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Amsterdam is veel. Amsterdam is alles wat je wilt dat het is. Amsterdam staat, net als elke 

plaats waar veel mensen op weinig oppervlakte samenkomen, bol van de contrasten. Trots en 

schaamte. Saamhorigheid en individualisme. Elegantie en verval. Verdieping en vervlakking. 

Voortuitgang en stagnatie. Het is maar net waar we naar zoeken. 

De afgelopen periode kolkten de contrasten meer dan anders. Saamhorigheid vierde (en viert 

nog steeds) hoogtij, in de weg die Ajax aflegde naar het 34e landskampioenschap. Tussen men-

sen die anders geen acht op elkaar zouden slaan, werden in de dampende kroegen nu innige 

banden gesmeed. Dat die op niet veel meer gestoeld waren dan een hartstochtelijke ‘Ah’ of 

‘Oeh’ en een plakkerige omhelzing, doet er niet toe. Amsterdam was één.

Maar zelfs de medaille van Ajax kent twee zijden. Waar grote feestelijkheid heerst, sluimert 

het bijbehorende contrast. De uitschakeling van het team in de Champions League leverde 

evenveel verslagenheid op als vreugde bij de landstitel. Saamhorigheid spatte uiteen in on-

rust, waarin veronderstelde tegenstellingen tussen mensen enkel werden uitvergroot. En op de 

vreugdevolle woensdagavond – waarop we zonder al te veel na te denken ons geld erdoorheen 

joegen – stak het kleine parkje waarin na twaalven steevast hetzelfde groepje mannen zich 

met een paar blikken bier warm houdt, extra schrijnend af. 

We zoeken naar vreugde en saamhorigheid, naar elegantie en een gevoel van trots, maar de 

realiteit zal altijd confronteren. In deze Babel omarmen we de contrasten van de stad. We 

vieren feest met Ajacied Fabian Nagtzaam, werpen een blik op Amsterdam door de ogen van 

ex-daklozen en lezen over de geschiedenis van het Centraal Station – en hoe tegengestelde 

opvattingen tot het uiteindelijke resultaat hebben geleid. 

Babel viert feest met haar ogen wijd open. 
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L as Hurdes: Tierra sin pan is een etno-
grafische documentaire over het ar-
moedige leven dat de mensen in de 

Spaanse streek Las Hurdes leidden in begin 
jaren '30 van de Spaanse Republiek. Het is 
een onophoudelijke opeenvolging van kom-
mer en kwel. Er worden ons beelden getoond 
van families; vrouwen met opgezette schild-
klieren door het jodiumgebrek, de kinderen 
vermagerd en ziekelijk uit hun ogen kijkend. 
‘In Las Hurdes hebben we niemand een lied 
horen zingen,’ vat de commentator samen. 
Ook is er weinig kennis door het gebrek aan 
onderwijs: zo overlijden de boeren die op het 
veld door adders gebeten worden niet door 
de beet zelf, maar door de infectie die hun 
huisremedieën veroorzaken.

Het is een bekend feit dat Buñuel voor de 
film vele gebeurtenissen ensceneerde: om 
te demonstreren dat er van de rotsen zo af 
en toe berggeiten naar beneden vallen, laat 
hij er één letterlijk doodschrikken door een 
geweer af te doen gaan. In Buñuel in the La-
byrinth of the Turtles staat deze eigenzinnige 
werkwijze dan ook centraal, maar de situatie 
van de streekbewoners wordt een beetje te-
nietgedaan. De kijker wordt in Tierra sin pan 
met bepaalde beelden dan wel voor de gek 
gehouden, maar de triestheid van de gehele 
situatie is daarom niet minder erg.

Terwijl half Amsterdam zich op de noodlottige woensdagavond in kroegjes en huiskamers 
op een overwinning van Ajax voorbereidde, werden er twee films van Luis Buñuel aan een 

vrijwel lege zaal in EYE vertoond: het controversiële L’age D’or en de documentaire Las 
Hurdes: Tierra sin Pan, Land zonder brood. Reden voor deze vertoningen van de Spaanse 

cineast, wiens filmscenario’s vaak minstens even surrealistisch zijn als de 2-3 van Moura, is 
de verschijning van Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, een ‘autobiografische’ animatie-

film over Buñuels leven ten tijde van de eerder genoemde films. 
Tekst /// Max van Zon    Beeld /// Las Hurdes: Tierra sin Pan 

Buñuel

Wat ook niet echt uiting krijgt in de ani-
matiefilm zijn de ideologische motieven 
van Buñuel om de documentaire te maken. 
Spanje was toendertijd nog maar twee jaar 
een democratie en conservatieve en fascisti-
sche stemmen galmden al door de plenaire 
zaal: in 1933 werd er een rechts-religieuze 
meerderheid gevormd. Terwijl in het eerste 
biënnium van de republiek volop werd ge-
investeerd in onderwijs en armoedebestrij-
ding, werden de progressieve tendensen nu 
afgebouwd of zelfs verboden. 
  
Goed voorbeeld is het afbouwen van de ‘mi-
siones pedagógicas’, een project dat werd 

gefinancieerd door de overheid, waarin 
groepjes vrijwilligers door de rurale, ar-
mere gebieden van Spanje trokken met 
filmprojectoren en lesboekjes op zak om de 
bevolking te onderwijzen en tegelijkertijd 
te vermaken. Dit werd door de nieuwe over-
heid uiteraard als linkse ‘anti-katholieke’ 
propaganda bestempeld. Ook Tierra sin Pan 
werd niet onberoerd gelaten en onder het 
nieuwe regime verboden. Tijdens de Spaan-
se burgeroorlog werd de film door Repu-
blikeinen ingezet voor propagandistische 
doeleinden: hoe zouden Franco’s troepen 
de bevolking van gebieden als Las Hurdes 
kunnen verlichten?

Hoewel Buñuel ten tijde van de Spaanse Re-
publiek voornamelijk in Parijs verbleef, was 
hij fel betrokken in de politieke strijd. Dat 
was ook grotendeels de reden voor het ma-
ken van Tierra sin Pan: de enige manier om 
de armoede uit te roeien was door middel 
van goede, landelijke onderwijsprogram-
ma’s. Met zijn film pleitte hij voor de herin-
voering van het beleid van de eerdere over-
heid. Een beetje propaganda maken is af en 
toe ook niet verkeerd. 
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Daar hoorden zij 
engelen zingen

In gesprek met Fabian Nagtzaam 
over AFC Ajax

Dit was het jaar van Ajax. Het jaar 
waarin de beker werd gewonnen, 
de club eindelijk de 34e titel ver-

overde en hoge ogen gooide in Europa. Maar 
het verhaal, het sprookje en de nachtmerrie, 
begint eigenlijk twee seizoenen geleden in 
mei 2017. Toen bereikte Ajax onder leiding 
van Peter Bosz de finale van de Europa Le-
ague. Manchester United was de tegenstan-
der. Hoewel de wedstrijd kansloos werd 
verloren met 2-0, was de stemming uitbun-
dig. Voor het derde jaar op rij won Ajax geen 
prijs, maar het team had zich wel van zijn 
beste kant laten zien. Ze speelden leuk voet-
bal en ook al werd er niet gewonnen, er was 
weer hoop voor het volgende seizoen. Het 
speeljaar 2017/2018: dát zou het seizoen 
van Ajax worden. Iedereen geloofde er heilig 
in. Tot 8 juli 2017. Tijdens de voorbereiding 
op het seizoen werd Abdelhak Nouri tijdens 
een oefenduel tegen Werder Bremen getrof-
fen door een hartstilstand. De twintigjarige 
middenvelder bleek hier uiteindelijk ern-
stige en blijvende hersenschade aan over te 
hebben gehouden. Fabian herinnert het zich 
nog goed. 

‘Abdelhak was Ajax. Alles wat in Abdelhak 
zat, was Ajax. De branie, de techniek, de lach.
Opgegroeid hier op de Toekomst. Van jongs 
af aan al bestempeld als een groot talent. 
Onze Messi. En die werd in één keer eruit 
gerukt. Toen hij neerviel, wist ik ook met-
een dat het seizoen niet meer goed zou ko-
men. Want plots was hij er niet meer bij. In 
de kleedkamer was een stoeltje leeg, bij de 
lunch was een stoeltje leeg, in de bus was 
een stoeltje leeg. Daar word je als trainer 
niet voor opgeleid. Dat heeft een gigantische 
impact op zo’n jonge spelersgroep.’

Het kwam ook niet meer goed. In augustus 
werd Ajax in de voorronde van de Champi-
ons League uitgeschakeld door OGC Nice 
en ook de poulefase van de Europa League 
werd niet bereikt. De ploeg speelde wissel-
vallig en op 20 december schopte FC Twente 
door middel van penalties Ajax uit het KNVB 
Bekertoernooi. De huidige trainer, Marcel 
Keizer, werd in de winterstop op non-actief 
gezet en aan het eind van het seizoen stond 
Ajax met lege handen. Een bittere pil. Fabian 
noemt het een pikzwart seizoen.

‘Ik loop al dertig jaar bij de club rond, maar 
een seizoen als dat…’

De komst van Utrecht-trainer Erik ten Hag 
als vervanger van Keizer halverwege het 
seizoen mocht niet baten. Vanuit alle hoeken 
was er kritiek. Op de club, op de spelers, op 
de trainer. De media waren op zijn zachtst 
gezegd niet positief over Ajax.

‘Supporters mogen emoties hebben. Sup-
porters mogen oordelen. Die kopen een 
kaartje, komen in het stadion. Die mogen 
altijd oordelen. Dat die negatief zijn, een 
bepaalde mening hebben, daar heb ik alle 
begrip voor. Maar vanuit de media verwacht 
ik toch wel dat zij objectief kijken naar hoe 
een bepaalde speelstijl wordt gehanteerd en 
op welke manier de directie van Ajax en de 
mensen die hier werken proberen om die 
club uiteindelijk in de vaart der volkeren 
te laten opstomen. En dat gebeurde op dat 
moment niet.’

Maar het bracht uiteindelijk wel een omme-
keer. Want plots was het augustus 2018 en 

Als kleine jongen pakte hij al de tram naar Stadion De Meer in Amsterdam. Wedstrijdje 
Ajax kijken. Niet in het sfeervak, want dat vond mama niet leuk. Maar stiekem toch gewoon 
wel, want wat niet weet, wat niet deert. Fabian Nagtzaam is een Ajacied in hart en nieren, 
trouw deel van de F-side én directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax. Hij is 
dé verbindende factor tussen de club en de supporters. Ik sprak hem over de laatste twee 

seizoenen en natuurlijk het Europese avontuur. Van een seizoen waarin niets lukte, naar een 
seizoen waarin alles opeens mogelijk was.

Tekst & Beeld /// Danielle Kliwon
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plaatste Ajax zich voor de groepsfase van de 
Champions League. ‘Drie voorrondes, begin 
er maar aan!’

‘Het ontplofte hier. We hadden ineens tien-
duizend leden erbij. Dat was niet eens ge-
beurd toen we in de Europa League-finale 
stonden. Die Champions League was ma-
gisch. Wij moesten als Amsterdammers 
enorm wennen aan het accent van Erik, aan 
zijn aanpak. De club moest ook wennen aan 
Erik en zijn staf. We hadden natuurlijk ook 
de verwachting dat hij ons na de winterstop 
kampioen zou maken. Maar de resultaten 
waren er niet naar. Dat is wel heel snel om-
geslagen aan het begin van dit seizoen. Want 
de successen kwamen meteen. We plaatsen 
ons gelijk voor de Champions League en als 
je het vergelijkt met het jaar ervoor, is dit het 
seizoen geweest waarin vanaf begin af aan 
de zon scheen.’

‘Alle puzzelstukjes leken dit seizoen in  
elkaar te vallen. Ten Hag had hier ook een 
groot aandeel in. Hij is naar Amsterdam  
gehaald om Ajax enthousiast en attractief te 
laten voetballen en dat heeft hij gedaan. Het 
is misschien niet het Ajax-systeem, de 4-3-3 
met de punt naar voren, maar op zijn ma-
nier, met zijn manier van voetballen, is het 
hem toch gelukt om Ajax weer mooi te laten 
spelen en Europees succes te boeken. Want 
dat was zijn opdracht: Ajax weer een Euro-
pese club maken. Dat is toch wel gelukt.’

De reis door Europa was een gekkenhuis. 
Na de groepsfase lootte de club Real Madrid 
als tegenstander. Een bekende tegenstander 
waar Ajax de afgelopen tien jaar niet van 
wist te winnen.

Thuis werd er met 1-2 verloren, maar uit 
gingen alle remmen los. In een kolkende 
Santiago Bernabéu werd Madrid met 4-1 
van de mat gespeeld. Ook van Juventus werd 
uit gewonnen.

‘De grootste club van de wereld. Daarvan 
verlies je thuis met 1-2. Dan verwacht je niet 
dat je daar uit nog even overheen gaat. Juist 
die gevoelens, dat je daarheen gaat zonder 
verwachting, en dan Madrid zo zoek speelt. 
Zo weg speelt. Wij hebben elkaar aan staan 
kijken in het vak, in Madrid. Mensen die el-

kaar niet kenden, vielen om elkaar heen. On-
geloof. Dat we gewoon de club die vier keer 
in vijf jaar de Europa Cup I wint zo alle hoe-
ken van het veld laten zien. Dat soort wed-
strijden, maar ook die in Turijn, daardoor 
verover je de wereld. Dat zal iedereen over 
de hele wereld hebben gezien. Dat was het 
Ajax-spel. Aanvallend. Avontuurlijk. Vanaf 
de eerste minuut erbovenop. Alles viel toen 
op z’n plaats. Dat was echt de allerbeste 
wedstrijd. Die 1-4, daar gaan wij het echt 
over dertig, veertig jaar nog steeds over heb-
ben. Dat was echt de mooiste wedstrijd van 
het seizoen.’

En toen waren daar de Spurs.

De bal is rond en het spel is pas gespeeld 
na het laatste fluitsignaal. Dat heeft Ajax 
ondervonden tijdens de Champions League 
halve finale thuiswedstrijd tegen Tottenham 
Hotspur. In officiële speeltijd stond het 2-2, 
een gelijkspel dat voor Ajax voldoende was 
om de finale van het miljoenenbal in Madrid 
te bereiken. Vijf minuten blessuretijd was 
het enige dat restte. In de zesennegentigste 
minuut, echter, na het laatste fluitsignaal, 
stond het team 3-2 achter. En de Europese 
droom spatte uiteen.

‘Als Ajax-supporter zijnde zit je in zo’n acht-
baan. Dat is gigantisch. De emotie vliegt alle 
kanten op. Toen wij hier kwamen in de Are-
na vonden we het kil en koud, helemaal niks. 
Het was te mooi, bij wijze van spreken. Het 
paste niet bij de club. Maar nu, na al die tijd, 
is het toch echt het huis van Ajax geworden. 
Geen theater, maar een echt voetbalstadion. 
En dat komt door historische momenten, 
kampioenschappen, de beker, maar ook 
wedstrijden zoals tegen de Spurs, die je dan 
op het laatste moment verliest. Dit soort 

wedstrijden horen erbij. Hoe pijnlijk ook.’

Als Onana geen tijd had gerekt, dan wel-
licht...?

‘En als Ziyech die bal niet op de paal schiet, 
zit hij erin. Wij hadden gewoon slimmer 
moeten zijn. We hebben hun de kans ge-
boden om toch nog die laatste aanval op te 
zetten.’

Berusting. Een traan heeft hij al gelaten, en 
met hem vele anderen. Tijd om de rug te 
rechten en weer vooruit te kijken.

‘We zijn weer trots op de stad. We zijn weer 
trots op de club. En dat dat nu weer terug 
is na al die jaren, want we hebben echt hele 
lastige seizoenen gehad. Dat dat nu weer te-
rug is, is de pure winst van dit jaar. De dub-
bel is prachtig, maar zeker ook dat we nu 
met z’n allen weer met de borst vooruit op 
vakantie kunnen in Europa. Of je nu in Lloret 
de Mar op het strand ligt, of in Griekenland 
of op de Veluwe. Iedereen heeft het gezien. 
Iedereen heeft het over Ajax. En dat is wat 
wij als supportersvereniging natuurlijk wil-
len. Die trots voor de club.’

Dit wil je toch eigenlijk ieder jaar?

‘De Champions League is gewoon het niveau 
waar Ajax thuishoort. Dat is waar wij naar 
streven. Daar doen wij alles voor. Het is het 
podium waar Ajax thuishoort. De uitstraling 
van de Champions League past bij Ajax en 
vice versa. En dat je dan zo’n uniek seizoen 
draait, dat is prachtig, maar wij moeten in 
principe elk jaar gewoon Champions League 
spelen. Net als Barcelona dat doet, net als 
Juve dat doet, net als Paris Saint-Germain 
dat doet.’

Grote namen, groot geld. Geld dat Ajax niet 
heeft.

‘We hebben niet, ondanks dat we een goed 
gevulde portemonnee hebben, de centen 
die clubs als Manchester City, Paris Saint-
Germain, Barcelona, Madrid hebben. Wij 
zijn een zelfstandige club, geen particuliere 
eigenaar. En dat is redelijk uniek in Europa. 
City is particulier tegenwoordig, United is 
in handen van aandeelhouders, maar Ajax 

is nog steeds een zelfstandige club. En dat 
zullen we te allen tijde blijven. De jeugd-
opleiding is de levensader van onze club. 
Donny [van de Beek] is hier een voorbeeld 
van, maar zo zijn er nog velen te noemen die 
vanuit de jeugd doorbreken en ook geld op-
brengen voor de club. Dus als wij de beste 
jeugdopleiding van de wereld hebben, dan is 
voor de komende tientallen jaren ons kostje 
gekocht. En dat is ook de enige mogelijkheid 
om Europees te kunnen concurreren.’

‘Mensen hebben daar respect voor. Die 
waarderen dat. Het doorbreken van de  
gevestigde orde. Madrid die vier keer in vijf 
jaar tijd de Europa Cup I wint is niet goed 
voor het voetbal. Nu ook, twee Engelse fina-
les [Champions League en Europa League]. 
Dat is niet goed voor het voetbal. Heel Eu-
ropa had liever Ajax daar zien staan.’

Ook David Neres was in de Champions Le-
aguewedstrijden een verademing. Een jaar 
geleden noemde men hem nog een miskoop, 
maar inmiddels ‘danken we je moeder die 
jou gebaard heeft’, zo schreeuwde Sierd de 
Vos na de 2-0 van Neres tegen Madrid.

‘Het is gewenning bij David. Hij kwam in de 
winterstop naar Nederland, het kille, koude 
Nederland. Wordt op IJburg neergezet, nou, 
daar wil je niet dood gevonden worden. 
Kom je van de Copacabana en dan kom je 
hier en dan denk je: wat doe ik hier? Wen-
nen aan het spel, nieuwe trainer, nieuwe 
spelers om je heen. Een half jaar later is die 
jongen goud waard gebleken. Overmars en 
zijn scouting hebben dat veel eerder gezien 
dan de gemiddelde supporter. Ook ik dacht 
in het begin: is dat nou die jongen die wij 
voor veertien miljoen uit Brazilië hebben 
gehaald? Nu blijkt hij dit dubbel en dwars 
waard te zijn.’

Een van de beste spelers van Ajax?

‘De beste speler van Ajax is hét team. Je kan 
elf goede spelers hebben, maar dit is ook 
echt een vriendenteam geworden. Zowel 
binnen als buiten het veld. En dat merk je 
aan alles. De arbeid die ze op het veld leve-
ren voor elkaar. Hakim die de gaten dicht 
loopt voor Mazraoui. Nico die goed valt. Het 
is echt hét team. En als je echt vraagt naar 
een speler die er bovenuit steekt, dan ga je 

al heel snel richting Hakim, richting Tadic. 
Mede dankzij hun doelpunten, mede dankzij 
hun assists, mede dankzij hun acties waar-
voor je naar het stadion komt. Maar goed, 
Frenkie heeft ook een fantastisch seizoen 
gedraaid. Daley is ook opgestaan. Kind van 
de club. Geboren en getogen binnen de club, 
die haal je terug uit Manchester en hij is cru-
ciaal geweest binnen het team dit seizoen. 
En zo noem ik er weer één. Ik kan iedereen 
wel opnoemen, maar het is echt het team. 
De ervaring en de jeugdige onbezonnenheid 
van deze jongens: die hebben dit seizoen ge-
woon fantastisch gemaakt.’

Een fantastisch seizoen dat nu ten einde is. 
Toch een beetje een dubbel gevoel of…?

‘De wond van Spurs is groot. Die is echt 
groot. Die zal zeker nog even blijven.  
Maar de dubbel pakken in een seizoen is  
gewoon uniek. De schaal terug na vijf jaar. 
De beker weer terug na negen jaar. En dat 
allemaal in één seizoen. Dat is wel waar wij 
het allemaal voor doen als supporters- 
vereniging zijnde. Dus de blijdschap over-
heerst. Absoluut.’ 
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BIJ AJAX IS GOED, 
NIET GOED GENOEG. 

HET MOET ALTIJD 
BETER. WIJ WILLEN 

DE ALLERBESTE 
ZIJN. MET ALLES
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Haastig loop ik vanaf het Rokin door de Warmoesstraat 
richting de Prins Hendrikkade. Zigzaggend door groepen 
toeristen met rolkoffers, keihard bellende fietsers en langs 

toeristische trekpleisters, kom ik uiteindelijk aan op de plek van be-
stemming: café Dwaze Zaken. 

Café Dwaze Zaken is het startpunt van de rondleiding waaraan ik 
deelneem. Een rondleiding over de Zeedijk en door het wallenge-
bied. Maar dit is niet de doorsnee stadstour die veel meer mensen 
dan is toegestaan langs de sekswerkers leidt - alsof zij een attractie 
zijn. Ik ga mee met een rondleiding van Amsterdam Underground, 
die Amsterdam laten zien door de ogen van ex-daklozen. 
Amsterdam Underground is een organisatie die rondleidingen or-
ganiseert over de jaren 70 en 80 waarin Amsterdam met een groot 
drugs- en criminaliteitsprobleem te kampen had. De Zeedijk en het 
aangrenzende wallengebied waren in die tijd totaal verkrot en ont-
zettend gevaarlijk vanwege de vele drugsgebruikers en dealers. De 
gidsen hebben zelf een verleden als dakloze en drugsverslaafde, en 
kunnen dan ook als geen ander een inkijkje geven in het leven op 
straat in Amsterdam.

‘Die verrekte balletjes heroïne’
Aangekomen bij café Dwaze Zaken zie ik al een aantal andere men-
sen wachten die waarschijnlijk ook met de rondleiding mee gaan. 
Ik concludeer dat het leven van de straat voor hen net zo’n ver-van-
mijn-bed-show is als voor mij. Maar dat is dan ook waar deze rond-
leiding voor is: om vooroordelen te doorbreken, mensen een andere 
kijk op daklozen en prostitutie te geven en om een kant van Amster-
dam te laten zien die ze nog niet kenden.

Wij hebben de eer om rondgeleid te worden door gids Michel; een 
man van 49 jaar die al zo’n twintig jaar van de drugs af is en zijn 
leven op de rails heeft. We mogen hem alles vragen, hij is heel open 
over zijn drugsverleden. ‘Mijn ellende waren die verrekte balletjes 
heroïne’, begint hij te vertellen. ‘Ik heb echt gespeeld met m’n leven, 
maar het interesseerde mij ook niet meer toen ik dakloos was, niet 
meer wakker worden vond ik ook prima.’ Om aan die drugs te komen 
bracht hij jarenlang hosselend door. ‘Je zorgde dat je altijd genoeg 
geld had voor drugs, en dat kwam uit de zakken van mensen zoals 
jullie. Ik was geen straatrover maar ik was wel een crimineel. Daar 
ben ik niet trots op, maar jullie wilden ellende horen dus dan krijg 
je ellende, weet je.’ 
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‘Het lijkt net een film als je dit zo hoort’, merkt iemand op een gege-
ven moment op. ‘Ja misschien voor jullie wel, maar die film was voor 
mij gewoon echt’, antwoordt hij terwijl we de Zeedijk in lopen. 

‘Openlucht gekkenhuis’
De Zeedijk, die vanaf de Prins Hendrikkade naar de Nieuwmarkt 
loopt, was in de jaren zeventig en tachtig berucht als het centrum 
van drugshandel. Mensen wilden er letterlijk en figuurlijk niet dood 
gevonden worden. De huizen waren er dichtgetimmerd en zelfs po-
litie durfde er niet meer te komen. Mensen werden zomaar op straat 
doodgestoken of beroofd van hun spullen en kleding. ‘Dat noemden 
we vroeger “stofzuigen”; als je gestofzuigd werd dan had je niks meer.’

Er fietst een aantal keer dezelfde man langs, verward, in zichzelf pra-
tend en blazend op een mondharmonica. ‘Vroeger zat de buurt vol 

met dat soort mensen’, reageert Michel. ‘Het was eigenlijk een open-
lucht gekkenhuis met allemaal drugsverslaafde debielen.’

Onze volgende stop is bureau Warmoesstraat. Voor liefhebbers 
van Baantjer een bekend fenomeen. Het politiebureau aan de War-
moesstraat moest vier straten in toom houden. Daarnaast was het 
het meest corrupte politiebureau dat we ooit in Nederland hebben 
gehad. Michel vertelt dat hij er meerdere keren is geweest. ‘Ik zat niet 
in de boeken van Baantjer. Meestal zat ik in mijn kantoor beneden, en 
dat was zo’n kantoor met zo’n hele dikke stalen deur die je niet zelf 
kunt opendoen, weet je wel. Een cel.’    

Dat Michel de buurt op zijn duimpje kent blijkt ook uit alle bekenden 
die hij tijdens de rondleiding tegenkomt en vriendelijk begroet: ‘Hé 
man alles lekker? Hou je taai hè kerel! Rustig aan man! Mazzel!’ Even 
verderop passeren we een dakloze zittend op een stoepje die hem 
vertelt dat het zo ontzettend koud geweest is. ‘Verdomme man, maar 
nu gaan we de goede kant op hopen we hè, fijne dag!’ En tegen ons 
als we verder lopen: ‘Is toch pure ellende, dat soort mensen krijgt 
gewoon geen hulp. Hij zit daar al meer dan tien jaar hè.’ 

Overlast van de straat
Ondertussen zijn we aangekomen bij het Oudekerksplein, een gebied 
waar veel sekswerkers achter de ramen staan. Ook het kantoor van 
PROUD, de belangenvereniging voor en door sekswerkers in Neder-
land is hier gevestigd. De vereniging verdedigt sekswerkers onder 
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Het leven van de straat
Amsterdam door de ogen van ex-daklozen. Amsterdam Underground organiseert 
rondleidingen waarbij de gidsen je uit eigen ervaring vertellen over het leven op 
straat. En dat is niet mals. ‘Jullie wilden ellende horen, dus dan krijg je ellende.’

Tekst & Beeld /// Eva Essers

ER WORDT HELEMAAL 
NIETS GEHANDHAAFD IN 

AMSTERDAM, BEHALVE ALS 
EEN ZWERVER MET EEN 

BLIKJE BIER OP STRAAT ZIT
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E en tikkeltje zenuwachtig, alsof je 
begint aan de allereerste dag van de 
middelbare school, stapte iedereen 

de introductiedagen in. Ik liep wat rondjes 
op zoek naar vrienden voor het komende 
half jaar in Edinburgh. Op een moment vind 
je ze toch, die vrienden. Inmiddels bijna een 
half jaar verder loop ik rond met een aantal 
Denen, een Oostenrijker, een Duitser, een 
Zweedse en ja, zelfs een Nederlander. Van 
salsalessen tot tripjes naar de Highlands, 
elke kans tot activiteit grijpen we aan. Bijna 
elke middag lunchen we samen, en komt 
iedereen met z’n eten naar de afgesproken 
plek. Zo hadden we vrijwel iedere dag een 
pauze van de colleges en werkgroepen. Qua 
interesses en studies verschillen we van 
elkaar, maar daardoor is er veel om over te 
praten. Ik denk dat ik nog nooit zulke lange 
lunchpauzes heb gehad, daar had ik thuis 
nooit tijd voor. Ik heb me vrijwel meteen 
aangemeld voor een aantal societies. Die kun 
je het beste zien als hobbygroepjes. Zo zat ik 

bij de salsa- en yogasociety. Er waren er nog 
veel meer, 280 om precies te zijn. Kies daar 
maar eens een leuke uit. Ik heb mijn mail bij 
minstens 30 van die groepjes achtergelaten 
(gelukkig heb ik een aparte mail voor de 
uni…). Het bezorgde ons wel veel poten-
tiële activiteiten: feestjes, weekendjes weg, 
comedy avonden, pubquizzen, noem maar 
op.

Om een goed beeld te geven, is hier een 
kleine greep uit mijn leven als uitwisse-
lingsstudent: de Schotten eten graag haggis, 
neeps and tatties en drinken graag whisky. 
Nu is de halve groep vegetarisch en is 
whisky zeker niet ons favoriet. Dus dat was 
een uitdaging. Eerst gingen we op zoek naar 
vegan Haggis (normaal wordt dat gemaakt 
van de restanten van schaapsvlees), waarna 
we aan de slag zijn gegaan. Het was die dag 
een internationale feestdag, waar een aantal 
tradities aan vast zaten. De host, gelukkig 
was ik dat niet, moest in een Schots accent 

een toedracht houden, waarna we konden 
eten en drinken. De whiskyproeverij hebben 
we bewaard voor een ander moment. Waar 
ik nog het meest van opkeek waren mensen 
die op ‘bezems’ door de The Meadows (hét 
park in Edinburgh) rondrenden. Ze bleken 
Quidditch te spelen, het bekende spel uit 
de Harry Potterboeken. Het was ontzettend 
vermakelijk om een middagje in het park te 
liggen en dit spel te observeren. Ook dit was 
een van de societies. Zo zie je maar dat er 
voor iedereen wel wat te doen is. 

Het is heel gek om in een land te komen met 
een compleet lege agenda. Je hebt geen 
baan, er zijn vrij weinig contacturen en 
daarbovenop heb je ook geen familie of 
vaste vriendenclub achter de hand. Gelukkig 
zitten alle uitwisselingsstudenten in het-
zelfde schuitje en dit schept een band. 
Iedereen wordt heel hecht met elkaar en 
dan heb je ze toch gevonden, die vrienden. 

Highlands, Harry Potter en Haggis 
In deze rubriek delen studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen 

hun ervaringen van uitwisselingen met universiteiten in het buitenland.
Deze maand Anne Chatrou vanuit Schotland. 

Tekst /// Anne Chatrou    Beeld /// Imke Chatrou  
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andere in de discussie of prostitutie ‘wel of niet strafbaar gemaakt 
moet worden’. Sekswerkers vrezen dat het alleen maar onveili-
ger gaat worden, en dat het geweld tegen vrouwen gaat toenemen, 
wanneer betaalde seks verboden wordt. Weer een typische kwestie 
waarbij je als buitenstaander je vooroordelen aan de kant moet zet-
ten om het te kunnen begrijpen. ‘Je moet met mensen praten die uit 
het circuit komen, zij weten waar ze over praten, niet met een of an-
der groepje mensen dat in Wassenaar geboren is.’

Daarnaast zijn er nog andere problemen waar de buurt tegenwoor-
dig mee te maken heeft. Zo is het verboden om sekswerkers te filmen 
en fotograferen, maar toch passeren we genoeg mensen die zich daar 

niet aan houden. Ook lijken we de enige groep die kleiner is dan vijf-
tien man; het toegestane aantal mensen dat een gids er mag rondlei-
den. ‘Er wordt helemaal niets gehandhaafd in Amsterdam, behalve 
als een zwerver met een blikje bier op straat zit. Die junk moet dan 
honderd euro betalen, terwijl er zuipboten voorbijvaren helemaal 
vol met alcohol.’

Eén van de laatste stops is inloophuis Princehof midden op de Wal-
len. Een plek waar je spuiten om kunt ruilen, en waar ze een gebrui-
kersruimte hebben. Het gebouw is geopend in de jaren 80 om de 
verspreiding van hiv en andere ziektes te voorkomen. ‘Het doel is 
om de overlast van de straat te halen. Dat heeft deze buurt veel beter 
gemaakt. Vroeger lagen hier op straat overal naalden en mensen op 
stukken karton.’ De deur gaat open en er komt een vriendelijke man 
naar buiten die meteen enthousiast begint te vertellen: ‘Ik heb een 
buitengewoon geweldige baan met het zorgen voor daklozen. We 
werken hier aan de beste projecten, ondersteund door de overheid.’ 
Wanneer de man weer is doorgelopen, vertelt Michel: ‘Hij heeft ook 
nog een beetje drugsproblemen, maar het gaat wel goed met hem.’

Dankzij onder andere Princehof is de buurt er tegenwoordig weer 
een stuk beter aan toe. ‘Stadsherstel, restauratie en cameratoezicht 
hebben de buurt er weer bovenop geholpen.’ Al die toeristische trek-
pleisters die zich er nu hebben gevestigd moeten we misschien ook 
maar voor lief nemen. ‘Nu zie je dat er weer leuke winkeltjes komen, 
wel veel pannenkoeken met Nutella, maar vroeger was alles in deze 
buurt shit.’ 

REPORTAGE



Je hebt wel eens gezegd dat radio al 
snel een toneelstukje wordt. Waarom 
vind je dat?
Zeker bij kortere interviews bestaat er de 
neiging om de vragen van tevoren door te 
spreken met de gast. De presentator werkt 
dan een helemaal uitgetypt interview punts-
gewijs af. Daar voelen ze zich misschien 
comfortabel bij, maar het is best wel een 
saaie vorm. Als je een uur lang interviewt 
kan dat ook helemaal niet. Je kan dat hele-
maal niet voorspellen.

Wanneer vind je een interview geslaagd? 
Waardevol?
Eigenlijk als iets blijft hangen. Als je iemand 
in een uur hebt leren kennen. Dat is het doel: 
het gevoel dat je de essentie van iemand te 
pakken hebt gekregen. Bijna als een portret-
fotograaf, wanneer die een foto maakt en 
denkt: Ja, dit pakt hem!

Is dat dan afhankelijk van of die persoon 
jou zelf interesseert?
Ik denk dat als je iemand echt niet interes-
sant vind dat het ook nooit een goed inter-

view kan worden. Door het interview moet 
iemand je ook wel gaan interesseren. Van 
goh, wat een leven, wat een bestaan.

Je hebt grootheden aan tafel gehad. Vind 
je de terughoudende rol van een journa-
list wel eens lastig?
Ik hoef niet meer zo op de voorgrond. In in-
terviewen zit wel een soort bescheidenheid 
die je moet hebben. Aan de andere kant stel 
ik me vrij gelijkwaardig op aan die ander. Ik 
geef gewoon mijn mening en ga het gesprek 
aan. Soms vertel ik spaarzaam iets over me-
zelf, dus dan hou ik me helemaal niet zo in. 
Maar van die interviewers die het antwoord 
een irritante onderbreking van hun gesprek 
vinden, daar hou ik helemaal niet van. 

Welke collega-interviewer bewonder je 
echt? 
Ik vind Wilfried de Jong eigenlijk gewoon de 
beste. Omdat hij twee achtergronden heeft, 
namelijk de journalistiek en het theater. Hij 
weet altijd theatrale elementen aan zijn in-
terviews toe te voegen. Zijn interviews zijn 
altijd inhoudelijk goed, maar er zit ook een 
entertainend element in. Hij heeft een los-
heid, waardoor hij nooit een functionaris 
wordt.

Je maakt nu al zo’n twintig jaar pro-
gramma’s, voor radio en tv. Zijn er 
dingen die je heel anders aanpakt dan 
vroeger?
 Ik was nooit zo’n groot talent die alles 
in een keer goed deed. Als ik iets voor het 
eerst deed was het altijd een beetje ‘meh’. In 
het begin las ik een tekst echt veel te snel, 
als een soort sneltrein. Daar stond dan vier 
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Op een zonnige lentedag in een Leids 
koffietentje ontmoeten we elkaar. 
Pieter lijkt er vaak te komen en be-

groet ook de andere aanwezigen. Later ver-
telt hij me dat hij om de hoek aan de gracht 
woont. Als we onze koffie hebben gekregen 
vraag ik hem of het onwennig is om nu eens 
de positie van geïnterviewde te hebben. ‘Ik 
zit liever aan de andere kant.. Dat vind ik 
een makkelijkere, dan heb je de voorsprong.’ 

Je hebt al veel interviews gedaan, blijft 
het je nog elke avond verrassen?
Ja, dat is wel het streven in ieder geval. Als 
je het voor jezelf veilig gaat houden moet je 
stoppen. Natuurlijk is het niet elke avond 
dat je totaal verrast wordt, maar dat gevoel 
van spanning moet er wel inzitten. Er is al-
tijd een punt waarop het niet meer veilig is. 
Alsof je op de hoge duikplank staat en denkt: 
ga ik dit echt doen? Dat is waar je moet zien 
te komen, die ene vraag die je eigenlijk net 
niet durft te stellen.

Welke interviews zijn je bijgebleven? 
Die van vorige week vond ik heel spannend, 
en de zwaarste: met de vader van Anne Fa-
ber.

Zijn er dan vragen die je niet stelt? Dat je 
je inhoudt als journalist?
In dit geval was er een weloverwogen be-
sluit de gruwelijke details van de misdaad 

weg te laten. En dat was heel dubbel. Hij 
wilde aan de ene kant dat iedereen van deze 
details wist, zodat de hele maatschappij er-
over kan oordelen. Aan de andere kant wil 
je liever niet dat ze bekend worden. Ik vond 
het niet aan mij om daar naartoe te werken, 
daar blijven we weg. Het is een dubbel ge-
voel; je censureert als het ware de misdaad. 
Voor Wim Faber voelde het als wegkijken: 
het niet willen weten van de details is een 
vorm van wegkijken.

Dit is eigenlijk een van de weinige keren dat 
het de dagen erna door mijn hoofd spookte. 
Dat ik het echt ook persoonlijk zwaar vond. 
En ik heb nog alleen maar een interview af-
genomen. Hoe leef je verder als je ultieme 
nachtmerrie is uitgekomen? Je hoorde dat 

hij zocht waar hij nog grip op het leven kon 
houden, terwijl je voelt; je hebt geen con-
trole, en die gaat er ook niet komen. Als het 
voor mij al zwaar is, wat moet die man dan 
hebben doorstaan. Om dat te doen, ben je 
niet meer strikt een neutrale vragensteller. 
Ik ben het vaak ook wel hoor. Dan word ik 
wakker en dan denk ik: Wie was er gisteren 
ook alweer de gast?

Heb je een ritueel ter voorbereiding op je 
interview?
Het is allemaal best wel een ritueel. Ik begin 
altijd gewoon met de aanleiding; met het le-
zen van het boek of het kijken van de film of 
voorstelling. Dan ben ik helemaal onbevan-
gen. Vanuit daar ga ik kijken: wie is diegene? 
Wat heeft hij nog meer gemaakt? Dan ga ik 
de vervolgboeken lezen of oude films kijken. 
Dan pas ga ik oude interviews lezen en over-
leggen met de redactie: ik zou dit wel willen 
weten, kun je dat nog uitzoeken? 

Soms is bij iemand een soort ‘copy paste’ 
ontstaan. Dat het altijd over hetzelfde gaat, 
terwijl je denkt, dat is helemaal niet meer 
interessant. Vaak kopiëren journalisten el-
kaar ook een beetje. Doe ik ook wel eens 
hoor; als iemand een ontzettend leuke vraag 
stelt haal ik mijn neus er ook niet voor op. Je 
moet er wel op letten dat je niet kopieert om 
het kopiëren, terwijl het eigenlijk routine is 
geworden, of oud zeer.
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IN GESPREKIN GESPREK

ER IS ALTIJD EEN 
PUNT WAAROP HET 

NIET MEER VEILIG 
IS. ALSOF JE OP DE 
HOGE DUIKPLANK 

STAAT EN DENKT: GA 
IK DIT ECHT DOEN?

ZE WORDEN 
AFGEREKEND OP 

EEN CIJFERTJE, 
MAAR NIEMAND 

DIE OOIT DE VRAAG 
STELT: WAS HET 

BELANGWEKKEND?

Het interview als portretfoto

Tekst /// Rosa Uijtewaal    Beeld /// Benjamin Schoonenberg
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Journalist en presentator Pieter van der Wielen (1974) presenteert sinds 
2014 het succesvolle radioprogramma Nooit meer Slapen van de VPRO, waarvoor 
hij de Zilveren Reismicrofoon won in 2015. Tijd om de bal terug te kaatsen; tijd 

voor een interview met Pieter van der Wielen.
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minuten voor en dan had ik in anderhalve 
minuut die hele tekst erdoorheen gejast. Ik 
heb daar ontzettend hard aan gewerkt met 
een leescoach om dat onder controle te krij-
gen. Het ging pas weg toen ik ophield er een 
probleem van te maken, toen ik zei: ‘Ik lees 
gewoon snel, wen er maar aan. ‘

Ik hoef nu niet meer te scoren. In het begin 
toen ik een tijd invaller bij allemaal pro-
gramma’s was wel. Dan mocht je eens in de 
maand een programma doen en dan wil je 
dat heel goed doen, dat zit je alleen maar 
dwars. Nu ik een dagelijks programma heb 
denk ik: Als het vandaag niet geweldig is, 
dan is het morgen wel een tien.

Wat moest er dan gewonnen worden?
Ja, een spannende uitspraak of een soort dis-
cussie aangaan. Bij televisie was dat vaak zo. 
Ik moest dan een heel kritisch interview 
houden met een of andere vastgoedmake-
laar en dan werd me gezegd: je moet hem 
helemaal afmaken. Dan stond ik tegenover 
die man en dacht ik: Nee, die man heeft 
ook gewoon zijn verhaal. Volgens mij ligt de 
waarheid veel gecompliceerder dan dat.

Prefereer je radio boven televisie? 
Een uur interviewen, dan kom je bij de ra-
dio uit. Dat gaat niet op tv. Daarbij is televi-
sie een soort voetbalcompetitie geworden. 
Twan scoort niet, Humberto scoort wel. Ze 
worden afgerekend op een cijfertje, maar 
niemand die ooit de vraag stelt: Was het be-

langwekkend? Was het memorabel? Was dit 
integer?  Het is een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid. 
Je bent van wetenschapsprogramma’s 
naar cultuur gegaan. Waarom die keuze?
Ik werd voor wetenschap gevraagd en ik 
wist er verder niks van af. Het was toen 
traditie dat het gepresenteerd werd door  
mannen met baarden, die zelf een soort  
Darwin waren . Met mijn onbevangenheid 
had ik eigenlijk best een voordeel. Maar na 
een gegeven moment merk je dat je dingen 
al wel een beetje weet. Bovendien voelde het 
ook een beetje als een uit de hand gelopen 
grap toen ik werd uitgenodigd om kwan-
tummechanica in andere programma’s uit te 
leggen. Daarvoor moet je mij echt niet heb-
ben.

Cultuur vind ik eigenlijk veel interessanter, 
en een stuk spannender voor een interview. 
Bij wetenschap kun je altijd terugvallen 
op die feiten, op de ‘Wie? Wat? Waarom?’-
vragen. Je hoeft nooit bang te zijn dat een 
interview ontploft of misgaat. Als je met 
iemand over cultuur gaat praten, dan is die 
afgrond veel dieper. Er hoeft ook niet echt 
een antwoord te zijn. Soms is het heel in-
tuïtief: waar het vandaan komt of waar het 
persoonlijke begint of ophoudt. 

Vind je dat ook leuk aan je vak, dat je zo 
dichtbij mag komen?
Ja, dat is het leuke eraan, dat je heel veel 
mensen even meemaakt. Ik vind het oordeel 

eigenlijk ook niet zo interessant. Als een 
voorstelling mislukt is, kan het nog steeds 
heel interessant zijn en zal je misschien wel 
meer bijblijven dan wanneer die perfect ge-
slaagd was geweest.

Is perfectie in een interview niet ook 
saai? Als iemand op elke vraag perfect 
antwoord geeft, heb je je werk als inter-
viewer misschien niet goed gedaan?
Ja, precies, dan kom je ook niet op de plek 
waar het ingewikkeld wordt. Waar het 
schuurt of waar nog niemand is geweest. 
Dat is natuurlijk veel interessanter.

Wat ligt er nog voor je in het verschiet?
Ik ben bezig met een boek over wijn. Het is 
best moeilijk een boek over wijn te schrijven 
zonder geijkte woorden als afdronk te ge-
bruiken. Daar ben ik nu eigenlijk over uit: 
wijn is taal, het gaat over niks anders dan 
taal. Als je een woord gebruikt, dan wordt 
het een waarheid. Eigenlijk zou je Roemeens 
moeten leren en kijken of je dezelfde wijn 
lekker vindt. 

Pieter van der Wielen studeerde 
Geschiedenis aan de UvA en is sinds 
zijn studententijd radiomaker. Hij heeft 
vanaf 1999 gewerkt bij onder andere de 
NOS, NCRV en VPRO. Hij presenteerde 
wetenschapsprogramma’s zoals Hoe?zo! 
en Noorderlicht Nieuws. Sinds 2014 
presenteert hij Nooit meer slapen.

BEELDWinonah van den Bosch
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A Song of Ice and Fire, de boekenserie 
waar Game of Thrones op gebaseerd 
is, zit vol met literaire mechanis-

mes. Red herrings zetten de lezer constant 
op het verkeerde been door te misleiden en 
af te leiden, de kleine grapjes en referenties 
die in het verhaal verwerkt zijn (easter eggs) 
zijn leuke extraatjes en George R.R. Martin 
is een groot fan van het dramatische prin-
cipe Chekhov’s gun: als een element vroeg in 
het verhaal sterk benadrukt wordt, moet dit 
element later ook een belangrijke rol gaan 
spelen. De Night King en zijn White Walkers 
waren een Chekhov’s gun, wachtend om af te 
gaan en dood en verderf te zaaien in Weste-
ros, maar de producers van de show, Benioff 
en Weiss, hebben dat nu volledig om zeep 
geholpen. Onder hun leiding, zonder bron-
materiaal uit de boeken om uit te putten, 
delven karakterontwikkeling en intelligente 
verhaallijnen het onderspit. 

The Long Night
De White Walkers zijn een apocalyptische 
kracht. Althans, zo werden zij al vanaf de eer-
ste aflevering van seizoen één gepresenteerd. 
De katalysator die ervoor zal zorgen dat het 
hele rijk de handen ineenslaat om samen te 
strijden tegen de dreiging van uitroeiing. Een 
epische strijd ten behoud van de mensheid. 
The Long Night. Een episode die welgeteld 
82 minuten duurde en een opstapeling was 

van op z’n zachtst gezegd eigenaardige zet-
ten. Cavalerie als eerste lijn van verdediging, 
de slingerarmen vóór en niet achter de laat-
ste lijn van verdediging en de loopgraaf ach-
ter de Unsullied in plaats van ervoor: fouten 
waarvan het moeilijk voor te stellen is dat 
personages die eerder strijd hebben gevoerd, 
zoals Grey Worm, Tyrion Lannister en Davos 
Seaworth, deze zouden maken.

De rest van de episode was qua geloofwaar-
digheid niet veel beter. Bran Stark zat in zijn 
stoel in de Godswood en was compleet nut-
teloos, de slimste persoon die Arya kent, be-
sloot dat de Crypts of Winterfell de veiligste 
plaats waren om te schuilen tijdens het ge-
vecht tegen een leger van doden en Jon Snow 
schreeuwde tegen een draak.

Er is niets mis met personages die domme 
beslissingen maken. Kijk naar Ned en Robb 
Stark en Oberyn Martell. Alle drie hebben 
hun leven verloren door domme keuzes. 
Maar hun daden hadden consequenties en 
pasten binnen het narratief. De afgelopen 
twee tot drie seizoenen schijnt Game of 
Thrones noch consequenties noch een goed 
plot te kennen. Cersei kan de Sept of Baelor 
opblazen en niemand komt in opstand. Sam-
well Tarly steelt Heartsbane, de trots van zijn 
Huis, en vervolgens wordt daar nooit meer 
over gesproken. Jon Snow geeft het Noor-

den weg aan de aartsvijand, maar geen van 
de koppige Noorderlingen, behalve Lyanna 
Mormont en Sansa Stark, spreken hem tegen. 
En Bran zit in de Godswood terwijl iedereen 
om hem heen wordt afgeslacht, en doet niks. 
Geen consequenties, geen narratieve meer-
waarde.

Spektakel boven substantie
Visueel gezien is de show geniaal. Van King’s 
Landing tot Dragonstone tot Hardhome. De 
kostuums zijn geloofwaardig, de kastelen 
schitterend en de landschappen groots. Ra-
min Djawadi’s muziek is legendarisch en de 
cinematografie uitmuntend. Op het gebied 
van storytelling, echter, lijkt de show de af-
gelopen seizoenen te falen. Benioff en Weiss 
willen shockeren en consistentie en geloof-
waardigheid zijn daaraan ondergeschikt. Een 
scherp contrast met de boeken. Spektakel 
boven substantie: dat is wat de show is ver-
worden sinds seizoen zes.

De waanzin van Daenerys Targaryen die haar 
ertoe dreef King’s Landing te verwoesten met 
drakenvuur, kwam niet geheel onverwachts, 
maar voelde gehaast. Zonder duidelijk motief 
- de tollende bellen kunnen niet genoeg zijn 
om haar over het randje te duwen en eerder 
in de show meende ze niet te willen heersen 
over as - komt haar zondeval gekunsteld over. 
Ook rijst de vraag waarom ze bij aankomst in 

GELEZEN GELUISTERD GEZIEN

De Night King is dood. In de luren gelegd door een tienermeisje met een gouden 
dolk. Zeven seizoenen van opbouwen naar een desastreuze apotheose, want Winter 

is Coming, wordt afgedaan met een karatesprong die Michael Jordans beste dunk 
overtrof en een anticlimactische wisseltruc. De Night King is dood en het was een 
van de teleurstellendste momenten van de show, maar tegelijkertijd ook typerend 

voor wat Game of Thrones is geworden.
Tekst /// Danielle Kliwon    Beeld /// Bob Foulidis 

De Night King is dood: 
Game of Thrones ook
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Westeros niet meteen King’s Landing heeft in-
genomen. Ze heeft ruim vijftig schepen en de 
volledige stad én Red Keep verwoest met één 
draak. Dat kon drie seizoenen geleden toen 
ze nog drie draken had ook. Jaime Lannisters 
karakterontwikkeling komt net als Daenerys’ 
waanzin in een stroomversnelling terecht 
en brengt hem terug naar waar het allemaal 
begon: in de armen van zijn tweelingzuster. 
Maar niet voordat hij een ogenschijnlijk nut-
teloos gevecht voert met Euron Greyjoy, die 
op magische wijze aanspoelt op de exacte 
plek waar Jaime op dat moment is. Daenerys 
verliest in de vierde episode van het seizoen 
weer een draak, ditmaal Rhaegal, omdat ze 
‘vergeet’, aldus Benioff en Weiss tijdens Inside 
the Episode, dat de Iron Fleet bestaat, en Arya, 
schijnbaar de enige overlevende van de ver-
pulvering van King’s Landing, verlaat de stad 
op de rug van een wit paard dat uit as lijkt 
op te staan. Het is mooie televisie, maar door 
de absentie van een consistente verhaallijn 
heeft het weinig inhoud, waardoor zelfs een 
goede episode bezoedeld raakt.

Conflict wordt opzijgeschoven om direct 
door te gaan naar resolutie. Belangrijke za-
ken vinden buiten beeld plaats en de kijker 
krijgt slechts de nasleep te zien. Denk hierbij 
aan het gevangennemen van Missandei, San-
sa’s transformatie tot meester manipulator 
en aan Arya die ergens buiten beeld voorbij 
een heel leger van doden en White Walkers 
glipt om de Night King te vermoorden. Het 
lijkt alsof bepaalde zaken gebeuren, omdat ze 
moeten gebeuren, niet omdat het een logisch 
gevolg van het plot is. Er is geen opbouw. Het 
gezegde is ‘Show, don’t tell’, maar Benioff en 
Weiss doen exact het tegenovergestelde. Dit 
zorgt voor tegenstrijdigheid, ongeloofwaar-
digheid en inconsistentie. 

Een seizoen met meer dieptepunten dan 
hoogtepunten en plotgaten groter dan Dro-
gon, Rhaegal en Viserion bij elkaar. En dat zal 
de onfortuinlijke nalatenschap van de show 
zijn. Niet hoe geweldig het eruitzag, maar hoe 
tegenstrijdig, ongeloofwaardig en inconsis-
tent de laatste seizoenen waren. 

De Night King is dood. In duizenden stukjes 
uiteengespat. Hetzelfde geldt voor de show. 
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Het onderwijs kampt met vele problemen, werd duidelijk 
toen op 15 maart duizenden leraren zich verzamelden 
op het Malieveld in Den Haag. Met de hoge werkdruk, het 

schamele salaris en het drukkende lerarentekort hebben docenten 
en het onderwijs dat ze verzorgen het vaak zwaar te verduren. Er 
is veel kritiek op de kwaliteit van docenten en scholen en daarnaast 
kampen vele takken van het onderwijs met een verergerend imago-
probleem. De prestatiemaatschappij hijgt in de nekken van de toe-
komstige wereldveranderaars in de schoolbanken. Hoe beïnvloedt 
dit ons beeld van een waardevolle opleiding en welke waarden stel-
len we voorop in ons onderwijs?      

Klassikale campagne
Dat de problemen in het onderwijs veel verder reiken dan het lera-
rentekort weet ook Johannes Visser. Zo schreef hij naar aanleiding 
van het meldpunt ‘linkse indoctrinatie’ – in het leven geroepen door 
FvD en PVV – een column voor De Correspondent over neutraliteit in 
het onderwijs. Is dat eigenlijk wel mogelijk, neutraal zijn als docent? 
Johannes vindt van niet. Hij merkte dat zijn eigen wereldbeeld een 
essentieel onderdeel uitmaakte van zijn lesmethode en ook invloed 
had op de onderwerpen waar hij aandacht aan besteedde. ‘Je maakt 
bepaalde keuzes als je voor de klas staat.’

Neutraal onderwijs 
bestaat niet
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Dit kwam niet alleen naar voren tijdens zijn lessen Nederlands; Jo-
hannes zag het ook gebeuren tijdens vakken als maatschappijleer of 
geschiedenis. ‘Natuurlijk heb je als docent bepaalde richtlijnen waar 
je je aan moet houden, maar of je één paragraaf of tien pagina’s aan 
slavernij wijdt, is een politieke keuze.’ 

Deze keuzes worden ook gemaakt bij exactere vakken zoals biologie. 
Hier worden bijvoorbeeld abortussen besproken. Dan volgt al snel 
de discussie over levensvatbaarheid: wanneer is iets leven? Dit zijn 
gevoelige thema’s en de mate waarin deze worden behandeld, hangt 
vaak samen met het wereldbeeld van de docent, merkte Johannes 
onder collega’s.

Objectief zijn als docent vindt hij dan ook een onredelijke eis. Vol-
ledig neutraal onderwijs zou volgens hem niets meer dan een op-
somming van feiten worden. Hiermee elimineer je de mogelijkheid 
tot verschillende perspectieven en het debat dat daaruit voortkomt. 
Daarnaast zal het altijd een punt van discussie zijn wélke feiten je een 
klas voorschotelt, meent Johannes.

Veel belangrijker vindt hij de bandbreedte waarbinnen je niet-neu-
traal mag zijn. Zelf trekt hij de grens bij de grondwet, maar vindt dat 
daarbinnen best veel mogelijk is. ‘Ik ben het ermee eens dat je als 
docent geen politieke campagne moet gaan voeren, maar de meeste 
docenten zijn daar ook zonder meldpunt linkse indoctrinatie al heel 
huiverig voor.’ Toch vindt hij niet dat dit betekent dat je je als docent 
niet uit mag spreken over politieke kwesties: ‘Als iemand als Wilders 
een aantal zeer ondemocratische standpunten inneemt, mag je daar 
best afstand van nemen. Je positie als docent is ook het verdedigen 
van de democratische rechtsstaat.’

Johannes vergelijkt de aanpak van docenten met zijn huidige werk 
voor De Correspondent. Dit platform claimt namelijk openlijk sub-
jectief te zijn, wat inhoudt dat de journalisten achter De Correspon-
dent te kennen geven welk wereldbeeld er achter de artikelen zit. De 
overtuiging hier is dat krampachtig objectief zijn de kwaliteit van de 
journalistiek niet ten goede komt. Een aanpak die ook thuishoort in 
het onderwijs, vindt Johannes. ‘Als jij duidelijk maakt aan je leerlin-
gen waar je voor staat, weten ze waar ze aan toe zijn, maar is het nog 
altijd aan hen om daar een mening over te vormen.’ 
 
Als oud-leraar op het voortgezet onderwijs erkent Johannes dat het 
hoogstwaarschijnlijk moeilijker is om openlijk subjectief te zijn op 
een middelbare school dan op een universiteit. In het voortgezet on-
derwijs kan leeftijd en leerniveau vaak nog een obstakel vormen. ‘Je 
kan moeilijk tegen 15-jarigen zeggen dat ze alles wat ze leren met 
een korreltje zout moeten nemen. Dan kom je nergens meer. Maar 
dat betekent niet dat ze die kritische houding niet eerder mee kun-
nen krijgen dan in het hoger onderwijs.’

Politiek correct debat
Een kritische houding kan echter ook leiden tot controversiële me-
ningen en daardoor zijn lang niet alle uitspraken die in een klaslo-

kaal voorbijkomen politiek correct. Zelf probeerde Johannes heftige 
meningen van leerlingen altijd zo veel mogelijk om te zetten in een 
gesprek. ‘De beste manier om leerlingen hun mening te laten relati-
veren, is ze betrappen op inconsistenties in hun denken. Hier hoef je 
als docent verder geen conclusies aan te verbinden, laat dat de leer-
ling zelf maar doen.’ 

Als voorbeeld noemt hij een debat over terrorisme tijdens een van 
zijn lessen. Waar veel leerlingen claimden voorstander te zijn van ge-
weldloze opties werden bij een gesprek over de daders van de aan-
slag op Charlie Hebdo kreten als ‘we moeten over ze heen pissen!’ 
door het klaslokaal geslingerd. 

Johannes vindt een meldpunt voor indoctrinatie op veel vlakken pro-
blematisch, maar denkt vooral dat het niet bevorderlijk is voor de 
veiligheid in klaslokalen. Een docent aan willen geven bij zo’n meld-
punt komt namelijk al voort uit een bepaalde vijandigheid richting 
de desbetreffende docent, is zijn ervaring. Een platform creëren waar 
leerlingen dit aan kunnen geven, legitimeert die vijandigheid. Dan 
wordt het opeens normaal om je docent te filmen als deze bepaalde 
uitspraken doet, terwijl dit er vaak alleen maar toe leidt dat voorval-
len zonder context een eigen leven gaan leiden.
 
Wel vindt Johannes dat er ruimte moet zijn om ook minder politiek 
correcte uitspraken te doen. ‘Al is een leerling nog zo racistisch of 
seksistisch, je kan niet zeggen dat ‘ie niet goed bij z’n hoofd is.’ Be-
langrijk vindt hij dan ook dat leerlingen zich veilig voelen om hun 
mening te uiten en niet het gevoel hebben dat ze dit voor zich moe-
ten houden. ‘Als ze dat debat vermijden, scherpen ze niet langer hun 
geest aan die van anderen; iets wat juist zo belangrijk is binnen het 
onderwijs. Woede is eigenlijk altijd terecht, maar dat betekent niet 
dat het mikpunt van je woede altijd terecht is. Het leidt er vaak ge-
woon toe dat leerlingen hun woede projecteren op één vijand, de 
ander, zonder zich echt bewust af te vragen of dat wel terecht is. Dat 
probeer ik ze met zulke debatten vaak in te laten zien.’

Elitaire eikels
Het willen aangeven van je docent komt voort uit een vijandbeeld 
van de docent als iemand die je bepaalde dingen oplegt, in plaats van 
iemand die je ondersteunt in je ontwikkeling. Het is één van de on-
derdelen van het lang niet altijd positieve imago van de docent. 

Dit imagoprobleem wordt vooral gevormd onder hoogopgeleiden, 
vindt Johannes. De meeste mensen die over het onderwijs schrijven 
en daardoor bijdragen aan het imago zijn immers zelf hoogopgeleid. 
‘Binnen hoogopgeleide kringen is het vaak niet het meest enerveren-

Babel ging in gesprek met Johannes Visser (31), onderwijsjournalist voor 
De Correspondent en oud-leraar Nederlands, over neutraliteit, imago en de 

maatschappelijke waarden achter het onderwijs.  
Tekst /// Maryse Boonstra    Beeld /// Katja Schraag

OF JE ÉÉN PARAGRAAF OF 
TIEN PAGINA’S AAN SLAVERNIJ 
WIJDT, IS EEN POLITIEKE KEUZE



Juni 2019 2322 Babel

SOCRATISCH GESPREK

de beroep, maar als jij om drie uur ’s nachts een taxi pakt en zegt dat 
je docent bent, krijg je te horen dat je de maatschappij redt en hoef 
je bijna niet te betalen.’ Ook in zijn omgang met ouders merkte hij 
verschillen op. ‘Ik herinner me een oudergesprek waar ik een beetje 
bang voor was. Die vader kwam binnen, ruig type, en z’n dochter 
stond een 4 voor m’n vak. Hij begon het gesprek met: “Kan je me ver-
tellen wat ik voor mijn Priscilla kan doen om haar te helpen?”’ Een 
hoger opgeleide ouder belde hem een keer op zijn mobiel terwijl hij 
net onder de douche vandaan stapte. ‘Hij vond het onterecht dat ik 
z’n dochter een 4 had gegeven. Toen heb ik opgehangen met: “Me-
neer, ik heb hier vijf jaar voor 
gestudeerd en ik waardeer het 
niet dat u twijfelt aan mijn pro-
fessionaliteit.”’

Het zijn voorbeelden, maar 
ze illustreren wel het heer-
sende beeld in de maatschap-
pij, merkt Johannes. Als je het 
hem vraagt is zoiets niet weg 
te poetsen met een door de 
overheid gefinancierde imago-
campagne. Zijn advies voor het 
slechte docentenimago: zet ge-
kwalificeerde leraren voor de 
klas die goed betaald krijgen.

Het vijandbeeld van de docent 
is niet het enige imagopro-
bleem binnen het onderwijs. 
De arbeidsmarkt schreeuwt om nieuwe mbo’ers terwijl hbo en wo 
overvol zit, en de bètafaculteiten groeien alsmaar door terwijl er 
meer en meer geld verdwijnt uit de begroting van de geestesweten-
schappen. We baseren het imago van het onderwijs op de mogelijk-
heid tot succes op de arbeidsmarkt. Echter passen zowel het lager 
onderwijs als de geesteswetenschappen vaak niet in dit plaatje. 

Als leraar Nederlands zag Johannes dit zelf vaak genoeg gebeuren. 
‘Het is een vreemde gewaarwording, wanneer tijdens een rapport-
vergadering wordt gezegd “Wat zonde, die kan toch ook N” als een 
leerling besluit een alfaprofiel te kiezen. Zo heb ik veel goede CM’ers 
verloren zien gaan.’ Hij ziet het als het resultaat van de verre door-
dringing van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs. Onno-
dig, vindt hij, en het gebeurt op grote schaal. Vwo betekent immers 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, maar eenmaal in het 

wetenschappelijk onderwijs aangekomen, wil bijna niemand er een 
carrière in.

Op de arbeidsmarkt gaat het vaak al niet meer om hoe we zijn opge-
leid ten opzichte van een baan, maar eerder om hoe we zijn opgeleid 
ten opzichte van anderen. Als werkgevers de keuze hebben, kiezen 
ze voor de hoogopgeleide kandidaat. Dit zorgt voor een constante 
druk om hoger opgeleid te zijn dan anderen, en creëert een bepaald 
superioriteitsgevoel als je een betere baankans hebt. Er ontstaat een 
honger om hoger opgeleid te zijn en daardoor een nieuwe elite. ‘Ik 

denk dat de afstand tussen 
de verschillende middelbare 
schoolniveaus gigantisch is. Dat 
elitaire zit namelijk in scholen 
zelf ook heel erg ingebakken. 
Hoor maar eens hoe ze op het 
gymnasium over de havo spre-
ken.’

Wat kan je daaraan doen? 
Door leerlingen van verschil-
lende niveaus langer aan elkaar 
blootstellen, leren we andere 
kwaliteiten te waarderen, vindt 
hij. De scheiding tussen vmbo, 
havo en vwo zorgt ervoor dat 
leerlingen al op vrij jonge leef-
tijd van elkaar vervreemd ra-
ken. ‘Ik denk dat samenwerken 
veel belangrijker is. Tuurlijk 

gaat het eerst botsen, maar als je wilt voorkomen dat gymnasiasten 
elitaire eikels worden en vmbo’ers een minderwaardigheidscomplex 
ontwikkelen, zul je toch andere waarden voorop moeten stellen. Op 
de basisschool gaat dat heel goed.’

Volgens Johannes moeten deze waarden eerst aan terrein winnen 
binnen de maatschappij. ‘Samenwerking en empathie zullen dan de 
overhand moeten krijgen op excelleren, geld en status. Er zal een 
kentering van de tijdsgeest plaats moeten vinden, en mogelijk volgt 
dan het onderwijs. Door losse initiatieven zal er geen verandering 
plaatsvinden binnen scholen. Anders denken over de wereld begint 
niet op het Ministerie van Onderwijs.’ 

JE KAN NIET TEGEN EEN LEER-
LING ZEGGEN DAT ‘IE NIET 

GOED BIJ Z’N HOOFD IS

COLUMN ANDREA

Het team
M ijn vriendje overhoort mij iedere avond en elke keer dreun ik het rijtje opnieuw op. 

‘Linksachter staat Nico.’ 
‘Dat heet linksback, Andrea.’ 

‘Oh sorry, ja. Nico Tagliafico is linksback. Middenachter staat De Ligt.’ 
‘En rechts?’ 
‘Veltman!’
‘Dit is een strikvraag. Het kan Veltman zijn, maar ook Mazraoui. Maar die kan ook op het middenveld 
staan, waar nu Schöne staat.’
‘Oh ja, oh ja. En linksmidden staat...Shit ik weet het niet meer. Huntelaar?’
‘FRENKIE, Andrea! Hoe kun je FRENKIE nou vergeten? Hij gaat zelfs naar Barcelona!’
Sinds het begin van onze relatie probeert hij een Ajax-hooligan van me te maken. Dat gaat meestal 
goed, soms niet. Ik ben al met hem naar de ArenA geweest, kijk iedere week braaf in donkerbruine 
kroegen naar de wedstrijd en noem Van de Beek nu ook liefkozend Donny. De Jong heet voor mij 
enkel Frenkie. Toch stel ik ook de vraag waarom die club nou zo veel geld heeft, wat de reden is 
dat PSV dan zo stom is en wie ook alweer die derde Deense jongen in de selectie is. Maar ik word 
steeds beter.
‘En in de spits staan Neres, Tadic en Huntelaar.’
‘En als Huntelaar er niet is?’
‘Dolberg.’
Hij lacht en kust me. ‘Ik ben trots op je. Onthoud je het voor morgen? 

Tekst  /// Andrea Huntjens    Beeld /// Danielle Kliwon
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Johannes Visser gaf enkele jaren Nederlands op een middelbare 
school en ervoer de problemen in het onderwijs van binnenuit. 
Inmiddels schrijft hij voor De Correspondent en in 2015 mocht hij 
de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek in ontvangst nemen. 
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Na tien jaar discussiëren kreeg het Centraal Station zijn locatie toegewezen, pal voor 
het historische centrum van Amsterdam. Een groot gedeelte van de Amsterdammers 
probeerden dit plan koste wat het kost te dwarsbomen, maar Den Haag drukte toch 

zijn zin door. Waarom wilden de Amsterdammers het uitzicht over het IJ behouden en 
hoe verliep de ellenlange discussie?

Tekst /// Vincent Kupers    Beeld /// Stadsarchief Amsterdam

Van waterstad 
naar landstad

De 18e-eeuwse Amsterdammers begaven zich met geheel 
andere beweegredenen richting de Dam dan zijn moderne 
opvolger. Het was destijds wellicht normaal dat er op het 

Damrak enkele verveelde mensen ronddwaalden, maar het nam 
in ieder geval niet de vorm aan van een aaneengesloten massa 
onproductieve toeristen. In dit gebied van de stad waren doelloze 
levensgenieters schaars; ze hadden namelijk wel wat beters te doen.

Vanaf de Dam tot aan de haven aan het IJ waren alle gedachten toegewijd 
aan de handel. Het IJ en het Damrak lagen vol met schepen, die ervoor 
zorgden dat het altijd een drukte van belang was. Vanuit alle posities 

in deze handelsstraat had men uitstekend zicht op de zwijgzame bron 
van dit alles: de uitgestrekte watermassa van het IJ. Zonder het water 
van het IJ was Amsterdam nooit de machtige waterstad geworden en 
zou men tegenwoordig niet trots kunnen refereren naar onze VOC-
mentaliteit (zonder de koloniale onderdrukking te benoemen). 

De romantiek in het uitgestrekte waterlandschap 
Voordat het huidige stationsgebouw alle aandacht zou gaan opeisen, 
hadden de naderende bootpassagiers uitstekend zicht op het centrum 
van de stad. Amsterdam benadrukte zijn openheid door zich met 
ontbloot bovenlichaam aan de kersverse bezoekers te presenteren. Op 

het moment dat de nieuwkomers de stad in zicht kregen, wisten ze 
waar ze aan toe waren. De een was overrompeld door zijn schoonheid, 
de ander begon gelijk te denken in termen van winstmaximalisatie. 

Ongeacht de uiteenlopende gedachten van de bootpassagiers, legde 
het schip in ieder geval keurig op tijd aan. Waar wij tegenwoordig 
conducteurs hebben met smartwatches, had het 18e-eeuwse 
Amsterdam een ingenieus systeem waarmee de aankomst- en 
vertrektijden werden bijgehouden. Niet met een smartwatch, wel met 
vellen papier, die dag en nacht punctueel werden bijgewerkt. 

Hopelijk is uw verbeeldingskracht groot genoeg om een voorstelling 
te kunnen maken van het uitzicht over het IJ. Mocht dat niet het geval 
zijn, dan kan het sentiment van de schrijver Justus van Maurik (1846-
1904) misschien nog iets teweegbrengen. Vlak voordat de schep in de 
grond ging, besloot Van Maurik nog een kijkje te nemen bij het IJ en 
schreef het volgende: ’’k Zou hier zo’n hele nacht kunnen blijven zitten, 
’t is hier zo lekker kalm en stil’. 

Van Maurik was van mening dat de gemeente ‘d’r eigen boel zo bedierf’ 
en wilde, net zoals het merendeel van de Amsterdammers, dat de 
situatie onveranderd bleef. Hoewel deze conservatieve en romantische 
gedachtegang breed werd gedragen door de Amsterdamse bevolking, 
besloot het gemeentebestuur toch het contact met het IJ te verbreken. 
Het was tijd voor vooruitgang. 

Nederland en het industrialisatie-feestje
Terwijl de Nederlanders nietsvermoedend ronddobberden in hun 
uitgebreide kanalennetwerk, werd in 1825 in Engeland de stoomtrein 
uitgevonden. Deze uitvinding werd pas laat opgepakt door de 
machtshebbers van Nederland. De ambitie om voor de kudde uit te 
lopen tijdens de Gouden Eeuw, heeft in de 19e eeuw plaatsgemaakt 
voor een milde vorm van conservatisme. 

Dat de trein pas laat zijn intrede deed in het Nederlandse landschap, 
was, naast gebrek aan geld en moeilijkheden bij het verwerven 
van vergunningen, te danken aan het geloof in het Nederlandse 

kanalennetwerk. Nederland was tenslotte een waterland en dat dit 
doordrongen was in de harten van de Nederlanders, bleek uit het 
hardnekkige vertrouwen in het vervoer over water. Echter komt 
aan alles een einde; zo ook aan deze opvatting. Veertien jaar na de 
Britse uitvinding waren de gezaghebbenden eindelijk overtuigd en 
werd tussen Haarlem en Amsterdam de eerste stoomtrein in gebruik 
genomen. 

Na 1839 kreeg Nederland de smaak te pakken en breidde het 
spoorwegennetwerk zich steeds verder uit, totdat het land wederom in 
conflict raakte met zijn eigen identiteit. In het westen had Amsterdam 
het station Willemspoort en in het oosten Weesperpoort, maar deze 
waren niet met elkaar verbonden. Vanwege de uitbreiding van het 
spoorwegennetwerk in 1860 werd er gediscussieerd over een derde 
station. De stad verwierp uiteindelijk dit idee, maar deze discussie 
bood wel de gelegenheid om het te hebben over een Centraal Station 
in Amsterdam. 

In 1865 werd een commissie opgericht om de beste locatie voor het 
station te onderzoeken. Pas na tien jaar discussiëren werd de knoop 
doorgehakt en kreeg het station zijn uiteindelijke positie toegewezen. 
Bij het debat over de locatie van het nieuwe station speelde het 
sentiment van de Amsterdammers een ondergeschikte rol. Aart 
Oxenaar benadrukt in zijn boek Centraal Station Amsterdam dat bij 
deze discussie de schoonheid van de stad een onderbelicht aspect 
was. Volgens hem zijn er vele historici, die tot de dag van vandaag 
het ontwerp als een belediging van het historische centrum van 
Amsterdam opvatten.

Alternatieve plannen 
Naast het plan van een station op een kunstmatig eiland werden er 
nog andere locaties voorgesteld, bijvoorbeeld in het Sarphatipark en 
op de Dam. Deze twee voorstellen zullen in eerste instantie misschien 
onwerkelijk klinken, maar dit komt vooral door de situatie waar we 
nu gewend aan zijn. Als een van deze voorstellen wel uitgevoerd 
zou zijn, zouden we die locatie inmiddels allang als vanzelfsprekend 
beschouwen. Misschien spraken we dan vol ongeloof over het plan van 



27Babel26

Babel, Maandblad voor 
de Faculteit der 
Geesteswetenschappen,
Spuistraat 134, kamer 2.01F, 
1012 VB Amsterdam, 
babel-fgw@uva.nl

Hoofdredactie 
Sanne Broekhuis, 
Laura Kelderman 

Redactie 
Maryse Boonstra, Jan Daalder, 
Eva Essers, Andrea Huntjens, 
Danielle Kliwon, Julianne van 
Pelt, Vincent Kupers, 
Rosa Uijtewaal

Eindredactiecoördinatie 
Jip Mendes 

Eindredactie  
Birte Carelse, Suzanne  
Hoogstraten, Jardeen Kingma, 
Jill Luites, Jip Mendes, 
Helen van der Reijden, 
Irene Roemer, Noa Tims

Beeldcoördinatie 
Danielle Kliwon

Fotografie 
Sietske Arnoldus, 
Anna Berkhout, Jan Daalder, 
Saskia Groenewegen, 
Anna Müller, Anne Posthuma

Illustraties 
Winonah van den Bosch,  
Imke Chatrou, Dorota  
Dabrowska, Elliyah Dyson, 
Bob Foulidis, Anne Posthuma, 
Katja Schraag, Benjamin 
Schoonenberg 

Webredactie 
Max van Zon, Saskia Zwiers

Redactieraad 
Sarah Beeks, Lisa van Dijke, 
Reinier Kist, Everdien 
Rietstap, Thomas Rueb

Vormgeving 
Luke van Veen, 
www.lukevanveen.com

Druk 
drukpartnerszuid
drukpartnerszuid.nl

Schrijven of illustreren voor 
Babel? 
Babel heeft regelmatig plaats 
voor nieuw schrijftalent, foto-
grafen en illustratoren. Mail 
ons je cv en recent werk.

Vind ons leuk op 
www.facebook.com/
BabelFGw
Volg ons via 
www.twitter.com/
BabelFGw
Volg Babel nu ook op 
instagram: @BabelFGW

www.babelmagazine.nl

Zie ons archief in op de  
UvA-website van Babel. 
Je vindt ons in de A-Z lijst
van je opleiding.

Cover /// Danielle Kliwon

COLOFONWIST JE DAT?AMSTERDAMS ERFGOED 

een station in het IJ. Het is goed om te beseffen dat alle opties kans 
maakten, ondanks dat het idee van het Stationseiland nu het meest 
logisch lijkt. Bovendien zijn de keuzes gemaakt in een tijdgeest die nog 
maar weinig overeenkomsten vertoont met die van nu. Het is daarom 
juist interessant om kritisch te kijken naar andere opties en ze te 
benaderen als serieuze kanshebbers. 

Zo kwam Jacobus Van Niftrik (1833-1910) met het plan om het 
centraal station te introduceren in het zuiden van de stad, in de 
buurt van het huidige Sarphatipark. De Reguliersgracht zou gedempt 
worden om ruimte te maken voor een ruime promenade richting 
het stadscentrum. Er zou een imposante boulevard komen, iets dat 
misschien verandering zou brengen in de ingetogen architectuur 
van Amsterdam. Dit plan werd uiteindelijk verworpen omdat er een 
‘ijzeren ring’ van spoorwegen zou ontstaan rondom het centrum. 
Dit zou namelijk een barrière scheppen tussen het stadscentrum 
en de andere buurten van de groeiende stad. Daarnaast was het 
wegens economische redenen interessanter om het station op zijn 
huidige positie te plaatsen. Los van de financiële aspecten zou het 
plan Van Niftrik er wel voor gezorgd hebben dat het centrum zijn 
oorspronkelijke vorm kon behouden. Het staat misschien nergens 
expliciet beschreven, maar je zou het plan kunnen opvatten als een 
verzetsdaad. Misschien was het wel wanhopige poging om het station 
bij het IJ vandaan te houden.

Het tweede alternatief klinkt nog radicaler dan de eerste. Adrien Huet 
(1836-1899) kwam in 1867 met het idee om het stationsgebouw 
op het Damrak en de Dam te plaatsen. Met de kennis van nu is het 
nagenoeg onmogelijk om een voorstelling te maken van dit plan. Het 

lijkt eerder een uit de hand gelopen grap, maar het uitgewerkte plan 
van Huet was beslist niet lollig bedoeld. Over het voorstel is weinig 
informatie te vinden, misschien omdat het plan al vrij snel van de 
baan was. Eigenlijk is het doodzonde dat er niet meer over bekend is. 
Voor hetzelfde geld vond men het wel een uitstekend idee en zijn we 
ternauwernood ontsnapt aan een stationsgebouw in het hart van de 
stad. 

Het zielloze eiland 
We zouden eindeloos door kunnen filosoferen over de alternatieve 
plannen, maar uiteindelijk moeten we ons wel neerleggen bij de 
werkelijkheid. Het lijkt me daarom ook goed om waarde toe te kennen 
aan het Centraal Station op het Stationseiland. 

Amsterdam Centraal is door een omstreden plan op een eiland beland 
en is daardoor enigszins losgekoppeld van het stadscentrum. De keuze 
om het station dan maar een eenzaam bestaan voor te schotelen in het 
midden van een rivier bevalt me wel. 

Als iemand een mooi uitzicht in de wegstaat, krijgt die persoon al 
snel het verzoek om even opzij te stappen. Vertikt hij het alsnog om 
te verplaatsen, dan ergert iedereen zich mateloos aan zijn hinderlijke 
gedrag en ontstaat er een symbolische afstand tussen hem en de groep. 

Het Centraal Station ontnam het zicht van de Amsterdammers over 
het waterlandschap en staat op een eiland in het IJ. De afstand tussen 
het station en het oude centrum komt niet alleen figuurlijk, maar ook 
letterlijk tot uiting. Amsterdam Centraal is en blijft het buitenbeentje 
van de groep. 

W ist je dat de UvA op nummer 57 staat in de ranglijst van universiteiten wereldwijd? 
Ondanks al het geklaag van de Nederlandse studenten zelf, doet de universiteit 
blijkbaar toch iets goed. Uiteraard is het een lastige taak om een complete univer-

siteit te beoordelen. Elke faculteit is erg verschillend en dat is te zien als je verder op zoek gaat 
in alle lijstjes. Zo blijkt de afdeling van Psychologie op nummer 16 wereldwijd te staan, terwijl 
onze geliefde Faculteit der Geesteswetenschappen een stukje lager staat: op nummer 57 van 
de duizenden universiteiten. Ook de afdeling Politicologie scoort goed volgens The World Uni-
versity Rankings, namelijk een mooie nummer 26. Een uitschieter is de afdeling Tandheelkunde 
op nummer 4. Eén afdeling is de allerbeste in de wereld en gewoon onderdeel van onze eigen 
UvA. Dit is de afdeling Communicatiewetenschappen en Mediastudies, zij staat op nummer 1 in 
de lijst. Afdelingsvoorzitter van Mediastudies, Rens Bod, geeft aan dat deze plaats verdiend is, 
omdat het studiegebied altijd voorop probeert te lopen en veel gemotiveerde en gekwalificeerde 
docenten heeft. Daarnaast zijn de studies relevant voor zowel de wetenschap als praktijk en zijn 
de studies interdisciplinair en internationaal georiënteerd. Laten dit nou net allemaal belang-
rijke punten zijn waar The World University Rankings op beoordelen. 

De UvA staat met veel studies in de top 100 van de duizenden universiteiten ter wereld. De we-
reldwijde ranking beoordeelt voornamelijk aan de hand van enquêtes die worden afgenomen bij 
zowel studenten als docenten, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar het aantal internationale stu-
denten, de IT-faciliteiten, studieverenigingen, bibliotheken en of de universiteit ook bewustzijn 
creëert over wat er in de wereld om de studenten heen gebeurt. Bij veel faculteiten scoort de 
UvA hier zeer goed op en concurreert zij in de top 50 toch maar mooi met universiteiten als 
Harvard en Oxford. Al blijven dit soort rankings aan de hand van enquêtes altijd een beetje twij-
felachtig, als UvA-student kun je wel gewoon zeggen dat je aan een van de beste universiteiten 
ter wereld studeert. 

Je maandelijkse feitje over 
Amsterdam en de UvA

De UvA op het 
wereldtoneel  

Tekst /// Julianne van Pelt    Beeld /// Dorota Dabrowska 



D e vrijmarkt van Koningsdag is al-
tijd een curieuze mix van enerzijds 
snelle zakenjongens, dankbaar 

gebruikmakend van het gebrek aan regels, 
en anderzijds blokfluitspelende oud-speel-
goed-verkopende kinderen. 

Die laatste groep manifesteert zich soms al 
weken vóór Koningsdag door met behulp 
van duct tape, stoepkrijt en creatief ge-
plaatste plantenbakken en bankjes, een ei-
gen domein af te bakenen. 

Dat intrigeert mij al jaren. Als het op de poli-
tiek en de macro-economie aankomt, ben ik 
ervan overtuigd dat een gebrek aan regels 
leidt tot een jungle waarin slechts het recht 
van de sterkste geldt. Je ziet het bij bedrij-
ven of bij (burger)oorlogen, maar kinderen 
blijven elk jaar op Koningsdag braaf hun 
marktsegment afbakenen op de stoep.

Deze week, het is vlak voor Koningsdag,  
fiets ik over bruggetjes in de Jordaan en ook 
hier zijn de ‘koningsdagvakjes’ alom aan-
wezig: ‘Els’, ‘Leo en Eli’, ‘Wolf’ (die laatste 
naam zal misschien wat mensen afschrik-
ken), of simpelweg ‘bewoner’, ‘gereserveerd’ 
of een paar getekende fietsen voor de deur 
van een fietsenwinkel. Ik fiets naar college 
en vraag me af: wat let een beetje slimme 
zakenjongen om gewoon z’n stalletje op een 
bezet stukkie stoep neer te zetten? Tja, het 
stoepkrijt was niet meer te zien, het heeft 
geregend... Wat doe je eraan? Een profes-
sionele stal bestaat uit veel hout en metaal 
en is al om een uur of vijf ‘s morgens neer-
gezet, dat ga je niet meer weghalen voor 
een verongelijkt kind en z’n mama. De blok-
fluit kan je ook naast mijn stalletje spelen,  
niet? Zolang het maar niet mijn klanten af-
schrikt.

Toch gebeurt het niet. Ik heb wat rondge-
vraagd en geprobeerd creatief te googlen 
(zoektermen bedenken was nog best lastig, 
hoe noem je dit gebruik? 'koningsdagvakjes' 
is mijn zelfbedachte term) en voor zover ik 
kan nagaan ontstaan hier geen problemen 
mee. Wie heeft ooit gezegd dat schilder-
stape en stoepkrijt geldige afbakeningen 
zijn in de territoriale jungle die de vrijmarkt 
elk jaar weer wordt? Deze ongeschreven re-
gels zijn in geen wetboek terug te vinden 
maar staan slechts in steen gebeiteld, euh, 
gekrijt. Blijkbaar is er toch nog sprake van 
zelfregulatie op de vrije markt. Wel als er 
kinderen in het spel zijn in ieder geval. 

Tekst /// Jan Daalder

Beeld /// Dorota Dabrowska
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