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Babel Live: de etende mens
Eten, we doen het allemaal. Dat het duurzamer en gezonder moet, dat weten we nou wel. Maar wat heeft een eetfilosoof
over de etende mens te zeggen? Hoe is wat we eten verbonden met cultuur, macht en status? En waarom schrijven
kwaliteitskranten pagina’s vol over eten?
Op deze tweede editie van Babel Live krijg je antwoord op deze vragen en nog veel meer. Live muziek en hapjes zullen
niet ontbreken. Hou voor het volledige programma facebook.com/BabelFGw in de gaten.
Datum: donderdag 6 december, 20.00
Plaats: CREA Muziekzaal
Toegang: gratis voor studenten, anderen € 5
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Beeld /// Thomas Huisman

Op onze blote knieën
We zaten laatst met twee journalisten aan de keukentafel. Een nieuwe ontslagronde bij hun krant, daar hadden ze het over. Want steeds minder mensen lezen
de krant. En toch komen er steeds meer journalisten op de arbeidsmarkt – een
deel daarvan gedoemd tot werkloosheid. Symptomatisch voor zo’n beetje alle
Geesteswetenschappenstudies: we mogen onze lieve Heer in de hemel op onze
blote knieën danken als we na ons afstuderen een baan vinden in ons vakgebied.
Want wat hebben geesteswetenschappers te bieden op de arbeidsmarkt? Een
analyserend vermogen – en nog meer van dit soort vage capaciteiten. Wij hebben
geen praktische recepten voor een duurzame of crisisloze wereld. Waarschijnlijk
de reden dat we in elke ranglijst met-welke-studie-heb-je-de-meeste-kansop-een-baan standaard onderaan belanden.
En misschien heeft de boze buitenwereld ook wel gelijk. Per vakgebied heb je
hoogstens een paar specialisten nodig. Waarvoor al die filosofen en literatuurwetenschappers? Eén opluchting: er zijn ook geen hordes juristen of antropologen nodig.
NRC-columnist Rosanne Hertzberger stelt voor studenten van overbodige studies
vanaf jaar één de langstudeerdersboete te laten betalen. Lees in het interview
met haar hoe zij elke week scherpe analyses maakt in het Opinie- en Debatkatern van de NRC. In het opiniestuk op pagina 10 wordt betoogd waarom de
studieverenigingen juist op onze faculteit meer steun nodig hebben. Op pagina 17
legt de FSR uit wat zij doet voor een gezonde faculteit. In ‘Brood op de plank’ een
Geesteswetenschapper die een baan heeft gevonden in een ander vakgebied. En
hoe redden literair vertalers het nog in deze tijden?
In oktober werden in SPUI25 twee avonden gewijd aan de toekomst van de Geesteswetenschappen. Onbedoeld een teken aan de wand dat niet alleen de economie, maar ook wij geesteswetenschappers in crisis verkeren. Laten we niet
vastroesten in tradities. Laten we nieuwe vormen creëren, nieuwe relevantie.
Alleen dan kunnen we met recht blijven bestaan. Iemand een idee?
Daan Borrel en Francisca Wals

Colofon
Babel, Maandblad voor de Faculteit der Geesteswetenschappen,
Spuistraat 134, kamer 112, 1012 VB Amsterdam, babel-fgw@uva.nl
www.student.uva.nl/babel
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Er wordt gezegd dat opinie bijdraagt
aan een maatschappelijk debat.
Maar een maatschappelijk debat is larie
4

Babel

aan de tand

Beroepsdwarsligger
Rosanne Hertzberger (1984) is NRC-columnist en microbioloog. Thuis in
de Baarsjes vertelt ze waarom dwarsliggen zo leuk is. En over haar gebrek aan
bescheidenheid. ‘Ik wil het liefst op tv, dat zeg ik gewoon.’
Tekst /// Daan Borrel en Francisca Wals Beeld /// Thomas Huisman

W

at ze nou wil met die column, was de
vraag. En dan is ze voor het eerst sinds
een uur even stil. Heeft ze een maatschappelijk doel voor ogen? Stomme suggestie.
Bloed doneren, dat heeft een maatschappelijk
doel. En dan weet ze het: haar taak is dwarsliggen.
Als iedereen één kant opkijkt, de andere kant opkijken. Prikken en wringen.

We zitten thuis bij Rosanne Hertzberger. Aan de
houten eettafel, naast de piano. Nootjes en druiven
heeft ze voor ons klaargezet. Ze is 28 jaar, PhDstudent moleculaire microbiologie aan de UvA en
columnist voor NRC Handelsblad. Elke week zeshonderd woorden, pontificaal op pagina drie van
het Opinie- en Debatkatern. En elke week vindt ze
iets nieuws om zich druk over te maken. Afgelopen
zaterdag was het de mondhygiëniste, die na eindeloos prikken in haar tandvlees concludeerde dat
ze tandvleesontsteking heeft, omdat het ging bloeden. Of het is de post (‘ik haat de post’), bezuinigingen op defensie (‘het leger dient toch een doel?’),
Europa (‘sterk staaltje politieke knulligheid’).
‘Bescheidenheid, niet echt op jou van toepassing’,
zeggen we. En we krijgen gelijk.
‘Nee hoor, ik ben niet bescheiden. En ook niet verlegen.’ Ze komt erop terug. ‘Bescheiden ben ik wel,
als in: ik weet ook niet waarom ze me op pagina
drie van Opinie en Debat zetten.’
‘Je schrijft over zaken waar je niet per se verstand
van hebt. Over economie bijvoorbeeld. Moet je wel
durven.’
Rosanne: ‘Dat je iets aan de universiteit kunt studeren betekent niet dat je daar als leek niets over
kunt zeggen. Ik weet niks van de woningmarkt.
Maar toch denk ik: waarom is huursubsidie voor
mensen met hoge inkomens niet gewoon bijstandsfraude? En dan kan ik heel veel gaan lezen
over de woningmarkt en weet je wat er dan gebeurt? Dan zwakt het af. Al dat lezen verdunt je
mening.’
‘Maar je kunt geen ongefundeerde meningen op
gaan schrijven.’
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‘Klopt. Kijk, ik weet wat scheefwonen is. Ik lees de
krant. Ik heb algemene kennis. En als ik er dan een
column over ga schrijven, lees ik twee uur extra.
CBS-statistieken, ben ik dol op. Maar op een gegeven moment moet je gaan schrijven, anders verlies
je je ingeving. Arjen [van Veelen, haar vriend en columnist voor nrc.next, red.] zegt wel eens: “Je probeert er weer een standaardwerk van te maken.”’

Al dat lezen
verdunt je
mening
Overal in haar huis liggen kranten. Een volgepropte boekenkast neemt één muur van de woonkamer
in beslag. Televisie uit het tijdperk van voor de
flatscreen. Het zijn haar toegangspoorten tot de
wereld. ’s Avonds lezen, luisteren en schrijven; de
rest van de dag staat ze in het lab ‘te pipetteren’
voor haar promotieonderzoek naar melkzuurbacteriën.
Diepe vragen hadden we voorbereid, over hoe
haar twee kanten al dan niet samenvallen. Nog
voor we ze kunnen stellen neemt ze ons de wind
uit de zeilen: ‘Daar zit geen enkel verhaal achter.
Dat zijn gewoon twee dingen die ik heel erg leuk
vind om te doen.’
Duidelijk. Maar is ze nou wetenschapper of columnist? Ze lacht. ‘Nou, qua uren meer wetenschapper.
Ik zou maar een klein deel van mijn tijd aan opinie
kunnen besteden. Opinie is ook maar voetbal.’
Dat snappen we niet. Bedoelt ze dat het een spelletje is?
‘Nee ho, geen spelletje. Ik bedoel…’ Weer valt ze
even stil. ‘Kijk. Er wordt gezegd dat opinie bijdraagt
aan een maatschappelijk debat. Maar een maatschappelijk debat is larie, dat bestaat niet. Hoor je

iemand op tv: “Nou, we hebben een breed maatschappelijk debat over onze normen en waarden
gevoerd”. Dan denk ik: en wat is nou de conclusie
daarvan? Zijn we er wijzer van geworden? Ik denk
het niet. Ik denk dat we andere dingen belangrijk
zijn gaan vinden. Nu hebben we het over Europa,
niet meer over Marokkanen. Opinie is prettig. Het
prikkelt, zoals klassieke muziek je kan prikkelen.’

Prikkelen, wringen en dwarsliggen. ‘Liefde voor
het debat’, noemt ze het. En die had ze al op jonge
leeftijd. Ze is dochter van twee artsen en aan de
eettafel ging het al over orgaandonaties en euthanasie. Later was ze afgevaardigde van haar middelbare school voor intergymnasiale debattoernooien
en als student deed ze mee met het wereldkampioenschap debatteren voor studenten met Engels
als tweede taal – ‘een soort Paralympics voor
debatteren’. Vijftien minuten voor aanvang van
het debat kreeg ze een stelling te horen, en of ze
voor of tegen was. ‘Na tien minuten vond ik dan
dat je terroristen móét martelen. Daarna vroeg
ik me af, waarom dacht ik dat in godsnaam?’ Het
leerde haar dat elk verhaal twee kanten heeft. Dat
het heel erg is als iemand een inbreker vermoordt,
maar dat ‘als er een inbreker in je woonkamer
staat, de maatschappij heeft gefaald en het sociale
contract niet meer geldt.’ Ze kan zich wel voorstellen dat iemand in Amerika die op een afgelegen erf
woont een rifle in huis haalt. Altijd de andere kant
bekijken, dat wil ze maar zeggen.
Zo behaalde ze ook haar eerste succesje toen ze
in haar column in het Leids universitair weekblad
– daar studeerde ze toen – haar pijlen op de krakergemeenschap had gericht. Boze brieven, maar
de hoofdredacteur vond het geweldig. Toen ze in
2009 in Amsterdam kwam wonen spoorde haar
vriend haar aan om hoog te mikken. Ze stuurde
een brief naar de nrc.next: ‘Ik ben Rosanne en ik
wil graag een column schrijven.’ Haar eerste stuk
ging ook over krakers. ‘Ik hoef geen veganistisch
eetcafé’, schreef ze. En: ‘Leegstand moet bestreden
worden. Maar krakers nog harder.’ Krakers zijn
hypocriet, was haar boodschap. De volgende dag

5

Beeld /// Thomas Huisman

werd een hele krantenpagina ingeruimd voor reacties.

Of dat nou een kick geeft, veel boze reacties, willen
we weten.
Nu is ze voorzichtig: ‘Ach, van de honderd die het
goed vinden schrijft niemand iets, en van de honderd die het slecht vinden, schrijven tien een boze
reactie. Maar als ik geen enkele reactie krijg, ook
niet op twitter, denk ik: misschien was het niet zo
goed deze week.’
‘Erger je je vaak aan mensen?’
‘Valt heel erg mee. Ik loop echt niet de hele dag te
kankeren op alles. Neem nou iemand als Youp van
’t Hek, zou dat een chagrijn zijn? Ik denk het niet,
hoor. En ik vind het ook heel leuk om me te ergeren.’
‘Vind je mensen dan dom?’
‘Niet de mensen tegen wie ik schrijf. Ik denk anders, maar dat komt niet doordat ik slimmer ben
of de waarheid ken. Ik denk ook maar met een
bepaalde stroming mee – en die is toevallig wat
rechtser. Ik heb ook vaak nothing in return. Tegen
groendenkers die oerbossen belangrijk vinden
zeg ik dat te veel zuurstof in de atmosfeer als een
gigantische milieuvervuiling kan worden gezien.
6

Maar een wereld vol broeikasgassen is nou ook
niet echt een goed alternatief.’
‘Wordt het geen trucje, wat jij in je columns doet?’
‘Vroeger was ik bang dat de melodieën een keer op
zouden zijn, dat op een dag alles gecomponeerd
zou zijn. Ik ben ook wel eens bang dat het debat
ophoudt, dat we alles al een keer hebben gehoord.
Maar het houdt nooit op. Het is ook geen trucje, het
is origineel denken.’

Ik blijf origineel
kijken, dat is het denk
ik. Als iedereen a zegt,
b onderzoeken
‘Ben jij een originele denker dan?’
‘Dat strookt wel heel erg met een gebrek aan bescheidenheid, als ik dat zou zeggen.’ Ze lacht. ‘Ik
blijf origineel kijken, dat is het denk ik. Als iedereen a zegt, b onderzoeken. En dat is dan iets wat ik
in de avonduren doe.’

De week voor ons gesprek zagen we Rosanne bij
een debat in de Rode Hoed waar ze aan deelnam.
De presentator zei dat ze columnist was bij nrc.
next. ‘NRC Handelsblad’, verbeterde ze hem meteen. Ze werd in maart dit jaar gevraagd om van
nrc.next naar de NRC classic over te stappen. ‘Een
offer you can’t refuse, wat een promotie’, zegt ze nu.
‘In de wetenschap is het volledig geaccepteerd om
een artikel naar een journal met een zo hoog mogelijke impactfactor te sturen. En ik vind dat dat
voor alles wat ik doe moet gelden. Ik ga ook het
liefst op tv, dat zeg ik gewoon. Als ik op tv kan, dan
doe ik dat onmiddellijk.’
Nog even terugkomen op die bescheidenheid, wil
ze. Ze heeft net een aantal dingen afgezegd, omdat ze zichzelf er niet genoeg gewicht voor vond
hebben. Ze werd gevraagd om een column voor te
lezen op het afscheid van de directeur van het onderzoeksinstituut waar ze promoveert. ‘Die man
heeft een hoge positie, veel invloed en dan komt hij
op een borrel naar me toe. Toen heb ik nee gezegd.
Daar ben ik absoluut niet voor in de positie. Er zitten daar straks mensen in de zaal waar ik onwijs
tegenop kijk. Zie je mij al staan?’
Babel

De collegehopper

Waar Amsterdam verruild
wordt voor het Wilde Westen
G

Heftige discussies of duf aantekeningenvoer? Babel test het onderwijs aan de
FGw en schuift in de collegebanken aan. Deze maand: ‘The American Western
and its Impact on the Global Film Culture’. Tekst /// Inger van der Ree Beeld /// Roos Aalvanger

alopperende paarden, knauwende accenten, indrukwekkende vergezichten en een mooie gravin die een lading goud bij zich blijkt te hebben. En dat op maandagochtend, negen uur. Nee, ik heb geen trein genomen naar de Efteling, en nee ik zit ook niet verzonken in een sprookjesboek
van de gebroeders Grimm. Waar ik dan wel ben? Gewoon in het Bungehuis,
lokaal 004. Iedere maandagochtend lijkt de tijd hier stil te staan. Die piepende
wekkers en lange rijen bij de koffie corner worden even vergeten en verruild
voor nostalgisch kauwen op grassprieten en dorre woestijnlandschappen.
‘Welcome you all, to “The American Western and its Impact on the Global Film
Culture”. Today we will watch Vera Cruz, a western from 1954, which will take
only one hour and a half. A lot shorter than last week’s four hours. Enjoy.’

Ik kijk om me heen, gaan we serieus een film kijken? Ieders ogen zijn op het
grote scherm gericht. Oké, daar gaan we dan! De kans om te genieten van de
film wordt geboden, geen enkele keer wordt de film door de docent stopgezet

om de studenten te vertellen waarop gelet dient te worden.

Vera Cruz vertelt met veel klassieke westerncharme het verhaal over de Franse interventie in Mexico. Cowboys Ben en Joe reizen te paard naar Mexico,
met het nodige hoefgetrappel en opwaaiend zand. Ze worden betaald om
een rijke gravin naar de stad Vera Cruz te escorteren. De twee besluiten haar
te overmeesteren en haar goud te stelen. Een tafereel dat geheel volgens de
westernnormen gepaard gaat met de nodige gewelddadige confrontaties en
dramatische sterfscènes tegen de achtergrond van een roodgeel ondergaande
zon. Wanneer de aftiteling begint, gaat er een zucht door de zaal. De tl-buizen
gaan aan en de cowboys maken plaats voor een PowerPointpresentatie.
‘The American Western and its Impact on the Global Film Culture’ is een vak
met een studielast van tien ECTS waarin je klaargestoomd wordt tot ware
westernkenner. Ieder college bestaat uit twee delen: eerst een ‘viewing’,
daarna een analyse. Of iemand de teksten voor vandaag heeft gelezen? Stilte.
Professor Van der Pol lijkt het niet te deren; enthousiast gaat hij verder met
zijn verhaal.

Lokaal 004 in het Bungehuis is een grote ruimte, die op deze maandagochtend
nog niet voor de helft gevuld is. Ik hoor je denken: best leuk toch zo’n filmpje
kijken? Waarom is de zaal halfleeg? Maar vergis je niet. Cowboys analyseren
gaat verder dan achterover leunen en af en toe Facebook checken. Je moet
sterk in je cowboyboots staan om vier uur lang je aandacht bij dit college kunnen te houden. Behalve het ‘filmpje kijken’ wordt namelijk met behulp van
historische theorieën en academische teksten hard nagedacht over de oorsprong, de toekomst en de betekenis van de western.
En hierin schuilt ook de kwaliteit van dit vak. Van der Pol weet, zij het met
sterk Hollands accent, zijn studenten echt te boeien. Hij stijgt door zijn interessante en academisch gefundeerde verhaal ver boven het idee van ‘een
leuk filmpje kijken’ uit. Vol overgave vertelt hij dat iedere western zijn eigen
tijdsbeeld reflecteert, en vaak ook bekritiseert. Ook de functie van de westernstereotypen wordt zorgvuldig onder de loep genomen. Waarom altijd
vergezichten, mooie meisjes en sterke heroes?

College The American Western and its Impact on the Global
Film Culture
Departement Taal- en Letterkunde
Docenten Gerwin van der Pol
Inhoud historisch en theoretisch perspectief op de oorsprong,
de toekomst en de betekenis van de western movie
Publiek veel internationale studenten die graag kritisch nadenken
over cowboys
Eindcijfer: 8

November 2012

Gelukkig voor Van der Pol ontstaan, ondanks de halflege zaal, al snel hevige
discussies over de receptie van Vera Cruz. Een Amerikaanse student met een
onmiskenbaar Texaans accent (ik vraag me af of hij te paard of per fiets naar
de UvA is gekomen) houdt een vlammend betoog over het verschil in aanpak in de western movies uit de jaren vijftig en zestig. ‘What makes the sixties
much more interesting for me is that in those years the idea of the hero is
being questioned. And moreover, that they finally admit that there could be
a big problem with the happy ending-idea!’ Zijn rechtervoet schuift af en toe
naar voren om zijn woorden kracht bij te zetten. In mijn hoofd flitsen beelden
langs van een paard dat nijdig met zijn voet over de grond schraapt.
Als de klok één uur slaat, sluit het Van der Pol het college af. Glimlachend
verlaat ik de zaal. Al dat denken over cowboys gaat je niet in de koude kleren
zitten. Op mijn ijzeren ros verdwijn ik in de verte.
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de hort op

Tekst /// Florentine Sterk

President’s Night

Rafaël

Wie heeft er slaap nodig als je jezelf ook een nacht kunt onderdompelen in de hysterie van de Amerikaanse verkiezingen? De
Melkweg staat tijdens ‘President’s Night’ de hele nacht in het teken
van de strijd om het Amerikaanse presidentschap tussen Democraat Barack Obama en Republikein Mitt Romney. De hele avond
zijn er debatten, lezingen, talkshows, live-verbindingen met Amerikaanse zenders, reacties van correspondenten maar ook muziekoptredens, comedy en films. Daarnaast doen USA-watchers, politici, journalisten, kunstenaars en opiniemakers hun zegje. Voor
de echte volhouders is er een ‘afterparty’ in de vorm van een All
American Breakfast in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Rafaël is een van de meest invloedrijke schilders uit de Italiaanse Renaissance. Met zijn teken- en schilderstijl beïnvloedde hij generaties schilders, en veel van Rafaëls fresco’s
sieren nog steeds het Vaticaan. Hoog tijd voor de eerste Nederlandse tentoonstelling geheel gewijd aan de indrukwekkende loopbaan van de schilder die slechts 37 jaar leefde.
Het Teylers Museum kocht in de 18e eeuw al tekeningen uit
de collectie van koningin Christina van Zweden. Gecombineerd met geleende werken vormen ze nu een tentoonstelling van negentig tekeningen en twee schilderijen. Op naar
Haarlem dus, want voor deze unieke tentoonstelling moet
je echt de hort op!

Wat: President’s Night en All American Breakfast
Waar: De Melkweg en Stadsschouwburg
Wanneer: 6 november, 19.30 uur
Toegang: € 25 President’s Night of € 40 combiticket
Info: www.melkweg.nl

Wat: tentoonstelling Rafaël
Waar: Teylers Museum
Wanneer: t/m 6 januari 2013
Toegang: € 15
Info: www.teylersmuseum.eu

I have a dream

Abattoir De Balie
De Balie staat deze debatavond in het thema van dieren doden.
Niet om een moreel oordeel te vellen, maar om de verborgen consequenties van het eten van vlees zichtbaar en voelbaar te maken.
Hoe werkt de intieme relatie tussen jager en prooi? Waarom zijn
we bang om te weten wat we nou eigenlijk eten? Een jager, een
slager en een wetenschapper tonen hun visie over de rol van de
verwerking en consumptie van vlees in onze maatschappij. Kunstenaars gebruiken De Balie als expositieruimte om zo ‘het zintuiglijke van het vlees terug te brengen naar het centrum van de
stad’.
Wat: discussieavond ‘Over Vlees’
Waar: De Balie
Wanneer: 27 november, 20.00 uur
Toegang: gratis
Info: www.debalie.nl

hersenspinsels

Luchtbaksel

Wij zaten met een zucht.
Al onder in jouw lucht.
Ik trok o zo gezellig mijn neuheus dicht.
En niemand kon het zien.
Toch rook ik jou voor tien.
Leve de mondbacteriebeeheeheestjes.
Mijn neus was al dicht, uit voorzorg. Toch ging er
iets mis tijdens het dichtknijpen; de geur was niet
te missen. Waarom moeten we altijd alles delen?

Jij houdt van quitte. Een mannetje van de weegschaal. Je vond twee briefjes van vijf op straat, één
naar het politiebureau als gevonden voorwerp en
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Intocht Sinterklaas
De pepernoten komen je ondertussen waarschijnlijk al je neus
uit en daarom zou je bijna vergeten dat de intocht van de Goedheiligman nog plaats moet vinden. Op 17 november is het dan
echt zo ver: Pakjesboot 12 meert aan in Roermond. En speciaal
voor alle zoete kindertjes in Amsterdam, doet Sint het spektakel
de volgende dag nog eens rustig opnieuw. Na een tochtje over de
Amstel, meert hij aan bij het Scheepvaartmuseum. De Goedheiligman maakt vervolgens een mooie tocht door Amsterdam en
stopt daarbij op de Dam en het Leidseplein. Trek er dus allemaal
op uit in je mooiste Zwartepietenpakje!

Zie ginds komt
de stoomboot

één als cadeautje voor jezelf. Je raakte ooit vijfentwintig gulden kwijt in de Albert Heijn, waarna je
mergpijpen in de aanbieding bleef kopen totdat
het verloren bedrag in bonus was terugverdiend.
Je bood de buurvrouw een maaltijd aan, op voorwaarde dat ze je geblesseerde oksel zou masseren. Je kocht een elektrische tandenborstel, nadat
je de afwas weer met de hand was gaan doen. Je
verkoos de sneltrein boven de stopvariant, om de
opgelopen vertraging van afgelopen jaren in te
halen. Jouw leven is één grote balansdag.

Nu adem je mijn lucht en schuld bekruipt je. Dat is
het, je moet iets terug doen! Leve het evenwicht.

Wat: intocht Sinterklaas
Waar: binnenstad

Wanneer: 18 november (tijden nog onbekend)
Toegang: gratis
Info: www.sintinamsterdam.nl

Vooruit, de cadans is in orde. Twee seconden om
te vullen en het dubbele voor de lozing. Maar mij
verover je niet met gebakken lucht. Of produceer
je meer dan enkel rauwigheden?

Het spijt me zeer, maar ik zit dan nog liever in de
sneltrein achter de stoptrein, met de uitgeknepen
mergpijp op mijn neus en de elektrische tandenborstel, resonerend onder mijn oksel.
Alles beter dan jouw lucht. Zucht…

Tekst /// Jolijn Swager
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lofdicht

Opgehitste nachtvlinders
Aan welk bijzonder gedicht geeft een poëziegeleerde of dichter zijn of haar lof? Elke maand in ‘Lofdicht’ een gedicht
met bijhorend eerbetoon. Deze maand dichter, poëziecriticus bij De Groene Amsterdammer en UvA-docent Literatuurwetenschappen en Latijn Piet Gerbrandy (1958). Uit het hoofd draagt hij een van zijn favoriete gedichten voor.
Tekst /// Jolijn Swager Beeld /// Wouter Alberts

Geloof mij toch:
tegen de dood kan alles
worden ondernomen wat zich nu
nog verschuilt in zijn macht.
Vader en moeder tegelijk,
wordt hij zelf het kind
dat zin voor zin zich uitput,
zich afbeult tot wat er is: nachtvlinders, opgehitst tegen gekkotongen;
brulapenkoralen; kikkerrit, kloppend
tegen stilstaand water; pauwestaarten,
Phaëthon vangend. Zo ook, zo ooit
de duisterende frambozen daarmee zich
een voorhoofd wenst te tooien,
vlak voor het bevel, hoe telkens ooit.
Hans Faverey (1933-1990)

‘V

anaf mijn veertiende ben ik een liefhebber van poëzie. Per jaar zie
ik wel honderden gedichten. Mijn favoriete gedicht verschilt per
week, ook al zijn er een aantal dichters die altijd terug blijven komen. Neem bijvoorbeeld Horatius, Sappho uit de oudheid of de naoorlogse
Nederlandse poëzie met Lucebert en Harry ter Balkt. Deze gedichten ken ik
van binnen en van buiten. Ik draag ze met me mee. Nooit is hierover het laatste woord gezegd.’

‘Een van mijn grote favorieten is Hans Faverey. Dit gedicht, zonder titel, komt
uit zijn bundel Tegen het vergeten (1988) uit de afdeling ‘Reeks tegen de
dood’. Waarom dit zo’n goed gedicht is? Vanwege het ritme, dat het gedicht
voortstuwt. De klanken zijn verder zeer uitgebalanceerd, bijvoorbeeld de herhalende o-klanken. Het gedicht krijgt hierdoor iets retorisch; het is echt een
manifest, een preek tegen de dood. Je moet iets ondernemen tegen de dood. Je
kunt hem te lijf gaan. Alles valt onder het domein van de dood, alles komt en
verdwijnt een keer. We zijn geboren vanuit de dood.’
‘Opgehitste nachtvlinders, neukende kikkers en koraalzingende brulapen.
In de derde strofe staan pogingen om de dood te weerstaan, ontleend aan
de natuur en de mythologie. Ik zie het echt voor me: geen koraal van Bach,
maar brulapen die een lied hebben bedacht tegen hun eigen afsterven. De
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kikkers zetten hun seksualiteit in tegen de dood. Dit is een bekend feit: het
enige wat je hebt om de dood te weerstaan, is jezelf voortplanten. Met
Phaëthon wordt verwezen naar de zoon van de zonnegod uit Ovidius’
Metamorphosen. Phaëthon mag een dagje de zon besturen en valt te pletter.
De pauwenstaart vangt hem op en weer hebben we een moment van verzet
tegen de dood.’

‘In de laatste strofe wordt aan Jezus in zijn laatste dagen gerefereerd. Een
framboos groeit aan een struik met doornen, het gaat hier dus om een doornenkroon. Het sap uit de framboos stelt bloed voor. Ook Jezus probeert er iets
van te maken tot het laatste einde. Het bevel is een soort executie, dat de dood
zichzelf heeft opgelegd. De dood beult zichzelf af en dat heeft hij aan zichzelf
te danken.’
‘Als poëziecriticus of literatuurwetenschapper zou ik het niet mogen zeggen,
maar dit soort gedichten zijn tot op zekere hoogte troostgevend. Je kunt het
voor jezelf gebruiken als soort mantra om de omgang met de dood en de eindigheid te accepteren. Op momenten dat ik in bed lig of op de fiets zit, prevel
ik het gedicht. Ik kan er allerlei theorieën op toepassen, maar dat maakt niks
uit. Het gedicht blijft gewoon overeind. Uiteindelijk is het toch de klank die
de betekenis maakt. Hoe vaak je het gedicht ook leest, het blijft altijd nieuw.’
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Opinie

Het welbevinden van de student
Studieverenigingen zijn uitgerekend op de Faculteit der Geesteswetenschappen belangrijk om samenhang te creëren. Bovendien verdiepen zij een studie en
beperken daarmee de kosten voor de staat: een studie die ‘leeft’ heeft minder
uitval. Jammer genoeg werken docenten daar niet echt aan mee.
Tekst /// Léon Vlegels Beeld /// Tobias Wals

S

inds begin september van dit jaar ben ik afgetreden als bestuurslid van
mijn studievereniging. In dat jaar ben ik te meer overtuigd geraakt van
het belang dat alle partijen hebben bij een goede studievereniging. Een
succesvolle studievereniging is een enorme bijdrage aan het academisch leven van de student en is voor de faculteit, de universiteit en zelfs de staatskas
van grote waarde. De gemiddelde studievereniging doet dan ook veel meer
dan studieboeken verkopen. Ze maken eerstejaars wegwijs op de universiteit,
in de stad en bij de studie op een manier waar de UvA zelf niet aan kan tippen.
De meeste grotere verenigingen organiseren bovendien stedentrips, feesten,
borrels en nog veel meer uiteenlopende sociale activiteiten. Decaan Frank
van Vree drukt het zo uit: ‘Uit onderzoek is gebleken, dat sociale binding sterk
bijdraagt aan de betrokkenheid en het welbevinden van studenten.’ Daar kan
volgens mij een goed georganiseerde studievereniging, met een meer vrijblijvende insteek dan bijvoorbeeld een studentenvereniging, de spil in zijn.
Voor de zuurpruimen onder ons die vinden dat een studievereniging er
niet is om zorg te dragen voor het welbevinden van een student bied ik het
volgende: debatten, lezingen, workshops, schrijfwedstrijden en legio andere
initiatieven die een studie kunnen verrijken. Besturen en commissieleden
verzetten bergen werk om zo’n programma samen te stellen. Het leeuwendeel van de activiteiten wordt kosteloos georganiseerd en in een paar gevallen grotendeels (en indirect) gedekt door de faculteit.

Schrijnend dat er
bijna nooit docenten
aanwezig zijn bij
debatten of lezingen
Dat studieverenigingen ervoor zorgen dat studenten beter op hun pootjes terechtkomen bij de aanvang van een studie, meer halen uit hun opleiding en
harder werken om ze af te maken, staat buiten kijf. Onze decaan is het daar
volgens mij mee eens: ‘De [studie-]verenigingen dragen bij aan een gezonde
basis van de academische vorming.’ Dan lijkt het mij schrijnend dat er bijna
nooit docenten aanwezig zijn bij debatten of lezingen, zelfs niet wanneer ze
persoonlijk uitgenodigd worden. Zelf heb ik ooit via mijn studievereniging
meegewerkt aan de organisatie van een congres met internationale sprekers,
een indrukwekkende begroting en verdomd lekkere broodjes. Onze docenten
waren vooraf louter positief, maar het aantal dat uiteindelijk aanwezig was
kon je op je middelvinger tellen.
Juist doordat onze Faculteit der ‘Restwetenschappen’ onsamenhangend
kan overkomen, is het extra belangrijk dat de studieverenigingen gesteund
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worden. Gelukkig is de FGw het daarmee eens. Dankzij de faculteit kunnen
studieverenigingen nu beschikken over eigen kantoren, inclusief alle bijbehorende kantoorartikelen, verschillende geldpotjes om activiteiten mee te
financieren, de mogelijkheid om gratis te printen en nog veel meer middelen
die moeilijk in geld zijn uit te drukken.
Het is fijn om te zien dat de FGw onze studieverenigingen een warm hart
toedraagt en er niet voor terugdeinst dat in financiële middelen uit te drukken. Het is echter oneindig veel belangrijker dat docenten actief deelnemen
aan het stimuleren van studieverenigingen. Zo hebben we er veel meer aan
dat docenten bijvoorbeeld helpen bij het werven van leden en studenten optrommelen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Of nog belangrijker:
dat ze helpen ruimte te vinden in de agenda zodat colleges zo min mogelijk
in het gedrang komen door het programma van de studievereniging. Bij mijn
vereniging is het ieder jaar weer een strijd om een week te vinden waarbij je
niet door de docenten wordt afgemaakt omdat je op studiereis bent. Iedereen
zou er gelukkiger van worden als we aan het begin van het jaar gezamenlijk
een datum prikken. Onze versnipperde faculteit in het bijzonder heeft goed
functionerende studieverenigingen hard nodig. De studieverenigingen hebben op hun beurt actieve leden nodig en de actieve steun van docenten. Voor
de docenten die dit lezen: wees niet bang, er komt geen takenpakket bij. We
worden er allemaal beter van.

Babel

de faculteitsfluisteraar

Kijk! Dat is dingetje, waar we het net over hadden!
Met hoe heet ze ook alweer… Dinges.

Ik vind het wel mooi… Maar wel raar dat het
zoveel naakt is. Komt Sophie straks nog?

Nee! Zij is wel naakt, maar die
daarachter niet hoor.
En ja, Sophie kan elk moment kome
n. Echt geen zin in…

Laat eens zien? O ja, ik
zie het. Maar toch
is het wel raar. O, ze kom
t dus toch. Laten
we dit maar snel wegleggen
dan.

Italianer

Oud

Twee bebaarde oude heren spreken elkaar vanavond aan een tafeltje in het
Atrium. Het is kwart voor zes. Terwijl ze bedachtzaam naar elkaar luisteren,
snijden ze het vlees op hun spareribs zorgvuldig van de botjes. De een draagt
een zwart-wit geruit jasje, de ander een paarse trui en een klein brilletje met
ronde glazen. Bij beiden zit het haar flink door de war. Ik heb ze al vaak gezien
hier. Ze zijn elkaars vaste kompanen, een tweekoppig eetgezelschap met wekelijkse samenkomsten.

Zelf zit ik een tafeltje verderop. Het is erg druk in de mensa – alsof iedereen
van tevoren wist dat er spareribs geserveerd zouden worden – waardoor ik
hun gesprek niet echt kan volgen. Slechts af en toe waait er een zinnetje over.
Ze hebben het over een bepaalde dame, zo veel is duidelijk. Zelf lijken ze ook
niet zo veel over haar te weten. Wanneer de man met het brilletje even zijn
bestek neerlegt, en de brei van stemmen in het Atrium plotseling in volume
daalt, zegt hij op verwonderde toon: ‘Blijkbaar heb ik wel onthouden dat ze
vroeg gestorven is’.

Een diep treurige, en tegelijk prachtige zin. Wat hij ook met haar heeft meegemaakt, hij heeft er niet al te veel van onthouden. Alleen maar het einde. Of dat
nou vroeg komt of niet: vaststaat dat je, als je ouder wordt, steeds meer met
dat einde te maken krijgt. Laatst was ik bij mijn oma op bezoek. Terwijl ze de
krant even aan het lezen was, zei ze opeens: ‘Och gut. Die kende ik heel goed.’
Dat heeft ze best vaak. De rouwadvertenties krijgen steeds meer nieuwswaarde. Dat lijkt me naar. Mijn oma vertelde dat je er wel een beetje aan gewend
raakt. Maar toch.
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Het is inmiddels half acht. Sinds ik hier aangeschoven ben, is de compositie van het Atrium compleet veranderd. Alleen de twee mannen zijn blijven
zitten, en ik – hopend dat er nog wat moois komt. Inmiddels praten ze over
vrolijkere dingen. De spareribs hebben ze opgegeten. De man met het geruite
jasje haalt nu theatraal een twee-euromunt uit zijn zak. ‘Doe mij nog eens zo’n
lekkere chocola,’ zegt hij gelukzalig tegen zijn tafelgenoot, terwijl hij naar een
leeg plastic vlabakje op tafel wijst. De laatste twee woorden spreekt hij extra
langzaam uit. ‘Komt voor de bakker!’ zegt de ander terug, en hij staat op van
tafel. Ze genieten van elkaars gezelschap, iedere week, zo lang als het duurt.
Tekst /// Quint Italianer Beeld /// Thomas Huisman
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in gesprek

Een dieper thuis
James Kennedy (1963) is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA,
maar komt uit de Verenigde Staten. Zijn scherpe observaties van de Nederlandse
samenleving schrijft hij onder andere in zijn column in Trouw. Wij vroegen
hem naar de Amerikaanse verkiezingen, identiteitsproblemen en zijn kijk op
Nederland. Tekst /// Jesse Beentjes en Quint Italianer Beeld /// Thomas Huisman

H

ij is een drukbezet man, James Kennedy.
We moeten even wachten op zijn kamer,
die uitzicht heeft op de toren van Magna
Plaza. Op tafel ligt een grote houten hamer, verder
is de kamer gevuld met boekenkasten. Kennedy
– gekleed in pak – voert een gesprek op de gang.
‘Maar ik ga geen dozen sjouwen,’ vangen we op.
Tijdens het interview zit hij ontspannen tegenover
ons, maar blijft professioneel en correct. Met een
Amerikaanse tongval geeft hij in denderende volzinnen wijze antwoorden op onze vragen.

Kennedy laat een fotoboek zien van Orange City,
een ‘Disney Dutch’ plaatsje in Iowa. Mensen in
Staphorster kleren laten een molen op hun rug
tatoeëren. ‘Het kwam door mijn Amerikaanse vader, die kreeg daar werk aangeboden. Ik kan me
goed voorstellen hoe verbaasd mijn moeder was
toen ze als Rotterdamse terecht kwam in een gemeenschap midden op het Amerikaanse continent
die was georiënteerd op het negentiende-eeuwse
Nederland. Ze heeft geprobeerd het authentieker
te maken door Sinterklaas te introduceren. Zonder
Zwarte Pieten natuurlijk. Er zijn wel Pieten, maar
ze zijn niet gepoederd. Ik heb nooit gedacht dat
Orange City het echte Nederland was.’

Hoe is het om de Amerikaanse verkiezingen
vanuit Nederland te volgen?

‘Heerlijk. In Amerika krijg je een standaard bericht
op je huistelefoon dat je oproept om op een bepaalde kandidaat te stemmen. Hier word ik nooit
gebeld! Behalve door wat media misschien, die
willen weten wat ik van de verkiezingen vind. In
een staat als Californië word je niet overladen met
oproepen, daar is het toch een verloren zaak voor
de Republikeinen, maar Iowa is een swing state.
Daar wordt het op hard gespeeld, overal is politiek.
Dat kan iets spannends hebben, maar op den duur
is het vermoeiend.’

De Nederlandse media zijn erg pro-Obama.

‘Ja, maar een stuk minder dan vier jaar geleden.
Dat komt door een onuitgesproken teleurstelling:
veel van wat hij in 2008 beloofde is hij niet nagekomen. Hij is zijn messiaanse aura kwijtgeraakt.’

Op wie gaat u stemmen?

Aarzelend: ‘Ik stem niet alleen op een presidentskandidaat, maar ook voor de Senaat en het Huis
van Afgevaardigden. Ik vind het lastig mijn voorkeur uit te spreken, voor je het weet staat het op
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Wikipedia, maar ik denk dat mijn keuze niet erg
verschilt van wat de rest van Nederland zou stemmen.’

Duidelijk. Wie verwacht u dat er wint? Kunnen
de tv-debatten de Republikeinen nog redden?

‘Nee. Alleen de primary debates [debatten tussen
de Republikeinse kandidaten, red.] hadden invloed. Deze tv-debatten zijn veel te laat in het seizoen. De campagne is al in het najaar van vorig jaar
begonnen. Voor veel mensen staat vast op wie ze
gaan stemmen. Het maakt weinig verschil.’

Dat is anders dan in Nederland.

‘Ja. Dat komt door de korte campagne hier. Drie
weken is in Amerika ondenkbaar. De tv-debatten
betekenden hier de ondergang van Roemer. Toch is
de invloed beperkt, als je alle Nederlandse partijen
in links en rechts verdeelt is er weinig overloop
van links naar rechts.

Ik ben niet buitengewoon optimistisch
over de toekomst
van Amerika
Zijn er andere verschillen?
‘Zeker. De hevigheid van de campagne bijvoorbeeld. Hier krijg je misschien een foldertje van de
SP op het station en dat is het. In de Amerikaanse
campagne gaat veel meer privégeld om. Mensen
zetten zich actief in voor hun partij, tien procent
van het electoraat is politiek actief. Dat zijn tussen
de tien en twintig miljoen mensen. In Nederland
zijn het misschien enkele tienduizenden. Die betrokkenheid in Amerika heeft te maken met een
traditie van burgerschap en polarisatie.’

Geert Mak beschrijft Amerika in zijn nieuwe
boek, Reizen zonder John, als een samenleving
in verval. Bent u het daar mee eens?
Lange stilte. ‘Ja. Nee. Beide antwoorden zijn onbevredigend. Kijk, als je rondloopt door Detroit kan
ik me voorstellen dat je verval aantreft. Maar de
criteria die Mak gebruikt voor verval zijn te clichématig. Amerika heeft altijd dat soort plekken

gekend. Ook schetst hij de interne ontbinding van
Amerika als iets van de laatste tien jaar, terwijl dat
al langer aan de gang is. Aan de andere kant, we
zijn nog niet door de crisis heen. Het is niet duidelijk of het Amerikaanse politieke stelsel onze
problemen op volwassen wijze kan oplossen. Wat
gaan we met onze schulden doen en hoe moet
Amerika zich verhouden tot de rest van de wereld
op militair en economisch gebied? Het wordt zeker moeilijker dan in de twintigste eeuw. Ik ben
niet buitengewoon optimistisch over de toekomst
van Amerika.’
Kennedy woont nu negen jaar in Nederland, momenteel in Amersfoort. Hij kwam hier om te werken. Hij is geen Nederlands staatsburger, maar
voelt zich niet meer puur Amerikaans. ‘Misschien
wel Europees. Mijn tijd in Nederland heeft me gevormd. Als ik op Schiphol aankom voel ik me thuis,
maar als ik in Amerika aankom voel ik me net iets
meer thuis. Dieper thuis.’ Een buitenstaander voelt
Kennedy zich niet in Nederland. Meestal niet. ‘Er
zijn dingen waar ik niets mee te maken wil hebben,
maar steeds minder. Wat mij opvalt: Nederlanders
verwachten dat je, naarmate je hier langer woont,
ook echt Nederlander wordt. Ik chargeer, maar ik
mag niet meer over ‘jullie’ praten als Amerikaan.
“Jullie? Jij hoort er toch ook bij?” hoor ik dan. Dat
kan heel hartverwarmend zijn, maar heeft ook wel
iets dwingends.’

U hoefde niet in te burgeren.

‘Inderdaad. Dat vond ik raar. Pas na vijf jaar kreeg
ik een brief dat ik ‘mogelijk inburgeringsplichtig’
was. Na tien minuten in zo’n centrum stond ik
weer buiten. Het hoefde niet. Een Amerikaanse
kennis van mij is ‘maar’ leraar en woont veel langer in Nederland dan ik. Hij moest wel inburgeren.
Dat vind ik niet eerlijk. Misschien is het ook wel
willekeur.’

U zei eens dat u geen Nederlands staatsburger
wilt worden omdat er hier weinig ruimte is voor
afwijkende ideeën. Vindt u dat nog steeds?
‘Ja. Het is natuurlijk een grote bewering.’ Hij denkt
na. ‘Maar er is veel minder ruimte om af te wijken
dan dertig jaar geleden. Je ziet het aan de integratiediscussie. Van immigranten wordt verwacht
dat ze zich aanpassen. Wijken ze af, bijvoorbeeld
door een boerka te dragen of Turkse televisie te
kijken, dan worden ze als een bedreiging gezien.
We moeten beducht zijn op de achterliggende
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gedachte daarvan. Of boos. Toen de SGP in de jaren
70 geen vrouwen in de partij wilde, kon dat. Nu
moeten ze zich aan de norm aanpassen, terwijl je
toen gewoon niet op ze stemde als je het niet met
ze eens was.’

Is er dan geen vrijheid van meningsuiting in Nederland?
‘Volgens de wet wel, maar ik twijfel eraan. Mensen
mogen zeggen wat ze willen zonder in de gevangenis te komen. Een columnist van Spits [Jan Dijkgraaf, red.] schreef dat beschaving betekent dat je
alles kan zeggen wat je wilt, hoe belachelijk ook.
Dat lijkt genereus, maar er gaat iets achter schuil.
Mensen met belachelijke ideeën mogen publiekelijk wel wat zeggen, maar ontvangen geen respect.
Dat vind ik geen stevige basis voor het uiten van
afwijkende meningen.’

Hoe is dat in Amerika? Is het daar vrijer?

‘Ik denk het. Er is veel conformisme, zeker na
9/11. Afwijkende meningen over Afghanistan
worden niet getolereerd. Toch vind je in Amerika
sneller groepen gelijkgestemden waar je kan zeggen wat je wil.’ Stilte. ‘Maar je moet wel oppassen
dat je mensen niet per ongeluk beledigt. Daar heb
ik geen behoefte aan, maar in Nederland kan je
meer zeggen over bijvoorbeeld ras en sekse. Religie ook trouwens.’

Kennedy is veel verhuisd binnen Amerika en stapte in zijn negen jaar in Nederland over van de VU
naar de UvA. Dat ligt niet aan zijn aard. ‘Ik ben een
schepsel van gewoonten. Ik heb geen constante
behoefte aan nieuwe uitdagingen, maar ga ze niet
uit de weg.’

Houdt u niet de achterdeur naar Amerika open
door geen Nederlands paspoort te nemen?

‘Nee. Het is meer dat ik nog steeds aanneem dat ik
op een dag terugga. Dat is mijn voornaamste reden
geen Nederlander te worden. Aan de andere kant
wordt Nederland steeds meer een deel van mezelf
en gaat het kunstmatig voelen geen Nederlander
te worden. Wie weet zeg ik op een dag: het is tijd.’

U bent een schepsel van gewoonten. Heeft de
fictieve traditie van Orange City u beïnvloed?
Denkt na. ‘Ja. Een beetje. Mensen kiezen daar hun
eigen erfgoed. In die zin is hun leven net zo authentiek als het leven hier. We vullen allemaal onze
identiteit aan met fictieve elementen.’
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reportage

Gevoos
		in de religieuze
							soos?

Geen drank, geen drugs en al helemáál geen seks voor het huwelijk. Dit zijn waarschijnlijk de grote vooroordelen die
heersen zodra het gesprek op religieuze studentenverenigingen komt. Een contradictio in terminis, zo lijkt het - of
gaat het er op een religieus studentenfeestje net zo heftig aan toe als bij het corps? Tekst /// Fleur Willemsen Beeld /// Roos Aalvanger
‘In vergelijking met sommige studentenverenigingen zullen we minder drinken, in verhouding tot
andere juist een stuk meer. Maar bij ons zijn er
genoeg mensen die wel een biertje lusten, hoor.
En die houden het dan echt niet bij één,’ lacht
de 22-jarige student onderwijskunde Niek van
der Schee, zelf lid van de gereformeerde vereniging GSVA. Ook bij Ichthus Amsterdam wordt er
gewoon geborreld, vertelt Piet Hamelink, abactis. Wel vinden deze veel minder vaak plaats en
duren ze ook minder lang dan bij corporale verenigingen.
Heel anders gaat het er aan toe bij de islamitische
studentenvereniging ISA. Tijdens de activiteiten
van ISA wordt niet gedronken. De islam is ons
uitgangspunt en deze schrijft ons voor dat bedwelmende middelen niet zijn toegestaan, hetzij
alcohol, hetzij drugs,’ aldus Soumia Belhacen (20),
lid van ISA. ISA organiseert dan ook geen borrels,
gezien deze gepaard gaan met alcoholconsumptie.
Ook drugs zijn uit den boze: ‘Een gezonde geest
hoort thuis in een gezond lichaam. Wij moedigen
deze alcohol- en drugsvrije levensstijl bij de studenten aan.’

Wij organiseren
geen borrels in
verband met alcoholconsumptie
Geen lichamelijke uitdaging
Een ander veelgehoord cliché over het verenigingsleven is dat er nogal wat af wordt gezoend
op de sociëteit. Een bekende uitspraak bij studentenverenigingen luidt dan ook: ‘Geen gevoos in de
soos.’ Wordt deze regel overtreden, dan staan daar
sancties op. ‘Bij ons wordt er eerlijk gezegd wel
gevoosd. Ook op de soos,’ verzekert Niek (GSVA).
‘Verder wordt er ook gewoon gedate, hoor. En na-
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Niek van der Schee (GSVA)

tuurlijk de blind dates met andere verenigingen.
Bijvoorbeeld met ASVGay [homostudentenvereniging, red.]. Wij zijn daar heel open in.’
Bij Ichthus gaat het er iets gematigder aan toe.
Piet: ‘Leden van Ichthus lijken terughoudender te
zijn in het flirten en zeker in het zoenen met andere studenten. Dit komt waarschijnlijk voort uit
gewoonte en overtuiging. Binnen het christelijk
geloof wordt vaak gehoord dat relaties niet enkel
een oppervlakkig karakter horen te hebben en in
bepaalde mate wordt hier door de studenten ook
naar geleefd.’
Bij ISA komt geflirt en zoenen naar eigen zeggen
überhaupt niet voor. ‘De studenten die verbonden
zijn aan ISA zoeken bij elkaar geen lichamelijke,
maar een intellectuele uitdaging. Respect voor el-

kaar staat hoog in het vaandel. We hanteren dan
ook islamitische beleefdheids- en omgangsvormen.’

Iedereen is welkom

Naastenliefde is één van de voornaamste pijlers
van elke vorm van geloof. Dit blijkt dan ook uit het
toelatingsbeleid van de verschillende gelovige studentenverenigingen. Zonder uitzondering laten ze
ook niet-gelovige studenten toe, al vertelt Niek dat
de GSVA dan wel extra scherp is. ‘Waarom willen
ze per se bij onze vereniging? Dat vragen we ons
dan wel af.’
Normaliter kiezen de leden inderdaad met een
speciale reden voor een gelovige studentengroepering, vertelt Soumia (ISA). ‘ISA is meer dan een

Babel

Soumia Belhacen (ISA)

‘algemene’ studentenvereniging. Herkenning en
identificatie spelen hierbij een belangrijke rol. De
islam is niet enkel een religie, maar een levenswijze die in elk facet van het leven van een moslimstudent terugkomt. Ook kunnen wij ons voorstellen
dat studenten sneller voor ons kiezen omdat wij
bewust kiezen voor het organiseren van islamitisch verantwoorde activiteiten.’ Zo organiseerde
ISA een speciale barbecue en waren zij aanwezig
bij het Nationaal Islam Congres 2012.
Ook Ichthus legt de focus op het geloof. ‘Voor de
meeste leden is het samen zijn en het samen bestuderen van de Bijbel de belangrijkste reden om
lid te worden. Omdat Ichthus Amsterdam veel
christelijke activiteiten heeft, komt men ook voornamelijk voor de christelijke verdieping.’

vaak als theorie zien van hoe het zou kunnen zijn.
Meestal wordt ervaren dat geloof en wetenschap
ook vaak samengaan, doordat beide ruimte laten
voor interpretatie.’

Studentenverenigingen zijn bij uitstek groeperingen waar hoogopgeleiden bij elkaar komen. Niet
geheel verrassend leidt dit hier en daar tot frictie
tussen enerzijds de wetenschap en anderzijds het
geloof. Het bekendste voorbeeld hiervan is natuurlijk de evolutietheorie van Darwin. ‘Vooral bètastudenten ervaren een verschil tussen hun studie
en hun geloof,’ beaamt Piet (Ichthus). ‘Maar leden
die deze verschillen ervaren, zoeken naar een balans tussen deze twee waarbij zij de wetenschap

Ook Soumia (ISA) is van mening dat religie en
de academische gemeenschap juist verenigbaar
zijn. ‘De allereerste activiteit die ISA organiseerde, stond in het teken van religie en wetenschap.
“Wereldse kennis versus religieuze kennis, tegenstrijdig of verenigbaar? De evolutietheorie als
voorbeeld”, was de titel. Studenten vertelden ons
naderhand dat ze nooit hadden gedacht dat deze
twee werelden op zo’n manier met elkaar verbonden konden zijn.’

Leden van Ichthus
lijken terughoudender te zijn in het
flirten met andere
studenten

Religie versus wetenschap

November 2012

Islamitische Studentenvereniging
Amsterdam (ISA) werd op 24 september
2009 in het leven geroepen door een aantal
moslimstudenten aan de Vrije Universiteit.
Onder moslimstudenten bleek een grote
behoefte te zijn aan een islamitische studentenvereniging die haar identiteit duidelijk
uitdraagt.
E.S.V. Ichthus Amsterdam is opgericht in
1965, naar analogie van het al bestaande
Ichthus Utrecht. Er werd begonnen met
een wekelijkse Bijbelkring en een speciale
gebedskring. Op de kringen stonden de Bijbel
en het gebed centraal en dat is nog steeds
zo. Ook neemt evangelisatie al vanaf het
begin een belangrijke plaats in. Ichthus heeft
ongeveer dertig leden.
Gereformeerde Studentenvereniging
Amsterdam (GSVA ‘Petrus Plancius’) is een
kleine, christelijke studentenvereniging met
65 leden. Sinds 9 juni 1969 richten zij zich
op de gereformeerde student die meer wil
dan alleen studeren en naar de kerk gaan:
gelovige verdieping met gelijkgestemden.
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FICTIE

Als het blad
van een boom
Tekst /// Kim Schoof Beeld /// Roos Aalvanger

K

arrenwielen klateren over de stenen stoep. Ze ratelen rakelings langs
grasmanden gevuld met geurige vruchten en vertrappen enkele noodlottige sinaasappels tot moes. Smakelijk wordt die opgesabbeld door
een magere moederpoes. Het opgewaaide stof zwenkt in de wind. Wapperende stoffen, zwierende kleuren. Vanaf de ene kant van de straat doorwaadt
zijn blik de stroom van voorbijrazende dynamiek. Aan de overkant houdt hij
stil. Wimpers vol als die van kamelen waaieren op en de spieren in zijn nek en
schouders trekken samen.

Haar knipperen kriebelde in zijn hals, terwijl ze daar lagen in het gras, zij aan
zij, en dronken van het water uit de bergen, bron van leven, en aten van de
dadels uit de vallei. De pitten spuugden zij uit in de aarde. Dat was het enige
dat hen deed beseffen dat zij zich niet werkelijk bevonden in het paradijs:
palmen die groeien uit pitten worden vrouwelijk en het zijn juist de mannen
die ontstaan uit hun stek. Hij streelde figuren in het tere dons op haar buik.
Kartellijnen, op en neer, want na een goede dag volgt immers een slechte. De
dadels stamden uit een vorige oogst. Nu vreet een virus aan hun moeders
zoete wortels, onzeker of ze komende zandstormen zullen doorstaan. De bron
is besmeurd.
In de vallei oogstte zijn moeder de palmen drachtig met dadels. De landen geërfd van vorige generaties, verdeeld onder de nakomelingen, met witte stenen
gemarkeerd. De zoon zou trouwen en samen zouden ze feestvieren, dagenlang. In de vallei zouden ze hun huis bouwen, waarin ze zouden leven samen
met het vee. Ze zouden er hun kinderen ter wereld brengen en het land bewerken tot aan hun komst, de buik met lappen ingebonden. Haar lachen hangt
nog steeds in zijn gehoorgang, zoals de warmte van de dag in de avonden nog
altijd opstijgt tussen de lemen huizen. Hij steekt een sigaret op. Neergedaalde
teer, het enige wat hij overhield aan hun nachten samen, die nu zijn opgegaan
in rook. Ze dwalen alleen nog rond als een herinnering, een souvenir. Ze zijn
begraven, zijdelings, met het gezicht gericht naar heilige oorden, op een langvergeten plaats, overdekt door het zwarte zand, meegebracht door de warme
winden. De enige plaats waar ze niet uit zijn verdwenen is het hart, maar ook
dat is zwartgeblakerd. Zelfs de maan sterft met hoorns als de duivel.
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De twaalf broeders van de maan zijn driemaal gepasseerd. Drie jaren strompelden voorbij sinds haar familie een neef met rijkdommen vroeg op de thee.
Damp steeg op van de zilveren schaal in haar hand, de bestemming van de
neef, de toestemming van de vader. De hand, die hij al bij de eerste uitwisseling van blikken met zijn ogen had beschilderd. Die hij in gedachten al voorzien had van een ring, welke hij zich als armzalige zoon van de woestijn nooit
zou kunnen veroorloven. De hand, die onder alle ogen van de hemel hun kortstondig samenzijn had bestempeld. Zou het anders zijn geweest als die nacht
uit het zaad een vrucht was ontsprongen? Zou zij niet de wateren zijn overgestoken naar de uitgestrekte landgoederen van de neef in het noorden? Had hij
met zijn handen de hare op haar buik omarmd, al was dat alles wat hij haar te
bieden had en was op handen gedragen worden wat zij verdiende? Hij bleef
weerbarstig als een arganboom, zijn wortels diep en onbewogen in de droge
woestijngrond, zijn takken niets dan hete lucht omarmend. Hij bezat niets en
is verdoemd dat te verdragen.

Neergedaalde teer, het enige wat
hij overhield aan hun nachten samen,
die nu zijn opgegaan in rook

Scheerlings schiet een oude man op een ezel langs hem heen, zijn benen bezijden dezelfde flank, verwijtende handgebaren. Het laat hem ongeroerd, zijn
blik rust nog altijd aan de overkant. Zijn ogen blijven tussen de weelderige
doeken op zoek naar een kruising in het gezichtsveld, naar herkenning. De
stroom van zijn gedachten versnelt. Was zij vertrokken met de noorderzon
en heeft nu de noordenwind haar teruggevoerd? De neef en de landgoederen achtergelaten voor een vluchtig wederzien van haar geboortegrond? Het
goede leven dat hij haar niet had kunnen beloven, zou zij het leiden? Maar
met het neerwaaieren van de wimpers daalt ook het opgewaaide stof neer. Hij
spuugt zijn peuk uit in de aarde, trekt zijn wortels los. Eindelijk keert hij zich
om, mee met de gedraaide wind. Een laatste dorstige duif fladdert op uit zijn
takken. Op zoek naar een nieuwe bron.
Babel

Even voorstellen: de Facultaire Studentenraad
Menig Geesteswetenschapper kent de FSR van de muurkranten bij de liften in het P.C. Hoofthuis. Maar wie zijn de leden
van de FSR, wat doen ze en wat hopen ze dit jaar te bereiken? In niet altijd even concrete bewoording geven ze antwoord.
Tekst /// Minthe Lok Beeld /// Roos Aalvanger
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1. Shiko Boxman
Leeftijd: 30
Studeert: BA Geschiedenis
Is: ambtelijk secretaris
Taak: ondersteunen van de raad, zo onafhankelijk
en objectief mogelijk.
Nota bene: ‘Weinig mensen weten dat ik eigenlijk
al 30 ben... Nu zullen dat er een stuk meer zijn.’
2. Freek Ronner
Leeftijd: 21
Studeert: BA Media en Cultuur
Is: algemeen raadslid, met dossiers Nieuwe
Media en Studieverenigingen & ALPHA
Taak en doel: de belangen van studenten behartigen, zoals Meldpunt 884 en het organiseren van
voorlichtingsavonden.
Nota bene: ‘Ik bezit de highscore van ‘Ring of Fire’
met Singstar. Voor dit spel mag je me ’s nachts
wakker maken!’
3. Selma Broeder
Leeftijd: 21
Studeert: MA Europese Studies
Is: vice-voorzitter en commissievoorzitter Voorlichting
en Communicatie
Doel: betere communicatie. ‘Het is belangrijk dat
studenten weten waar ze aan toe zijn.’
Nota bene: Selma fotografeert graag: ‘Ik vind het
mooi om een klein plakje uit de werkelijkheid te
nemen en aan anderen te laten zien.’
4. Juliane Homann
Leeftijd: 21
Studeert: BA Engelse Taal en Cultuur
Is: algemeen raadslid, met dossiers Internationa-

lisering, Kwaliteitszorg, Toetsbeleid en
Examencommissie
Doel: buitenlandvoorlichting verbeteren, plus
transparantie- en deskundigheidsbevordering
van toetsing en examencommissies.
Nota bene: voor Juliane is de Elf Fantasy Fair
in Haarzuilens het hoogtepunt van het jaar.
5. Laura Fischer
Leeftijd: 21
Studeert: BA Wijsbegeerte
Is: commissievoorzitter van Onderwijs en Onderzoek
Doel: bereiken dat studenten en docenten meer
invloed op hun studie en werk krijgen.
Nota bene: Laura kweekt thuis champignons.
6. Esther Crabbendam
Leeftijd: 22
Studeert: BA Geschiedenis en BA Italiaanse
Taal en Cultuur
Is: voorzitter
Doel: bereiken dat studenten eerlijk worden
voorgelicht en het rendementsdenken van de
UvA tegengaan.
Nota bene: ‘Ik ben een groot fan van Game of
Thrones en heb zelfs alle boeken gelezen.’
7. Jaap Oosterwijk
Leeftijd: 22
Studeert: BA Wijsbegeerte en BA Politicologie
Is: penningmeester
Doel: een plan maken voor een Geesteswetenschappen-‘campus’, bij het ontwikkelen hiervan
spelen de invloed en ideeën van studenten een
grote rol.
Nota bene: ‘Ik ben fan van Leonard Cohen.’
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8. Joris van Wouden
Leeftijd: 23
Studeert: BA Wijsbegeerte
Is: eindredacteur van de muurkrant en heeft
dossiers onder zijn hoede ‘die niemand echt belangrijk vindt’ (Onderzoeksbeleid en Papieren media).
Doel: wereldvrede (grapje) en onafhankelijkheid
van onze faculteit.
Nota bene: ‘Ik ben een keer op een feestje wakker
geslagen met een gerookte makreel op eigen
verzoek.’
9. Tim de Graaff
Leeftijd: 21
Studeert: BA Geschiedenis en BA Rechten
Is: algemeen raadslid, met dossiers Studiesucces, samenwerking tussen UvA en VU, Profilering,
Afschaffen opleidingen en Begroting.
Doel: Geesteswetenschappen op de kaart zetten
en het onderwijs centraal houden.
Nota bene: Tim loopt stiekem op mocassins.
10. Rik van den Hoven
Leeftijd: 27
Studeert: BA Wijsbegeerte
Is: afgevaardigde van de Centrale Studentenraad
Doel: een steentje bijdragen aan een kritische maar
ook constructieve raad die de macht van de medezeggenschap vergroot en deze macht op een goede
manier inzet.’
Nota bene: Rik houdt van voetbal, vrouwen en bier.
Dit is overigens niet in willekeurige volgorde.
11. Lizzy Entjes
Leeftijd: 23
Studeert: BA Taal en Communicatie en

BA Geschiedenis
Is: algemeen raadslid, met dossiers Evenementen
& Debatten en Opleidingscommissies.
Doel: écht de link zijn tussen de studenten en het
bestuur van de faculteit.
Nota bene: ‘Ik ben een gezelligheidsdier en
ras-Amsterdammer. Ik hou van erwtensoep, dansen,
Disneyfilms, waterijs en de zon.’
12. Maarten Koopmans
Leeftijd: 21
Studeert: BA Europese Studies
Is: algemeen raadslid, met dossiers Studentbegeleiding, Tutors & Studieadviseurs en Meldpunt 884
Doel: betere begeleiding van studenten binnen hun
studie, met name bij het indelen van de keuzeruimte
in hun bachelor.
Nota bene: ‘Ik ben recordhouder van het nummer
‘Relax (don’t do it!)’ van Frankie Goes to Hollywood
met Singstar.’
13. Ramses Walon
Leeftijd: 21 jaar
Studie: BA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
en BA Rechten
Is: algemeen raadslid, met dossiers Onderwijs- en
Examenregeling en Masteropleidingen.
Doel: studenten laten weten dat de studentenraad
iets voor ze kan betekenen. En tot een onderwijsen examenregeling komen waar de FSR volledig
achter staat.
Nota bene: ‘De enige onvoldoende op m’n eindexamenlijst was voor Grieks. Toen dacht ik: dit kan
ik nog niet goed genoeg, en ben ik maar Grieks
en Latijn gaan studeren.’

Achtergrond

Overigens schitterend vertaald

Van Carlos Ruiz Zafón en Fjodor Dostojevski tot J.K. Rowling; zeventig procent
van in Nederland gelezen fictie is vertaald. Vertalers zijn daarom een onmisbare
schakel in de literaire wereld – en toch zijn we ons amper bewust van hun rol.
Tekst /// Florentine Sterk Beeld /// Guy Verbeek

Vertalen lijkt misschien een kwestie van ‘even een woordenboek uit de kast
pakken’, maar schijn bedriegt: het is een hele kunst. ‘Er zijn twee soorten
“goed vertalen”’, vertelt Eric Metz, docent Vertaalkunde en Tsjechische letterkunde aan de UvA. ‘De vertaalkwaliteit moet goed zijn, maar misschien nog
wel belangrijker is dat je de vertaling kunt lezen als een op zichzelf staand
werk. Als lezer mag je dus niet merken dat de tekst vertaald is. Basisvaardigheden die iedere vertaler moet bezitten zijn een brede algemene en culturele
ontwikkeling, passie voor talen, uitstekende schrijfvaardigheid, taalkennis en
literaire aanleg.’
De ‘beste’ vertalers zijn degenen die met hun werk iets toevoegen aan de
Nederlandse literatuur, aldus Metz: ‘Vladimir Majakovski schreef zulke inventieve avant-gardistische poëzie dat daar in het Nederlands geen kant-en-klare
woorden en zinsconstructies voor bestonden. Marko Fondse vertaalde het
werk prachtig, met gekke niet-bestaande woorden en nieuwe rijmvormen, en
verrichtte daarmee baanbrekend werk voor de Nederlandse literatuur. Dat
soort vertalers zijn eigenlijk nog zeldzamer dan invloedrijke schrijvers.’
Zelfs als er een mooie vertaling ligt, is het werk soms niet gedaan. Vertalingen hebben namelijk een zekere ‘houdbaarheidsdatum’; na 25 jaar zijn
de Nederlandse taal en cultuur zo veranderd dat het tijd is voor een nieuwe
vertaling. En dat kan tot heel nieuwe inzichten leiden. In 2006 hervertaalde
Arthur Langeveld de klassieker De gebroeders Karamazov van Fjodor Dostojevski. ‘In de vorige vertalingen waren de humor en de verschillende manieren waarop personages spreken helemaal vlakgepoetst’, vertelt Langeveld,
‘terwijl sommige personages gewoon plat Russisch praten!’ Langeveld pakte
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het anders aan en in de nieuwe vertaling, hernoemd naar De Broers Karamazov, lees je voor het eerst Dostojevski zoals de Russen dat doen.

Vertaler gezocht

Literaire uitgeverijen hebben vaak een pool van vertalers die op freelancebasis opdrachten krijgen, maar vertalers kunnen ook zelf gaan lobbyen en
connecties gebruiken. Regina Willemse werkt al 22 jaar als vertaler. Via een
Amerikaanse vriend kwam ze aan haar eerste vertaalklus. ‘Je kunt ook zelf
naar een uitgeverij stappen met een boek dat je graag wilt vertalen. Met een
stuk proefvertaling probeer je de uitgeverij dan te overtuigen van de keuze
voor een boek en van jouw eigen vertaalkwaliteit.’
Werken met talen als het Engels, Duits of Frans, die veelvuldig vertaald
worden, betekent dat je fulltime als vertaler aan de slag kunt. Die luxe hebben vertalers van minder bekende talen, bijvoorbeeld de Slavische talen of
het Arabisch, meestal niet. Eric Metz is naast zijn werkzaamheden bij de UvA
ook vertaler van Slavische poëzie: ‘Het is een kleine wereld; uit het Tsjechisch
vertalen we maar met z’n vieren en zelfs een veelgesproken taal als het Russisch heeft slechts een handjevol vertalers in Nederland. Mijn werk kan ik er
niet van maken.’

Een zwaar bestaan

Voor het geld hoef je in ieder geval geen literair vertaler te worden; de
meeste uitgeverijen houden zich aan het modelcontract, waarin minimumprijzen zijn vastgelegd door de Vereniging van Letterkundigen en de Literaire

Babel

Uitgeversgroep. De minimum woordprijs is slechts 6,3 cent, en zelfs daar
wordt van afgeweken. ‘Er zijn vertalers die voor zo weinig werken als 3,6 cent
per woord’, vertelt Willemse. ‘Aan het vertalen van een gemiddeld boek van
80.000 woorden verdien ik maar zo’n 5.000 euro terwijl ik er vijf maanden
aan werk.’
Literaire vertalers kunnen ter aanvulling van hun magere honorarium
een werkbeurs aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds, vertelt Petra
Schoenmaker, beleidsmedewerker vertalingen. ‘Wij subsidiëren het werk
van vertalers zodat zij kwalitatief hoogwaardige vertalingen kunnen maken.
Een vertaler moet een gemotiveerde aanvraag doen voor een werkbeurs. Een
commissie beoordeelt die aanvraag aan de hand van de literaire kwaliteit, de
moeilijkheidsgraad van het boek en de vertaalkwaliteit van de vertaler. De
hoogte van een werkbeurs voor een gemiddeld boek ligt rond de 7.000 euro.’
‘Vertalen kost tijd’, vertelt Regina Willemse. ‘Om te beginnen lees ik het
hele boek en maak ik aantekeningen over de plot en verwijzingen naar latere
gebeurtenissen. Daardoor leer ik de stijl van de auteur kennen. Vaak probeer
ik ook persoonlijk contact op te nemen, dan kan ik vragen stellen over passages die zich lenen voor meerdere interpretaties. Als vertaler moet je echt
precies weten wat er staat. Het vertalen zelf gaat met een snelheid van zo’n
drie bladzijdes per dag. Na het vertalen zijn er twee redigeerrondes, met een
corrector en een redacteur, en tot slot controleer ik het uitgeprinte zetsel.’

De ondergewaardeerde vertaler

De vertaler is de onzichtbare schakel tussen de originele schrijver en het Nederlandse leespubliek. Waar de auteur in een recensie gelauwerd wordt, is de
hoogst haalbare eer voor de vertaler een zinnetje als ‘overigens schitterend
vertaald’. Metz: ‘Voor veel vertalers is die totale onzichtbaarheid een grote
frustratie. Welke lezer gaat er ook kijken naar wie het boek vertaald heeft?’
Willemse is het daar mee eens: ‘Vertalen moet je vergelijken met muziek spelen; je hebt het boek niet geschreven maar je vertolkt en interpreteert het

naar het Nederlands. Geef tien vertalers een boek, en je zal tien verschillende
vertalingen krijgen. Toch ben je als vertaler heel dienstbaar en onzichtbaar,
daar moet je wel tegen kunnen.’
Gelukkig kunnen vertalers hun hart ophalen aan de Martinus Nijhoffprijs,
die elk jaar wordt uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds voor bijzondere vertalingen in en uit het Nederlands. Het Nederlands Letterenfonds
reikt een oeuvreprijs uit aan vertalers die niet alleen een indrukwekkend vertaaloeuvre hebben maar ook actief hun rol als cultureel bemiddelaar uitoefenen. Ook organiseert het fonds de ‘Vertalersgeluktournee’, waarbij vertalers
op de shortlist van de Europese Literatuurprijs langs de boekhandels gaan
om te vertellen over hun werk.

Voor veel vertalers is die totale
onzichtbaarheid een grote frustratie

Het zijn barre tijden in de boekenwereld en ook vertalers hebben minder
werk. Desondanks startte de UvA afgelopen september met de masteropleiding Vertalen. ‘In Nederland zijn er voldoende literaire vertalers, maar er is
vanuit de uitgeverswereld grote vraag naar professionalisering van het vak.
De opleiding Vertalen is een soort keurmerk’, zegt Metz. Willemse ziet een
opleiding niet als iets zaligmakends: ‘Vertalen is vooral iets wat je echt leert
door het heel veel te doen, met alleen een papiertje ben je er absoluut niet.’
De tien studenten die dit jaar uit alle mogelijke talenhoeken bijeen zijn gekomen voor de masteropleiding Vertalen zien de toekomst in ieder geval niet zo
somber in: ‘Vertalen is een passie. Me zorgen maken over een baan, dat doe
ik later wel.’

Caroline

Het ligt niet aan jou

Vijf minuten geleden was ze aan komen fietsen. Op een fiets met zo’n onnodig
breed stuur. Hip en onhandig. Ik stelde me voor hoe ze heel cool tussen een
toeterende vrachtwagen en een bakfiets vol jengelende kinderen door zou
stuntelen, meezingend met haar iPod.

Ze had wat zoekend rondgekeken, haar koptelefoon afgezet en was aangeschoven. Een beetje bezwaard. Ze wilde even praten. Hij was er al een tijdje.
Nadat hij een slok van zijn tweede kop koffie genomen had, sprak ze de legendarische woorden waarop hij wat flauwtjes knikte. Ontkennen ging nu
eenmaal moeilijk.
‘Zitten we dan hè.’

Kromme tenen. Moeiteloos voerden de vier woorden mij terug naar soortgelijke ongemakkelijke situaties waarop deze dooddoener volgens de aanwezigen van toepassing was. Onverwachte ontmoetingen met allang vergeten
buurjongens met benefits en het wel heel verrassende treffen van mijn leraar
Aardrijkskunde in een stoombad, passeerden de revue.

Soms kun je maar beter je mond houden. Tenzij je uren gebroed hebt op een
oneliner die de situatie in één klap kan redden. Bij twijfel altijd zwijgen. Of
rennen desnoods. Hoe fijn die paar woorden in je hoofd ook mogen hebben
geklonken, eenmaal uitgesproken blijkt altijd het tegendeel.
Het meisje was het hier duidelijk niet mee eens. Na een oorverdovende stilte
voegde ze er in rap tempo aan toe: ‘Het ligt niet aan jou, echt niet. Het ligt
aan mij.’

Die heb ik nooit begrepen. Als je na uren van hersenbrekende zelfreflectie tot
deze constatering bent gekomen, zou een iets originelere woordkeuze op zijn
plaats zijn.
Uit zijn gestamel kon ik opmaken dat ook hij op nogal wat onduidelijkheden
stuitte. Op uitleg hoefde hij niet te rekenen. Wel mompelde ze dat ze zich al zo
voelde ‘sinds Maastricht’.
‘Sinds Maastricht?’ vroegen wij ons af. Maar nee, dat kon ze niet nader toelichten.
Uit angst voor een ‘je verdient beter’, rekende ik gauw af en haastte ik me naar
buiten. Met mijn fietssleutels al in de aanslag zag ik hoe de fiets met het brede
stuur de doorgang naar het fietsenrek blokkeerde. Hardhandig en geïrriteerd
verplaatste ik hem naar de overkant van het rek. Toen ik me omdraaide hoorde ik een sissend geluid. Net goed.
Tekst /// Caroline van Keeken Beeld /// Thomas Huisman
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Cult Fiction

Festen

D

Iedereen kent de titels, maar wie heeft ze gezien? Elke maand bespreekt Babel
een filmklassieker. Wat maakt ze de moeite waard? Deze maand de laatste film
uit de reeks, de moderne Deense klassieker Festen. Tekst /// Thomas Huisman

e speech. Als je al weet wat er in de speech gezegd wordt, zal deze film
nooit meer hetzelfde zijn. Festen is zo’n film die je totaal onbevangen
moet zien. De impact is groter als je niet weet waar het verhaal om
draait, dus zal de plot in deze recensie nauwelijks aan bod komen. Tussen alle
grote Angelsaksische films in deze rubriek is het met kleine middelen geproduceerde Festen sowieso een beetje een vreemde eend in de bijt. Het gelaagde
script baseerde regisseur Thomas Vinterberg op een, naar later bleek verzonnen, slachtofferverhaal in een Deense radioshow. Festen was de eerste film die
volgens de regels van het ‘Dogma 95-manifest’ is gemaakt.
Kort voor Vinterberg aan deze film
begon had hij in 1995 samen met
Lars von Trier het Dogmamanifest
opgesteld. Begonnen als een grappig
bedoelde reactie op het platte effectbejag van grote filmproducties bleek
het manifest uiteindelijk een zeer
geschikte publiciteitstrekker te zijn.
Het manifest dicteert onder meer dat
filmen op locatie plaats dient te vinden,
camera’s met de hand vastgehouden
moeten worden en dat het geluid niet
apart van het beeld opgenomen mag
worden. Verder moet het verhaal in
het hier en nu plaatsvinden en mag de
film geen oppervlakkige actie bevatten. De bedoeling was om aan de hand
van dit manifest films te strippen van
overvloedige technische trucs. Die zorgden in de ogen van Vinterberg en von
Trier alleen maar voor afvlakking van het verhaal en de acteerprestaties. Zij
wilden juist meer op de theateressentie van film focussen.
Die opzet is bij Festen in ieder geval geslaagd. Het verhaal – en hier zal ik
me inhouden om niet te veel van de plot te verklappen – speelt zich af in een
luxe landelijk hotel. Het hotel wordt gerund door een gegoede familie waarvan de pater familias zijn zestigste verjaardag met genodigden in het hotel
viert. Door de beperkingen van het Dogmamanisfest krijg je het idee naar een
homevideo te kijken; de film is bijvoorbeeld met een doodgewone handycam
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opgenomen. Hierdoor word je als het ware deel van het feest: je bent niet meer
alleen toeschouwer, je wordt een van de feestvierders. We volgen vooral de drie
kinderen van het gezin, die allen nog kampen met de recente dood van hun zus.
Eenmaal aan tafel is het volgens de traditie aan de oudste zoon om het spits
af te bijten met een speech, maar wat hij gaat zeggen zal de sfeer op het feest
drastisch beïnvloeden.
Of het nou aan de Dogmabeperkingen ligt of niet, in de film wordt heel naturel
geacteerd. Je zit naar een familie te kijken in plaats van naar een groep acteurs
die een familie speelt. Ook de slechte
mensen in de familie houden hun menselijke en sympathieke kant, ze worden
niet als monsters weggezet, wat Festen
nog wranger en realistischer maakt. Op
zijn best is Ulrich Thomsen (Brothers,
Adam’s Apples) die de getroebleerde
oudste zoon speelt. Interessant detail is
dat de genodigden, allen gespeeld door
gewone figuranten, niet het volledige
script hadden gekregen en dus niet op
de hoogte waren van de inhoud van de
speech. Hun verbazing en reacties zijn
dan ook echt.
Waar Festen nog meer in uitblinkt
is de vlijmscherpe manier waarop de
Deense burgerlijkheid wordt gefileerd.
Niet alleen de terreur van de verplichte
familierituelen en het ophouden van de
schijn komen aan bod, maar ook het onderbuikracisme, dat zeker in landelijk
Denemarken nog steeds diep geworteld zit. Dat de film gemaakt is vóórdat er
in Denemarken LPF- en PVV-achtige bewegingen een rol van betekenis gingen
spelen in de politieke arena maakt het des te sterker.
Ik raad aan verder niets te googelen of over de film te lezen en hem gewoon te
gaan kijken, dan komt Festen het best tot zijn recht. In mijn optiek een absoluut
hoogtepunt van de Deense en Europese cinema, en misschien wel de beste film
die ik ooit heb gezien.

Babel

Brood op de plank
Vincent Kuiper
26 jaar
Studie
BA Bestuurs- en organisatiewetenschap,
Universiteit Utrecht
MA Oost-Europese Studies, UvA
Afstudeerjaar:
2011
Werk:
research analyst bij Egon Zehnder
International
Salaris:
€ 1985 netto per maand

Baard eraf, pak aan
Hoewel menig geesteswetenschapper het veracht, zo lang mogelijk uitstelt of zelfs ontkent: er is leven na de faculteit.
Ter inspiratie of puur uit interesse; een blik door de bril van een ex-FGw’er als heuse kostwinner. Deze maand: Vincent
Kuiper, research analyst bij een headhuntingbureau. Tekst /// Inger van der Ree Beeld /// Roos Aalvanger
‘Het Occupy verhaal dat je gehoord hebt, moet ik
wel een beetje nuanceren. Ik heb daar echt niet
in een tent geslapen hoor!’ zegt hij, en neemt een
slok neemt van zijn biertje. Dikke regendruppels
slaan tegen de ramen van het CREA café, waar ik
heb afgesproken met Vincent Kuiper. Kuiper is, na
één dagje Occupy, research analyst bij Egon Zehnder International geworden. Terwijl de regendruppels veranderd zijn in hagelstenen voeren we een
gesprek over idealisme, het veelbesproken ‘ouder
worden’ en het daarbij behorende pragmatisme.

Klinkt behoorlijk abstract: research analyst.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?

‘Egon Zehnder International is een headhuntingbureau dat zich specialiseert in het rekruteren van
bestuurders en commissarissen voor beursgenoteerde bedrijven. Deze bedrijven bellen ons wanneer ze bemiddelaars nodig hebben die de juiste
mensen voor hun topposities kunnen vinden. Ik
moet brainstormen over kandidaten, en vervolgens lever ik de juiste informatie aan de cliënt.
Dit klinkt simpeler dan het is, elk bedrijf heeft een
unieke bedrijfscultuur en vereist specifieke sectorkennis. Deze vraagstukken vereisen een zorgvuldige analyse van mensen en bedrijven.’

Hoe ben je terecht gekomen bij Egon
Zehnder International?

‘Ik heb mijn ‘ass off’’ gesolliciteerd en vond de va-

November 2012

cature voor research analyst uiteindelijk gewoon
op een vacature-site.’

Maar de weg ernaartoe was zwaar.

‘In deze tijd wordt verwacht dat je goede ideeën
hebt over wie je bent en wat je wilt gaan doen.
Maar plannen is niks voor mij. Ik kan bij Albert
Heijn al geen eten kopen voor morgen. En dat is
eigenlijk best lastig. Ik heb een master en een bachelor die niet logisch op elkaar aansluiten. Ikzelf
zie dat als meerwaarde, maar werkgevers hebben
snel het idee dat jij nergens écht iets van afweet.
Na de zoveelste afwijzing (‘bedankt voor uw reactie, maar er waren 1300 aanmeldingen op onze vacature en helaas hebben wij maar 8 plaatsen’) zakte de moed me echt in de schoenen. Ik had moeite
met het aanpassen van mijn wereldbeeld. Vroeger
werd verteld dat een universitaire studie gelijk
staat aan een leuke baan en een goede toekomst.
Tijdens je studie merk je natuurlijk al dat de werkelijkheid genuanceerder ligt. Na mijn afstuderen
besefte ik pas echt dat dit, zeker voor onze generatie, al lang niet meer opgaat. Dat is bitter, maar tijd
om er echt bij stil te staan heb je niet.’

Was dat ook het moment dat je een kijkje
nam bij Occupy?

‘Ja, want ik was niet de enige die na zijn studie
geen werk kon vonden. Maar ik was vooral pissig
over bedrijven die door de ruime arbeidsmarkt ex-

treme eisen kunnen stellen aan kandidaten. Ik was
bang dat ik te veel concessies moest doen, dat ik
een te groot compromis moest sluiten met mezelf
om überhaupt een baan te vinden.’

Eerst sta je bij Occupy, en nu werk je op
de Zuidas.

‘Tja, daar stond ik ook niet alleen voor mezelf. Mijn
twee Erasmus-semesters in Roemenië hebben me
wakker geschud. Ik ken daardoor veel briljante
mensen die hun ambities moesten laten varen.
Oneerlijk vond ik dat. Ik heb een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid, daarom stond ik bij Occupy.
Niet omdat ik boos was op de bankiers. Een bank
is niet evil, maar een noodzakelijk orgaan in onze
maatschappij. Toch zie ik op de Zuidas dat er veel
geld wordt verdiend met zaken die niks toevoegen
aan onze samenleving. Maar om dat te veranderen
moet je wel weten waar je het over hebt en daar
ontbrak het aan bij die hele Occupy-beweging. En
ik ben pragmatisch ingesteld: ik moet ook gewoon
geld verdienen. Maar ik probeer wel kritisch te
blijven. Laatst moest ik een opdracht doen voor
een producent van kippenslachtmachines, terwijl
ik zelf al heel lang geen vlees eet. Ik heb toen door
laten schemeren dat ik zulke opdrachten weiger.
Ook al draag ik nu een pak, en heb ik geen baard
meer.’
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de ode Kirsten Verdel

Presidenten en aliens
Elke maand brengt een bekend persoon een ode aan zijn
of haar favoriete boek, film of andersoortige cultuuruiting. Met de Amerikaanse verkiezingen op de achtergrond
bezingt Kirsten Verdel (1978) deze maand The West
Wing en Star Trek – ‘de beste televisieseries aller tijden.’
Tekst /// Lieke van der Veer Beeld /// Thomas Huisman

V

oor Kirsten Verdel, de PvdA-politica die in 2008 in het campagneteam van Obama werkte, is het duidelijk: ‘Franklin D. Roosevelt is de
beste president die Amerika ooit heeft gehad. Robert F. Kennedy is de
beste president die Amerika nooit heeft gehad. Jed Bartlet is de beste ‘acting
president’ die Amerika ooit heeft gehad.’ Wie? Bartlet – volgens Verdel een
combinatie tussen Carter, Kennedy en Clinton – is de door Martin Sheen gespeelde fictieve Amerikaanse president uit de televisieserie The West Wing.
Dit met Emmy’s en Golden Globe overladen televisiedrama werd tussen 1999
en 2006 uitgezonden en volgt de verwikkelingen van de staf van het Witte
Huis, bestierd door de ‘ideale president voor links Amerika’, Jed Bartlet dus.

Ondanks de razende drukte – op haar motor cruiset ze van RTL Z naar Shownieuws om het gesteggel tussen Romney en Obama te duiden – heeft ze voor
het kijken van de serie ‘zeeën van tijd’. Verdel: ‘Vanaf mijn negentiende heb
ik fulltime gewerkt. Ik ben goed in duizend dingen tegelijk doen.’ Het is al de
derde keer dat ze de serie kijkt en ze heeft veel van haar vrienden en collega’s
er ook toe overgehaald: ‘Zelfs mensen die niks met politiek hebben vinden
het waanzinnig leuk. Elke zin is inhoudelijk sterk, of heel grappig. Zowel het
tempo als het intellectuele niveau is hoog.’
Wat de serie voor Verdel zo interessant maakt, is dat ze enorm realistisch
is. Tal van echte medewerkers van het Witte Huis hebben zich met het scenario bemoeid. Verdel vertelt dat Dee Dee Myers – een beroemd voormalig
persmedewerker van Bill Clinton – en de speechschrijver van Al Gore beiden
adviseur waren van de serie. Clinton zelf belde toen hij nog president was een
van de acteurs herhaaldelijk op om hem ideeën te geven voor zijn rol. Ook
senator Hillary Clinton stuurde eens een brief naar een van de spelers. Toen
na zes jaar het karakter van een nieuwe presidentskandidaat bedacht moest
worden, werd de makers van de serie in 2005 geadviseerd om ter inspiratie
naar een ‘veelbelovende jonge politicus’ in Chicago te kijken. Verdel: ‘Wie was
het denk je? Obama natuurlijk! En zijn tegenkandidaat werd gemodelleerd
naar John McCain. Realiteit en fictie komen hier samen.’
Een serie of film moet voor Verdel relevant zijn; of het nu fictie of een
documentaire is, er moet een les uit te trekken zijn. Door The West Wing heeft
ze veel geleerd over hoe de Amerikaanse politiek werkt: ‘Hoe moeilijk ís het
om president te zijn!’ De dilemma’s die aan de orde komen inspireren haar:
‘De serie geeft zowel het Republikeinse als Democratische perspectief op onderwerpen weer. Zodanig dat zelfs ik als Democraat voor het Republikeinse
standpunt kan rooten.’ Maar niet alleen wat betreft politiek wordt Verdel door
de serie geboeid, ook persoonlijk raakt het haar. Verdel: ‘Het helpt om de lat
zo hoog mogelijk te leggen, om vast te houden aan de hoge moraal die in dat
soort series wordt neergezet.’
Een ander verhaal. Verdel vertelt hoe ze een jaar of vijftien geleden op de
bank zat, en per ongeluk op ‘1’ drukte in plaats van op ‘uit’. Het resultaat?
Star Trek. Gene Roddenberry wilde een tv-serie maken over armoede,
discriminatie, corruptie en allerlei sociale misstanden. Dat mocht niet van
de studiobazen. Hij kwam terug met de sciencefictionserie Star Trek, waar
stiekem diezelfde verhalen alsnog in zaten. De eerste interraciale kus op tv
zat daardoor bijvoorbeeld in Star Trek. Verdel: ‘The West Wing in space was
het. Burgeroorlogen, migrantenstromen, vluchtelingen en terroristen; in Star
Trek Deep Space 9 kwam alle ellende van na 1989 samen in één spacestation
waar verschillende culturen elkaar troffen. Die symboliek gaat niet aan mij
verloren.’

En voor degene die weten wil wie de Amerikaanse president zal zijn: het
wordt Obama. Verdel: ‘Iedereen doet wel alsof het verschil tussen Obama en
Romney minimaal is, maar ik denk dat hij dik gaat winnen.’

Babel

Babel Selecteert

Kunst als virtueel project
Online een museum bezoeken – een kleine groep
medewerkers van Google bedacht dit vernieuwende concept in een vlaag van creativiteit, ergens
midden 2009. Een krappe twee jaar later ging het
Google Art Project de lucht in, en inmiddels heeft
elke surfer gratis en wanneer hij of zij maar wil
toegang tot 32.000 kunstwerken uit 46 musea van
over de hele wereld.
Ik betreed het Metropolitan Museum of Art,
oftewel ‘the Met’, 1000 Fifth Avenue, New York –
virtueel. Drie jaar geleden aanschouwde ik hier
de kunstwerken in hun stoffelijke staat. Nu scroll
ik met mijn muis langs wat afbeeldingen – slechts
een kleine greep uit de enorme collectie – waarbij ik ver kan inzoomen en betrekkelijk veel
informatie over de kunstenaar en het werk kan
lezen. Met behulp van het oranje Google Street
View-mannetje wandel ik wat door alle zalen en
trappenhuizen. De marmeren ontvangsthal van

het museum lijkt op het scherm van mijn laptop
een relikwie uit vroeger tijden: een abstract
plaatje van neoromantische zuilen en enkele
informatiebalies. Nader onderzoek van de gangen
en vertrekken wijst uit dat de pixels niet zo giga
zijn als Google Art belooft: als ik inzoom op een
beeld, vitrine of schilderij wordt het zicht troebel
en lijken de kleuren flets.
Eigenlijk ben ik niet verbaasd. Als the Met
behalve de enkele tientallen kunstwerken meer
van haar bezittingen zo prachtig in beeld had
laten brengen, hoefde niemand het museum nog
echt te bezoeken. De gehele collectie, dobberend
op de golven van het internet – te mooi om waar
te zijn. Tijdelijke tentoonstellingen zijn op Google
Art overigens helemaal niet te zien, dat zou te veel
constante actualisering vergen.
De sfeer die een museum ademt is onderdeel
van de tentoonstellingen die erin plaatsvinden.

Internet
vervangt dat
bij lange na
niet. En de
grootsheid,
de stoffigheid, het genot van de geur van regen die met
je mee naar binnen waait, de storm die buiten
woedt of de hitte die daar hangt, terwijl jij in de
koele stilte van het museum de grootste werken
van de afgelopen drieduizend jaar bewondert –
dát is genieten van kunst.
Google Art Project
www.googleartproject.com

BEoordeling:

Tekst /// Sietske van der Veen

In trance op de Chinese massagetafel
Prestatiedruk, geldnood en twijfels over de
toekomst zorgen ervoor dat de schouders van
menig student moervast zitten. Het treft dus dat
de UvA-locaties in het centrum omringd worden
door Aziatische massagesalons. Eén van de meest
nabijgelegen salons is Traditional Chinese Massage Number 1, op een steenworp afstand van het
P.C. Hoofthuis.
Rode lichtreclame, bamboeparasols en overal
posters met de reflexzones van de voet: het
stereotype is compleet. Na een blik op de prijslijst
ga ik voor een massage van het bovenlichaam van
een half uur à € 20.
De bedrijfsleider knikt en begeleidt me naar
een vertrek met twee bedden, gescheiden door
een gordijn. Een Chinese vrouw verschijnt in de
deuropening: mijn masseuse? Ik trek shirt, schoenen en sokken uit en ga op de achterste massagetafel liggen. Ik sluit mijn ogen. De secondewijzer
van een klok tikt als een metronoom door de
Chinese pling-plangmuziek heen.
Vanaf de eerste aanraking is de behandeling
weldadig. De masseuse neemt mijn nek, rug en
schouderbladen op geroutineerde wijze onder
handen. Ze put uit een repertoire dat vele technieken omvat: kneden, wrijven, drukken, knijpen
en trekken. Soms doet het zeer, maar iedere spanning wordt superieur weggemasseerd. Getuige
zijn diepe ademhaling en wellustige exclamaties
ligt mijn Amerikaanse buurman op het andere
bed ook te genieten. Het orgelpunt is de massage
van mijn armen, die even uit de wereld van muis
en toetsenbord ontsnappen. Ik ril van genot als
mijn weldoenster erop begint te kloppen, haar
vuist in mijn handpalm drukt en aan mijn vingers

trekt. Als ook mijn hoofd aan bod is gekomen,
word ik met zachte klapjes uit mijn trance
gehaald: ‘Finished, meneer.’ In goed Nederlands
biedt de bedrijfsleider me nog een glaasje water
en vijf euro studentenkorting aan.
Studievertraging, onderwijsbezuinigingen
en teruglopende arbeidsperspectieven; ik heb
er geen boodschap meer aan. De rest van de dag
voel ik me warm en ontspannen. Een Chinese
massage, ik kan het iedere opgefokte student
aanraden.

Traditional Chinese Massage Number 1
Singel 240
Open: dagelijks van 11:00 – 21:00 (na 21:00 met
afspraak)
Prijs: van € 15 voor twintig minuten tot € 55
voor anderhalf uur
www.massagenumber1.nl

Beoordeling:

Tekst /// Ties Brock Beeld /// Roos Aalvanger

De koelkast
van MINA

Wie je bent is wat je eet en liefde gaat door de maag – wat er in je koelkast ligt is geen
triviale zaak. Babel inspecteert elke maand de inhoud van de koelkast van een student.
Deze maand de koelkast van Mina Etemad (1987), masterstudent Nederlandse letterkunde. Tekst /// Myrthe Geerts Beeld /// Thomas Huisman
gedroogd fruit

Notenplank

‘Dit is mijn notenplank. Ik haal allerlei
noten bij de Marokkaanse winkel in de
buurt. Dat is veel goedkoper en dan krijg
je tenminste niet van die kleine zakjes.
Ik eet ze zo of doe ze door mijn eten.
Amandelen en cashewnoten zijn mijn favorieten; walnoten vind ik echt vies.’

‘Op deze plank staat mijn
gedroogd fruit. Links liggen stukjes papaja, maar ze
zijn wel gezoet. Dat vind ik
minder lekker. Rechts heb
ik ongesulfeerde gedroogde
abrikozen. Die vind ik heel
lekker.’

saffraan

‘Dit is saffraan in een oud jampotje. Mijn moeder heeft het
voor me meegenomen uit Iran,
waar ik vandaan kom. Ik gebruik
het niet vaak; in westerse gerechten past het niet goed. Maar
soms als ik witte rijst maak, doe
ik het erop. Dat doen we in Iran
altijd. Je kunt het ook in toetjes
doen.’

kaas

‘Op deze plank ligt toevallig wat
kaas. Dat eet ik niet zo vaak, eens
in de maand of zo. Ik eet sowieso
geen vlees en heel weinig zuivelproducten of eieren, behalve als ik
bij anderen eet. Ik wil gewoon niet
meedoen aan de bio-industrie, al
doe ik er niet te krampachtig over.’

sojamelk

‘Er zijn genoeg alternatieven
die wel duurzaam zijn of die
beter zijn voor dier en mens.
Ik drink bijvoorbeeld sojamelk. Ik eet ook veel bonen.
Toevallig staan ze nu niet in
mijn koelkast. Vegetarische
vleesvervangers vind ik vaak
geen smaak hebben.’

currypasta

‘Ik houd eigenlijk niet zo van pittig eten,
maar deze is niet zo scherp. Dit haal ik
ook bij zo’n Marokkaanse winkel. Ik vind
het met bloemkool heel lekker.’
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mayonaise

‘Hier zitten natuurlijk wel eieren in. Ik ben niet zo streng.
Ik wil makkelijk leven, maar
toch ook bewust.’

Babel

