebaar afval’, legt Lilies uit. Voor het lab 
is de munt een manier om bewoners aan te sporen te con-
sumeren op een Zero Waste-waardige manier; lokaal en 
het liefst circulair. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld 
hun munt ruilen tegen korting bij Ekoplaza of gratis koffie 
bij de plaatselijke koffietent. 

Het lab aan het Dapperplein is sinds eind 2016 open. 
Eerst was er ook een lab aan het Waterlooplein, maar dat 
was een tijdelijk project. Inmiddels gaat een groot deel 

van de kleding die binnenkomt naar inloophuizen in  
Amsterdam en voor de binnengekomen spijkerstof heeft 
het lab een maker van kussens en laptophoezen  
gevonden, producten die op hun beurt weer door buurt- 
bewoners gekocht kunnen worden in de ‘weggeefwinkel'. 
Volgens Lilies kan Zero Waste Lab gezien worden als een 
geslaagd project. ‘Het grappige is dat je hier mensen  
binnenkrijgt die bezig zijn met het milieu, maar ook  
mensen die weinig weten over duurzaamheid en hier 
goed geïnformeerd kunnen worden. Zo bereiken we een  
nieuwe doelgroep.’ 

HET DOEL IS OM 
MENSEN OP EEN 

LAAGDREMPELIGE 
MANIER BEWUST 

TE MAKEN VAN DE 
WAARDE VAN HUN 

AFVAL

ACHTERGROND
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COLUMN JAN

Zoals wel vaker sinds november 2016 
domineren de tweets van Trump de 
kranten. Zijn nieuwe beste vriend 

is tegenwoordig Kleine Kimmy uit Noord-
Korea, die ondanks de concentratiekampen 
en het dictatoriale bewind een ‘great perso-
nality’ heeft, erg slim is en een grote liefde 
voor z’n volk voelt. We hebben intussen wel 
geleerd dat je niets uit de mond van Trump 
zomaar moet geloven. Een half jaar geleden 
was Trumps Geliefde Kameraad nog ‘little 
rocket man’. Dat maakt het moeilijk voor een 
columnist.

Babel hanteert een strikte planning: we 
schrijven artikelen niet een half jaar maar 
toch wel twee maanden van tevoren voordat 
ze (bijna altijd) stipt op de eerste dag van de 
maand weer overal op de UvA liggen. Zo’n 
ruime planning is ook wel nodig voor een 
redactie met louter studenten... Die twee 
maanden zijn aan de ene kant fijn, je wordt 
namelijk gedwongen om na te denken of je 
artikel twee maanden later nog wel interes-
sant en relevant is. Aan de andere kant is het 
soms lastig om op de actualiteit in te spelen. 
Je loopt altijd achter. In het geval van de on-
stuimige knipperlichtrelatie van Donny & 
Kimmy lopen zelfs de dagbladen achter de 
feiten aan.

Mijn favoriete columnist, Bas Heijne, zal als 
deze column verschijnt een maand of twee 
gestopt zijn. Hij kiest voor minder de waan 
van de dag, meer ‘projecten van de lange 
adem’. Toch was er in zijn columns niet  
alleen maar sprake van de ‘waan van de 
dag’. Natuurlijk, het ging over de actualiteit, 
de hypes, de #ophef, maar hij wist altijd de  
diepere structuren, het ‘waarom’ en niet  
alleen maar het ‘wat’ en ‘hoe’ te duiden en 

Waan met bedenktijd
te koppelen aan de dagelijkse beslomme-
ringen van politiek Nederland. Het ging hem 
niet alleen om de bijnamen die enge dicta-
tors elkaar geven.

De vraag is of het nog zin heeft om naar de 
actualiteit anno 2018 te kijken. Post-truth, 
alt-facts, het zijn zowat modewoorden, maar 
ze bevatten een kern van waarheid. Minder 
en minder is er een gedeeld gevoel over wat 
echt, waar en belangrijk is. Vertellen de bij-
namen van Kim Jong-un ons nog iets over 
de wereld waarin we leven? Nee, maar het 
is schijnbaar het enige zinnige wat er nog 

over dit soort figuren te zeggen valt. En is 
het over twee maanden ook nog zinnig? Het 
essay, waar Bas Heijne zich op gaat richten, 
lijkt mij een veel beter middel om de wereld 
te begrijpen. Ook Bas werd gedomineerd 
door de waan van de dag, of hij het nu wilde 
of niet. 

Daarom is twee maanden vooruit schrijven 
bij een column helemaal zo verkeerd nog 
niet. Het dwingt je om uit te zoomen, te  
filteren en selecteren. Waan van de dag met 
twee maanden bedenktijd, zeg maar.

Tekst /// Jan Daalder    Beeld /// Laila Mol BEELDBeeld /// Elliyah Dyson
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De onderzoeken van De Volkskrant en Trouw spelen 
in op een term die vaak valt in het vluchtelingen- 
debat, namelijk ‘gelukszoekers’. Mensen zouden hier 
niet alleen komen om aan een gevaarlijke situatie in 
hun thuisland te ontsnappen, maar ook om van onze 
sociale voorzieningen en belastingcenten te profi-
teren. Logisch dus, lijken velen te denken, dat ze het 
leven in Nederland zo hoog becijferen.

Maar wat is nu precies geluk voor deze mensen? 
Zij hebben vaak nog vrienden en familie in oorlogs-
gebied. Ze hebben hun levens in hun moederland op 
moeten geven en verhuizen nu van AZC naar AZC. 
Daarbovenop hebben ze ook nog eens te maken 
met  een hoop nieuwe regels, formulieren die inge-
vuld moeten worden en ambtenaren die niet altijd 
even behulpzaam zijn. Tot slot moeten ze ook om-
gaan met de druk om een compleet vreemde taal in 
tweeënhalf jaar onder de knie te krijgen. Hoe kan je 
het leven dan een negen geven? Of geldt het eeuwen-
oude adagium ‘alles is relatief’ en is het geluk van 
een Syrische vluchteling niet te vergelijken met dat 
van iemand die in het veilige Nederland is geboren 
en opgegroeid?

Al 28 jaar vluchteling, binnenkort mens 
Amal (1990) woont sinds een tijdje in Almere. Hoe-
wel zij in Amsterdam Nederlandse lessen volgt, 
spreken we af in haar woonplaats: het is namelijk 
vlak voor de tentamenweek. We maken kort kennis 
en hebben het over Almere, waarbij zij nonchalant 
laat vallen dat dit haar dertiende huis in Neder-
land is, na meerdere hospita’s en AZC’s. Dat ze elke 
dag naar Amsterdam moet is voor haar totaal geen 
probleem, ze is vooral blij eindelijk een eigen huis 
te hebben. De 28-jarige is geboren in Syrië, net als 
haar ouders maar zij zijn van Palestijnse oorsprong. 
Amals grootouders zijn voor de Israëlische bezetters 
in 1948 naar Syrië gevlucht. Haar ouders en zus zijn 
ook in Nederland, nadat ze vier jaar geleden illegaal 
de grens met Turkije zijn overgestoken. Amal heeft 
een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen en is be-
zig met haar inburgering. Haar broer is nog in Syrië, 
hij is doktersassistent in Homs en niet van plan ook 
naar Nederland te komen. ‘Het is hier veiliger, tuur-
lijk, maar dan zou hij weer vijf of zes jaar moeten 
gaan studeren want zijn diploma wordt hier niet  
erkend. En dan zou hij al 31 zijn.’ 

V luchtelingen uit Syrië lijken gelukkig in Nederland. Een tijd 
geleden stonden er in De Volkskrant (mei 2018) en Trouw (juni 
2018) twee artikelen waarin zij gevraagd werden een cijfer 

aan hun nieuwe leven in Nederland te geven, dit naar aanleiding van 
de hervorming van het inburgeringsbeleid door minister Koolmees. De 
uitkomsten waren overwegend positief: vluchtelingen gaven het leven in 
de Hollandse polders gemiddeld een negen.

In de discussie rondom het Nederlandse inburgerings-
beleid wordt er veel óver vluchtelingen gepraat, 
maar nog te weinig mét. Daarom gingen wij in 

gesprek met de uit Syrië gevluchte Amal en met 
Anna, haar docent Nederlands. 

Tekst /// Jan Daalder en Laura Kelderman    Beeld /// Imke Chatrou

IN GESPREK

Integratie: 
een wereld van 

tegenstellingen

IK BEN HIER NIET 
OM MENSEN DOOD 

TE MAKEN

Dat geldt ook voor Amal. Hoewel zij in Syrië een  
bachelor Engelse taal en cultuur heeft afgerond en al 
als docent Engels werkzaam was, moet zij in Nederland 
– als zij haar inburgeringscursus gehaald heeft – hele-
maal opnieuw beginnen: ‘Ik heb geen cijferlijst uit Syrië,  
omdat ik geen tijd had die mee te nemen toen we naar 
Turkije vluchtten. Maar omdat ik illegaal naar Turkije 
ben gegaan, ben ik wanted en wil de universiteit me die 
lijst niet nogmaals geven.’ Voor haar broer gold hetzelfde 
en hem was dat het niet waard. 

Het verhaal van Amal en haar broer is symptomatisch 
voor veel vluchtelingen uit oorlogsgebieden: de verhalen 
van dokters en advocaten die als schoonmakers aan de 
slag moeten, zijn bekend. Ze vallen tussen wal en schip 
van de Nederlandse en Syrische bureaucratie. Amals 
geval is echter, zo mogelijk, nóg schrijnender: zij heeft 
geen Nederlandse maar ook geen Syrische nationaliteit, 
evenmin als de Palestijnse. Ze laat ons haar (tijdelijke) 
identiteitskaart zien: ‘staatloos’. En ook sinds zij drie jaar 
geleden in Nederland kwam, wordt ze vaak als object  
behandeld. Ze is niet Amal, nee, ze is een vluchteling, een 
immigrant, een gelukszoeker of slechts een nummertje 
bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Vluchtelingen- 
Werk of de gemeente. En dan hebben we het nog niet 
gehad over de manier waarop mensen als zij in de  
media weergegeven worden. ‘Ik lees vaak dat mensen 
boos zijn dat wij hier zijn en dat we allemaal terroristen 
zijn. Maar ik ben hier niet om mensen dood te maken, 
alleen om een nieuw leven op te bouwen, om te werken, 
om te studeren, om veilig te zijn.’

Kortom: een hoop ellende. Maar voelt zij dat zelf ook 
zo? Is zij gelukkig in Nederland? Die vraag is voor Amal  
eigenlijk irrelevant. Haar antwoord lijkt ontwijkend: 
‘het is hier veilig’. Natuurlijk, de regeltjes en moeilijke  
ambtenaren zijn frustrerend, net zoals haar diploma-
perikelen en de manier waarop mensen als zij in de 
media komen, maar uiteindelijk heeft ze daar niet zo’n 
boodschap aan. Zij richt zich op concrete doelen: hard 
werken aan haar Nederlands, straks aan haar bachelor, 
en anderen helpen met het invullen van moeilijke  
Nederlandstalige formulieren.

Perspectief vanuit de klas 
Anna, Amals docent, geeft al elf jaar Nederlands aan  
buitenlanders. In haar klas zitten in principe mensen van 
over de hele wereld. Maar twee jaar geleden waren het 
bijna uitsluitend gevluchte Syriërs. ‘Langzaam komt er 
nu weer wat meer diversiteit’, vertelt ze.

Hoewel Anna enkel verantwoordelijk is voor het bij-
brengen van de Nederlandse taal, kan ze ons veel  
vertellen over de ervaringen van haar leerlingen met het 
inburgeren. Ze ziet ze per slot van rekening vier dagen 

IN GESPREK

EEN TAAL LEREN IS 
GEWOON MOEILIJK
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per week een paar uur lang. De cursus is behoorlijk in-
tensief, wat volgens Anna ook nodig is. ‘Een taal leren is 
gewoon moeilijk. Veel Nederlanders hebben op de mid-
delbare school vijf of zes jaar Frans gehad, maar beheer-
sen die taal uiteindelijk nauwelijks. Dat lijken mensen 
vaak te vergeten.’

Daar komt dan nog bij dat veel van Anna’s cursisten 
te maken hebben met problemen die het leerproces  
bemoeilijken. Jonge mensen uit Syrië zijn bijvoorbeeld 
vaak al enkele jaren niet naar school geweest voordat 
ze bij haar in de klas komen. De oorlog maakte dat on- 
mogelijk. ‘Dat heeft invloed op de manier waarop je 
leert. Je leert langzamer of helemaal niet goed. Dat is 
heel anders voor iemand uit Duitsland of Amerika, die 
een normale schooltijd heeft gehad.’

Ook heeft Anna regelmatig mensen in de klas die te  
maken hebben met psychische problemen. Zij zijn  
getraumatiseerd en kunnen bijvoorbeeld niet slapen en 
zich vervolgens dus ook niet concentreren. Anna advi-
seert ze dan wel naar de huisarts te gaan, maar dit werkt 
vaak averechts. De dokter schrijft wat slaappillen voor 
en stuurt ze weer naar huis. ‘Dan komen ze een paar 
dagen niet meer naar school omdat ze liggen te slapen’, 
vertelt Anna droogjes.

Tot slot ziet Anna veel leerlingen kampen met de vraag 
of ze moeten werken of studeren. De cursus is volgens 
haar eigenlijk te intensief om er nog naast te werken, 
maar veel mensen proberen dit toch. Zij schamen zich 
namelijk voor het feit dat zij moeten leven van een uit-
kering en willen zo snel mogelijk weer gewoon aan het 

werk. Ook voelen zij de druk van zowel de gemeente als 
de publieke opinie om zich maar weer eens nuttig te 
gaan maken.

Al deze dingen bemoeilijken het leren van een nieuwe 
taal en daarmee het inburgeringsproces. Iets waar  
volgens Anna best wat meer begrip voor mag zijn. ‘Het 
kost gewoon tijd.’

Vadertje staat: tegenstrijdige signalen en aanpak 
Als er érgens weinig begrip voor is, vandaag de dag, dan 
is dat voor inburgeraars. Dat maakt het integratiedebat 
er een van vele tegenstellingen. Enerzijds willen we dat 
deze mensen snel integreren maar veel anderen, die zich 
vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum be-
vinden, willen dat mensen met een migratieachtergrond 
überhaupt niet in Nederland blijven of integreren. Zij be-
weren dat mensen als Amal zelf niet willen integreren en 
gedwongen moeten worden, terwijl ze de verantwoor-
delijkheid daarvoor bij de inburgeraars neerleggen. Een 
andere veelvuldig geuite mening is dat deze mensen blij 
moeten zijn dat ‘wij Nederlanders’ ze uit de goedheid 
van ons hart onderdak geven, maar laat ze ook vooral 
weer niet te blij zijn: nederigheid is gepast.

Wellicht komt dit soort meningen voort uit het feit dat 
de meeste Nederlanders geen enkel persoonlijk contact 
hebben met deze groep mensen. ‘Gelukszoeker’, ‘asiel-
plaag’, het zijn woorden die op tv en internet voorbij 
komen. En hoewel er veel over deze groep mensen ge-
schreven, gesproken en geruzied wordt, probeert Amal 
daar zo min mogelijk aandacht aan te besteden. 

Vorig jaar startte Joris Luyendijk in samenwerking met 
De Correspondent, WNL en het Algemeen Dagblad een  
serie over hoe we voorkomen dat het debat tussen linkse 
burgers en rechtse burgers niet te veel polariseert. De 
serie was getiteld ‘kunnen we praten?’ en de dialoog, het 
face to face contact, stond hierbij centraal. Die methode 
lijkt ook relevant voor het migrantendebat. Door termen 
als immigrant, vluchteling, Syriër of gelukszoeker wor-
den deze mensen in een hokje gestopt waarin ze zich 
niet thuis voelen, en dat is precies het probleem. Het zijn 
niet alleen immigranten, vluchtelingen of Syriërs. Het 
zijn mensen die zich, met grote moeite en inzet, hier 
thuis proberen te voelen. Vaak met succes: Amal krijgt in 
november voor het eerst in haar leven een paspoort. Met 
de Nederlandse nationaliteit. 

IN GESPREK

 ‘Al zijt ge misschien driemaal geleerder,  

 bezadigder en verstandiger, af en toe moet  

 het woord eens gelaten worden aan iemand  

 die niet geleerd, niet bezadigd en ook eigen- 

 lijk niet helemaal verstandig was.’

Met deze woorden leidt Godfried Bomans, e 
en in zijn tijd bijzonder populair en te-
genwoordig vrijwel vergeten schrijver, 
zijn boek Memoires of Gedenkschriften 

van Minister Pieter Bas (1937) in. Pieter 
Bas is een fictieve oud-minister van on-
derwijs, kunsten en wetenschappen, en  
Bomans doet zich in de inleiding voor als 
een executeur-testamentair die de memoires 
van Bas heeft geordend en voorzien van een 
voorwoord. 

Pieter Bas is qua stijl en vorm een merkwaar-
dig boek. Behalve het feit dat de memoires 
volledig verzonnen zijn, is er ook een zo-
genaamd aanhangsel bijgevoegd met een  
wederom fictieve transcriptie van een aan-
varing van Bas in de Tweede Kamer, een brief 
van een wetenschapper gespecialiseerd in de 
‘Basserologie’ en een alfabetische literatuur-
lijst die in een postscriptum wordt uitgesteld 
tot een toekomstige publicatie.

En dan hebben we het alleen nog maar 
over de vorm, niet over de inhoud. Bomans 
merkt zelf in zijn voorwoord al op dat deze 
memoires ‘ophouden op het punt waar an-
dere gewoonlijk beginnen’. Zij beperken zich 
namelijk slechts tot de jeugd van minister 
Pieter Bas en breken af als zijn carrière als 
staatsman begint. Een jeugd waarin vooral 
de uitspattingen (‘Zijne Excellentie was, om 
een losbandige term te gebruiken, een meis-
jesgek’) en andere tijdloze ervaringen van 
opgroeien centraal staan. Zonder inleiding 
en aanhangsels zou een lezer nooit kunnen 
raden dat het hier om een man van grote 
staat van dienst gaat.

Nu was het personage van Pieter Bas zelf he-
lemaal niet zo’n extravagant type in zijn jon-
ge jaren: een beetje verlegen, onzeker en on-
handig. Een gewone Nederlandse puber, zou 
je kunnen zeggen. Veel interessanter is Bas’ 
grote held en vriend Rob Delsing. Pieter Bas, 
of eigenlijk redacteur Bomans, noemt hem in 
een voetnoot ‘de grote vrouwenkenner van 
de Latijnse school’: hij is de werkelijke held 
van het boek. Op James-Bondachtige wijze is 

Delsing stijlvol en charmant, en bovendien 
Bas’ mentor bij het opgroeien. Als Bas een 
typische saaie Nederlandse politicus is, dan 
is de grote Delsing daar zo ongeveer de anti-
these van – hij is eerder een filmster. 

Hoewel Delsing een orakel en messias is 
voor Bas, lopen hun levens toch verschillend.  
Pieter Bas, ‘niet geleerd, niet bezadigd en 

ook eigenlijk niet helemaal verstandig’, wist 
het tot minister te schoppen terwijl Delsing 
stierf ‘als een eerzaam apotheker, zonder de 
wereld meer geschonken te hebben dan drie 
jongetjes met sproeten’. 

Voor de Bomanskenner is in Bas de vader van 
Bomans te herkennen. Die was ook politicus, 
onder andere in de Tweede Kamer voor de 
Rooms-Katholieke Staatspartij. Pieter Bas is, 
behalve een komisch verhaal over opgroeien, 
ook een satire op de politiek en in het bij-
zonder op het type politici dat Bas en dus de  
vader van Bomans zouden zijn. 

Op dit moment is het iets meer dan tachtig 
jaar geleden dat Pieter Bas verscheen. 
Interessant is de vraag wat nú de meest 
voorkomende soort politicus is. In de tijd van 
Pieter Bas was het duidelijk: de politiek werd 
bevolkt door de Bassen. Tegenwoordig lijkt 
het echter steeds meer om charisma van het 
merk Delsing te gaan en zijn het de Bassen 
die eerzame apothekers worden. Politici 
die bekend staan om hun eikeltjespyjama 
(Klaver), fascinatie voor lavendel (Baudet) of 
liefde voor De Toppers (Rutte) doen het goed 
anno 2018. 

Van wie lezen wij over een jaar of dertig de 
memoires, de Bassen of de Delsings? Dat 
hangt af van wat je in de politiek zoekt: 
vermaak of staatsmanschap. Ik denk dat 
we in deze roerige tijden iets meer van dat 
laatste kunnen gebruiken, en wat dat betreft 
kunnen we nog veel leren van Pieter Bas. 
Of zoals Bomans in het voorwoord van de 
heruitgave uit 1951 zei: 

 ‘Juist in een tijd als de onze, waar de edele  

 staatsmanskunst dreigt te verzanden in  

 boterprijzen en ijdel Benelux-gesnap,  

 voorzien Bas’ memoires in een dringende  

 behoefte.’ 

GELEZEN GELUISTERD GEZIEN

Tekst /// Jan Daalder    Beeld /// Winonah van den Bosch 

De ‘edele staatsmanskunst’ 
van Pieter Bas
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W ie binnenstapt in Mezrab, is het gure weer snel vergeten. 
In de warme ‘huiskamer’ branden lampjes, liggen 
Perzische tapijten en kussens, en vult het geluid van 

geanimeerde gesprekken en klinkende bierflesjes de ruimte. Het 
publiek, vooral twintigers en dertigers, nestelt zich op de banken en 
stoelen. Slechts een klein stukje vloer blijft over voor de sprekers.  

‘Heb je de soep al geprobeerd?’ Naast me zit Maarten, 33, in kleer-
makerszit. Hij laat me de nog dampende linzensoep proeven, popu-
laire kost in Mezrab. Als ik Maarten vraag wat hem hier brengt, wijst 
hij naar Iva, 31, uit Servië. ‘Nee hoor’, lacht ze bescheiden en intro-
duceert Bircan, 28, Turks van origine. Het drietal kent elkaar via een 
WhatsAppgroep voor Leidse expats. ‘Eigenlijk ben ik de Nederlandse 
spion’, bekent Maarten.

Storytelling, dus. ‘Een verhaal is sterk als ik me eraan kan verbin-
den’, vindt Bircan. ‘Alsof het over mij gaat.’ En: iemand moet een ont-
wikkeling doorgaan, van perspectief veranderen. Maarten wil graag  
verhalen over underdogs horen. ‘Een klassiek succesverhaal is vaak 
niet geloofwaardig.’ 

De verwachtingen zijn er, nu de verhalen nog. Presentator Rod opent 
de avond, in de voertaal Engels. ‘We zitten he-le-maal vol! 235 mensen! 
Ondanks de storm!’ Rod is het type dat dankzij zijn onvermoeibare  
enthousiasme een auto met drie wielen voor de nieuwprijs zou kun-
nen verkopen. Het eind van het storytellingseizoen belooft wat. Elf 
storytellers uit verschillende landen heeft Rod in petto. Thema: de 
vijf zintuigen, verpakt in de kunst van true stories. ‘Zijn jullie er kláár 
voor, Mezrab?!’ 

Zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Veel sprekers koppelen er 
persoonlijke herinneringen aan. ‘Als ik de geur van een speelgoed-
winkel ruik, denk ik terug aan vroeger’, mijmert Esra. ‘Mijn moeder 
wilde een puzzel voor me kopen, ik wilde een Barbie. Achmed en ik 
speelden altijd met Actionman en Barbie. Op een dag stelde Achmed 

De Veemkade, vrijdagavond. Paraplu’s voeren een verloren strijd tegen de harde regen, jassen bollen 
op in de wind. Een kolonne mensen haast zich voor een storytellingavond naar Mezrab: ‘één van de 

best bewaarde geheimen van Amsterdam’. Maakt het cultureel centrum die naam waar?
Tekst & Beeld /// Sietske Arnoldus

Storytelling op het 
scherpst van de snede
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voor om er een tweede Barbie bij te halen…’ 
Ze kijkt bedenkelijk, het publiek lacht. ‘Voor 
ik het wist speelden we Kamasutra-Barbie.’

Humor blijkt een goed middel om toeschou-
wers voor je te winnen. Levendig vertellen 
ook. Roos beschrijft hoe ze met een hoop ge-
luk in de Kalverstraat kwam te wonen, maar 
vervolgens in een identiteitscrisis belandde. 
Via Marktplaats eindigde ze in een idyllisch 
huisje in het bos. Dan schiet het licht uit en 
slaat de verhaalsfeer om. Een jonge vrouw 
in halloweenkostuum is verdwaald en moe-
derziel alleen in een donker bos. Telefoon 
leeg, dááág Google Maps. Hoort ze wat, 
of…? Na de goede afloop klinkt er opgelucht  
geklap. In de pauze schiet Bircan me aan: 
‘Dit bedoelde ik, het was net alsof ik daar 
zelf in het bos stond.’ 

Eén verhaal komt echt binnen. Vrolijk is het 
niet, waarschuwt Amir ons op voorhand. 
Aanraking voelde voor hem jarenlang als 
een bedreiging, nadat hij seksueel misbruikt 
werd in zijn jeugd. ‘Knuffelen is heel nor-
maal in Israël. Voor mij niet. Mijn lichaam 
was een soort schelp, gevuld met schaamte, 
schuldgevoel en angst.’ Soms kwam hij mak-
kelijk weg met die angst. ‘Oh, je bent een 
shaker’, concludeerde zijn eerste vriendin-
netje toen hij onder haar lag te trillen.

Na een flinke strijd lukt het Amir mensen 
dichtbij te laten komen en aanraking te 

Vrijdagavond is 
storytellingavond, 
toegang is gratis 
(vrijwillige donaties)

waarderen. ‘Mijn theaterstudenten geven  
elkaar een groepsknuffel als iemand een 
hand opsteekt. Dat leerde ik ze aan het begin 
van het jaar, bij hun afstuderen moest ik er 
zelf aan geloven.’ Dan richt Amir zich tot het 
publiek. Even blijft het stil, daarna vliegen er 
knuffelaars op hem af. Het kippenvel op de 
armen spreekt luider dan het applaus.

‘Sight is the bomb, sight is my homeboy!’ 
Storyteller Chiddy vertelt een luchtiger 
verhaal. ‘Zijn de verhalen allemaal echt of 

zijn ze alleen realistisch?’, vraagt Iva zich 
af. Het doet er eigenlijk niet toe. Bijna alle 
verhalen slaan aan. Omdat ze grappig zijn, 
omdat mensen zich ermee identificeren 
en/of omdat er iets overwonnen wordt dat 
emoties oproept. De storytellers zijn scherp: 
ze weten dat de klok doortikt vanavond.  
Presentator Rod praat het geheel vlotjes 
aan elkaar en stelt vragen aan het publiek.  
Liever zien of liever horen? Welk zintuig kie-
zen we als we er één moeten missen?

Mezrab slaagt erin een knusse arena voor 
verhalenvertellers en verhalenliefhebbers 
te creëren. Een goed bewaard geheim,  
inderdaad, dat hopelijk niet te snel door-
verteld wordt. 
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Wist je dat?

Wat blijkt, de Roeterseilandcampus is genomineerd voor een prestigieuze internationale 
architectuurprijs: de RIBA International Award 2018. Tot grote verbazing van studenten, 
docenten en andere werknemers, die de leefbaarheid van het gebouw bekritiseerden. 
Niet rolstoeltoegankelijk, slechte sfeer en geen interactie tussen docenten en studenten. 

Onlangs ben ik via een studentenuitzendbureau gaan werken voor de UvA. Dat klinkt 
alsof het goed op m’n CV zou staan, maar dat valt nogal tegen. Het blijkt dat vrijwel elke 
deur op datzelfde Roeterseiland een elektronisch slot heeft. Hartstikke handig, dan kun-
nen de sloten van lokalen, kantoren en technische ruimtes zo geprogrammeerd worden 
dat alleen mensen die daar wat te zoeken hebben naar binnen kunnen. Mooi systeem 
met één problematisch detail: deze sloten hebben elk drie AA-batterijtjes. Die houden 
het net geen twee jaar uit, en worden dus elk jaar preventief vervangen. Vijfduizend 
stuks. Levert werkgelegenheid op voor studenten als ik, dat wel. Behalve problemen 
met rolstoeltoegankelijkheid, sfeer en fundamentele fouten in de inrichting, blijkt dit 
monumentale, (wellicht) prijswinnende complex dus ook nog eens niet duurzaam te zijn. 
De leidinggevende van de technische dienst, die goed op de hoogte is van (duurzame!) 
alternatieven, was het overigens met me eens. Maar ja, het is van hogerhand besloten. 
En daar moeten we het helaas mee doen.
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Tekst /// Jan Daalder

Je maandelijkse nieuwtje over de UvA

FESTIVALHEIMWEE Beeld /// Elianne Koolstra

‘Niets moet, alles mag’ luidt het motto van Milkshake Festival, een twee dagen durend 

evenement dat elk jaar aan het einde van juli plaatsvindt in het Westerpark. Als je denkt dat 

bezoekers dan komen opdagen in hun meest comfortabele kloffie en vooral niet te veel moeite 

doen omdat toch niks moet, heb je het mis. Zodra je de toegangspoorten door bent, zie je: 

comfort heeft hier niks te zoeken.

Voordat je definitief het festivalterrein betreedt, loop je eerst langs een hele rij dragqueens. 

Uitgedost in de meest waanzinnige outfits heten zij je welkom, hoog vanaf een scheids-

rechtersstoel, of schreeuwen ze je toe vanuit een boksring. Waar trouwens niet in gevochten 

wordt: in deze boksring wordt alleen gedanst. 

Eenmaal op het terrein zie je dat het publiek wat de kledingkeuze betreft niet onderdoet voor 

de optredende dragqueens. In de mensenmassa zijn gouden vlinders en leren paarden te ont-

waren. Ik voel me opeens erg saai in mijn spijkerbroek en T-shirt. Maar zelfs in de categorie 

‘underdressed’ zijn er nog mensen die me overtreffen; af en toe schiet er een poedelnaakt 

lichaam door de menigte. Een outfit die dan wel weer erg comfortabel moet zijn. 

Tekst /// Laura Kelderman

Oncomfortabel plezier

Elk jaar wordt er midden in het centrum van Brugge het 

Cactusfestival gehouden. De naam ‘Cactus’ refereert aan het 

links-revolutionaire muziekcentrum en café dat het festival 

organiseert. De naam slaat op de prikkelende, maatschap-

pijkritische actiegroep die zich in de jaren tachtig hierin 

vestigde. Hoewel het festival zijn stekels wat heeft verloren 

doordat het zich tegenwoordig openstelt voor mensen van elk 

slag en iedere leeftijd, is het zijn experimentele visie nog niet 

kwijt. De organisatie waagde zich eraan om de solopianist 

Nils Frahm als afsluiter van het festival neer te zetten. Nor-

maal gesproken zou de hekkensluiter een knallende act zijn 

die bij velen bekend is, maar dit jaar was het anders. Na een 

hoop acts met scheurende gitaren werden er verschillende 

soorten toetsinstrumenten op het podium gezet, waarna er 

een eenzame muzikant het podium op kwam. Al gauw bleek 

dat deze one-man band genoeg in huis had om het publiek 

in zijn eentje te bezweren. Door middel van synths, piano’s 

en raadselachtige knopjes schiep hij hypnotiserende tonen 

en landschappen van geluid. De muziek ging van klein en 

ingetogen naar groots en uitbundig. Het publiek, dat in de late 

uren van het festival al de nodige alcohol achter de kiezen 

had, was verassend stil. Er gingen zelfs wat voetjes van de 

vloer zodra er een stevige beat naast de melodie werd  

ingezet. Toen Frahms set voorbij was werd er gejoeld dat 

hij verder moest spelen. Helaas gebaarde Frahm hij niet bij 

machte was om over zijn tijd heen te gaan. Iedereen  

verlangde weer naar de betovering. 

Tekst /// Cornelis van der Plas

Prikkelende muziek

Over het algemeen probeer ik het imago hoog te houden dat ik niet zo gevoelig ben voor 

trends, maar voor het Funky Vegan Food Festival wilde ik best een uitzondering maken. 

14 juli begeef ik me dus hongerig en benieuwd richting mini-festivalterreintje Dok 

Amsterdam. Het eerste wat opvalt, is de rust. Het festival zou al twee uur aan de gang 

moeten zijn, toch zijn er hooguit dertig mensen te bekennen. Een groot deel van 

de standjes is zelfs nog aan het opbouwen. 

Bij een tentje met burgers staan we tevergeefs op een burger te wachten; de stroom 

valt uit en het lukt de twee standhouders niet de apparatuur weer aan de praat te  

krijgen. Zwetend zakken we neer bij de picknicktafels. De zon is ondertussen hoog 

opgeklommen, wat best goed uitkomt met alle lekkere drankjes in de buurt. Nippend 

van een fruitig brouwsel begeven we ons richting wat online stond aangegeven als 

‘livemuziek’; een duo dat gezapige tweestemmige covers uitvoert onder begeleiding 

van een gitaar. Gelukkig druist het geluid niet ver genoeg om ons in de rij bij de vegan 

hotdogs nog te storen. We ploffen neer in het te hete zand, eten onze hotdogs op en 

begeven ons, verveeld en lichtelijk teleurgesteld (maar niet langer hongerig), weer 

richting de uitgang. 

Tekst /// Karen Zijl

Veganflater

Droomeiland

Lowlands 2018, vrijdag 17 augustus, 18.50 uur. 

We hebben snel, te snel, een weinig smaak-

verruimende pizza weggewerkt (waarom in 

godsnaam? Er was zo veel lekker eten!) om de 

perfecte plaats in de Alpha-tent te bemachtigen. 

Fijn dat het publiek sinds de tentvernieuwing 

ook op flinke afstand van het podiumgeweld 

kan genieten, maar een aantal shows wil ik 

toch echt van dichtbij beleven. Die van The 

War On Drugs is er zo een. Man, wat houd ik 

van deze band. Zeker op Lowlands 2018, waar 

die een droomeilandje vormt te midden van de 

sterk vertegenwoordigde hip-hop, R&B, pop en 

techno – ook heerlijk, en heel jammer om de 

overlappende BROCKHAMPTON in de Bravo te 

moeten missen, maar er gaat niets boven een 

goede portie classic rock. Kijken en luisteren, 

genieten van oneindige nummers die zich 

geconcentreerd en volhardend voortbewegen 

richting dát moment waarop alles instrumentaal 

samenkomt. Die extase, gecombineerd met de 

oprechte bandleden die als enige doel lijken te 

hebben een kwaliteitsoptreden zonder theatrale 

opsmuk neer te zetten, maakt het ruime uur van 

The War On Drugs een van de shows waarvan ik 

het meest heb genoten en die me nog het langst 

bij zullen blijven. Ogen dicht, ‘Under The  

Pressure’ aan op vol volume en terugvliegen 

naar Lowlands Paradise. 

Tekst /// Sanne Broekhuis 



Normale zomers drinken rosé in het 
gras en liggen al dromend in de 
zon. Fietsen door de stad, naar het 

noordelijke Monnickendam, of nog verder. 
Gaan op verre reizen, ontdekken nieuwe ste-
den, of koken niet noemenswaardige maal-
tijden op kleine, versleten gasstelletjes voor 
een plakkerige tent op een Franse camping, 
waar op wonderlijke wijze niemand Frans, 
maar iedereen Nederlands spreekt. Deze zo-
mer niet. Deze zomer klampte zich vast aan 
de stad, viel als een warme deken om haar 
heen en bleef daar drukkend liggen. Deze 
zomer wilde niet meer weg.

Ikzelf ben geen grote liefhebber van de zo-
mer, nooit geweest ook. Ik vind het plakke-
rig. Krijg er hoofdpijn van. Mijn buurvrouw 
Ria wel. Ze at de hele zomer ‘ijssies’ bij de 
ijscoboer in het Oosterpark. Als ze zijn bel 
hoorde, snelde ze haar huis uit en liep ze 
hem zuchtend en steunend achterna. Soms 
stopte hij pas bij het Slavernijmonument, 
dan had zij er al een hele tocht op zitten. Ba-
dend in het zweet bestelde ze een bolletje ci-
troen, dat ze dan triomfantelijk op weg terug 
naar huis opat. Zweetdruppels vielen langs 
haar gezicht, ijs smolt over haar handen. 

In het Oosterpark zat ze vaak op een geel  
geblokt dekentje. Zo een met van die kwast-
jes aan de zijkant. Die vond ze zo mooi, ze 
legde er vlechtjes in. Terwijl ik liever binnen 
bleef, mijn deuren en ramen dicht, gordijnen  
ervoor, en de zomer probeerde te vermij-
den, omarmde Ria juli en augustus met open 
armen. De zomer was haar geliefde, de zon 
noemde ze liefkozend haar schat. Ze zat er 
zo vaak in, dat haar bleke huid snel donker-
der werd. Ik weet zeker dat wanneer ze haar 
T-shirt uittrok, je die nog precies op haar 
huid kon aflezen.
 
Afgelopen weekend is Ria gestorven. Ze 
werd na drie dagen gevonden door haar 
zus, die haar had uitgenodigd om samen een 
ijsje te gaan halen. Ze was gestorven door 
de warmte. Vastgeklampt en platgedrukt 
door de zomer. Hij had haar neergeslagen, 
haar beroofd en haar gedood. Het T-shirt 
stond nog op haar lichaam, haar dekentje  
lag op tafel. Toen ik het bericht hoorde, ben  

ik gaan rennen. Door de Javastraat, langs het  
Tropenmuseum, tot aan het Slavernijmonu-
ment in het Oosterpark. Ik hijgde en pufde 
en kwam oververhit aan bij de ijscoboer. Ik 
trok aan het touw, slingerde eraan, steeds 
harder, tot de hele buurt gehoord moest 
hebben waar de ijskar zich bevond. Ik be-
stelde een citroenijsje, drie bolletjes, liet het 
over mijn handen smelten en liep terug naar 
huis.

IJssies
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