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Alhoewel het jaar 2021 nu een maand aan de gang is, kunnen 
we met de start van het tweede semester stellen dat de 
studies ook weer daadwerkelijk verder gaan. Het tweede 

semester is een hoopvol semester, zeker dit jaar, waarin toegewerkt 
wordt naar propedeuses, afgeronde stages en diploma’s. Nu ook 
Nederland begonnen is met vaccineren, komen daar in de loop 
van het semester naar goede verwachting meer versoepelingen 
van de maatregelen bij. 

Toch lijkt ‘het nieuwe normaal’ zich vooral te kenmerken als een 
roerig politiek klimaat. De meningen aan de linker- en rechterkant 
van het spectrum laaien op en debat moet nog steeds vaak 
uitwijken voor cancel culture. Met de Nederlandse verkiezingen 
voor de deur schreven wij daarom een brief aan de toekomstige 
wetenschapper, waarin wij pleiten voor vrij denken en het debat. 
Onze redacteur Jens richtte zich daarbij op de Amerikaanse 
politiek – die niet minder roerig is – en zag daar een lichtpuntje in 
de vorm van politicus en activiste Alexandria Ocasio-Cortez. Dat de 
redacteuren niet schuwen voor een goed debat, wordt ook duidelijk 
door Sofia’s kritische artikel over seksueel overschrijdend gedrag 
aan de UvA, en Robin met haar essay over machtsstructuren in de 
geneeskunde, die naar haar mening het massaal produceren van 
de mannenpil tegenhouden. 

Naast politieke kritiek, worden alledaagse onderwerpen onder 
de loep genomen. Zo bespreekt Bart de rijke bierhistorie van 
Amsterdam en onderzoekt Teske de relatie met onze trouwe 
viervoeters, die ons de afgelopen tijd als geen ander door lockdowns 
en quarantaines hebben geholpen. Daarnaast benadert Max het 
begrip ‘flierefluiten’ en kwam hij erachter dat dit woord teruggaat 
naar het zorgeloze ‘vlierfluiten’, een bezigheid waarbij kinderen 
vroeger een fluitje van vlierhout maakten, om er vervolgens maar 
een beetje op los te spelen. Dit vonden wij, net als Max, belangrijk 
om in ons achterhoofd te houden voor het tweede semester. 
Hoewel we de komende tijd misschien hard moeten werken om 
die propedeuse, stage of dat diploma te behalen, moeten we niet 
vergeten af en toe te flierefluiten in de meest positieve zin van het 
woord. We leven immers niet alleen om te slagen, maar vooral om 
te ervaren.

Liefs,
Freek en Lisa
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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 Jens de representante van een politieke revolutie onder de loep. 
Wellicht zie je politica en activiste Alexandria Ocasio-Cortez niet meteen aan 
voor geesteswetenschapper, maar haar gedachtegoed en verwezenlijkingen 

van idealen zijn wel noemenswaardig en aanstootgevend voor een 
revolutionaire en vooral hoopvolle wending in de Amerikaanse politiek.

Tekst /// Jens Rummens    Beeld /// Winonah van den Bosch

Ocasio-Cortez is ambitieus en strijdvaardig. Zo schoof ze nog nooit 
haar idealen opzij om op meer stemmen te landen. En dat was ook 
niet nodig. In een tijd waarin Amerikaanse millennials hun geloof 
beginnen te verliezen in de kapitalistische idealen, had je geen beter 
moment kunnen verzinnen om Ocasio-Cortez ten tonele te brengen. 
‘The Wicked Witch’ voor rechts en ‘Wonder Woman’ voor links vormt 
de essentiële dreiging voor het verwoestende neoliberalisme van 
Amerika.

Een nieuwe ideologie
Een revolutie is wellicht overdreven, maar toch zie je een groei 
in het geloof van een linkser beleid. Het unieke gegeven aan de 
charismatische Ocasio-Cortez is het feit dat ‘Average Joe’ zich in 

haar kan inleven. Zonder de privileges die doorgaans nodig zijn om 
het ver te schoppen in de Amerikaanse politiek, deed zij het toch. 
Naast Ocasio-Cortez zijn er bitter weinig politici die vanuit een 
soortgelijke achtergrond tot een gelijkaardig niveau zijn geraakt, en 
zeker niet zo vroeg in hun carrière. Je zou kunnen zeggen dat Ocasio-
Cortez de veranderende ideologie in Amerika symboliseert. Het 
begon met Obama als president en Hillary Clinton als kandidaat. Zij 
waren de eersten die de breuk met de macht van de witte mannen 
belichaamden. Waar Obama en Clinton naar Nederlandse begrippen 
nog vrij rechts waren, vertegenwoordigt Ocasio-Cortez nu een 
volgende fase in het realiseren van linkse waarden.

Maar Ocasio-Cortez is meer dan hoop, en naar mijn mening een 
indicatie van verandering op ideologisch niveau. Samen met Ilhan 
Omar uit Minnesota, Ayanna Presley uit Massachusetts en Rachida 
Tlaib uit Michigan vormt Ocasio-Cortez ‘The Squad’: een groep 
jonge, democratische vrouwen van kleur die in 2018 alle vier een 
zetel wonnen in het Huis van Afgevaardigden. Dit kan men met 
recht een breuk noemen met de conservatieve gang van zaken in de 
Amerikaanse politiek. The Squad is de belichaming van een nieuwe 
generatie politici, die gelijke kansen centraal stelt. Niet langer wint 
de tycoon of de B-hollywoodster de verkiezingen. 

Daarbovenop komen nog de feiten dat Cortez vrouw is én Puerto 
Ricaanse roots heeft. Zo bokst zij op tegen de witte mannen in het 
parlement. Voor velen bracht ze hierdoor hoop en perspectief: 
minderheidsgroepen en de economisch zwakkeren van de maat-
schappij zien eindelijk iemand op het politieke podium verschijnen 
die ook uit een benadeelde positie kwam.

Progressieve waarden
Cortez en haar Squad horen bij de Congressional Progressive Caucus. 
Dit is een groep binnen de Democratische partij die uiterst links 
gepositioneerd is. Met Bernie Sanders als frontman bespreekt de 
Congressional Progressive Causus de reeds veel te lang slepende 
problemen van Amerika: armoede, milieu, overvolle gevangenissen 
en invloed van kapitaalkrachtige bedrijven (wat sterk samenhangt 
met de eerste twee problematieken). 

Zoals eerder vermeld doet Ocasio-Cortez het goed bij de millennials. 
Dat is naast haar idealen deels te wijten aan haar vernuftig gebruik 
van sociale media. Zo gaat ze vaak live op Instagram terwijl ze 
bijvoorbeeld aan het koken is. Ze deelt foto’s van haar maaltijden of 
maakt een minivlog wanneer ze onderweg naar werk is. Ook heeft ze 
onlangs een verslag van haar vaccinatie avontuur gedeeld met haar 
volgers, dat ze van een vrolijke uitleg voorzag. 

Ocasio-Cortez’ politieke loopbaan is nog piepjong maar heeft reeds 
onwaarschijnlijk veel en positieve veranderingen opgeleverd. Ik 
adviseer je om eens op YouTube of andere sociale media haar recente 
upload op te zoeken waarin ze in ongeveer twee minuten vertelt wat 
ze de voorbije twee jaren voor elkaar heeft gekregen. De waslijst is 
ongelooflijk! 

Cortez zal, denk ik, later in onze geschiedenisboeken verschijnen als 
symbool voor de moderne progressieve politiek en als breuklijn met 
het conservatieve bewind. Houd haar zeker in de gaten de komende 
jaren, want ze timmert hard aan de weg en lijkt niet van plan vaart te 
minderen. Laat dat hoop bieden. Dat is toch het minste dat je na vier 
jaar Trump hebt verdiend. 

IN DE GEEST VANIN DE GEEST VAN
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E r waait een progressieve wervelwind door de Verenigde 
Staten. Democraat Alexandria Ocasio-Cortez (1989) zou 
met haar verlichte, eigentijdse idealen en doeltreffende 

confrontaties zo maar eens de broodnodige wending kunnen zijn in 
het Amerikaanse debat. Nog amper vijf jaar geleden, nadat ze cum 
laude afstudeerde in Internationale betrekkingen en Economie aan 
de Universiteit van Boston, werkte ze in de horeca om haar familie te 
helpen rondkomen. In 2018 werd zij als jongste vrouw ooit verkozen 
tot afgevaardigde in het Amerikaanse lagerhuis (voor het 14e district 
in New York). Ze stootte daarbij haar partijgenoot Joe Crowley, die 
sinds 1999 in het Huis van Afgevaardigden zat, van de troon. Sindsdien  
is haar populariteit exponentieel gestegen. Ze won die verkie- 
zingen ruimschoots en begint in 2021 aan haar tweede termijn. 
Vandaag de dag twijfelt bijna geen enkele democraat nog aan haar 
capaciteiten of potentieel om op een dag zelf over het Witte Huis te 
waken.

Een vrouw van en voor de werkende klasse
Nog knapper dan het verslaan van een tien termijn houdend congres-
lid is Ocasio-Cortez’ grassrootscampagnestrategie. Het principe van 
een grassrootscampagne is dat je vanuit en met burgers of kiezers 
je campagne voert. Deze strategie staat in teken van haar idealen en 
illustreert waar zij staat ten opzichte van haar kiezers. Zo belichaamt 
zij met haar grassrootstactiek tegelijk een van haar meest prominen-
te waarden: geen invloed van het grootkapitaal. Ocasio-Cortez maak-
te voor haar politieke loopbaan ook deel uit van de working class. En 
in tegenstelling tot het gros van de politici uit welgestelde families 
die in grote huizen in de suburbs wonen, hadden haar ouders het 
niet zo breed en woont zij nu midden in de publieke sfeer van het 
14e district in New York. Hierdoor doorbreekt zij een afstand tussen 
haar en de kiezers. Ze laat zien dat het niet nodig is om in mansions 

te wonen en dat working class Amerikanen ook aan politiek kunnen 
doen. Mede toont ze aan dat die bevoorrechte posities niet meer als 
noodzakelijk gelden om in het politieke discours te treden. De afwe-
zigheid van deze figuurlijke afstand tussen politici en kiezer speelt 
een positieve rol in het overbrengen van haar waarachtigheid.

Ocasio-Cortez had dan ook geen sponsorgeld aangenomen in 2018 en 
stond zelf flyerend op straat, en won zo dik van de kapitaalkrachtige 
Joe Crowley. Zelf zei ze er het volgende over: ‘You can’t really beat 
big money with more money. You have to beat them with a totally 
different game.’ 

Binnen dit principe zijn dan ook haar beleidspunten gegrond. 
Ze pleit voor (hogere) minimumlonen, betaalbare woningen, 
ziekteverzekeringen voor iedereen en ander sociaal beleid. 
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Een revolutie in de 
Amerikaanse politiek

Ze vormt de 
dreiging voor 
het verwoestende 
neoliberalisme
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Met Liefde Van De Vloer knalde zangeres en liedjesschrijver 
Linde Schöne in 2016 als een raket de Nederlandse muziekwereld in. 
Ze sleepte prijzen in de wacht, ging festivals en optredens af en werd 
volop geprezen voor haar pure en betoverende stem. Toch crashte de 

raket en verdween Linde ruim twee jaar van de radar. Nu is ze met 
haar nieuwe album Nog Heel Even sterker terug dan ooit.

Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Sietske Arnoldus 
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‘Ik houd van dat dorpse gevoel, maar 
dat er tegelijk van alles te doen is.  
En de mensen zijn heel lief hier  

en wat zachtaardiger dan in Amsterdam.’ 
Linde heeft het over haar gemoedelijke 
thuishaven Nijmegen waar ze na een 
wilde periode in Amsterdam naar terug  
verhuisde. Ze kan de stad nu meer dan 
ooit waarderen. ‘Ik ben nog steeds veel  
in Amsterdam voor werk, maar hoe ik wil 
leven is met rust als basis en daarbinnen 
soms de chaos opzoeken.’ In de tijd van 
één van haar grootste hits, Intercity (2017), 
waarin ze ‘wil dansen tot de ochtend komt’ 
en ‘wel zien waar we slapen’, beweegt 
Linde zich volop in het Amsterdamse 
artiestenwereld. Rock ’n roll kan je het 
noemen, een ‘geromantiseerd ideaalbeeld’ 
noemt Linde het nu, want het onbeteugelde 
leven gevuld met optredens, drank en 
feestjes bleek eindig. ‘Er is iets zo toxic aan 
het artiestenleventje.’ 

Voor een deel zoek je dit zelf op, geeft Linde 
toe, ‘maar als je er echt jarenlang alles aan 
doet om ervoor te zorgen dat vreemde men-
sen je vet vinden, dan is dat ergens gewoon 
onmogelijk gezond. Er zit een prijskaartje 
aan succes en bekendheid. Het kan ten koste 
gaan van je mentale gezondheid.’ En dan 
krijg je het succes en de bevestiging die je 
wilt, maar dit wordt uiteindelijk weer min-
der. Zeker als vrouw komt er een punt dat je 
jezelf heel erg gaat vergelijken met andere 

opkomende zangeressen. Toen ik stopte met 
muziek ging het mentaal al even niet lekker 
en liep ik bij een psycholoog die me uitlegde 
dat je altijd meerdere rollen hebt in je leven. 
Je hebt je werk, maar je bent bijvoorbeeld 
ook een dochter, zus en een vriendin. Ik zei 
alleen maar: ik ben artiest, dat is m’n enige 
identiteit, punt. Zodra ik merkte dat ik niet 
het grote succes bereikte waarop ik hoopte, 
voelde het alsof ik geen waarde had.’

Stoppen als weg omhoog
De harde muziekindustrie was niet het enige 
dat Lindes eigenwaarde aantastte, ook een 
heftige en beklemmende relatie liet z’n spo-

ren na. Linde wil hier niet te veel details over 
kwijt – hij kan immers zijn verhaal niet pu-
bliekelijk doen – maar het komt erop neer 
dat hij de leiding nam en Linde voornamelijk 
volgde. De moeizame en verstoorde relatie 
viel samen met een periode van depressie, 
zelfdestructie en een beschadigd zelfbeeld, 
iets waar Linde achteraf misschien al langer 
mee kampte. ‘Als je depressief bent is er een 
moment dat je de bodem hebt bereikt en er-
uit begint te komen. Op een dag had ik echt 
een zware paniekaanval en had ik even nie-
mand om te bellen. Ik besloot toen zelf bui-
ten een rondje te lopen. Het klinkt als zoiets 
kleins, maar ik zat toen op het punt dat ik me-
zelf psychotisch voelde worden en de meest 
intense en lijpe shit door me heen ging. Door 
simpelweg zelf een rondje te lopen, nam ik 
eindelijk verantwoordelijkheid over mijn ei-
gen leven.’ 

Linde trok vervolgens niet alleen de stekker 
uit haar relatie, ook stopte ze met muziek en 
optredens. ‘Het was gewoon interne crisis, 
alle alarmbellen gingen af.’ In het nieuwe 
nummer Tien Keer lijken veel van Lindes 
liefdesbeslommeringen samen te komen. 
Met op de achtergrond een ononderbroken 
gierend luchtalarm, dist Linde haar ex 
in het eerste couplet met de woorden: 
‘Slachtofferroljunkie//Je zou jezelf eens 
moeten terugzien//Pratend over wat je 
verdient//Ey vriend//Check je leven, d'r 
gebeurt niets.’
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voelt heel vertrouwd. De shows worden heel 
intiem – wat natuurlijk niet gek is met maar 
dertig man publiek – dus ik speel vooral veel 
ballads. Mensen kunnen lekker zitten, maar 
twerken is gewoon toegestaan,’ grapt Linde.

Over geld hoeft de zangeres zich weinig zor-
gen te maken. ‘Ik heb zo m’n hossels. Ik schrijf 
voor andere artiesten en doe soms coaching-
werk. Ik geniet echt van deze levensfase. Eind 
twintig is zoveel leuker dan begin twintig, 
waarin je opeens volwassen wordt en nog 
zoveel moet leren. 27 is gewoon de perfecte 
leeftijd: ik ben nog steeds jong en voel me een 
lekker ding, maar nu weet ik allemaal shit. En 
ik ben veel zelfverzekerder.’

Terugverhuizen naar Amsterdam hoeft voor 
Linde voorlopig niet. ‘Amsterdam is zoveel 
gebakken lucht. Er heerst een soort gevoel 
dat je overal bij moet zijn. Bij uitgaan zag ik 
altijd van die vet fashionable mensen die op 
een gastenlijst stonden, maar dan kwam ik 
er later achter dat ze eigenlijk geen kaartje 
konden betalen. Of van die zogenaamd  
coole mensen die een soort status denken 
hoog te houden, maar die buiten de club  
een vet rommelig leven hebben. Vaak zijn  
dit 38-jarigen die nog leven alsof ze 23 zijn. 
Er zijn ook wel echt interessante mensen in 
Amsterdam, maar het probleem is dat veel 
mensen in Amsterdam zo hyper-onafhan-

kelijk en alsmaar bezig zijn met interessant 
doen.

Linde geeft aan haar hele hebben en houden 
– van een turbulente relatie en haar onzeker-
heden als jonge vrouw tot zwarte en depres-
sieve gevoelens – in het album te hebben ver-

werkt. ‘Het album is gewoon wat ik voelde 
de afgelopen twee jaar. Het is ook minder 
seksueel dan m’n eerdere nummers en gaat 
uiteindelijk over het terugvinden van m’n 
kwetsbaarheid en het leren loslaten.’ De titel 
Nog Heel Even kent, net als veel van Lindes 
zinnen, een dubbele laag: enerzijds klampt ze 
zich met heel haar hart vast aan haar oude le-
ven en hoopt ze dat de zon vanzelf weer gaat 
schijnen, anderzijds wordt Linde, hoe verder 
het album vordert, onafhankelijker en krach-
tiger en laat ze definitief los. Los van haar 
vluchtige, romantische levensstijl, los van 
zelfdestructie en die Boys, wat de titel van 
het laatste nummer van het album is. Onder 
begeleiding van een vrolijk klinkende akoes-
tische gitaar klinkt een zorgeloze Linde, want 
‘Die boys, die boys, komen vanzelf wel weer.’

‘Het nummer is feministisch, maar niet zo se-
rieus. Meer girlpower, ofzo. M’n volgende 
muziek wordt een beetje een epiloog op dit: 
geen mannenhaat, maar soms wel wat man-
nenvermoeidheid.’ 

‘Langzamerhand besefte ik dat hij, maar ook 
andere jongens die ik vroeger leuk vond, m’n 
energie naar beneden haalden. Ik viel ook al-
tijd best wel op oudere guys en ik denk dat 
er een deel van mij zocht naar iemand die 
mijn problemen kon oplossen. Je weet toch 
dat liedje Ik hou van mij waarin Harry Jek-
kers zingt: ‘’Ik hou van jou betekent meestal: 
schat, hier heb je mijn problemen, los maar 
op.” ‘Ik denk dat ik dit af en toe deed en te-
gelijkertijd ook zijn problemen probeerde op 
te lossen. Dat wilde ik niet meer en ik dacht 
op een gegeven moment: nee, ik gaan m’n 
eigen shit fiksen. Gewoon af van die ride-or-
die chick fantasie, waarin ik met hem ben als 
hij op z’n laagst is en we zogenaamd samen 
omhooggaan, blablabla. Nu denk ik hell no: ik 
fiks mezelf en vind daarboven wel iemand.’ 
We lachen en na een korte, maar winderige 
wandeling is het tijd voor een sigaret. ‘Tja, er 
zijn ook problemen nog niet gefikst,’ grijnst 
Linde.

Over-dramatische schrijfmo-
menten
Als ik Linde vraag hoe ze als kind was,  
zucht ze. ‘Ik was echt een weirdo. Ik ben  
nog één generatie voor jou en groeide  

niet op met social media. En tja, je had  
gewoon die weird ass fases waar je door-
heen ging. Ik heb sowieso zulke rare kle-
ding gedragen op m’n veertiende. Nu zie  
ik veertienjarigen als een soort Kylie  
Jenner erbij lopen. Ik ging alleen maar  
naar de vintagewinkel en kocht de raarste 
shit.’ 

De jonge Linde schreef er al lustig op los. 
‘Ik was altijd dat meisje dat achter in de 
klas liedjes zat te schrijven over de jongens 
die ze leuk vond. En nu is het m’n werk, 
maar toen was dat natuurlijk niet heel erg 
cool. Ik had ook weinig vrienden en was 
eigenlijk een vet eenzame tiener.’ Na de 
middelbare school probeerde Linde meer-
dere muziek-opleidingen, zoals de Herman 
Brood Aca-demie, Het Conservatorium en 
de Rock Academie. Bij die laatste was ze na 
drie maanden al weg. ‘Voor een kunstoplei- 
ding heb je gewoon die creatieve sfeer  
nodig. Dat gevoel van hier is het aan het 
gebeuren. Je maakte daar maar ander-
half uur per week muziek, verder was al-
les gevuld met geschiedenis, techniek en  
andere meetbare shit. Muziek is niet meet-
baar, joh.’ 

Veel van de nummers op haar nieuwe  
album schreef ze in gemiddeld tien mi- 
nuten. ‘Op die schrijfmomenten ben ik ge-
woon heel over-dramatisch en dan zit in 
een soort filmscène voor mezelf. De teksten 
komen dan vaak automatisch.’ Ongetwij-
feld het meest emotionele en aangrijpen-
de nummer van het nieuwe album, Zie Je  
Niet, schreef en nam Linde in een dron-
ken huilbui op. ‘Ik begon in eerste instan-
tie gewoon die hook mee te zingen en heb  
daarna nog snel wat opgeschreven, maar het 
kwam gewoon van diep en moest eruit.’ Pre-
cies acht keer zingt ze het doorgaans cliché-
matige ‘Ik hou van jou’ als een meeslepende 
en letterlijk jankende kreet. De emotie is niet 
te missen. ‘Toen ik het terug hoorde dacht ik 
wel: het is een beetje veel, maar toen ik het 
aan anderen liet horen vonden ze het gelijk 
vet. Ik vond het stiekem ook wel vet, maar 
durfde het eerst bijna niet toe te geven.’

Loslaten
Vanaf de voormalige Honigfabriek, nu een 
culturele smeltkroes, en de naastgelegen 
Waalhaven lopen we terug de stad in. Linde 
wordt gelukkig nog niet veel herkend op 
straat. ‘Misschien dat mensen mij vaker 
herkennen dan ik doorheb, maar voor m’n 
gevoel heb ik zo’n twee tot driehonderd 
fans. Die zijn dan ook echt diehard. Eens in 
de maand word ik herkend, maar dan heeft 
diegene ook een halve paniekaanval. Zolang 
mensen gewoon normaal blijven doen vind 
ik het prima.’ Eind deze maand klimt Linde 
weer het podium van onder andere Tivoli 
Vredenburg en De Melkweg op. ‘Ik heb er 
zoveel zin in en hoop echt dat het gewoon 
door kan gaan. Ik ben ook zo gek op m’n band 
en het voelt totaal niet als ‘de muziekindus-
trie’ waar ik met hen in zit. Het zijn gewoon 
vrienden met wie ik muziek maak, dus dat 
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Benieuwd naar Linde’s nieuwe 
album? Klik hier

27 is gewoon 
de perfecte 
leeftijd: ik ben 
nog steeds 
jong en voel 
me een lekker 
ding, maar 
nu weet ik 
allemaal shit

Nu denk ik 
hell no: ik fiks 
mezelf en vind 
daarboven wel 
iemand

https://open.spotify.com/album/4Lu6XIgmyaqZmHnskDfUj2


De mannenpil lijkt in de mythische sfeer 
te zijn beland, een utopie die nimmer 
werkelijkheid zal worden. De vraag 

waarom dit het geval is, is vaak gesteld. 
De oorzaken zijn volgens experts aan 
verschillende actoren te wijten. Maar 
we zien iets over het hoofd, namelijk 
de beïnvloeding van de (medische) 
wetenschappen door constructen, 

culturele ideeën en discoursen.
Tekst /// Robin Phoelich    Beeld /// Imke Chatrou 

worden. Dit probleem werkt eveneens door op de wetenschap; als 
er geen financiering is voor meer of intensiever onderzoek naar de 
mannenpil, wordt dat onderzoek vanzelfsprekend niet verricht. 

De media blijven berichten over mannelijke hormonale anticonceptie 
met de vraag ‘of de mannenpil wel een goed idee is’. Volgens de media 
willen vrouwen het evenmin als mannen, omdat zij  mannen daarmee 
niet zouden vertrouwen. Dit is uiteraard een enorme trope. Daarbij 
kun je jezelf afvragen welke vrouwen dit zijn, want de categorie 
‘vrouw’ is een ingebeelde categorie die niet werkelijk bestaat. Met 
andere woorden, de langzame en ongelijke ontwikkelingen rondom 
hormonale anticonceptie voor mannen worden als het ware via de 
media genormaliseerd. 

Van nymfomanie tot hysterie 
Een andere oorzaak die aangewezen wordt voor het uitblijven van 
de mannenpil is dat voor een lange tijd een medische infrastructuur 
voor het mannelijke lichaam - en dus ook over mannelijke reproduc-
tieorganen - ontbrak. Deze medische infrastructuur was echter allang 
aanwezig voor het vrouwelijk lichaam en de vrouwelijke reproduc-
tieorganen. De aanwezige medische infrastructuur van kennis over 
het vrouwelijk lichaam is ontstaan vanuit het idee dat iedere ziekte 
of kwaal bij vrouwen toegeschreven kon worden aan de baarmoeder. 
Om deze reden is er veel kennis vergaard over de baarmoeder. Maar in 
de realiteit bestonden - en bestaan er nog steeds - grote misvattingen 
over het vrouwelijke lichaam en gezondheid. 

Een diagnose zoals hysterie is zeer gebruikelijk geweest, om een 
enorm breed scala aan symptomen te verklaren. Deze symptomen 
zijn inmiddels door de wetenschap gecategoriseerd als signalen 
van  ‘gezond’ seksueel functioneren. De diagnose nymfomanie werd 
gegeven aan vrouwen die hyperseksueel gedrag vertoonden. Deze 
twee diagnoses, die al snel volgden op het hebben van een hoog libido, 
hebben gediend om seksueel gedrag van vrouwen op normatieve wijze 
te categoriseren. Dergelijke normatieve categorieën worden wederom 
zichtbaar wanneer de libidoverlagende werking van de vrouwenpil 

geaccepteerd wordt, terwijl de mannenpil erop afgekeurd wordt. 
Nymfomanie werd gezien en benoemd als pathologie. De term patho-
logie werd en wordt nog steeds gebruikt om ziekte of ziekteverschijn-
selen aan te duiden. In deze context staat het tegenover het ‘normale’ 
en duidt het op dat wat gezien wordt als afwijkend. Het onderscheid 
tussen normaal en pathologisch in de hoedanigheid van seks of sekse 
is uitgebreid besproken en geanalyseerd door Michel Foucault (1926 
- 1984) in zijn werk ‘L’Histoire de la sexualité’ (1976). In dit boek 
traceert Foucault de productie van discoursen over seks, sekse en re-
productie. In het specifiek betrekt hij  de institutionele productie van 
discoursen over seks binnen de gebieden van geneeskunde en psychi-
atrie. Hierover schrijft hij dat  ‘the science of sex seems to be more 
interested in serving order, than in discovering truth. It seems that the 
medicine of sex exhibited a will to non-knowledge radically at odds 
with the will to truth in the biology of reproduction’. De productie van 
discoursen over seks, die normatief onderscheid maakt tussen nor-
maal en pathologisch, is in het leven geroepen om orde en normen te 
bewaren. Dit is vaak ten koste gegaan van waarheid als het aankomt op 
reproductie en sekse. Net zoals er over het vrouwelijk lichaam opvat-
tingen bestaan die een dogmatische en ideologische werking hebben, 
is dit eveneens het geval bij het mannelijke lichaam en reproductie-
systeem. Feministische auteurs hebben aangekaart dat het idee van 
mannelijkheid en het idee van vruchtbaarheid nauw verbonden zijn 
in westerse samenlevingen, en noemen dit als oorzaak voor het uitblij-
ven van de mannenpil. 

Het is van belang om te begrijpen dat Foucault tegen de consensus in-
gaat dat seks zich in de sfeer van taboe zou bevinden. Hij meende juist 
dat er enorme explosies van discoursen over seks te vinden waren in 
allerlei instituten, van politiek en religie, tot wetenschap en de media. 
En dit is nog steeds het geval, denk aan een programma zoals Spuiten 
en Slikken. Volgens Foucault zijn er allerlei mechanismen opgezet om 
alsmaar discours over seks te blijven genereren. Deze discoursen zijn 
volgens hem geproduceerd om het seksuele gedrag van de bevolking 
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Er lijken geen ideale opties te zijn voor het tegengaan 
van klimaatverandering, alleen slecht en slechter. Ik 
snap wel dat mensen zich niet wagen aan een duurzaam 

leven. Het lijkt in eerste instantie onmogelijk. Aan ieder ding dat 
je denkt goed te doen, zit weer een keerzijde. Het ene moment 
zijn bamboe tandenborstels de oplossing en het volgende 
moment wordt er gezegd dat ze nog slechter zijn dan plastic 
tandenborstels. Net als informatie over ieder ander kennisveld 
is het moeilijk vast te stellen wat waar is en wat niet. Dit wordt 
nog moeilijker gemaakt door bedrijven die doorhebben dat het 
trendy is om duurzaam te zijn. Wanneer een bedrijf producten 
duurzamer laat lijken dan ze werkelijk zijn door middel van 
reclamevoering, verpakkingen of zelfs valse feiten, dan wordt 
dit greenwashing genoemd. Verpakkingen worden letterlijk 
groen gemaakt en er komen dingen op te staan als ‘100% 
recyclebaar’ of ‘Volledig biologisch afbreekbaar’, ook wanneer 
dat niet het geval is. Het hoofddoel van bedrijven is namelijk dat 
je altijd blijft consumeren. Het omgekeerde van duurzaamheid.

Als je ontkent dat klimaatverandering bestaat, is het heel 
begrijpelijk dat je je niet waagt aan een duurzame levensstijl. 
Er zijn ook mensen die erkennen dat het klimaat verandert en 
toch hun levensstijl niet aanpassen. Een dominant idee, eentje 
waarbij de nodige cognitieve dissonantie komt kijken, is het 
idee dat andere mensen het probleem wel oplossen. Ik heb 
daar zelf ook last van: nadat ik een klimaatdocumentaire heb 
gekeken, ben ik bijvoorbeeld onwijs gemotiveerd om me in te 
zetten, maar dat gevoel duurt nooit lang. Langzaam vervaagt 
het totdat het ergens achterin mijn hoofd is beland, om opnieuw 
tijdelijk opgewekt te worden door een protest of documentaire. 
Daar komt het nodige schuldgevoel bij kijken. Wanneer het 
weer op de voorgrond is, is het ook meteen duidelijk dat het 
voorheen op de achtergrond was. Als ik dan eindelijk de tijd heb 
om me te verdiepen in de kwestie word ik overmand door het 
gevoel dat ik als individu geen verschil kan maken. 

Het is moeilijk om hoop te houden en als individu je leven aan te 
passen voor het milieu wanneer je ziet dat er van uit de overheid 
minimale inzet wordt getoond en grote bedrijven zich alleen 
groen voordoen zonder werkelijk iets om het klimaat te geven. 
De gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor een hopeloos 
gevoel, het is als een groepsproject waar de helft van het team 
zich minimaal inzet. Zelfs als de overheid strenge maatregelen 
zou invoeren lijkt het onwaarschijnlijk dat mensen ze zullen 
opvolgen. Met zoiets simpels als een mondkapje dragen lijkt dat 
al niet te lukken. De ondergang van de aarde lijkt de laatste tijd 
steeds onvermijdelijker te worden en het is moeilijk vast te 
stellen waar je moet beginnen met veranderingen maken. 

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

Dag huis, 
dag tuin, dag 
leefbare wereld
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A l sinds 1974 wordt de komst van de mannenpil aangekondigd. 
Sindsdien zijn er vele studies en experimenten verricht naar 
hormonale anticonceptie voor mannen. Deze studies hebben 

middelen opgeleverd met minieme bijwerkingen. Het gaat om een 
mogelijke verlaging van het libido en lichte erectiestoornissen, maar 
deze bijwerkingen kwamen in relatief weinig gevallen voor. Deze 
minieme bijwerkingen staat in contrast met de vele bijwerkingen van 
de vrouwenpil die alom bekend zijn,  zoals een verlaging van het libido, 
gewichtstoename of afname, stemmingsstoornissen en borstkanker. 
Maar daarbovenop hebben recentelijke onderzoeken ook aangetoond 
dat de vrouwenpil kan zorgen voor een afvlakking van emoties en 
verminderde cognitieve vaardigheden. 

Het feit dat de vrouwenpil ernstige bijwerkingen heeft, en dat dit ook 
bijwerkingen betreft die vaak voorkomen, zorgt al sinds de jaren 70 
voor oproer onder feministen. Zij menen dat vrouwen stelselmatig 
een groter gezondheidsrisico lopen dankzij de ongelijke verdeling van 
anticonceptiegebruik. Dit heeft tevens sinds de jaren 80 geresulteerd 
in vele rechtszaken tegen farmaceuten die hormonale anticonceptie 
voor vrouwen produceren. Als reactie op deze ontwikkelingen is een 
kleine groep wetenschappers aan de slag gegaan met de ontwikkeling 
van de mannenpil. 

Waarom de mannenpil uitblijft 
Deze gang van zaken roept een hoop vragen op. Want waarom blijft de 
mannenpil uit? Waarom accepteren we als samenleving dat vrouwen 
systematisch een groter gezondheidsrisico lopen? Wat zijn de oorzaken 
hiervan? Ten eerste ziet de farmaceutische industrie geen markt voor 
de mannenpil, waardoor de pil niet geproduceerd wordt. Als er geld 
aan te verdienen viel, zou de mannenpil allang massaal geproduceerd 

De mythe 
van de 

mannenpil
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De productie van 
discoursen over seks, 
die een normatief 
onderscheid maakt 
tussen normaal en 
pathologisch, is in 
het leven geroepen 
om orde en normen 
te bewaren
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tot object van analyse te maken, maar óók tot doel van interventie. Het 
concept van populatie is een economische en politieke kwestie gewor-
den, waardoor vruchtbaarheid en voortplanting onderhevig zijn ge-
worden aan sociale controle en publieke en politieke discoursen. 

Moderne medische wetenschappen 
De medische wetenschappen hebben dus altijd een vorm van macht 
bezeten, en hebben via deze machtsstructuur veelvuldig discoursen 
over seks en reproductie geproduceerd en verspreid. ‘Modernity 
is characterised by the use of power-knowledge to intervene and 
control biological existence’, meent Foucault. Door kennis en macht als 
inwisselbaar te bezien onderstreept Foucault belangrijke implicaties 
voor de wetenschap en de productie van kennis. Het gevolg is dat de 
individuen binnen de medische wetenschap onbewust beïnvloed en 
gevormd zijn door discours en ideologie, wat weer een beperking 
van medisch onderzoek oplevert. Uiteraard kunnen deze dominante 
discoursen bestreden worden door individuen en gebeurt dit ook. De 
grootste kritiek op Foucault is dat er te weinig autonomie of agentschap 
wordt gegeven aan de individuele ontvanger van discours. Maar toch 
zien we dat, ook al zouden er groepen wetenschappers onderzoek 
gaan doen naar de mannenpil, er allerlei mechanismen zijn waardoor 
we niet uit de onderzoeksfase lijken te komen. 

Deze problemen zijn nog altijd aanwezig in de moderne medische 
wetenschappen; ervaringen van transgender personen die nog steeds 
hard moeten strijden om hun geslachtsverandering goedgekeurd te 
krijgen, vrouwen die nog steeds eindeloos bevraagd worden over hun 
seksuele leven bij het kiezen voor een abortus, of de categorisering 
van genderdysforie als een psychologisch probleem - hoewel dit 
laatste soms een psychische oorzaak kan hebben zoals een psychose, 
draagt de diagnose toch bij aan normatieve categoriseringen. Dit zijn 
allen voorbeelden waarin normatieve categorieën zichtbaar zijn als 
het gaat om sekse of seks. Onlangs is er een onderzoek verricht door 
de Universiteit van Toronto over de representatie van het vrouwelijke 

lichaam in biomedische wetenschappelijke teksten die de pil als 
onderwerp hebben. De bevindingen wijzen erop dat de ervaring van 
vrouwen nog steeds wordt gerepresenteerd als universeel, maar 
vooral dat zij in deze teksten nog steeds gereduceerd worden tot hun 
reproductieve capaciteiten. Dit heeft de verspreiding van gelimiteerde 
vormen van kennis over wat natuurlijk of gezond is als gevolg. 

Biologische sekse als construct
Sinds Simone de Beauvoir (1908 – 1986) stelde dat ‘one is not born, 
but becomes a woman’, bestaat er een breed gedeelde consensus over 
het constructivistische perspectief op gender. Gender wordt vaker 
wel dan niet op binaire wijze tegenover sekse geplaatst. Judith Butler 
(1956-) stelt echter dat zelfs biologische sekse eveneens discursief 
geconstrueerd is. In haar boek ‘Bodies that Matter’ (1995) stelt zij 
dat de categorie van sekse normatief is, en in lijn staat met dat wat 
Foucault het regulatory ideal noemt. Sekse functioneert volgens Butler 
niet alleen als norm, maar is ook onderdeel van sociale praktijken. 
Volgens Butler kunnen we sekse niet langer construeren als een 
lichamelijk gegeven, waarop het construct van gender kunstmatig 
wordt toegepast, maar als een culturele norm die de materialisatie van 
lichamen bepaalt. Het idee van het biologische, of het construct van 
wat biologische waarheid zou zijn, staat daarom niet los van of boven 
discours en ideologie. Constructen over het biologische zijn als het 
ware gepolitiseerd. 

Normatief Fantasma 
De mannenpil is verbannen naar de sferen van mythe en utopie omdat 
de oorzaken achter het uitblijven van dit middel abstract zijn en 
daardoor niet gemakkelijk oplosbaar of tastbaar. De situatie waarin de 
verantwoordelijkheid van anticonceptie ongelijkwaardig verdeeld is, 
met alle gevolgen ten dien, berust zich op een eeuwenlange 
ontwikkeling aan discoursen en ideologieën. Dit heeft de medische 
wetenschap en haar vruchten maar ook juist haar gebreken 
ongetwijfeld beïnvloed. De discoursen over seks hebben seks gemaakt 
tot middel voor het scheppen van orde door normatieve categorieën 
en ideeën te creëren over seks, reproductie, sekse en gender. Ook zijn 
deze onderwerpen iets heimelijks geworden, wat goed zou kunnen 
verklaren waarom een discussie zoals deze nauwelijks gevoerd is in de 
maatschappij. Enerzijds lijkt het alsof de samenleving niet ontkomt 
aan collectief nee zeggen tegen de mannenpil. Anderzijds blijven 
wetenschappers experimenteren en journalisten erover schrijven in 
een soort herhalende loop die geen doorbraak kent, omdat we 
inmiddels collectief niet meer geloven dat de mannenpil werkelijk een 
optie is. 

Deze problemen zijn 
nog altijd aanwezig in 
de moderne medische 
wetenschappen We wandelen over de dijk van 

Noord, maar slaan linksaf wan-
neer Chaja vertelt dat ze sinds 

kort een studio daar in de buurt heeft. ‘Wil 
je het zien? We kunnen ook daarheen wan-
delen.’ Al eerder zag ik intrigerende voor-
stellingen van Chaja, zoals Een gewicht van 
Tederheid.  Bij de voorstelling Te Midden 
Van Hier En Daar van afgelopen voorjaar 
werd ze na de net aangekondigde lockdown  
echter genoodzaakt haar proces te laten  
leiden door onvoorspelbaarheid en beper-
kingen. ‘Theater kan op veel verschillende 
manieren worden uitgevoerd, maar ik had 
van te voren nooit gedacht dat deze voor-
stelling over de menselijke binnenwereld, 
via zoom vorm zou krijgen. Eerst wilde ik 
een parade à la de kunstenaar William Ken-
tridge maken, van mensen die hun hoofd zijn 
vergeten en een disco waarin iedereen in 
zichzelf gekeerd vrijuit danst.’ Voor degenen 
die hem niet kennen; Kentridge is een Zuid-
Afrikaanse kunstenaar die bekend staat om 
zijn bijzondere animaties, houtskooltekenin-
gen en installaties die reflecties bieden op de 
‘buitenwereld’. Chaja verwijst in haar concept 
naar zijn filminstallatie van een eindeloze 

optocht van talloze figuren; More Sweetly 
Play the Dance. De voorstelling die ik afgelo-
pen maart zag, was alles behalve beeld. Het 
thema van haar voorstelling, “onze binnen-
wereld", werd ineens actueler dan ooit. ‘In 
repetities had ik mijn spelers gevraagd een 

kijkdoos te maken. Door de repetitie-vorm, 
die veranderde in intense, drie uur durende 
zoom-sessies, bleek dat de ruimte waarin we 
ons constant begeven ook een soort kijkdoos 
is, en dat die webcams van onze computers 

eigenlijk het gat van de doos zijn. Zo kwam de 
vorm op ons pad.’

Ons beste zelf danst in een 
banale wereld
Als ik vraag wie zij is, antwoordt ze in eerste 
instantie met stuntelende zinnen. Daarna 
vervolgt ze haar antwoord ineens vloeiend 
en vastberaden: ‘Ik zeg liever wat ik doe, 
waarmee ik bezig ben. Kijk, nu loop ik en ben 
ik een sigaret aan het aansteken. En als ik mij 
momenteel voorstel in mijn algemene doen, 
vertel ik als eerste dat ik filosofie studeer.’ 
Door corona ligt het theater natuurlijk een 
beetje op ‘zijn gat’ en daarnaast is Chaja pas 
haar moeder plotseling verloren – er  vliegt 
momenteel dus wel meer door haar hoofd. 
Toch is theater nog altijd  een dagelijkse be-
zigheid in haar gedachten, verzekert Chaja 
mij met een adem van prille wolkjes, door 
zowel de kou als van de sigaret. Ze zou graag 
een performance willen maken over de pa-
ringsdans van vogels. ‘Vogels laten altijd als 
eerst hun allermooiste veren zien; ze zijn 
zolang bezig met tonen hoe prachtig ze zijn, 
maar wanneer het mannetje dan bij de daad 
komt, gaat het ineens heel snel en drijven ze 

Hoe beweging en 
vergankelijkheid in 

theater zit, en zo theater 
in ons allemaal

Geen 
opvulling, 
maar alleen 
dat wat er is

IN GESPREK

Deze maand spreek ik met Chaja van Kollem; zij is theaterdocent, theatermaker en 
sinds afgelopen september student filosofie aan de UvA. We wandelen door Amsterdam 
Noord, in gesprek over onder andere haar voorstelling Te Midden van Hier en Daar, die 
afgelopen voorjaar te zien was via Zoom. Ze sloot met deze voorstelling haar opleiding 

Theaterdocent af en het werd een onverwacht succes. Chaja is een onderzoekende 
maker: ze werkt naar voorstellingen toe en  begint het proces vanuit thema’s die in 

haarzelf leven. ‘Theater is altijd in beweging en zo is dat ook wel binnen in mij’, zegt ze. 
‘Daarnaast is theater vergankelijk, zoals het gegeven “kill your darlings” en de  

schakeringen van de belevenissen. Dat is iets waar ik goed op gedij.’
Tekst /// Sofia de Valk    Beeld /// Katja Schraag



vliegensvlug weer uit elkaar.’ Ze zag dit beeld 
van dansende vogels uit de tropen eens op 
televisie, nog in de tijd dat ze veel uitging. In 
die nachtelijke uren zag ze veel herkenning 
van die ‘vogelse’ dans. ‘Iedereen, ook men-
sen, laten zich steeds van hun beste kant zien, 
maar uiteindelijk is het leven ook ontzettend 
banaal. We maken heel snel reclame, hopen 
dat het aanslaat, maar wie weet is ons werk 
straks gewoon een flop. En ja’, voegt ze uit-
beeldend met gespreide armen toe: ‘vogels 
zijn gewoon ontzettend mooi, al die kleuren. 
Je kunt super mooie beelden maken met kos-
tuums met veren, als een paradijsvogel. Daar 
geniet ik van.’ 

Straatscenes, fysiek 
onderzoek  en fantasie
Chaja's ideeën en fantasieën ontstaan vaak 
op straat. Scènes van voorbijgangers, zoals 
vooroverbuigende oude vrouwtjes, doen 
haar denken aan een gedicht dat ze vijf jaar 
geleden las. Er dringt zich dan een concept 
op, voor een voorstelling over de menselijke 
beperkingen die ons vooruit bewegen. Ze 
neemt mij mee in hoe ze direct een verhaal 
voor zich ziet: ‘over een ouder iemand en 

een jonge danseres met een blessure. Dan 
zouden we onderzoeken waar ons lichaam 
begint en waar ze ophoudt.’ Zo’n onderzoek 

naar de mogelijkheden om beperkingen, 
grenzen en kwetsbaarheden op te zoeken, is 
essentieel voor Chaja’s werk. De eindresulta-
ten zijn esthetisch gezien van hoge kwaliteit 

en roepen voor een ieder herkenning en ver-
binding op. Dit komt echter niet voort uit een 
klaarstaand script en het beeld dat zij eraan 
toevoegt. De processen ernaar toe zijn enorm 
fysiek en dynamisch. Bij eerste repetities met 
de bij elkaar gezochte spelers, die dan wel of 
geen speelervaring hebben, legt Chaja haar 
persoonlijke onderzoek over de thematiek 
op tafel en vraagt dan of haar spelers dat-
zelfde onderzoek met haar aan durven te 
gaan. Volgens Chaja’s visie komen ze alleen 
dan tot een universeel verhaal waar iedereen 
iets van zijn eigen leven zou kunnen zien:  
‘Ik start repetities altijd met een heftige 
work-out, waarbij spelers lichamelijk uitge-
put en leeg worden. Daarna geef ik ze direct 
een free-write opdracht, -waarbij men voor 
bepaalde tijd gewoon dient te schrijven wat 
in hen opkomt. Wanneer iemand lichamelijk 
zo geleegd is, heeft men een minder gefocus-
te blik op zichzelf, wordt eerlijker en toont  
makkelijker een kwetsbaarheid.’ Hieruit  
volgen gesprekken, die verder gaan dan  
een reflectie op wat iets zou moeten zijn, 
maar over elkaar echt zien. ‘Ik laat alles  
zijn in zo’n gesprek. De muur moet uit zich-
zelf vallen. Later vraag ik dan pas hoe ze het 
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We moeten 
voorkomen 
dat ieder op 
een eigen 
eiland komt 
te zitten

zouden vinden iets met die kwetsbaarheid te 
doen.’ 

We steken een drukke weg over, gaan een 
nieuw wijkje in en balanceren allebei even 
speels op de stoeprand. ‘Vinden mensen dat 
niet ongelooflijk eng?’, vraag ik. Chaja  lacht 
luidkeels; ‘Ja! Ieder proces stoppen heel 
veel van mijn spelers. Ze vinden het fucking 
heftig! Bij een van mijn eerste voorstellingen, 
gingen er in de eerste week al drie mensen 
weg!’ Maar ook dat is oké, betoogt ze. ‘Ik heb 
geleerd dat ik dingen vraag waar mensen 
zich nog voor schamen. Nu doe ik altijd met 
die eerste kwetsbare momenten mee. Ik 
doe de oefeningen zelf ook, om te laten zien 
dat mijn kwetsbaarheid gelijkwaardig is en 
dat niemand iets hoeft op te vullen. Geen 
opvulling, maar alleen dat wat er is, dat 
maakt iets, mijns inziens, het krachtigst.’ 

Wandelen met publiek
Wanneer ik vraag naar wat zij van en voor 
het publiek verlangt, antwoord Chaja op-
vallend genoeg in een vraagvorm. ‘Ja, het 
liefste wil je dat ze een soort medespelers 
zijn toch?’ Ik durf daar niet zo gauw iets over 
te zeggen, omdat ik mij kan voorstellen dat 
dat idee sommige mensen juist zou kunnen 
afschrikken. Maar bij haar uitleg blijkt het 
tegendeel; ‘Eigenlijk wil je dat het publiek 
er net zo makkelijk in kan stappen als de 
spelers, alleen dan met minder voorkennis, 
waardoor ze het voordeel hebben te mogen 
blijven zitten op een stoel. Maar ik vind het 
wel leuk als ze betrokken worden. Ik maak 
vaak scènes waarbij er toch iets van een 
verbinding wordt gevraagd doordat spelers 
bijvoorbeeld steeds oogcontact maken, door 
een stapje dichterbij te komen of aanvoelen 
of ze mensen mogen aanraken.’ 

Plotseling stoppen we voor een groot ge-
bouw, met een uitstekend en kleurrijk trap-
penhuis achter glas. We zijn al bij haar ate-
lier aangekomen, zonder enige keer over 
de richting te hebben gesproken. We lachen 
beide, maar ik meer verrast dan Chaja. ‘Ei-
genlijk, begeleid je zo ook je publiek. Dat is 
als wandelen. Je hoeft niet per se te roepen 
“hier links, daar rechts”, je kunt ook sturen 
via lichaamstaal en samen het verhaal vor-
men. Uiteindelijk heeft het publiek door hun 
interpretatie net zoveel invloed op de beteke-
nis van een voorstelling’. Het is zo ook niet de 
theaterzaal die Chaja mist, daar werkt ze so-
wieso niet zo vaak in. Theater kan op zoveel 
manieren, maar de verbinding die je maakt is 
noodzakelijk voor haar. ‘En dat mis ik vrese-
lijk. Dat contact met publiek, waardoor je an-

ders kan nadenken en nieuwe dingen vindt 
die je wilt doen en vertellen.’ Haar laatste 
voorstelling Te Midden Van Hier En Daar liep 
toevallig uit op een beladen vorm via Zoom. 
Maar het denken vanuit beperkingen, be-
perkt volgens haar het creatieve denken; ‘we 
moeten voorkomen dat ieder op een eigen 
eiland komt te zitten.’

We hebben tijd en durf voor 
nieuwe vergissingen
Rond de jaren 70 vond een soort revolutie 
plaats binnen de theaterkunsten, waarbij 
ruimte werd geëist voor nieuwe vormen 
van maken, experimenteren en performen. 
Sindsdien kennen we bijvoorbeeld de col-
lectieve werkwijzen en het locatietheater. 
Ik vraag Chaja of er naar haar idee niet zo-
iets mogelijk is als een nieuwe verschuiving 
binnen de kunsten. De beperkingen voor de 
theaterwereld bestaan natuurlijk niet alleen 
sinds corona. Chaja knikt hevig. ‘Oja, dat denk 
ik zeker. Maar als je een nieuwe vorm wilt, 
heb je de tijd nodig om dat te kunnen uitvin-
den. Ik heb  een hele sterke visie over dat er 
een bepaalde toenadering moet zijn.’ Zo geeft 
ze een voorbeeld van een inzicht op de pont. 
Ze vertelt met een enthousiaste lichaamstaal 
erbij over een man die vrolijk zong en danste 
op zijn eigen muziek. Alle mondkapjes om 
hem heen leken stil en star naar hem te kij-

ken. Tot hij galmend riep ‘Roep “hallo” als je 
voelt dat je leeft!’; toen bewoog plots de hele 
pont en riep iedereen terug; “hallo!’ ‘Ieder-
een genoot van zijn vrolijkheid, alleen door 
die mondkapjes zag je hun glimlach natuur-
lijk niet’, verklaart Chaja; ‘dat zet mij dan aan 
het denken over dat we een nieuwe manier 
moeten hebben die de stiltes ontregelt en 
emoties communiceert. Dat heeft tijd en durf 
nodig.’ Zo ook in het vakgebied van de kunst.

Daarnaast stopt Chaja in elk werk al haar 
persoonlijke hebben en houden. Hoe ze het 
ook wendt of keert; intimiteit, contact ma-
ken en kwetsbaarheid zijn eigenlijk altijd 
onderdeel van haar voorstellingen. Voor haar 
kunnen die thema’s zelfs in het onvermogen 
om tot dat contact te komen, een nieuwe es-
sentie geven aan een voorstelling. Als alles 
misloopt, kan dat stiekem heel interessant 
zijn. Echter is Chaja’s hebben en houden 
momenteel gevuld met een pijn die niet zo-
maar door te trekken valt. Vijf maanden ge-
leden verloor ze haar moeder plots. ‘Dat is 
zó groots, het zou bizar zijn als zoiets groots 
niet in mijn voorstelling doorgetrokken zou 
worden. Maar als ik het ga doen, wat heus zal 
gebeuren, is dat een heel zwaar proces. Dat 
grootse heeft ook grootse  tijd nodig.’ Ideeën 
heeft ze zeker, ze schetst een mobiele instal-
latie in haar enorme studioruimte, waar men 
brieven kan lezen en toevoegen. Toch vraag 
ik tijdens haar ontroerende uitbeelding of ze 
denkt dat dat kan; rouw delen. Verkeert rouw 
of verkeren intense gevoelens überhaupt niet 
altijd in een bepaalde eenzaamheid? ‘Ja en 
nee’, zegt ze al turend op de winkelende men-
sen op het Buikslotermeerplein. ‘Het heeft 
vaak te maken met vergissing. De vergissing 
dat de ander iets herkent in je emotie en dat 
je daar te lang in blijft hangen. Maar die ver-
gissingen zijn ook mooi.’ Ze parafraseert een 
boek over de taal van vergissingen. ‘Vergis-
singen kunnen hartverscheurend zijn, maar 
ook heel helpend. Het feit dat je elkaar niet 
begrijpt, terwijl je het over hetzelfde hebt, 
maakt iets tragisch en troostend tegelijk.’ Ook 
al zoekt Chaja die verbindingen heel bewust 
in haar werk, dat zijn dan ook maar schake-
ringen stelt ze; heel kleine momenten waarin 
de verhalen elkaar raken. ‘Daarna gaat ieder-
een toch weer naar zijn eigen huis. Dat is fijn, 
maar soms verdrietig.’

Veren, verdriet en 
dansfeestjes
Ik kijk naar haar en zie de overgang van 
buiten naar het warme binnen: het meisje 
met de baret en rood geworden wangen,  
verschrikkelijk sterk door haar constante 
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De vergissing 
dat de ander 
iets herkent 
in je emotie 
en dat je daar 
te lang in 
blijft hangen
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streven naar kwetsbaarheid en naar de kreu-
kels van tederheid in de wereld. De creatieve 
lijntjes van verbindingen die zij zo snel kan 
maken, lijken haar te redden in de plotse ver-
plettering van rouw te midden  van een 
maatschappij die in isolatie verkeert. ‘Nou ja, 
ik ben in mijn hoofd echt al op heel veel 
dansfeestjes geweest! Ik ken inderdaad veel 
fantasie’, lacht ze. Maar ze leest ook veel over 
rouw en leert dat het idee van die eenzaam-
heid van rouw al een ouder, maatschappelijk 
probleem was. De sociale omstandigheden 
die goed zijn tegen verdriet zijn heus niet on-

mogelijk. ‘Ook dat is een kracht toch? Dat je 
het niet weg stopt, maar juist vastpakt en be-
kijkt?’, vraag ik. Dat heeft ze te danken aan 
vrienden die haar hebben laten zien ‘dat het 
verdriet omtrent de dood van een ouder 
loodzwaar is, maar dat creativiteit niet op-
houdt bij rouw’, stelt ze. Ze vertelt over een 
theatertekst waar meerdere vrienden, die 
ook een moeder zijn verloren, veel aan heb-
ben gehad: Verdriet is het ding met veren, van 
Max Porter. Ze vertelt er dankbaar over, met 
anekdotes over toe-valligheden en troost. We 
dwalen beide van het gesprek af; ik hoor haar 

in gedachten verzonken zachtjes herinnerin-
gen opnoe-men, maar ik denk vooral aan het 
moment waar ons gesprek op de dijk mee 
begon. Hoe ze daar haar armen uitsloeg en 
vertelde een paradijsvogel te willen zijn. Cha-
ja leeft haar verdriet met veren.  

Voor een impressie van Chaja's 
voorstelling Te Midden Van Hier 
en Daar kun je terecht op 
www.coronaindestad.nl/
te-midden-van-hier-en-daar 
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Natuurlijk heeft een cynische, zwaarmoedige of een algehele 
zwartgallige levenshouding weinig nut. Maar het leven 
altijd maar tegemoet blijven lachen, terwijl het leven jou op 

momenten het vuur aan de schenen legt, zorgt ervoor dat natuurlijke 
menselijke emoties worden onderdrukt, met de nodige psychische 
langetermijngevolgen van dien.  

Kanker als ‘kans’
In 2009 schreef de Amerikaanse politiek activistische journalist en 
amateursocioloog Barbara Ehrenreich over dit eeuwige optimisme 
in haar boek Smile or die: How positive thinking fooled America & the 
world. Ze schrijft het boek vanuit haar eigen ervaring als borstkanker-
patiënt waarin ze door iedereen werd aangemoedigd vooral positief 
te blijven, oftewel ‘to see the glass as half-full, even when it lies shatte-
red on the floor.’ Ehrenreich benadrukt hoe deze ‘cult of cheerfulness’ 
verweven is met het Amerikaanse denken en sluimerende psycholo-
gische schade kan aanbrengen. Toen Ehrenreich met borstkanker ge-
diagnosticeerd werd, kwam ze al snel in aanraking met de grote Pink-
Ribbon beweging, waarin ‘patiënt’ en ‘slachtoffer’ verboden woorden 
zijn. De bijbehorende cultuur wordt gekenmerkt door vrolijkheid en 
strijdkracht. Die borstkankercultuur vol met intieme persoonlijke  
verhalen, zo merkt Ehrenreich op, negeert de vele negatieve  
gevoelens die bij de ziekte komen kijken, zoals woede, verdriet, pijn 
en onmacht. Daarentegen stelt het kanker voor als een ‘strijd, gevecht 
of oorlog’, die met maximale persoonlijke inzet en vooral een optimis-
tische houding overwonnen kan worden. Want, zo luidt de clichége-
dachte een positieve instelling stimuleert het immuunsysteem. Afge-
zien van een gebrek aan bewijs voor deze sterke wisselwerking tussen 
geest en lichaam, hebben kankercellen vrij weinig te maken met het 
immuunsysteem, zo stelt Ehrenreich die tevens een PhD celbiologie 
op zak heeft. Immers zijn kankercellen geen ‘vreemde indringers’ die 
vanuit het immuunsysteem bevochten worden, maar zijn het (al dan 
niet kwaadaardige) onderdelen van bestaande cellen in het eigen li-
chaam. 

Maar goed, baadt het niet dan schaadt het niet, hoor ik je denken. In 
het geval van positief denken gaat dit helaas niet altijd op. Want, in de 
immer strijdkrachtige borstkankercultuur, betekent een terugkeer van 

kanker automatisch een gebrek aan doorzettingsvermogen en positief 
denken. Victim blaming vormt, zoals Ehrenreich ook aangeeft, een 
tweede ziekte die flink op kankerpatiënten kan drukken.

Zodra je de status van ‘survivor’ bereikt hebt, heerst de mantra dat 
je een beter, krachtiger, gelukkiger en mooier mens bent die boven-
dien de gouden kans heeft gekregen om het leven in te richten met 
die dingen die er ‘echt’ toedoen. En dit geldt niet alleen voor kan-
kerpatiënten, maar voor ‘survivors’ in de breedste maatschappelijke 
zin: van de wegbezuinigde vijftiger die zijn werkloosheid ziet als een 
‘groeiproces’ naar een betere baan of een glansrijkere nieuwe levens-
fase, tot een jonge moeder die met haar kinderen ontsnapt uit een ge-
welddadige relatie en vervolgens niet bij de pakken neer gaat zitten, 
maar haar ellendige verleden omarmt en omzet in positiviteit en le-
venslust. Alhoewel Ehrenreich zich met name richt op de Amerikaanse 

Lach je geen ongeluk
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Ieder individu is zijn 
of haar eigen kleine 
heilige en er heerst 
een obsessie om zo 
diep mogelijk tot deze 
nieuwe God door te 
dringen

We weten het allemaal: we leven anno 2021 in een tijd van het mogelijke, 
het maakbare en vooral het eeuwige streven naar succes en perfectie. 
Als studenten zwoegen we voor dat papiertje en zoeken ondertussen 

voortdurend naar bevestiging; we streven er naar het betere, het hogere en 
het maximale uit onszelf te halen. Met de eeuwige gedachte dat wanneer 
je niet opgeeft, maar in je droom en vooral in jezelf blijft geloven, lijken 

potentiële beren op de weg alleen maar gevaarlijker. 
Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Bob Foulidis
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moraal van blijven lachen, zie ik dat het positieve denken ook in onze  
(veronderstelde) nuchtere Nederlandse levenshouding zichtbaar is. 

Kijk maar eens een avondje The Voice of Holland waarin de twee mi-
nuut durende audities altijd worden voorafgegaan door een sterk, 
veelal emotioneel persoonlijk verhaal. Dit verhaal, of het nu een ziekte, 
overlijden, stemproblemen of depressie betreft, maakt de kandidaat in 
kwestie sterker en zelfverzekerder. Zo ontving de 20-jarige kandidaat 
Job bij zijn eerdere deelname aan het programma kwetsende haatre-
acties over zijn geaardheid. In het gesprekje voorafgaand aan zijn The 
Voice-revanche vertelde hij dat hij de reacties kon ‘ombuigen naar iets 
positiefs, want iemand vindt me blijkbaar interessant genoeg om te 
reageren.’ Presentator Martijn Krabbé noemde het vervolgens ‘een 
goede les voor iedereen hoe om te gaan met reacties op sociale media.’ 
Het moet niet gekker worden.

Het heilige individu
Het moderne westerse motto van ‘what doesn’t kill you makes you 
stronger’ of nog erger: ‘when life gives you lemons, make lemonade’ 
is onontkoombaar verstrengeld in ons denken, doen en laten en 
komt voort uit een bredere en historische calvinistische moraal. Deze 
moraal van ‘hard werken loont’ en spaarzaamheid en investeren 
in jezelf is essentieel om uiteindelijk dat felbegeerde plekje in de 
hemel te bemachtigen. Sinds de opkomst van het kapitalisme is dit 
echter langzamerhand overgeslagen naar een wereldse vorm van 
individualisme, waarbij je als individu volledig eigendomsrecht over 
je leven hebt. Waar je als 17e -eeuwse protestant bij tegenslagen altijd 
nog op God kon terugvallen, die als almachtig en goedaardige geest 
over je waakte, heeft de moderne positivist alleen zichzelf en zijn eigen 
zogenaamde bovenaardse geest. 

In feite leven we vandaag de dag voor dit nieuwe soort goddelijk 
wezen, oftewel het ego. Ieder individu is zijn of haar eigen kleine 
heilige en er heerst een obsessie om zo diep mogelijk tot deze nieuwe 
God door te dringen. We worden opgevoed met de gedachte dat we 
met genoeg zelfontplooiing en kritische en onderzoekende ogen naar 
binnen uiteindelijk tot ons ‘authentieke zelf’ komen. Met mindfulness, 
meditatie of een intensieve retraite boordevol zelfreflectie, denken we 
tot een bepaalde objectieve zelfkennis te komen die als vermeende 
voorwaarde voor geluk en succes dient. Hierbij lijken we te vergeten 
dat authenticiteit, voor zover dit al wezenlijk bestaat, zich gaandeweg 
het leven vertoont. Zoals filosoof Coen Simon in zijn persoonlijke 
essay Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden (2011) aangeeft is 
zelfreflectie geen middel tot ‘ons ware zelf’ maar eerder een manier om 
de vreemde wereld te behappen. Simon geeft op een beeldende wijze 
aan dat de zoektocht naar je ware zelf als dansen in een tangosalon is: 
'Voordat er muziek klinkt, is er een zaal vol mensen. Alle mensen in 
de zaal verdwijnen karakterloos in de massa die wacht op de muziek. 
Zodra er muziek klinkt en de zaal in actie komt, wordt iedereen 
weliswaar opgenomen in dezelfde maat en dezelfde cirkelbeweging, 
maar toch verschijnen ineens alleen nog maar individuen. Mensen met 
een eigen manier van dansen; vele authentieke tango’s. Laten we zo 
onszelf zijn. Geef je over aan het ritme van de wereld en word wie je 
bent' (Coen Simon, 2011).

Hongerig naar antwoorden
De afgelopen vier jaar, zo berichtte de NOS onlangs, is er nog nooit 
zoveel naar astrologie gegoogled als nu. Vooral jongeren zoeken naar 
antwoorden op vragen over hun liefdesleven of carrière en verliezen 
zich in malafide horoscopen en readings. In een verdiepende video van 

NOS Stories wordt het zogeheten Barnun-effect –de menselijke neiging 
om een algemene en vage beschrijving als typisch en kenmerkend 
te interpreteren– geestig blootgelegd wanneer verschillende 
voorbijgangers op straat allemaal precies dezelfde horoscoop 
voorgelezen krijgen, die natuurlijk o zo herkenbaar is. 

Ongeacht of astrologie nu nonsens of waarachtig is: het is kenmerkend 
voor het onbehagen van het hedendaagse individu en de honger naar 
antwoorden. Zoals Simon in zijn essay aangeeft, is de samenleving van 
nu historisch gezien betrekkelijk nieuw en afwijkend, en het is vol-
komen logisch dat mensen twijfelen aan zichzelf en de samenleving. 
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N a tweeënhalf jaar verlaat ik mijn kleine studio in Oost 
om met mijn vriendin samen te gaan wonen. Omdat 
we vanwege corona liever niet teveel mensen willen 

vragen om te helpen, hebben we wellicht wat overmoedig 
besloten om met zijn tweeën de klus te klaren.

Om al onze spullen te verhuizen hebben we een busje gehuurd. 
Ik wist niet dat ik zoveel spullen had: waar heb ik al die rommel 
voor nodig? Helaas geldt dit niet alleen voor mij… We zijn 
daarom blij dat de bus groot is – hoewel ik daar later op de dag 
heel anders over denk – en laden hem in een uur vol. 

In mijn hoofd zie ik ons alle spullen al naar de derde verdieping 
sjouwen, maar helaas gaan mijn gedachten sneller dan onze 
spullen. Eerst moeten we de halve vrachtwagen nog door de stad 
zien te manoeuvreren. Het is vandaag rustig op straat en ik heb 
al jaren mijn rijbewijs, dus dat komt vast goed. Ik start de auto, 
zoek onderweg meermaals tevergeefs naar de binnenspiegel, 
maar na een kwartier rijd ik wonderwel zonder kleerscheuren 
en met zweethanden onze nieuwe straat in. 

Nu nog een parkeerplek vinden. Aan de overzijde van de smalle 
straat is een ruime parkeerplaats, maar die is onhandig voor het 
uitladen van de overvolle bus omdat we dan steeds de straat 
over moeten steken. Aan onze kant van de straat is ook een plek. 
Daarvoor moet ik wel schuin achteruit inparkeren en moet de 
neus van de auto in de richting staan van waar we vandaan 
komen. Ik twijfel, maar besluit het erop te wagen. Na drie keer 
steken bevind ik me tot mijn schrik in een benarde positie 
en begint er een file achter mij te ontstaan. Precies wanneer 
mijn gemoedstoestand verandert van bezorgd naar wanhopig, 
springt er een UPS-postbezorger voor de bus die druk begint te 
gebaren. Ik open het raam en hoor: ‘Draaien! Draaien! Helemaal! 
Achteruit!’ 

Met beide handen grijp ik deze reddingsboei aan en draai uit 
alle macht aan het stuur. Wanneer ik slechts enkele centimeters 
achteruit ben gereden, geeft hij me dwingend een stopteken en 
rent naar de voorkant van de bus. ‘Nu vooruit, vooruit!’ Deze 
cyclus herhaalt zich een keer of vier. In opperste concentratie 
volg ik zijn instructies, wetend dat ik me geen fouten kan 
veroorloven. Ik hoor een auto toeteren, maar besteed er 
geen aandacht aan: ik moet de aanwijzingen van mijn redder 
in nood haarfijn opvolgen. Want wanneer ik bij de vijfde 
manoeuvre opgejaagd en gespannen de auto niet meteen 
in de achteruitstand krijg, slaat hij op de motorkap en roept: 
‘Achteruit!’ 

Plots sta ik op de juiste plek. Terwijl ik een zucht van verlichting 
slaak, stap ik met trillende benen uit om de man te bedanken, 
maar hij is alweer bezig met het bezorgen van een pakketje en 
grijnst naar me vanuit de verte. We beginnen de bus uit te laden. 
Wanneer ik weer een beetje tot rust ben gekomen, word ik 
opeens overmeesterd door paniek. Dit was slechts de eerste 
helft van de beproeving: onze straat is een eenrichtingsstraat. 

Tekst /// Max Rensink    Beeld /// Dorota Dabrowska
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COLUMN MAX

Spiritualiteit of levenskunst in welke vorm dan ook biedt wellicht even 
houvast, vooral in een onzekere en lastige pandemietijd, maar lijkt op 
lange termijn niet effectief voor meer zekerheid of levensgeluk. Simon: 
'Nieuwe spiritualiteit biedt geen geborgenheid aan allen, maar legt ie-
dereen aan een persoonlijk infuus met een unieke dosis zingeving. Dat 
werkt hooguit verslavend: het effect is van korte duur, de behoefte aan 
zingeving is onbeperkt.’

Net als onze continue positieve houding, heeft de zingevingszucht waar 
Simon op doelt een verborgen neveneffect: wanneer je niet in balans 
bent, niet weet wat je wil, of je jezelf niet kan ‘vinden,’ lijk je ergens 
aan te lijden. Het ongenoegen dat je als individu geen aansluiting kan 
vinden op de wereld wordt als aandoening voorgesteld. Zelfreflectie en 
‘graven naar jezelf’ kan zeker tot op bepaalde hoogte nuttig zijn, maar 
tegenwoordig lijkt het, samen met een steevaste positieve houding, de 
motor te worden van ons individuele bestaan. 

De afgelopen tijd wordt er volop gespeculeerd over wat er na corona 
komen gaat. Men spreekt over een nieuwe Roaring Twenties en het 
World Economic Forum stevent af op een Great Reset waarin de 
miljarden die worden geïnvesteerd voor economisch herstel op een 
slimme, verantwoorde en rechtvaardige manier bijdragen aan een 
betere wereldeconomie. Een soort kapitalisme 2.0 met meer 
inkomensongelijkheid, meer duurzaamheid en minder tegenstellingen 
in de samenleving. In bepaald opzicht lijkt dit ook een vorm van 
positief denken, desondanks is het een goed en mooi streven. Want ja, 
het moderne kapitalisme en het neoliberale marktdenken zijn klote. 
Sinds de financiële crisis in 2008 staan we erbij en kijken ernaar, maar 
van wezenlijke stappen vooruit kan niet worden gesproken. Natuurlijk 
begrijp ik dat grote en systematische veranderingen in de economie en 
de maatschappij niet binnen één of twee een decennia voor elkaar 
gebokst zijn, daar zijn nieuwe generaties voor nodig. Wel ben ik er 
stellig van overtuigd dat die veelbelovende reset-knop die we met z’n 
allen willen indrukken vraagt om een collectieve nieuwe mindset. 
Hiervoor zijn collectieve nieuwe normen nodig die vertellen dat we als 
individu echt niet het bijzondere centrum van de wereld staan en dat 
we ook echt niet altijd hoeven te lachen en door te zetten, maar dat 
falen en negatieve gevoelens doodnormaal zijn. Idealen en dromen zijn 
leuk. Gemixt met wat scheutjes rationaliteit, relativering en nuchter-
heid worden ze alleen maar leuker. 

Die veelbelovende 
reset-knop die we 
met z’n allen willen 
indrukken vraagt 
om een collectieve 
nieuwe mindset



Sinds mensen huizen hebben, zijn er huisdieren geweest. Sinds het begin van de  
samenleving hebben mensen dieren aangeschaft om praktische functies te vervullen.  
Honden moesten jagen en de wacht houden, katten doodden de muizen, en de kippen 

op het erf mochten alleen het huis in wanneer ze aan de beurt waren om opgepeuzeld te 
worden. Deze dierlijke taken in het belang van de mens zijn er uiteraard nog steeds, maar 
door de jaren heen zijn er ook nieuwe vacatures op de banenmarkt voor gedomesticeerde 

dieren aan toegevoegd. We hebben het trainen van honden nu zo goed onder de knie dat we 
ze kunnen leren om bommen op te sporen of om mensen met een fysieke beperking bij te 
staan. Wedstrijdsport en schoonheidscompetities hebben ook de kop opgestoken maar de 

grootste taak die de meeste huisdieren toebedeeld krijgen, is die van gezelschapsdier.
Tekst /// Teske Wortman    Beeld /// Dorota Dabrowska
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Van muizenjager 
tot Instacat 

Relatie tussen mens en dier
Tot de industrialisatie waren paarden van groot belang in de 
Westerse wereld. Vooral voor het vervoer en de oorlogsvoering was 
het nobele tos onmisbaar. Hoewel de cavalerie nog steeds bestaat 
wordt het alleen ingezet voor ceremoniële doeleinden. Paarden in 
het werkveld kun je nu eigenlijk alleen nog zien bij politie te paard. Ze 
zijn nu vooral voor sport, luxe en tijdrovend vermaak. Van ridders te 
paard tot de paardenmeisjes van vandaag: mensen kunnen paarden 
maar niet met rust laten.

Door de jaren heen is de relatie tussen mens en huisdier erg 
veranderd. Het is niet langer slechts een praktische relatie, de band is 
emotioneel geworden. Het huisdier wordt gezien als een volwaardig 
gezinslid of een goede vriend. Uit onderzoek blijkt zelfs dat we onze 
huisdieren vaker knuffelen dan onze geliefden. De onvoorwaardelijke 
liefde van een dier maakt dat baasjes een verbintenis vormen met 
het dier die veiliger en stabieler voelt dan een relatie met een mens. 
Dieren zijn afhankelijk van hun baasjes en kunnen niet terug praten, 
dit is een dynamiek waarbij velen zich op hun gemak voelen. Soms 
zien we dieren ook een beetje als onze medemensen. We schrijven 
ze menselijke kenmerken toe: “Vat het niet persoonlijk op hoor, 
Vlekje is nogal arrogant” of “Hij pakt zo het eten van je bord, het 
is echt een brutaal beest”. In de literatuur is deze unieke vorm van 
liefde niet onopgemerkt gebleven. Schrijfsters Maartje Wortel en 
Alma Mathijssen schreven beiden boeken over het vreemde bestaan 
van huisdieren. Roald Dahl schreef tientallen jaren geleden al over 
de band tussen huisdier en baasje in zijn korte verhaal Ieorg Idur, 
waarin een man de liefde van zijn buurvrouw wint door middel van 
haar schildpad.  

Katten, honden en vissen zijn in Nederland de kwantitatieve koplo-
pers; al duizenden jaren houden we deze dieren in huis. Waar som-
mige dieren heel geliefd zijn, zijn anderen streng verboden. Exotische 

en bedreigde diersoorten mogen niet als huisdier gehouden worden, 
omdat alleen professionals voor bepaalde dieren mogen zorgen. Een 
grote hoeveelheid dieren, zoals de meeste slangen en schorpioenen, 

Het huisdier wordt 
gezien als een 
volwaardig gezinslid 
of een goede vriend. 
We knuffelen ze 
zelfs vaker dan onze 
geliefden 

zijn bovendien te gevaarlijk om in huis te houden. Er zijn ook dieren 
die exotisch, bedreigd en gevaarlijk zijn, driedubbel verboden dus. 
Hoewel de wetten strenger worden, is het niet heel lang geleden dat 
het nog de normaalste zaak van de wereld was om dieren af te rich-
ten om ze te laten optreden in circussen. In veel landen is het nog 
steeds mogelijk om met een zwaar verdoofde tijger op de foto te gaan 
of om een ritje te maken op een geboeide olifant. 

De geestelijke en lichamelijke invloed van 
huisdieren
Dieren hebben veel meer te bieden dan alleen gezelligheid. De sterke 
emotionele band die mensen met hun huisdieren opbouwen blijkt 
eigenlijk, net als in de tijd van waakhonden en muizenjagende kat-
ten, ook een praktische functie te vervullen. Tal van wetenschap-
pelijke onderzoeken wijst erop dat het hebben van 
een huisdier kan zorgen voor een verbetering in de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het hebben 
van een huisdier kan klachten van angst, eenzaam-
heid, stress en depressie verminderen. Sommige 
functies verschillen van dier tot dier: bij het voorzien 
in de menselijke behoefte om aangeraakt te worden, 
is het hebben van een hond nuttiger dan het hebben 
van een goudvis. De keerzijde van de sterke band is 
dat het overlijden van een gezelschapsdier dikwijls 
leidt tot stress en verdriet. 

Dieren hebben niet alleen een positieve invloed op 
mensen, hetzelfde geldt andersom. Uit onderzoek 
blijkt dat verwaarloosde of mishandelde dieren 
zich depressief kunnen voelen en trauma’s kunnen 
ontwikkelen. Slechte huisdiereigenaren veroorza-
ken schade die veel meer beïnvloedt dan alleen de 
pijn die ze hun verwaarloosde of mishandelde dier 
bezorgen. Dieren die ontsnapt of vrijgelaten zijn 
kunnen verwilderen. Verwilderde dieren hebben in-
vloed op de natuur en op andere diersoorten. Zwerf-
katten zorgen voor grote aantallen aan dode vogels, 
amfibieën en hagedissen.

Instagram
In de laatste tien jaar is er een nieuwe commerci-
ele markt voor huisdieren ontstaan: de influencer! 
Instagram is een hotspot voor huisdierenliefheb-
bers; #petsofinstagram heeft meer dan 40,5 miljoen 
posts. Als je door de hashtag heen scrollt, word  je 
overladen met puppies en kittens, de een nog schat-
tiger dan de ander. Baasjes maken een account aan 
voor hun hond of kat om grappige foto’s van ze te 
posten en hun lieftallige viervoeter met de wereld te delen. De be-
schrijvingen onder de berichten zijn meestal geschreven vanuit het 
perspectief van het dier, vaak met opmerkingen over de mensen in 
de foto. Er bestaan zelfs accounts waarop het leven van gedomesti-
ceerde vossen, eekhoorns en wasberen te volgen is.

Online zie je ouders die helemaal gestoord worden van alle tijd die 
ze met hun kinderen door moeten brengen terwijl mensen met 
huisdieren dolgelukkig posten over alle tijd die ze samen met hun 
dier kunnen doorbrengen. Sinds de lockdown zijn de dierenaccounts 
een stuk actiever geworden. Wanneer je de hele dag thuis zit met 
een aandacht vragend dier, zit er soms simpelweg niks anders op 

dan een fotoshoot. De meeste huisdieren-accounts hebben maar 
een handjevol volgers –waarvan de overgrote meerderheid andere 
huisdieren-accounts of familie en vrienden van de baasjes zijn– maar 
een paar speciale dieren zijn echte influencers met miljoenen volgers. 
De drie grootste online beroemdheden zijn ‘Doug the Pug’ met 4 
miljoen volgers, ‘Nala Cat’ met 4,3 miljoen volgers en de ongelofelijk 
schattige pomeranian Jiffpom is veruit de populairste hond op het 
internet met maar liefst 10,5 miljoen volgers. Ze zijn zo beroemd 
dat ze branddeals krijgen en op de foto gaan met celebrities als 
Ariana Grande, Rihanna en Zendaya. Huisdieren van beroemdheden 
trekken tevens ook vele Instagramharten. Ze hebben niet miljoenen 
volgers zoals hun ouders of professionele dierlijke influencers, maar 
van een schamel aantal volgers is niet te spreken. Met 381 duizend 
volgers zijn Normie en Bambie Jenner, de honden van Kylie Jenner, 

de bekendste celebrity huisdieren op Instagram. Het mopshondje 
van Lady Gaga genaamd Miss Asia eindigt op de tweede plaats met 
222 duizend volgers. Fashiondiva Neville Jacobs, modieuze hond 
van Marc Jacobs, eindigt met wellicht de meest stijlvolle foto’s op de 
derde plaats met 196 duizend volgers. 

De ontwikkeling van de relatie tussen mensen en sommige dieren 
die over de jaren heeft plaatsgevonden roept vragen op over de 
toekomst. Op wat voor onvoorziene manieren zullen mensen en 
dieren zich in de toekomst tot elkaar verhouden? 

ESSAY
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Een klacht afkomstig van een student Frans over een docent dateert uit 
2017, maar het proces kent nog altijd geen eind. Uit een NRC-artikel van 16 
december 2020 met de titel ‘De wrange afloop van een #metoo-klacht bij de 

UvA’ wordt opnieuw pijnlijk duidelijk dat het institutionele probleem van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag nog altijd wordt overschaduwd. Het 
kan niet bij de kern worden aangepakt, door onder andere een gevoel van 

onveiligheid en onrecht van studenten aan de UvA, omtrent ongewenst gedrag. 
Tekst /// Sofia de Valk    Beeld /// Inge Spoelstra

De schrijnende seksuele handelingen tussen docent en stu-
denten, zoals beschreven in het NRC-artikel, gaan alle per-
ken te buiten. Het artikel komt terug op het proces uit 2017 

van een officiële klacht van een student aan de Faculteit Geesteswe-
tenschappen, wegens haar ervaring van grensoverschrijdende intimi-
teit bij een docent Frans. De klacht leidde in eerste instantie tot een 
hoorzitting, maar door de lange duur van het proces en de eenmalig-
heid van een officiële klacht, werd haar aanklacht niet geheel gegrond 
verklaard. Het gebrek aan bewijs zette zijn woord tegenover het hare 
en consequenties of aandacht voor het institutionele probleem zijn 
onder het tapijt geveegd. De docent kreeg één enkele waarschuwing 
en bleef lesgeven; verder is er haast geen woord aan vuilgemaakt. Tot 
afgelopen jaar, toen aan het licht kwam dat er geen nader onderzoek is 
gedaan, ondanks de officiële klacht en het feit dat er meer meldingen 
waren van studenten die zich in de klachten herkenden. De gedetail-
leerde beschrijving van de afgelopen drie jaar in het artikel, maakt dui-
delijk dat bespreekbaarheid en gevoel van veiligheid nog ver te zoeken 
zijn aan de UvA. De Facultaire Studentenraad strijdt voor verandering 
van de klachtenprocedures en functies, maar ook het taalgebruik is 
van belang voor een eerste opening van een publiek gesprek. 

In het bovengenoemde artikel staan citaten uit de hoorzitting van 8 
november 2017, waarin metaforisch de heksen van Salem wordt 
aangehaald en de studente ‘klaagster’ wordt genoemd. Wanneer 
iemand zonder bezit van juridische kennis, over zo’n ingrijpend  
thema leest en in het artikel woorden als ‘klaagster’ en mythische  
figuren worden gebruikt, lijkt een einde van dit universele probleem 
alleen maar ontoegankelijker en verder af te drijven dan iemand zou 
willen. 

Een omgedraaide klopjacht
In het verslag van de hoorzitting valt te lezen: ‘Hij [de Franse docent in 
kwestie] geeft aan dat de beschuldigingen hem doen denken aan een 
verhaal, de heksen van Salem, waarbij in eerste instantie één meisje 
de duivel ziet en daarna steeds meer meisjes de duivel zien (Verslag 
hoorzitting, 8 november 2017).’ Dat dit soort argumenten blijkbaar 
overtuigend kunnen zijn in de rechtbank verbaasde mij. Zelf houd ik 
van poëtisch taalgebruik, lange zinnen en metaforische verwijzingen, 
maar om een tegenpartij in de rechtszaal te verwijten een ‘heks van 
Salem te zijn’ doet mij ineenkrimpen van misplaatstheid. 

Salem is een klein Amerikaans stadje dat in 1692 nog een Engelse ko-
lonie in New England was. Dat jaar startte er in februari een periode 
van processen en klopjachten rondom zogenaamde heksen. Elizabeth 
Parris en Abigail Williams, twee jonge meisjes van negen en elf jaar 
oud, hoorden van een Caribisch-Indonesische buurvrouw, Tituba Boy-
er, verhalen over tovenarij en onbekende gebruiken. De twee meisjes 
kregen een schuldgevoel jegens zowel het dorp als de buurvrouw, aan-
gezien de gedachten en handelingen die ze leerden hun intrigeerden, 
terwijl ze zich bewust waren dat deze verboden waren. Ze begonnen 
wartaal uit te slaan en zich ongekend te gedragen, inclusief gillen en 
vreemde lichaamshoudingen. Men beschreef het als wat men nu als 
psychotische en/of epileptische buien zou zien, waarbij agressie en 
wanen leken te woeden. Destijds nam de dorpsarts een fysieke test 
af, die geen verklaring bood. Beiden werden behekst verklaard. Er 
werd een heksenvervolging in gang gezet, waarna de jonge meisjes 
verschrikt naar drie oudere buurvrouwen wezen, met wie ze weleens 
spraken. Als eerste werd Tituba terechtgesteld, maar snel volgde het-
zelfde lot voor Sara Good en Sarah Osbourne. Binnen een jaar werden 
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in het dorp maar liefst 24 mannen en vrouwen beschuldigd van hek-
serij, die elkaar net zo beschuldigden ofwel zichzelf probeerden te ver-
dedigen. Allen werden veroordeeld en daarna opgesloten, opgehangen 
of verdronken.

Dit is een historisch verhaal dat uitgaat van aannames uit het verleden 
die wij nu bijgeloof of een mythe zouden noemen. Maar bijgeloof of 
mythe; angst door onwetendheid van destijds was het zeker. Want ook 
in het dorpje Salem, dat nu Danvers heet, zijn de terechtstellingen mis-
schien onmogelijk terug te draaien, maar ze zijn later onterecht ver-
klaard. In 1954 eisten sommige afstammelingen van veroordeelden 
zelfs een wettelijke verklaring om met de ontwikkelde kennis ook hun 
naam te laten zuiveren. Er werd een wet aangenomen die alle ooit-van-
hekserij-beschuldigde-mensen onschuldig verklaarde. 

Nu we weten dat heksen niet bestaan
De student bleek volgens het NRC-artikel, na de niet-erkende en daar-
door des te meer traumatiserende ervaringen, haar leefomgeving te 
hebben moeten veranderen. Ze verhuisde naar een andere stad en 
koos een nieuwe studierichting; de rust in Amsterdam en leerlust voor 
de studie Frans kon niet meer terugkeren. Toen aan het licht kwam dat 
decaan Fred Weerman niet adequaat heeft gehandeld in de afgelopen 
jaren en hij haar weer moest benaderen vanwege de nieuwe aandacht, 
het onderzoek en de publicatie van de zaak, moest haar leven opnieuw 
overhoop gehaald worden. Een reden die gegeven wordt voor het niet 
eerder verdiepen van de zaak, is het gebrek aan officiële klachten. Dit 

wil zeggen dat er niet meer studenten waren die hun ervaringen durf-
den te delen onder vermelding van hun naam. Er kan geen diepteon-
derzoek plaatsvinden als een klacht anoniem is. Er zijn minstens vijf-
tien studenten die hebben gezegd zich in de ervaringen van de student 
te herkennen, maar geen van hen voelt zich veilig of gerechtvaardigd 
genoeg om zijn anonimiteit op te geven. 

Wat mij betreft had dit de eerste aanleiding moeten zijn voor een 
onderzoek naar de veiligheid en ruimte die studenten voelen aan 
een universiteit. Dat anno 2020/2021 studenten, op zoek naar hun 
identiteit en aan het begin van hun carrière, ervaringen opdoen van 
seksueel misbruik is een akelig gegeven. Helaas is dit seksueel over-
schrijdend gedrag onderdeel van een maatschappelijk probleem dat 
tijd, ruimte en aandacht nodig heeft om te veranderen. Maar dat stu-
denten het vertrouwen in zichzelf en de omgeving blijven houden om 
hierover te spreken, is vooral verantwoordelijkheid van de universi-
teit. Als er sprake is van angst voor schade aan de carrière, schaamte 
of beschuldiging van valse claims, is dit kwalijk voor de geborgenheid 
die een leeromgeving hoort te bieden en kan dat alleen van binnen-
uit het instituut verbeterd worden. De Facultaire Studentenraad van 
Geesteswetenschappen (FSR FGw) strijdt voor het aftreden van de-
caan Weerman, aangezien hij niet in staat is gebleken deze belangen te 
waarborgen voor studenten. Het probleem van de klachtenprocedure 
is niet alleen dat één melding van misbruik niet genoeg is, maar dat de 
klachtenprocedure niet veilig en toegankelijk genoeg voelt. 
 
Nu dit onderwerp in de aandacht staat, moet er ook gewaarborgd 
worden hoe dit soort gevoelige onderwerpen onder woorden worden 
gebracht, maar ook wat voor verschillende interpretaties kunnen ont-
staan. Naast de middeleeuwse metafoor over heksen, staat in het NRC-
artikel hoe de ‘klaagster’ zich een aansteller voelde omdat zij immers 
niet was verkracht. Dit zijn woorden uit het verslag van de hoorzitting 
van de UvA-klachtencommissie, die in juridische termen gezien correct 
zijn. Dit artikel is echter een artikel voor een breed publiek. ‘Klaagster’, 

Het probleem van de 
klachtenprocedure 
is niet alleen dat 
één melding van 
misbruik niet genoeg 
is, maar dat de 
klachtenprocedure niet 
veilig en toegankelijk 
genoeg voelt

23Februari 2021

OPINIE



A ls je het menig kroeg- of cafébaas 
zou vragen, krijg je al snel de namen 
Heineken en Amstel te horen 

als typische Amsterdamse bierbrouwers. 
Iedereen kent de statige brouwerij van 
Heineken op de Stadhouderskade. Maar 
nieuwkomers als Brouwerij ’t IJ en Gebrou-
wen door Vrouwen doen zeker niet onder 
aan deze grote namen. Voordat ik me op de 
grote en kleine namen ga storten, duik ik in 
de Amsterdamse historie van deze goudgele 
dorstlesser. 

Drink met mate (?)
Al in de dertiende eeuw was Amsterdam een 
handelsstad waar dankzij de vele waterwe-
gen kon worden gehandeld in onder andere 
haring, maar ook bier. Het bleef eerst bij 
handel en import. Zelf bier brouwen kwam 
moeizaam op gang. Voornamelijk omdat we 
in die tijd genoeg hadden aan bier uit het 
buitenland, vooral Duitsland. Bovendien 
was de kwaliteit ervan beter dan de onze. 
Het credo ‘drink met mate’ gold destijds 
nog niet: zo werd er vermoedelijk tussen de 
250 en 400 liter bier per persoon per jaar 
gedronken, ook door kinderen. Echter niet 
met het percentage zoals we dat nu kennen, 
maar in verdunde vorm. 

Pas in de zestiende en zeventiende eeuw 
beleefde Amsterdam een gouden eeuw wat 
betreft bierbrouwen. Het water was niet zo 
goed drinkbaar als nu, en om te voorkomen 
dat mensen er ziek van werden ging men 
bier brouwen. Amsterdam bleef daarnaast 
het middelpunt van de bierhandel. Tijdens 
de bouw van de Noord/Zuidlijn werden res-
tanten gevonden uit die tijd. Zo groef men 
een bierkruik op die gedateerd werd aan het 
einde van de zestiende eeuw. Er kwam aan 
de gouden (bier)eeuw een eind en na een 
tijd van tegenslag in bierland – jenever, kof-
fie en thee werden veel liever gedronken – 

steeg de populariteit van bier halverwege de 
negentiende eeuw opnieuw. Brouwerij Hei-
neken werd opgericht en vestigde zich op 
de Stadhouderskade. Van de hedendaagse 
populariteit kon men destijds alleen maar 
dromen.

Bierneologismen en 
kleurrijke flesjes
Niet alleen Heineken wordt beschouwd als 
een Amsterdamse brouwerij. In de afge-
lopen jaren schieten nieuwe brouwerijen 
als paddenstoelen uit de grond. Brouwerij 
’t IJ, gevestigd in Amsterdam-Oost, is een 
van de kleine grote namen onder de speci-
aalbierbrouwerijen. De brouwerij werd in 
1985 opgericht met als doel het Belgisch  
speciaalbier naar Nederland te halen. Te-
genwoordig wordt in vrijwel iedere super- 
markt in de stad het populaire IJwit,  
Zatte, Natte en het IPA-biertje verkocht, 
en op geen enkele Amsterdamse tap (voor 
zover ik weet) ontbreekt het bier van deze 
brouwer. 

De naam Oedipus wordt door de mees-
ten misschien niet meteen met bier ge-
associeerd, maar door het kleurrijke  
flesje is het een opvallende verschijning  
in het bierschap. Opgericht in 2011 is het 
nog maar een jonkie onder de brouwe-
rijen. Toch weet het bedrijf liefhebbers te 
verblijden met een diversiteit aan sma- 
ken en bierneologismen als ‘Mannenliefde’ 
en ‘Polyamorie’. Haar kleurrijke website 
geeft daarnaast een prachtig inkijkje in het 
brouwproces. Hierover gesproken: Brouwe-
rij Poesiat en Kater (Amsterdam-Oost) geeft 
eveneens een kijkje achter de schermen in 
hun brouwerij. In het gelijknamige café wor-
den biertjes getapt uit de brouwerij ernaast, 
waar de nieuwsgierigen een kijkje kunnen 
nemen. 

Toch zijn niet alle nieuwe brouwerijen zo 
modern als ze lijken. Zo maakt brouwerij 
Lowlander gebruik van kruidenmengsels 
uit de VOC-tijd. Kruidenexpert Jacob Hooy 
maakte in 1743 de recepten die nu voor dit 
oernieuwe bier worden gebruikt. Ook hier 
aan grafische pluspunten geen gebrek; de 
flesjes zijn een lust voor het oog. 

Veel Amsterdamse brouwerijen geven rond-
leidingen, zo ook brouwerij Troost. Troost is 
gevestigd op drie locaties verspreid door de 
stad, waarvan de vestiging in de Wester-
gasfabriek de mooiste is. De fabriek in het 
westen van de stad werd aan het einde van 
de negentiende eeuw gebouwd en is nu voor 
velen een fijne plek om bijeen te komen en 
een biertje te drinken. De coronacrisis heeft 
dit helaas bemoeilijkt en de tap staat al 
maanden niet meer onder druk van al het 
goudgeels wat de stad brengt. Hopelijk 
brengt 2021 ons betere tijden met volop 
gelegenheid om de nog onontdekte bier- 
tjes te proeven in een van onze favoriete 
cafés. 

zoals de student in een van de eerste alinea’s al wordt gekenmerkt, 
geeft in eerste instantie niet de associatie van een ‘aanklager’ zoals de 
juridische term vertaald kan worden. Eerder heeft het vanuit een alge-
meen Nederlands woordenboek de connotatie: ‘Een vrouw die te vaak 
een beklag pleegt over tegenspoed en moeite die zij moet doorstaan, 
– met bijgedachtes aan de kleinzieligheid van de klachten’. Decaan 
Weerman verweerde zich daarbij eerder over zijn zwakke ingrijpen 
bij een een soortgelijke casus, te lezen in het NRC-artikel ‘De grappen 
over sperma van een “aanrakerige” docent’ (12 juni, 2020). Zijn plich-
ten jegens docenten en studenten lijkt hij tegenover elkaar te zetten. 
Hij benoemde de reden dat hij als decaan ‘ook een zorgplicht [heeft] 
naar de docent’. Dit kan een discussie an sich zijn, maar stelt Weerman 
nog eens: ‘Je kunt iemand niet zomaar voor de bus gooien.’ Nee, inder-
daad. Het is daarbij wel het andere uiterste om de klacht van een stu-
dent drie jaar lang te verdoezelen. Wanneer dit wordt geplaatst naast 
het net gepubliceerde proces, waarin de student die zich kwetsbaar 
durfde op te stellen wordt voorgesteld als ‘klaagster’, lijkt de zorgplicht 
naar studenten überhaupt nergens aan bod te zijn gekomen. 

Nogmaals moet gezegd worden dat delen van het NRC-artikel ge-
citeerd zijn uit een verslag van de hoorzitting op 8 november 2017. 
De gebruikte woorden zijn dan ook rechtstreeks afkomstig uit het 
juridische vakgebied. Dit toont echter des te meer hoe wreed het is 
dat deze zaak nog altijd loopt en er geen verduidelijking is van wat 
de uitvoerige klachten en expliciete tegen-uitspraken betekenen voor 
studenten en het beleid aan de UvA. Kantlijnen zijn voor een groot en 
algemeen publiek van belang wanneer dit soort beschadigende erva-
ringen onder de aandacht komen. De bespreekbaarheid van institutio-
nele problemen, zoals ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, zijn 
vormend voor de emancipatie van onze maatschappij, maar zijn ook 
extreem kwetsbaar en bepalend voor mogelijk onbegrip en stigmati-
serende interpretaties. 

Beeldspraken zonder het juiste beeld
Naast het eerder genoemde heksenverhaal, worden in het artikel be-
weerde argumenten uit het proces genoemd voor de onschuld van de 
docent. De beklaagde docent stelt dat zijn seksueel getinte handelin-
gen en opmerkingen die zijn opgenomen in de aanklacht, zouden zijn 
ontstaan door zijn medicijngebruik dat symptomen van Gilles de la 
Tourette veroorzaakt. Daarnaast stelt hij dat zijn Marokkaanse achter-
grond én vaderlijke gevoelens de reden zijn voor zijn intieme contact 

met studenten. Dit zijn redenen die nergens uitgelegd of gegrond te-
rugkomen, noch in de rapporten noch in eerdere artikelen.

De FSR FGw, meerdere studenten en docenten maken zich hard voor 
verbetering en verduidelijking van het beleid, maar de UvA lijkt incon-
sequent te handelen en te spreken over haar ideeën voor de veiligheid 
van studenten. Het publieke debat is van belang, maar wat mij betreft 
is hiervoor ook een gevoel van veiligheid belangrijk. Metaforen als ver-
oordeelde heksen kunnen verschillende connotaties voortbrengen en 
‘klaagster’ kan verkeerd vallen bij studenten zonder kennis van rechts-
termen, die zich mogelijk schamen vanwege ongewilde situaties in een 
ondergeschikte positie. De hele situatie brengt losstaande belangen bij 
elkaar, die samen slechts lijken te leiden tot gebrek aan echt gesprek. 
De één denkt mensen voor de bus te gooien en bij Roeterseiland staat 
een demonstratief tentje met het doel dat iemand afstapt. Er worden 
brieven ondertekend van de FSR FGw en er worden dagelijks vergade-
ringen gevoerd over besluiten die uiteindelijk niet genomen kunnen 
worden. De goede bedoeling van ieder zal er zijn, maar duidelijk blijft 
hoe de hiërarchie en belang van eerbehoud, spanningen laten stijgen 
en intermenselijk gesprek bemoeilijkt.

Er is sprake van onsamenhangendheid tussen het willen luisteren en 
de angst voor wat men te horen kan krijgen. Na jaren verdoezeling 
drijven er nu sporen boven water, waarvan bepaalde beweringen be-
grijpelijkerwijs niet meer te bewijzen zijn. Desalniettemin is het nood-
zakelijk om woorden die zwart op wit staan, uit te diepen en te begrij-
pen wat er bedoeld wordt. Zowel voor de casus-behandelaren als voor 
de publiciteit naar studenten, docenten en de wereld geeft dit een eer-
ste fundering voor een open gesprek. Onderwerpen als carrières, 
schaamtegevoelens en hiërarchieën zouden in een verhaal als dit ver-
plaatst kunnen worden naar een apart debat binnen de UvA. Deze zijn 
niet minder van belang, maar dienen op zichzelf een veilige ruimte te 
krijgen. Voor institutionele ontwikkelingen wat betreft #metoo is ge-
richte aandacht nodig. Zolang een autoriteit binnen een instituut zelf 
geen veilige ruimte kan bieden, dient hij kwetsbaren door te verwij-
zen. Dit is niet de eerste keer dat dit soort beschuldigingen voorko-
men, deze jonge vrouw met durf is niet de enige met klachten. Opkla-
ring begint niet bij het eisen van meer durf, maar bij het bieden van 
ruimte voor vertrouwen, openheid en gesprek. En voor eerlijkheid; 
over wie je het nu hebt, als je woorden gebruikt als eer, hekserij of 
klaagzang. 
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OPINIE

Opklaring begint niet 
bij het eisen van meer 
durf, maar bij het 
bieden van ruimte voor 
vertrouwen, openheid 
en gesprek

Geen van de studenten 
voelt zich veilig of 
gerechtvaardigd 
genoeg om zijn
anonimiteit op te 
geven

De kleine grote 
bierbrouwers in Mokum

Bij bierbrouwerijen denk je natuurlijk aan België, Limburg en Duitsland. De 
Duitse brouwerij Weihenstephan bestaat al sinds 1040 en is daarmee de oudste 
brouwerij ter wereld. In Nederland moet je toch echt in onze hoofdstad zijn als 

het gaat om de grootste diversiteit aan smaken. En de rijke bierhistorie…
Tekst /// Bart Faber    Beeld /// Anna Berkhout
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Flierefluiten

H et woord ‘flierefluiten’ vind ik een bijzonder woord. Een flierefluiter is volgens de Van Dale 
in de eerste plaats een nietsnut, maar ik denk dat we een meer positieve betekenis van 
flierefluiten kunnen gebruiken. Als ik het woord ‘flierefluiter’ hoor, dan denk ik aan iemand die 

zorgeloos door het leven gaat, die zich nergens druk om maakt en die niet bezig is met het bereiken van 
vooraf gestelde doelen. 

Volgens het Meertens Instituut, dat de Nederlandse taal en cultuur bestudeert, komt het woord 
waarschijnlijk van ‘vlierfluiten’: het maken van een fluitje van vliertakken. Het is mooi dat het ‘vlierfluiten’, 
flierefluiten is gaan heten. Ik stel mij voor dat kinderen vroeger als tijdverdrijf een fluitje van vlierhout 
maakten en er vervolgens maar wat op los speelden, in plaats van hun huiswerk te maken. Die gedachte 
stelt me gerust: niet alleen bracht het de kinderen plezier en uitten zij zich creatief door het vervaardigen 
van het fluitje, ze hielden zich ook bezig met muziek. Hier past ‘zorgeloos’ beter bij dan ‘nietsnut’, toch?

Bij het woord flierefluiter denk ik ook aan de uitvreter van Nescio: uitvreter Japi beweegt zich zorgeloos 
door het leven. Japi wordt niet voor niets ‘de uitvreter’ genoemd – hij leeft van het geld en de hulp van 
anderen – maar hij is ook een flierefluiter. Hij doet namelijk niets wat hij niet wil doen. Tegenwoordig zijn 
wij zo gefocust op productiviteit en het bereiken van onze doelen, dat we misschien wel vergeten om af 
en toe net als Japi te niksen en daarbij te genieten van dat niksen: om te flierefluiten.

Een flierefluiter wordt ook omschreven als iemand die ‘zinloos’ handelt, maar dat vind ik een paradoxale 
omschrijving. Juist het zinloze geeft de handeling weer zin: want waarom moet je altijd vooruit? Juist af 
en toe iets doen waar ogenschijnlijk niks nuttigs uit ontstaat, is heel gezond. Misschien kan het woord 
‘nietsnut’ in plaats van een belediging een compliment worden?

De naam ‘De Flierefluiter’ is overigens wijdverspreid: er zijn scholen, speeltuinen en cafés die zo heten. 
Er is zelfs een lampenzaak die deze naam draagt. In speeltuin De Flierefluiter in Raalte (Overijssel) is er 
naast een overdekte kinderspeeltuin, een waterpark en een camping, een heus babyparadijs te vinden. 
Het schoollied van Montessori basisschool De Flierefluiter in Zwaag 
(Friesland) gaat als volgt: ‘Flieh, Flah, Flierefluiter. Onze school is fijn. 
We leren hier dat veren best verschillend mogen zijn.’ Het lijkt me 
dat deze school ook een positieve invulling geeft aan het woord 
flierefluiter; zij zien hun leerlingen niet als nietsnutten, 
maar als zorgeloze jonge mensen. 

Het woord is absoluut in trek, met name om  
plekken voor kinderen te beschrijven. Zouden  
we als volwassenen niet iets meer kind 
kunnen zijn? Dan mogen we onszelf  
ook flierefluiters noemen. Wie weet 
ga ik de schommel van een 
kinderparadijs binnenkort eens 
uitproberen. 
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De Nederlandse taal barst van de mooie, vreemde, bijzondere en 
wanstaltige woorden en uitdrukkingen. Elke maand pluist Babel 
er één uit, met deze maand een pleidooi om meer te flierefluiten. 

Tekst /// Max Rensink    Beeld /// Bob Foulidis

BRIEF AAN DE TOEKOMSTIGE WETENSCHAPPER
Tekst /// Lisa Kampen    Beeld /// Winonah van den Bosch

Beste wetenschapper uit de toekomst,
Hopelijk bereikt deze brief jou goed. Tot nu toe hebben wij voornamelijk onze zorgen met jou gedeeld, in de hoop 
dat jij wellicht iets kan met deze vraagstukken. Laat ik het ditmaal over een andere boeg gooien en een onderwerp 
aankaarten dat ons beiden na aan het hart ligt: het debat. Wat is het toch mooi, dat gesprek waarbij verschillende 
partijen met een andere mening, elk met passie hun stelling pogen te verdedigen. Een gespreksvorm van orde, 
waarbij ieder met welwillendheid naar de ander mag luisteren, dan wel zonder de eigen mening uit het oog 
te verliezen en in de beste situatie gezamenlijk tot rationele consensus te komen. Een ideaal van beschaving, 
gelijkheid en de vrije geest. 

Wellicht moest je daar wat glimlachen om mijn naïviteit, toekomstige wetenschapper. Dit ideaalbeeld van debat 
is namelijk niet meer dan wat ze is; een ideaal. In werkelijkheid gaan debatten er minder beschaafd aan toe, is er 
zelden sprake van welwillendheid of wordt deze welwillendheid verkeerd begrepen. Het debat is zo steeds weer 
een confrontatie met ons streven rationeel, vrijdenkend en weloverwogen te zijn, en de realisatie dat wij ook 
emotioneel, beïnvloedbaar en ijdel zijn. Juist in die spanning ligt haar schoonheid. 

Om dit te illustreren zou ik je graag een kort verhaal vertellen. Het verhaal is geschreven door Franz Kafka en heet 
‘De Tol’. Kafka schrijft over een man die elke dag langs een paar kinderen loopt die met een tol aan het spelen zijn. 
De man is filosoof en gefascineerd door de beweging van de tol. Hij is van mening dat door het begrijpen van de 
beweging van dit kleine voorwerp, hij al het andere en daarmee heel de werkelijkheid kan verklaren. Dus om de 
tol te begrijpen, grist de man het van de grond. Hierdoor stopt de tol met bewegen, waarop hij het voorwerp vol 
teleurstelling weer neergooit. 

Mijn mening is, wetenschapper uit de toekomst, dat veel idealen begrepen kunnen worden aan de hand van dit 
verhaal over de man en de tol. Een ideaal bestaat niet bij de gratie dat wij het vast kunnen pakken en bestuderen, 
maar dit betekent niet dat zij haar bestaansrecht verliest. Juist dat streven houdt haar draaiend. Soms bekruipt 
mij het gevoel, beste wetenschapper, dat in mijn tijd het streven ontbreekt. Wat er dan overblijft van het debat is 
slechts de naakte emotie, beïnvloeding en ijdelheid. Het leidt tot hard tegen hard, links tegen rechts en soldaat 
tegen vijand. In plaats van vruchtbare spanning drijft het de gesprekspartners uit elkaar. Vaak lijken zij hetgeen 
vergeten waarvan ze de ander hadden willen overtuigen. 

Mijn hoop voor jou is, beste wetenschapper uit de toekomst, dat jij nog steeds mag blijven streven naar het 
debat waarin iedere stem een plaats krijgt. Opdat wij niet vergeten zijn waartoe passie daadwerkelijk kan leiden, 
zolang de welwillendheid er is om de ander in het best mogelijke daglicht te zien.

Een warme groet vanuit het verleden,

Lisa 

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?

26 Babel



Tijd en ruimte
Geen wirwar noch gestructureerd

De ongerijmdheid kleedt zich uit in kruisende gedachten
Mijn Europa huilt terwijl het gisteren voor jou nog extase was

Onze cultuur staat droevig in de uitverkoop

Morgen ziet er anders uit
Anders op een manier die ik nog niet ken en nooit zal kennen tot het zover is

Visies zijn waardeloos want enkel de onzichtbare ideologie zal heersen
Verspil geen tijd met het uitbouwen van jouw utopie wanneer het volgende boek 

deze toch aan diggelen slaat
Mijn uitwerking van wat ik zelf nog niet kan vatten zal jou niet bevallen

Het is allemaal niet moeilijk omdat het ooit iemand is gelukt
Zijn wij nu eigenlijk slim of een fout in de biologie?

Het verleden van onze wereldgeest is niet van ons
Iemand schreef hem op en wij kopieerden het zonder kritiek

Het ideaal dat ik zag bij de Grieken wordt verkracht door de hedendaagse markt
Opgekocht en onttoverd, benoemd en gedoemd tot een interpretatieve consensus

Wat ik zie, ziet niemand 
Wat de volgende voorlegt zal ik nooit verstaan

Het regent wanneer ik de verzakelijking een poging zie doen
Een beetje zuur en zonder romantiek
De wereld is te groot voor een man

Hij zal verdwalen ofwel nooit zichzelf vinden
Niemand kan de arbitraire wervelwind bedaren
Ook God heeft getracht, toen is hij gestorven

En wanneer het geld er toch in zou slagen

Dan verhuis ik naar de maan

Tekst /// Jens Rummens    Beeld /// Winonah van den Bosch 


