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In 2020 werkten wij tegen willens en wetens aan onze zelfred-
zaamheid, onafhankelijkheid en veerkracht. We bleven op afstand 
verbonden en zoomden vele uurtjes af. Gewillig volgden we net als 
iedereen de duizelingwekkende looprichtingen, droegen de krie-
belige mondkapjes en gebruikten het smerige desinfectiemiddel. 
Alles om het virus er snel onder te krijgen. Goede voornemens voor 
2021 lijken daarom haast overbodig.

Na de intelligente en de gedeeltelijke versie bevinden we ons nu 
in de gevreesde totale lockdown. Hoewel niet geheel onverwacht 
is de appel opnieuw zuur en zijn we het virus simpelweg zat. We 
snakken naar een toekomst waarin we weer plaats kunnen nemen 
in de gemiste collegebanken en ons kunnen begeesteren, al dan 
niet vergapen, tijdens een fysiek college onder het genot van een 
automaatkoffie. Wanneer je liever nog niet terugkeert naar de 
groene universiteitsbekertjes, kennen wij nog een paar heerlijke 
afhaalplekken in de stad. Voor iedere windrichting van Mokum 
wijzen onze redacteuren op hun favoriete to-go tentjes waar je de 
lekkerste koffie, broodjes of avondeten kunt halen tijdens je rondje 
wandelen. Misschien word je onderweg net als columnist Teske 
aangesproken door een evangelist die je even uit je dag trekt, of 
luister je net als Sofia naar een podcast over zingeving en de gees-
telijke verzorger. 

Ook dit jaar zal het virus zijn stempel drukken op ons leven, maar 
daarnaast spelen er allerlei andere maatschappelijke kwesties die 
aandacht en antwoord verdienen. Zoals laaggeletterdheid, wat 
een steeds groter probleem wordt en ons land jaarlijks zo’n miljard 
euro kost. In een achtergrondartikel schetst Bart de feiten en com-
plicaties rondom de verscherping van de nationale taalbeheer-
singseis en het dalende Nederlandse leesniveau. Maar ook binnen 
onze eigen universiteitsmuren valt nog behoorlijk wat winst te be-
halen. Zo laat Robin zien dat het bewust worden en belichten van 
je eigen spreekpositie kan bijdragen aan het heikele agendapunt 
van het hoger onderwijs: fundamentele dekolonisatie en het we-
zenlijk scheppen van meer diversiteit. Daarnaast interviewt Jens 
de vicevoorzitter van de landelijke studentenvakbond over de in-
teractie tussen studenten en onderwijsinstellingen.

Een goed gevuld en kersvers nummer ligt voor je, alsook een on-
getwijfeld voorspoediger kalenderjaar. Namens de gehele redac-
tie het allerbeste voor 2021 en uiteraard veel leesplezier gewenst!

Liefs,
Freek en Lisa
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stelt de Noorse antropoloog Thomas Eriksen dat nationalisme wordt 
versterkt door het internet, omdat het nu mogelijk is om op grote 
afstanden een nationale identiteit te creëren. Dit is van groot belang 
aangezien onze tijd wordt gekarakteriseerd door migratie, maar ook 
door nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Zo kunnen 
verspreide bevolkingen, ofwel diaspora’s, verenigd worden door het 
internet in een zogeheten virtuele gemeenschap. De verbeelde ge-
meenschap van Anderson krijgt in het huidige tijdperk van globalise-
ring en digitalisering dus een nieuwe virtuele dimensie.

Zo laat Eriksen zien dat deze virtuele dimensie van een verbeelde 
gemeenschap duidelijk is terug te zien bij het Koerdische volk. De 
Koerden zijn een van de grootste etnische groepen met een eigen taal 
en cultuur, maar zonder eigen staat. Mede door de brute vervolgingen 
van Koerden in Irak, Turkije, Syrië en Iran in de twintigste eeuw, kent 
het Koerdische volk een grote diaspora. Door een gebrek aan staat-

gesponsorde media voor de diaspora, zoals bijvoorbeeld in Chili, zijn 
er diverse online mediakanalen opgericht voor de verspreiding van 
nieuws en de creatie van een gedeelde identiteit voor de Koerden. In 
dit geval is er dus sprake van een virtuele verbeelde gemeenschap 
aangezien er een gevoel van verbinding wordt gecreëerd op grote 
afstand. 

Hoewel sommigen dergelijke initiatieven afkeuren omdat ze het 
associëren met radicalisering of identiteitspolitiek, biedt een virtuele 
gemeenschap een mooie manier om een eigen cultuur en identiteit in 
stand te houden. Bovendien kan er tegenwoordig zelfs gesproken 
worden van globale gemeenschappen die nationale grenzen 
overstijgen, zoals bijvoorbeeld gemeenschappen gebaseerd op 
religie, seksuele geaardheid of gender. Een ding is zeker: Anderson’s 
verbeelde gemeenschappen zijn tegenwoordig niet alleen geprint, 
maar ook virtueel te vinden. 

IN DE GEEST VANIN DE GEEST VAN
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De nationale printtaal
Andersons ideeën kwamen niet voor niets tot stand in een eeuw van 
grote nationale conflicten. Hij werd geboren in 1936 in China als zoon 
van een Ierse vader en Engelse moeder. Vijf jaar na zijn geboorte 
verhuisde zijn familie naar California om de aanvang van de Tweede 
Chinees-Japanse oorlog te vermijden. Gedurende zijn universitaire 
opleiding in Cambridge en New York ontwikkelde hij een interesse 
in Zuidoost-Azië en in het bijzonder Indonesië. Zo leerde hij vloeiend 
Indonesisch, Javaans en Thais te spreken, evenals een aanzienlijke 
hoeveelheid Europese talen. Na zijn ervaring met de Tweede Chinees-
Japanse Oorlog op jonge leeftijd, volgde hij de ontwikkelingen van 
de Vietnamoorlog en het verdere verloop van de spanningen tussen 
Cambodja, China en Vietnam op staande voet. Dit spoorde hem aan 
om de oorsprong van het nationalisme te bestuderen.

Andersons boek Imagined Communities: Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism (1983) wordt tot een van de meest invloedrijke 
werken binnen de studie naar het nationalisme gerekend. Volgens 
Anderson zijn naties ‘verbeelde gemeenschappen’, omdat zelfs 
inwoners van de kleinste natie hun mede-inwoners nooit allemaal 
zullen kennen, maar ze zich wel kunnen identificeren als onderdeel 
van dezelfde gemeenschap. Dit idee van een ‘verbeelde gemeenschap’ 
is bijvoorbeeld duidelijk terug te zien tijdens de Olympische Spelen 
of, in het geval van Nederland, in de Oranjegekte tijdens het Europees- 
of Wereldkampioenschap voetbal. Volgens Anderson zijn naties dus 
sociale constructies en speelt het idee van een gemeenschap zich 
af in de verbeelding. Hij gaat hiermee tegen het idee in dat naties 
bestaan sinds de vroege menselijke geschiedenis en dat ‘naties’ even 
vanzelfsprekend zijn als bijvoorbeeld de ‘lengte’ van een mens.

De oorsprong van een natie, en dus ook van verbeelde gemeen-
schappen, ligt volgens Anderson in de moderne tijd. Zo laat hij in 
zijn boek zien dat verbeelde gemeenschappen in Europa mogelijk 
werden gemaakt door het zogenoemde ‘printkapitalisme’. Door de 
uitvinding van de boekdrukkunst aan het einde van de vijftiende 
eeuw werd het mogelijk om teksten en boeken op grote schaal af te 
drukken. Voorheen waren geschriften, zoals de Bijbel, alleen te lezen 

voor de bovenste laag van de bevolking die het Latijn (ook wel de 
elitetaal) beheerste. Door de boekdrukkunst en het printkapitalisme 
konden werken als de Bijbel nu op grote schaal gedrukt worden in de 
volkstaal. Zo is de Delftse Bijbel uit 1477 de eerste Nederlandse ver-
taling van het Oude Testament, en ook het eerste Nederlandstalige 
boek. Het printkapitalisme zorgde ervoor dat mensen met verschil-
lende lokale dialecten elkaar konden begrijpen en dat een gemeen-
schappelijke volkstaal ontstond. Volgens Anderson werden de eerste 
Europese natiestaten dus gevormd rondom hun ‘nationale printtaal’.

Verbinding op afstand
In het digitale tijdperk heeft Andersons idee van natiestaten als ver-
beelde gemeenschappen een nieuwe lading gekregen. In plaats van 
Bijbelvertalingen en andere drukvormen, zijn het nu online commu-
nicatiemiddelen die bijdragen aan verbeelde gemeenschappen. Zo 
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Van geprinte naar virtuele 
gemeenschappen

De oorsprong van 
de natie, en dus 
ook van verbeelde 
gemeenschappen, 
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Voor de rubriek ‘In de geest van’ onderzoeken onze 
redacteuren elke maand het gedachtegoed en leven van een 
opvallende geesteswetenschapper. Deze maand neemt Meke 
de verbeelde gemeenschappen van Benedict Anderson onder 
de loep en bekijkt daarbij de nieuwe lading van het gedachte-

goed in digitale tijden. 
Tekst /// Meke Goedhart    Beeld /// Katja Schraag
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Vorig jaar was Freya nog voorzit-
ter van de Faculteit der Geestes-
wetenschappen aan de Universiteit 

van Amsterdam. Je ziet al gauw hoe groot 
haar affiniteit is voor het hoger onderwijs 
en de kwaliteit daarvan. Ik vraag haar naar 
de positie van de LSVb in de politiek en het 
gewicht van hun standpunten in de Tweede 
Kamer. Daarna tracht ik inzicht te verwer-
ven in haar persoonlijke kijk op de heden-
daagse tendensen in het hoger onderwijs en 
de politiek die daaraan ten grondslag ligt.

Onafhankelijke organisatie 
De Landelijke Studentenvakbond heeft een 
activistisch verleden. Dit begint in de jaren 
70, wanneer studenten het Maagdenhuis 
bezetten en op andere plaatsen in het land 
protesteren. In deze landelijke ophef ont-
staat een grote beweging van verschillende 
studentenbonden, die in 1983 samen de 
Landelijke Studentenvakbond vormen. In de 
opeenvolgende decennia versterkt de LSVb 
haar positie tot een onmisbaar onderdeel in 
het politieke discours. De LSVb wordt daarbij 
vaak bestempeld als linkse organisatie. Freya 
meent dat dit komt ‘doordat wij als landelijke 
studentenvakbond een redelijk activistisch 
karakter hebben. Om druk uit te voeren op de 
bestuurstafels is actievoeren een doorslagge-
vend middel.’ Ze vervolgt: ‘Het is trouwens 
niet zo dat rechts georiënteerde studenten 
niet welkom zijn bij ons, integendeel. Ik ver-
onderstel dat zij zich dan misschien minder 
thuis voelen bij het actievoeren op straat. 

Maar dat neemt niet weg dat het onmogelijk 
is. Een oud-bestuurslid van onze organisatie 
is nu Tweede Kamerlid bij de VVD. Zo zie je 
maar dat ook mensen met een niet-linkse 
gezindheid zich willen inzetten voor de stu-
denten.’ Met deze zin concludeert Freya dat  
‘het niet draait om je positie in het politieke 
spectrum. De LSVb is ermee gemoeid om  
alle studenten te vertegenwoordigen: een 
student is een student. Wij willen dat alle  
studenten in Nederland goed onderwijs 
kunnen krijgen en daar de kans toe hebben, 
opdat iedereen de mogelijkheid heeft zich 
te ontwikkelen. Want daar draait onderwijs 
om.’

Met z’n allen maken we het 
verschil
Medezeggenschap staat dus centraal bij de 
LSVb. Er behoort interactie te zijn tussen 
student en onderwijsinstelling. Freya legt 

uit: ‘Wij vinden dat de stem van de studen-
ten op alle verschillende plekken op hoge-
scholen en universiteiten te horen moet zijn. 
Vaak zonder dat de student het direct door 
heeft, is het de student die de beleidskeuzes 
ervaart. Kijk bijvoorbeeld naar een verande-
ring die de medezeggenschapsraad van de 
geesteswetenschappen heeft doorgevoerd. 
Zij hebben ervoor gezorgd dat studenten ook 
een voldoende kunnen herkansen. Dit lijkt 
wellicht op het eerste gezicht een kleine en 
misschien zinloze maatregel, maar dit helpt 
ambitieuze studenten en alle gedreven stu-
denten in de toekomst hun gemiddelde op 
te krikken. Dit wordt nog belangrijker als 
je weet dat je voor research masters een 
bepaald quota moet behalen om te kunnen 
deelnemen. Het feit dat je door die maatregel 
een vak kan herkansen waar je een te laag cij-
fer voor had, stelt de student in staat alsnog 
de quota te halen.’ 

‘Maar tegenwoordig is de medezeggen-
schapsraad gedaald in bekendheid’, geeft  
Freya met veel spijt aan. Het gemeenschaps-
gevoel van de universiteit zou hierdoor ge-
daald zijn. Voor deze daling in populariteit 
was er volgens Freya een groter algemeen 
bewustzijn van wat er op de universiteit 
speelde. Freya gelooft dat het te maken heeft 
met het gevoel dat iedereen meer bezig is met 
zichzelf, en dan niet per se op een egoïstische 
manier. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van 
dat iedere student een grotere studieschuld 
moet aangaan. Daarmee word je gedwongen 
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INTERVIEWINTERVIEW

Hoger onderwijs op losse 
schroeven

De student 
wordt niet meer 
als mens gezien

Als vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) 
informeert Freya Chiappino (1997) Kamerleden over de belangen 
van studenten. Daarnaast voert ze het woord op radio en tv, volgt 
ze discussies omtrent het hoger onderwijs op de voet én is ze tus-

sen de bedrijven door druk bezig met haar studie Filosofie. 
Tekst /// Jens Rummens    Beeld /// Amanda Vlieger 
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denken gaat inderdaad om een relatief 
kleine schaal, student en de universi-
teit. Maar je ziet het ook op een hoger ni-
veau plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de  
macrodoelmatigheidstoets. Bij nieuwe  
opleidingen heb je een macrodoelmatig-
heidstoets die de drie even zwaar doorwe-
gende factoren arbeidsmarkt, we-tenschap 
en maatschappelijke relevantie gaan beoor-
delen. Dit om te kijken of de nieuwe oplei-
ding ‘nuttig’ is. Een paar jaar geleden is in 
de Tweede Kamer hiervoor een motie geac-
cepteerd, waardoor nu heel het onderwijs 
die macrodoelmatigheidstoets toepast’, al-
dus Freya. ‘Maar wat wij nu uiteindelijk zien 
gebeuren, is dat de nadruk niet meer ligt op 
wetenschappelijke en maatschappelijke re-
levantie, maar voor-namelijk op de factor 
arbeidsmarkt. Zo wordt het rendementsden-
ken ook onderdeel van het beoordelen van 
opleidingen.’

Freya waarschuwt dat ‘als we niet uitkijken 
met z’n allen, dat rendementsdenken ten 
koste zal gaan van ons onderwijs. Een land 
waar dat nu gebeurt is Denemarken. Hier 
wordt enorm naar het arbeidsmarktperspec-
tief gekeken. Zo kunnen studenten geen en-
kel diploma behalen wanneer ze geen prak-
tijkleerplaats hebben gehad. Er zijn echter 

niet veel praktijkleerplaatsen op de markt 
voor bepaalde studierichtingen, zoals rich-
tingen binnen de geesteswetenschappen, 
want werkgevers moeten deze studenten 

tevens vergoeden als volwaardig werknemer. 
Dit beperkt bepaalde studenten daarom in 
hun studiekeuze en het behalen van hun ge-
wenste diploma.’

‘Het is eigenlijk niet alleen het onder-
wijsaanbod, maar het is ook het sturen van 
de student in zijn keuze’, besluit Freya. Bij de 
studievoorlichting wordt al aangegeven wat 
het arbeidsmarktperspectief van de studie is, 
maar daar zou niet de grote nadruk op 
moeten liggen. Als je dat te ver doortrekt, dan 
kom je tot een [studenten]tekort bij bepaalde 
opleidingen, omdat er te veel gestuurd wordt 
richting andere opleidingen. Bovendien is 
wat nu populair is op de markt aan 
verandering onderhevig. Het is niet wenselijk 
om het onderwijs aan te moeten passen op 
de arbeidsmarkt en de trends die zich daar 
voordoen. Komen nieuwe trends nu niet juist 
voort uit frisse inzichten van studenten uit 
het hoger onderwijs?’ 

om je alleen met de studie bezig te houden en 
deze goed en snel af te ronden.

‘Waarom verder de medezeggenschaps-
raad minder bekend is dan vroeger’, besluit 
Freya nog, ‘lijkt me omwille van de over-
vloed aan informatie. Daar hebben wij als 
individu in deze maatschappij al last van, 
maar voor de student van de universiteit 
en hogeschool is dat ook erg lastig, en zo 
ook voor de medezeggenschapsraad. Wat 
wij zien als LSVb is dat het voor de gemid-
delde student veel makkelijker is om voor 
grote problemen de straat op te komen dan 
de “kleinere” individuele kwesties. Je wordt 
ineens geconfronteerd met allerlei verschil-
lende grote problemen uit verschillende 
landen waardoor je jouw eigen dingen waar 
je tegenaan loopt als minder belangrijk 
gaat ervaren.’ Hierdoor dreigen studenten 
de kracht te verliezen om voor zichzelf op 
te komen. Dat brengt grotere gevolgen met 
zich mee dan je zou denken. Want wat voor 
de student persoonlijk een probleem kan  
zijn, zou ook voor anderen kunnen gelden. 
Enkel zijn die problemen wellicht minder 
zichtbaar, door het massale aanbod aan in-
formatie.

Informatie in overvloed
Het feit dat de berg aan informatie zo snel 
circuleert heeft voor de LSVB voor- en nade-
len, aldus Freya: ‘Die overvloed aan informa-
tie leidt tot de vraag hoe wij, als LSVb, daar 
nog tussen kunnen komen. Maar ik denk dat 
het op sommige vlakken juist in ons voor-
deel werkt. Het feit dat er sociale media en 
een berg aan nieuwssites zijn zorgt ervoor 
dat wij, door middel van acties, bepaalde 
problemen aan de kaak kunnen stellen. ‘Zo 
stonden we laatst met vijftien tot twintig 
studenten actie te voeren voor het ministerie 
van Binnenlandse Zaken voor een huisjes-
melkersboete. Dat zijn verhuurders die veel 
te veel geld vragen voor huur en zo misbruik 
maken van de student die geen andere optie 
heeft.’ De LSVb heeft toen op allerlei nieuws-
sites gestaan zoals de NOS en het AD. Omdat 
het nieuws over de betogers als een lopend 
vuurtje het internet rondging, kwam bij veel 
mensen het besef dat huisjesmelkers inder-
daad een ernstig probleem zijn. Het is dus in 
principe niet echt meer nodig om de straat 
op te gaan en misschien is het zelfs niet meer 
van deze tijd. ‘Ondanks dat geloof ik niet dat 
protest zijn kracht verloren heeft. De politiek 
speelt heel erg in op wat actueel is. Als wij 
dan met koeienletters in de actualiteit ver-
schijnen dan krijgt die discussie voorrang op 
politieke agenda’s.’ 

Het gevaar van rendements-
denken
Deze aanpassing aan het digitale tijdperk 
verloopt moeiteloos voor de LSVb, maar er 
zijn andere globale tendensen waartegen 
de LSVb minder gewapend is. Fenomenen 
zoals rendementsdenken hebben wel dege-
lijk zorgwekkende gevolgen voor het hoger 
onderwijs en vervolgens ook voor de maat-
schappij in het algemeen. Dit erkent Freya: 
‘Wat wij zien is dat het rendementsdenken 
naar boven komt met de bekostiging van 
het hoger onderwijs. Universiteiten worden 
bekostigd voor een student die nominaal af-
studeert. Toch heeft iedereen heeft zijn eigen 
tempo, om het zo maar te zeggen. Je ziet dat 
sommige studenten voor een bestuursjaar 
kiezen en fysieke of mentale obstakels moe-
ten overbruggen, waardoor zij studievertra-
ging oplopen. Het huidige bekostigingssys-
teem laat daar niet veel ruimte voor. Maar 
omdat het voor de onderwijsinstelling voor-
delig is als je zo snel mogelijk afstudeert, krijg 
je een soort perverse prikkels die ervoor zor-
gen dat de student niet meer als een mens 
wordt gezien, maar nog louter als cijfer.’

Het rendementsdenken lijkt dus een ver-
keerde perceptie te genereren van hoe een 
studentenloopbaan eruit hoort te zien. Vol-
gens Freya zou het moeten gaan om Bildung, 
de vorming tot zelfstandige, vrije en goede 
persoonlijkheden. ‘Hoger onderwijs behoort 

de plek te zijn waarin je jezelf ontwikkelt, 
en ook de plek waar je zelfstandiger wordt 
en je afzet van je ouders, je jeugd, en je echt 
je eigen weg gaat inslaan. Je kiest de studie 
die je graag wilt doen en daarmee komen er 
zoveel dingen op je pad waarin je jezelf als 
mens ontwikkelt. Je ontdekt je “ik”. Hiervoor 
is het belangrijk dat je door de universiteit 
niet als een cijfertje gezien wordt. Jij bent een 
mens vol in ontwikkeling, en dat moet erkend 
worden. An sich is het niet verkeerd dat je je 
studie wilt afmaken in die periode die ervoor 
dient. Maar dat zou niet de norm moeten zijn 
voor iedereen. Het rendementsdenken zorgt 
ervoor dat je belemmerd wordt in wat je ei-
genlijk kan doen, want je gaat keuzes maken 
op basis van geld en niet op basis van wat jij 
nodig hebt.’

Freya vervolgt: ‘Het is niet zo dat het vluch-
tig behalen van diploma’s moedwillig door 
de universiteiten gebeurt. Het ligt niet alleen 
aan de universiteitsbesturen, maar aan het 
gegeven dat dit systeem niet werkt.’ Als we 
dit proces van economisering van het hoger 
onderwijs aanhouden, belanden we in een 
vicieuze cirkel, als we daar nog niet in zit-
ten. ‘Wat daar dan nog bovenop komt’, vult 
Freya aan, ‘is dat niet alleen studenten, maar 
ook docenten de dupe hiervan zijn. Dit heeft 
hoofdzakelijk te maken met de onderbeste-
ding in het hoger onderwijs. Dat zorgt name-
lijk voor docenten die ook een te grote werk-
druk hebben en te veel werk hebben voor de 
uren die ze draaien. Hierdoor kunnen zowel 
studenten als docenten niet meer goed voor 
zichzelf opkomen. Wat blijft er over als de 
medewerkers van de universiteit geen ruim-
te hebben om hun perspectief te delen?’ Hier 
voegt Freya hoopvol aan toe dat de LSVb een 
stijging in waardering ziet voor het onder-
wijs wegens de huidige pandemie. ‘Niet enkel 
de zorg maar ook het onderwijs wordt weer 
op waarde geschat. Een waardeschatting die 
gewaarborgd behoort te worden voor een 
fundering van een welvarende maatschappij. 
Natuurlijk is waardering alleen niet genoeg, 
want zonder daadwerkelijke veranderingen 
zijn die praatjes van waardering van weinig 
nut.’

Het probleem van 
macrodoelmatigheid
Rendementsdenken kent vele gezichten en  
uitingen, en verschillende niveaus. Het  
kan merkbaar zijn op individueel niveau, 
maar ook op het niveau van de maatschap-
pij. Zo heb je bijvoorbeeld het recente 
principe van macrodoelmatigheid. ‘Het 
voorgaande voorbeeld van rendements- 

INTERVIEWINTERVIEW

Meer weten over de Landelijke 
Studentenvakbond? Kijk dan 
op www.LSVb.nl of mail naar 
lsvb@lsvb.nl.

Het is niet 
wenselijk om 
het onderwijs 
aan te moeten 
passen op de 
arbeidsmarkt 
en de trends 
die zich daar 
voordoen

Door deze
focus op de 
arbeidsmarkt 
zie je het 
rendements-
denken 
terug bij het 
beoordelen van 
opleidingen’



Massaal bewegen we ons tijdens onze 
lunchpauze met een koffie en een vers 

broodje naar een lekker bankje in de stad. 
Afhalen is het nieuwe uiteten, zo ook bin-

nen onze redactie. Snak je naar een nieuwe 
culinaire ontdekking? Of help je  

de kleine zaakjes graag in deze tijd?  
Check dan onze favoriete afhaalplekken!

Tekst /// Sofia de Valk, Freek Haye, Meke Goedhart, 

Lisa Kampen en Max Rensink   

Beeld /// Dorota Dabrowska

gezette meubeltjes. Het winkeltje is hiermee als een soort enorme 
woonkamer ingericht, waarin je kunt zitten, heerlijke, nog wél betaal-
bare koffie in lieve kopjes krijgt en waar je alles om je heen, van lam-
pen tot schoenen, kunt kopen. Het concept laat toe er een studieplekje 
te kunnen reserveren of om een koffietje en een warme tosti mee te 
nemen voor je dijkwandeling. De vriendelijke werknemers staan on-
dertussen plannetjes te smeden voor wanneer ze weer helemaal open 
mogen, en Sam staat de hele dag in de keuken zijn kookkunsten voor 
Flying Frog te verwezenlijken, waarvan de geuren je laten watertan-
den. Naast de beste appeltaart van Amsterdam-Noord (die dampend 
en smeuïg op je tong smelt), kun je bij Purmer Sam’s holy moly lek-
kere veganistische driegangenmaaltijden ophalen. Op dinsdag- en za-
terdagmiddag maken de buurmeisjes soep. Mij vind je er geregeld om 
boekjes uit het kastje te lenen, te nippen van een stomende flat white, 
of met een nieuwe retro lamp onder mijn arm.

CENTRUM

Freek haalt af bij Walskaas, 
Haarlemmerstraat 2
De Haarlemmerstraat was nooit een plek waar ik voor de lol rondwan-
delde. De smalle stoepjes met hordes toeristen halen het bloed onder 
m’n nagels vandaan, maar in pandemietijd besloot ik voor de verande-
ring de hele straat op m’n gemakje door te slenteren. Op de hoek van 
het Singel werden m’n ogen direct getrokken door het in koeienlet-
ters geschreven ‘Kaas en Broodjes’ op de gevel van Walskaas. Ik had 
trek, dus de keuze was snel gemaakt. Eenmaal binnen werd ik – niet 
geheel tot m’n verbazing – aangesproken in het Engels. Toen de vro-
lijke mevrouw eenmaal doorhad dat ik een Hollander was, zag ik het 
ongemakkelijke schuldgevoel in haar ogen en bood ze me een kaasje 
aan. Het was een gekkig, paars kaasje met lavendelsmaak die naast al-
lerlei andere soort regenboogkaasjes in de vitrine lag te pronken: van  
rode chilipeperachtige kaas tot zwarte – ik maak geen grap – dropkaas 
met een vleugje citroen. Ik wist niet goed wat ik ervan moest vinden, 
maar de vriendelijke mevrouw liet me alles proeven en babbelde ge-

zellig door over het weer, over het virus en over van alles en nog wat. 
Nadat ik m’n broodje en kop koffie had besteld, stapten twee toeris-
ten binnen die gelijk weer naar buiten werden gesommeerd door de 
mevrouw die druk bezig was met m’n lunch. Ze moesten buiten maar 
even wachten, want de zaak was te klein voor drie mensen tegelijk en 
ze was even met mijn lunch bezig. Nooit eerder voelde ik me als Ne-
derlander zo heerlijk voorgetrokken in m’n eigen stad, in een op het 
eerste gezicht toeristische tent. Het broodje en de koffie waren prima 
en de kaasjes waren buitengewoon bijzonder, maar de service en ge-
zelligheid van de eigenaresse is waarom ik snel weer terugkom bij 
Walskaas.  

OOST 

Sofia haalt ook af bij Tigris en Eufraat, 
Javastraat 20H
Elke keer als ik de Javastraat nader, stap ik het liefst van mijn fiets en 
neem ik de benenwagen. Slenterend waan ik mij dan even buiten de 
doorgaanse haast en wil bij elk ‘alles-mannetje’, mijn boodschappen 
verzamelen. Bij de blauw met witte luifels blijf ik hangen, besluit ik 
mijn avondplannen om te gooien, en toch maar weer de lekkerste fa-
lafel van Amsterdam te halen. Je kunt aan twee kanten naar binnen 
en mag eerst door het winkeltje speuren, naar al hun verse mezzes en 
Syrische blikproducten. Vervolgens reken je af bij het oude mannetje 
aan de kassa, bij wie je ook iets uit de keuken kunt bestellen. Voor hun 
falafel roll staat altijd een rij, waarbij je een platbrood rijkelijk gevuld 
krijgt met groenten, falafel en tahin voor maar €3,50. Al gauw kwam 
ik erachter dat deze falafelballetjes nergens zo lekker zijn en mocht 
ik deze van de lieve meneer ook los bestellen om voor later op de dag 
te bewaren. Wanneer hij mij nu binnen ziet lopen, vraagt hij al: ‘Hoe-
veel, hoeveel? Twintig stuks?’ Altijd zeg ik er aan vijf (ze zijn behoor-
lijk groot) wel genoeg te hebben en reken ik €2,50 af. Ik koop er dan 
hun heerlijke manaqish bij; een platbrood met een dikke laag za’tar, en 
weet dat ik al mijn eetgasten die avond gelukkig zal maken. Eén van de 
jongens uit de keuken reikt met de zak naar mij en zegt: ‘Ik heb er twee 
extra in gedaan, en kijk hier: een derde voor in het vuistje!’ Als een ver-
lekkerd kindje sta ik dan weer buiten op de overdrukke Javastraat, met 
een grote kikkererwtenbal in mijn hand en al kauwend gluur ik even 
in de grote zak. In plaats van vijf, of zeven, zie ik vijftien dampende 
falafelballen. Ik lach, zij lachen en ik zwaai nog glunderend even naar 
Tigris en Eufraat.
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Wat het precies is weet ik niet, maar iets aan mij 
zorgt ervoor dat ik op straat vaak door vreemde-
lingen wordt aangesproken. Het gesprek begint 

altijd met een compliment. Terwijl ik dan overdonderd op een 
bescheiden manier probeer het compliment te accepteren, stel-
len ze plompverloren de vraag: ‘Heb je Jezus Christus al in je 
leven gelaten?’ Gelijk besef ik me dat ik een overtuiger voor me 
heb.Ik antwoord altijd eerlijk en zeg dat Jezus geen actieve rol 
in mijn leven speelt en dat waarschijnlijk ook nooit zal doen. 
Terwijl de overtuiger me uitlegt waarom het van levensbelang 
is om me tot God te keren, stoppen ze geen moment met glimla-
chen. Zo vriendelijk mogelijk leg ik uit waarom religie niet echt 
binnen mijn straatje valt. Mijn afwijzing doet ze niks en onaan-
gedaan vertellen ze me over de gemeenschap waar ze bij horen. 
Uit een tas vol met honderden, misschien zelfs wel duizenden 
flyers pakt de overtuiger zo’n flyer om hem vervolgens met een 
intense blik aan mij te overhandigen. Op de flyer staat altijd een 
lang citaat uit de Bijbel en de tijden waarop hun kerk bijeen-
komt. Nadat de overtuiger me een laatste keer zegt dat Jezus mij 
kan helpen met al mijn problemen en me ervan verzekert dat 
ik altijd welkom ben in hun kerk, nemen we afscheid en mag ik 
verder met mijn dag. 

Wat betekent het eigenlijk om iemand in je leven te laten? Het 
klinkt alsof Jezus staat te popelen om een rol in je leven te spelen 
en jij dat alleen maar hoeft toe te staan. Bij zo’n eenzijdige 
relatie als die tussen een gelovige en zijn God is dat toch moeilijk 
voor te stellen. Misschien ben ik daarom gecharmeerd door 
evangelisten, maar niet door hun ideeën. Deze gesprekken 
duren ongeveer tien minuten. Ze zouden korter kunnen zijn, 
maar ik wil het gesprek niet afbreken omdat de mensen die me 
aanspreken zo aardig overkomen. Ik vind het veel vervelender 
om aangesproken te worden door collectanten of mensen die je 
een abonnement op het een of ander proberen aan te smeren. 
Het fijne aan de overtuigers is dat ze je proberen te overtuigen 
van iets waar ze zelf daadwerkelijk voor staan. Hoe egoïstisch 
zijn alle mensen die ervan overtuigd zijn dat ongelovigen naar 
de hel gaan om voor eeuwig te branden en die toch niet de tijd 
nemen om deze heidenen over te halen om Jezus in hun leven te 
laten? Wat heb je aan je normen en waarden als je er niks mee 
doet? De overtuigers zijn op een missie om zielen te redden en 
doen het gewapend met slechts een glimlach. Terwijl ik 
discussieer over wat het betekent om een goed mens te zijn, 
hoop ik ergens dat de overtuiger mij overtuigt om een overtuiger 
te worden. Ik stel me voor hoe blij ze zouden zijn als ik me 
gewonnen geef. Maar ik ben niet overtuigd. Ik hervat mijn 
goddeloze leventje en in plaats van te bidden schrijf ik een 
column. 

Tekst /// Teske Wortman    Beeld /// Dorota Dabrowska

Heb je Jezus 
al in je leven 
gelaten?
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Sofia haalt af bij Purmer, Purmerplein 31 - 33
Purmer is het pareltje van de Purmerbuurt. Vlak achter de Nieuwen-
dammerdijk, waar de overgang plaatsvindt; van de yuppen met miljoe-
nenhuizen naar de gouden harten van Amsterdam-Noord met kanten 
gordijntjes en Canta’s voor de deur. Purmer is een tweedehands-en-
koffiewinkeltje, waar ‘meneer-met-bakfiets’ – een welbekende uit 
deze buurt – zijn vondsten bij Purmer langsbrengt van op straat  

De lekkerste 
Amsterdamse 

to go
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MOKUM

H et gesprek over het dekoloniseren van het onderwijs is niet 
nieuw, zowel binnen het voortgezet onderwijs, als het ho-
ger- en wetenschappelijk onderwijs. Er liggen telkens op-

nieuw voornemens en plannen om dit in de praktijk te brengen, via 
diversiteitquota of het verbreden van curricula. In de praktijk stag-
neren deze voornemens, en lijken ze niet voor iedereen van groot be-
lang te zijn. Daarnaast ontstaan er ook heftige tegenreacties bij het in 
de praktijk brengen van dekolonisatie in het onderwijs, denk bijvoor-
beeld aan de recente bekladding van het pand van The Black Archives. 

Spreekpositie
Maar tóch gebeuren er dingen in de praktijk die dekolonisatie van 
het onderwijs bevorderen, of in ieder geval bewustzijn hierover creë-
ren. Dr. Leonie Schmidt, associate professor binnen het departement 
van Mediastudies aan de UvA, probeert haar studenten te informe-
ren en te inspireren met het fenomeen van de spreekpositie. Zo werd 
ook ik voor het eerst hiermee geconfronteerd in haar klaslokaal. Van-
wege de fascinatie die dit bij mij teweegbracht, was ik benieuwd naar 
haar ideeën over de spreekpositie in het specifiek en het dekolonise-
ren van het onderwijs in het algemeen. Hoewel het opnemen van de 
spreekpositie nog nauwelijks gebeurt – binnen de wetenschap, maar 
eigenlijk ook binnen de maatschappij – streeft Leonie ernaar om dit 
wél gangbaar te maken. Voor mij als studente riep het fenomeen van 
de spreekpositie allerlei vragen op, en creëerde het nieuwe manieren 
van denken. Is mijn spreekpositie als jonge half-Marokkaanse vrouw 
relevant? En wat betekent het hebben van deze spreekpositie? 

‘We all speak and write from a particular time and place, from a 
history and a culture which is specific (…) what we say is always 
in context, positioned’, schrijft Stuart Hall in zijn essay ‘Cultural 
Identity and Diaspora’ (1990). De auteurs die ook werkelijk hun 
spreekpositie opnemen zijn ondervertegenwoordigd binnen 
curricula, en hetzelfde geldt voor docenten. Leonie bespreekt haar 
spreekpositie wel; hoe haar familie hier vanuit Indonesië arriveerde 
voordat het onafhankelijk werd, en hoe haar familie bij aankomst 
in barakken werd geplaatst en stelselmatige discriminatie ervoer. 
‘De spreekpositie laat zien waar je vandaan komt en vanuit waar je 
spreekt’, stelt Leonie. Volgens haar is het altijd belangrijk om kennis 
te positioneren en zou iedere wetenschapper dit moeten doen. 

Eén van de eerste vragen die bij mij opborrelde was hoe dit invloed 
zou hebben op objectiviteit en subjectiviteit binnen de wetenschap. 
Of misschien was het eerder een angst van dit laatste beschuldigd te 

worden. Hoewel Leonie zegt dat deze gedachte voor haar in te beel-
den is, stelt ze daarop de vraag ‘wat is dan objectief volgens jou? En 
hoe kunnen we dit bereiken?’ Een moeilijke vraag. Maar wanneer je 
niet gelooft in (volledige) objectiviteit of neutraliteit, zoals Leonie, 
is het uitgangspunt dat het van belang is kennis en perspectieven te 
positioneren erg logisch. Er kan bevraagd worden wat het gevolg is 
wanneer spreekpositie en kennis voornamelijk gepositioneerd wor-
den door niet-witte auteurs. Geeft dit niet het gevaar van een focus 
op otherness? Horen we dan niet alleen de spreekpositie die ‘anders’ 
is? Desalniettemin kan het benoemen van de spreekpositie eman-
cipatorisch werken en kan dit het dominante discours bevragen en 
bestrijden, juist door het perspectief van waaruit gesproken wordt te 
benadrukken. Het problematische lijkt dan, dat de witte spreekposi-
tie onbenoemd blijft. 

Universeel vs. Specifiek
Het kernprogramma van Mediastudies – en dat van veel andere stu-
dies binnen de geesteswetenschappen – is haast uitsluitend gevormd 
door westerse perspectieven. Hoewel er keuzevakken zijn waar an-
dere perspectieven aan bod komen, ‘zit dit altijd aan de rand van het 
onderwijsprogramma, in plaats van in het hart’, aldus Leonie. Deze 
perspectieven zijn  specifiek, waar westerse perspectieven worden 

D'où Parlez-vous

Het benoemen van 
de spreekpositie 
kan emancipatorisch 
werken en de 
dominante discourse 
bevragen en bestrijden

IN GESPREK

(NIEUW-)WEST 

Meke haalt af bij CasaDeli, Sierplein 46
Wie een stadswandeling maakt in het relatief onbekende Nieuw-West 
kan er niet om heen: de CasaDeli op het Sierplein. Glunderend staan 
Nico en Rolf iedere dag klaar om de heerlijkste vers belegde broodjes 
te maken. Wordt het een broodje ‘Rode Olifant’, een broodje ‘Slanke 
Astrid’, of toch een broodje ‘Nico’ of ‘Rolf’? Welk broodje je ook kiest, je 
krijgt er in ieder geval een vrolijk gezicht en een gezellig kletspraatje 
bij. Niet alleen je maag, maar ook je portemonnee wordt er blij van. 
Vanaf €3,00 zit je al te genieten van jouw persoonlijk belegde broodje 
terwijl je naar de dagjesmensen op het Sierplein kijkt. Op drukke da-
gen, wanneer studie of werk even te veel is, kom ik er ook graag tegen 
het einde van de dag. De stamppotten, pastagerechten, rijstschotels en 
gehaktballen liggen geduldig te wachten tot je ze mee naar huis neemt. 
En dan heb ik het nog niets eens over alle kazen, waar je heus meer-
dere keren van mag snoepen als je het lief vraagt. Het motto mi casa 
es su casa komt nergens beter tot zijn recht dan in de huiskamer van 
Nico en Rolf. 

ZUID 

Lisa haalt af bij Eatalia Gastronomia, 
Uiterwaardenstraat 114 
Er is een plek in Amsterdam waar ik graag voor omfiets: Eatalia Gas-
tronomia. Werkelijk alles in deze zaak voert mij terug naar een plek 
waar ik het liefst al mijn tijd zou doorbrengen: in Italië, omringd door 
goed Italiaans eten. De lasagna is belíssima, de pizza’s eccelenti en de 
tortellini spettacolare. Met liefde bereid en verkocht door Italiaanse 
chefs, waan je, je even in het beloofde land. Hoewel ik vaak kies voor 
mijn favoriet, ravioli ai funghi met als dessert een cannoli (die haalt 
het meestal niet tot het avondeten), is tot nu toe elk gerecht dat ik van 
Eatalia heb gegeten fantastisch. Het is Italiaans eten precies zoals het 
bedoeld is, no-nonsense, hartverwarmend en met prachtige ingredi-
enten.

Voorkom verspilling!

Max haalt af bij Too Good To Go 
In deze ‘Mokum’ raden we heerlijke afhaalmaaltijden aan, maar in dit 
tijdperk van overconsumptie kun je er ook af en toe voor kiezen voed-
selverspilling tegen te gaan. Maar liefst één derde van al het eten wordt 
verspild. Het bedrijf Too Good To Go heeft als doel dat te beperken. 
Aangesloten supermarkten, restaurants en bakkers geven producten 
die niet zijn verkocht voor een prikkie weg. Het werkt simpel: via de 
Too Good To Go-app kun je zien hoe laat en waar je het eten op kunt 
halen. Het spannende is dat je van tevoren niet precies weet wat je 
krijgt. Je reserveert, gaat langs, en krijgt bijvoorbeeld bij het Vlaams 
Broodhuys voor €5 drie verschillende lekkere broden (invriezen!), wat 
croissantjes en een cake. Of je haalt bij Wagamama voor €4 alle ingre-
diënten voor een heerlijke wokmaaltijd op. Het is ideaal: je gaat ver-
spilling tegen en krijgt kwalitatief goed eten voor een lage prijs. En 
misschien nog wel het leukste: iedere keer dat je de bestelde zak open-
maakt voelt als een cadeautje. 

Dekolonisatie en diversifiëring: in de samenleving alomtegenwoordig, maar  
binnen onze eigen academische muren een tergend langzaam proces. De  

universiteit dreigt een wit curriculum te presenteren als universeel. Sommige 
studenten en docenten zijn vastberaden hier verandering in te brengen. Maar in 
het grote doolhof van discussies over dekolonisatie bestaan er ook belangrijke 

zijweggetjes, zoals de spreekpositie, die een grote bijdrage kunnen leveren. 
Tekst /// Robin Phoelich    Beeld /// Imke Chatrou



gegeven dat ze het dekoloniseren van het curriculum wilden bespre-
ken. De desbetreffende docent ging daarmee akkoord, wat weer laat 
zien hoe het óók op kleine en simpele manieren aangepakt kan wor-
den. Leonie is samen met Asli Ozgen-Tuncer, docent Mediastudies, 
bezig met het indienen van een nieuw initiatief om het curriculum 
binnen Mediastudies te dekoloniseren. In dit voorstel is een grote 
rol voor studenten weggelegd. Zo wordt voor het eerdergenoemde 
vertaalprobleem de oplossing geboden om student-assistenten 
teksten te laten vertalen tegen betaling. In het voorstel wordt ook 
beschreven dat het gevaar bestaat dat het wetenschappelijke werk 
te veel los komt te staan van de ontwikkelingen in de maatschappij. 
Er wordt gepleit voor samenwerkingsverbanden met maatschap-
pelijke partners zoals The Black Archives en het Tropenmuseum.  
Het voorstel bevat vele plannen, waaronder ook nieuwe voorstellen 
wat betreft stagebedrijven, want ook deze zijn vaak niet inclusief 
genoeg. 

‘Gewoon Nederlands’ 
Als tweedejaarsstudente schreef ik een wetenschappelijk betoog 
over de termen ‘allochtoon’ en ‘persoon met een (niet) westerse mi-
gratieachtergrond’. Mijn docente was het oneens met mijn stelling, 
en vond het betoog te abstract. Achteraf vraag ik me af of het wel 
benoemen van mijn spreekpositie verschil had gemaakt. Maar óók of 
zij zich bewust was van háár spreekpositie. ‘De effecten van een wit 
curriculum worden als eerst ervaren en opgemerkt door studenten 
met diverse culturele achtergronden, want in een dominant discours 
hebben sommige spreekposities meer waarde en autoriteit dan an-
deren’ stelt Leonie. Zo was ook ik altijd terughoudend met het zicht-
baar maken van mijn spreekpositie. Net zoals velen dacht ik dat dit 
beter verborgen kon blijven, of in ieder geval niet op de voorgrond 
moest komen. 

Leonie voelt de verantwoordelijkheid om een veilige sfeer te cre-
eren voor studenten, waar geen enkel perspectief fout is, maar 
duidelijk wordt waar deze perspectieven vandaan komen en  
wat ze inhouden. Het raakt haar wanneer studenten vertellen dat 
ze het gevoel hebben niet bij te dragen aan hun wetenschappelijke 

discipline, of dat hun perspectieven of voorbeelden uit hun land of 
cultuur er niet toe doen. Zelf ervoer ze dit ook als studente, toen in-
teresses in Japanse of Indonesische cinema niet vertegenwoordigd 
waren binnen het curriculum. 

Een belangrijk aspect van het bovengenoemde initiatief is dat er 
wordt geschreven dat de implicaties en gevolgen van een wit cur-
riculum niet enkel wetenschappelijk of educatief zijn; het heeft óók 
een persoonlijke dimensie. Studentenevaluaties tonen aan dat er be-
hoefte is aan een inclusiever curriculum, en dat dit gevoelens van 
isolatie tegen zou kunnen gaan. Het is een persoonlijke ontwikkeling 
voor studenten om uit hun ‘bubbel’ te komen. Leonie probeert dit 
toe te passen in haar lessen door middel van de spreekpositie. ‘Als 
studenten zich introduceren als ‘gewoon Nederlands’ vind ik het be-
langrijk om te bevragen welk groter denkbeeld dat impliceert, want 
het is zeker een discursieve uiting. Het zijn leerpunten die beginnen 
met: hoe introduceer en positioneer ik mezelf?’ 

In de geest van intersectioneel denken is bewustzijn over het feit dat 
het curriculum overweldigend mannelijk is ook geboden. Zowel gen-
der als klasse zijn belangrijke factoren van de spreekpositie. Leonie 
vertelt de anekdote over een les die zij gaf samen met een oudere, 
witte, mannelijke collega. Studenten richtten alle inhoudelijke vra-
gen (onbewust) aan hem, maar alle administratieve aan haar. Leonie 
benadrukt dat het onbewust was, omdat dat is hoe ideologie en dis-
cours functioneert. 

Alles wijst erop dat het dekoloniseren van het onderwijs een traag 
proces zal blijven; de weerstand die Leonie ervaart bij haar (witte) 
collega’s, de ervaringen van studenten met een andere culturele ach-
tergrond, maar ook de goede plannen en voornemens die in de hard-
nekkige praktijk verloren gaan. Desondanks worden er langzamer-
hand steeds meer stapjes gezet, en is de spreekpositie een goede 
plek om te beginnen. We moeten ons bewust worden van de manier 
waarop ons curriculum gevormd is, en niet onderschatten dat ook de 
academie onderhevig is aan ideologie en discours. Deze bewustwor-
ding is hoognodig als we niet willen dat witte curricula langer als 
universeel fungeren. Laten we onszelf daarom allen de vraag stellen, 
zoals ook Paul Ricoeur – Frans fenomenoloog en hermeneutisch filo-
soof – zo vaak vroeg aan zijn studenten; D'où parlez-vous? 

behandeld en gepresenteerd als universeel. ‘En dat is gevaarlijk denk 
ik, of in ieder geval problematisch. Op die manier dreigen we de 
machtsstructuren uit de maatschappij te reproduceren, in plaats van 
deze kritisch te bevragen.’ Het is dus belangrijk om het westerse per-
spectief niet als universeel of superieur te zien. Maar in de realiteit 
zien we dit wel gebeuren zolang de witte of Europeaanse spreekpo-
sitie wordt ervaren als onzichtbaar of neutraal. 

Leonie zet een aantal oorzaken uiteen van de trage dekolonisatie bin-
nen de universiteit, waarbij ze benadrukt dat er geen sprake is van 
onwelwillendheid, maar soms wel onbegrip. Niettemin bestaat er 
een sterke canonvorming binnen Mediastudies, waar vaak dezelfde 
auteurs terugkomen, denk aan Foucault of Benjamin. Maar een ander 
punt is de te hoge werklast van docenten, waardoor er weinig ruimte 
is voor verdieping in teksten of perspectieven buiten de canon. Daar-
bovenop worden veel teksten uit andere delen van de wereld niet 
vertaald naar het Engels. 

Maar toch loopt Leonie ook vaak tegen weerstand aan in haar pogin-
gen het onderwijs te dekoloniseren. Vaak heeft ze discussies met col-
lega’s over de positionering van kennis. Ze geeft een voorbeeld waar 
ze opperde het vak ‘mediageschiedenis’ te veranderen naar ‘westerse 
mediageschiedenis’. ‘Het gaat immers om de mediageschiedenis van 
een bepaalde tijd en plek’, aldus Leonie. Dit voorbeeld illustreert het 
idee van universaliteit binnen de academie erg helder. Haar ervaring 
binnen de academie illustreert tegelijkertijd hoe andere culturen en 
perspectieven worden beschouwd als specifiek en nauw. Bijvoor-
beeld wanneer zij publicaties schrijft over media in Indonesië, wordt 
haar constant gevraagd dit te specificeren. 

Niet alleen docenten en wetenschappers spelen een belangrijke rol 
in het dekoloniseren van het onderwijs, maar juist ook studenten. 
Een groep studenten heeft de University of Color opgericht als reac-
tie op het diversiteitsrapport over de UvA van Gloria Wekker. Maar 
Leonie vertelt ook dat een groep studenten bij hun docent heeft aan-
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De effecten van 
een wit curriculum 
worden als eerste 
ervaren en opgemerkt 
door studenten met 
diverse culturele 
achtergronden

Het is een persoonlijke 
ontwikkeling voor 
studenten om uit hun 
‘bubbel’ te komen



zorgt dat voor schaamte. Eenvoudige informatie, bijvoorbeeld met 
behulp van plaatjes, lijkt de goede oplossing te zijn. Gelukkig kunnen 
zorgverleners steeds beter omgaan met laaggeletterden door dit 
vroegtijdig te signaleren. 

Nederland in perspectief
Veel werklozen in ons land zijn laaggeletterd. Deze kwetsbare groepen 
worden door de politiek in ons land vaak over het hoofd gezien. Het 
College voor de Rechten van de Mens heeft al eens opgeroepen om 
eenvoudiger te schrijven, bijvoorbeeld voor verkiezingsprogramma’s. 
Bekend is dat dit in Duitsland al wordt gedaan. In Nederland schrijft 
een klein aantal partijen hun verkiezingsprogramma in ‘eenvoudige’ 
taal, waaronder D66 en ChristenUnie. 

In de rest van Europa is het probleem eveneens groot, zo heeft één op 
de vijf mensen tussen 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit 
betekent dat er in heel Europa ruim 55 miljoen volwassenen moeite 
hebben met lezen en schrijven. Nederland en de Scandinavische 

landen hebben een lager gemiddelde in vergelijking met het oosten 
van Europa. In het zuiden van Europa kleurt de kaart rood; vooral 
Italië en Spanje hebben een hoog gemiddelde. Daarom bestaan er 
vanuit de Europese Unie ondersteuningsteams om volwassenen te 
helpen met bijscholing. 

Weer terug naar Nederland, waar ook voor allochtone Nederlanders, 
die nog moeten inburgeren, het leren van de taal steeds moeilijker 
wordt gemaakt. Dit heeft te maken met de aanscherping van de 
taaleis. Vanaf 1 januari 2021 is het taalniveau voor mensen die in 
aanmerking willen komen voor het Nederlanderschap namelijk 
opgehoogd met één niveau, van A2 naar B1. B1 is volgens de 
Rijksoverheid ‘eenvoudig Nederlands’, dat door vrijwel iedereen 
wordt gesproken. Dit houdt in: korte en actieve zinnen met 
eenvoudige woorden. Gelukkig schrijft de overheid al teksten op B1-
niveau op hun website, maar voor beginners van het Nederlands is 
dit een hoog niveau. Zowel voor laagopgeleide werkzoekenden als 
voor nieuwkomers in Nederland wordt het dus alleen maar lastiger 
om het tempo bij te benen. 

Integrale aanpak
De aanpak van het probleem gaat de staat niet in de koude kleren 
zitten. Het blijkt dat laaggeletterdheid ons land ruim een miljard 
euro per jaar kost. Dit uit zich onder andere in kosten in de 
zorgverlening en kosten voor bijscholing van laaggeletterden. 
In ons land is al vaker aan de bel getrokken als het gaat om de 
aanpak van laaggeletterdheid. Het is een sluimerend probleem 
en vaak blijven subsidies uit. Gelukkig bestaat er nu een aanpak 
‘Tel mee met Taal’ van de overheid. Dit is een actieprogramma van 
verschillende ministeries, die geld investeren in verschillende 
projecten en activiteiten om laaggeletterdheid te helpen voorkomen 
en te verminderen. Een voorbeeld hiervan is taalscholing op de 
werkvloer, waarbij taalbuddy’s in het bedrijfsleven laaggeletterde 
collega’s ondersteunen. Bekend is dat Jumbo Supermarkten hier 
volop in investeert, want volgens de keten begint veilig werken met 
goede communicatie. Naast het hiervoor genoemde initiatief is een 
‘leven lang ontwikkelen’ belangrijk om ‘mee te tellen’, bijvoorbeeld 
door volwassenen te laten bijscholen. Scholen zullen voortaan meer 
ondersteuning krijgen om het leesonderwijs te verbeteren en ouders 
worden opgeroepen hun kind meer voor te lezen. 

Het probleem in Nederland is zogezegd groot genoeg om er wat aan 
te doen. Een veelgehoord kritiekpunt is het feit dat er té veel 
verschillende initiatieven bestaan om laaggeletterdheid aan te 
pakken. Een integrale aanpak, zoals die nu is voorgesteld, zou het 
beste moeten werken. 
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Leuker kunnen we 
het niet maken, wel 

moeilijker

A l zal menig lezer er niet veel over nadenken, het probleem 
van laaggeletterdheid in Nederland is groot. Laaggeletterd-
heid betekent dat mensen moeite hebben met lezen, schrij-

ven en soms ook rekenen. Volgens belangenorganisatie Stichting 
Lezen en Schrijven hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder 
moeite met lezen en schrijven. Tijdens mijn bacheloropleiding Ne-
derlandse Taal en Cultuur mocht ik me al verdiepen in dit onderwerp 
en werd me duidelijk hoe groot dit probleem is. Ik leerde dat de ver-
schillen binnen ons kleine land enorm zijn. Zo is in het noorden van 
Nederland een veel groter percentage van de burgers laaggeletterd, 
wat kan komen door het aanleren van de Friese taal of een dialect in 
Groningen of Drenthe. In vergelijking is het aantal laaggeletterden in 
de Randstad een stuk minder. Waarom is dit cijfer zo hoog? En hoe 
wordt het probleem aangepakt?

Opgroeien met een achterstand
Moeite hebben met lezen en schrijven is een probleem dat van 
generatie op generatie kan worden overgedragen. Het wordt er soms 
met de paplepel ingegoten: kinderen groeien op in een gezin waar 
de tv altijd aanstaat en waar niet wordt voorgelezen. Kinderen met 
laaggeletterde ouders lopen een groot risico om zelf laaggeletterd 
te worden. Ouders stimuleren ze niet om te lezen en ze kunnen 
hun kinderen moeilijk helpen met het maken van huiswerk. Om 
deze kinderen te helpen zijn er daarom verschillende zogeheten 
leesoffensieven ontstaan. Zo willen verschillende organisaties binnen 
het onderwijs dat het kabinet komt met een ‘actief en inclusief’ 
leesbeleid, waarbij leesplezier centraal staat. Volgens de organisaties 
is goed kunnen lezen namelijk een essentiële levensbehoefte.

De gevolgen van laaggeletterdheid zijn in ieder geval groot. Mensen 
die moeite hebben met lezen en schrijven vinden minder snel 
een baan omdat het voor hen lastig is om een sollicitatiebrief te 
schrijven. Zeker wanneer werkzaamheden complexer worden en er 
ook daadwerkelijk meer gelezen moet worden, levert dit problemen 
op. Laaggeletterdheid komt veel voor in beroepen waarbij weinig 
gelezen hoeft te worden, denk aan schoonmaakmedewerkers of 
productiemachinebedieners. Daarnaast hebben laaggeletterden 
moeite met communicatie in al haar facetten. Denk aan het invullen 

van formulieren of het lezen van brieven van de overheid. Toch 
is het lezen van een bericht of het invullen van een brief van de 
overheid voor veel mensen heel ingewikkeld. Dit heeft te maken met 
de moeilijke termen die worden gebruikt. Laaggeletterden hebben 
hier vaak hulp bij nodig en dit zorgt voor onzekerheid en een laag 
zelfbeeld.

Lage ‘gezondheidsvaardigheden’
Naast persoonlijke problemen en moeizame communicatie 
brengt laaggeletterdheid medische risico’s met zich mee. Het zijn 
misschien grove cijfers, maar volgens Stichting Lezen en Schrijven 
hangt laaggeletterdheid samen met de levensverwachting van deze 
groep. Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding leven 
gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met een hoge opleiding en 
een hoog inkomen. Medische informatie, vaak geschreven in jargon, 
is moeilijk te begrijpen en daardoor maken patiënten verkeerde 
keuzes. De informatievoorziening rond corona zorgt eveneens voor 
problemen. Informatie over het virus en de maatregelen zijn vaak 
moeilijk te begrijpen. Er zijn voorbeelden bekend van patiënten die 
een afspraak hadden bij de teststraat, maar vervolgens verschenen 
in de huisartsenpraktijk. Of patiënten die überhaupt niet weten hoe 
ze een afspraak moeten maken. Als informatie niet wordt begrepen, 

De kloof tussen hoog 
en laag gaat de staat 
niet in de koude kleren 
zitten

Als informatie niet 
wordt begrepen, zorgt 
dat voor schaamte
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Begin november berichtte NOS dat kwetsbare mensen, waaronder  
laaggeletterden, nog verder in de verdrukking komen door berichtgeving  

omtrent corona. We worden niet alleen via tv, maar ook via nieuwsberichten 
en informatie vanuit de overheid op de hoogte gesteld over over het virus. Wat 

gebeurt er als je dat soort berichten niet kan lezen en dus ook niet begrijpt?
Tekst /// Bart Faber    Beeld /// Katja Schraag



Maar anders dan bij Adorno en Horkhei-
mer blijft het bij Gezond Verstand niet al-
leen bij kritiek. Op basis van halfslachtige 
wetenschappelijke inzichten schotelt het 
complotblad met kakofonische kreten – de 
meeste stukken lijken op het eerste oog meer  
bijvoeglijke naamwoorden dan lidwoor-
den te bevatten – een compleet alternatieve  
werkelijkheid voor, die zich in deze roe-
rige tijden zonder veel moeite in de hoof-
den van mensen nestelt. Een werkelijkheid 
die in hoge mate pro-Russisch getint lijkt, 
een enorm anti-alles-gevoel aanwakkert en 
hoofdzakelijk polarisatie en extremisme in 
de hand werkt. 

De vermenging van waarden 
en feiten
De invloedrijke Amerikaanse antropoloog 
Clifford Geertz (1975) zag gezond verstand 
niet als intrinsiek en natuurlijk menselijk 
denken. In plaats van een matter-of-fact be-
nadering, iets wat lange tijd gangbaar was 
binnen de filosofie, beschrijft Geertz het 

common sense begrip vanuit een down-to-
earth oogpunt: ‘Given the given, not every-
thing follows’ (Geertz, 1975). Hij beschouwt 
gezond verstand als een onderdeel van een 
historisch opgebouwd cultureel systeem dat 
onderworpen is aan historisch gedefinieerde 
normen en waarden en bovenal heterogeen 
van aard is: ieder lid van het culturele regi-
me hanteert zijn eigen vorm en inhoud van 
common sense. Zo zal een gemiddelde ortho-
doxe christen anno 2020 homoseksualiteit 
en homorechten bevragen, terwijl deze voor  
een kosmopolitische Amsterdammer als van-
zelfsprekend en vaststaand geldt.

Zetten we Gezond Verstand in dit licht mis-
schien te snel weg als klinkklare onzin? 
Wellicht. Daarbij bestaat het blad heus niet 
alleen maar uit onware of ongegronde zin-
nen. Zo wordt aan het begin van het stuk ‘De 
agenda tegen de middenklasse’ gesteld dat 
de lockdown-maatregelen het midden- en 
kleinbedrijf in een volledige crisis hebben ge-
stort wat leidt tot een ‘kaalslag’ onder kleine 
ondernemingen, en wordt een stuk verderop 
in ‘Het verboden medicijn’ aangegeven dat 
‘de farmaceutische industrie de afgelopen 
decennia een verdienmodel van zakendoen 
heeft gezegevierd over ziekenverzorging.’ 
Deze conclusies op zichzelf zijn niet geheel 
onjuist, maar de waardeoordelen die hierop 
volgen worden bijna overal als feitelijke argu-
menten gepresenteerd. Met als conclusie: jij 
wordt als lezer door de autoriteiten voor de 
gek gehouden. Kortom, het blad laat feiten en 
betekenis samensmelten tot desinformatie. 

Boekhandelaren als AKO en Bruna besloten 
Gezond Verstand gewoon in de schappen te 
zetten tussen de opiniebladen, terwijl twee 
derde van de Primera-winkels het blad 
weigeren te verkopen. Vrijheid van me-
ningsuiting of censuur: het blijft een heikele 
kwestie. Hoe dan ook is het blad voor een 
kleine vier euro te koop. De oplage van één 
miljoen bleek voor de tweede editie iets te 
ambitieus en is daarom teruggebracht naar 
100.000. Toch ironisch dat een complottijd-
schrift pretendeert het gezond verstand te 
bezitten, maar ze de boot van online journa-
listiek hebben gemist. Terwijl de concullega’s 
van de enorme QAnon-beweging heerlijk 
meeliften op de groei van sociale media, gaf 
hoofdredacteur Van Wolferen aan zich te 
hechten aan een fysiek blad ‘voor op het 
nachtkastje’, want ‘sociale media beklijven 
niet’, aldus van Wolferen. Ook hij is natuurlijk 
maar een mens met zijn eigen gezonde ver-
stand. 

Van kritiek naar complot
Het colofon beloofde veel goeds: het blad 
pretendeert namelijk ‘serieuze, kwalitatief 
hoogstaande en waarheidsgetrouwe jour-
nalistiek’ te maken, en wel ‘ter bevordering 
van een burgerschap met gezond verstand.’ 
In het eerste artikel, geschreven door hoofd-
redacteur Karel van Wolferen, wordt het 
fundament voor het alternatieve denken 
van het blad uiteengezet. Een lang en reto-
risch verhaal kort: sinds 9/11 vormen de 
traditionele media één groot, censurerend 
web van leugens die alternatief denkenden 
onterecht, in opdracht van de ‘half misda-
dige’ CIA, in de complotgekkie-hoek duwen. 
Het nieuwe tweewekelijkse blad, bestaande 
uit uiteenlopende onderwerpen – van ‘de 
kunstmatige pandemie’ tot de ‘mythe van 
de menselijke CO2’ – haalt de twijfelaar uit 
de hoek en poogt iets van het ‘kolossale ken-
nisverlies’ te herstellen. Dit zogenaamde gat 
in onze kennis kan worden gedicht met een 
simpele menselijke capaciteit: het gezond 
verstand. Maar wat wordt er anno 2020 pre-
cies verstaan onder deze heilige graal van het 
dagelijks denken? Het enige feitelijke aan het 
begrip van gezond verstand is dat het, net als 
andere sociale constructen, constant aan ver-
andering onderhevig is. 

Juist in deze crisistijd gedijt het begrip van 
gezond verstand goed als remedie tegen on-
zekerheid en onmacht. Rutte en De Jonge lij-
ken met hun continue beroep op het gezond 
verstand van de Nederlandse burger er een 
soort mantra van te maken. Ook Boris John-
son gooide tijdens zijn persmomenten de 

good solid British common sense er herhaal-
delijk in en minister Sanchez riep onlangs 
op het sentido común te gebruiken nadat het 
op een zonnige herfstdag te druk werd in de 
straten van vijf grote Spaanse steden. 

Wanneer we allemaal helder blijven naden-
ken, of met andere woorden de coronamaa-
tregelen plichtsgetrouw naleven, komt het 
uiteindelijk wel goed met het virus, zo luidt 
het verzwegen argument. Maar bestaat dit 

zogenaamde gezonde verstand, buikgevoel, 
intuïtief en collectief denken of hoe je het 
noemen wil wel echt? Voltaire wees er in 
zijn tijd op dat common sense helemaal niet 
zo common is, omdat mensen in de praktijk 
geen unanimiteit in hun doen, laten en waar-
nemen tonen. Daarbij verschilt ieders opvat-
ting van wat gezond verstand inhoudt: de een 
vindt het volkomen logisch om rechts op de 
roltrap stil te staan of voor een rood stoplicht 
te wachten, terwijl de ander zijn eigen(wijze) 
plan trekt. De een vindt het absurd om tijdens 
een pandemie een drukke winkelstraat in te 
duiken voor wat Black Friday korting, terwijl 
de ander niets anders doet dan intuïtief zijn 
kloppende kortingshart volgen. 

Het nieuwe complotblad schudt het norma-
tieve en broze begrip in elk geval goed door 
elkaar, door alles wat de ‘normale’ burger 
voor lief neemt en toegediend krijgt te be-
twijfelen en te bekritiseren. Op een bepaal-
de manier doet dit aan de cultuurkritiek  
van onder meer Adorno en Horkheimer  
denken. Adorno en Horkheimer richtten 
tevens hun peilen op de massamedia en 
de daaruit voortkomende consumptie-
maatschappij. Zo beargumenteert Gezond  
Verstand dat de mainstream media een  
manipulerend onderdeel van het politiek  
establishment zijn geworden. Deze traditio-
nele media handelen slechts uit eigenbelang 
en ontdoen bovenal zijn consumenten van 
vrije verbeelding. Kort gezegd zijn de media 
onbetrouwbare en leugenachtige gevolgen 
van het kapitalisme die van kritische burgers 
tamme lammetjes willen maken. 
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Het gezond verstand is 
overal en nergens

Bestaat dit 
zogenaamde 
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Als een van de miljoenen huishoudens viel op een doodgewone 
zaterdagochtend het nieuwe burgerjournalistieke tijdschrift Gezond 

Verstand ongevraagd op mijn deurmat. In plaats van het linea recta 
bij het oudpapier te gooien, bladerde ik het onderweg naar het  

koffiezetapparaat rustig door. 
Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Bob Foulidis
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Het beroep ‘geestelijk verzorger’ is voor velen onbekend of krijgt een 
verkeerde interpretatie. Geestelijk verzorgers zijn zogezegd de ‘zingevers’ 
binnen de geestelijke gezondheidszorg, en de spirituele vrijplaats binnen 

arbeids- en politieke omgeving. In dit stuk zal ik de vage en verkeerde 
connotaties van dit essentiële beroep ontmaskeren aan de hand van een 

ervaringsverhaal en parafrases uit een reeks interviews. 
Tekst /// Sofia de Valk    Beeld /// Inge Spoelstra
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Dit zou een opiniestuk moeten zijn. Althans, zo luidt de rubriek 
die mij is toegewezen voor dit onderwerp. In eerste instantie 
kan zo’n kader mij het idee geven een politieke correctheid 

te moeten aanhouden, terwijl mijn ideeën doordrongen zijn van 
subjectiviteit. Wat mij betreft is ‘opinie’ onlosmakelijk verbonden met 
de menselijke ervaring. In dit geval heb ik een mening over de zorg 
voor menselijke ervaringen. De ervaringen waarvoor in bepaalde 
gevallen gezorgd moet worden en waar gedachtes over de ervaring 
beklemmend kunnen worden. Om niet te gaan zweven tussen de vele 
aannames en verschillende verhalen over persoonlijke ervaring, ben ik 
gaan schrijven aan de hand van gesprekken met geestelijk verzorgers 
in de podcast Zingevers. Ook neem ik een persoonlijk verhaal mee van 
een ervarene in de psychiatrische zorg. Met dit verhaal wil ik laten zien 
waarom het werk van deze verzorgers een ode, en wellicht een betere 
naam verdient.

Argwaan tegen zingeving
Binnen niet-gezondheidszorginstituten, zoals defensie, is het duide-
lijker te begrijpen wat de functie inhoudt van iemand die rondloopt 
om de mentale gezondheid van werknemers te ondersteunen. Binnen 
de psychiatrie, echter, weten patiënten soms niet meer wie wat te bie-
den heeft achter de witte jassen of zware brilmonturen. Ik sprak met 
Nova, een meisje dat zelf veel ondersteuning heeft gekregen binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. Zij gaf mij een reflectie van haar ervaring, 
die wellicht een beeld kan geven van hoe groot het belang is dat voor 
een patiënt de juiste hoop en mogelijkheden worden geboden binnen 
behandelingen, met de juiste verwoording:

‘Ze was 19 jaar oud, een verstandig meisje, altijd geweest. Talig, een 
snelle denkkracht en ze kende bovenal sociaal-wenselijk gedrag dat 
ervoor wilde zorgen dat anderen zich maar niet ongemakkelijk zouden 
voelen door haar aanwezigheid. Op dat moment kende Nova’s aanwe-
zigheid een ongelukkige, hopeloze en machteloze verschijning. Ze was 
zwaar depressief, had de overtuiging dat er niets moeilijker was dan 
“leven”, maar daaraan toegeven, betekende anderen verraden. Nova 
zag zichzelf als onterecht ongelukkig, als een last die onmogelijk kon 

verdwijnen. Haar angsten en zware melancholie leiden tot comorbide 
stoornissen. Ze was bang om naar buiten te gaan, het werd onmoge-
lijk te eten en te drinken en contact met vrienden en familie bescha-
digde. In de eerste gesprekken met de crisisdienst kreeg zij te horen 
dat ze het zelf wel kon oplossen, ze had immers “zoveel zelfreflectie” 
en haar ogen konden maar al te goed alle blikken en redeneringen van 
psychologen of socio-therapeuten volgen. “Tijd” is wat ze misschien 
nodig had. Drie jaren verder echter, kwam ze in een zoveelste opname 
terecht met nu een eindeloze rol aan dossier met diagnoses en symp-
tomatische redeneringen. Ze begaf zich in een omgeving buiten de roe-
rende wereld waar Trump aan de macht bleek te komen en waar met 
#metoo werd gestreden. Zij zag haar medepatiënten als de wereld. Er 
waren psychotische jongens die enorm vriendelijk tegen haar waren. 
Een vrouw met een al dertig jaar durende anorectische stoornis die 
Nova van bijna twintig jaar venijnig aankeek. Een man van 68 die al 
tientallen depressieve jaren meer kende dan zij. En hij, die tijdens een 

Ze zijn er echt, alleen 
verstopt onder een 

verkeerde naam
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maandelijkse waan, zijn uurtje verlof gebruikte om het leven van de 
autootjes onder het viaduct te aanschouwen en te kiezen voor die kal-
me, dan wel levenloze stilte. 

Deze gesloten plek is een vervreemding voor elke jonge twintiger die 
studeert of werkt, maar Nova voelde zich daar destijds veiliger en 
prettiger dan thuis. De verpleging was bekend, het ritme voorspelbaar 
en ze hoefde niets anders te kennen of zichzelf te presenteren. Zo sprak 
ze het althans goed voor zichzelf, want hoe haar dossiernummer haar 
beschreef en daarmee deze plek opdrong, kwam in geen zin overeen 
met alles wat ze voelde of verlangde. Ze ziet nu in dat ze werd erkend 
in een lusteloosheid, maar zich “gezien” gevoeld, heeft ze nooit. Enkele 
keren echter, werd haar naast alle artsen in witte jassen die haar 
emoties en gedachten langs de steriele meetlat legde, een “geestelijk 
verzorger” aangeboden. Ze herinnert zich dat er een imam of een 
katholiek maatschappelijk werkster was die werden voorgesteld als: 
“Zij kunnen even met je praten over hoe je je leven zinvoller kunt 
ervaren”. Nova was destijds doordrongen van sombere reflecties, op 
alles wat haar werd voorgehouden. Haar leefwereld, verstopt buiten 
de Amsterdamse ring, gaf niet meer kleur aan de wereld dan dat haar 
eigen fantasie deed. Ze zag iedereen clowneske dansjes voor haar 
doen om het leven verleidelijk te maken, maar ze was uiteindelijk nét 
zo passief tegenover de lieve stagiaires, als naar de vogels in de tuin. 
Laat staan dat ze iemand die haar leven “zin” zou kunnen geven, met 
behulp van een God van wie het meisje nog nooit een sprankje hoop 

had ontvangen, oprecht welkom zou heten. Nova keek het voorstel met 
argwaan aan, draaide haar gezicht naar het raam en begon aan haar 
vijfde portie dagelijks “muur-staren”.’

Zin is niet iets dat je geeft
Bij de term ‘Zingeving’, ofwel ‘verzorgers van de geest’, bevatte mijn 
eerste verbeelding ook ‘oogklepperij’, predikers van aan elkaar 
geregen holistische woorden of een laconieke omgang met werkelijk 
destructieve problematiek. Na persoonlijke verhalen en een verdieping 
in de daadwerkelijke betekenis van de functie, kwam ik echter tot 
een wezenlijk andere conclusie van waar ‘geestelijk verzorger’ naar 
verwijst. 

Het klopt dat geestelijk verzorgers verzorging bieden aan de mense-
lijke geest. Echter alleen zolang beide woorden, ‘geest’ en ‘verzorger’, 
met de juiste betekenis binnen deze context worden begrepen. Het be-
roep wordt in de reeks interviews van Nina Polak en Lex Bohlmeijer 
voor De Correspondent met ‘zingevers’, geduid. Iedere week benaderen 
de twee journalisten een hulpverlener die zijn werk begint vanuit een 
bepaalde levensovertuiging. Algauw blijkt dat de God of de levensvisie 
waaraan de verzorgers verbonden zijn, niet per se de lading van hun 
werk dekt. Ook zijn geestelijk verzorgers niet enkel aan de geestelijke 
of lichamelijke gezondheidszorg gekoppeld. Deze, van humanistische 
(niet-godsdienstig, maar met een relationeel levensbeschouwend we-
reldbeeld) tot islamitische, hulpverleners lopen namelijk ook rond 

Enkele keren werd 
haar naast alle artsen 
in witte jassen, een 
geestelijk verzorger 
aangeboden



op een zwaarbewaakte gevangenisafdeling, als reflecterende majoor 
bij defensie, of achter de schermen bij een ziekenhuis voor werkende 
hulpverleners zelve. 

Nina Polak benoemt in de laatste aflevering zelf dat het woord 
‘zingevers’ gaandeweg nog interessant bleef voor de inhoud, maar 
dat ze een flinke weerzin tegen het woord ‘zin’ kreeg. Zoals zowel 
de imam, de humanist, de boeddhist, de rabbijn en andere geestelijk 
geïnspireerde verzorgers beamen, zijn zij als geestelijk verzorger 
inderdaad gespecialiseerd in wat ‘zin’ betekent voor de mens. ‘Zin’ 
is echter het laatste wat je aan een andere kunt ‘geven’. Het zit in de 
mens doortrokken dat ze zin geeft aan het leven; dat is het eerste 
waarmee we onszelf in stand houden. Voor sommigen is de energie 
voor ‘zin maken’ – als in ‘ergens zin in moeten hebben’ – misschien 
ver te zoeken. Of de reden ‘waarom’ men zin geeft kan kwijt zijn, maar 
daarbij wordt ‘zin’ misvat als een soort immense aanwezigheid. ‘Zin’ 
kan al gaan over de kleinste handelingen die je ongemerkt maakt. Er 
is een bepaald moment dat je ervoor kiest om de gordijnen open te 
doen, dat je bepaalde muziek prefereert en het is onvermijdelijk dat 
we ergens iets van vinden. Zingeven is op deze manier een ingebed 
gegeven van ons mens-zijn. 

Een geestelijk verzorger kan zijn ervaring als religieus of spiritueel 
leider gebruiken voor zijn visie op de mens. Dit gaat niet over een god-
delijk ingefluisterde redevoering, maar eerder over de ervaring zich 
performatief op kunnen te stellen, door heel goed te 
luisteren en te kijken waar de opening van een ge-
sprek bestaat. De rabbijn die werd geïnterviewd door 
Nina en Lex, is naast geestelijk verzorger ook leider 
van een Joodse gemeenschap, docent op een school 
en reflecteert dagelijks op zijn eigen handelen. Zo 
kent hij een positie van waaruit hij kan zien wat de 
mensen drijft, óf en hoe ze hulp vragen en ontvangen, 
en zo ja, hoe dan? Als docent kun je uiteindelijk ook 
niet meer doen dan kennis voorleggen: een leerling 
zal het toch zelf moeten opnemen. Zo werkt het ook 
met hulp die hij biedt en keuzes hij maakt binnen een 
gemeenschap. Wanneer de rabbijn als geestelijk ver-
zorger mensen binnen de psychiatrie bijstaat, is dit 
niet om een overtuiging te geven van wat het ‘goede 
leven’ is. Hij ziet zichzelf eerder als de vrijplaats waar 
mensen uit generatie na generatie kunnen komen 
en altijd mens zijn en blijven. De boeddhistische 
verzorgster vertelde hoe ze bij zwaarbewaakte ge-
detineerden vaak niet weet wat het delict achter de 
detentie is, maar dat mannen haar weleens gruwe-
lijke daden uit hun verleden vertellen. Haast nooit 
kan zij de delicten rechtvaardigen, maar het idee dat 
een man daar bij haar zit, haar aankijkt en vervolgens 
vertelt dat hij de ‘ademhalingsoefeningen van vorige 
week’ behulpzaam vond, geeft enigszins een hoopvol 
idee dat de mens in staat is om stil te staan en te stop-
pen met vluchten. 

Wat geestelijk verzorgers – anders dan psychologen, 
psychiaters, artsen of sociaal-maatschappelijk wer-
kers – kunnen bieden, is een vrijplaats. Ze bieden een 
plek voor gesprekken en een kader van oren zónder 
pennen. Ze beschikken niet over een dossier of be-
handelmodel, waaraan gesprekken moeten voldoen. 
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D insdagavond 12 november was niet zomaar een 
dinsdagavond. Er stonden drie belangrijke dingen 
te gebeuren: er volgde een persconferentie over 

het aanscherpen van de coronamaatregelen, Ajax speelde 
een belangrijke uitwedstrijd in de Champions League én de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen kwamen tot een climax. 
Tenminste, dat is wat ik had verwacht. De inauguratie van Biden 
vindt deze maand eindelijk plaats: mijn gedachten gaan terug 
naar die tumultueuze verkiezingsweek in november.

Wekenlang riep ik dat het niet zo kan zijn dat het Amerikaanse 
volk Donald Trump zal herkiezen. Dat is toch onmogelijk? Diep 
vanbinnen weet ik dat ik bluf, want vier jaar geleden riep ik 
hetzelfde… Maar de realiteit van nog vier lange jaren Trump 
durf ik niet onder ogen te komen: struisvogelgedrag.

Na de voetbalwedstrijd (1-2 winst voor Ajax) neem ik plaats op 
de bank voor een nacht televisie. Ik zap heen en weer tussen 
NOS en CNN: de eerste is iets beter geschikt voor de kleine 
oogjes, maar erg sloom en weinig gericht op binnenkomende 
uitslagen. De laatste het tegenovergestelde: een wervelwind 
aan cijfers en uitslagen schreeuwt me tegemoet. Nadat Florida 
rond half vier de kant van de Republikeinen op lijkt te gaan, is 
duidelijk dat er de komende uren geen definitieve uitslag wordt 
verwacht. Ik besluit een korte powernap te doen. Na drie uur 
slaap is het nog ongemeen spannend. Trump maakt nog steeds 
een grote kans op herverkiezing… Ik schuif terneergeslagen aan 
bij mijn online werkgroep, waar mijn docent zegt: ‘Are you all as 
tired and depressed as I am? I wish you luck the coming days.’ 

Dagen, inderdaad. Ik beleef de volgende vijf dagen in een soort 
trance: mijn emoties wisselen van grove ontkenning – we 
hebben Amerika toch helemaal niet nodig? – en verdriet voor de 
bevolking van het land, tot hoopvol. Als een lome luiaard, stapje 
voor stapje, lijken de poststemmen het momentum toch te 
doen kantelen. Elk uur krijg ik van mijn zusje nieuwe uitslagen 
doorgestuurd: ‘Het verschil in Pennsylvania is nog maar 22.837 
stemmen!’

Na iedere Zoomsessie zet ik CNN snel aan, waar dagenlang een 
onophoudelijke waterval aan cijfers, voorspellingen en key race 
alerts op je af komen razen. Langzaam maar zeker wordt 
duidelijk dat Biden tóch gaat winnen. Op zaterdagmiddag is het 
plots zover: former vice-president Joe Biden is nu president elect 
Joe Biden. Een prachtig televisiemoment speelt zich af. Politiek 
commentator Anthony Kapel Jones maakt huilend duidelijk 
waarom het zo ontzettend belangrijk is dat Trump het politieke 
toneel met rasse schreden verlaat. Hij spreekt zijn pijn van vier 
jaar Trump glashelder uit. Als Biden de woorden ‘I do solemny 
swear…’ uitspreekt met Kamala Harris aan zijn zijde, zal ik 
terugdenken aan de tranen van Jones. De wereld is een klein 
beetje beter geworden. 

Tekst /// Max Rensink    Beeld /// Dorota Dabrowska

Verkiezingen

COLUMN MAX

Voor het ervaringsverhaal heb ik, in verband met de 
privacy van de persoon zelve, niet haar echte naam 
gebruikt. Nova betekent ‘nieuwe vreugde’, dat vond ik 
wel zo toepasselijk. Daarnaast sprak ik voor een eerste 
reflectie op dit stuk met onderzoekster in interactieve 
performativiteit Marloeke van der Vlugt, die momenteel 
een project is gestart met geestelijk verzorgers.

Er is geen verwachting van een bepaald resultaat, geen bepaalde tijds-
duur en ook geen noodzakelijke kennis over voorgeschiedenis van de 
patiënt. Tijdens het werk van een geestelijk verzorger is er geen sprake 
van geloofsindoctrinatie, maar van vragen naar hoe het gaat in dat mo-
ment, te horen aan een intonatie of te zien aan een blik hoe de pijn daar 
verlicht kan worden. Daar kan een voorstel uitkomen om te bidden, 
maar er kan ook een verhaal verteld worden, samen een wandeling 
gemaakt worden, of slechts een zucht en de zin ‘Goh, wat ontzettend 
zwaar, mag ik even bij je blijven zitten, dan ben je in ieder geval fysiek 
niet zo alleen?’

Intermenselijke gesprekken
Natuurlijk zijn de behandelingen, modellen en wetenschappelijke ka-
ders die de ggz biedt enorm belangrijk om inzicht te krijgen in syste-
matische problematiek, trauma’s, en om structureel en destructief ge-
drag te veranderen of te verzachten. Het feit dat een patiënt hulp nodig 
heeft en in een circuit komt van vragen en analyses over zijn identiteit, 
geeft echter vaak een extra dreun tegen de angstige, agressieve, som-
bere of verwarrende gevoelens. Het is van belang dat de mens, daar 
op de rand van het patiëntenbed of op de stoel in de visitekamer, ook 
gezien wordt. De mens achter de patiënt-met-het-probleem. Zoals het 
fijn is dat iemand op het werk vraagt hoe het met je gaat, buiten de 
werkdruk om, of iemand die niet alleen jouw studie als jouw identi-
teit ziet. Het is toch vreemd dat degenen die hun eigen leven zin geven 
door exact deze hulp te bieden aan anderen, zo misvat bevooroordeeld 
worden, door slechts een misleidende naamgeving. Dat het zorgsys-
teem dat structurele behandelingen biedt, dit soort gesprekken kan 
voorstellen aan patiënten, deze hulp vaak als onterecht of vaag doet 
omschrijven. Het is belangrijk dat een behandelaar die de psychologie 
van een cliënt onderzoekt en cognitieve methodes inzet, de cliënt ook 
de mogelijkheid geeft, deze vrijplaats voor onafhankelijke gesprekken 
te ontmoeten. Hierbij moeten deze gespreksvoerders vooral ook wor-
den geïntroduceerd als onafhankelijke specialisten in het stellen van 
vragen en het kijken naar wat een ‘persoon’ nodig heeft in dat moment. 

Nova zegt nu dat ze best graag een imam of een rabbijn naast zich  
had gehad. Ze had nu diepe waardering kunnen koesteren, als de 
woorden over ‘zingeving’ en ‘geestelijkheid’, destijds waren  
weggelaten en ze had geweten dat het iemand was die haar wilde vra-
gen wat zij toch in die muur zag. Nova en ik zien nu allebei in dat die 
muur voor haar niet alleen wit was, maar een constante reflectie bood 
van haar eindeloze gedachten over de ervaringen om haar heen, waar-
uit ze in eenzaamheid haar plek en houding probeerde te begrijpen. 
Een existentieel gesprek had haar naast alle medicatie en cognitieve 
behandelingen waarschijnlijk meer acceptatie kunnen bieden. Dus 
geef een andere naam aan deze intermenselijke gespreksvoerders, die 
enkel naar iemands onbelichte verstandhouding tot de wereld vraagt. 
Die dan bij wijze van spreken naast haar had kunnen gaan zitten, en 
een potje dagelijks ‘muur-staren’ met haar had meegespeeld. Ze is 
geen woordkunstenaar of kenner van naamvoorwaarden. ‘Maar’, stelt 
ze voor, ‘wellicht een beschouwend gespreksvoerder of verzorger?’ 
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In ‘Ondersteboven van Afrika’ (BNNVARA) wordt ernaar  
gestreefd Afrika met een nieuwe blik te bekijken. Eentje  
waarbij alle stijlfiguren van Afrika opzij worden gezet.  

We belanden echter wederom oriëntastische en Afrika-
nistische tropes en de colonial gaze.

Tekst /// Robin Phoelich    Beeld /// Imke Chatrou

D e premisse van ‘Ondersteboven 
van Afrika’ is al genoeg om onge-
mak bij de kijker op te wekken. 

Waldemar gaat samen met een cameraman 
en een geluidsman op de motor reizen door 
Afrika. Hoe? Op dezelfde manier als de Ne-
derlandse kolonialisten: ondersteboven. Bij 
de vroege ontdekkingen van Afrika werd 
namelijk door Nederlandse ontdekkers 
gedacht dat de kaart op zijn kop hoorde. 
Daarnaast lijkt het programma zich ook 
te centreren rondom wat Waldemar wil 
ontdekken. De ontdekker is een stijlfiguur 
op zich, maar dan een van de Euro-Ame-
rikaan. En wat hij graag wil ontdekken is 
weer gebaseerd op zijn eigen aannames  
over Afrika. Het pijnlijkste voorbeeld hier-
van is wanneer Waldemar op zoek gaat naar 
de San stam; een stam die één van de eerste 
ter wereld zou zijn geweest. Wanneer hij 
de mensen vindt die tot deze stam zouden 
behoren, komt hij van een koude kermis 
thuis. In werkelijkheid leeft deze stam niet 
anders dan veel andere Afrikanen. Dus niet 
‘in contact met de natuur’, zoals Waldemar 
dit inbeeldt. 

Dit ‘in contact staan met de natuur’ heeft 
immer de fascinatie van de ‘witte man’ 
opgewekt . Het fenomeen is beschreven 
door Edward Säid in de context van het 
oriëntalisme. Hij merkt op dat  dat de 
Savage Other een tweesnijdend zwaard is. 
De Ander - in dit geval de San stam - wordt 
tegelijkertijd gerepresenteerd als in ‘contact 

met de natuur’ zijnde en als ’primitief’ of 
‘beestachtig’. In de woorden van Waldemar: 
‘traditioneel’.  Dit komt nog sterker naar 
voren wanneer Waldemar’s herhalende 
benoeming van Afrika als symbool staande 
voor ‘schoonheid en kracht’ een motief 
begint te vormen. 

Waldemar wordt meermaals geconfron-
teerd met moeilijkheden in zijn zoektocht, 
zijn historische misvattingen, en wat de  
positie van ’witte man’ betekent in Zuid-
Afrika. Het doet hem zichtbaar pijn  
wanneer hij moet bekennen aan een  
zwarte man in de slums dat ook hij heeft 
gewoond  in het gebied dat aangemerkt 
wordt als het witte en rijke deel van 
Kaapstad. De historische opvatting waar 
Waldemar het programma mee begint –  
dat de Nederlandse kolonialisten ver- 
welkomd werden door de Zuid-Afrikaanse 
bevolking – bewijst compleet incorrect te 
zijn. Ook waren er al beschavingen aanwe-
zig voordat de Nederlandse ont-dekkings-
reizigers arriveerden. Hoewel Waldemar 
zijn best doet deze nieuwe perspectieven op 
de geschiedenis te accepteren, blijft zijn on-
gemak zichtbaar. Later in het programma is 
Waldemar nog steeds onder de hardnekkige 
indruk dat westerlingen beschavingen en 
cultuur naar Zuid- en Centraal Afrika heb-
ben gebracht, wanneer hij van een Rwande-
se man hoort dat de beschaving van Egypte 
mogelijk afkomstig is uit het diepe hart van 
Afrika. 

Naast deze hardnekkige indruk en ondanks 
de oriëntalistsche stijlfiguren biedt het pro-
gramma ook nieuwe informatie en repre-
sentaties. In Botswana maken we kennis 
met een unieke bestuursvorm, waarin de 
leiders van  tribale communities represen-
tatief vertegenwoordiger zijn in de centrale 
democratie. Er wordt ook verduidelijkt dat 
deze democratie niet daar gebracht is door 
het Westen, wat het sterk eurocentrische 
discours dat het Westen enkel of uitsluitend 
de ‘brenger van democratie en moderni-
teit is’ weerlegt. We zien ook de rampza-
lige gevolgen van de droogte in Botswana 
en hordes aan nijlpaarden en olifanten die 
gestorven zijn van de droogte. Het verfris-
sende is dat we hier te zien krijgen hoe de 
lokale bevolking streeft naar het vinden 
van een manier om zowel mens als dier van  
voedsel en water te voorzien. Er bestaat 
in Botswana een overschot aan olifanten  
die ontzettend veel voedsel en water nodig 
hebben. De bevolking bedenkt innovatieve 
manieren om hiermee om te gaan. Zij leg-
gen bijvoorbeeld voeder- en drink plekken 
aan voor de olifanten, waarmee tegelijker-
tijd toerisme wordt aangetrokken. We zien 
hier dat het Westen helemaal niet nodig is. 
Helaas is dit één van de weinige voorbeel-
den waarbij we werkelijk agentschap van de 
lokale bevolking te zien krijgen. 

Identificatie met de Nederlandse ont-
dekkingsreiziger en Afrikanistische en  
oriëntalistische stijlfiguren leveren onver-

Waldemar kruipt in de 
huid van de Nederlandse 

ontdekkingsreiziger

mijdelijk een white saviourist narratief op. 
Dit wordt helder wanneer Waldemar een 
wildlife-preservatiepark bezoekt in Zambia. 
Dit park is opgezet en wordt geleid door 
westerse mensen. Waldemar interviewt een 
zwarte man die vertelt dat zijn bevolking 
niet altijd een goed besef heeft gehad van 
het belang van natuurbehoud. Je zou kun-
nen zeggen, ‘dat zijn nou eenmaal de woor-
den van die man en hetgeen dat hij beschrijft 
kan aan verschillende dingen toegedicht 
worden’. Of het nou gaat om internalisering 
van otherness en/of white saviourism, of 
over het feit dat de bevolking meer urgente 
zaken had om zich mee bezig te houden. Die 
woorden van de geïnterviewde man worden 
echter compleet verdraaid in de voice-over 
van Waldemar. Zijn woorden: ‘Het wordt mij 
duidelijk dat voor hen de schoonheid van 
de natuur er niet zo toe deed, dat de natuur 
vooral eten en gevaar betekende.’ Naast het 
white saviourist narratief is dit een heldere 
illustratie van de duale aard van het stereo-
type van de Savage Other; zij leven wellicht 
meer in contact met de natuur; maar tege-

lijkertijd hebben zij geen benul van de wer-
kelijke schoonheid en kracht van de natuur. 
Daarnaast is het ook een gemiste kans dat 
er hier niet benoemd wordt dat het westen 
een grote rol heeft gespeeld bij dit gebrek 
aan besef over het belang van het behoud 
van wild life. 

Het probleem met ‘Ondersteboven van 
Afrika’ is dat Waldemars ontdekkingsreis 
de kennis over Afrika plaatst in westerse 
categorieën van kennis. Het Westen wordt 
steeds gebruikt als model van vergelijking, 
waardoor we als kijker veelal de koloniale 
gaze ervaren. Wellicht is dit onvermijdelijk, 
maar in dit geval is bewustzijn geboden. Be-
wustzijn over het feit dat het wederom gaat 
over het westerse perspectief dat gegeven 
wordt, maar dit lijkt echter te ontbreken. In 
het openingssegment van het tv-program-
ma wordt aangekondigd dat het doel niet is 
om een beeld te geven van het ‘land Afrika’, 
maar van het continent Afrika, dat vol zit 
met verscheidenheid. De aankondiging is 
veelbelovend, want inderdaad is Afrikaanse 

identiteit niet alleen gebaseerd op oneness 
maar juist ook op fundamentele difference 
en diversiteit. Maar, het soort ‘verschil’ dat 
we werkelijk te zien krijgen is dat van het 
centrum en de periferie, het Westen en de 
rest. 

De intentie is zeker goed, maar goede inten-
ties alleen veranderen geen discours. De 
enige voorsprong die Afrika hier krijgt op 
Europa is de ‘schoonheid en kracht van de 
natuur’, en er wordt constant nadruk gelegd 
op het verschil tussen het ‘tra-ditionele’- dat 
in Waldemars verbeelding bestaat uit stam-
men en medicijnmannen - en het ‘moderne’. 
Verder blijft het Westen geframed als supe-
rieur; als een soort utopische plek waar ge-
ritualiseerde moord of een onveilig thuis 
nooit aan de orde zijn, om maar een paar 
voorbeelden te noemen. Een plek waar de 
‘Nederlandse ontdekkingsreiziger’ in alle 
rust en comfort zal terugkeren na het be-
wonderen van de schoonheid en kracht van 
Afrika, na het onderzoeken en ontdekken 
van Afrika als object van de westerse fanta-
sie. 

GELEZEN, GELUISTERD, GEZIEN

Identificatie 
met de 
Nederlandse 
ontdekkings-
reiziger en 
Afrikanistische 
en oriëntalisti-
sche stijlfiguren 
leveren 
onvermijdelijk 
een white 
saviourist 
narratief op

Babel24



27

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

Hoofdredactie 
Freek Haye
Lisa Kampen  

Redactie 
Bart Faber, Meke Goedhart, 
Robin Phoelich, Max Rensink, 
Jens Rummens, Sofia de Valk, 
Teske Wortman

Eindredactiecoördinatie 
Suzanne Hoogstraten 

Eindredactie  
Shannen Boekhorst,
Amber Bregman, Eva Dal-
maijer, Camilla Henneman, 
Sanne de Jong, Elly Lewin, 
Marit Versantvoort, Lisa van 
der Werf, Lisanne de Zee

Beeldcoördinatie 
Dorota Dabrowska

Fotografie 
Anna Berkhout, Amanda 
Vlieger, Danielle Kliwon, 
Sietske Arnoldus

Coverbeeld
Amanda Vlieger

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

Webredactie 
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 

www.babelmagazine.nl

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

TALIGE WENDING COLOFON

Hoe verwoord 
je angst? 

R ule 43 houdt in dat er van ieder scenario dat je kan bedenken een pornoversie bestaat. Een 
soortgelijke regel lijkt voor angsten op te gaan. Voor iedere fobie die je kunt bedenken, bestaat 
er een woord. Er zijn duizenden fobieën en voor die duizenden fobieën zijn er duizenden woor-

den om ze mee aan te duiden. Vrijwel al deze namen zijn opgemaakt uit een samenstelling van Oudgriek-
se woorden, maar sommige veelvoorkomende angsten hebben een simpelere naam gekregen. Zo heet 
acrofobie hoogtevrees in de volksmond en wordt aviofobie doorgaans vliegangst genoemd, maar over het 
algemeen geldt de formule grondwoord + ‘fobie’. Sommige veelvoorkomende angsten zijn voor iedereen 
wel een beetje herkenbaar, maar er zijn ook veel angsten waar de meeste mensen nog nooit van hebben 
gehoord. Zoals hippopotomonstrosesquippedaliofobie, de wrede benaming voor mensen met een grote 
weerzin tegen het horen, lezen of uitspreken van lange woorden.

Fobie betekent letterlijk vrees of angst voor het door het grondwoord genoemde. De tegenhanger van 
‘fobie’ is de uitgang ‘filie’, het houden van het door het grondwoord genoemde. Fobieën kunnen zich op 
veel verschillende manieren uiten. Bij bepaalde fobieën gaat het inderdaad om de letterlijke betekenis 
van het woord. Iemand met een 
ernstige angst voor kikkers, een 
batrachofoob, zal waarschijnlijk 
gillend wegrennen als hij een kikker 
denkt te zien. In sommige andere 
gevallen zal het object van de fobie 
niet zo’n reactie uitlokken, omdat het 
eerder een afkeer of haat te noemen 
is dan een angst. Zo wordt de angst 
voor bepaalde groepen personen 
ook als fobie bestempeld, denk aan 
xenofobie of homofobie, maar die 
soort ‘fobieën’ zijn niet medisch 
vastgesteld. Wanneer mensen met 
zulke gevoelens in aanraking komen 
met de persoon in kwestie zullen ze 
waarschijnlijk niet hyperventileren of 
een paniekaanval krijgen. 

Ingrijpende gebeurtenissen gaan ge-
paard met hun eigen combinatie van 
fobieën die passen bij de situatie. Zo 
is er een aantal dat goed past bij de 
samenleving zoals deze er nu door corona uitziet. Hoewel de meeste mensen waarschijnlijk niet extreem 
bang zijn dat ze gediagnosticeerd worden met een fobie, zijn er wel situaties waar vrijwel iedereen 
banger voor is dan voorheen. De angst om besmet te worden (tapinofobie), de angst voor een bepaalde 
ziekte (monopathofobie) en de angst voor nieuwe geneesmiddelen (neofarmafobie) zijn allemaal fobieën 
die een stuk herkenbaarder zijn geworden dan dat ze een jaar geleden waren. 

Bewust of onderbewust is iedereen wel ergens bang voor. Dit stuk is opgedragen aan iedereen met 
logofobie, een extreme angst voor woorden. Goed gedaan! Je hebt alle 456 woorden overleefd. Ik ben trots 
op je. 

De Nederlandse taal barst van mooie, vreemde, bijzondere 
en wanstaltige woorden en uitdrukkingen. Elke maand pluist 
Babel er een uit. Deze maand staat in het teken van fobieën.  

Tekst /// Teske Wortman    Beeld /// Winonah van den Bosch
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BRIEF AAN DE TOEKOMSTIGE WETENSCHAPPER
Tekst /// Max Rensink    Beeld /// Winonah van den Bosch

Lieve, hoopgevende wetenschapper van de toekomst,
Door de coronacrisis lijken sommige ontwikkelingen in een stroomversnelling te komen. Zo vinden er momenteel 
enorme technologische ontwikkelingen plaats die zowel een vloek als een zegen kunnen zijn. De trend om te werken via 
de computer is bijvoorbeeld geëxplodeerd. We werken meer digitaal, studeren digitaal en vieren zelfs onze verjaardag 
digitaal. We zitten dagelijks urenlang naar een scherm te turen. Snelle rekensom: voor mij deze week gemiddeld acht uur 
per dag. We doen dit vanuit ons huis, op de computer die we ook gebruiken om te ontspannen. Ik wil graag mijn zorgen 
met je delen over de vervagende grens tussen vrije tijd en werk en je hulp vragen om deze scheidslijn te koesteren. 

In de studio waar ik woon, zoom ik niet alleen in mijn studeer-woon-slaapkamer met mijn studiegenoten, maar 
beantwoord ik ook mijn e-mail op dezelfde computer als dat ik YouTube filmpjes kijk. Aan het bureau waar ik filosofische 
teksten lees, eet ik mijn avondmaaltijd en kijk ik een wedstrijd van Ajax. De plek waar ik mijn studie-activiteiten verricht 
is dus tegelijkertijd een plaats voor ontspanning. Dit zorgt voor wrijving tussen vrije tijd en werk: ik betrap mijzelf er 
wel eens op dat ik tussen twee Netflix-afleveringen door mijn e-mail check. De digitalisering van ons leven laat de grens 
tussen vrije tijd en werk vervagen.

Een tweede reden voor het vervagen van deze scheidingslijn werd in het jaar 2000 al beschreven door twee filosofen. 
Misschien zijn ze zeer bekend in jouw tijd. Dat lijkt mij een goede ontwikkeling. Michael Hardt en Antonio Negri schreven 
in hun boek Empire dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de manier van werken: in de kapitalistische wereld 
is er steeds meer sprake van affective labor (werk gericht op affectie). Dit is arbeid die een immaterieel, niet-tastbaar 
product maakt, gericht op een bepaald gevoel van tevredenheid, geluk of passie. Voorbeelden hiervan zijn de meeste 
kerstreclames op televisie, de voorstelling van een toneelgroep of een aflevering van je favoriete Netflix-serie.
 
Deze verandering van materieel naar immaterieel product zorgt er volgens Hardt en Negri voor dat de tijd die we voor 
het werk nodig hebben minder meetbaar is. Met als gevolg dat we arbeid niet meer duidelijk kunnen waarderen op basis 
van de hoeveelheid gespendeerde tijd. Als een boer in een kas tomaten verbouwt, is er enigszins consensus over hoeveel 
tijd dat kost. Maar wanneer een journalist een artikel schrijft over de klimaatcrisis, wordt dat al ingewikkelder. Want 
hoeveel moet de journalist lezen om volledig op de hoogte te zijn, hoeveel klimaatexperts zullen er worden geïnterviewd 
en hoeveel tijd kost het om een artikel te schrijven?

Door de loskoppeling van arbeid en tijd vervaagt de grens tussen ontspanning en werk. Wanneer ik een boek van Yuval 
Harari lees, kan dat enerzijds een rustmoment zijn omdat ik er plezier uit haal, anderzijds kan ik het boek gebruiken als 
bron voor een paper van mijn studie. 

Toekomstige wetenschapper, ik merk dat de vervaging van de grens tussen vrije tijd en werk toeneemt en dat is voor mij 
een probleem. Constant ben ik in de buurt van mijn werk, ook al ben ik op afstand. Daarnaast kan haast elke vorm van 
ontspanning een manier van het uitbreiden van arbeid zijn, zoals bijvoorbeeld het lezen van een boek.

We willen steeds effectiever en meer werken, maar lijken te vergeten dat er alleen vooruitgang wordt geboekt als we 
regelmatig momenten van rust ervaren. Het is absoluut noodzakelijk dat we van deze belangrijke rustmomenten blijven 
genieten. Want juist rust en ontspanning zorgen voor frisse ideeën en hernieuwde energie. Zou jij erop willen toezien 
dat we hier aan toe blijven komen? Zak gerust een dagje onderuit op de bank: de creatieve gedachten zullen als vanzelf 
op komen borrelen.

Liefs, Max 

Elke maand schrijft een redacteur een brief aan de toekomst. Wat kan er beter, wat mag 
onder geen beding verloren gaan en bovenal: wat voor faculteit willen we worden?



Enigszins

De ochtend duurde zo lang
en plots was ze dichtbij

We verzamelen tijd en woorden
Vooruit of stilstaan is dan 
vaak niet zo op te merken

Al een paar dagen dronken
van wind, wijn en waanzin

Woelig in mijn slaap,
maar walsend op de pont

We zijn willigers deze weken
met blosjes en wollen truien

We vieren niet zoiets als kerst dit jaar,
maar dansen op alle wondergenoegens 

Die zonder enigszins
helder uitzicht,

toch echt blijven bestaan

Tekst /// Sofia de Valk    Beeld /// Dorota Dabrowska 


