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Hij kijkt mee hoe we in alle vroegte door de Hollandse storm ploegen, onze voeten volhardend 

op de trappers, onze rug deinend over het stuur gebogen, onze vastberadenheid buitenpro-

portioneel. Hij lacht als we de hoek omslaan en, getroffen door een onverwachte windstoot, 

wankelend ons evenwicht proberen te bewaren. Meewarig slaat hij ons gade, als we in een 

samengeperste horde de modderige tram binnenstromen. Niemand ontkomt aan hem, aan zijn 

blik die zich met enige spot distingeert van de rest van de mensheid. Zijn we ooit aan hem 

ontkomen?

Nee – althans, niet vóór het jaar 1606. Hij heeft perioden in de schaduwen geleefd, dat wel. 

Maar niet dit jaar, niet in 2019. We rouwen niet om zijn sterfjaar, integendeel. We vieren het 

uitbundig! En zeker nu, precies 350 jaar na zijn overlijden. Hij is onze vaderlandse trots, onze 

‘rebel’. Onze Rembrandt van Rijn. En zijn portret prijkt in elk bushokje, op elke paal, achter elk 

kozijn. 

Hoe meer collectieve aandacht er voor iets of iemand is, hoe nieuwsgieriger wij worden naar 

het achterliggende verhaal. In dit geval niet zozeer naar wie Rembrandt was of wat hij maakte, 

maar vooral naar de vraag waarom specifiek híj onze grootste 17e-eeuwse schilderheld is 

geworden, en niet bijvoorbeeld Frans Hals of Johannes Vermeer. We zochten antwoorden bij 

kunsthistorica Judith Noorman, die meewerkte aan het boek Rembrandts naakte waarheid. 

Zij onthulde dat het juist de onbeantwoorde vragen over Rembrandts leven zijn, die hem zo 

populair maken.

Voor wie toch een en ander hoopt te ontrafelen, stelden we een overzicht op van de verschil-

lende Rembrandttentoonstellingen in Amsterdam. Maar we hebben ook gedacht aan hen die 

juist even genoeg hebben van de schilder en zijn alom vertegenwoordigde aanwezigheid. 

Zo vluchtten we een avond naar De Balie, voor een lezing van de Amerikaanse historicus Fran-

cis Fukuyama, en gingen we heimelijk in gesprek met de Vlaamse romanschrijver Yves Petry 

over zijn nieuwe roman De Geesten. Voorzichtig reikten we uit naar een tweede vaderlandse 

trots, nog wél in leven en van wie we dit jaar de zestigste verjaardag vieren: Erwin Olaf. Conser-

vator Hans Rooseboor bracht een ode aan deze fotograaf, die volgens hem in de lange tradities 

van de Nederlandse schilderkunst zou staan.

En toen was het moment daar om de galerijen, podia en bladzijden in te ruilen voor het stembu-

reau. De Europese Parlementsverkiezingen komen eraan. Het zijn geen populaire verkiezingen, 

blijkt uit de opkomstpercentages van 2014. Tijd voor heldere informatie: in deze Babel een 

kleine spoedcursus over het Europees Parlement en over actief Europees burgerschap.

Ook als we op 23 mei onze weg naar het stembureau zoeken, zal hij meekijken. Laten we 

hopen dat de Europese Parlementsverkiezingen hun populariteit evenzeer gaan danken aan de 

onbeantwoorde vragen. 
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V orig jaar droeg fotograaf Erwin Olaf zijn kerncollectie over 
aan het Rijksmuseum, bestaand uit vijfhonderd afdrukken, 
portfolio’s, video’s, magazines, boeken en posters. Volgens 

Rooseboom kwam Olaf, die dit jaar zestig wordt en al zo’n veertig 
jaar in het vak zit, net als iedere andere kunstenaar op een gegeven 
moment, voor de vraag te staan waar hij zijn collectie zou gaan 
onderbrengen. Olaf koos voor het Rijksmuseum. De keus voor het 
Rijksmuseum is opvallend omdat je in eerste instantie niet meteen 
de link zou leggen tussen de collectie van het Rijksmuseum en het 
werk van Olaf. Maar dat die link er wel degelijk is, blijkt vanaf juli 
uit de speciale tentoonstelling in het Rijksmuseum ter gelegenheid 
van zijn zestigste verjaardag. In de tentoonstelling wordt een foto 
van Olaf gecombineerd met een schilderij uit de collectie van het 
Rijksmuseum, om op die manier aan te tonen dat een fotograaf zoals 
Olaf voor dezelfde opgave staat als een schilder uit de zeventiende 
eeuw.  

Het begon allemaal toen Olaf als jongen met school een bezoek bracht 
aan het Rijksmuseum. ‘Erwin zag toen dat kleine zelfportretje van 
Rembrandt en was helemaal geïntrigeerd hoe die jonge kunstenaar 
zijn gezicht in de schaduw zet’, aldus Rooseboom. De fotograaf was 
sindsdien gegrepen door de zeventiende-eeuwse Nederlandse 
schilderkunst, en heeft zich erdoor laten inspireren bij het maken 
van zijn eigen werk. Dit zelfportret van een jonge Rembrandt komt 
ook te hangen in de tentoonstelling die aan Olaf gewijd wordt. 

Compositorische truc
Het zelfportret van een jonge Rembrandt komt te hangen naast een 
portret dat Erwin in de jaren 80 maakte uit zijn fotoserie Ladies 
Hats: een serie over mannen met vrouwenhoedjes op. ‘Wat Erwin 
trof in dat portret van Rembrandt was dat Rembrandt een beetje 
voorover hangt alsof hij uit de lijst komt. Hij duwt zichzelf, zoals 
Erwin altijd zegt, een beetje uit de lijst. Dat zie je terug in de foto 
die erbij gekozen is: de jongen helt met zijn lichaam ook een beetje 
naar voren. Erwin heeft bij het maken van zijn foto een bepaalde 
pose of een soort compositorische truc toegepast.’ Eenzelfde truc als 
Rembrandt toegepast lijkt te hebben bij zijn zelfportret. 

Olaf staat in de lange traditie van de Nederlandse schilderkunst, 
volgens Rooseboom. ‘Hij heeft altijd, net als veel andere fotografen, 
goed gekeken naar hoe zeventiende-, achttiende- en negentiende-
eeuwse kunstenaars een portret opbouwden.’ Volgens Rooseboom 

staat een fotograaf zoals Olaf voor hetzelfde probleem als een 
schilder uit de zeventiende eeuw. ‘Of je nu een zeventiende-eeuwse 
schilder bent, of een fotograaf uit de eenentwintigste eeuw, je staat 
voor dezelfde opgave wanneer je een bepaald onderwerp in je 
hoofd op het doek, hetzij in een foto, wil afbeelden. Je hebt dezelfde 
middelen ter beschikking: een model met een gezichtsexpressie, een 
gebaar, een houding, licht en schaduw, stofuitdrukking, et cetera. 
Daarmee moet een bepaald verhaal, een bepaalde stemming en 
emotie overgebracht worden.’  

De combinaties tussen het werk van Olaf en een schilderij uit 
de collectie van het Rijksmuseum die gemaakt zijn voor de 
tentoonstelling zijn dan ook geen exacte echo’s: ‘Het zijn nogal 
associatieve combinaties, maar ze passen visueel goed bij elkaar.’ 
Voor Erwins gevoel moeten de foto en het schilderij eenzelfde soort 
stemming of verhaal uitdrukken als wordt gesuggereerd door de 
setting. Zo wordt bijvoorbeeld een achttiende-eeuws schilderij van 
Liotard met daarop een vrouw aan tafel met thee gekoppeld aan 
een foto van Erwin die een keukenscène uitdrukt. ‘Het is niet een 
schilderij van een vrouw aan tafel naast een foto van een vrouw aan 
tafel.’

De nadruk ligt op recent werk van Olaf van de afgelopen vijftien jaar, 
een periode waarin hij van activistische fotografie overstapte op het 
maken van foto’s met universelere thema’s zoals hoop, verdriet, en 
eenzaamheid. ‘Bij de series Hope en Grief van Olaf gaat het om het 
uitdrukken van de stemming en de emotie. Hij creëert een scène die 
de kijker uitnodigt om zelf te interpreteren wat er precies gaande is.’ 
Een favoriete combinatie van Rooseboom bevat een portret van een 
meisje in het geel uit de serie Hope, die gekoppeld is aan het 
zeventiende-eeuwse Portret van een meisje in het blauw (1641) van 
Johannes Cornelisz Verspronck: ‘Het is een heel mooi paar die we al 
op zaal hebben uitgetest. Toen wisten we dat de tentoonstelling zou 
gaan werken.’ 
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ERWIN STAAT IN DE 
LANGE TRADITIE VAN 

DE NEDERLANDSE 
SCHILDERKUNST

HIJ CREËERT EEN  
SCÈNE DIE DE KIJKER 
 UITNODIGT OM ZELF  
TE INTERPRETEREN 

WAT ER PRECIES 
GAANDE IS

Erwin Olaf 
en de Hollandse 

Meesters
Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Erwin Olaf zal het Rijksmu-
seum vanaf juli een speciale tentoonstelling wijden aan de fotograaf. Vorig 
jaar had het museum namelijk de eer om Olafs kerncollectie te ontvangen. 

En dat is niet zonder reden. Conservator fotografie Hans Rooseboom brengt 
een ode aan een van de beroemdste fotografen van Nederland: ‘Erwin staat 

in de lange traditie van de Nederlandse schilderkunst.’ 
Tekst & Beeld /// Eva Essers
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HET INTERVIEW

De Vlaamse romanschrijver Yves Petry (51) debuteerde in 1999 met zijn roman Het 
jaar van de man. Na zijn debuut kreeg hij de smaak te pakken en schreef nog zes 
romans, waarvan De maagd Marino een bestseller werd. Hij won onder meer de Libris-
Literatuurprijs, de Inktkaap en de BNG Bank Literatuurprijs. De Geesten is zijn eerste 
roman bij de uitgeverij Das Mag. 

De moderne mens 
is verdomd saai

D e Vlaamse schrijver heeft weer een 
boek klaar, dit betekent doorgaans 
dat wij hem binnen de kortste 

keren kunnen verwachten in onze hoofdstad. 
Iemand zal uiteindelijk toch De Geesten 
moeten uitdragen en dit lijkt me bij uitstek 
een taak voor de schrijver in kwestie. Op 
een woensdagochtend in maart verliet de 
romanschrijver in een Belgische trein zijn 
woonplaats Leuven. Een vertrouwde treinreis 
naar Amsterdam lag hem in het verschiet. 

Je zou bijna denken dat hij tijdens die treinrit 
inmiddels niet meer voor verassingen zou 
komen te staan, maar niets bleek minder 

waar. ‘Het duurde opeens drie uur en een 
kwartier, er is namelijk geen rechtstreekse 
verbinding meer naar Amsterdam.’ Hoewel 
Petry zich wel heeft vermaakt in de trein, 
‘ik heb een Sudoku ingevuld’, flirtte het 
uitzicht met zijn gedachten. ‘De zon scheen 
en het water was blauw; ik was liever buiten 
geweest.’ Gelukkig gaf hij zich niet over aan de 
verleidelijke lentezon en trof ik hem keurig 
op tijd aan op het kantoor van uitgeverij Das 
Mag. 

Een klassieke ideeënroman 
Ditmaal neemt Petry de lezer mee naar een 
fictief conflictgebied in West-Afrika, waar 

een etnische strijd tussen de islamitische 
Hiromwe en de christelijke N’gali gaande is. 
In het midden van deze chaos bevindt zich 
het neutrale vluchtelingenkamp Bilonga van 
de organisatie Dokters zonder Kleur. Dit is 
de locatie waar het hoofdpersonage Mark 
Oostermans na een pijnlijke breuk met zijn 
vriendin werkzaam is als derdewereldarts. 
De middelmatige en neutrale Mark komt 
daar in aanraking met meer uitgesproken 
persoonlijkheden. De personages en de 
moedeloze locatie bleken een vruchtbare 
bodem te zijn om Petry’s gedachten op los 
te laten. ‘Het was voor mij belangrijk dat 
drie mensen ontwikkelingswerk zouden 

HET INTERVIEW
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In de zevende roman van Yves Petry (51) is een vluchtelingenkamp in West-Afrika het 
decor voor zijn gedachte-experiment. In De Geesten stelt de romanschrijver op 

vakkundige wijze de idealistische beweegredenen van de artsen in het kamp ter 
discussie. Ze proberen zich voor te doen als rationele denkers, maar gaat dit niet ten 

koste van ons individuele expressievermogen?
Tekst /// Vincent Kupers    Beeld /// Marcella Bartels & Dimitri Magnin 
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Mark Oostermans tijdelijk terugkeert 
naar het ‘beschaafde’ België. Hij gaat 
ervan uit dat iedereen zijn verhaal enorm 
hoort te waarderen. Als iemand er iets 
onverschilliger tegenover staat reageert hij 
daarom ook geïrriteerd. Dit vloeit volgens 
Petry voort uit een gebrek aan gezond 
relativeringsvermogen. ‘Je ziet mensen zoals 
Mark en Margot volstrekt niet relativeren 
en daardoor intolerant worden tegenover 
mensen die er andere ideeën op nahouden.’ 

De ladder van idealisme 
De personages in De Geesten zaten als het 
goed is nog vers in het geheugen van de 
trouwe Petry-lezers. Kristien en haar broertje 
Jasper bijvoorbeeld, komen rechtstreeks uit 
zijn vorige roman Liefde bij wijze van spreken. 
De personele setting heeft dus raakvlakken 
met zijn vorige roman, maar de schrijver 
heeft wel een splinternieuw hoofdpersonage 
gesmeed. Deze Mark Oostermans probeert 
het hart van Kristien te veroveren, maar stelt 
zich tegelijkertijd buitengewoon passief op. 
Door zijn passiviteit loopt de relatie stuk 
en vertrekt hij naar West-Afrika. In Petry’s 
vorige roman werd Mark ook al genoemd, 
maar was hij nog niet werkelijk een 
personage. Doordat Mark naar West-Afrika 
vertrekt als derdewereldarts, ontstond er 
voor de schrijver een uitgelezen kans om 
Jeroen Ullings in leven te roepen. ‘Iemand 
die het verst afstaat van alles wat wij kennen, 
maar toch iets van mezelf vertegenwoordigt.’  

Omdat Jeroen Ullings het verst van de schrijver 
afstaat, moest Petry behoorlijk diep in zijn 
belevingswereld graven om hem een stem 
te kunnen geven. ‘Hij vertegenwoordigde 
iets waarvoor ik niet vaak de kans kreeg om 
over te schrijven of te praten; in dit boek 
creëerde ik de ruimte om het over iemand als 
Ullings te hebben.’ Petry vertelt dat de arts 
Ullings iemand is die andere morele waarden 
heeft en daardoor in conflict raakt met zijn 
collega’s. Voor hem staat de zorg voor jezelf 
centraal en niet de zorg voor anderen. Door in 
de eerste plaats jezelf in volle ernst de juiste 
vragen te stellen, zullen anderen hiervan ook 
de vruchten plukken. Deze opvatting past 
volgens Petry bij de oudheid of bij bepaalde 
tradities van het christendom, maar niet 
binnen het hedendaagse humanisme. Door 

de levensbeschouwing van Ullings moest 
de schrijver daarom flink tegen de tijdgeest 
ingaan om hem vorm te geven. ‘Dat was een 
moeilijke en uitdagende opdracht, maar 
eigenlijk ook de reden waarom mijn boek is 
geschreven.’

De misvatting van de ‘verlichte 
medemens’ 
Na een lange werkdag komt Mark Oostermans 
vaak tot bedaren in zijn vertrouwde stoel op 
de binnenplaats van het ziekenhuis. Dit is de 
plek waar Mark veelvuldig geconfronteerd 
wordt met de uitgesproken meningen van 
Ullings en Margot. Op een zekere avond 
raakt Mark in een filosofisch gesprek met 
teamleider Ullings, die zijn frustratie over 
de zogenaamde verlichte medemens van 
tegenwoordig verkondigt. Letterlijk zegt 
hij: ’Hij volgt gedwee de kanalen die het 
wetenschappelijk inzicht voor hem gegraven 
heeft, en mist de kracht een eigen bedding 
te vormen. Uiteindelijk heeft hij nog liever 
geen ideeën dan een idee dat wel eens niet-
wetenschappelijk en bijgevolg evenmin 
universeel zou kunnen zijn’. 

De verlichte medemens waarover Ullings het 
heeft, daar schuilt volgens Petry een zekere 
ironie in. ‘Ullings beschouwt deze personen 
helemaal niet als verlicht. Het gaat om mensen 
die zich inbeelden rationeel te zijn, omdat 
ze de evolutieleer kennen en iets weten van 
zwarte gaten.’ Ullings is hierop tegen en stelt 
dat het onmogelijk is om je wereldbeeld af te 
leiden uit wetenschap; daar is verbeelding 
voor nodig. Met deze opvatting kan Petry zich 
goed identificeren en zo vindt hij gaandeweg 
verschillende raakvlakken met Ullings. Petry 
vult de opvattingen van de arts dan ook 
moeiteloos aan. ‘De moderne mens denkt een 

rationeel wezen te zijn en zichzelf te kennen, 
maar eigenlijk vervreemdt die zogenaamde 
rationaliteit ons van onszelf. Bovendien 
zijn wij als moderne mens helemaal niet zo 
rationeel of wetenschappelijk als we graag 
van onszelf geloven.’

Zonder verbeelding geen individuele 
ontwikkeling 
Petry stelt dat het op de kaart zetten van het 
individu één van de belangrijkste uitdagingen 
van onze moderne samenleving is. Volgens 
hem zorgt het geloof in de wetenschap 
ervoor dat mensen minder over ongrijpbare 
materie nadenken. Hij legt een verband 
tussen deze ontwikkeling en een afname 
in de belangstelling voor kunst en cultuur. 
‘Ze denken dat kunstenaars vooral moeilijk 
doen over dingen die in feite heel eenvoudig 
zijn.’ Door deze instelling neigen mensen 
ernaar de mogelijke verbeelding omtrent 
hun gevoelsleven teniet te doen. ‘Dat maakt 
ze in mijn ogen wel saai, onappetijtelijk zelfs, 
met zulke mensen wil ik eigenlijk niet veel te 
maken hebben.’  

Individuele ontwikkeling gaat volgens Petry 
hand in hand met verbeeldingskracht. In 
zijn roman werkt hij dit thema uit als een 
soort essay, maar dan in een interessante 
context waarin personages zich gaandeweg 
ontwikkelen. De romanschrijver betoogt dat 
we, net als Ullings, zo nu en dan even tegen 
de tijdsgeest moeten schoppen en onszelf 
als individu moeten laten horen. ‘Het is 
belangrijk dat je enigszins interessant over 
jezelf kan praten en daarbij ook verbeelding 
niet uit de weg gaat, maar wel enige afstand 
bewaart tot wat je je verbeeldt. Kortom, je 
moet eigenlijk iemand zijn die klaar is om 
schrijver te worden.’ 

Terwijl zijn kersverse roman nét in de 
boekhandel ligt, is er alweer een nieuwe in de 
maak. ‘Ik ben inmiddels alweer bezig, maar 
wanneer die gaat komen is nog maar de 
vraag; misschien sneller dan deze na de 
vorige kwam.’ Met deze toespeling moeten de 
Petry-fans voor nu genoegen nemen. Yves 
Petry heeft ons wederom een bijzonder 
verhaal voorgeschoteld en mag wat mij 
betreft met een voldaan gevoel weer de trein 
naar het zuiden nemen. 

uitoefenen, maar hier elk een heel andere 
houding aan over hielden.’

Petry’s roman is geen sappig verhaal over 
de liefde, maar draagt met zijn lucide 
personages een weloverwogen wereldbeeld 
uit. De personages zijn zorgvuldig uitgewerkt 
en staan ergens voor. Op zijn zeventiende 
levensjaar begon hij al interesse te krijgen 
voor dit soort klassieke ideeënromans. 
‘Boeken hadden toen al een grote impact op 
mijzelf, wat het verlangen opriep om ook 
op die manier te leven in het hoofd van een 
ander.’ Hoewel het zaadje toen al geplant was, 
begon hij als ‘brave en zeer ijverige jongen’ 
wiskunde te studeren aan de Katholieke 
Universiteit Leuven. ‘Ik was er goed genoeg 
in om er mijn ijdelheid door te kunnen 
laten strelen, maar het schonk geen echte 
vervulling.’ 

Al vrij snel stapte Petry over naar filosofie, 
wat zijn studentenleven iets enerveerde. ‘Ik 
had meer vrije tijd bij deze studie; het was 
eigenlijk alleen belangrijk dat je wakker was 
tijdens tentamens.’ Ondanks de schijnbaar 
‘makkelijke’ studie vertelt Petry dat hij zich 
interesseerde in de materie. Zijn interesse in 
de filosofie is door de jaren heen niet op een 
lager pitje komen te staan; dit blijkt uit het 
veelvuldig gebruik van filosofische concepten 
in zijn roman. 

Derdewereldarts als hoogst haalbare
engagement 
Door de tegenstrijdige opvattingen van de 
artsen over de idealistische doelstelling van 
Dokters zonder Kleur, wordt het karakter 
van de organisatie ter discussie gesteld. De 
beweegredenen van derdewereldartsen 
worden door Petry gronding uitgewerkt. 
De moralistische arts Margot is er 

bijvoorbeeld volledig van overtuigd dat 
we door ontwikkelingshulp de wereld 
kunnen verbeteren. Jeroen Ullings, het 
lievelingspersonage van de schrijver, 
belicht Margots idealisme vanuit een ander 
perspectief: ‘Doet zij dit niet vooral om 
inhoud te geven aan haar eigen leven?’ Petry 
wijst idealistische hulp zeker niet af, maar 
brengt vooral een kritische nuance aan. ‘Als 
mensen het een zinvolle invulling van hun 
eigen leven vinden, dan vind ik het helemaal 
oké. Ik verzet me alleen tegen de sociale 
dwang die men voelt om dit te zien als het 

hoogst haalbare engagement. Het is een 
vorm van engagement, maar niet de enige of 
de beste manier.’ 

Volgens Petry is het alsof we ons gedwongen 
voelen om bewondering te hebben voor 
personen die betrokken zijn bij noodhulp. 
Deze sociale druk vindt hij verwerpelijk: 
‘Het mag dan hoogstaand lijken wat zij 
doen, maar de zoektocht naar andere 
vormen van vervulling wordt daarom niet 
gelijk minderwaardig.’ Deze verwachte 
bewondering komt naar voren wanneer 

HET WAS EIGENLIJK 
ALLEEN BELANGRIJK 

DAT JE WAKKER 
WAS TIJDENS 
TENTAMENS HET IS EEN 

VORM VAN ENGA-
GEMENT, MAAR NIET 

DE ENIGE OF DE 
BESTE MANIER
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H et centrale punt in Fukuyama’s 
lezing is de rol die erkenning 
binnen politiek, en met name bij 

het populisme, speelt. Democratie is namelijk 
geënt op menselijke waardigheid en erkent 
individueel agentschap (agency), waarop 
bijvoorbeeld stemrecht en vrijheid van 
meningsuiting gebaseerd zijn. De boze man 
is dus niet boos om economische redenen, 
maar doordat hij in zijn trots en eigenwaarde 
gekrenkt is. Het humane verlangen als gelijke 
erkent te worden heeft het politieke speel-
veld opnieuw opengebroken. De klassieke 
scheidslijnen van rechts-links zijn vervangen 
door ‘identiteit’, zo betoogt Fukuyama in het 
dertig minuten durende college waarmee 
hij de lezing opent. Fukuyama stelt dat 
onze theorieën om stemgedrag te verklaren 
tekortschieten omdat onze drang naar 
erkenning soms sterker is dan onze ratio. 

Het belang van erkenning in politiek
Die identiteitspolitiek is volgens Fukuyama  
ontstaan uit de sociale bewegingen van de 
twintigste eeuw, zoals de vrouwenemancipatie 
en burgerrechtenbewegingen. Hoewel deze 
vrouwen en minderheidsgroeperingen te-
recht opkwamen voor hun rechten en hun 
strijd legitiem was, verschoof de aandacht 
van politiek links in toenemende mate naar 
gemarginaliseerde groepen. Hierdoor viel 

de oorspronkelijke achterban van links, ‘de 
arbeidersklasse’, tussen wal en het schip. 
De arbeiders zijn over het algemeen lager 

opgeleid en worden door de progressieven 
veroordeeld om hun vermeende xenofobie 
en racisme. Hierin ziet Fukuyama een 

GELEZEN GELUISTERD GEZIEN

Vrijdagavond 10 maart 2019, in een afgeladen UvA-aula, maakte een koortsachtig 
publiek zijn opwachting voor een grootheid onder de historici; de Amerikaan Francis 
Fukuyama. Zevenentwintig jaar geleden schreef de neoconservatieve Fukuyama zijn 
spraakmakende publicatie The End of History and the Last Man, waarin hij betoogde 

dat de liberale Westerse democratie het ideologische eindstation van de geschiedenis 
was. In de lezing,  georganiseerd door de Balie, bespreekt Fukuyama zijn nieuwe 

boek Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, waarin hij zich 
uitspreekt tegen identiteitspolitiek.

Tekst /// Rosa Uijtewaal    Beeld /// Katja Schraag

Francis Fukuyama: 
Tegen identiteitspolitiek

GELEZEN GELUISTERD GEZIEN

problematische verabsolutering van een 
individuele ervaring; een mens kan niet 
ontsnappen aan zijn of haar identiteit. 
Identiteit wordt destructief als de ene groep 
geen recht van spreken toegekend krijgt 
door de andere, dan ondermijnt identiteit 
de principes van democratie. Je moet het 
Fukuyama nageven: hij kan prachtig en 
overtuigend betogen, en vragen zonder te 
aarzelen beantwoorden. De zaal hing aan zijn 
lippen tijdens de twee uur durende lezing.

Uit deze spanningen en de gevoelde 
onzichtbaarheid van de arbeidersklasse 
kon volgens Fukuyama het populisme 
ontstaan. Burgers uit de arbeidersklasse 
voelden zich genegeerd en gekrenkt door 
het superioriteitsgevoel van ‘snobistische 
politieke partijen en mainstream media’. In 
de opkomst van het populisme ziet Fukuyama 
ook het bewijs dat mensen geen rationele 
wezens zijn; een mens bestaat niet enkel 
uit economische motivaties. Waardigheid 
en erkenning sturen veel van onze keuzes. 
Fukuyama kon het na een vraag over het 
belang van economische motieven niet laten 
om het marxisme een flinke veeg uit de 
pan te geven, door te stellen dat ‘je naar de 
universiteit moet gaan om de stompzinnige 
keuze te maken een marxist te zijn’. Het 
anti-elitaire discours van deze tijd is ook tot 
Francis Fukuyama doorgedrongen. 

En hoe nu verder?
Als oplossing voor de splijtende werking van 
identiteitspolitiek en het voor het populisme 
van nu, draagt Fukuyama een nieuwe vorm 

van civiel nationalisme aan, waarin onderling 
vertrouwen een grote rol moet spelen. 
Ondanks de negatieve connotatie die deze 
term heeft, bestaat er volgens Fukuyama geen 
liberale democratie zonder nationalisme. Als 
voorbeeld haalt hij Macrons pleidooi voor 
een renaissance van Europees burgerschap 
aan, waarbij de ‘citoyens’ van Europa zich 
zouden verenigen in een gedeelde identiteit. 
Toch moet Fukuyama ook weten dat deze 
oproep van de Franse president in binnen- 
en buitenland met gehoon werd ontvangen. 
Ook in Frankrijk is er sprake van een opmars 
van het populisme, terwijl in Frankrijk de 
verbindende factor van taal vaak als de 
voorwaarde voor een Franse nationaliteit 
wordt gezien. Het vaak geroemde Franse 
chauvinisme functioneert blijkbaar niet als 
het civiele nationalisme wat Fukuyama zoekt. 
Het is in ieder geval opvallend dat Fukuyama 
juist Frankrijk aanhaalt in een tijd dat het 
land overhoopligt door de protesten van de 
gele hesjes.

Op de publieksvraag of het klimaat dan 
niet de nieuwe verbindende factor kon 
zijn, antwoordde Fukuyama dat dat niet 
zou werken, want als je buurman niet 
meedoet, levert het jou ook niks op. De 
‘Green New Deal’ die door Amerikaanse 
Democraten zoals Alexandria Ocasio Cortez 
wordt geopperd, waarin in navolging van 
Roosevelts New Deal uit de jaren dertig, de 
overheid de transitie naar groene energie 
in gang moet zetten, wordt door Fukuyama 
van de hand gedaan. Hij betoogt daarentegen 
dat we de globalisering moeten afremmen 
en de laaggeschoolde werkers moeten 
beschermen. Hij stelt dat de globalisering is 
doorgeschoten. 

Hoewel Fukuyama’s analyse van de huidige 
situatie hout sneed, kwamen zijn oplossingen 
naar mijn mening ruimschoots tekort. Het 
was onduidelijk hoe dat nieuwe, inclusieve 
en respectvolle nationalisme zou moeten 
ontstaan in een tijd waarin we juist meer 
lijken te polariseren. Het probleem met 
Fukuyama’s civiel nationalisme is dat 
niemand het ermee oneens kan zijn. Alleen 
hoe we daar terecht komen blijft een 

mysterie, waardoor ik als bezoeker 
ontgoocheld de zaal uitliep. Daarnaast blijft 
het onduidelijk hoe we als verenigde, 
homogene groep burgers de rechten van de 
minderheden waarborgen. Iets wat 
Fukuyama als zelfverklaarde voorvechter 
van de liberale democratie ook aan het hart 
zou moeten gaan. 

11April 2019
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DDe posters van de Provinciale Staten- en water-schapsver-
kiezingen beginnen langzaamaan af te bladderen. Toch is er 
geen tijd om achterover te leunen. Als het aankomt op de 

hoeveelheid stemgerechtigden die de moeite neemt om ook daad-
werkelijk die stem uit te brengen, bungelen de Europese Parlements-
verkiezingen met een opkomst van 37,3 procent bij de laatste verkie-
zingen in 2014 genadeloos onderaan. In de afgelopen jaren hebben 
de Kamer-, gemeenteraads- en de Provinciale Statenverkiezingen 
nog altijd meer mensen weten te trekken. Waar hebben de Europese 
Parlementsverkiezingen deze impopulariteit aan te danken?

Die afgebladderde posters van de Provinciale Statenverkiezingen 
stralen nu misschien iets troosteloos uit, maar hebben wel hun 
taak vervuld. Of je de afgelopen verkiezingen hebt gestemd 
of niet: je was hoogstwaarschijnlijk wel op de hoogte van de 
verkiezingen. Er ontbreekt iets op de straten, en dat zijn de blauwe 
posters met twaalf gouden sterren die schreeuwen: ‘De Europese 
Parlementsverkiezingen komen eraan!’. Een kleine rondvraag in 
je eigen kring vertelt je waarschijnlijk ook genoeg: men is zich er 

nauwelijks van bewust dat er überhaupt iets plaatsvindt.

Heel vreemd is deze onwetendheid niet. Door gebrek aan informatie 
weten maar weinig mensen wat er op Europees niveau speelt, 
laat staan wat het Europees Parlement daarin kan betekenen. De 
Parlementsverkiezingen vinden daarnaast maar één keer in de vijf 
jaar plaats, waardoor de laatste stemming alweer in 2014 werd 
gehouden, een jaar waarin de meeste studenten nog niet eens de 
stemgerechtigde leeftijd hadden bereikt. De Europese Unie zelf doet 
maar weinig om meer aandacht te vragen voor de verkiezingen. 
Hoewel er deze keer meer campagnes en informatieve middelen op 
de planning stonden, is er door een gebrek aan budget teleurstellend 
weinig materiaal beschikbaar om ons bewust te maken van de 
aankomende verkiezingen. 

Wat doet het Parlement?
De verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van een weloverwo-
gen stem, of überhaupt afweten van het bestaan van de Europese 
Parlementsverkiezingen ligt dus bij onszelf. Het geheel blijft relatief 

Vergeten verkiezingen
De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen zijn nog maar net achter 

de rug. Op 23 mei worden we echter opnieuw bij de stembus verwacht, 
ditmaal voor de Europese Parlementsverkiezingen.

Tekst /// Maryse Boonstra    Beeld /// Elianne Koolstra

De Europese Parlementsverkiezingen vinden plaats op donderdag 
23 mei. Hierbij zijn 705 zetels te verdelen waarvan 29 Nederlandse 
zetels. Iedereen van 18 jaar of ouder kan stemmen bij een 
stemlokaal in de eigen gemeente.
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mysterieus. Op wie moet je bijvoorbeeld gaan stemmen? Heeft het 
eigenlijk wel zin om te stemmen? En wat doet de Europese Unie nou 
helemaal voor mij? 

De reden dat hier zoveel onduidelijkheid over bestaat komt door 
de complexe opbouw van de Europese Unie. Besluitvorming tussen 
de inmiddels 28 lidstaten is geen gemakkelijke opgave en er is dan 
ook veel overleg en regelgeving nodig om consensus te bereiken 
tussen dit grote aantal landen met een brede diversiteit aan cultuur, 
geschiedenis en denkbeelden. Het resultaat is dat veel mensen geen 
idee hebben hoe de Europese Unie opereert en zich verloren voelen 
in de bureaucratische rompslomp.

Een kleine spoedcursus over dit onderwerp doet wonderen. Zo telt 
het Europees Parlement op het moment 751 zetels. Voor de ko-
mende Parlementsverkiezingen is dit aantal teruggebracht tot 705 
zetels door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. 29 zetels in deze 
formatie worden bekleed door Nederlandse politici die direct door 
ons worden verkozen. Deze politici vertegenwoordigen nationale 
politieke partijen, waardoor er dus afgevaardigden van bijvoorbeeld 
D66 of de PvdA een plek in het Europees Parlement hebben. Het Eu-
ropees Parlement is het enige Europese orgaan dat rechtstreeks door 
de bevolking wordt benoemd en is daarom een belangrijk democra-
tisch instrument. Door de jaren heen is het Parlement behoorlijk 
uitgebreid en tegenwoordig heeft het een zwaarwegende stem. Zo 
heeft het Parlement, samen met de Raad van de Europese Unie, wet-
gevende macht. Wetsvoorstellen die vanuit de Europese Commissie 
komen, kunnen door het Parlement worden aangenomen, gewijzigd 
of afgewezen. Ook heeft het Parlement inspraak met betrekking tot 
de Europese begroting. Het voorstel hiervoor komt eveneens vanuit 
de Europese Commissie, maar het is aan het Parlement, in samen-
werking met de Raad van de Europese Unie, om deze begroting in z’n 
geheel goed te keuren of niet.

Het Europees Parlement heeft dus best wel wat te zeggen. Om er-
voor te zorgen dat Europarlementariërs stemmen op basis van al-
gemeen belang en niet alleen nationaal belang, is het Parlement 

opgedeeld in meerdere fracties die verschillende politieke kleuren 
vertegenwoordigen. Momenteel zijn dat er acht. Zo’n fractie moet uit 
minstens 25 leden bestaan, die minstens een vierde van de lidstaten 
vertegenwoordigen. Dit ook weer om te voorkomen dat fracties al-
leen de belangen behartigen van specifieke landen. Bij de Europese 
Parlementsverkiezingen stemmen we op nationale politieke partijen 
die, eenmaal verkozen, zich aan kunnen sluiten bij een fractie met 
soortgelijke ideeën of kunnen besluiten een eigen fractie op te rich-
ten. Naast de fracties zijn er ook enkele Europarlementariërs die zich 
bij geen enkele fractie hebben aangesloten, maar doordat deze dus 
vaak alleen staan hebben ze een minder grote inbreng. 

Aan het hoofd van elke fractie staat een Spitzenkandidat, 
vergelijkbaar met de Nederlandse lijsttrekker. De bedoeling van zo’n 
Spitzenkandidat is dat deze campagne kan voeren voor de fractie in 
de Europese Unie. Ook is deze persoon de officiële kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Europese Commissie. Als de Spitzenkandidat 
een meerderheid van het Parlement voor zich weet te winnen, wordt 
hij of zij verkozen tot voorzitter van de Europese Commissie en 
daarmee de opvolger van de huidige voorzitter, Jean-Claude Juncker.

In tegenstelling tot de veronderstelling van veel mensen bestaat het 
Europees Parlement lang niet alleen maar uit EU-aanhangers. Ook 
voor mensen die pessimistischer zijn over het doen en laten van de 
Unie is stemmen een must, want zorgen voor verbetering begint 
bij het laten horen van je stem. Zo is er bijvoorbeeld de meer Euro-
sceptische fractie EVDD (Europa van Vrijheid en Directe Democra-
tie), of ENV (Europa van Naties en Vrijheid). In deze laatste fractie 
zijn bijvoorbeeld het Franse Front National en de Nederlandse PVV  
vertegenwoordigd. Beide fracties staan bekend om hun kritische 

ER ONTBREEKT IETS OP 
DE STRATEN, EN DAT ZIJN 

DE BLAUWE POSTERS MET 
TWAALF GOUDEN STERREN DIE 

SCHREEUWEN: ‘DE EUROPESE 
PARLEMENTSVERKIEZINGEN 

KOMEN ERAAN!’
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houding ten opzichte van de Europese Unie. 
Eveneens eurosceptisch, maar meer poli-
tiek links is de GUE/NGL (Confederale Frac-
tie Europees Unitair Links/Noords Groen 
Links), dat zich verzet tegen de toenemen-
de supranationale Europese samenwerking 
vanuit een socialistisch oogpunt.

Stemmen? Op wie dan?
De reden dat je nu waarschijnlijk nog geen 
idee hebt van wie er verkiesbaar zijn voor 
de opkomende verkiezingen is omdat de 
precieze kandidaten nog helemaal niet be-
kend zijn. Iedereen die kandidaat wil staan 
voor de verkiezingen moet zich namelijk re-
gistreren bij de Kiesraad voor 9 april. Na 9 
april publiceren de verschillende politieke 
partijen een lijst van hun kandidaten op 
hun websites. Ook dit vergt dus enige mate 
van uitzoekwerk van de kant van de stem-
mer. Wel zijn veel van de Spitzenkandidaten 
al bekend. Zo is duidelijk dat PvdA’er Frans 
Timmermans de PES (Party of European 
Socialists) van de Socialisten en Democratengroep van het Parle-
ment gaat vertegenwoordigen en dat er kans is dat hij daarmee voor-
zitter van de Europese Commissie wordt. Een andere (mogelijke) 
Nederlandse Spitzenkandidat kan de EGP (European Green Party) 
gaan vertegenwoordigen, deze partij heeft namelijk GroenLinks-lid 
Bas Eickhout genomineerd.

Hoe blijf ik op de hoogte?
Zoals is gebleken vergt actief Europees burgerschap nogal wat eigen 
inbreng. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen zich al 
snel laten ontmoedigen, wat resulteert in de lage opkomstpercenta-
ges tijdens de Europese Parlementsverkiezingen. De Europese Unie 
heeft echter een grotere impact op ons dagelijks leven dan we ons 
meestal bewust van zijn en er zijn genoeg prangende vraagstukken 
waar veel mensen een mening over hebben. De Parlementsverkie-
zingen bieden ons de mogelijkheid deze mening te laten gelden door 
te kiezen wie ons vertegenwoordigen op een Europees niveau, zodat 
ook Europese burgers inspraak hebben als het aankomt op vluch-
telingenkwesties, klimaatvraagstukken en economische groei. Voor 
wie deze kwesties aandoen als een ver-van-mijn-bed-show bestaat 
www.what-europe-does-for-me.eu. Op deze website kan je inzoo-
men op lidstaat en zelfs op regio om zo te zien wat de Europese Unie 
in je naaste omgeving in de afgelopen jaren heeft betekend. 

Voor wie het toch een onduidelijk verhaal blijft vinden of zich gewoon 
beter wil laten informeren zetten enkele organisaties zich in om de 
verkiezingen onder de aandacht te brengen en mensen op de hoogte 
te brengen over het doen en laten van de Unie. Zo kun je je aanmel-
den via www.ikstemdezekeer.eu om regelmatig relevante informatie 
te ontvangen over de verkiezingen. Ook organiseren ze, samen met 

het Europees Parlement en diverse lokale partners, evenementen in 
Nederland en vele andere EU-landen om de verkiezingen te promo-
ten. Via de website kan je gemakkelijk zien welke evenementen in 
jouw buurt plaatsvinden. Ikstemdezekeer.eu benadrukt dat zonder 
mond-tot-mondreclame de boodschap nooit ver zal reiken en roept 
daarom iedereen op de verkiezingen zoveel mogelijk onder elkaars 
aandacht te brengen.

Een ander initiatief komt van interdisciplinaire studentenorganisatie 
AEGEE. De organisatie strekt zich uit over heel Europa en heeft leden 
in meer dan 40 landen. Het streven is om een democratisch en divers 
Europa op te bouwen. Daarvoor zijn actieve en geïnformeerde burgers 
nodig. De campagne ‘Y Vote’ is dan ook in het leven geroepen om veel 
jonge Europeanen beter te kunnen informeren met betrekking tot 
de Europese Parlementsverkiezingen, de Europese instituties en de 
Unie in het algemeen. Aan de hand van Y Vote organiseert AEGEE 
daarom diverse bijeenkomsten en lokale evenementen waar men 
vaak gratis aan kan schuiven om zich verder te informeren. Ook is er 
onlangs een Y Vote-app in het leven geroepen die een stem-instructie 
bevat per Europees land. Omdat de procedure per lidstaat verschilt 
helpt de app je door te laten zien hoe je moet stemmen en waar je 
dat kan gaan doen.

Deze organisaties demonstreren dat, hoewel de informatie ons iets 
minder braaf gevoerd wordt dan we gewend zijn, er talloze 
mogelijkheden zijn om bewuster te worden van de aanwezigheid van 
de Europese Unie in het dagelijks leven. Cruciale vraagstukken 
worden momenteel op Europees niveau voor je besloten en jij kunt 
daar inbreng in hebben. Inmiddels is het niet meer de vraag óf je 
stemt, maar op wie. 

ANDREA COLUMN

‘Ik denk liever aan mezelf’
T erwijl iedereen langs hem liep, zat hij op de grond. Mensenbenen raasden langs zijn ogen, maar hij keek 

stoïcijns voor zich uit. Net als zij had ook hij een kartonnen bord. Hij kon natuurlijk niet achterblijven. 
Waar de scanderende massa vooral politieke leuzen, tekeningen en woordgrapjes met krullerige 

kalligrafie op de kaarsrechte kartonnen platen aan had gebracht, had hij zelf met dikke zwarte strepen een paar 
woorden op de gescheurde doos van zijn nieuwe laptop geschreven. ‘IK DENK LIEVER AAN MEZELF.’ Hij was er 
trots op.

Alle jonge mensen om zich heen maakten zich druk om de wereld, maar hij niet. Hypocriet vond hij dat. Mensen 
die roepen dat ze minder vlees eten en vervolgens met het vliegtuig naar Azië vliegen, of die hun boodschappen 
biologisch kopen, maar na het roken hun peuken in de gracht laten landen. Hij verachtte ze. Toch wilde hij wel 
eens een demonstratie meemaken: hij had dat namelijk nog nooit gedaan. De hippies in de jaren zestig vond hij 
sukkels, de atoomdemonstranten in de jaren erna waren al helemaal verschrikkelijk. Kleinzielige, doorgedraaide 
idealisten die zo ver verwijderd waren van de werkelijkheid dat ze alle verstand verloren hadden, zo vond hij. 
Toch was hij een beetje jaloers op ze. Zo’n demonstratie ging misschien aan al zijn principes voorbij, maar zijn 
stem kon wel door iedereen worden gehoord. Alle mensen om hem heen konden zien hoe belachelijk, stom en 
achterlijk hij ze vond. 

Daarom bleef hij zitten. Hij begon vroeg in de ochtend en bleef er zitten tot de laatst overgebleven groep mensen, 
die voornamelijk uit dronken toeristen bestond, de Dam verlaten had. Tegen twaalven ging hij naar huis. Hij 
zette zijn bordje in een hoek van de kamer, naast de fauteuil, tegenover de televisie. Hij keek naar het journaal 
en zag zichzelf, omgeven door gillende jonge mensen met kleurrijke borden. IK DENK LIEVER AAN MEZELF. Hij 
glom van trots. 

Tekst  /// Andrea Huntjens    Beeld /// Anna Berkhout
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Ik kan me nog goed een college van kunsthistorica Judith Noor-
man herinneren. Zij vertelde dat ze zich als student zo breed 
mogelijk heeft georiënteerd binnen de kunstgeschiedenis, van 

hedendaagse tot Chinese kunst. Toch kwam haar grootste interesse 
telkens weer terug bij die Hollandse kunst uit de Gouden Eeuw, door 
de grote en veelzijdige hoeveelheid schilderijen van hoge kwaliteit 
die toen geproduceerd werden. Deze interesse specificeerde zich on-
der andere tot Rembrandt van Rijn. Zo heeft zij het boek Rembrandts 
naakte waarheid (2016) geschreven en meegewerkt aan de tentoon-
stelling Rembrandt’s social network in het Rembrandthuis. Kortom, 
een uiterst geschikte kandidaat om ons meer te vertellen over het 
Rembrandtjaar.   

2019 is het 350ste sterfjaar van Rembrandt, reden genoeg om alles 
uit de kast te halen en een Rembrandtjaar neer te zetten. In 2006 
werd er ook al feest gevierd in de naam van deze schilder. Toen 
was het namelijk vierhonderd jaar geleden dat hij geboren werd. 
‘Het is wel snel op elkaar’, geeft Noorman toe. Er kan dan ook een 
kritische noot bij geplaatst worden. Is zo’n jubileumjaar niet een 
hele makkelijke, commerciële truc voor musea? Noorman geeft aan 
dat hier wel degelijk over is nagedacht; musea zijn zich bewust van 
het commerciële randje. Een tentoonstelling over Rembrandt trekt 
nu eenmaal veel bezoekers. Toch is Noorman voorstander van het 
jubileumjaar: ‘Het is ook zonde om op het volgende jubileumjaar te 
moeten wachten, dat zou namelijk pas in 2056 zijn. Juist terwijl er 

Rembrandt de rebel 
Een leven dat tot de verbeelding spreekt

ACHTERGROND

Judith Noorman is kunsthistorica en docent aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hier doceert zij vakken over kunst in de Gouden 
Eeuw, tekeningen, kunsttechnieken en vrouwen op de kunstmarkt. 
Daarnaast werkte ze als gastconservator bij het Rembrandthuis. 
De tentoonstelling Rembrandt’s social network is daar te zien tot 
en met 19 mei 2019.

nog zoveel over hem te ontdekken valt. Bovendien is Rembrandt nu 
eenmaal een geliefd meester.’

Populairder dan de rest
Stiekem houden we inderdaad allemaal van Rembrandt van Rijn. Een 
kleine vaderlandse trots borrelt omhoog bij het horen van zijn naam. 
Toch was Rembrandt niet de enige schilder in zijn tijd. De zeventiende 
eeuw was een explosie van schilderkunst: Johannes Vermeer, Frans 
Hals en Jan Steen. Grote namen die we op de middelbare school 
al leren. Maar waarom steekt Rembrandt daar dan nog net even 
bovenuit en wordt hij uniek gevonden? Volgens Judith Noorman komt 
dit niet alleen door de grote hoeveelheid overgeleverde bronnen, 
maar ook door zijn schildertechniek. ‘Hij was een originele denker en 
brak met tradities als hij etste, tekende of schilderde. Tegenwoordig 
houden we wel van een rebel.’ 

Dit idee van een rebelse schilder is een belangrijke reden waarom bij-
voorbeeld Frans Hals of Johannes Vermeer geen grote jubileumjaren 
krijgen, en Rembrandt wel. Frans Hals maakte voornamelijk portret-
ten, terwijl Rembrandt allerlei verschillende genres schilderde; van 
landschappen tot groepsportretten. Wat reputatie betreft ging hij 
wel nek aan nek met Vermeer, maar van Vermeer zijn er nu eenmaal 
minder werken bekend. Daarnaast spreekt het leven van Rembrandt 
erg tot de verbeelding, en dat trekt mensen aan. ‘De samenhang tus-
sen Rembrandts leven en zijn kunst is nog altijd een mysterie. De 
veelheid aan onbeantwoorde vragen omtrent het biografische aspect 
speelt een cruciale rol in de populariteit van Rembrandt.’

De interesse in het leven van Rembrandt is ook een belangrijk aspect 
in de tentoonstelling Rembrandt’s social network, die onderdeel is 
van het Rembrandtjaar. Noorman vertelt dat bij het maken van deze 
tentoonstelling rekening werd gehouden met een breed publiek. De 
bezoekers van het Rembrandthuis komen naar het museum, omdat 
zij zijn geïnteresseerd in het leven van deze schilder en er mooie 
kunst kunnen zien, bijvoorbeeld Rembrandts portret van zijn zoon 
Titus. In de tentoonstelling gaat het voornamelijk om de verschillen-
de soorten vrienden van Rembrandt. Iedere persoon representeert 
een groep die een rol heeft gespeeld in zijn leven; jeugdvrienden, 
kunstvrienden, maar ook familie. Daarnaast wordt er een bredere 
context gegeven. Het woord vriendschap had in de zeventiende eeuw 
namelijk een andere betekenis dan tegenwoordig. ‘Familie was ook 
een vorm van vriendschap.’ In de tentoonstelling kijkt men naar de 
relaties van Rembrandt, hoe deze begonnen en soms eindigden, wat 

Rembrandt voor hen betekende, en vice versa. Eigenlijk vullen het 
Rijksmuseum en het Rembrandthuis elkaar mooi aan op deze ma-
nier. Terwijl het Rijksmuseum zich voornamelijk richt op de kunst, 
besteedt het Rembrandthuis aandacht aan zijn leven.

Eenzame genie of allemansvriend?
Ondertussen is wel duidelijk waarom het jubileumjaar van 
Rembrandt zo uitgebreid wordt gevierd. Een eigenzinnige schilder 
uit de zeventiende eeuw met een interessante biografie. De perfecte 
ingrediënten om een legendarische kunstenaar te worden. Maar bij 
beroemdheden komen ook altijd roddels kijken. Op de vraag of er 
een niet-kloppend vooroordeel over Rembrandt bestaat onder het 
brede publiek, is het antwoord van Judith Noorman helder. ‘Er wordt 
wel gedacht dat het een soort eenzaam genie was die voor zichzelf 
werkte. Dit beeld klopt niet; hij had veel connecties. Wel blijft zijn 
persoonlijkheid een bron van discussie: Was hij goed geweest voor 
de mensen om zich heen? Was hij snel verontwaardigd of wist hij 
gewoon wat hij wilde?’ Hier zijn namelijk veel speculaties over, maar 
geen antwoorden. Iets wat wij als groter publiek niet over Rembrandt 
weten? ‘Het feit dat hij zijn zeer uitgebreide kunstcollectie – 
schilderijen, maar vooral ook veel belangrijke kunst op papier van 
andere grote meesters – kwijtraakte in zijn faillissement’. Het soort 
van privémuseum dat hij zelf had opgebouwd was in één keer weg; 
beland op de openbare veiling van Amsterdam. ‘Helaas weten we 
niet wat voor impact dit op hem heeft gehad. Hij moest vrij plotseling 
verder werken zonder zijn studiecollectie, zijn voorbeelden, die hij 
ook voor het onderricht van zijn leerlingen kon gebruiken. Ook is 
er nooit echt onderzoek gedaan of hij na deze gebeurtenis anders is 
gaan schilderen.’ Het moet wel een van de zwaarste dagen van zijn 
leven zijn geweest. 

In 2019 is er genoeg aanbod over Rembrandt. Het bezoeken van de 
verschillende tentoonstellingen is dan ook zeker de moeite waard en 
de perfecte mogelijkheid om de werken van deze rebelse en 
ruimdenkende schilder te bewonderen. Maar het jubileum biedt ook 
de mogelijkheid om meer over zijn persoonlijke leven te weten te 
komen. Ik stel aan Judith Noorman de vraag hoe zij een ideale 
tentoonstelling over Rembrandt voor zich ziet. Volgens haar zou er 
een tentoonstelling moeten komen met meer begrip over de 
verhouding tussen man en vrouw in de tijd van Rembrandt. Helaas 
weten we hier vrij weinig over. ‘De tentoonstelling Rembrandt & 
Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw in het Fries Museum komt dicht in 
de buurt van de voor mij ideale tentoonstelling.’ In die tentoonstelling, 
die helaas maar tot 17 maart te zien was, behandelde het museum 
liefde en huwelijk in de zeventiende eeuw en werd de eeuw van 
Rembrandt in een bredere context gezet. ‘De allermooiste 
tentoonstelling zou natuurlijk zijn dat alle werken van Rembrandt 
van over de hele wereld tegelijkertijd op dezelfde plaats 
tentoongesteld worden. Helaas zal dat nooit gebeuren, vanwege de 
hoge kosten die daarmee gemoeid zijn en de kwetsbaarheid van 
meerdere schilderijen.’ Wellicht een kleine kans, maar wel een mooie 
droom voor een toekomstig Rembrandtjaar.  

ACHTERGROND

DE SAMENHANG TUSSEN 
REMBRANDTS LEVEN EN ZIJN 

KUNST IS NOG ALTIJD EEN 
MYSTERIE

‘All the Rembrandts – Exhibition of the year!’ is het eerste wat je te zien krijgt bij 
het openen van de website van het Rijksmuseum. Massa’s buitenlandse, maar ook 

Nederlandse toeristen trekken naar de musea om het Rembrandtjaar te vieren. 
Maar wat maakt deze zeventiende-eeuwse schilder zo bijzonder dat we een 

compleet jaar aan hem wijden?
Tekst /// Julianne van Pelt    Beeld /// Imke Chatrou
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Een tentoonstelling waarbij alle werken van Rembrandt van over de hele 
wereld tegelijkertijd op dezelfde plaats tentoongesteld worden is misschien 

te veel gevraagd. Toch wordt er dit jaar al van alles uit de kast gehaald ter ere 
van het 350ste sterfjaar van de schilder.

Tekst /// Eva Essers en Maryse Boonstra    Beeld /// Winonah van den Bosch
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Diverse grote steden, waaronder Leiden, Den Haag, Leeu-
warden en Amsterdam, staan dit jaar in het teken van het 
Rembrandtjaar. Dit betekent bijzondere tentoonstellingen 

in onder andere Museum De Lakenhal, het Fries Museum en het 
Mauritshuis. Ook in Amsterdam is genoeg te doen.

Beleef Rembrandt 
350 jaar na zijn dood

   Rembrandt’s Social Network
1 februari - 19 mei 2019

Wie geïnteresseerd is in het sociale leven van Rembrandt, kan 
terecht in Museum het Rembrandthuis voor Rembrandt’s Social 
Network. Waar kan men beter in Rembrandts sociale leven duiken 
dan in zijn voormalig woonhuis? De tentoonstelling maakt ons 
niet alleen bekend met werken van Rembrandts eigen hand, maar 
ook van gelijkgestemden. In het museum staan diverse schetsen 
en schilderijen tentoongesteld die alles te maken hebben met 
Rembrandts naaste kring. Vrienden, familie en andere mensen die 
hem hebben bijgestaan door zijn kunst te kopen, inspiratie te bieden 
of die gewoon een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven zijn 
hier vertegenwoordigd. 

Zo komen in deze tentoonstelling vele kunstenaarsvrienden aan 
bod, maar ook de familie van zijn vrouw, Saskia van Uylenburgh. Het 
kopstuk van de tentoonstelling is Rembrandts portret van zijn jonge 
en langstlevende zoon Titus, normaal gesproken tentoongesteld 
door het Baltimore Museum of Art in de Verenigde Staten.

Als je je altijd al hebt afgevraagd wie er achter Rembrandt stonden 
gedurende zijn leven, of wanneer je gewoon meer van het werk 
van de Hollandse meester wilt bewonderen, kun je Museum het 
Rembrandthuis niet overslaan.
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Lang Leve Rembrandt
15 juli - 15 september 2019

Voor wie wel genoeg heeft van historisch werk biedt het Rijksmuseum 
uitkomst. In de zomer van 2019 stellen zij namelijk ingezonden 
werk van het publiek tentoon in het Rijksmuseum. Eigen werk kon 
tot 31 maart ingezonden worden en zal door een jury bestaande 
uit kunstenaars en conservatoren gedurende meerdere rondes 
beoordeeld worden.

Aan de wedstrijd was slechts één voorwaarde verbonden: laat je 
inspireren door Rembrandt. Voor iedereen die een fantastische 
adaptatie maakte van Rembrandts kunst of zich altijd al liet 
inspireren door Rembrandts composities of kleurgebruik, was dit 
hét moment om in het Rijksmuseum naast de grote meesters van de 
Nederlandse schilderkunst te hangen. Ingezonden werk hoefde zich 
overigens niet te beperken tot schilderijen; ook foto’s, tekeningen, 
beeldhouwwerk, of welke kunstvorm dan ook waren welkom.

Binnenkort wordt bekend welke kunstwerken geselecteerd zijn en 
de tentoonstelling is deze zomer te bewonderen in het Rijksmuseum. 
Het museum steekt Rembrandt hiermee in een modern jasje en 
creëert een verfrissende variant op de klassieke Nederlandse 
schilderkunst. 

Alle Rembrandts 
15 februari - 10 juni 2019

Voor wie toch liever bij het oorspronkelijke werk blijft, pakt het 
Rijksmuseum ook uit. Het museum heeft het beroemdste schilderij 
van Rembrandt in hun collectie: de Nachtwacht. Dit meesterwerk 
hangt permanent in de eregalerij van het museum, en is vroeg of 
laat voor iedereen een bezoekje waard. Maar naast bekende werken 
zoals de Nachtwacht, heeft het Rijksmuseum nog veel meer van het 
oeuvre van Rembrandt in haar bezit. Het museum beheert zelfs de 
grootste collectie van Rembrandt-schilderijen ter wereld. Alleen 
is een groot deel van die collectie niet of nauwelijks te zien. Dit 
deel bestaat namelijk uit tekeningen en etsen van Rembrandt die 
bijzonder kwetsbaar zijn en zeer gevoelig voor licht – ze worden dan 
ook zelden getoond of uitgeleend. 

Het is daarom uniek dat ter gelegenheid van het Rembrandtjaar het 
Rijksmuseum haar hele collectie van Rembrandt vier maanden lang 
tentoonstelt. Deze is nog nooit eerder vertoond en het zal ook niet 
snel weer gebeuren. Let wel: de tentoonstelling Alle Rembrandts 
staat voor alle Rembrandts die het Rijksmuseum in bezit heeft, niet 
alle Rembrandts die er zijn ter wereld – maar het zijn er nog steeds 
erg veel. Tentoongesteld zijn 22 schilderijen, 60 tekeningen, en de 
300 beste en mooiste etsen van de 1300 etsen van Rembrandt.

Aan de hand van verschillende thema’s introduceert de 
tentoonstelling Rembrandts leven en werk. Te zien zijn onder andere 
zijn vele zelfportretten, portretten van mensen die dicht bij hem 
stonden en van mensen die hij tegenkwam. Maar ook verhalen die hij 
vertelde door middel van zijn kunst, vaak geïnspireerd door verhalen 
uit de Bijbel.   

Laat deze unieke kans niet liggen. De tekeningen en etsen van 
Rembrandt wachten niet zoals de Nachtwacht.

BeleefdeNachtwacht.nl
Wie is toch dat jonge meisje? Hoe komt het overblijfsel van een snee 
daar boven de hond? En waar zit Rembrandt verstopt? Grote kans 
dat je de Nachtwacht al eens in het echt bewonderd hebt, maar dat 
je deze vragen niet kunt beantwoorden. Daar kun je nu wat aan 
veranderen.  

Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar ontwikkelden het 
Rijksmuseum en omroep NTR samen een interactieve ont-
dekkingstocht door de Nachtwacht. Verschillende verhalen, voor-
gelezen door acteur Nasrdin Dchar, leiden je door het schilderij. Leer 
ieder geheim en elke persoon aanwezig op de Nachtwacht kennen. 
Ontdek hoe Rembrandt beweging vastlegt en hoe hij door middel van 
compositie onze blik manipuleert. Leer meer over de geschiedenis 
van het schilderij en over wat voor plaats het tegenwoordig heeft in 
onze maatschappij. 

En dit alles thuis op de bank. Wat houdt je tegen?



M ijn tijd als uitwisselingsstudent 
in Bergen (Noorwegen) is niet 
wat ik ervan verwacht had. 

Ik had niet verwacht mijn eerste weekend 
alleen huilend door te brengen in mijn 
studiootje, bellend met mijn moeder omdat 
de DUO mijn uitwonendenbeurs plots had 
teruggezet naar een inwonendenbeurs – iets 
wat later een ‘menselijke fout’ zou blijken te 
zijn (oeps!). Ik had niet verwacht dat ik zo 
vaak de oven aan zou laten staan, of dat ik 
al tijdens mijn allereerste was mijn nieuwe 
groene trui twee maten zou laten krimpen. 
Ik had niet verwacht me zo’n incapabele 
volwassene te voelen.

Ik had verwacht dat Bergen duur zou 
zijn en heuvelachtig, maar niet zó duur, 
zó heuvelachtig. Nee, ik had het niet aan 
zien komen toen ik aan de bar ineens 
omgerekend zo’n 4,90 euro moest neer-
leggen voor een spa rood, en ik had niet 
gepland wegens financiële overwegingen 
vijf avonden in de week diepvriesspinazie te 
eten. Ik had ook niet verwacht elke dag een 
halve berg op te moeten lopen om op school 
te komen; ik had ook zeker niet voorzien 
dat ik, bezweet en buiten adem, tijdens die 
klim regelmatig ingehaald zou worden door 
kletsende Bergse dames van een jaar of 65. 
Maar ik had ook niet verwacht dat een klas-
genote me na die eerste twee weken tijdens 
college mee zou vragen naar een silent disco 
met haar vrienden – ik had niet verwacht 
ooit in een club het nummer ‘What does the 
fox say’ te horen en me tijdens het meebrul-
len van de tekst ‘HACHIE HACHIE HACHIE 
HAAA’ zo verbonden te voelen met een stel 
vreemden. Ik had ook niet verwacht vervol-
gens een vast team te vormen met die vrien-
den en elke woensdagavond met hen deel 

te nemen aan de quizavond in de pub van 
mijn faculteit1. En nee, ik had niet verwacht 
mezelf na zo’n quizavond om half twee in 
de ochtend terug te vinden in een slechte 
karaokebar, ‘To make you feel my love’ zin-
gend met de sjaal van een leuke Noor om 
mijn nek. Of dat diezelfde Noor me een paar 
weken later zou helpen mijn bezwaarbrief 

voor de DUO te printen2, omdat de DUO nu 
eenmaal graag mensen naait en me dit keer 
zou willen beboeten voor het niet stopzet-
ten van mijn studentenreisproduct op mijn 
verloren en geblokkeerde ov-chipkaart. Hoe 
had ik kunnen verwachten dat er een mooie 
kant zat aan genaaid worden door de DUO?

Ik had niet verwacht dat ik in mijn tweede 
maand zelf achter de bar van de pub van 
mijn faculteit zou staan, proberend niet al 
te duidelijk te laten blijken dat ik geen notie 

heb van wat de gewenste bier-schuimratio 
is. Of dat ik tegen die tijd zou werken als re-
porter voor de studenten tv-zender van de 
Universitetet i Bergen. Of een A zou halen 
voor mijn mondelinge tentamen Noorse my-
thologie – ook al voegden de examinatoren 
hier wel aan toe dat er ‘some obvious holes in 
my knowledge’ zaten. 

Mijn tijd als uitwisselingsstudent in Bergen 
is niet wat ik ervan verwacht had. En dat 
is logisch. Wanneer je in je eentje naar het 
buitenland vertrekt, kun je geen volledig 
accurate verwachtingen hebben van hoe 
je tijd daar eruit gaat zien. Maar ik ben er 
tegenwoordig van overtuigd dat tegenover 
elke tegenvaller een meevaller staat, en 
dat in veel gevallen die meevaller zwaarder 
weegt. Op elke aanval van heimwee volgt 
uiteindelijk wel weer een dierbaar moment 
met nieuwe vrienden, na een vermoeiende 
wandeling bergopwaarts staat je een 
prachtig uitzicht te wachten en elke keer 
dat je door de DUO genaaid wordt, is er 
ergens wel een innemend lid van de lokale 
bevolking te vinden om je bij te staan in 
tijden van frustratie. Dus mocht jij ook 
overwegen erop uit te trekken tijdens je 
studie, dan kan ik alleen maar zeggen: ga 
ervoor. Maak er wat moois van – op jouw 
eigen manier. 

Maar zet wel je studentenreisproduct  
stop. 

Mijn tijd als uitwisselingsstudent is 
niet wat ik ervan verwacht had

In deze rubriek delen studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen 
hun ervaringen van uitwisselingen met universiteiten in het buitenland.

Deze maand Amber Wiznitzer vanuit Noorwegen. 
Tekst /// Amber Wiznitzer    Beeld /// Justin Nuij  

BUITENLANDERVARING
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1. Dat we consequent hard ingemaakt 
zouden worden, had ik eerlijk gezegd 
wel verwacht.
2. Ik weet eigenlijk best hoe een printer 
werkt – niet doorvertellen.

De wandeling 
Tekst /// Bouke Schut    Beeld /// Justin Nuij

W e stappen de deur uit en denken te weten hoe de dag 
zal verlopen. De kleine variaties zijn de verhalen die we 
later aan vrienden vertellen: de uitzonderlijkheden, de 

af-wijkingen.
Maar we kennen het grote geheel.
We nemen voor lief. 

*

Thomas, een roodharige reus met borstelige wenkbrauwen, geruite 
overhemd en een zware, hoornen bril, toverde een halve liter 
blik lauw bier achter zijn rug vandaan en legde me uit hoe mijn 
welkomst-huisfeestje zou verlopen. Onze woonkamer is geen woon-
kamer, zei hij, het is een bunker, zonder ramen en zonder klok. Het 
is hier koud en grijs en smerig en het is de mooiste plek die je in je 
leven gaat zien. 
We beklommen de stenen trappen, langs rommelige graffiti en 
studentikoze leuzen.
Hij vertelde me over de schommel, waarmee je over iedereen heen 
kon zwaaien. Over de ontmoetingen met vreemden, de nieuwe 
vrienden. We zouden dansen op het aanrecht en morgen, als de zon 
al urenlang in de lucht hing, met z’n twaalven in één bed belanden 
en op elkaars buiken en benen in slaap vallen.
Ik begreep dat de raamloze wanden ons niet alleen scheidden van 
het licht – ze hielden ons ook verborgen voor blikken van buiten, 
van de politie, de media en ouders.
Toen we mijn nieuwe woonkamer betraden keek Thomas tevreden 
om zich heen. Hier heerst anarchie, zei hij. De muziek wordt elk uur 
een tandje harder gedraaid. 
Maar hebben de buren daar dan geen last van? vroeg ik. 
Hij klopte me op mijn schouder. De buren komen ook. 

*

Sinds die avond haalde Thomas mij elke zondag, na het eten, van 
mijn kamer op voor de wandeling. Eerst vroeg hij dat nog, later 
ging hij er voorzichtig vanuit, tot het punt waarop we elkaar alleen 
berichtten als er iets tussen kwam. We wandelden telkens hetzelfde 
rondje om de Sloterplas, dicht tegen het water aan, langs de steiger 
vol boten, de late-night pilates, de omgevallen boom waar kinderen 
op en afklauterden in het stoffige zomerlicht.
We kenden elkaar nauwelijks. Ik wist niets van zijn verleden, hij 
niets van het mijne. Het enige dat ons verbond was interesse in 
elkaars verhalen en ideeën.
Ik leerde dat hij zijn hond miste, maar dat ons huis hem niet toeliet. 
Het was er te klein en te druk, de hond zou elk weekend spontaan 

epileptisch worden. 
Dus lieten we tijdens onze wandelingen onze woorden uit.
Thomas nam daar maar half genoegen mee, want woorden kon je 
niet aaien, die lagen ’s avonds niet met hun kop in je schoot. Hij 
fantaseerde over de toekomst en zei: die hond, die komt. Hij klonk 
daarin heel zelfverzekerd – later zou ik me realiseren dat dat me 
niet verbaasde om die hond, maar om de toekomst zelf, die zo vast-
lag in Thomas’ uitspraak. 

Soms waren er ontmoetingen. Met zwervers die ons om een siga-
retje vroegen, of uitgedoste meisjes die ons een aansteker leenden. 
We raakten aan de praat met een vogelkenner en een lesbisch 
stel uit Californië dat verdwaald was geraakt in deze uithoek van 
Amsterdam. Later die week kwam ik ze tegen in een club en kreeg ik 
een biertje van ze. De wereld is klein, zeiden ze, en we stuurden een 
selfie naar Thomas. Hij stuurde een duimpje terug: drink er een op 
het toeval. 
Zo was Thomas. 

Al pratend onthulden we elkaar, zoals het secuur restaureren van 
een schilderij niet eerder ontdekte elementen zichtbaar maakt. Met 
diezelfde taal gooiden we tegelijkertijd alles in de war.
Thomas sprak traag en onderzoekend, het timbre van zijn stem 
soms plotseling verkleurd door een inzicht of realisatie. Mijn stem 
klonk anders, verwonderd, laag maar met een zweem van kinder-
lijke nieuwsgierigheid. Dat weet ik omdat we onze gesprekken ooit 
– in een narcistische opwelling – hadden opgenomen omdat we 
dachten de wijsheid in pacht te hebben. Om die arrogantie zouden 
we jaren later hard lachen.
Nieuw-West vormde het decor van ons onderzoek, de besmeurde 
reclameborden en lantaarnpalen met activistenstickers als rekwi-
sieten, de voorbijgangers als karakters die wij soms over het hoofd 
zagen en soms juist uitgebreid analyseerden – waarom staart zij zo 
dromerig naar de lucht terwijl ze fietst? Waarom schreeuwt hij zo 
hard tegen zijn hond? Waarom kijkt die jongen in de geparkeerde 
auto zo zenuwachtig op zijn telefoon?
We wandelden de weken, de maanden, de jaren aan elkaar. We 
liepen onze schoenen stuk aan  dezelfde grond. Ik kwam aan door 
een teveel aan bier, leerde me te beheersen en viel weer af, hij liet 
zijn baard groeien tot reusachtig formaat, verloor zijn kies door 
twee jaar tandartsverzuim. Terwijl onze vrienden intercontinentale 
reizen maakten, zoekend naar betekenis, reisden wij jarenlang door 
Nieuw-West; zoals anderen in kleermakerszit naar hun kern zoch-
ten, zo zochten Thomas en ik daar al lopend langs het water naar. 
Thomas was eerlijk – soms te eerlijk, maar ook dat ging ik waarde-
ren – en leerde me af om betekenis in mezelf te zoeken, koppig als 

VERHAAL 
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ik was. 
We zijn geboren uit een ander, zei hij, daar ontkom je niet aan. Zo-
lang je bezig bent jezelf te identificeren aan de hand van je verschil 
tot anderen, ontken je jezelf. 

Onze wandelingen stonden of vielen niet door weersomstandighe-
den, tegenzin of mobiliteit: toen ik tijdens een val van de trap twee 
benen brak, duwde Thomas me halsstarrig rond het meer, zonder te 
klagen, tot ik weer in staat was mezelf vooruit te helpen. Dat breken 
van die benen opende een nieuw terrein van discussie en verwon-
dering. Wij waren niet onschendbaar.
In de laatste week van de winter fietsten we voorzichtig door het 
bevroren Vondelpark, mijn benen fysiek hersteld maar mentaal 
nog broos, om winterinkopen te doen. We kochten wollen jassen en 
dronken goedkope glühwein in een cafeetje aan de Prinsengracht. 
Ik heb er zin in, jongen, zei Thomas. We zullen de kou trotseren. 

*

We ontdekten de met politielint afgezette plaats delict tijdens een 
spectaculaire winteravond. Onze vaste route, die zich gewoonlijk 
voortzette over de weg achter het politielint, werd onderbroken.
Honderd meter verderop, aan de andere kant van de weg, lichtte 
Osdorp waterig op in de dichte sneeuwval. Schimmen liepen 
gehaast op en neer, langs elkaar heen, winkels in en uit. Bij de tram-
halte wachtte een groep reizigers met opgeslagen kragen en tassen 
vol boodschappen op de tram. Zelfs tijdens deze barre winter werd 
koopzondag gretig gevierd. 
Thomas en ik maakten een omweg langs grijze woonblokken en 
ingesneeuwde auto’s. We zwegen. Onze voetafdrukken verdwenen 
in een vers laagje sneeuw. 

*

Een liquidatie, meldde AT5. Het lichaam van de vijfentwintigjarige 
jongen was geïdentificeerd, een kopschot werd hem fataal. Getuigen 
konden zich melden bij het politiebureau. Thomas en ik stonden 
onder een luifel te schuilen voor de sneeuw, die inmiddels in zo’n 
grote hoeveelheid uit de hemel kwam vallen dat de auto’s ontspoor-
den en scheef op de stoepen strandden. Ik dicteerde het artikel 
terwijl Thomas met een stok de overtollige sneeuw van zijn zolen 
sloeg. Nog voordat ik mijn telefoon weer had opgeborgen, belde 
Jolien, onze vriendin. Hoe lang we nog weg waren. 

Een uurtje, zei ik, er is een jongen doodgeschoten bij Osdorp.
Wat?
Kijk maar op AT5.
Hebben jullie het gezien?
Nee.
Ah, oké. Schiet op, ik heb nog twee flessen Merlot staan.  

We wachtten tien minuten en keken glimlachend hoe de gestrande 
auto’s werden weggesleept en de straat verdween in de sneeuw. 
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Bouke Schut (1994) volgde een bachelor 
Literatuurwetenschap en studeert momenteel 
af in Cultural Analysis. Naast korte verhalen 
maakt ze een column-serie voor Expreszo.nl. 
Het verhaal ‘De Waarschuwing’ is nu te lezen 
in literair tijdschrift Kluger Hans #35. 
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Men gaf op, de natuur won. 
Kom, zei Thomas, nu is de wereld van ons. 
Al dat grijs van Nieuw-West kleurde sprookjesachtig wit. We waan-
den ons in een spookstad en pasten zelfs onze stemmen aan op de 
stilte. Door de enorme sneeuwpakken was het onderscheid tussen 
de straat, de stoep en de smalle grasstroken niet meer te zien. 
Thomas dook voorover in de sneeuw en probeerde al borstcraw-
lend vooruit te komen. Met zijn spartelende benen trapte hij 
sneeuw-confetti in de lucht. Ik probeerde te zien waar deze straat 
op eindigde, maar mijn zicht reikte zo’n vijftien meter, daarachter 
verdween alles in de mist. 
Ik vroeg me af hoe de politie het lichaam van de jongen had gevon-
den in al die sneeuw; of de daders wellicht in een gestrande auto 
stonden te wachtten op de ANWB.

Bij een verlaten speeltuintje bleven we stilstaan. De sneeuw reikte 
tot aan de schommelzitjes, de wipkip was al gestikt. Thomas baande 
zich in hoge stappen door de sneeuwpakken, schudde de sneeuw 
van een zitje en haalde een joint uit zijn borstzak. Hij ging zitten, 
zijn benen verdwenen kniehoog in de sneeuw.
Ik herinner me plotseling dat ik na mijn eindexamens niet naar 
Spanje mocht, zei hij.
Huh?
Van m’n ma. Thomas stak de joint op, nam een diepe hijs en blies de 
rook langzaam door zijn neus. 
Ze vertrouwde mijn vrienden niet. Dacht dat ze drugs gingen hande-
len, of ruzie gingen zoeken.
En? 
Thomas glimlachte. Ze hadden tien gram hasj meegenomen. Twee 
van hen zijn opgepakt, de rest is al na drie dagen thuisgekomen. 
Theetje?
Hij gespte zijn rugzak van zijn schouder en haalde een gedeukte 
thermoskan en twee plastic campingbekers tevoorschijn.  
Terwijl ik de laatste hijsen van de joint nam en deze uitdrukte in de 
sneeuw, vulde hij de bekers. De brandnetelthee kletterde tegen het 
plastic, de verroeste kettingen van de schommels knarsten aarze-
lend. Geen motoren, geen sirenes.
Ik verbeeldde me hoe onze buurtgenoot zijn Kalasjnikov op de 
bijrijdersstoel van zijn gezinswagen legde en nog een laatste blik op 
zichzelf in de achteruitkijkspiegel wierp voor hij de motor startte, 
maar hij was een silhouet, ik zag zijn ogen niet. 

*

Mochten onze wandelingen niet in Nieuw-West hebben plaats-
gevonden, dan zouden Thomas en ik zeker tot andere inzichten 
zijn gekomen: we geloofden allebei in de rol van de omgeving in de 
gesprekken die we voerden. Elke zondag die verstreek diepten wij 
onszelf én Nieuw-West verder uit, Nieuw-West, onuitputtelijk en 
verhuld door schijnbare grauwheid. Een moeilijke liefdesverhou-
ding, want houden van iemand die je niet toelaat maakt haar alleen 
maar gewilder.
Maar Nieuw-West was niet statisch. Ook zij groeide op – zij groeide 

om ons heen, zei Thomas eens – en ontpopte zich van afstandelijke 
vreemde tot warme bekende.
Onze wortels – die van Thomas, Nieuw-West en mij – vergroeiden 
met elkaar tot een kluwen van betekenis en herinnering. De datum 
die wij onder het viaduct bij Osdorp in de stenen graveerden zat er 
nog steeds, als onze handtekening onder dit grote, niet te omvat-
ten kunstwerk, onze minieme bijdrage aan de stad Amsterdam. Wij 
waren hier, stond er in die gravering, wij waren hier ook, tussen al 
die mensen en verhalen, al die ontsporingen en successen, wij had-
den onze bescheiden plek met de jaren verworven en Nieuw-West 
had ons begeleid.

*

Het politielint werd weggehaald, de voormalige plaats delict fun-
geert nu weer als parkeerplaats. Soms ligt er een bos bloemen, soms 
blijft er iemand even staan. 
Ik ben de naam van de jongen vergeten, als ik hem ooit al wist. Ik 
kende hem niet, wist niets van hem, mijn herinnering aan hem 
bestaat slechts uit een reep rood-wit plastic dat zo nu en dan voor 
mijn geestesoog wappert en dan weer voor maanden verdwijnt.
Maar ik kan me de gestrande auto’s nog herinneren. Thomas’ 
sneeuwzwemmen. Hoe we thuiskwamen en de ingeschonken glazen 
wijn op ons wachtten; hoe we die nacht onze matrassen naar de 
woonkamer sleepten om met zijn drieën te logeren. 

*

Thomas en ik zijn samen verhuisd. We vonden een appartement 
in Amsterdam Noord, een nieuw gebied voor verkenning. Naast de 
voordeur ligt Sokrates zondagavond uitgeput op een bot te kauwen. 
We weten nog minder dan we ooit dachten te weten. We hebben 
geen geld maar beschikken over tijd en toekomst, over de vrijheid 
om zomaar de deur uit te stappen en vragen te stellen. 
We wandelen. 



IN GESPREK

‘Het is geen taal, 
maar gewoon cultuur’
In gesprek met rapper Tads Thots over 

straattaal, identiteit en cultuur
Tekst & Beeld /// Danielle Kliwon 
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IN GESPREK

D e zon schijnt wanneer ik met Tads 
Thots heb afgesproken. Een war-
me lentedag, aangenaam. ‘Kunnen 

we even babbelen over straattaal?’ appte 
ik hem een paar dagen eerder. Hij is direct 
enthousiast. Als lid van de SMIB-movement 
heeft hij natuurlijk een extra binding met 
taal. De Amsterdamse straattaal, genaamd 
Smibanese, is vernoemd naar de mannen 
van SMIB en in 2017 is er zelfs een Smiba-
nese woordenboek verschenen. Wanneer 
hij aan komt lopen, valt de zon precies op 
zijn gezicht. Toeval of iets anders? Gado, zo 
begrijp ik later. Hij komt net uit de studio 
waar hij werkt aan een video voor zijn pas 
gereleasede album Anti-Fu - ‘videoclip edi-
ten, donderdag gaan we weer shooten, man. 
Check die shit.’ - en valt meteen met de deur 
in huis. ‘Weet je wat het is, Daan. Ik ga het je 
vertellen. Het gaat helemaal niet om taal of 
om ABN en al die BS. Het is geen taal, maar 
gewoon cultuur.’

Hij was tien jaar oud toen ik hem leerde ken-
nen. Een stille jongen uit de Bijlmer, vaak 
op de achtergrond. Kopie van zijn vader: 
overhemdje, pantalon en af en toe ook een 
stropdas. Heel anders dan de jonge man die 
nu tegenover me zit: exuberant, extravert 
en een tikkeltje extravagant. Tegenwoor-
dig rapt hij over ‘best dressed in die room, 
al draag ik die ish al een week’. Niet meer 
op de achtergrond, niet meer stil. ‘Gewoon 
Tads, toch,’ zo zegt hij zelf. Ik heb nog geen 
vraag gesteld, maar hij barst al los. Gewoon  
Tads, ja. 

Straattaal: ‘angstaanjagende 
verloedering of bruisende 
taalvernieuwing?’
‘Nederlandse taal is zo lacking. Mensen zitten 
gevangen door de woorden die ze gebruiken 
en door de woorden die missen, terwijl taal 
bedoeld is om te expressen. Taal is identity 
en cultuur. De (straat)taal die wij spreken, 
is de expression van een hele kaolo groep 
mensen die zich niet eerder kon uitdrukken.’ 
De taal die hij bedoelt, is het Smibanese: 
een mengelmoes van Nederlands, Engels, 
Surinaams, Antilliaans en Arabisch, vol met 
omkeringen en variaties van bestaande 
woorden. ‘Angstaanjagende verloedering of 
bruisende taalvernieuwing?’ schreef Trouw. 

Voor Tadzio is het gewoon zijn taal. Een 
taal die ik niet altijd begrijp wanneer ik zijn 
nummers luister, en dat vertel ik hem ook. 
Hij moet er om lachen. ‘Mensen verstaan me 
niet bij die pokoes, maar het verandert niks. 
Het gaat niet om taal. Het gaat veel dieper. 
De connectie. De emotie. Het gaat om “ik 
ken hem, ik begrijp hem”.’ Het gaat om wat 
je voelt, niet om wat je zegt. ‘“Voel jij wat ik 
voel?” Dat is toch de diepste connectie die 
je met elkaar kan hebben? We geven taal 
gewoon meer waarde.’

Biedt de Nederlandse taal dan niet 
genoeg vrijheid om te voelen?
‘Nederlands staat stil. De flyste Nederlandse 
woorden komen uit het Engels, Frans en 
shit. Nederlands is een taal voor oude 
mensen. Kids praten tegenwoordig met 
Engelse woorden. Die kunnen zich niet 
meer uitdrukken in het Nederlands. Ze 
kunnen wel Nederlands, maar het reflecteert 
niet meer de emoties van nu. Snap je? Zelfs 
Anouk strugglede met haar Nederlandse 
album, omdat ze zich beter kan expressen in 
het Engels.’

‘Jij bent god, god is jou’
Als ik hem vraag hoe het Smibanese tot 
leven is gekomen, haalt hij zijn schouders 
op. ‘Is gado, hè.’ 

God?

‘Niet op een of andere kerk-shit. Maar 
gewoon gado in jou. Jij bent god, god is jou. 

Je voelt een nieuwe emotie, je zoekt een 
woord ervoor. Alles wat jij bent, alles wat 
je voelt, alles wat in jou zit, is gado. Daar 
moet je respect voor hebben. Maar ook alles 
daarbuiten is gado. De zon is ook gado. Maar 
vooral jij bent gado. Er zijn dus geen regels: 
ik ken de regels zodat ik weet wat ik niet 
moet doen en breek de regels omdat ik weet 
wat ik wel moet doen. Is het ‘dt’, dan schrijf 
ik ‘d’. Zeg jij ‘A’, dan zeg ik ‘C’.’ 

‘De SMIB-cultuur kent geen regels’
Maar taal heeft regels nodig. Tads is het niet 
met me eens, maar zegt niets. Taalkundigen 
zijn bezorgd, vertel ik hem. Er zijn een aantal 
artikelen geschreven over de verloedering 
van de Nederlandse taal onder invloed van 
hiphop. Hij heeft zijn antwoord al klaar voor 
ik de vraag heb gesteld.

‘Taal verandert. Is een fact. Het is een 
kwestie van tijd tot Smibanese everyday 
taal is. Jongeren spreken het en ouderen 
willen het begrijpen. Hun weten dat nog 
niet.’ Ik onderbreek hem. Zij weten dat nog 
niet. Hij barst in lachen uit. ‘Ey, Daan. Hun, 
zij, wij. Ik had een acht voor Nederlands 
op de middelbare school. Alles wat wij 
zeggen is spreektaal, maar we kennen wel 
het onderscheid. Don’t worry. Als jij mij 
begrijpt en ik begrijp jou en wij begrijpen 
elkaar, waarom moet ik dan nog regels 
volgen? Onze cultuur, de SMIB-cultuur, 
kent geen regels. We leven los van de 
perception dat alles volgens bepaalde regels 
moet. We hebben onze eigen identiteit en 
conformeren niet meer aan de white man’s 
perception. Waarom zou onze taal dat dan 
wel doen? Onze taal is net zozeer een deel 
van onze cultuur en identiteit als wat we 
eten, hoe we dressen, is.’ 

‘Kijk naar alle dialecten binnen Nederland. 
Smibanese is ook gewoon een dialect. 
Dat is nog realer dan ABN, want dialect  
is gewoon van de mensen. Specifically  
van een bepaalde area. For a fact, je hoort 
het gelijk, je voelt het ook. Dat is veel realer 
dan whatever deze taalkundige mannen 
zeggen.’
 
Weer die zon in zijn gezicht. Een warme 
lentedag. Gado? 
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ALS JIJ MIJ
BEGRIJPT EN IK 

BEGRIJP JOU EN WIJ 
BEGRIJPEN

ELKAAR, WAAROM 
MOET IK DAN NOG 

REGELS
VOLGEN?
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Beeld /// Marcella Bartels

COLOFON

April 2019

W at is goed en fout in oorlogstijd? Een duidelijk voorbeeld van universitair verzet is 
de staking van Leidse docenten en studenten in 1940 na het ontslag van de Joodse 
docenten. In reactie op het protest sloten de Duitse gezaghebbers de universiteit 

van Leiden. Zo’n grootschalige verzetsactie kent zijn weerga niet in Amsterdam. Wel ving de Uni-
versiteit van Amsterdam het merendeel van de ontheemde Leidse studenten op. Aan de wens 
van de NSB om de ‘Joodse en communistische’ UvA te sluiten werd geen gehoor gegeven: in 
tegenstelling tot Leiden legden de Amsterdamse hoogleraren hun ambten niet neer en gingen 
de studenten niet in staking. Het klassieke, heroïsche beeld van unaniem studentenverzet dat 
vlak na de oorlog werd geschetst is inmiddels door historici ontkracht. Universiteiten waren 
veel meer een weerspiegeling van de rest van de samenleving en verzet was incidenteel, zo be-
toogt Jeroen Kemperman in het boek Oorlog in de Collegebanken. Studenten in verzet 1940-1945 
(2018). 

Morele dilemma’s
Een moreel dilemma in de oorlog voor de UvA was of zij de deuren zou sluiten in protest tegen 
de verplichte ontslagen van hoogleraren en de verwijdering van Joodse studenten. Wanneer de 
universiteit de deuren sloot stonden ruim vierduizend studenten en het personeel op straat. 
Werklozen waren verplicht zich aan te melden voor arbeid in Duitsland. Bijdragen aan de Duitse 
oorlogsindustrie was voor velen ook geen aantrekkelijke optie. Het voorstel van professoren 
Hazewinkel-Suringa en Woerdeman in 1942 om de universiteit te sluiten werd verworpen met 
41 tegen 23 stemmen, ten gunste van protesteren.

Een keerpunt in de oorlog voor universiteiten was de in 1943 door de bezetter opgelegde 
loyaliteitsverklaring die elke student diende te tekenen. De verklaring hield in dat de 
ondertekenaar zich zou weerhouden van iedere actie tegen het Duitse Rijk en de ‘Europese 
strijd tegen het bolsjewisme’ zou steunen. Vooral onder de invloed van studentencorpora 
weigerden studenten massaal deze verklaring te ondertekenen. De Universiteit van Amsterdam 
had het een-na-hoogste aantal ondertekenaars (17.5%). Een verklaring hiervoor kan liggen in 
dat Amsterdam een groter aantal studenten had uit de lagere klasse, die zich financieel gezien 
minder makkelijk konden veroorloven te stoppen met de studie. Voor de studenten die de 
verklaring niet ondertekend hadden werd clandestien onderwijs gegeven en naar onderdak 
gezocht. Gedurende de oorlog bleef de UvA proberen een groot deel van het onderzoek en 
onderwijs in stand te houden, inclusief promoties en examens. 

Je maandelijkse feitje over 
Amsterdam en de UvA

De UvA in de Tweede 
Wereldoorlog 

WIST JE DAT?

Tekst /// Rosa Uijtewaal

BEELD Imke Chatrou



Ik ben een weekend in een klein, 
troosteloos voorstadje van een even  
troosteloos Duits voormalig in-

dustriestadje waarvan de naam verdacht 
veel op het Duitse woord ‘langweilig’ 
lijkt. In het appartement van een goede 
vriend die daar studeert, sta ik alleen in 
de keuken terwijl dampen van de pan met 
diepvriesspinazie mijn bril doen beslaan. 
Het is koud, miezert een beetje en verderop 
in het dorp klinken Duitse schlagers in 
fanfare-uitvoering: het is carnaval. Dat 
alles (de temperatuur, de regen en het 
geluid) krijg ik mee omdat zich boven het 
elektrische fornuisje geen afzuigkap bevindt 
en het dakraam dus open moet staan, om te 
voorkomen dat het huis van mijn vriend in 
een soort spinaziegeurige sauna verandert. 

Het appartement is nog best fijn, voor 
zover appartementen boven vervallen 
winkeltjes in uitgestorven winkelcentra 
in troosteloze voorstadjes van troosteloze 

Duitse voormalige industriesteden fijn 
zijn. De woonkamer en keuken zijn één 
ruimte, de werkkamer zit eraan vast, met 
een deuropening waar je een schuifdeur 
verwacht maar waar die er niet is. Op de 
grond van de werkkamer liggen een paar 
vieze onderbroeken, de boeken die ik in de 
trein had willen lezen, en een matje. Het is 
de logeerkamer. Dan is er nog een badkamer 
met witgoed van uitsluitend Duitse merken 
en het ‘Hauptschlafzimmer’. Dat is waar de 
vriend in kwestie met zijn vriendin vertoeft. 
Ik ging namelijk niet alleen bij mijn vriend 
op bezoek, maar kreeg zijn vriendin er 
gratis bij.

Ik had beloofd alvast de uien te snijden. 
Daarna samen te koken, maar dat lijken de 
twee vergeten te zijn. Misschien hebben ze 
aangenomen dat ik het wel alleen kon, pasta 
met spinazie en cherrytomaatjes is nu niet 
bepaald een culinair hoogstandje dat meer 
dan één paar handen vereist. Toch maakt 

het me wat melancholiek, dit geheel: de 
dichte deur van het ‘Hauptschlafzimmer’, 
het gebrekkige zicht door mijn beslagen 
bril, de spinazie waarvan ik nog zei dat vers 
geschikter was, de regendruppels uit het 
dakraam en die verdomde schlagers in de 
verte van dit godvergeten oord. ‘Atemlos 
durch die Nacht’, een nummer dat ik zowaar 
ken. Het is het lievelingslied van een niet 
nader te noemen politicus van een partij 
waar ik een nog grotere afkeer van heb dan 
van het schlagergenre, een puike prestatie.  

Een paar uurtjes later zitten we met z’n 
drieën te kaarten, een Duits biertje erbij en 
de restjes pizza van de avond ervoor. Niet 
dat de pasta niet lekker was, die was nog 
best smakelijk. De verwarming staat aan, de 
ramen zijn dicht en onze eigen muziek staat 
op. Zo erg is het allemaal niet.  

Schlagers, spinazie 
en dakramen

Tekst /// Jan Daalder 

Beeld /// Anne van Blijderveen

COLUMN JAN


