
"Je imago is je sollicitatie": Samya Hafsaoui 
en Manju Reijmer over werken binnen de 
Nederlandse media

WELKE ROL SPEELT FAMKE LOUISE IN DE STRIJD TEGEN BONT?

VERDER KIJKEN DAN DE OSCARUITSLAGEN
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Deze maand willen we het met jullie hebben over grenzen verleggen. De mens 

verlegt immers graag haar grenzen. We zoeken nieuwe mogelijkheden om te 

breken met vastgeroeste gewoontes. Grenzen verleggen is daardoor ook vaak 

een spannende aangelegenheid. De stap in het onbekende hoeft geen grote te 

zijn om een bepaalde spanning met zich mee te brengen. Misschien verhuis je 

naar een nieuwe stad met talloze onbekende cafés, steegjes en buren om mee 

kennis te maken. Misschien ruil je de UvA wel tijdelijk in voor een semester 

in Zweden, om er vervolgens achter te komen dat je daar €7 betaalt voor  

een biertje. 

De sprong in het onbekende is wellicht niet altijd wat je ervan verwachtte. Soms 

kom je bedrogen uit. Dan blijkt het nieuwe koffiemerk wat je uitprobeerde te 

smaken naar slootwater, of de cursus zelfverdediging er eentje te zijn voor 

senioren. Dat het onbekende niet altijd is wat je ervan verwacht, maakt het juist 

het onbekende. En het onbekende, is iets wat de mens oneindig blijft intrigeren.

Nou heeft Babel niet de middelen om de geheimen van het universum te 

ontrafelen, maar dat betekent niet dat we onze eigen grenzen niet kunnen 

verleggen. Zo ontdeden we ons deze maand van de taalbarrière van de 

westerse filmwereld en stelden we ons open voor films en series waarbij 

ondertitels genoodzaakt zijn. We gingen in gesprek met grensverleggers in 

het Nederlandse medialandschap en waren geschokt door de grenzen die 

hun opgelegd werden. We stortten ons in een nieuwe wereld door ons eens te 

verdiepen in Nederlandse popsensatie Famke Louise en volgden haar sprong 

in het onbekende naar de wereld van nertsenfokkerijen in China. 

We merkten echter ook dat grenzen verleggen vaak een proces is en dat het 

onbekende ons er soms van weerhoudt stappen te ondernemen. Soms zijn we 

al verder in dat proces en soms staan we nog op de drempel. We overwonnen 

onze angst voor spreekbeurten, maar niet de angst voor een praatje in de 

metro. Soms ontdekten we tijdens het proces nieuwe gevoelens. Zoals de 

genegenheid voor Prins Pils, bij de heroverweging van de monarchie.

Het onbekende jaagt ons nog altijd angst aan, maar buiten de grenzen schuilt 

een wereld die erop wacht ontdekt te worden. Je grenzen verleggen hoeft 

niet altijd een sprong te zijn, soms is het een geleidelijk proces. Niet al het 

onbekende zal verkend worden; echt geluk zit immers in het mysterie.

Veel leesplezier!
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Lieve Babel-lezer,



We investeren jaarlijks gigantische bedragen in de tien koningshuizen 
die Europa nog rest. Het grootste deel van de koninklijke families bekleedt 

de troon al honderden jaren en stamt af van de voorvaderen van het huidige 
Europa. De monarchie is een bron van historie en traditie, maar in tijden 
waarin we tradities in twijfel beginnen te trekken, is ook het koningshuis 

aan herevaluatie toe.
Tekst /// Maryse Boonstra    Beeld /// Bob Foulidis
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In januari 2020 schokten prins Harry en Meghan Markle de wereld 
door afstand te doen van hun koninklijke verantwoordelijkheden 
en aan te kondigen dat ze financieel afhankelijk zouden worden. 

Hun wensen bleken onverenigbaar met de verwachtingen vanuit het 
koninklijk huis. Hierbij speelde het ongetwijfeld een rol dat Meghan 
sinds haar huwelijk met de Britse prins onder vuur lag in de tabloids 
en in de ogen van het Britse publiek maar weinig goed kon doen. 
Dat Meghan niet kon aarden te midden van het circus kan haar, 
wanneer we monarchie onder de loep nemen, misschien niet eens 
kwalijk genomen worden. Europese koningshuizen zijn vaak flink 
vastgeroest in traditie. Met de veranderende wereld om ons heen 
kunnen we ons afvragen: hoe wenselijk is de monarchie nog?

Habsburgse kin
Veel Europese monarchieën zijn al enkele eeuwen van kracht en 
worden in stand gehouden door traditie. Ook de Van Oranje-Nassaus 
zitten al ruim tweehonderd jaar op de Nederlandse troon. Europa telt 
vandaag de dag nog tien monarchieën met een eerstgeboorterecht. 
Dit houdt in dat de troonopvolgers altijd erfgenamen zijn van de 
zittende vorst of vorstin. Vele van de huidige vorstendommen 
bestaan uit families die de troon al decennia bekleden.

Huwelijken met andere koninklijke families waren vroeger vrij 
gebruikelijk. Het objectief was het ‘puur’ houden van de bloedlijn, 
wat op den duur zorgde voor Game of Thrones-achtige praktijken. De 
genenpoel werd kleiner en steeds meer koninklijke families deelden 
dezelfde voorouders. Pas in het begin van de twintigste eeuw, toen 
meer onderzoek gedaan werd naar biologie en erfelijkheid, werd 
duidelijk dat dergelijke praktijken tot aangeboren afwijkingen 
konden leiden. Een fameus voorbeeld was de Habsburgse kin: 
een prominent vooruitstekende kin die overheerste binnen de 
Habsburgse stamboom. 

Huwelijken binnen koninklijke kringen zijn met de tijd minder po-
pulair geworden, maar dat verandert niks aan de stamboom. Alle 
huidige Europese monarchieën stammen bijvoorbeeld af van een 
gezamenlijke voorouder: Johan Willem Friso van Nassau-Dietz. Onze 
eigen koning Willem-Alexander is daardoor een verre neef van Queen 
Elizabeth II, die nog altijd de troon van het Verenigd Koninkrijk be-
kleedt. Harald V van Noorwegen is een van de Europese staatshoof-

den die nog het dichtst bij de Britse koningin staat. Zij delen Edward 
VII als overgrootvader. 

Met de jaren is het gelukkig normaler geworden om buiten de ko-
ninklijke kringen te trouwen. Zo trouwde Willem-Alexander met de 
Argentijnse Máxima en de Britse prins Harry koos dus voor de Ame-
rikaanse Meghan Markle. Toch zijn huwelijken tussen koninklijke 
families nog niet volledig uitgebannen. Sterker nog, in 1982 vond 
een dergelijk huwelijk nog plaats tussen prins Nikolaus van Liech-
tenstein en prinses Margaretha van Luxemburg.

Vakkenvullen 
Door de jaren heen zijn veel tradities veranderd of geheel verdwe-
nen. Zo kent Nederland niet langer ‘de adel’ en heeft het koningshuis 
in veel landen tegenwoordig meer een symbolische dan een uitvoe-
rende functie. Het huidige systeem berust echter nog altijd op een 
oud, hiërarchisch model gebaseerd op rangen en standen. Almach-
tige koningen hebben we allang niet meer. Nederland kent bijvoor-
beeld de constitutionele monarchie, wat betekent dat de vorst ge-
bonden is aan de grondwet. Koning Willem-Alexander valt ook onder 
ministeriële verantwoordelijkheid, wat betekent dat wanneer hij 
zich misdraagt, Mark Rutte daarvoor opdraait.

Waarom blijft een dergelijk systeem toch op zijn plek? Alleen omdat 
een stel edellieden zich een paar honderd jaar geleden massaal heeft 
voortgeplant en wij het incestueuze nageslacht graag lintjes door 
zien knippen? Het is niet de eerste keer dat het systeem in twijfel 
wordt getrokken. Er zitten dan ook zeker voordelen aan het hebben 
van een koninklijke familie. Zo levert de uitstraling van de koninklij-
ke familie bij handelsmissies veel aandacht op voor bedrijven. Even-
eens profiteren bedrijven met een koninklijk stempel van het imago 
van het koningshuis. Zij hebben hierdoor vaak een voorsprong ten 
opzichte van concurrenten die niet met de monarchie geassocieerd 
worden. Het hebben van een koninklijke familie levert economisch 
gewin op en dat is, naast de culturele en rechtsstatelijke argumenten, 
vaak de belangrijkste reden om het koningshuis aan te houden.

Voor die resultaten wordt er echter ook flink wat geld het paleis in 
gepompt. Enkele jaren geleden was er nog veel te doen om het zak-
geld dat prinses Amalia zou krijgen, wanneer ze in 2021 achttien jaar 

zou worden. Het beoogde bedrag van 1,5 miljoen schoot veel men-
sen in het verkeerde keelgat. Hoewel het overgrote deel van dit geld 
waarschijnlijk besteed wordt aan officiële zaken zou er toch nog een 
bedrag van ongeveer 250.000 euro overblijven voor de jonge prin-
ses. Voor een eventuele studie hoeft Amalia dus niet bij DUO aan te 
kloppen.

Deels is het natuurlijk logisch. Als toekomstige Koningin der 
Nederlanden kan Amalia moeilijk de vakken vullen bij de Albert 
Heijn, onder het toeziend oog van een teamleider en drie bodyguards. 
Desalniettemin is er veel te doen over de hoogte van de uitkeringen 
die de koninklijke familie ontvangt. Veel mensen vragen zich af of de 
kosten opwegen tegen de baten en of we niet enorm veel belastinggeld 
investeren in het in stand houden van een verouderende traditie.

Prins Pils
Dat mensen vraagtekens zetten bij sommige gebruiken, is in 
Nederland wel duidelijk. De Nederlandse monarchie wordt allang 
niet meer zo serieus genomen als misschien enkele decennia 
geleden. Het daverende succes van LuckyTV-karikaturen Willy en 
Max liet zien dat Nederlanders er niet voor terugdeinzen om hun 
eigen koningshuis in de zeik te nemen. LuckyTV was niet de eerste 
die het koningshuis onder handen nam. Jaren eerder imiteerde Sanne 

Wallis de Vries toenmalig koningin Beatrix al in het programma 
Kopspijkers, waar keiharde satire de boventoon voerde. Toch schuilt 
in deze satire ook een bepaalde genegenheid. Willy is misschien wel 
een omhooggevallen prins Pils, maar hij is wel ónze prins Pils. En 
hoewel de hese lach van Max menig kijker de tranen over de wangen 
doet lopen, hullen we ons nog altijd massaal in het oranje gedurende 
Koningsdag om de verjaardag van de koning te vieren. Voor veel 
mensen heeft het koningshuis een culturele waarde. Voor deze 
mensen vormt het koningshuis in tijden van tegenspoed een baken of 
neemt de vorst of vorstin een voorbeeldfunctie aan in het geval van 
maatschappelijke problemen. Om deze rol te vervullen is de opsmuk 
nodig. Ritjes in een Gouden Koets, georganiseerde fotomomenten en 
statisch gezwaai vanaf het bordes: het hoort allemaal bij het leven 
van royal en draagt bij aan het zorgvuldig opgepoetste imago.

De essentie van iedere monarchie is dan ook het imago. Dat heeft in 
vrijwel ieder koninklijk huis wel een paar stoten moeten verduren, 
maar dit is stiekem ook waarvoor we de monarchie in stand houden. 
We willen weten wie de mensen zijn achter de façade. Wat er achter 
die kokette glimlach schuilt. We smullen niet voor niets zo van The 

Crown. Meghan heeft zich aan het stramien van de Britse monarchie 
onttrokken. Of dit goed is voor het imago van de monarchie is de 
vraag, maar ach, die royals, het zijn af en toe net mensen. 
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Het zijn af en toe net mensen
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Keihard knokken in de 
media-industrie

‘Je krijgt geen baan in de media door 
een mediaopleiding,’ valt Samya 
maar meteen met de deur in huis. 

Zelf studeerde ze Media, Kunst, Design en 
Architectuur aan de Vrije Universiteit Am-
sterdam. Via de BNNVARA Academy ging ze 
aan de slag bij Yung DWDD, maakte ze items 
als De Taxi Terug en interviewde ze grote 
namen, waaronder Billie Eilish en Emilia 
Clarke. Inmiddels is ze een van de honderd 
in het zangprogramma All Together Now en 
is onlangs haar eerste zelfgeschreven ver-
haal uitgekomen.

Samya is een ware duizendpoot, maar dat 
wijt ze niet aan haar brede opleiding. ‘Ik ben 
vanuit mezelf stages gaan zoeken. De uni-
versiteit stimuleert geen stages, wat ik nog 
steeds heel raar vind. Vooral als je iets met 
media doet.’ Ze benoemt de nog altijd dui-
delijke afstand tussen universiteiten en de 
arbeidsmarkt. ‘Natuurlijk zijn we academici, 
we zijn wetenschappers, maar je bent een 
betere filmrecensent als je een keer op een 

set bent geweest. Voor mij was het echt een 
no-brainer dat ik stages moest gaan regelen. 
Ik wilde een baan.’

Schrijver en scenarist Manju beschrijft  
een soortgelijke ervaring. Hij studeerde  
journalistiek in Zwolle en volgde een cursus 
voor screenwriters in Los Angeles. Vandaag 
de dag volgt hij nog een master Sociolo-
gie. Studeren is echter allang niet meer de  
prioriteit. Manju is namelijk het brein ach-
ter succesvolle webseries De slet van 6VWO 

en Vakkenvullers. ‘Journalistiek heeft me  
misschien geholpen om gestructureerder  
te schrijven en mijn master Sociologie helpt 
me om scenario’s in een bredere maatschap-
pelijke context te plaatsen, maar met talent 
alleen krijg je nog geen baan.’ Ook hij onder-
schrijft het belang van stages. Vijf jaar lang 
werkte hij als assistent bij diverse producties 
en bouwde daarmee zijn netwerk op. Zijn 
huidige positie als schrijver van de populaire 
webseries noemt hij echter ook een kwestie 
van toeval. ‘Vanwege het beperkte budget 
voor webseries zochten ze een goedkope 
schrijver, dus niet iemand van de filmacade-
mie. Door mijn netwerk kwamen ze bij mij 
terecht.’

6 Babel

In Nederland 
regeert nog altijd 
een soort onwil om 
écht diversiteit te 
bereiken

HET INTERVIEW HET INTERVIEW

‘Dat is dan toch geen toeval’, brengt Samya 
ertegenin. ‘Dat netwerk heb jij zelf met veel 
pijn en moeite opgebouwd.’ Manju lacht. ‘Dat 
is waar. En nog wel zonder de zoon te zijn van 
een of andere regisseur.’

Twee seconden op een borrel
Als familielid van een bekend of succesvol 
persoon is het een stuk makkelijker om op 
sleutelposities terecht te komen, merken ze 
op. In de mediawereld hangt het allemaal af 
van wie je kent. ‘Het is een vreemd hiërarchi-
sche wereld, waar iedereen altijd een soort 
zakelijk-casual toontje aanslaat, maar je nooit 
te casual mag worden’, legt Samya uit. ‘Ieder-
een doet eigenlijk altijd alsof je beste vrien-
den bent, terwijl je die persoon misschien 
één keer eerder hebt gezien’, voegt Manju toe. 
Volgens hen werkt het in essentie net als in 
elke andere bedrijfstak: Ken je de juiste men-
sen, dan kom je op de juiste posities. Om dat 
klaar te spelen zul je altijd moeten borrelen 
en netwerken. ‘Het is wel stressvol,' zo stelt 
ook Samya. 'Dan geef je iemand een hand en 

denk je bij jezelf: Mijn gehele carrière hangt 
af van deze twee seconden op een borrel.’

Mediafuncties zijn ook niet de banen waar-
voor je zomaar solliciteert. ‘Je imago is ei-
genlijk altijd je sollicitatie’, meent Manju. Het 

schrijnende hieraan vindt hij dat goed genoeg 
zijn in deze wereld nooit voldoende is. ‘Je ziet 
het aan acteurs als Marwan Kenzari. Inmid-
dels internationaal bekend door zijn rol als 
Jafar in Aladdin. Hij was een van de beste ac-
teurs die dit land kende en nog kon hij hier 
nauwelijks de hoofdrollen krijgen. Met hard 
werken alleen kom je er niet. Ze kiezen altijd 
iemand uit hun netwerk die slechter is dan jij, 
in plaats van de gekwalificeerde onbekende.’
[Tussenkopje] ‘Spreken jullie Nederlands?’
Dat hard werk alleen niet altijd voldoende is, 
weten Samya en Manju ook. Manju is ervan 
overtuigd dat ze bepaalde functies nooit zul-
len bekleden vanwege hun afkomst; Samya 
denkt dat het systeem het moeilijker maakt 
om daar te komen, maar ziet het nog wel ge-
beuren. Diversiteit is vandaag de dag vaak 
een hot topic op de werkvloer en bedrijven 
proberen er alles aan te doen om niet be-
schuldigd te worden van discriminatie. ‘Je 
moet altijd goed zijn in wat je doet natuur-
lijk, maar als persoon van kleur al helemaal. 
Anders zegt iedereen dat je daar alleen maar 

Samya Hafsaoui 

Voor mij was 
het echt een 
no-brainer dat 
ik stages moest 
gaan regelen

Beiden volgden ze een opleiding om in de media terecht te komen. 
Beiden ondervonden ze echter ook dat de mediawereld veel meer is 

dan waar universiteiten je voor opleiden. Samya Hafsaoui (25) en Manju 
Reijmer (29) zijn inmiddels succesvolle jonge mediamakers die genieten van 

hun werk, maar ze legden een lange en soms moeizame weg af om daar te 
komen. Babel sprak met hen over een carrière in de Nederlandse media, 

maar ook over de schone schijn binnen de industrie.
Tekst /// Maryse Boonstra en Danielle Kliwon    Beeld /// Danielle Kliwon
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vers: ‘Dat soort dingen hoor je nog steeds: 
“Wat fijn dat we iemand met een hoofddoek 
in het team hebben.” Daarmee haalt iemand 
je harde werken compleet onderuit. Alsof het 
dragen van een hoofddoek het enige is dat 
mij definieert.’

Manju is cynisch als het aankomt op veran-
dering in deze wereld. ‘In Nederland regeert 
nog altijd een soort onwil om écht diversiteit 
te bereiken. Mocromaffia was een gigantisch 
succes, maar moet per se een Daan Schuur-
mans hebben. Dat is eigenlijk te gênant voor 
woorden.’ Volgens Samya en Manju worden 
veel stereotyperingen bewust in stand ge-
houden. ‘Het Marokkaanse jongetje moet 
vmbo-t doen, want mensen zouden dat mak-
kelijker slikken. Wie denk je dat dit slikt?’ 
vraagt Samya zich af. Eigenlijk vindt Manju 
dat al te doordacht. Volgens hem worden 
die stereotyperingen niet in stand gehouden 
omdat ze makkelijker te slikken zijn voor de 
kijker, maar voor de producenten. ‘Als ik be-
paalde Netflixseries opnoem ter inspiratie, 
krijg ik al snel terug dat die te “vooruitstre-
vend” zijn.’

Gouden Kalf
Streamingsdiensten zoals Netflix zijn ech-
ter razend populair bij jongeren. Een doel-
groep die Nederlandse mediamakers maar 
moeilijk lijken te bereiken. Dit heeft volgens  
Samya te maken met hoe er met de doelgroep 
omgesprongen wordt: ‘Het inlevingsvermo-
gen van de kijker wordt onderschat. Ik kan 
als moslima ook Singel 39 of Het Verlangen  
kijken. Dan haak ik niet af omdat het te moei-
lijk is dat er niemand in zit die “op mij lijkt”’. 
Streamingsplatformen als HBO en Netflix  
laten ons met steeds meer buitenlandse se-
ries kennismaken. ‘Gigantisch veel mensen 
kijken Koreaanse drama’s. Het is echt niet 
dat ze er spontaan niks van begrijpen, om-
dat er geen Nederlanders in spelen. Waarom 
zouden mensen van kleur zich constant in 
anderen kunnen inleven, maar witte mensen 
niet?’

Het eerste seizoen van Manju’s webserie Vak-

kenvullers trok ruim 800.000 kijkers. Moeite 
met het bereiken van de doelgroep heeft hij 
dan ook allerminst. ‘Voldoening krijg ik uit 
de reacties van de doelgroep, niet van recen-

senten. Ik hoef geen Gouden Kalf, dat is niet 
waar mijn focus ligt.’ Juist de jongerendoel-
groep wordt nog altijd onderschat, vindt hij. 
‘Je kan daar zoveel bereiken, maar er is geen 
respect voor de doelgroep. Iedereen zegt dat 
ze moeilijk te bereiken zijn, maar dat is niet 
waar. Er wordt gewoon neerbuigend over ze 
gedaan en daar prikken ze doorheen.’ Daar 
zit ook een zelfdestructief element aan, vindt 
Manju. ‘Wanneer je iets maakt dat recensen-
ten pleziert, stopt je doelgroep met kijken. 
Dat wordt dan op de jongeren afgeschoven. 
Die zouden niet weten wat kwaliteit is.’

Iets maken om anderen te plezieren is er al-
lang niet meer bij. Hoewel Manju nog vaak de 
vraag krijgt of hij niet aan volwaardige dra-
ma’s of grote bioscoopproducties wil mee-
werken, ligt daar niet zijn hart. ‘Ik zit goed 
waar ik zit. Hier heb ik een bepaalde vrijheid 
en de mensen die nu kijken zijn ook de men-
sen waar het voor is bedoeld. Dat “aanzien” 
van grote producties jaag ik niet na.’ Vol-
gens Manju is dat aanzien ook maar leeg. ‘Je 
krijgt een Gouden Film wanneer je meer dan 
100.000 bezoekers trekt. Daar wordt heel 
plechtig over gedaan, maar weet je hoe ze die 
bezoekers garanderen? Een kortingsactie in 
samenwerking met de Telegraaf. Ik moet het 

dan wel zonder champagne doen, maar mijn 
kijkers kijken tenminste echt.’

3 op Reis
Werken in de media is voor veel mensen nog 
altijd een droomcarrière. Toen Samya nog 
bij BNNVARA zat, merkte ze bij de audities 
dat jongeren met een soort twinkeling in 
hun ogen binnenkwamen. ‘Die waren goed 
met presentaties op school en wilden wel 3 

op Reis presenteren. Zij wilden reizen en de 
wereld zien. In de realiteit ben je keihard aan 
het werk en is er amper tijd om de plek zelf te 
ontdekken. De realiteit is dat je vliegtuigstoel 
te klein is, je in de vrieskou staat te presen-
teren en bij thuiskomst heel Twitter over je 
heen krijgt omdat je snoepreisjes maakt van 
belastinggeld.’ Toch snapt ze de romantise-
ring achter het vakgebied wel: ‘Wat is media 
zonder illusie?’

Ondanks dat die illusie op Manyu en Samya 
niet meer van toepassing is, zijn ze nog altijd 
gepassioneerd over hun werk en doen ze ei-
genlijk niets liever. ‘Op de verjaardag van mijn 
nichtje kwam een van haar vriendinnen naar 
me toe om te vertellen hoe tof ze De Slet van 

6VWO vond, dat maakte echt mijn dag. Dan 
weet ik waar ik het voor doe,’ vertelt Manju.

Manju is inmiddels bezig met het nieuwe 
seizoen van Vakkenvullers en Samya vervult 
haar schrijversdroom in de vorm van een 
bicultureel liefdesverhaal. Het zijn projecten 
waar ze enthousiast over zijn en hun crea-
tieve ei in kwijt kunnen. De liefde voor hun 
werk maakt ze misschien zelfs gedrevener 
om veranderingen teweeg te brengen. ‘Ik wil 
blijven doen wat ik doe: dingen maken voor 
de mensen die anders over het hoofd worden 
gezien, en daarmee hopelijk een weg banen 
voor de mensen na mij,’ vertelt Manju. Sa-
mya creëert vooruitgang vanuit haar eigen 
netwerk. ‘Ik voel me af en toe net Oprah: “Jij 
krijgt een baan, en jij krijgt een baan!”’

Samya: ‘Ik vind het nog steeds fantastisch 
wat ik doe, ik maak zoveel mooie dingen. Er 
blijven mensen die nooit kwaliteit in mij kun-
nen zien vanwege hun eigen referentiekader. 
Dat is pijnlijk, maar ik ga mijn eigen succes-
sen vieren en dat niet reduceren tot mijn af-
komst.’ 

zit omdát je een persoon van kleur bent’, is  
Samya’s ervaring. Manju, van origine Sri 
Lankaans, deelt dat gevoel. ‘Ik werkte me  
vier jaar lang uit de naad om een stage te  
kunnen lopen. Toen ik tijdelijk naar Los  
Angeles ging, werd ik vervangen door een 
witte man die ergens in een advocatenkan-
toor werkte en toevallig de producer kende. 
Hij wilde het ook wel eens proberen, dat 
scriptschrijven.’

De mediawereld heeft op het gebied van di-
versiteit nog een lange weg te gaan. Diversi-
teit wordt nog altijd benaderd als een hokje 
dat moet worden afgevinkt, in plaats van 
een broodnodige maatschappelijke ontwik-
keling. Samya refereert naar een tweet die 
het probleem goed belicht. ‘Op Twitter zei 
iemand dat men vaak denkt dat diversiteit 
een 50/50-verdeling is. Ze zetten in de pro-
ductie in op 50 procent witte mensen en 50 
procent elke andere nationaliteit die er is. Ik 
zou bijvoorbeeld niet in een show kunnen zit-
ten met Nisrine Sahla, de briljante journaliste 
achter NOS Stories. Ze vragen vrijwel nooit 
twee mensen met dezelfde afkomst.’

Toen Samya met Nisrine te gast was bij het 
Televiziergala hulden ze zich in mooie, tradi-
tionele Marokkaanse jurken. De reactie van 
een van de aanwezigen liet de mediawereld 
op haar lelijkst zien. ‘Wat doen jullie hier?’ 
en ‘Spreken jullie Nederlands?’ werd hen 
gevraagd. ‘Nisrine heeft het gros van dat ge-
sprek opgevangen. Ik begin daar niet eens 
meer aan.’

Kledingstuk
Ook in de producten die ze maken komt het 
kromme diversiteitsdenken terug. ‘Je wordt 
eigenlijk altijd in een politiek hokje gedrukt, 
of je dat nou wil of niet’, vertelt Samya. ‘Als wij 
samen een productie zouden maken, is het 
gelijk een allochtonenproductie’, vult Manju 
aan. ‘Dan moet het gaan over achterstands-
wijken of criminaliteit’. Samya knikt instem-
mend: ‘Terwijl we zo veel meer zijn dan dat, 
maar ik draag nu eenmaal een hoofddoek. Ik 
wil niet dat al mijn ideeën worden geredu-
ceerd tot een kledingstuk.’

Dat dat nog altijd gebeurt, blijkt uit een op-
merking van een van haar vorige werkge-
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De liefde voor 
hun werk maakt 
ze misschien 
zelfs gedrevener 
om veranderingen 
teweeg te 
brengen

Stereotypes 
worden niet in 
stand gehouden 
omdat ze makke-
lijker zijn voor de 
kijker, maar voor 
de producent
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In 1918 verschijnen Nescio’s bekendste verhalen in één bundel: De uitvreter, 
Titaantjes en Dichtertje. In deze verhalen gaf hij een beeld van zijn worsteling 
met idealisme en de conventies van de maatschappij. Tien jaar na de eerste 
uitgave waren er slechts driehonderd exemplaren verkocht. Pas later werd 

zijn belangrijke bijdrage aan de Nederlandse literatuur erkend en waren 
elementen uit zijn werk overal in het land terug te zien. 

Tekst /// Vincent Kupers    Beeld /// Benjamin Schoonenberg 
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V lak naast het Oosterpark staat een moderne, grijze flat. Op 
de grijze vlakken, tussen de ramen van de bewoners, zijn 
twee fragmenten uit Nescio’s Titaantjes te vinden. Het ene 

fragment verwijst naar de vaste ontmoetingsplaats van de Titaantjes 
in het Oosterpark en het andere naar de tochten die ze na kantoor 
naar de Ringdijk maakten. De locaties zijn verschillend, maar de 
sfeer die de fragmenten oproepen is identiek. 

Het gaat om een groepje jongens (de Titaantjes) die maar wat 
lopen te lanterfanten en zich afzetten tegen alles wat te maken 
heeft met burgerlijkheid. Het enige waar ze waarde aan hechten is 
het onvergankelijke, het doelloze. Ze worden niet gedreven door 
een ideologie die voortkomt uit verwachtingen van de moderne 
maatschappij. Het onvergankelijke is voor de Titaantjes iets dat terug 

te zien is in de natuur, en in vrouwen. Hierin is de ware schoonheid te 
vinden, het goddelijke. 

‘Jongens waren we, maar aardige jongens. We zouden hun wel eens 
laten zien hoe ’t moest. Alle andere mensen waren ‘‘ze’’. ‘‘Ze’’, die 
niets snapten en niets zagen.’ Bavinck, Hoyer en Koekebakker zagen 
het wel, daar op het bankje in het Oosterpark. Op een nonchalante, 
ietwat arrogante wijze kijken ze naar de mensen die zich hebben on-
derworpen aan het burgerlijke leven. Dat zou hen nooit overkomen, 
vandaar hun superieure gevoel. Dat deze gedeelde opvatting ver-
broedert, valt wel terug te zien aan het standbeeld van de Titaantjes 
in het Oosterpark. Onderuitgezakt op het bankje, met de handen om 
elkaars schouder, lijken ze volledig onaantastbaar. Daar zitten ze, de 
eensgezinde kameraden, de buitenaardse ander te beoordelen.

Vervlogen 
jongensdromen 

REPORTAGE   REPORTAGE
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Het goddelijke, daar gingen ze voor. Voor de mensen in het Ooster-
park was dit anders. ‘God? Je praat over God? Hun warme eten is hun 
God.’ Op latere leeftijd is er nog maar weinig over van het idealisme 

van toen. ‘Op enkele goeie kerels na werd iedereen door ons veracht. 
Heel stilletjes zeg ik daar nu bij: ‘‘en niet ten onrechte’’, maar dat mag 
niemand horen.’ Naarmate de jongens ouder worden, verliezen ze de 

opstandigheid uit hun jongere jaren. Toch blijft het aan hun vreten. 
De tijden van vroeger, toen ze ‘boven de wereld waren en de wereld 
boven hen’, kunnen ze niet uit hun geheugen wissen.

Het idealisme van de Titaantjes brokkelt steeds verder af, totdat er 
niets meer van overblijft. Allemaal hebben ze zich op den duur aan-
gepast aan de maatschappij die ze eerst zo verafschuwden. Japi, het 
hoofdpersonage in De uitvreter, neemt echter geen afstand van zijn 
idealen. De uitvreter was iemand ‘dien je in je bed vond liggen met 
zijn vuile schoenen, als je ’s avonds laat thuiskwam’. Japi probeerde 
zich zoveel mogelijk te omringen met het goddelijke, terwijl de ande-
ren zich voegden naar de wensen van de maatschappij. Hij was niks 
en hij deed niks. ‘Altijd vond je hem ergens aan den waterkant. Daar 
zat hij maar, uren achtereen, onbeweeglijk.’ 

Nescio was zelf een idealist, maar had zich, net zoals de Titaantjes, 
neergelegd bij de plichten van de maatschappij. Op de muur van het 
Nesciohuis in de Sarphatistraat staat de beroemde, eerste zin van De 

uitvreter, waarin Japi wordt omschreven als een ‘wonderlijke kerel’. 
Alle personages zien Japi als dat vreemde, zorgeloze mannetje, dat 
door niets getemd kan worden. Later krijgt Japi alsnog een kantoor-
baan, maar het lukt hem niet om zich te schikken naar de regels van 
de burgermaatschappij. Wanneer zijn onbereikbare liefde sterft aan 
een borstkwaal, is het voor hem tijd om te gaan. Hij stapt van de 
Waalbrug af in het water ‘dat maar altijd naar ’t westen stroomde, en 
dat betekende nog niets’. 

REPORTAGE

Daar zitten ze, de 
eensgezinde kameraden, 
de buitenaardse ander te 
beoordelen
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Famkes ‘soort van’ 
ontmaskering van de 

Chinese bontindustrie

Samen met dierenactivisten Thomas 
en Jenny reist ze in de documentaire 
naar de binnenlanden van China om 

naar eigen zeggen ‘de bontindustrie een 
soort van te ontmaskeren’. Dat ‘soort van’ is 
een rake nuancering van de popartiest. Het 
zijn vooral de twee dierenactivisten die het 
werk doen. Famke, die van plek naar plek 
wordt gesleept, doet niet veel meer dan 
huilen, vloggen en de documentaire van vaag 
en leeg commentaar voorzien. 
 
Na zeven minuten blijkt dat het idee van de 
documentaire over de gruwelen binnen de 
Chinese bontindustrie met name afkomstig 
is van Bont voor Dieren, die er overigens 
geen geheim van maakt een beroep te willen 
doen op Famkes grote bereik bij millennials. 
‘Mij kennen ze niet. Jou kennen ze wel, dus 

dat is beter’, aldus dierenactivist Thomas 
tegen Famke. 

Enigszins opmerkelijk is dat de 21-jarige 
popartiest uitgerekend door Bont voor Die-

ren in 2018 werd benoemd tot ‘Domste 
Bontje’, vanwege het verheerlijken van bont 
in haar nummer ‘Vroom’ (2017). Bont Girl 

lijkt daardoor nogal in de buurt te komen 
van een soort win-windocu: de dierenacti-
visten worden na tien jaar hard werken ein-
delijk gehoord door bontkopende millenni-
als en Famke poetst haar bontimago op een 
slimme manier schoon. 

Of het nu uit een integere of een egoïstische 
motivatie is voortgekomen: Famke is 
bekeerd tot het bontactivisme en duikt in de 
bontindustrie. Na de eerste twintig minuten 

−grotendeels gevuld met irrelevante 
beelden, zoals het tonen van de goodiebag 
die het gezelschap in de trein ontvangt of de 
omkleedsessie van Famke midden op een 
station− komt de documentaire eindelijk ter 
zake. Famke en Thomas lopen door een chic 
winkelcentrum vol bont, waar Thomas aan 
Famke het productieproces van een bontsjaal 
kort en bondig uitlegt. Thomas vraagt of 
Famke het bontje even wil vasthouden, maar 
ze weigert en deinst geschrokken terug. 

In de daaropvolgende scène zien we Famke 
schichtig een immense dierenopvang bin-
nenlopen, waar tienduizenden geredde 
dieren door boeddhistische monniken wor-
den verzorgd. Zonder ook maar één vraag 
te stellen, vertrekt Famke na het zien van 
een gewond dier om vervolgens buiten het 

De brutale Instagramfoto waarop Famke Louise voor stapels dode 
zeehondjes poseerde en haar volgers vroeg welk bontje het best bij 

haar zou passen, had de nodige Famke-haat tot gevolg. Het bleek een 
aandachtstrekker voor haar nieuwe documentaire Bont Girl die in 
januari op Videoland verscheen. Aan slimme PR geen gebrek, aan 

inhoud jammer genoeg wel.
Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Katja Schraag

opvangcentrum al huilend aan haar spijt-
betuiging te beginnen. ‘Het is wel gewoon 
echt een domme keuze geweest van mij om 
dat bont te dragen zeg maar.’ Helemaal waar 
lieve Famke, maar op dit moment is het wel 
gewoon echt een domme keuze om over je-
zelf te jammeren in plaats van belangstelling 
te tonen in het werk van deze hardwerkende 
monniken. Een gemiste kans.

De documentaire gaat nog zo’n twintig 
minuten verder. Ik houd dit vol. Misschien 
is de diepgang voor het laatst bewaard. 
Het drietal gaat de bontmarkt op waar ze 
net doen alsof Famke voor haar kledinglijn 
wat bontjes wil inslaan, om zo de boel 
met verborgen camera’s goed op beeld te 
kunnen vastleggen. Famke lijkt een goede 
dag te hebben en houdt haar emoties onder 
controle. Ze stelt zelfs een paar vragen en 
becommentarieert de beelden − waarin we 
honderden bontvachten van nertsen, vossen 
en konijnen op grote hopen opgestapeld 
zien − van best inhoudelijk commentaar. De 
climax belooft dus veel goeds.

De bontfokkerij in Changli, waar de arme 
beestjes in minihokjes worden opgesloten 
om vervolgens (soms nog levend) te wor-
den gevild, zou dé plek van de climax 
worden. Thomas had na de huilbui in het 
opvangcentrum weinig vertrouwen in 
Famke. ‘Waarschijnlijk gaat ze huilen en 
dan zou ze kunnen instorten. Iemand die in 
huilen uitbarst, kunnen we niet gebruiken.’
Na het zien van eerder genomen beeld-
materiaal van een bontfokkerij, besluit 
Famke inderdaad niet mee te gaan naar de 
bontfokkerij de volgende ochtend. ‘Ik ben 
er heel erg van geschrokken. Ik ben sowieso 
best wel een persoon die op bepaalde dingen 
best wel hysterisch kan reageren.’ Ondanks 
dat de schokkende beelden alsnog aan het 
einde van de documentaire te zien zijn, blijft 
deze opmerking van Famke door m’n hoofd 
dansen. Want meid, waarom ben je dan 
überhaupt meegegaan? Had lekker vanaf 
de bank in Almere een statement met een 
instagramfotootje de wereld in geslingerd 
over je nieuwe bontaversie en klaar is kees. 

Ook al daalt de westerse bontconsumptie 
jaarlijks en wordt bont door grote mode-

merken al lang niet meer ingekocht, de ur-
gentie van een inhoudelijke documentaire 
over de Chinese bontindustrie onderschrijf 
ik compleet. Dierenactivisten Thomas en 
Jenny verdienen ook meer dan lof voor hun 
werk. Echter, voor een documentaire, wat 
per definitie vraagt om enige inhoud en 
diepgang, had Bont voor Dieren misschien 
beter voor een ietwat intelligentere, 
journalistiekere en vooral stabielere BN’er 
gekozen. Hopelijk houdt Famke het voorlo-
pig lekker bij zingen. 

Famke poetst 
haar bont-
imago op een 
slimme manier 
schoon
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Wotan wil het einde

A l vroeg in het jaar vertelde de 
meester dat we een spreekbeurt 
moesten houden. Ergens in het 

midden van het jaar moest ík voor de klas 
gaan staan. Het was op dat moment nog een 
surrealistische gedachte, die nog een flinke 
afstand van mijn werkelijke presentatie 
bewaarde. Ik dacht eraan tijdens de 
spreekbeurten van klasgenoten: Staan ze 
daar nou serieus voor de gehele klas iets 
te vertellen? Mijn naderende spreekbeurt 
bevond zich nog in een afgesloten 
denkwereld, die binnenkort zou worden 
opengebroken. Heel soms scheen er al 
wat licht door de steeds groter wordende 
breuken. Het kwam tevoorschijn na het 
applaus, wanneer de voordrager terugliep 
naar zijn plek. Ik keek hem aandachtig na 
en kon maar aan een ding denken: Zo, hij is 
ervan af. 

Het onderwerp voor de spreekbeurt mocht 
ik min of meer zelf bepalen. Mijn meester 
had hiervoor wel wat criteria in zijn hoofd, 

maar deze waren er alleen voor de vorm. 
Het was een man die nog op de ouderwetse 
manier lesgaf: liever gevreesd dan geliefd. 
Zo een die jou tijdens het oefenen van 
werkwoorden elk moment naar voren kon 
roepen om een paradigma uit te schrijven 
op het bord. En wanneer je daar stond, 
al stuntelend, met een voldane glimlach 
toekeek. 

Mijn spreekbeurt ging over walvissen. 
Sommige van deze zoogdieren hebben 
een balein. Dit is een soort van zeef, 
waarmee ze voeding uit het water filteren. 
Een fascinerend kenmerk van de walvis, 
en tevens mijn reden om walvissen als 
onderwerp te kiezen. Om mijn spreekbeurt 
academisch te verantwoorden, ging ik 
samen met mijn moeder naar de bibliotheek 
in het dorp. Op basis van de literatuur 
schreef ik in eigen woorden de tekst voor 
mijn voordracht. Hiernaast maakte ik – ook 
samen met mijn moeder – de verschillende 
soorten walvissen van papier-maché. Deze 

lijmde ik op A3 papier en dienden als visuele 
ondersteuning. 

Met meerdere papiertjes tekst en de papier-
machécreatie in mijn tas, fietste ik ge-
spannen naar school. De herinnering aan de 
spreekbeurt is enigszins verwaterd, maar de 
grote lijnen zijn me goed bijgebleven. Ik las, 
zonder op te kijken, mijn tekst in één ruk 
voor. Van klotsende oksels was geen  
sprake, want in de puberteit zat ik nog niet, 
maar zelden heb ik me zo zenuwachtig 
gevoeld. Toen het voorbij was durfde ik 
weer de klas in te kijken. In plaats van een 
applaus, wat elk klasgenootje kreeg, ontving 
ik glazige blikken. Iedereen keek me 
geschrokken aan, maar de meester niet. Hij 
had een grijns op zijn gezicht en zei het 
volgende: ‘Je hebt nogal snel voorgelezen. 
Zou je het nog een keer kunnen doen, maar 
dan iets rustiger?’ 

Tekst /// Vincent Kupers

Beeld /// Dorota Dabrowska  

COLUMN VINCENT ACHTERGROND

Adorno over fascisme
Theodor W. Adorno (1903-1969) is een van de grote namen in 
kritische theorie. Filosofen die deze stroming aanhangen staan 
kritisch tegenover de maatschappij en zetten uiteen wat er allemaal 
mis mee is. Adorno is erg bekend door zijn esthetica en het 
onderscheid dat hij maakt tussen zogenoemde hoge en lage kunst. 
Adorno is door zijn hele oeuvre heen kritisch geweest tegenover 
rechtse idealen. Niet zo gek ook: hij was immers een Duitser met een 
katholieke moeder en joodse vader en was ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog genoodzaakt om te emigreren naar Amerika, waar hij 
nóg een ideologie tegen het lijf liep waar hij het niet mee eens was: 
consumerisme en cultuurindustrie (het constant opnieuw maken 

van hetzelfde principe, maar het verkopen alsof het radicaal nieuw 
is). Beide ideologieën zien we heden ten dage nog steeds. Over 
consumerisme en cultuurindustrie heb ik het al eerder gehad (in het 
decembernummer), nu is het de beurt aan rechtse politiek. 

Adorno is vrij summier in zijn voordracht, maar raakt wel een aantal 
kernpunten. Zo zet hij een aantal maatschappelijke voorwaarden 
voor het fascisme uiteen. Ten eerste de concentratietendens van het 
kapitaal. Dit houdt in dat het grootste deel van het kapitaal eigendom 
is van een kleine groep. Daarnaast bestaat er een bedreiging voor 
de kleinburgerlijke stand, zoals bijvoorbeeld de werkloosheid door 
technologische vooruitgang. De laatste voorwaarde die Adorno 
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In november is de Nederlandse vertaling van Adorno’s voordracht 
Aspecten van het nieuwe rechtsradicalisme verschenen. Deze voordracht 

hield hij op 6 april 1967 in Wenen. Het boek kent nog steeds 
populariteit, aangezien volgens velen de inhoud van zijn voordracht 

nog altijd relevant is. In hoeverre is dit zo? Kunnen we verbanden 
trekken tussen het hedendaagse Nederlandse politieke landschap en de 

uiteenzetting die Adorno geeft over rechtse politiek?
Tekst /// Arthur Meijer    Beeld /// Imke Chatrou

Walvissen van papier-maché
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een schaamteloze uitoefening van ‘cherry-picking’: specifieke zaken 
uitzoeken die een punt kracht bijstaan.

In de verkorte versie heeft Baudet het over de natiestaat en waarom 
deze tegenwoordig niet meer bestaat. We zouden onze esthetische 
en kunstzinnige geest over ‘thuis’ uit het oog zijn verloren. Een 
gebrek aan kunst staat dus in lijn met een gebrek aan saamhorigheid. 
Een natiestaat staat dan borg voor liefde – liefde voor thuis. Het is 
een soort conservatisme. De huidige, geatomiseerde samenleving is 
daarmee liefdeloos. Deze liefde voor thuis zou je kunnen opvatten als 
een voorstadium van nationalisme. Gepaard met de elitaire houding 
van FvD is dit niet een heel gek idee. Gelukkig is het nog niet zo ver, 
maar wanneer je een kritiek zoals die van Adorno ernaast houdt, kan 
je wel de vergelijking trekken.

Taalgebruik en propaganda
Een ander aspect dat opvalt in dit artikel – en aan Baudet in het al-
gemeen – is zijn taalgebruik: een erg intellectueel ogende retoriek. 
Niet alleen in dit artikel, maar in veel van Baudets uitingen komt dit 
duidelijk naar voren – denk aan zijn gebruik van metaforen, of om 
zonder aanleiding Latijn te spreken. Adorno licht het gebruik van 
propaganda ook toe in zijn voordracht. Fascistische bewegingen (en 
recht-populistische bewegingen in het algemeen) maken allemaal 
veelvuldig gebruik van propaganda. Dit is tevens een van de midde-
len die geperfectioneerd worden, terwijl het doel ervan onduidelijk 
blijft – propaganda wordt als het ware zelf het doel. Jezelf verhullen 
achter mooie taal kan je zien als een vorm van propaganda. Al is het 
minder direct dan klare taal in advertenties. Samen met het idee van 
moeilijk controleerbare feiten zet je een scherm op waarachter je kan 
schuilen.

En daarmee raken we ook aan een kernaspect van Adorno’s voor-
dracht: een onduidelijk doel. Volgens Adorno gaat dit gepaard met 
een vernietigingsdrang, een fetisj voor totale catastrofe, zoals Ri-
chard Wagners Wotan (ook in een voordracht kon Adorno het niet 
laten om ‘hoge’ kunst ten tonele te laten treden): ‘Weet je wat Wotan 
wil? Het einde.’ Dit soort partijen voeden zich met ondergangsfanta-
sieën – ze hebben ze als het ware nodig. Wanneer zaken dreigen mis 
te lopen, verschijnen rechtse partijen pas écht op het toneel. Wan-
neer de eigen situatie uitzichtloos lijkt, ontstaat er een drang naar de 
ondergang, maar dan van werkelijk alles.

FvD lijkt zo’n uitzichtloze situatie te propageren wanneer de  
partij het heeft over de Europese Unie. In het partijprogramma  
wordt gesproken over de ‘uitzichtloze mislukte Euro’, ‘ongecon-
troleerde immigratie’ en ‘roekeloos avonturisme’. Geen van deze  
stellingen slaat de plank geheel mis, maar zoals hierboven al gesteld: 
het gaat programma meer uit van een krachtige retoriek dan van  
argumentatie. 

Wanneer op de website van FvD wordt gekeken naar het kopje 
‘actueel’, valt op dat in de nieuwsitems een veel krachtigere houding 
wordt aangenomen. Wederom is er sprake van overmatige retoriek – 

zaken worden als rampscenario’s geschetst – en ze worden bovendien 
door elkaar heen genoemd. In een artikel over de stikstofwet wordt 
bijvoorbeeld ook immigratie erbij gehaald.

Wellicht het meest interessante punt is dat rechtse partijen – en 
fascistische partijen nog meer – wettelijk nauwelijks iets verkeerds 
doen. Elke actie op zich is een prima actie – op het eerste gezicht. 
Ook bij FvD kan men dit bespeuren. Het gaat constant over het te-
rugwinnen van de democratie, en ervoor zorgen dat de politieke 
partijen geen vriendjespolitiek kunnen hanteren om aan de macht te 
blijven. Echter, wanneer je dit combineert met de ‘Wet Bescherming 
Nederlandse Waarden’ (een van de standpunten van FvD) riekt het 
naar nationalisme. Misschien maak ik mij hier wederom schuldig aan 
cherry-picking, maar het valt wel op.

Met dit soort kritieken moeten we natuurlijk wel in ogenschouw 
nemen dat ze in een specifieke context plaatsvinden. Adorno 
vermeldt zelf meerdere malen dat zijn verhandeling in eerste 
instantie over Duitsland gaat. We kunnen zijn ideeën dus niet lukraak 
projecteren op andere landen, laat staan op andere tijdsperioden. Dat 
zijn vertoog inderdaad nu nog relevant is, betekent niet dat we alles 
waar hij het over heeft een op een terugzien in Nederland. En dat is 
maar goed ook. We kunnen dus niet zeggen dat FvD fascistisch, dan 
wel rechts-radicaal is. Tenminste niet op de manier waarop Adorno 
die ideologieën beschrijft. FvD gebruikt een aantal technieken die 
Adorno karakteristiek vindt voor rechtse-, en fascistische-, partijen, 
maar tegelijkertijd weten we dondersgoed dat elke politieke partij 
zijn handen vuil maakt aan retoriek en polemiek.

Zo radicaal als het tachtig jaar terug in Duitsland was, is het gelukkig 
(nog) niet in Nederland. Laten we vooral bedenken dat we kritisch 
moeten blijven, en zelf niet mee gaan doen aan polemieken en 
retoriek als pilaar gaan gebruiken. Adorno zei dit al in 1967 en dat is 
een van de dingen die we dus wél rechtstreeks op ons huidige leven 
kunnen projecteren. 

noemt is de alsmaar groter wordende kloof tussen stad en platteland. 
Dit zien we nu ook heel sterk terugkomen met de onduidelijke regels 
binnen de agrarische sector.

Daarnaast werkt het fascisme vanuit een verwachting van angst en 
catastrofe. Fascisme gaat er ergens vanuit dat alles (ja, echt alles) 
tot een slecht einde komt wanneer er geen veranderingen komen. 
In zekere zin wíl het zelfs een catastrofe – eentje waar daadwerkelijk 
iedereen aan onderdoor zal gaan. Vanuit deze drie voorwaarden 
en de ondergangsfantasie is het fascisme, en rechtse politiek in het 
algemeen, erg goed in staat om een meeslepend verhaal te creëren.

Adorno stelt dat er niet één strakke definitie van het fascisme is, maar 
een zoekopdracht en een Wikipedia-artikel leggen er genoeg over uit 
om de term hier te kunnen gebruiken. Volgens het Wikipedia-artikel 
wordt fascisme gekenmerkt als een dictatuur die de maatschappij 
sterk onderverdeelt in ‘hokjes’ en elke tegenstand met kracht (en 
macht) tegengaat. Daarnaast is er ook een verlangen om alles te 
karakteriseren als militair. Dit verlangen is duidelijk terug te zien bij 
de nazi’s en Adorno benoemt het ook in zijn voordracht. Door militair 
sterk te zijn, maak je het jezelf als staat namelijk gemakkelijker om 
hard op te treden tegen tegenstand.

Thierry radicaal?
Laten we proberen om een vergelijking te maken met een 
hedendaagse rechtse partij: Forum voor Democratie (FvD). Als 
eerste zal ik moeten stellen dat er zeer zeker géén een op een relatie 
bestaat tussen de praktijken van FvD en het fascisme zoals Adorno 
het beschrijft. Er zijn echter wel een aantal algemenere zaken die 
Adorno toelicht in meer of mindere mate te herkennen bij de FvD.

Goed, we zien nog geen overmatig militarisme bij FvD, maar een 
aantal andere punten die Adorno bespreekt lijken toepasbaar te 
zijn op FvD. Om een voorbeeld te noemen: Adorno heeft het in zijn 
voordracht over het principe van autoriteit halen uit moeilijk con-
troleerbare feiten. Wanneer je stelt dat iemand iets heeft gezegd of 
gedaan, zonder dat daar duidelijke bronnen voor zijn, lijkt het alsof 
jij iets heel unieks weet, terwijl het pure onzin kan zijn. Op de website 
van FvD staat een verkorte versie van een artikel dat Thierry Bau-
det heeft geschreven: ‘The Philosopher of Love’. De gehele versie zou 
op de website van NRC staan. Onderaan het artikel staat echter een 
link naar een pagina die niet bestaat… Het artikel is wel te vinden 
wanneer je hem opzoekt op de website van NRC, onder een andere 
titel: ‘Baudet: Scruton heeft als leermeester mijn wereldbeeld beslis-
send gevormd’ . Ik moet toegeven, ik kwam dit slechts tegen omdat ik 
daadwerkelijk ging zoeken op de website van FvD. Eigenlijk is dit dus 
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Fascisme gaat er ergens 
vanuit dat alles tot een 
slecht einde komt wanneer 
er geen veranderingen 
komen



Red onze snackcultuur!

Als een van de eersten bood Nochlin een nieuw perspectief 
op de bestaande discussie rondom het gebrek aan grote 
vrouwelijke kunstenaars. In tegenstelling tot wat voorheen 

werd gezien als de oorzaak, namelijk de verhouding tot mannelijke 
kunstenaars, gooide zij het gesprek om. Met rake voorbeelden en 
humoristische anekdotes beargumenteerde ze dat het gebrek aan 
vrouwelijke artistieke prestaties niet wordt veroorzaakt door een 
intrinsieke kunstzinnige minderwaardigheid van vrouwen ten op-
zichte van mannen, maar door sociale en institutionele barricades. 
‘The fault lies not in our stars, our hormones, our menstrual cycles, 
or our empty internal spaces, but in our institutions and our educati-
on — education understood to include everything that happens to us 
from the moment we enter, head first, into this world of meaningful 
symbols, signs and signals.’

Het onbevraagbare bevraagd
De Amerikaanse kunsthistorica kende een rijk CV. Na haar bachelor 
Filosofie en master Engels, behaalde ze in 1963 haar PhD in Kunst-
geschiedenis aan het gerenommeerde New Yorkse Institute of Fine 
Arts, waar ze later doceerde. In 1970 liep ze geheel toevallig de be-
kende galerijhouder Richard Feigen tegen het lijf. Hij wilde graag 
kunstwerken van vrouwen tentoonstellen, maar kon geen grootse 
werken vinden en stelde Nochlin de vraag: Why have there been no 
great women artists? Dagenlang bleef deze vraag in haar hoofd rond-
spoken en na lang piekeren, besloot ze een kritisch essay te schrijven 
waarin ze stapje voor stapje zijn vraag beantwoordt.

Nochlins eerste publicatie over vrouwen en kunst sloeg in als een 
bom. Het veroorzaakte een paradigmaverschuiving in de kunsthis-
torische wereld en legde de basis voor de feministische kunstkritiek. 
Daarnaast sneed Nochlins mes aan twee kanten: ze bevraagde niet 
alleen het tot dan toe onbevraagbare waarover wel werd nagedacht, 
maar waar niemand de ballen voor had het ook daadwerkelijk aan de 

kaak te stellen, ze dwong de kunstwereld tegelijkertijd met een beter 
antwoord te komen. 

Dat antwoord moest gezocht worden in de kunst als institutie met 
zijn ‘white Western male viewpoint, unconsciously accepted as the vie-

wpoint of the art historian.’ De feministische kunstbeweging, waarvan 
Nochlin het icoon werd, stelde niet alleen de sociale en institutionele 
structuren van kunstproductie aan de kaak, maar ook de structu-
ren van de gehele kunstwereld. De geschiedenis en diens tradities 
werden blootgelegd en kritisch geanalyseerd. Alleen door het onbe-
vraagde bespreekbaar te maken komen we tot dieperliggende, van 
nature aangenomen opvattingen en ideeën, en kunnen we volgens 
Nochlin het wereldwijde gebrek aan grote vrouwelijke kunstenaars 
begrijpen en verhelpen. 

Grootsheid is een mythe
Nochlin, die zichzelf voor de publicatie van haar essay niet als 
feminist beschouwde, begint haar stuk door op subtiele wijze af te 
rekenen met de onbevredigende, veelal feministische reacties op 
haar centrale vraag. Feministen komen vaak met allerlei onbekende 
en ondergewaardeerde voorbeelden van vrouwelijke kunstenaars op 
de proppen −zoals de zeventiende-eeuwse Belgische pionier van het 
stilleven, Clara Peeters, of de meest begeerde schildersdochter van de 
late achttiende eeuw, Angelika Kauffmann− als een soort weerlegging 
van de vraag. Op zichzelf zijn deze voorbeelden goede toevoegingen 
aan onze kunsthistorische kennis, die bovendien laten zien dat er wel 
degelijk bekwame vrouwen actief zijn geweest in de kunstwereld, 
maar ze verklaren niet hoe het kan dat ze nooit als groots, virtuoos 
en meesterlijk zijn beschouwd. Laat staan hoe het kan dat ze geen 
plekje in het Rijksmuseum hebben. In feite bevestigen feministen 
door het aanvoeren van deze ‘hidden women artists’ de norm dat 
vrouwen ondanks de opkomende gendergelijkheid nooit een grootse 
en betekenisvolle status hebben verkregen in de beeldende kunst.

Voor wie zich afvraagt wat die 
Amsterdamse snackcultuur precies 
inhoudt: snel, makkelijk, relatief 

goedkoop en veelal ongezond buitenhuis 
eten. Denk naast de welbekende FEBO – 
die volgend jaar haar tachtigste verjaardag 
viert – aan snackbars, haringkramen en 
typisch Amsterdamse broodjeszaken. Het 
bestaan van dit soort plekken is altijd zo 
vanzelfsprekend geweest, dat men de 
cultuurhistorische waarde ervan niet genoeg 
inziet.
 
De Amsterdamse snackcultuur kent een 
bijzondere historie die we als stad moeten 
koesteren. De huidige snackcultuur werd 
voorafgegaan door een rijke broodjescultuur. 
In de jaren vijftig stond je na een avondje uit 
niet zoals nu in een overvolle McDonald’s, 
maar wachtte je in de rij bij Broodje van 
Kootje aan het Leidseplein waar ze de 
lekkerste vers belegde broodjes verkochten. 
De oorsprong van de broodjescultuur ligt in 
de oude Joodse Buurt – rondom het huidige 
Waterlooplein – waar in de decennia voor 
de oorlog handelaren volgens traditionele 
joodse wijze witte broodjes kroket, 
ossenworst en zuur verkochten.

Eind jaren tachtig moesten de broodjes-za-
ken het echter afleggen tegen de hard opruk-
kende snackbars en automatieken in de stad, 
waar de nozems van toen zich stil en al snac-
kend afzetten tegen oubolligheden zoals die 
vooroorlogse broodjes. Ook al is het product 
van vers belegde broodjes door de jaren heen 
geleidelijk veranderd naar vet frituurvoer, de 
verkoopplekken hebben altijd dezelfde typi-
sche, bescheiden en door-lelijkheid-mooie 
uitstraling en ambiance behouden. Kleine 

ruimtes verlicht met tl-buizen, hier en daar 
wat verhoogde tafels met stoelen, een be-
tegelde, makkelijk schoon te houden vloer, 
en natuurlijk grote vitrines waar de keurig 
opgestapelde snacks schitteren tussen een 
paar tomaatjes en wat groene bladsla. 

De Amsterdamse snackcultuur heeft het 
de afgelopen jaren echter moeilijk. Uit 
cijfers van het horeca-adviesbureau Van 
Spronsen & Partners blijkt dat 19,4 procent 
van de Amsterdamse snackbars tussen 
2007 en 2017 zijn verdwenen. Authentieke 
zaken, zoals de Kwekkeboomwinkel in de 
Reguliersbreestraat die vorig jaar haar 
deuren moest sluiten, worden door de uit 
de pan rijzende huurprijzen vervangen door 
grote sfeerloze zaken als Dunkin’ Donuts 
en New York Pizza die niks aan een buurt 
toevoegen.

De Amsterdamse snackcultuur is een feno-
meen dat door velen, waaronder ikzelf, als 
immaterieel erfgoed wordt beschouwd. 

Eventjes een kroketje uit de muur of een 
lekkere zoute haring halen zit bij velen zo 
ingebakken, dat we dit soms vergeten te 
koesteren. Deze eenvoudige, allesbehalve 
hoog-culinaire of gezonde snackcultuur is 
een onderdeel van de stedelijke identiteit en 
moet naar mijn mening beschermd worden 
tegen de karakterloze commercie. 

Stap daarom voor de verandering eens 
Cafetaria De Prins binnen aan het Kleine-
Gartmanplantsoen, waar ze nog altijd 
authentieke Amsterdamse broodjes ver-
kopen en waar, in tegenstelling tot de 
nabijgelegen McDonald's, zelfs op de vrij-
dagnacht een vrij gemoedelijk sfeertje hangt. 
Of neem in plaats van een slappe pizzapunt 
een lekker vers visje van het schattige 
viswinkeltje aan de Haarlemmerdijk. Op de 
belachelijke huurprijzen in de stad hebben 
we als studenten geen invloed, maar op de 
omzet van échte ambachtelijke Amsterdamse 
snacks misschien wel. 
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schreeuw in de kunstwereld 

weerklinkt nog altijd
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In de jaren dat ik in onze prachtige binnenstad studeer, heb ik geleerd om 
veel voor lief te nemen. De rolkofferterreur, niet doorlopende groepen 

mensen met selfiesticks, dronken gebrul op straat en incapabele toeristen 
per fiets: ik kan het inmiddels allemaal verdragen. Maar de teloorgang van 

de typisch Mokumse snackcultuur die wordt vervangen door gedrochtelijke 
Nutella-, stroopwafel- en ijswinkels, nee.

Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Anna Berkhout

De in 2017 overleden Linda Nochlin, moeder van de feministische  
kunstgeschiedenis, publiceerde in 1971 het baanbrekend en buitengewoon gepassioneerd 

geschreven essay Why Have There Been No Great Women Artists?, waarmee ze de kunst-
wereld met een historisch-academisch perspectief herdefinieerde. Op 8 maart vieren we 

Internationale Vrouwendag en zodoende is dit de ultieme gelegenheid voor een eerbetoon 
aan dit monumentale essay dat een halve eeuw na datum nog altijd actueel is. 

Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Bob Foulidis
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Vervolgens maakt ze korte metten met een tweede veelgehoorde 
reactie op haar vraag; dat er een bepaalde vrouwelijke stijl in de 
kunsten zou bestaan die zowel qua vorm als inhoud verschilt van de 
mannelijke stijl. Vrouwen zouden doordat ze én biologisch anders in 
elkaar steken dan mannen én een geheel andere positie in de maat-
schappij hebben, met een meer gevoelige, introverte en genuanceer-
de kwast schilderen dan mannen. 

In het verlengde hiervan ligt de misconceptie dat vrouwelijk suc-
ces fundamenteel anders is dan mannelijke succes. Nochlin gelooft 
echter niet in het bestaan van succes, grootsheid en ‘de Grote Kun-
stenaar’. Doordat we kunst al jarenlang te naïef en te romantisch 
beschouwen als ‘directe, persoonlijke expressie van individuele en 
emotionele belevingen’, aldus Nochlin, zijn we gaan geloven in het 
bestaan van artistieke genieën. Sinds de oudheid kennen we een 
soort magisch aura toe aan meesterlijke kunstenaars zoals Picasso, 
Michelangelo en Courbet. Zij zouden als wonderkinderen, met een 
door God ingegeven en onbedwingbare schilderzucht, op de wereld 
zijn gezet. Om de kunstwereld te veranderen, ten gunste van vrou-
wen, moeten we van deze mythe af. 

De vastgeroeste overtuiging van het 
bestaan van artistieke genieën, is in 
de geschiedenis een van de grootste 
blokkades geweest voor vrouwelijke 
kunstenaars die streefden naar de 
top van de kunstwereld (‘whatever 

that may be’, aldus Nochlin). Waarom 
er geen grootse vrouwelijke kunste-
naars zijn, valt vanuit de genie-mythe 
immers gemakkelijk te verklaren: als 
vrouwen gezegend waren met verhe-
ven artistiek talent, dan zou dit vanzelf 
aan het licht zijn komen. Aangezien 
dit nooit gebeurd, is de conclusie van 
deze aanhangers van de genie-mythe 
dat er dus geen vrouwen zijn die zijn 
gezegend met het wonderlijke kunste-
naarstalent, oftewel in Nochlins meta-
forische woorden ‘the golden nugget 
of artistic genius’.  

Een nieuw tijdperk voor de kunstenares?
Ondanks decennia van allerlei vormen van activisme en een flinke 
toename van gelijkheid in de wereld, moet gelijkheid nog steeds zijn 
recht vinden binnen de kunstwereld. Musea barsten van de vrouw-
vriendelijke initiatieven: het Madridse Museo del Prado stelde tot 
voorkort 65 werken van twee Italiaanse vrouwelijke Renaissance-
schilders in hun tijdelijke expositie tentoon, The National Gallery in 
London start in april met hun bijna vier maanden durende expositie 
van de barokkunstenares Artemisia Gentileschi en het Amerikaanse 
Baltimore Museum of Art toont dit jaar warempel alleen maar wer-
ken van vrouwen.

Waarom dan dat geklaag over onder-representatie? Er zijn nu toch 
veel meer vrouwelijke kunstenaars dan vroeger? Musea doen toch 
hard hun best meer werk van vrouwen te exposeren? Er zijn toch ge-
noeg grote vrouwelijke kunstenaars van deze tijd zoals Louise Bour-
geoise, Yayoi Kusama en de opmerkelijke Cindy Sherman?

Correct, maar het punt is dat we minder bereid zijn te investeren 
in kunst gemaakt door vrouwen waardoor vrouwen nooit hetzelfde 
niveau als mannelijke kunstenaars bereiken. Uit recent onderzoek 
van het Amerikaanse Artnet blijkt dat slechts 11 procent van aange-
kochte kunst, tentoongesteld door de 26 grootste musea van Ame-
rika, van een vrouwelijke kunstenaar is. In Nederland bleek het vorig 
jaar na onderzoek van Stichting Mama Cash niet veel beter gesteld 
met de vrouwenvertegenwoordiging in musea: slechts 13 procent 
van de tentoongestelde werken in Nederlandse musea is door vrou-
wen gemaakt. Onmiddellijk kwamen musea in actie. Het Stedelijk  
Museum zette extra in op vrouwelijke kunstenaars door het aan-
schaffen van maar liefst twee werken van vrouwen en het Groninger 
Museum kwam op precies het goede moment met een nieuwe ex-

positie: Strijd! 100 Jaar Vrouwenkies-
recht.

Ook cijfers over veilingaankopen 
bevestigen de nog altijd bestaande 
onderwaardering van werk van vrou-
wen: in de afgelopen tien jaar is er 
ruim 196,6 biljoen dollar aan kunst 
op veilingen uitgegeven waarvan 
slechts een magere 4,8 biljoen dollar  
(omgerekend 2 procent) aan kunst 
door vrouwen. ‘For context, works by 
Pablo Picasso generated $4.8 billion at 
auction during the same period, more 
than the total spent on every single  
female artist in our data set combined’, 
aldus twee onderzoekers in een alar-
merende Artnet-publicatie van vorig 
jaar. 

Nochlins publicatie is dus nog altijd 
actueel en urgent. Het toegankelijk ge-
schreven en relatief korte stuk is een 
aanrader voor iedereen die geïnteres-

seerd is in kunst(geschiedenis). Na haar grote doorbraak als kunst-
critica hield Nochlin zich tot haar dood bezig met de voortschrijding 
van de feministische kunstbeweging in haar honderden publicaties. 

Feministen spreken wel eens van een pre-Nochlin en een post- 
Nochlin tijdperk, maar zelfs in de huidige tijd van post-Nochlin 
wordt er nog altijd niet goed geluisterd. Hopelijk biedt het nieuwe 
decennium meer perspectief voor de kunstenares. 
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V aak botsen we bijna. Mijn mede-
reizigers en ik. Veelal dansen we 
om elkaar heen, in strijd met de 

klok, en af en toe kijken we op door een 
bijna fatale kruising. Eenmaal onze stoel 
gevonden, verzinken we collectief in onze 
gedachten in dat verloren uurtje tussen 
verplichting en vrije tijd. De metro vult zich 
met to-do lijstjes die worden afgestreept 
en gesloten ogen die secondenlang de 
vermoeidheid buitensluiten. Tevreden, 
voldane gezichten, gezichten die nog 
vertrokken zijn van spanning en gezichten 
die hun aankomst thuis vrezen. Enkele 
verliefde gezichten.

De forenzen pik je er snel uit. Zij hebben 
die ‘wereld-afstotende’ vaardigheid geper-
fectioneerd en volledig eigen gemaakt. 
Sommigen luisteren met een half oor naar 
een podcast. De podcast dient meer voor 
het meerstemmige gezelschap dan de 
inhoud ervan. De woorden vormen het 
achtergrondgeluid voor de verwerking van 
de dag. Anderen zoeken hun heil in het al 

lezend vergeten van de nieuwsberichten 
op NOS.nl. Bij het verlaten van de trein 
worden de persoonlijke eigendommen 
niet achtergelaten, maar de podcast en de 
compacte lapjes tekst wel.

Het reizen vervult voor mij een meditatieve 
functie. Vaak is het een zeldzaam moment 
in de dag wanneer het hoofd even stuurloos 
mag zijn. Het verplaatsen op zich is de 
enige echte functie van dat moment. 
Onoplettendheid is je vergeven. Hoewel we 
in een publieke ruimte verkeren treden we 
samen geestelijk uit. In de meeste openbare 
plekken, zoals een café, is absolute stilte wat 
verontrustend. In de trein wordt de rust 
uitermate gewaardeerd. Neemt u vooral het 
stiltegebod in acht.

Soms wordt de zwijgzaamheid doorbroken. 
Veelal door mensen die de voorgaande uren 
vrij hebben kunnen besteden en vrolijk het 
cafégesprek voortzetten. Met een menge-
ling van irritatie en afgunst trekt menig 
wenkbrauw van de werkende reiziger dan 

op. ‘Ziet u dan niet dat wij hier stilte beoe-
fenen?’ lijkt er in gedachten geschreeuwd te 
worden. Meestal temperen de sprekenden 
dan hun toon. En toch voelt het niet goed om 
elkaar de lach te ontnemen.

Vaak praten we bijna. Mijn medereizigers en 
ik. Na het sprintje voor de trein of bus, dat 
tevergeefs bleek, en mijn blik die van een 
andere reiziger kruist. De man met 
wandelstok die je moeite erkent en haast 
glimlacht. Wanneer je je in een overvolle 
coupé stouwt en pas kan zitten nadat 
iedereen zijn spullen op zijn schoot tot de 
nek aan, naar zich toe heeft getrokken. ‘Ah, 
bedankt, sorry, dankje’. Enkelen glimlachen, 
vaak een zombie-ëske staar. Bijna een 
gesprek… bijna. Dan maar weer de oortjes 
in. Dat ontspant toch gemakkelijker. En ogen 
dicht. 

Tekst /// Rosa Uijtewaal

Beeld /// Katja Schraag
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wordt pas ‘goed’ zodra deze genomineerd is voor een prijs die 
westerse filmcritici – acteurs, editors, regisseurs, technici – hebben 
samengesteld. Wanneer er überhaupt een nominatie is voor een niet-
Engelstalige film die buiten de ‘beste buitenlandse film’-nominatie 
valt, zoals voor de Mexicaanse film Roma, wordt dit ingezet als een 
schouderklopje voor de jury: ‘Kijk eens hoe inclusief wij zijn.’ 

‘De westerse filmprijs’: een probleem of een hulpmiddel?
De westerse filmprijzen zijn berucht om het uitsluiten van mensen 
die niet bij de categorie ‘witte mannen’ horen. Denk maar aan de 
Oscars so white-hashtag of aan het gebrek aan nominaties voor 
vrouwelijke regisseurs. Het is nu eenmaal zo dat de jury van veel 
filmprijzen bestaat uit witte mannen (en vrouwen), die vervolgens 
ook voornamelijk witte mannen nomineert. Tevens worden 
Hollywoodproducties met een grotendeels witte cast vaak met 
prijzen overladen. Dit probleem begint overigens niet bij deze 
filmprijzen, maar bij de hele structuur van Hollywood en het idee van 
typecasten. Van belang is dat westerse filmprijzen worden gezien 
als erkennend en allesbepalend – ze kunnen een film plotseling 
ontzettend succesvol maken, zoals Parasite – terwijl deze prijzen 
eigenlijk niet per se uit liefde voor film opgebouwd zijn, maar meer 
uit liefde voor validatie. En deze validatie wordt bepaald door 
mensen met een westerse afkomst – voornamelijk Amerikanen en 
Britten. Het probleem is dat filmprijzen belangrijk zijn voor films 
– ze geven ze een enorme impuls – en dat ze daarom nodig zijn bij 
het ‘lanceren’ van niet-Engelstalige films. Want één ding is zeker: 
als Parasite niet zo veel aandacht had gekregen door alle westerse 
filmprijzen en lovende woorden van westerse filmcritici, dan was de 
film waarschijnlijk onopgemerkt gebleven.

Westerse filmprijzen in de ban doen is onmogelijk en dit lost 
bovendien het probleem niet op. Is het waar dat héél veel goede niet-
Engelstalige films nooit voor een westerse filmprijs in aanmerking 
zijn gekomen of zullen komen? Ja. Maar het is ook waar dat westerse 
filmprijzen helpen bij het uitlichten van niet-Engelstalige films. Het is 
daarom een moeilijke kwestie om te tackelen; je kunt niet simpelweg 
de macht van westerse filmprijzen wegnemen. Ze hebben nu eenmaal 
ontzettend veel invloed. Daarom is het ook belangrijk dat steeds 
meer niet-Engelstalige films, zoals Roma van vorig jaar – die al een 
voorsprong had door de met prijzen beladen Hollywoodregisseur 
Alfonso Cúaron – en Parasite van dit jaar, genomineerd worden in 
meer dan alleen de ‘beste buitenlandse film’-categorie. Ondanks dat 
de prijzen nog steeds een teken zijn van westerse validatie, geven 
ze wel een platform aan films die anders wellicht voor de ‘gewone’ 
filmkijker onbekend zouden blijven. Dus zoals de Engelsen het mooi 
verwoorden: if you can’t beat them, join them. 

De invloed van Netflix
Toch komt hier gelukkig verandering in. Nu de globalisering op steeds 
meer vlakken zichtbaar wordt, ontdekken we ook steeds meer films 
en series uit andere landen. Door de komst van streamingdiensten is 
het gemakkelijker om content uit niet-westerse landen te bekijken. 
Zo maakt Netflix het mogelijk dat een Koreaanse dramaserie of een 

Bollywood-film plotseling een ‘gewone’ Nederlander, Spanjaard of 
Amerikaan bereikt. Hierdoor komen vooral westerlingen in aanraking 
met culturen die voorheen moeilijker te bereiken waren. Uiteraard is 
een bezoekje aan het filmhuis dat toevallig die ene Indonesische film 
draait ook mogelijk, máár alleen als je het geluk hebt in een grote 
stad te wonen en toevallig iets gehoord hebt over die specifieke 
film. Door de komst van een nieuwe speler – de streamingdienst 
– wordt het ineens mogelijk om dit soort ‘obscure’ en onbekende  
niet-Engelstalige content in je huiskamer te bekijken; omdat het je 
wordt aangeraden door Netflix of omdat het ineens plotseling op je 
scherm verschijnt. Door Netflix komen veel mensen die simpelweg 
een film willen kijken en niet per se beschikken over een enorme 
filmkennis in aanraking met diverse films of series waarin geen 
Engels wordt gesproken, waarin geen bekende acteurs zoals Brad 
Pitt of Tom Hanks spelen, en waar geen Hollywoodstempel op is 
gedrukt. 

Hoewel Netflix vooral begon met het aanbieden van Hollywood-
producties, kwam daar al snel verandering in door eisen van 
overheden van over de hele wereld. Die eisten dat Netflix lokale en 
nationale film- en serieproducties moest starten en ondersteunen, 
voordat Netflix haar platform mocht aanbieden. In Frankrijk eiste 
de overheid bijvoorbeeld dat Netflix minimaal twintig procent 
Franstalige content moet aanbieden en Franse Originals moet 
produceren, om zo de Franse tv- en filmindustrie te beschermen. 
Daarnaast werd er in Nederland geëist dat Netflix een zogeheten 
Nederlandse ‘Netflix Original’ zou produceren, met een volledige 
Nederlandse crew en cast. De serie zou vervolgens beschikbaar 
worden gemaakt in alle landen waar Netflix haar service  
aanbiedt. In januari 2020 kwam deze serie dan ook ein-de-
lijk op het platform: Ares. Maar Netflix produceerde ook buiten 
het Westen diverse niet-Engelstalige series en films, zoals de  
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O scars, Golden Globes, SAG Awards, de Gouden Palm; noem 
ze maar op. Er zijn zo veel westerse filmprijzen dat het de 
gemiddelde filmliefhebber duizelt. Toch is er vrijwel ieder 

jaar een trend te ontdekken in de nominaties. Deze bestaan (vooral) 
uit witte mannen en vrouwen uit Hollywoodproducties. En de films 
die een nominatie ontvangen – al is het een technische nominatie 
of een acteernominatie – zijn vaak Engelstalig. Wanneer er een 
film wordt genomineerd waarin Engels niet de voertaal is, wordt 
dit gezien als een uitzondering. Hierdoor krijgt zo’n ‘buitenlandse’ 
film plotseling veel aandacht. De filmmakers moeten aanhoren dat 

journalisten hen telkens dezelfde vraag stellen: ‘Hoe voelt het om 
zulk succes te ervaren en zulke erkenning te krijgen?’

Het problematische aan dit soort vragen is dat de onderliggende 
arrogantie bijna van de vraag afspat. ‘Buitenlandse’ films, films 
uit niet-Engelssprekende landen zoals Zuid-Korea, zijn pas goed 
wanneer ze erkend worden door westerse filmcritici. Wanneer een 
film zoals Parasite van Bong Joon-ho plotseling de filmprijs wint 
in Cannes – de Gouden Palm – is deze ineens een meesterwerk 
dat westerse filmcritici hebben ontdekt. Een niet-Engelstalige film 

Neem de uitslagen van 
de filmprijzen met een 
korreltje zout, of kijk 
voor de verandering naar 
de genomineerde niet-
Engelstalige films

‘Once you overcome the one-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to 
so many more amazing films.’ Deze woorden van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong 

Joon-ho vatten de problematiek van de westerse blik op niet-Engelstalige films in een 
notendop samen. Want laten we eerlijk zijn: niet-Engelstalige films zijn onderbelicht 
en ondergewaardeerd. Zijn westerse filmprijzen hier dé oplossing voor of juist niet? 

Tekst /// Elke Cremers    Beeld /// Winonah van den Bosch



Zuid-Koreaanse dramaserie My Only Love Song en de Thaise 
dramaserie The Stranded. Deze Originals zorgen niet alleen voor 
een breder niet-Engelstalig aanbod op Netflix, maar ook voor 
werkgelegenheid in een industrie die zich eigenlijk vooral focust op 
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De ondertitelbarrière
Dat het goed gaat met het aanbod van niet-Engelstalige films en series 
staat buiten kijf, maar welke conclusie we eruit moeten trekken  
is een andere kwestie. Doordat Netflix een grote speler is binnen 
de wereld van streamingdiensten, een industrie die alsmaar  
groeit, betekent dit ook dat zij veel invloed heeft op wat er beschik-
baar is. Hierdoor krijgen kleinere filmmakers uit het buitenland  
met een specifieke visie of concept misschien geen voet aan de  
grond – zeker als Netflix een grote nee-stempel op hun idee drukt. 
Hetzelfde geldt voor westerse filmprijzen. Wanneer een film 
géén Gouden Palm  of Oscar wint, krijgt het dan nog wel dezelfde 
belangstelling als deze niet in de prijzen valt? Waarschijnlijk niet. 
Zou een film als Parasite zo succesvol zijn geweest als westerse 
filmcritici hem als ‘slecht’ hadden bestempeld of hem überhaupt niet 
hadden opgemerkt? 

Het is nu eenmaal een feit dat niet-Engelstalige films zich in de 
periferie van de mainstream filmcanon bevinden, en dan vooral de 
films die niet-westers zijn, waarin bijvoorbeeld Mandarijn of Hindi 
wordt gesproken. Deze films hebben het bij wijze van spreken tien 
keer zo moeilijk met doorbreken tot het ‘mainstreampubliek’ dan 
films geproduceerd door grote Hollywoodstudio’s. Hoe graag we 
het ook zouden willen, we kunnen de impact van filmprijzen en de 
kracht van Netflix niet ontkennen. Zij hebben een enorme invloed op 
wat we zien en wat we hiervan vinden.
 
Toch beslissen we nog altijd zelf waar we naar kijken. Neem de 
uitslagen van de filmprijzen eens met een korreltje zout, of kijk voor 
de verandering naar de genomineerde niet-Engelstalige films. Ze zijn 
vaak net zo goed – of zelfs beter – dan Hollywoodfilms en openen een 
hele nieuwe wereld. Kijk verder dan de filmprijzen en stel je open 
voor die intrigerende Franse film noir, die kleurrijke Bollywoodfilm, 
of dat diepgaande Russische drama. Misschien op Netflix of in dat 
kleine filmhuisje bij je in de buurt. Zoals Bong Joon-ho al zei: ‘The 

Oscars are not an international film festival. They’re very local.’ Door-
prik je westerse bubbel en verbreed je horizon aan de hand van vele 
geweldige, niet-Engelstalige films. 

W ist je dat de bruine kroeg uit Amsterdam aan het verdwijnen is? Deze huiskamercafés, vaak 
letterlijk bij mensen in de woonkamer, ontstonden aan het begin van de negentiende eeuw. 
Iedereen mocht toentertijd tappen in Nederland, en bruine kroegen waren de perfecte 

manier om het inkomen wat te spekken. Binnen afzienbare tijd zat Amsterdam aan de landelijke max 
van vijfhonderd bruine cafés per stad. Toen in 1966 de wet werd gewijzigd en de rijksoverheid regels 
besloot te stellen aan de inrichting, hoogte en minimale oppervlakte van huiskamercafés, moesten vele 
sluiten.   

Hoewel er tegenwoordig niet veel écht bruine cafés meer te vinden zijn in Amsterdam, herken je ze 
meteen. Houten panelen op de muur, een krijtbord waar in een bijna onleesbare krabbel de beschikbare 
bieren op zijn geschreven, en behang waar de tabaksvlekken op te zien zijn. Een overblijfsel uit de tijd 
voordat het rookverbod in de horeca inging. Links van je hangen wat foto’s: vaste klanten en personeel. 
Rechts zie je zo’n vaste klant aan de bar zitten. 

Het is een uitstervend ras, de bruine kroeg. In Amsterdam moest Café Bos na 106 jaar het veld ruimen 
voor luxe appartementen én Bar Bonnie (deze bruine kroeg meets trendy bar zou in 2019 opengaan, 
maar staat vooralsnog in de steigers), en Café de Dam werd een Nutellawinkel (alsof we er daar niet al 
genoeg van hebben). Sinds de eeuwwisseling heeft ruim de helft van alle bruine kroegen in Nederland 
de deuren gesloten. En er komen ook geen nieuwe voor terug.

Gelukkig hebben we Café van Daele nog. Houten panelen op de muur? Check. Krijtbord met menukaart? 
Check. Tabaksvlekken op de muur? Dubbelcheck. En daar, aan de bar, een van de stamgasten, met een 
biertje in eigen glas, haar Ajax-trui aan en een babyfoto pronkend op het krijtbord. Ondanks dat het café 
in het hartje van de stad zit, zo naast de Dam, is het een echte buurtkroeg. Het is knus, het personeel is 
lief en de stamgasten hebben altijd sterke verhalen te vertellen. Het barpersoneel trouwens ook. Tip: 
Vraag de barmanager eens naar de verjaardag van Shawn Mendes.

Het is geen bruine kroeg, niet echt, misschien een beetje. Maar dat lekkere huiskamergevoel waar 
bruine kroegen om bekend staan, is daar zeker aanwezig. Hadden meer cafés dat maar. 

27

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

Hoofdredactie 
Maryse Boonstra, 
Danielle Kliwon, 
Julianne van Pelt  

Redactie 
Elke Cremers, Freek Haye, 
Vincent Kupers, Arthur 
Meijer, Rosa Uijtewaal

Eindredactiecoördinatie 
Jill Luites  

Eindredactie  
Ezra Glasbergen, Suzanne 
Hoogstraten, Ine Heemeryck, 
Shannen Boekhorst, Elisa Ros 
Villarte, Bart van Haaster,  
Eva Dalmaijer, Barend van 
der Have

Beeldcoördinatie 
Danielle Kliwon

Fotografie 
Anna Berkhout, Danielle 
Kliwon, Benjamin 
Schoonenberg

Illustraties 
Anna Berkhout, Winonah 
van den Bosch, Imke 
Chatrou, Dorota Dabrowska, 
Bob Foulidis, Katja Schraag 

Webredactie 
Julianne van Pelt, 
Danielle Kliwon

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?

Huiskamergevoel
Tekst /// Danielle Kliwon    Beeld /// Benjamin Schoonenberg

Maart 2020Babel26

ESSAY



Paraplu

GEDICHT

Verloren in gedachten loop ik door de straten van mijn dromen,
de chaos in de stad pakt in donkere wolken samen.
Hoe ik ooit was en wie ik ooit wilde zijn.

Ik ga zitten op het gebroken asfalt,
het leven van de mensen schreeuwt om mij heen.
Er rennen twee jongens langs,
op zoek naar elkaar en het onbekende.
Kleumend in mijn dunne zomerjas kijk ik ze na; 
ze hadden hun ogen dicht.

Op de hoek van de straat staat een oude man,
wantrouwend staart hij naar boven.
Met weet van het verleden is kennelijk alleen de toekomst nog beangstigend.

De oude man stapt op de bus,
zijn blauw gestreepte paraplu ligt verlaten op de grond.
Ik pak hem op.
De hemel barst open.
Neuriënd loop ik droog verder.

Tekst /// Marije Klei
Beeld /// Dorota Dabrowska


