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Z oals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Misschien herinnert de Friese 
staartklok van je grootmoeder je aan lang vervlogen huiselijke taferelen of 
is elke klokslag van het uurwerk met mini-carillon, dat je ouders kregen als 

huwelijkscadeau, een herinnering aan al die jaren vóór jij het nest verliet. En als er 
nou in geen velden of wegen een klokje te bekennen valt, is er toch onbetwistbaar 
iets anders dat jouw thuis tot thuis maakt. In deze editie verkent de redactie het 
thema ‘thuis’. 

Onze nieuwe schrijver Riccardo bijt het spits af met een duik in het gedachtegoed 
van scenarioschrijver Ettore Scola. In het werk van deze Italiaanse filmmaker speelt 
het Kammerspiel, het zich afspelen van een verhaal in een kleine setting, een grote 
rol. Hierna gaat Sophie het gesprek aan met verschillende mensen over wat ‘thuis’ 
voor hen betekent. Heb jij ook het gevoel dat alles tegenwoordig een eigen aesthetic 
heeft? Jens is de wereld van de everyday aesthetics voor je gaan uitpluizen. Loïs 
vertelt ons in haar column over haar uitwisseling naar Italië nu ze weer terug is in 
Nederland. 

Huis in het Grieks is oikos. Laat daar nu ‘economie’ van afgeleid zijn! Kevin sprak dr. 
Tazuko van Berkel over haar onderzoek naar mensbeelden in het economisch denken 
in de Oudheid. Dieuke zat met een vraag: wanneer mag ik mezelf Amsterdammer 
noemen? Wat betekent het om Amsterdammer te zijn? Ze heeft haar zoektocht 
voor je opgeschreven. De gedichten van Teuntje gaan deze keer over thuisisolatie en 
mensen die enkel in huis blijven. Santi bespreekt vervolgens een boek van de te lang 
miskende schrijfster Jean Rhys: Good Morning, Midnight (1939) over de Britse Sasha, 
ontheemd in tijd en ruimte, die zichzelf met haar traumatische verleden in Parijs 
confronteert en zoekt naar een thuis. Edgar bereidt zich niet voor op een reis naar 
Parijs, maar op een studieverblijf in Letland. Hij rapporteert over de aanloop naar 
deze onderneming. Hierna neemt Afra afscheid van Babel in haar laatste column. 
Eline bespreekt de Koreaanse film Broker. Loïs deelt haar kijk op de woningmarkt 
in een scherp opiniestuk waarin ze de prijs van een Lowlandsticket naast haar huur 
legt en Pipo de Clown een passende metafoor voor de huidige situatie blijkt. Dieukes 
tekst bij een beeld van beeldredacteur Susanne vormt het sluitstuk van dit nummer.

Oost, west, Babel best. Geniet ervan!

Veel liefs,
Jens en Kevin
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Steinberg. Toen hij vijftien was solliciteerde hij bij veel satirebladen en 
werd als stagiair aangenomen bij Marc’ Aurelio. Hij mocht eerst mee-
doen aan brainstormsessies voor nieuwe grappen en later mocht hij 
ook eigen komische tekeningen in het blad publiceren. Nadat hij als 
vaste staf verder mocht gaan, kon hij ook beginnen met het schrijven 
van rubrieken. Scola noemde het blad een fantastische school voor hu-
moristische technieken. 

Ik denk dat zijn werk als cartoonist een grote bijdrage heeft geleverd 
aan het ontwikkelen van zijn schrijftalent. Zowel tekenen als film zijn 
een visueel medium en bij Marc’ Aurelio heeft hij de kans gekregen 
om op professioneel niveau veel te oefenen met het bedenken van vi-
sual gags. Daarbij komt ook dat hij samenwerkte met en leerde van 
veel getalenteerde collega's die ieder een eigen stijl hadden. Hoewel 
tekenen niet een vaardigheid is die meteen geassocieerd wordt met 
een filmmaker, denk ik wel dat die vaardigheid van grote toegevoegde 
waarde is geweest. De schrijfregel ‘show, don’t tell’ is een belangrijke 
regel in tekenen en bij tekenen word je veel meer gedwongen om in 
beeld te denken, omdat je personages niet kunnen praten. Ik zeg niet 
dat elke schrijver moet beginnen met tekenen, maar ik geloof dat het 
iets is dat Scola geholpen heeft met het ontwikkelen van zijn eigen stijl. 
Hetzelfde geldt voor andere tekenaar-filmmakers zoals Fellini, Lynch 
en van Warmerdam.

Personages zonder maskers
Bij een kammerspielfilm wordt een grote nadruk gelegd op de per-
sonages en hun onderlinge relatie. Het mooie aan de personages van 
Scola is dat ze vaak evenveel gebreken hebben als goede kanten. In La 
Famiglia is de hoofdpersoon een egoïstische vader met weinig moed. 
Hij houdt van zijn vrouw, maar wil zijn gevoelens voor haar zus niet 
loslaten. Hij blijft neutraal tijdens het fascisme en is een echte huis-
mus. In Una Giornata Particolare is Antonietta een verwaarloosde 
huisvrouw. Ze is een fan van Mussolini (de film speelt zich af tijdens 
het fascisme) en is erg bang voor wat anderen over haar denken. Je 
leeft met deze personages mee, omdat hun verlangens net zo men-
selijk zijn als hun (foute) overtuigingen, copingmechanismen en de 
door hen gevoelde groepsdruk. Scola’s unieke twist in zijn kammer-
spielfilms is dat hij niet schuwde voor grote filmcasts. De familie uit 
La Famiglia bestaat uit veel leden die allen onderling een interessante 
relatie met elkaar hebben en in Ballando Ballando spelen de acteurs 
zelfs meerdere rollen. Scola verhoogt zo de complexiteit van zijn films 
wanneer hij dat nodig acht om zijn verhaal te vertellen. 

Hoe leerde Scola boeiende personages 
creëren?
Wat Scola onder andere hielp bij het uitwerken van personages was 
het jarenlange schrijven van comedy series voor de radio. Je hebt 

W ie is deze uitblinker precies? Ettore Scola (1931-2016) 
was een scenarist en regisseur die in Italië werd geprezen 
als een van de grootste regisseurs van Italiaanse cinema. 

Dit is hoe hij zijn eigen werk beschreef: “Mijn cinema heeft zijn wortels 
in theater door mijn voorkeur voor het filmen in gesloten ruimtes, op 
één locatie. Ik hecht meer waarde aan het script dan aan de positie van 
de camera.” 

Hier komt het kammerspiel om de hoek kijken: het genre ontstond 
uit het theater in Duitsland. Kammerspiel toneelstukken werden 
opgevoerd in een kleine ruimte met een kleine cast en vrijwel geen 
decors of kostuums. Filmmakers die geïnspireerd raakten door die to-
neelstukken namen deze eigenschappen over voor hun kammerspiel-
films. In het genre speelde de locatie een centrale rol in het verhaal. 
Scola’s film Ballando Ballando bijvoorbeeld speelde zich af in een bal-
zaal. Elke scène stond symbool voor een omslagpunt in de Europese 
geschiedenis en dit werd weergegeven met de dansen en muziek van 
elk tijdperk. Het gebruik maken van één ruimte is wat het maken van 
een kammerspielfilm financieel aantrekkelijk maakte. Scola liet zien 
dat je met zo’n beperking alsnog geweldige films kon maken. Hij heeft 
meerdere films gemaakt die onder dit genre vallen, zoals Una Giornata 
Particolare, La Famiglia en La Cena. Humor, personages en politieke la-
ding zijn de drie elementen die Scola gebruikte om zijn kammerspiel-
films boeiend te maken.

Gagman Scola
De films van Scola zijn erg speels en bevatten veel visual gags. Visual 
gags zijn visuele grappen waarbij geen woorden gebruikt worden. In 
La Famiglia zit een geweldig voorbeeld van een visual gag: een tante 
in de familie heeft de neiging om bij woede-uitbarstingen porseleinen 
voorwerpen kapot te gooien. Je ziet haar dit twee keer doen en bij de 
derde woede-uitbarsting legt het hoofdpersonage bij voorbaat al een 
porseleinen beeldje voor haar neus, dat natuurlijk sneuvelt. Een char-
manter moment zie je tussen de hoofdpersonages van Una Giornata 
Particolare. Antonietta wil in een scène haar excuses aanbieden bij 
Gabriele. Wanneer Gabriele zijn voordeur opent, biedt Antonietta be-
schaamd haar excuses aan hem aan met haar rug naar hem toe.

Scola stopte zijn kammerspielfilms vol met zulke originele details en 
gebaren om zijn films van begin tot eind vermakelijk te houden. Hu-

mor was voor Scola een essentieel onderdeel van zijn cinema. In zijn 
eigen woorden: “Ik heb nooit dramatische films gemaakt. Ik zou mis-
schien niet eens weten hoe ze te maken. In de momenten van conflict, 
onrechtvaardigheden en bij de meest tragische situaties geloof ik dat 
er ook een element van speelsheid, van ironie, moet zijn. De mense-
lijke conditie is een mix van drama en humor.”

Hoe heeft Scola zijn gevoel voor humor 
verfijnd?
Scola’s gevoel voor humor kwam niet uit het niets. Hij werkte ook 
hard om het als een vaardigheid te trainen. Wat hem hielp was het be-
studeren van veel slapstickfilms, maar nog belangrijker, denk ik, was 
zijn passie voor tekenen. Zijn ouders hadden een abonnement op het 
satireblad Marc’ Aurelio. Het satireblad was een grote inspiratiebron 
voor zijn tekenstijl, met name het werk van Gioacchino Colizzi en Saul 

IN DE GEEST VAN IN DE GEEST VAN

Pauperfilmmakers opgelet: kammerspiel is het beste genre voor zero-
budgetfilms. Het genre heeft zich in theater en film meerdere malen 

bewezen en in dit essay ga ik uitleggen hoe Ettore Scola, de koning van de 
kammerspielfilms, zijn films zo boeiend maakte. 

Tekst /// Riccardo Tosellini    Beeld /// Bob Foulidis 
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dan de omgekeerde situatie van tekenen; je oefent de kunst van het 
schrijven van goede dialogen. Door zijn radioprogramma’s begonnen 
scenaristen en producenten steeds meer aan hem te vragen om mee 
te schrijven aan scenario’s. Soms met één coscenarist, soms met wel 
veertien anderen, soms betaald en soms niet. In zijn periode als scena-
rist was hij extreem productief en werkte hij aan vele projecten tegelij-
kertijd. Van scenario’s waren de filmdagen vaak al gepland en moesten 
ze binnen twee weken af zijn, en voor sommige scenario’s kon hij een 
jaar of langer de tijd nemen om ze af te maken. Voordat hij zijn eerste 
film regisseerde, had hij al meer dan veertig verfilmde scenario’s ge-
schreven binnen een tijdsspanne van elf jaar. Zo kreeg hij de kans om 
veel te oefenen met het uitwerken van personages en met alle verhaal-
technieken die komen kijken bij het schrijven van lange speelfilms.

Belangrijk voor Scola’s stijl was zijn schrijfwerk voor de regisseur An-
tonio Pietrangeli. In de jaren vijftig was Pietrangeli een van de weinige 
regisseurs die films maakte met een vrouw met gevoelens, wensen en 
intellect als hoofdpersoon (La parmigiana en Io la conoscevo bene bij-
voorbeeld). Scola’s samenwerking met Pietrangeli heeft ertoe geleid 
dat Scola geleerd heeft om in zijn eigen films vrouwen realistischer af 
te beelden en om ze een grotere rol te geven.

Verder valt Scola als artiest niet onder het stereotype van introverte, 
onbegrepen genie. Hij had een heel actief sociaal leven en zijn dochters 
en collega’s prezen hem aan als een aardig en sociaal handig persoon. 
Ik denk dat zo’n levensstijl bijdraagt aan het krijgen van een grote 
mensenkennis, die zich kan vertalen naar de vaardigheid om interes-
sante personages te bedenken.

Het aan het twijfelen brengen
Scola zegt dat zijn films niet grote maatschappelijke veranderingen te-
weeg hoeven te brengen, maar hij hoopt de kijker te laten twijfelen aan 
en nadenken over zaken waar ze niet eerder stil bij stonden of waar ze 
eerder een halsstarrige mening over hadden. Dit probeert hij te berei-

ken door nieuwe perspectieven te bieden op de wereld die de kijker al 
denkt te kennen. Hij doet dit onder andere aan de hand van persona-
ges. Veel personages in zijn films staan vaak symbool voor een bepaald 
cultureel of politiek gedachtegoed of een sociale klasse. Scola gebruikt 
de momenten van interacties tussen de personages om de discussies 
en veranderingen binnen de Italiaanse maatschappij weer te geven. In 
La Famiglia wordt bijvoorbeeld de vader regelmatig geconfronteerd 
met zijn ouderwetse ideeën over familiehiërarchie en opvoeding.

Scola toont ook nieuwe perspectieven door in het verhaal tijdsprongen 
te maken naar de grote (historische of voor de personages persoonlij-
ke) kantelpunten of door de hele film tijdens één historisch moment te 
laten afspelen. Hij zegt ook: “Een van de thema’s die terugkeert in mijn 
films is de confrontatie tussen de grote historische gebeurtenissen en 
de individuele zaken van normale mensen.” Hiermee probeert hij een 
andere kijk op de geschiedenis te tonen en dus ook op hoe wij tot het 
heden zijn gekomen. Scola kan kortom aan de hand van personages en 
tijdsprongen grote thema’s aankaarten zonder dat hij daarvoor bijzon-
dere locaties hoeft te gebruiken. Scola’s unieke bijdrage aan cinema 
was het tonen dat geweldige historische films in de kammerspielstijl 
gemaakt kunnen worden en dus geen uitbundige sets of kostuums 
voor historische films nodig zijn.

Hoe scherpte Scola zijn maatschappij- 
kritische blik?
Om scherpe maatschappelijke analyses te maken moet je jezelf infor-
meren over de geschiedenis van politieke, sociale, economische en 
technologische ontwikkelingen en de actuele stand van zaken. Het 
lezen en reflecteren erover kost tijd en benodigd een brede nieuws-
gierigheid naar de wereld. Scola leerde om dit van jongs af aan te doen 
door zijn baan bij de Marc’ Aurelio. Voor Marc’ Aurelio moest elk redac-
tielid het actuele nieuws nauwkeurig volgen. Het satireblad speelde 
vooral in op wat actueel was. Scola geeft aan dat hij van deze taak een 
gewoonte heeft gemaakt, iets wat hem erg hielp bij het zoeken van in-
teressante filmonderwerpen.

Scola bezocht ook allerlei filmclubs die meer artistieke en politiek 
getinte films vertoonden. Bij deze clubs werd bij de vertoningen veel 
gedebatteerd, gegrapt en geruzied over de films en de politieke, so-
ciaal maatschappelijke context waarin die films zich bevonden. Scola 
noemde die filmclubs ook een “universiteit om de film als cultureel 
fenomeen te leren zien.” 

Conclusie
Hoewel het limiteren van je verhaal tot één locatie als een beperking 
voelt, is de creatieve vrijheid nog steeds enorm groot. Grote thema’s 
worden zeker niet uitgesloten bij het genre. Scola’s kammerspielfilms 
zijn indrukwekkend door zijn boeiende personages, maatschappelijke 
context en humor. De films van Scola laten aspirant artiesten zien hoe 
goed een film met minimale middelen kan worden en zijn levensloop 
laat zien wat voor inspanning nodig is om zijn niveau te bereiken. 

Referentielijst
Ettore Scola, Il cinema e io - Antonio Bertini
Bianco e Nero vol. 601 Ettore Scola
Chiamamo il babbo - Silvia & Paola Scola
Ridendo e scherzando - Silvia & Paola Scola (documentaire)
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Thuis kan je in de 
lampen hangen

Toen ik verhuisde naar Amsterdam, moest ik mij opnieuw thuis leren voelen in mijn stulpje 
in de hoofdstad. Voor mij was het wonen bij mijn ouders thuis altijd heel comfortabel en ik 

verbond het gevoel van mezelf thuis voelen altijd aan mijn gezin en aan het dorp waar ik ben 
opgegroeid. Inmiddels voel ik mij, na zes maanden in Amsterdam gewoond te hebben, ook 
thuis in de stad. Jezelf thuis voelen is echter voor iedereen verschillend, en hoeft niet af te 
hangen van een plek. Ik vroeg zeven mensen waar zij het gevoel van ‘thuis’ aan verbinden. 

Tekst /// Sophie Meijer    Beeld /// Bert Slenders 

Ayda, 26
Het onderwerp ‘jezelf thuis voelen’ heeft mij beziggehouden 
vanaf het moment dat ik mij besefte dat ik dit het eigenlijk 
nog nooit compleet heb ervaren. Ik woon als 26-jarige stu-
dent bij mijn tweede generatie Marokkaanse ouders. Mijn 
ouders zijn gelovig, mijn vader strenger dan mijn moeder. 
Dat betekent dat ik als meisje vroeger veel (naar mijn idee) 
onnodige regels op moest volgen. Ik kreeg bijvoorbeeld altijd 
commentaar, als kind en als vrouw, op de hoeveelheid huid 
die ik liet zien, maar ook op het feit dat ik direct ben als het 
aankomt op onderwerpen die zich binnen de taboesfeer be-
vinden. 
 Voor mij is deze dagelijkse terugkeer van oordeel en be-
grenzing iets wat plekken buiten mijn ouderlijk huis vaak een 
fijnere plek maakt om mezelf te zijn en mezelf te uiten. Mijn 
ouders en de culturele regels waarmee ik ben opgegroeid, 
menen dat deze begrenzingen mij zouden beschermen tegen 
de buitenwereld, maar ik heb vaker bescherming in de bui-
tenwereld gezocht voor mijn ‘thuis’. Ik definieer ‘thuis’ daar-
om vooral als een plek waar ik veiligheid ervaar om mezelf te 
kunnen zijn, vrij te kunnen vertellen hoe ik me voel zonder 

geridiculiseerd te worden en me te kunnen kleden zonder dat 
mijn lijf geseksualiseerd wordt. ‘Thuis’ is voor mij ook een 
plek waar ik de deur kan sluiten voor alles en iedereen zon-
der gestoord te worden en mezelf op te kunnen laden. Helaas 
is dat nu nog niet het geval, maar op een dag als ik mijn eigen 
huis heb hopelijk wel.
 Bij Marokkaanse meisjes die dezelfde ervaringen hebben 
als ik en die zonder uitleg snappen hoe ik mij voel, voel ik mij 
ook thuis. Dit zijn meisjes die zich uit hun religieuze opvoe-
ding hebben kunnen vechten en nu alles durven te bekritise-
ren wat hen is aangeleerd. Dit zijn vrouwen die zich de mond 
niet laten snoeren en die het gedrag van bepaalde mannen uit 
onze cultuur openlijk durven te bekritiseren. 
 Ik voel mij ook thuis bij Marokkaanse mannen die weten 
wat Marokkaanse vrouwen te verduren krijgen en die plaats-
vervangende schaamte voelen voor de manier waarop hun 
broers, vaders en ooms met ons omgaan. Dit zijn mannen die 
hun eigen imago riskeren en hun kennis en welbespraaktheid 
gebruiken om voor ons op te komen. Ik noem ze graag ‘klas-
severraders’. Ik ben blij dat ik een paar van dit soort mannen 
tot mijn vrienden mag rekenen. 

IN GESPREK
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Ruben, 31
Na mijn studie in Delft, stond ik zoals vrijwel iedere af-
gestudeerde voor de vraag: wat nu? Als student steden-
bouw in Delft was Rotterdam een voor de hand liggende 
keuze. Er zijn in Rotterdam veel ontwerpbureaus geves-
tigd en de stad bood het stedelijke leven waar ik naar op 
zoek was. Mijn toenmalige partner dacht er hetzelfde 
over. Enkele studievrienden woonden al in Rotterdam 
en er zouden er waarschijnlijk nog flink wat volgen.
 Na enkele maanden te hebben gesolliciteerd, vond 
ik een baan in Rotterdam. Ook vond ik een woning: het 
was klein en had een grauw uitzicht, maar binnen een 
jaar kon ik gelukkig doorverhuizen naar een heerlijk ap-
partement waar ik tot vandaag met veel plezier woon. Ik 
heb elke voorziening die ik ooit nodig zou hebben binnen 
handbereik. De diversiteit van de mensen in Rotterdam 
maakt dat iedereen die pas net in de stad woont zichzelf 
Rotterdammer kan noemen. Kortom: alle voorwaarden 
om je thuis te voelen, zou je zeggen.
 Als mij echter wordt gevraagd of ik mij thuis voel in 
Rotterdam, dan antwoord ik toch niet volmondig ja. Een 
fijn huis, een leuke baan en voorzieningen in de buurt 
zijn blijkbaar niet genoeg om jezelf ergens thuis te voe-
len. Voor een belangrijk deel zijn het de mensen die je 
aan een plek binden. Mijn relatie ging uit en drie goede 
vrienden verhuisden weg uit Rotterdam. ‘Vrienden van 
vroeger’ vinden Rotterdam vaak te ver. In tegenstelling 
tot het studentenleven, leidt het werkende leven minder 
vanzelfsprekend tot het maken van nieuwe vrienden. 
Daarnaast besteed ik een aanzienlijk deel van mijn vrije 
tijd aan een teamsport in een andere stad. Misschien 
maakt het missen van iemand met wie je op vrijdag-
avond spontaan even naar de kroeg kunt gaan wel dat ik 
me toch niet echt kan wortelen in Rotterdam. 

Rosanne, 22
Thuis is voor mij een vertrouwde omgeving, waar ik me-
zelf kan zijn en waar ik me op mijn gemak voel met ver-
trouwde mensen om mij heen, bijvoorbeeld in de buurt 
van mijn familie en mijn vriend. Zij geven mij een veilig 
gevoel en daardoor kan ik mezelf zijn. Daarnaast voel 
ik me ook erg thuis op mijn werk. Ik breng hier veel tijd 
door met hele lieve collega’s. Ik ben gezegend met heel 
veel lieve en fijne mensen om mij heen die mij een echt 
thuisgevoel geven. Dat koester ik heel erg! Ik kan me 
eigenlijk snel ergens thuis voelen, omdat ik van mezelf 
weet dat ik mij goed kan aanpassen aan de mensen met 
wie en de omgeving waar ik ben. Dat betekent dan ook 
dat ik me op mijn gemak voel. Ik vind het ook belangrijk 
dat anderen zich thuis voelen bij mij in de buurt.

Rebecca, 23
Jezelf ‘thuis’ voelen, houdt voor mij echt een gevoel in. 
Thuis ben ik bij de mensen die van mij houden en bij wie 
ik mezelf kan zijn. Thuis ben ik veilig; eigenlijk zou ieder-
een een thuis moeten hebben. Thuis is voor mij niet altijd 
een plek. Toen ik na lang zoeken eindelijk een huis had 
gevonden in Amsterdam, heb ik er twee maanden over 
gedaan om daadwerkelijk te verhuizen. Ik wilde al zo 
lang in Amsterdam en op mezelf wonen, maar iets hield 
mij tegen. De eerste periode had ik enorme heimwee en 
gebruikte ik vaak excuses om terug te gaan naar mijn 
ouders. Als ik dan weer terug moest naar Amsterdam, 
had ik het daar ontzettend zwaar mee. Het appartement 
in Amsterdam was slechts mijn huis, niet mijn thuis. Ik 
ging dan ook weer met plezier terug naar mijn ouders 
toen mijn contract afliep. 
 Mijn ouders verhuisden uiteindelijk naar een nieuw-
bouwhuis. Dat ‘thuis’ voor mij meer een gevoel dan een 
plek is, werd op dat moment nog duidelijker. Mijn moe-
der vroeg mij of ik het niet vervelend vond om te verhui-
zen, want we zouden het huis waar ik heel mijn leven had 
gewoond en veel herinneringen aan had, achterlaten. Ik 
heb daar mijn eerste stapjes gezet, ik ben daar meer dan 
eens van de trap gevallen en de woonkamer was mijn to-
neelvloer. Toch heb ik sinds de verhuizing niet een keer 
terug verlangd naar dat oude huis. Het was namelijk 
nooit het huis, maar de mensen in dat huis die het een 
‘thuis’ maakten. Dit gevoel van mij thuis voelen geeft mij 
energie: het zijn de mensen bij wie ik mij mentaal en fy-
siek kan opladen. 

IN GESPREK

Isabella, 19
Toen mijn ouders gingen scheiden, voelde ik mij nergens 
thuis: niet in het huis waar ik ben opgegroeid en ook niet 
in het nieuwe huis van mijn moeder. Ik ging elke week 
heen en weer met mijn spullen en soms bleef ik zelfs drie 
weken bij mijn moeder en zag ik mijn vader niet. Ik kon 
mij niet settelen en ik kon niet echt mijn eigen plekje 
vinden. Het huis waar ik ben opgegroeid was niet meer 
hetzelfde, omdat mijn moeder daar niet meer woonde. 
Bij mijn moeder waren mijn vader, broers en zus er niet, 
dus ik voelde mij nergens goed en ik had op geen enkele 
plaats echt een thuisgevoel. Dat vond ik zelf heel frus-
trerend en dat deed mij erg veel verdriet. Bovendien be-
grepen mijn vriendinnen mij niet en ik kon niet bij hen 
terecht. Op mijn negentiende ging ik op mezelf wonen en 
ik heb mij nergens méér thuis gevoeld dan in mijn eigen 

appartementje dat naar mijn smaak is ingericht en waar mijn 
spullen staan. Ook al ben ik alleen, het voelt heel fijn om mijn 
eigen plek te hebben! Door het heft in eigen handen te nemen, 
kun je je dus ook ergens thuis voelen.

Alyssia, 24
Oorspronkelijk kom ik uit Lisse, 
een dorp in het hartje van de bol-
lenstreek. Hoewel ik daar ben opge-
groeid, heb ik me daar nooit thuis ge-
voeld. Iedereen kent elkaar en praat 
massaal over elkaar – niets blijft 
onopgemerkt. Daar kreeg ik het als 
jongvolwassene hartstikke benauwd 
van. De dag na mijn achttiende ver-
jaardag kreeg ik het verlossende te-
lefoontje: ik had mijn eerste huis in 
Amsterdam bemachtigd. Inmiddels 
ben ik vijf huizen verder en heb ik, 
in ieder geval voor de komende paar 
jaar, mijn thuis gevonden. 
 Voor mij is ‘thuis’ mijn eigen klei-
ne stukje stad, waar ik zo de drukte 
inloop of er juist vanuit mijn veilige 
bubbel op neerkijk. Thuis is een plek 
waar ik met mijn kat en vriend op de 
bank lig te snurken, of juist in de (zelf 
opgehangen!) lampen hang met mijn 
beste vriendinnen. Thuis heb ik alles 
wat ik nodig heb op loop- of fietsaf-
stand: mijn zussen, sportschool en fa-
voriete pastarestaurant. Tuurlijk, ik 
begrijp de allure van grote buurtbor-
rels, brede voetpaden en een extra 
slaapkamer in een vrijstaand huis. 
Toch voel ik me nergens zo thuis als 
in ‘mijn’ anonieme stukje stad.

Mees, 26
Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik dertien was. Tot 
dat moment woonden wij met zijn vieren: mijn ouders, 
mijn jongere broertje en ik. Voor zover ik nu nog weet, 
voelde dat huis als thuis. Wanneer ik het woord ‘thuis’ 
hoorde, dacht ik aan het witte huis in Heiloo. Na de 
scheiding bleef mijn moeder in eerste instantie in mijn 
ouderlijk huis wonen, maar daarna zijn allebei mijn ou-
ders meerdere keren verhuisd. ‘Thuis’ veranderde van 
een plek waar ik áltijd was naar een plek waar ik sóms 
was en waar vaak spanning in de lucht hing. Mijn beeld 
van waar ik mij thuis voel is daarom in mijn tienerjaren 
enorm veranderd.
 Nu beschouw ik thuis als een plek die je zelf cre-
eert; een plek waar je je op je gemak voelt en de ruimte 
hebt om jezelf te zijn. Door mijn ervaringen van vroeger 
heb ik geleerd dat thuis voor mij ervaringen en herin-
neringen zijn die mij gevormd hebben. Ook geven ze mij 
ideeën over hoe ik in de toekomst een ‘thuis’ wil creëren. 
In mijn toekomstige thuis horen mensen om mij heen 
waar ik veel energie van krijg, maar ook aan wie ik mijn 
energie wil geven. Ik voel mij thuis bij mensen met wie 
lachen en humor een groot deel van de interactie is, maar 
met wie ik ook kan praten over serieuze onderwerpen en 
problemen zonder confrontatie.
 Ik voel mij ook heel erg thuis in mijn vaste routines, 
omdat ik dan handelingen uit kan voeren zonder al te 
veel na te hoeven denken. Dit creëert een gevoel van rust 
en dit geeft mij vrijheid om met mijn hoofd ergens an-
ders te zijn. Zo is mijn warming-up voor mijn honkbal-
wedstrijden, die altijd een uur duurt, elke keer tot in de 
details exact hetzelfde. Ik heb het idee dat deze routines 
mij kleine beetjes zelfverzekerdheid en rust geven. Mis-
schien is ‘thuis’ voor mij wel een ander woord voor de 
combinatie van zelfverzekerdheid, vrijheid en rust. Als 
je je thuis voelt bij jezelf, dan kan je dat gevoel in elke 
omgeving uiten en die omgeving jouw thuis maken. 
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Gezocht: dolce vita in 
Nederland
Tekst /// Loïs Blank    Beeld /// Lesine Möricke 

COLUMN LOÏS 

I k stond op het perron op de trein te wachten. Hij had vijf minu-
ten geleden moeten gaan en op het bord stond niets over een 
vertraging. Maar ik haalde m’n schouders op en zette mijn Itali-

aanse discomuziek iets harder. We’re walking like in a Dolce Vita, this 
time we got it right. En toen realiseerde ik het me: in Nederland had 
ik in zo’n situatie direct lopen zeuren op de NS als de trein ook maar 
drie minuten te laat was gekomen – ‘het is ook altijd hetzelfde liedje, 
jezus’ – maar hier in Italië niet. Hier begrijp ik eindelijk waar Ryan 
Paris het over heeft in zijn bekende discohit Dolce Vita. Terwijl ik op 
de trein wachtte, lijkt mijn bloed met een disco deining door mijn 
aderen te stromen. Ik ben ge-dolce-vitaat.

Een paar weken eerder stond ik ook op een ietwat vertraagde trein 
te wachten en had ik – nog niet het zoete leven leidend – een Itali-
aan gevraagd of dit wel de juiste trein was: ‘Yeah, Trenitalia,’ zei hij. 
Trenitalia is de NS van Italië, maar in plaats van dat men dat scherp 
en geïrriteerd uitspreekt, klinkt er een toon van rust. Als er een ono-
matopee was van de schouders ophalen, was het de manier waarop 
Italianen ‘Trenitalia’ uitspreken.

Eenmaal realiserend dat mijn leven aan zoetigheid had gewonnen – 
en dan niet alleen door de dagelijkse brioche alla crema – zag ik de 
dolce vita ineens overal om me heen. Als kleine culturele funnies in 
hagelslag vielen ze op mijn boterham van het leven. Ineens begreep 
ik waarom Italianen nooit een take away koffie bestellen, maar aan 
de toonbank hun koffie uit een kopje drinken. Die slaan ze dan wel 
achterover in twee minuten, maar ze trekken er toch een paar minu-
ten voor uit om stilstaand en niet uit papieren beker dat koffietje te 
drinken.

In de dolce vita is het alsof je altijd rondloopt in een warme mantel: 
zo’n lange in een rijke kleur met prachtige ronde hals van Italiaanse 

design – in mijn droomwereld van het merk Fendi. De docent komt 
een halfuur te laat aan bij het tentamen zonder reden? La dolce vita! 
De scansnelheid van kassamedewerkers is een tiende van die in Ne-
derland? La dolce vita! Alle winkels zijn tussen 13:00 en 15:30 dicht? 
La dolce vita! In het begin moest ik aan al die dingen wennen en ir-
riteerde ik me soms mateloos, maar wat blijkt? Als de dolce vita de 
status quo is, zul je er op een gegeven moment aan gaan geloven. 
Al doende leert men dat als dingen soms iets langer duren of later 
komen, dat geen snars uitmaakt als je rondwandelt in een dolce vita 
mantel. 

Maar zodra ik terug was in Nederland werd ik met mijn neus op de 
minder zoete feiten gedrukt. Toen ik met de trein vanaf Italië terug 
naar Nederland kwam, viel het me meteen op dat van de hele trein-
reis Milaan - Amsterdam, de enige stations waar we op tijd waren 
binnengereden Arnhem, Utrecht en Amsterdam waren. Och, wat een 
warm welkom vond ik dat. Een paar dagen later viel het me alweer 
op dat de trein een paar minuten te laat was en de irritatie jegens de 
NS sijpelde opnieuw mijn lichaam binnen. 

Lieve dolce vita, wil je alsjeblieft nog even bij me blijven? Me af en 
toe herinneren aan je bestaan? Me stilstaand een havercappu laten 
drinken uit een kopje voor 1 euro 50? Me herinneren aan het feit dat 
het leven geen rat race is en dat ik nog jong ben en onbezonnen? Dat 
ik niet het toppunt van mijn carrière hoef te bereiken voor de leeftijd 
van dertig? Mag ik gewoon nog heel even de dolce vita Fendi aan?

Say you never leave me now, say you’re gonna love me now.

Tu-du-da-du-da-da-du. 
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E sthetiek is voor mij een ingewikkelde tak van de filosofie. Niet 
zozeer omdat de discipline worstelt met het beauty is in the 
eye of the beholder-argument of omdat ikzelf worstel met es-

thetische zwaargewichten als Hegel en Kant. De esthetiek intimideert 
mij omdat zij worstelt met zichzelf. ‘De leer van de schoonheid’ zou 
een weinigzeggende definitie zijn. Toch is het lastig om een concretere 
omschrijving te geven, juist omdat het onduidelijk is wat er precies on-
derzocht wordt. Het toepassingsgebied van esthetiek is al sinds haar 
ontstaan haar achilleshiel.

Het ‘ontstaan’ van de Westerse filosofische discipline is terug te voe-
ren op Alexander Baumgarten (1714-1762). Deze filosoof greep naar 
de Griekse term aisthētikós, wat algemeen ‘waarnemend’ betekent, en 
gebruikte dit om specifiek ‘perceptie van schoonheid’ te duiden. Later, 
deels te danken aan het werk van Georg Friedrich Hegel (1770-1831), 
werd de esthetiek verder toegespitst op de kunst en de ‘traditionele’ 
Westerse esthetiek vormde zich rondom het kunstwerk. Ik heb zelf 
ook lang gedacht dat de term synoniem was voor kunstfilosofie en zich 
vooral kristalliseerde in het Rijksmuseum of in het Concertgebouw. 
Toch behelst de esthetiek meer dan de schoonheid van een kunstwerk, 
en dit is mede dankzij een nieuwe filosofische stroming uit de jaren 90 
van de vorige eeuw.

De ervaring als leidraad
Deze stroming werd als vertakking van de esthetiek everyday aesthe-
tics, of ‘alledaagse esthetiek’, genoemd. Het idee was simpel: de Wes-
terse esthetiek is te beperkt en te kunstzinnig. Niet langer moeten we 
in de filosofie concentreren op high culture-objecten, ook de schoon-
heid binnen het doodnormale leven moet haar verdiende erkenning 
krijgen. De belangrijkste verschuiving die binnen de theorie plaats-
vond is pragmatisch van aard: in een esthetische ervaring staat de er-
váring centraal, niet het zogenaamd esthetische object. Dit idee is niet 
specifiek voor alledaagse esthetiek en wordt over het algemeen toe-
geschreven aan filosoof John Dewey (1859-1952). Met zijn boek Art 
as Experience (1934) deed Dewey een poging om een esthetische er-
varing te funderen in filosofische theorie. Hiermee wordt ‘het estheti-
sche’ losgekoppeld van het kunstwerk en verplaatst naar de ervaring. 
Dit opent een hele nieuwe wereld aan esthetische ervaringen, inclusief 
aspecten in het gewone leven.

Bovenaan de agenda van alledaagse esthetica staat het laten zien van 
de esthetische aspecten van ons leven zien die anderszins verbleken 
bij traditionele esthetische ervaringen, zoals het zien van een schilde-
rij. Ja, de werken gepresenteerd in de kelder van het Stedelijk Museum 
zijn prachtig, evenals – hier komt mijn hottest take van vandaag – De 
Badkuip zelf. Maar waarom zouden we ons esthetische leven beper-
ken tot alleen het museum? Waarom niet de prachtige fietstocht er-
naartoe? Waarom niet die zonnestralen die stiekem door de wolken 
glippen en je huid verwarmen? Waarom niet volledig natgeregend 
toch tevreden zijn dat je een boekje leest in een hip café? Het breek-
ijzer van alledaagse esthetiek ligt klaar om de traditionele esthetiek 
open te breken. 

Twee punten in deze queeste staan centraal. Ten eerste is er de vraag 
welke zintuiglijke waarnemingen deelnemen in esthetische ervarin-
gen. Het zien van een kunstwerk of het zien van een opgeruimde ka-
mer, het horen van een klassiek concert of het horen van vogelzang 
tijdens een wandeling. Zien en horen zijn al langer onderdeel van het 
debat, maar voorstanders van alledaagse esthetica willen terug naar 
de Griekse betekenis van esthetiek en aandacht schenken aan de rest 
van de zintuigen. Het proeven van een veel te duur gerecht, het ruiken 

Een alledaagse esthetiek 
voor iedereen 

Je gooit je natte jas over de stoel terwijl je “flat white, graag” antwoordt naar de serveerder. 
Uit de drijfnatte Stedelijk Museum-totebag tover je een goed stuk literatuur in handzaam 

formaat. Zojuist tweedehands gehaald bij een boekwinkeltje voor een eerstehands prijs. Je 
haar is nat en je dag is kut, maar jij zit daar wel. Niet om te lezen, trouwens, of om koffie te 
drinken. Nee jij zit daar voor het idee, het plaatje, de vibe. De tote, het stoffige boekje, een 

natgeregende trench en een te kleine flat white: jij zit er voor de aesthetic.
Tekst /// Jens van der Weide     Beeld /// Romy Veeken

Het breekijzer van 
alledaagse esthetiek 
ligt klaar om de 
traditionele esthetiek 
open te breken
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van vers gebakken brood of het voelen van het warme water in een 
heet bad. Het oog wil wat, maar het oor, de huid en de tong ook; er 
zijn meer zintuiglijke ervaringen die als esthetisch bestempeld kun-
nen worden.

Daarbij komt ook dat de esthetiek meer is dan alleen de tweedeling 
mooiheid en lelijkheid. De woordenschat van alledaagse esthetiek is 
veel groter: rommeligheid, schattigheid, eentonigheid, aantrekkelijk-
heid en viezigheid zijn voorbeelden van kwalificaties die in het dage-
lijks leven veel voorkomen maar in de traditionele esthetica weinig 
ruimte krijgen. Dit, samen met het betrekken van alle zintuiglijke 
waarnemingen, maakt voor mij ook duidelijk waarom bijvoorbeeld 
mijn ochtendritueel om koffie te maken voor mij een esthetische er-
varing is. De chaos en frustratie van koffie over het keukenblad, het 
wachten tot de koffie omhoog komt, het borrelende geluid als de koffie 
klaar is en uiteindelijk de smaak van de koffie die niet altijd even goed 
is. Niet het koffiedrinken zelf, maar het gehele proces vormt voor mij 
een esthetische ervaring die maakt dat ik het elke ochtend doe.

onbruikbaar?
Alledaagse esthetiek is nog geen robuuste filosofische discipline. Ik zou 
zelfs zo ver gaan om te zeggen dat het nog geen robuuste subdiscipline 
is van de esthetica. Het belangrijkste punt van kritiek op deze nieuwe 
esthetica treft meteen zijn kern: in het verbreden van het toepassings-
gebied van wat als esthetisch geacht kan worden lopen we het risico 
om alles als esthetisch te bestempelen, waardoor het begrip volledig 
onbruikbaar wordt. En als we dan niet alles als esthetisch classificeren, 
is de theorie nog steeds kwetsbaar voor het argument dat zij subjectief 
is; mijn alledaags verschilt van jouw alledaags, wat voor mij esthetisch 
is hoeft zeker niet esthetisch te zijn voor jou. Yuriko Saito, filosoof en 
voorstander van alledaagse esthetiek stelt in haar boek Aesthetics of 
the Familiar (2017) dat het doel van de esthetiek niet moet zijn om 
een lijst van esthetische ervaringen te verzamelen. In plaats daarvan 
moet zij zich richten op het systematiseren en formaliseren van onze 
houdingen die we tegenover ‘normale’ of ‘gewone’ activiteiten hebben. 
Als jonge filosofische discipline moet alledaagse esthetiek zich echter 
nog zien te bewijzen.

Ondanks de terechte kritiek is er toch een duidelijke behoefte aan een 
‘esthetiek voor iedereen’. Buiten de filosofie wordt de beperkte traditi-
onele esthetiek ook flink uitgedaagd. Een gemiddelde TikTokker is 
meer dan bekend met de esthetica, al zij het in verbasterde vorm. De 
term aesthetic is een containerbegrip dat samenhangende stemmin-
gen, gevoelens en modetrends verbindt. Een soort totaalplaatje dat 
een niche culturele uiting weet te vatten. Van Y2K tot grunge, maar ook 
de Nederlandse havermelk-aesthetic bestaat – ja, dat was de natgere-
gende koffiedrinker van hierboven. Het bedenken, samenstellen of 
zien van een aesthetic heeft een duidelijke esthetische waarde. Verge-
lijkbaar met de filosofische alledaagse esthetica vormt de aesthetic op 
deze manier een soort antithese voor de traditionele – en vaak elitaire 
– esthetica die voor velen niet voldoet. Al heeft de havermelk-aesthetic 
natuurlijk ook haar eigen elitaire schuimlaag. Toch zou ik zou zeggen 
dat niet-kunstzinnige ervaringen de esthetische aandacht moeten krij-
gen die ze verdienen. Het is het aan de filosofie om daar werk van te 
maken. Anders doet TikTok het wel. 

Laten we met een algemene vraag beginnen: 
waarop focust het onderzoek?
Mijn collega’s en ik onderzoeken ideeën over economie en de manier 
waarop zij vorm krijgen. Wat ons onderzoek onderscheidt van andere 
is de bijzondere aandacht die wij hebben voor de mensbeelden in 
deze ideeën. Economie gaat namelijk niet alleen over spullen of over 
de relaties tussen spullen, maar ook over mensen, de relaties tussen 
mensen en de manieren waarop mensen zich tot spullen verhouden 
– economisch denken gaat daarmee dus per definitie ook over mens-
beelden. Het ‘economisch denken’ zelf vliegen we ook breed aan. In 
welke kennisvormen treffen we ideeën over de economie aan? Heb-
ben we het dan over ‘wetenschappelijke’ ideeën of over algemene 
wijsheden? Is de kennis anekdotisch, beschrijvend of normatief?

Hoe doe je onderzoek naar die niet-weten-
schappelijke kennis en algemene wijsheden?
Door niet louter filosofische, maar ook andere soorten teksten te 
lezen zoals fabels en gnomai, spreuken of spreekwoorden. Verschil-
lende soorten teksten herbergen verschillende soorten kennis. We 
hebben het hier dan over Ersatz, folk of airport economics, oftewel: al-
ledaags economisch denken van een doorsnee mens. Een hedendaags 
voorbeeld hiervan is de uitspraak: ‘dan ben je een dief van je eigen 
portemonnee’. In deze ene zin zit al een bepaald mensbeeld vervat: 
dat we natuurlijk allemaal optimaliserende wezens zijn en dat deze 
vorm van slimheid de enige is die er toe doet bij het maken van een 
bepaalde beslissing.

Veel filosofische teksten uit de Oudheid vinden dit mensbeeld, de an-
tieke tegenhanger van de homo economicus, vulgair en oppervlakkig. 
De auteurs van deze teksten kijken neer op deze platte homo econo-
micus en vinden dat een mens meer is dan een optimaliseringsma-
chine, dat er hogere doelen in het leven zijn dan alleen maar meer 
consumptie, meer bezit enzovoorts. In die traktaten vinden we echter 
een privilegefilosofie van een selecte groep mannen die het zich kon 
veroorloven bepaalde vragen en eisen te stellen. In fabels komen we 
een andere vorm van kennis tegen. De dieren symboliseren mensen 
en de fabelwereld is er altijd een van winnaars en verliezers. De ver-
halen gaan over hoe je structuren niet kunt veranderen, maar wel 
kunt overleven. Zo is een leeuw altijd sterker dan een haas, maar kan 

de haas de leeuw te slim af zijn. In de wereld van de fabels is de op-
timaliserende slimheid waar de filosofen zich tegen afzetten wél de 
hoogste vorm van rationaliteit.

Geeft dit onderzoek dan een ‘echter’ beeld 
van economisch denken in de Oudheid?
Het onderzoek is kaleidoscopisch, integraal. De ene kennisvorm is 
niet beter of echter dan de andere. Ze worden op verschillende ma-
nieren ingezet. Filosofische analyse van het goede leven is een andere 
context voor economisch denken dan het nemen van economische 
beslissingen in de volksvergadering en dat zie je aan het soort kennis 
dat naar voren komt. In een democratische stadsstaat had iedere bur-
ger recht van spreken. Om je punt kracht bij te zetten kon je een fabel 
of oneliner gebruiken. Zo’n oneliner of gnomê grabbelde je dan uit 
een ton ‘gnomologische’ kennis, een vat economische kennis die niet 
per se een coherent, systematisch geheel vormde. In zo’n alledaagse 
besliscontext zie je dat economische kennis veel minder coherent of 
één geheel is. 

Welke positie neemt het individu in antieke 
economische theorie in?
Xenofon, een van Sokrates’ leerlingen, heeft de Oikonomikos geschre-
ven over het beheer van huis en (land)goed. De basis-unit in eco-
nomisch denken in de Klassieke Periode, de vijfde en vierde eeuw 
v.Chr., is de oikos, het huishouden. Dit moet blijven voortbestaan. In 
de hellenistische periode, ongeveer de eerste drie eeuwen v.Chr., zien 
we overigens ook al de contouren van het individu als economische 
basiseenheid bij bijvoorbeeld Epicurus. Tot iemands oikos behoren 
niet alleen mensen. Al je bezittingen, van je schuur tot je schaap tot je 
groentetuin vormen samen een eenheid. 

Kan dit oikos-denken een inspiratiebron zijn 
voor vernieuwend economisch denken dat 
de relatie tussen mensen en hun omgeving 
herdenkt?
Xenofons traktaat kan hier zeker een impuls geven. Eerst even over 
die nieuwe vormen van economisch denken: er zijn grofweg twee 
smaken. De environmental economics streven ernaar kosten die nu 
niet zichtbaar zijn in economische modellen en analyses zichtbaar 

Welke mensbeelden liggen aan economisch denken in de Oudheid ten grondslag? Welke ideeën over 
rijkdom, armoede en omgang met de wereld om ons heen vinden we in de Klassieken? In een tijd waarin 
we tegen de grenzen van de economische groei lijken aan te lopen, kan het geen kwaad te reflecteren op 

ons eigen economisch denken. Gedachten uit andere tijden en plaatsen kunnen ons bij een dergelijke 
herbezinning inspireren. Dr. Tazuko van Berkel van de Universiteit Leiden leidt een onderzoeksproject 

naar de geschiedenis van economisch denken in de Oudheid. Kevin sprak haar hierover.
Tekst /// Kevin Hoogeveen    Beeld /// Fieke de Groot
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te maken. Denk hierbij aan de ecologische prijs van bijvoorbeeld een 
vliegreis. Environmental economics probeert dus het milieu en duur-
zaamheidsoverwegingen te incorporeren in het standaardeconomi-
sche model. De ecologische economie breekt met dit standaardmodel 
en zoekt juist naar nieuwe manieren om te praten en te denken over 
de verhouding mens-natuur. 

Nu staat de mens vaak buiten de natuur; de natuur is alles dat niet 
menselijk is. Je kunt dit een Kantiaanse split ontology noemen, een 
gescheiden zijn van subject en object met de mens als ongenaakbaar 
subject en de rest als object. Xenofon schrijft vanuit een heel ander 
wereldbeeld. Op het eerste gezicht lijkt zijn standpunt wat vreemd. 
Dit is in het kort: alles staat of valt met je bekwaamheid om al-
les om je heen, inclusief mensen, op de juiste manier te gebruiken.  
Vanuit de split ontology bezien is dit wat bevreemdend. Alles als ge-
bruiksvoorwerp zien leidt toch juist tot exploitatie? We moeten ons 
er hier van bewust zijn dat Xenofons ‘gebruiken’ iets anders bete-
kent dan het onze. Hij illustreert zijn denken zelf aan de hand van 
een paard. Wie een paard bezit, kan hier als goed beheerder niet  
zomaar lukraak mee doen wat hij wil. Als je een paard hebt, moet je er 
op kunnen rijden. Het paard heeft affordances; het nodigt uit tot een 
bepaald gebruik. De wereld om je heen ‘goed gebruiken’ betekent dan 
dat je erop afgestemd moet zijn: jij beweegt ook mee in dit verhaal. 
Zo is het ook onethisch land uit te putten om er een maximale oogst 
(en daarmee winst) uit te halen. Een goed ‘gebruik’ impliceert voor 
Xenofon rekening houden met de affordances en, zo je wil, intrinsieke 
waarde, van dat wat je gebruikt, in plaats van alleen je eigen doelstel-
ling.

Wanneer je over paardenbeheer kunt 
praten, ben je best een geprivilegi-
eerde denker, toch?
Mijn antwoord op deze vraag is tweeledig. Aan 
de ene kant is dit concept van ‘goed gebruik’ ty-
pisch voor Xenofon. Hij maakt het tot de kern 
van zijn traktaat. Aan de andere kant zit de 
betekenis ook vervat in het werkwoord dat 
hij hanteert voor ‘gebruiken’: chrêsthai. Je 
kunt je omgeving pas op een juiste manier 
gebruiken als je erop afgestemd bent. Dit 
tweede raakt aan een andere moeilijkheid, 
namelijk de vraag of je uit Xenofons gebruik 
van het woord een algemeen geldende bete-
kenis kunt extrapoleren. Uiteindelijk komen we 
terecht in het grote debat over of de Klassieken 
economische rationaliteit kenden zoals wij die ken-
nen: je middelen zo inzetten om een maximale winst te 
behalen. Moses Finley, die de economische geschiedenis van 
de Oudheid in de vorige eeuw op de kaart zette, dacht van niet. Uit 
recenter onderzoek is echter wel gebleken dat er een zekere mate van 
bedrijfsvoering bestond. Rationaliteit en risicocalculatie waren ook 
de Ouden niet vreemd. Je zou Xenofon dan kunnen zien als outsider, 
iemand die het instrumentalistische denken probeerde te verruimen, 
of zich ertegen verzette. 

Zou je, om bij dat paard te blijven, kunnen 
stellen dat het economische denken in de 
Oudheid, door een grotere (premoderne) 
afhankelijkheid van de natuur, meer uitgaat 
van een ‘man with nature’- dan van een ‘man 
against nature’-situatie?

Je moet eigenlijk de grondhouding van mensen in de Oudheid ge-
heel anders conceptualiseren. Als we in zevenmijlslaarzen door de 
geschiedenis gaan, kunnen we stellen dat in de achttiende en negen-
tiende eeuw de opvatting is ontstaan dat je als mens de wetten van de 
natuur en de economie kunt snappen, wetten zoals die van vraag en 
aanbod. Menselijk handelen wordt ‘arbeid’ en arbeid zelf een ‘ding’, 
een commodity, dat onderhevig is aan economische wetten. In de 
Oudheid golden economische processen niet als natuurwetten. Ruim-
te voor verbetering is vooral bij de mens te zoeken. De mens moet 
slimmer en handiger worden, beter afgestemd op de wereld. Verbete-
ring vindt plaats in het managen van relaties tussen mensen en in het 
begrip, de vertrouwdheid met en het afgestemd zijn op je omgeving. 
‘Menselijk kapitaal’ is de groeifactor, want de natuur kun je maar be-
perkt beïnvloeden. 

Wat moeten mensen lezen als zij meer ver-
trouwd willen raken met economische ideeën 
uit de Oudheid?
Lees en herlees vooral Xenofon. Hij is niet zo naïef als je prima facie 
zou denken. Verder vind je in Plato’s Gorgias Sokrates’ parabel van de 
mannen met de lekkende kruiken. Kort door de bocht gaat dit over 
waarom de mens beter niet altijd kan toegeven aan zijn consumptie-
drang. Dezelfde gedachte komen we tegen in de rechtszaak Aeschines 
tegen Timarchus. Iemand die oneerbare werkzaamheden moet ver-
richten vanwege zijn uitgavenpatroon is een ‘lekkende’ man; zo ie-
mand wil je niet in het bestuur van je land. 

V olgens Wikipedia wel. Ik ben een inwoner van de stad en 
dus mag ik mezelf scharen onder het clubje dat zich Am-
sterdammer noemt. Dolblij was ik, toen ik vier jaar gele-

den mijn eerste woning in Amsterdam vond. Onderhuur, in Oost. 
Een eigen voordeur; eindelijk weg van de routine van mijn ouders. 
Ik droomde al lange tijd van studeren in de hoofdstad en nu ging 
het er eindelijk van komen. 
 Na anderhalf jaar onderhuren in Oost verhuisde ik naar een 
grote studentenflat in Amsterdam-Noord. Hier kwam ik ‘het échte 
Amsterdam’ tegen – althans, zo noemde ik het toen. Het was een 
diverse wijk met veel flats. Als de zon scheen rookten de dames op 
scootmobiels voor de Hema een paar sigaretten. Ik werd er met re-
gelmaat ‘schat’ genoemd door winkelmedewerkers of onbekenden 
die een praatje met me maakten. 
 Ondertussen woon ik in een wijk die nog geen tien jaar oud is. 
Het verhaal van De Amsterdammer kan hier dus nog veel vormen 
aannemen, al zie ik wel al veel yuppen en expats in mijn wijk. De 
meeste mensen die in Amsterdam zijn geboren zijn de stad al bijna 
uit, lees ik overal. In Diemen en Landsmeer wonen procentueel ge-
zien zelfs meer geboren en getogen Amsterdammers dan in de stad 
zelf. Maar Amsterdammer zijn is toch meer dan je adres? 

Amsterdammer is ook een identiteit, een set karaktereigenschap-
pen die je aanneemt of die anderen op jou plakken. Volgens mijn 
vader, die uit Den Helder komt, zijn Amsterdammers assertief en 
bijdehand, omdat ze dit altijd nodig hadden om hun ruimte in te 
nemen in de volle stad. Een ander stereotype is dat de Amsterdam-
mer arrogant is en zich niet kan voorstellen dat een leven buiten de 
ring mogelijk is. De Amsterdammer heeft een hekel aan toeristen, 
stemt op een linkse partij en kan in haar eigen stad soms alleen 
koffie bestellen in het Engels. 
 Het Parool vertelt een heel ander verhaal. Volgens hem zijn  
Amsterdammers heel sociale mensen die betrokken zijn bij het 
welzijn van andere Amsterdammers. Eind vorig jaar verscheen 
er een artikel over bewoners van de hoofdstad die in 2022 wa-
ren overleden. Mannen, vrouwen, jonge mensen, oude mensen,  
café-eigenaren, ambtenaren en mensen uit alle hoeken van de 
stad. De gemene deler was dat ze zich bekommerden om de stad 
en haar inwoners. Maar is deze betrokkenheid bij je buren alleen 
weggelegd voor mensen in de hoofdstad? Ik kan het me eigenlijk 
niet voorstellen. 

Hoe zit het eigenlijk met daklozen, zijn zij Amsterdammers? Het 
zijn de mensen die we het vaakst negeren, terwijl ze zich staande 
proberen te houden door een krant te verkopen voor een super-
markt waar een bloemkool drie euro kost. En internationale stu-
denten, zijn zij Amsterdammers? Zowel daklozen als studenten 
hebben in ieder geval te maken met dezelfde wooncrisis als ik en 
kunnen zich even verbonden voelen met de stad. 
 Amsterdam is uiteindelijk echt een migrantenstad. Meer dan 
de helft van de bewoners heeft een migratieachtergrond en daar-
mee is Amsterdam een van de meest diverse steden van Nederland. 
Maar in 2022 gaf dertien procent van de Amsterdammers aan zich 
gediscrimineerd te hebben gevoeld in het voorgaande jaar, en in 
meer dan de helft van de gevallen was dat vanwege ras, huidskleur 
of nationaliteit. Wie Amsterdammer is, is geweest en zal worden 
hangt dus van meer af dan wat je geboortestad is. Het gaat ook om 
je huidskleur of achternaam.

Misschien gaat Amsterdammer zijn wel om thuis zijn in de stad. En 
hoe ik het ook wend of keer, ik voel me thuis in Amsterdam. Hier 
wonen de (meeste) mensen van wie ik houd, hier studeer en werk 
ik, lees ik de krant en ga ik naar de bioscoop. Als ik de vaste klan-
ten begroet in het café waar ik werk, voel ik me Amsterdammer. 
Dat is ook zo in het pand aan de Tweede Oosterparkstraat, waar ik 
vrijwilligerswerk doe. En als ik mijn fiets op dubbelslot zet bij de 

Afgelopen Kerst kreeg ik van mijn ouders De Bosatlas van Amsterdam; een groot boek met 
op de voorkant een luchtfoto van de hoofdstad. De rest van die middag besteedde ik met 
mijn neus tussen de pagina’s. WOZ-waardes, immigratie, de kraakbeweging – alles staat 

erin. Ik voelde me trots terwijl mijn vingers dwaalden over de straten die ik nu thuis noem. 
Maar is dat wel terecht? Mag ik mezelf eigenlijk wel een Amsterdammer noemen?

Tekst /// Dieuke Kingma    Beeld /// Jolan Lammertink 
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Roeterseilandcampus. En op de pont van Buiksloterweg naar Cen-
traal Station. En als ik GVB.nl check om te zien dat de tram weer 
vertraging heeft. 

Ja, misschien is dat het wel: ik vóél me hier thuis. En je ergens thuis 
voelen betekent ervaren dat je ergens hoort te zijn; dat je je bevindt 
in jóúw gebied. Thuis is de plek die bekend is, waar de mensen zijn 
met wie je je leven deelt. 
 Een factsheet van de Gemeente Amsterdam vertelt me dat 
tachtig procent van de Amsterdammers zich verbonden voelt met 
de stad, en tweederde zelfs ook met de buurt waarin die woont. Ik 
voel weinig binding met mijn buurt, Zeeburgereiland. Alles is hier 

nieuw. Er is nog geen boom te bekennen, alleen spinnen en ver-
dwaald zand dat hier veel ruimte heeft.
 Maar ik moet wel toegeven dat ik me, zelfs in mijn nieuwbouw-
wijk, meer thuis voel in de stad dan toen ik in Amsterdam-Noord 
woonde. Misschien heeft dat te maken met het feit dat ik daar 
woonde in de coronatijd en dus niet veel meer leerde kennen dan 
mijn huisgenoten en de vier muren om me heen. Misschien gaat het 
om herkenning – Oost is een buurt met veel studenten, dure café’s 
en yogastudio’s, en ik voel me onderdeel van die bubbel. 

Toch voelt het niet kloppend, mezelf Amsterdammer noemen. Het 
lijkt tekort te doen aan die mensen die zijn geboren en getogen in 
de stad en alle shit hebben zien komen en gaan. De VanMoofs, de 
Starbucksen, de Nutellawinkels. Daarnaast dúrf ik me ook niet he-
lemaal thuis te voelen in Amsterdam. Want hoe kan ik me emoti-
oneel binden aan een stad die ik straks, als ik niet meer studeer, 
misschien niet eens meer kan betalen? 

Ik ben in ieder geval wel heel erg bezig met de stad die ik thuis 
noem. Ik voel trots als ik mensen vertel dat ik uit Amsterdam kom 
en wil hier graag nog even blijven wonen. 
 Ik ben hier dan misschien niet geboren, maar ik voel me onder-
deel van deze stad en haar mensen. 
 Misschien ben ik een Amsterdammer in wording, een groentje. 
Iemand die de zekerheid van de toekomst nog niet heeft maar in 
haar huidige wereld Amsterdam graag thuis noemt. 

MOKUM

Misschien ben ik 
Amsterdammer in 
wording, een groentje

16 Babel

Vaarwel Babel, mijn eerste en 
enige studententhuis

J e thuis voelen kan op heel veel manieren. Je kan je bijvoor-
beeld thuis voelen in een stad, op een sportclub of bij een stu-
dievereniging, bij familie of vrienden, in je stamkroeg, of op je 

werk. Je kunt je op één of meer van zulke plekken thuis voelen. Gek 
genoeg heb ik me altijd heel erg thuis gevoeld in de Bijenkorf op de 
Dam, ook al had ik daar financieel gezien niks te zoeken. Je ergens 
thuis kunnen voelen, waar of met wie dat ook mag zijn, is een zegen 
en een voorrecht op zich. Hopelijk zal ieder mens in het leven zich 
op een of meer plekken thuis kunnen voelen. Je thuis voelen kan in 
gradaties. Voor mij blijft het ultieme thuisgevoel daar waar je nest is. 
Want hoe thuis ik me ook kan voelen in de Bijenkorf, daar zou ik niet 
snel een halfuurtje in een afgeragd joggingpak onderuitgezakt zitten 
scrollen op mijn telefoon met een oncharmante onderkin. Dat kan ik 
echt alleen binnen mijn eigen muren.

Het eerste nest dat we kennen is het nest waarin we opgroeien. Of 
dat nu een warm nest is of niet, over het algemeen is een gemene de-
ler dat niemand het nest waarin hij opgroeit kan kiezen. Pas daarna, 
wanneer we de middelbare school verlaten en onszelf voorliegen 
enorm volwassen, verantwoord en verstandig te zijn, worden de 
kaarten opnieuw geschud. Het ouderlijk nest zal plaatsmaken voor 
een nieuwe plek. Dat kan voor de een bevrijdend zijn en voor de an-
der verwarrend. Ik zag in die tijd hoe vrienden om me heen door het 
slijk gingen om een eigen kamer te vinden in Amsterdam. Voordat ze 
die kamer bemachtigd hadden, leken zij die droomkamer al volledig 
tot hun nieuwe thuis gemanifesteerd te hebben. Zelf heb ik gênant 
lang mijn ouderlijk huis als het ware thuis gezien, ook toen ik al een 

paar jaar mijn eigen plek had. Misschien kwam dat omdat, waar de 
meeste vrienden gezellig met elkaar gingen wonen en zo een feeste-
lijk, studentikoos thuishonk creëerden, ik mezelf had wijsgemaakt 
dat op mezelf wonen een beter idee was omdat ik enig kind was. Ik 
vond het benijdenswaardig hoe sommige vrienden op bepaalde da-
gen niet konden afspreken omdat ze een vast huisavondje hadden. 
Waar de meeste mensen om me heen misschien nog een of twee keer 
per maand bij hun ouders bleven logeren, was ik er soms wel drie 
nachtjes achter elkaar. Achteraf gezien is dat best een compliment 
naar mijn ouders, want kennelijk was het daar gewoon heel gezellig. 
Maar een onafhankelijke boss lady voelde ik me er niet bepaald door. 
Een andere fout die ik maakte in de zoektocht naar een nieuw thuis-
gevoel, was dat ik in Utrecht ging studeren. Daar heb ik niet echt spijt 
van gehad, want ik vond mijn studie heel leuk, maar ik heb me daar 
nooit echt thuis gevoeld. Dat heb ik vooral aan mezelf te danken. Ik 
bleef namelijk in Amsterdam wonen en na ieder college ging ik met 
gierende banden terug naar Amsterdam. Tijdens tentamenperiodes 
maakte ik soms gebruik van studieruimtes van de UvA, waar ik me 
vooral een infiltrant voelde. Daar werd verandering in gebracht 
Daarom toen ik als lid van de Babel-redactie op tien minuten fietsaf-
stand de Babel-vergaderingen in het P.C. Hoofthuis kon bijwonen. 
Eindelijk kon ik me een beetje thuis voelen in het universiteitsleven. 
Na een jaartje schrijven voor de lieve Babel zal dit mijn laatste co-
lumn zijn. Ik voel me dankbaar dat ik me in mijn laatste studiejaar 
toch nog een beetje thuis heb kunnen voelen in het studentenleven 
van de universiteit waaraan ik niet heb gestudeerd. 

Tekst /// Afra van Ooijen    Beeld /// Lesine Möricke
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bekommert om de kamer waarin zij verblijft. 
Zij wisselt dan ook meerdere keren van hotel 
zodra het ‘fout’ voelt. De stad met haar vele 
straten is in feite de antagonist, die op onver-
wachte momenten Sasha haar pijnlijke herin-
neringen laat herbeleven. Haar omschrijving 
van de stad is grimmig en deprimerend; haar 
binnen- en buitenwereld lopen in elkaar over. 
Sasha lijkt hierin ook ontheemd te zijn van 
tijd; ze leeft niet in het heden omdat ze zich 
te veel vasthoudt aan het verleden, waar ze 
natuurlijk ook niet in kan leven.

Sasha’s leven is er een van monotonie, me-
chanische herhalingen en vooral disconnect 
met haar omgeving. Hoewel de kamers en de 
straten waarin ze zich begeeft allemaal deel 
van haar verleden zijn, voelt zij zich hier in 
het heden geen deel van:

 Eat. Drink. Walk. March. Back to the  
 hotel. To the Hotel of Arrival, the Hotel of  
 Departure, the Hotel of the Future, the  
 Hotel of Martinique and the Universe. […]  
 Back to the hotel without a name in the  

 street without a name. You press the  
 button and the door opens. This is the  
 Hotel Without-a-Name in the Street  
 Without-a-Name, and the clients have no  
 names, no faces. You go up the stairs.  
 Always the same stairs, always the same  
 room.

Er is iets voor te zeggen dat hoofdpersoon 
zich ‘thuis’ voelt in de vertrouwde kamers, de 
muren die beschermen tegen de buitenwe-
reld. Maar eigenlijk vindt Sasha nooit het ge-
voel van veiligheid dat ‘thuis’ zou geven; ge-
heel in lijn met haar consumptieverlangens 
trekt ze van hotel naar hotel. De gevoelens 
van veiligheid en comfort zijn als een dopa-
mine-high na het kopen van een nieuwe jurk 
of het bleken van haar haar. Daarnaast zijn ze 
niet stabiel: ze vervliegen zodra de nare as-
sociaties van de buitenwereld hun weg naar 
binnen weten te maken. 

Voor Sasha is ‘thuis’ een eeuwige begeerte, 
een fata morgana die ze steeds nét bereikt 
denkt te hebben, om vervolgens te onder-

vinden dat ze de weg kwijt is. Aan de andere 
kant maakt ‘thuis’ Sasha ook bang: niet voor 
niets is de stad, die zij zo lang haar huis heeft 
genoemd, haar grootste vijand. Ze ziet haar 
herinneringen, die ook een nostalgische vei-
ligheid kunnen opwekken, als indringers, die 
compleet bezit van haar nemen. Het boek 
eindigt dan ook niet op een positieve noot: 
Sasha lijkt tot de conclusie te komen dat haar 
eeuwige zoektocht nutteloos is. In Good Mor-
ning, Midnight blijkt ‘thuis’ een privilege, en 
het gebrek aan dit gevoel lijkt de oorzaak van 
een instabiele identiteit en bovendien heel 
veel verdriet. 

Iedereen heeft hetzelfde verlangen naar het 
gevoel van een ‘thuis’ en de meeste mensen 
hebben ook het geluk dit te kennen. Het 
beeld dat Jean Rhys schepte laat mij dit ge-
voel enkel meer waarderen. Natuurlijk houd 
ik van verandering en avontuur, zolang ik 
maar ook zo nu en dan het vertrouwde com-
fort kan hebben. Door het tragische verhaal 
van Sasha Jansen, hoop ik dat mijn leven 
nooit deze uiting van kunst zal imiteren. 

GEZIEN / GEHOORD / GELEZEN
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H et zou leuk zijn als ik in 1.200 
woorden een antwoord zou kun-
nen presenteren, maar op mijn 

25e heb ik toch echt wel door dat de wereld 
niet zo simpel is en dat het antwoord dat dus 
ook niet kan zijn. Volgens Aristoteles imiteert 
kunst het leven, volgens Oscar Wilde imiteert 
het leven de kunst, en ik weet niet welke van 
de twee het nou is, maar ik weet wel dat zij in 
direct verband met elkaar staan. Om een ant-
woord op mijn vraag te kunnen vinden aan 
de hand van een fictief werk is dan ook niet 
heel gek, zeker niet als dit van het niveau is 
als het boek van Jean Rhys. 

De schrijfster is als persoon zelf al interes-
sant genoeg om in deze context te bespreken. 
Rhys is in 1890 geboren als Ella Gwendolen 
Rees Williams in Dominica, een eiland in de 
Caribische Zee. Op haar zestiende werd zij 
voor haar opleiding naar Engeland gestuurd, 
waar ze vocht om erbij te horen. Ze werd 
belachelijk gemaakt om haar accent en haar 
uiterlijk; Rhys was een outsider. Een tiental 
jaar later verhuist ze met haar Nederlandse 
man naar Parijs, waar ze onder een pseudo-
niem begon met schrijven. Daar verloor Rhys 
haar man en pasgeboren zoon en ook daar 
‘genoot’ ze de status van buitenstaander. Na 
meerdere mislukte huwelijken en verhuizin-
gen, stierf zij op 88-jarige leeftijd in Enge-
land. Het leven van Rhys is, in een notendop, 
getekend door tragische verliezen, turbulen-
tie en, vooral, ontheemding. 

De verdiende erkenning heeft zij tijdens haar 
leven nooit gehad. Na een hele reeks boeken 

vergaarde ze in 1966 pas bekendheid met 
Wide Sargasso Sea, een feministische prequel 
van Jane Eyre. Naast dat vrouwelijke schrij-
vers hard moesten – en moeten – vechten 
voor dezelfde status als mannelijke schrij-
vers, werkte het ook in haar nadeel dat haar 
schrijfstijl als ‘te deprimerend’ werd gezien 
voor de tijdsgeest. Haar hoofdpersonages 
zijn vrijwel altijd gemarginaliseerde, onge-
lukkige vrouwen, die bovendien overeen-
komsten vertonen met Rhys’ karakter.

Imiteert kunst dan het leven in een van mijn 
favoriete boeken, Good Morning, Midnight? 
De titel is afgeleid van twee regels van een ge-
dicht van Emily Dickinson: ‘Good Morning – 
Midnight – // I’m Coming Home –’. Helemaal 
‘thuis’ is Jean Rhys nooit gekomen, net zoals 
de hoofdpersoon van haar boek, Sasha Jan-
sen. Sasha reist van Engeland af naar Parijs, 
na een voorstel van een vriendin, die hoopte 
dat Sasha zich in deze stad niet meer dood 
zou willen drinken. In deze stad trekt Sasha 
van hotel naar hotel, steeds op zoek naar het 
nieuwe kapsel, de nieuwe jurk, dé transfor-
matie waardoor ze zich weer gelukkig zou 
voelen. Elke plek doet haar denken aan haar 
traumatische verleden en ze komt oog in oog 
te staan met de herinneringen aan een onge-
lukkig huwelijk en het overlijden van haar 
baby. Ondertussen weigert ze om voor zich-
zelf te zorgen. Haar dagen zijn gevuld met 
het nuttigen van zoveel mogelijk alcohol en 
het wanhopig zoeken naar een connectie met 
vreemden. Bovenal maakt ze zich zorgen, 
over haar uiterlijk en over haar aanwezig-
heid in het algemeen. Wat heeft zij als vrouw 

van middelbare leeftijd, met haar ‘vergane 
schoonheid’, hier te zoeken? Ze voelt zich niet 
Frans, niet Engels, niet jong, niet oud, maar in 
ieder geval ongelukkig. 

Good Morning, Midnight is een tijdcapsule 
die perfect het Parijs tijdens het interbellum 
vangt. Door de opgevoerde politieke druk en 
de onzekerheid van deze tijd, is de stad aan 
het veranderen. Terwijl ze hun best doen om 
te functioneren in een tijd van ogenschijnlij-
ke weelde, moeten de inwoners zich vasthou-
den aan hun identiteit. Ondertussen wordt 
de stad steeds diverser, met een toestroom 
van mensen met ‘andere’ etniciteiten, die al-
lemaal de tweedeling in identiteit proberen 
te manoeuvreren: hoe voel je je ‘thuis’ op een 
vreemde plek? Door haar gemarginaliseerde 
positie in deze stad keert Sasha zich tot con-
sumeren. Ze verlangt steeds naar het nieuwe 
product of verandering, met name op het 
gebied van kleding en kapsels, om zich hier-
door eventjes beter te voelen. Opmerkelijk 
genoeg wordt Sasha’s gevoel van ongemak en 
onveiligheid gedeeld door veel mensen die ze 
tegenkomt. Toch voelt ze zich alleen, door de 
maatschappij uitgekotst en veroordeeld tot 
hotelkamers.

Deze hotelkamers spelen een grote rol voor 
de hoofdpersoon. ‘A room is a place where 
you hide from the wolves outside and that’s 
all any room is,’ denkt Sasha, ergens in de 
continue stream-of-consciousness van het 
boek. In deze zin is al merkbaar hoe angst-
aanjagend de buitenwereld voor Sasha is, wat 
ook duidelijk maakt waarom zij zich zoveel 

Thuis als onvervulde begeerte in 
Good Morning, Midnight

‘Thuis’ is de ervaring van veiligheid, comfort, het warme dekentje waar je je in kan wikkelen. 
Het gevoel dat je niet perfect hoeft te zijn; thuis zijn we allemaal ‘lekker onszelf’. ‘Thuis’ is niet 
gereserveerd voor zij die het geluk hebben om in een huis te wonen. Het concept begeeft zich 

in het emotionele en het vertrouwde, wat je bij alles en iedereen kan ervaren. Maar in hoeverre 
heeft ‘je thuis voelen’ invloed op wie je bent? Wat nou als je je nergens thuis voelt? Met deze 

vraag in mijn achterhoofd wil ik me richten tot het boek Good Morning, Midnight (1939) van Jean 
Rhys om te kijken wat er met een persoon gebeurt als je je nergens thuis voelt.

Tekst /// Santi Wester     Beeld /// Winonah van den Bosch
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zomerhuis 
en weer sta je op mijn voeten, ze hangen lusteloos 
over de zijkant van ons bed 

als kamerplantjes die maar geen water krijgen, te 
drogen 

op zolder 

waar de deur gesloten blijft voor muziek 

ze jammeren waar ik bij sta, ga toch 
weg 

alleen jij weet hoe ik strompel door de gangen en niets meer 
kan hebben 

het zijn de contouren van je smalle wang die me zeggen 
waar ik loop 
 
gesloopt, ge br ok en 
 
starend naar een zonsondergang 
zonder 
jou 

de muren staan te luisteren, ze werpen je omver 

je wilt ze voor me vangen maar ze zullen 
me zien 

v 
      a 
        l 
       l 
      e 
     n 
als een ster 
 
houd je sterk, houd me vast 
in gedachten 
 
wachtend op verzachtende omstandigheden verlang ik naar jou, naar een leven dat we 
beloofden te delen 
 
in een zomerhuis voor twee uit een ver verleden, 

ik begeef me 

op blauwe plekken waar het gras niet durft te blozen, 
verkropt in broze botten 

tot ik niet meer zonder je kan 

Tekst /// Teuntje Ott    Beeld /// Lesine Möricke

GEDICHTEN

avondklok 
Tekst /// Teuntje Ott    Beeld /// Lesine Möricke

ze zat om jou verlegen, brak bezems door liefde gedreven om te zien of ze 

iets had bewezen, na jaren 

voor ramen gaan staan waar de rest haar niet kende en dat ze daar 

eigenlijk heel rustig van werd maar 

ook zichzelf wilde beschermen voor gevaren in de vorm van een 

minderwaardigheidscomplex

 

hoe je haar wilde bewaren voor later zonder te luisteren naar haar 

verhalen 

en dat ze op je wachtte, 

ogen omringd door wallen als gevallen 

dekens, een bed dat rook naar afwezigheid en een gebrek aan intimiteit 

 

terwijl ze langzaam smolt in het licht van de avondklok 

en een beetje verantwoordelijkheidsgevoel 

GEDICHTEN
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punt sta mijn vertrouwde omgeving écht te verlaten, nu ik mezelf 
voor het eerst in mijn leven geconfronteerd weet met het onbeken-
de en de vanzelfsprekendheid van dat oneindige aantal alledaagse 
onbenulligheden die me houvast gaven me dreigt te ontglippen – 
nu pas voel ik me werkelijk thuis. 

Ik voel me thuis in mijn ouderlijk nest. In mijn eigen kamer, met 
mijn eigen spullen die op de door mij toegewezen plekjes liggen. 
Met mijn boekenkasten waar ik zo graag met mijn vingers langs 
ga en de lades die zo’n schurend geluid geven. In mijn eigen bed, 
waarin ik in slaap val onder het vertrouwde geluid van overvlie-
gende vliegtuigen en sluitende slagbomen. In de woning waar ik 
met mijn ogen dicht de weg kan vinden. Waar ik schaamteloos 
luidkeels kan zingen en in kamerjas mag rondslenteren. Bij mijn 
gezinsgenoten, wier trekjes en eigenaardigheden ik door en door 
ken en wie ik op het geluid van hun voetstappen en hun ademha-
ling kan identificeren. 

Ik voel me thuis in mijn dorp, waar ik weet wat ik het beste in wel-
ke winkel kan kopen en waar dat het goedkoopst kan. In de weilan-
den die ik onder alle weersomstandigheden en in alle dagdelen heb 
gezien. In de straten waar ik mijn weg ken en die bewandeld wor-
den door mensen met bekende gezichten. Op het station waar ik de 
vertrektijden van alle treinen weet en dat mijn toegangspoort tot 
Amsterdam vormt. Amsterdam! Vier jaar al heb ik er mogen stude-
ren – en wat voel ik me er nu thuis. De universiteitsgebouwen, de 
kerktorens, de grachten, de café’s, de trams, de menigten toeristen, 
het continue gebrabbel in de meest uiteenlopende bekende en on-
bekende talen, de fietsers, de bootjes, het luiden van de klokken, 

de bruggen, de theaters en de parken – wat ben ik me aan onze 
hoofdstad gaan hechten… 

Ik voel me thuis in Nederland, mijn moederland, waar ik de ver-
keersregels weet en de wetten snap. Waar ik iedereen versta en 
mezelf verstaanbaar kan maken. De taal! Het Nederlands! Wat voel 
ik me in onze taal thuis! Wat houd ik van onze ontelbare tussen-
voegsels, ons overdreven gebruik van verkleinwoordjes (zelf weer 
een reflectie van onze aandoenlijke Hollandse kneuterigheid), 
onze platte accenten en onze totale veronachtzaming van onze ei-
gen grammatica. Wat is het een voorrecht om te mogen leven om-
ringd door de taal waarin je denkt, om borden te kunnen lezen en 
omroepen te kunnen verstaan. En wat zal ik dat missen, straks, 
omringd door het Lets, gedwongen om me in het Russisch of in het 
Engels te uiten… 

Wat is thuis-zijn als niet familiariteit? En wat is er dan unheimli-
cher dan desoriëntatie, angstaanjagender dan thuisloosheid? Is dit 
hoe heimwee voelt? Anticipatoire heimwee? 

Gelukkig kan de échte heimwee nog even op zich laten wachten. 
Letland wordt door dezelfde inflatie geteisterd als ons thuisland: 
ook daar rijzen de energieprijzen de pan uit, en men heeft besloten 
om de universiteitsgebouwen daarom heel de maand februari te 
sluiten. Mijn eerste maand buitenlandsemester zal dus op afstand 
zijn, via Zoom, op mijn eigen laptopje, vanuit mijn eigen bu-
reaustoel, in mijn eigen huis, in mijn eigen dorp, in mijn eigen land 
– en ik moet zeggen: met twee jaar thuisstudeerervaring dankzij 
de COVID-pandemie voelt dat als thuiskomen. 

REPORTAGE
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Anticipatoire heimwee
Een vast onderdeel van de studie Slavistiek is een buitenlandsemester. Dit jaar zal ook 
ik eraan moeten geloven. Normaal gesproken is de bestemming Sint-Petersburg, maar 
om begrijpelijke geopolitieke redenen is de locatie dit jaar iets anders: Riga wordt mijn 

studieoord. En ik weet nog niet of ik me daar wel zo thuis zal gaan voelen. 
Tekst /// Edgar Alberts    Beeld /// Nina Teule 

D eze tekst gaat onder andere over mijn persoonlijke anti-
cipatoire angsten over mijn buitenlandverblijf. In dat ka-
der is het voor jou misschien nuttig om te weten wat voor 

iemand ik ben. Dus, wat voor iemand ben ik? Ik ben iemand die 
altijd op dezelfde plek gaat zitten in de klas en aan de eettafel. Ik 
ben iemand die al jaren dezelfde handvol nummers op repeat heeft 
staan en dezelfde vier gespreksonderwerpen aansnijdt op feesten 
en partijen. Ik ben iemand die altijd op ongeveer hetzelfde tijdstip 
uit wandelen gaat om vervolgens hetzelfde rondje te lopen dat hij 
al ontelbaar veel keren eerder gelopen heeft. Ik ben iemand die 
elke ochtend hetzelfde ontbijt eet, dezelfde thee drinkt om daarna 
dezelfde routine te volgen die hij elke dag volgt. Kortom, ik ben een 
jongeman van regelmaat en kan uitzonderlijk slecht omgaan met 
verandering. 

Gezien het voorgaande, zal het je misschien niet verbazen dat ik 
met een autismespectrumstoornis (ASS) ben gediagnosticeerd. 
Dat uit zich op verschillende manieren. Eén daarvan heb ik net ge-
noemd: ik heb meer dan gemiddeld behoefte aan een strakke plan-
matige aanpak. Verwarring en onzekerheid ervaar ik al snel als on-
overzichtelijke chaos, en geen mens die in chaos gedijt. Een andere 
manier waarop mijn ASS zich uit, is dat ik me sociaal gezien slecht 
een houding kan geven. ‘Er lijkt bij Edgar een structureel onvermo-
gen tot soepele sociale aanpassing te zijn’, citeer ik een psychiater. 
Een ander schrijft dat ik ogenschijnlijk ‘wel wat inzicht’ in sociale 
situaties heb, maar dat dit ‘weinig invoelbaar’ voelt, maar eerder 
als ‘verworven kennis’. Intermenselijk contact vraagt bewuste in-
spanning van me. 

Los van mijn persoonlijkheid ga ik ook vanwege meer contingente 
zaken sedentair door het leven. Ik ben zelden langer dan twee we-
ken van huis geweest en vakanties waren bij ons in het gezin altijd 
‘tijdelijke verhuizingen’ in die zin dat we in het buitenland altijd 
een semi-permanente uitvalsbasis zochten; roadtrippen, kampe-
ren en backpacken zijn voor mij niets dan schrikbeelden. Tot slot 
ben ik ongetwijfeld niet de enige student die zich financieel geen 
eigen woning kan veroorloven en daarom willens of onwillens nog 
in het ouderlijk huis woont. 

Dit alles tezamen helpt je misschien enigszins verklaren waarom 
ik niet bepaald sta te popelen om neer te strijken in een mij volko-
men vreemde stad, waar ik niet meer op mijn oude routines terug 
kan vallen, maar nieuwe zal moeten ontwikkelen. Een plek waar ik 
niet meer kan steunen op mijn ‘aangeleerde gedrag’, maar waar ik 
me nieuwe gedragsnormen en een nieuwe etiquette eigen zal moe-
ten maken. 

Intermezzo
Ik heb heb het dusverre gehad over de subjectieve kant van mijn 
angstgevoelens, maar ik heb daar ook zeker wel objectieve gron-
den voor. Te beginnen bij de administratie. De Universiteit van Let-
land is ietwat oubollig in dit opzicht: geheel volgens Sovjetmodel 
moeten wij ons nog met papieren formulieren registreren. Dat is 
curieus, want ik bevind me niet in Letland, hetgeen het fysiek af-
geven van de formulieren ietwat compliceert. (Tot zover lijkt alles 
goed te gaan – ik heb de documenten als scans gemaild – maar ik 
heb op moment van schrijven nog geen formele bevestiging gekre-
gen.) Het Engels van de medewerkers is overigens ook vrij rampza-
lig; voeg daaraan toe dat ik geen woord Lets spreek, en het poten-
tiële rampscenario is compleet.

Een andere angst betrof het vooruitzicht Russisch te gaan stude-
ren in een land dat nou niet bepaald op de beste voet staat met 
Rusland. Die angst is gelukkig inmiddels weggenomen. Een mede-
student die eerder naar Letland vertrokken is dan ik heeft me geïn-
formeerd dat men op straat hartstikke vriendelijk is en behoorlijk 
in staat en bereid is om Russisch met je te spreken. 

Home sweet home
Het is inmiddels meer dan cliché – maar daarom niet minder cor-
rect – om op te merken dat je iets pas mist als je het niet meer hebt, 
dat de aanwezigheid van iets pas echt tot je doordringt als z’n af-
wezigheid dreigt. Nu pas, nu ik voor het eerst in mijn leven op het 

Verwarring en 
onzekerheid ervaar  
ik al snel als onover-
zichtelijke chaos, en 
geen mens die in 
chaos gedijt
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kerken. Deze baby boxes worden als veilig  
alternatief gebruikt door ouders die daar 
hun baby’s achter kunnen laten in plaats van 
ze op straat te leggen. Vaak hebben deze baby 
boxes een comfortabel bedje waar de baby in 
gelegd kan worden en wordt er slaapmuziek 
afgespeeld. Hoewel de boxes goedbedoeld 
zijn, stellen de twee politieagenten de vraag: 
maken deze baby boxes het te makkelijk voor 
ouders om hun baby af te staan? Nadat het 
So-young veroordeeld wordt voor het af-
staan van haar baby, vraagt zij zich ook af: 
ligt de schuld altijd bij de moeder en niet 
bij de vader in dit soort kwesties? Kore-eda 
zelf zegt hierover: ‘De heersende opvatting is 
dat moeders die hun kind zo achterlaten dat 
doen uit gebrek aan liefde. Ik wilde tonen dat 
er verschillende interpretaties mogelijk zijn, 
dat er meerdere redenen en oorzaken schuil-
gaan achter zo’n dramatische beslissing. De 
rode draad door al mijn films is het idee dat 
er een complexe realiteit verborgen zit ach-
ter elke daad in een mensenleven én dat we 
met een minder vooringenomen, veroorde-

lende blik naar mensen kunnen en moeten 
kijken.’

Intieme scènes waarin de personages zware 
gesprekken hebben over zichzelf, hun af-
komst, hun toekomstdromen of gewoonweg 
samen plezier hebben als een ‘echte’ familie, 
wisselen elkaar af met long shots waarin het 
diverse Zuid-Koreaanse landschap getoond 
wordt. Hier wordt aandacht geschonken aan 
zowel de stad als het platteland. Het achtja-
rige weeskindje van het gezelschap laat zien 
dat het leven draait om de kleine geluksmo-
mentjes, hij gaat liever door een eenvoudige 
wasstraat met zijn found family in plaats van 
dat ze veel geld uit geven bij de plaatselijke 
kermis. Door deze momentjes, waarbij ze 
aanvoelen als een normale familie, vergeet je 
bijna dat de dag des oordeels nadert waarop 
de baby wordt verkocht en de found family 
uiteengaat. Naarmate de film vordert en de 
found family-leden steeds dichter naar el-
kaar toe groeien als familie is ook duidelijk 
dat dit ooit moet stoppen. Een verdrietige 

realisatie voor zowel de kijker als de leden 
van de found family zelf. Bijna alle hoofdper-
sonages hebben op het einde iets van zichzelf 
opgeofferd om iemand van hun found family 
te beschermen. Want voor je familie doe je 
alles, toch?

Broker is, hoewel hartverwarmend, niet rea-
listisch en heeft meer weg van een sprookje 
dan van de realiteit. Hoewel de film de indivi-
duele problemen van alle karakters onder de 
aandacht probeert te brengen door ze een 
droevig achtergrondverhaal te geven, krijgen 
ze, zoals het in de meeste sprookjes betaamd, 
vrijwel allemaal een redemption arc en een 
einde waardoor je met een tevreden gevoel 
de bioscoop uitloopt. De sympathieke make-
laars die beslissingen maken met hun hart in 
plaats van hun portemonnee geven een te 
rooskleurig beeld van mensenhandelaren en 
hun motieven. Hadden alle mensenhandela-
ren maar iets meer weg van de twee knullige 
en vaak jolige makelaars uit Kore-eda’s  
Broker. 
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D e van origine Japanse regisseur 
Hirokazu Kore-eda heeft zich ge-
waagd aan het uitgekauwde genre 

van de roadtrip movie, maar geeft hier een 
nieuwe draai aan door het te mengen met 
de maatschappelijk complexe thema’s van 
mensenhandel en adoptie. Dit zijn twee be-
grippen die vaak in elkaar overlopen, vooral 
als er geld bij komt kijken. In Zuid-Korea zijn 
de tarieven voor illegale adoptie: 10 miljoen 
won voor een jongetje en 8 miljoen won voor 
een meisje. Kore-eda viel eerder al in de prij-
zen op het filmfestival van Cannes voor de 
film Shoplifters (2018), waarin hij, net als in 
Broker, het thema van de found family cen-
traal zet. Een found family is een groep van 
mensen die niet biologisch aan elkaar gerela-
teerd zijn maar toch van elkaar gaan houden 
en zodoende een familie vormen. ‘In Japan en 
Korea denken we dat de familie alleen met 
bloedverwantschap te maken heeft. Dit is 
weerspiegeld in onze wetten. Maar dat is een 
ouderwets beeld,’ zegt Kore-eda in een inter-
view van de 75ste editie van het filmfestival in 
Cannes. 

Een sekswerker, haar baby, twee mensen-
handelaren en een weesjongetje vormen 
samen voor korte tijd een found family ter-
wijl ze op zoek gaan naar geschikte adoptie-
ouders voor de baby in kwestie. Vrijwel al-
lemaal zijn ze alleen op de wereld met geen 
bloedverwanten waarop ze op terug kunnen 
vallen. Hirokazu Kore-eda laat met deze film 
zien dat het in het leven mogelijk is om zelf 
je familie te kiezen. En hoewel het plot van 
de film door de heftige thematiek ook snel 

als te grimmig of te dramatisch verbeeld zou 
kunnen worden, kiest Kore-eda voor een 
luchtige, vaak zelfs komische toon. Een grote 

factor hierin is de manier waarop hij zijn per-
sonages neerzet. De film valt hiermee geluk-
kig niet weg in stereotypes zoals die van de 

onverantwoordelijke, roekeloze moeder die 
haar kind achterlaat, zielige weeskinderen 
die verdoemd zijn tot mislukking of twee 
meedogenloze mensenhandelaren die al-
leen uit zijn op geld verdienen. Deze laatsten 
noemen zichzelf liefkozend liever makelaars 
(brokers). De moeder die haar baby achter-
liet om daarna terug te komen voor hem had 
geen andere keuze en laat, hoewel ze het niet 
wil laten merken aan de rest van het gezel-
schap, veel genegenheid zien voor haar pas-
geboren baby. Het weesjongetje dat verlaten 
is door zijn ouders en in een tehuis terecht is 
gekomen wordt niet neergezet als een neer-
slachtig en getraumatiseerd kind maar zoals 
elk ander achtjarig jongetje, vrolijk, ondeu-
gend en met een voorliefde voor voetbal. De 
makelaars wekken veel sympathie op bij de 
kijker en laten op meerdere momenten zien 
dat ze oprecht geven om de gezondheid van 
de baby. Ze weigeren de baby zelfs te verko-
pen wanneer de moeder (So-young) de adop-
tieouders ongeschikt acht.

Er worden gevoelige onderwerpen aange-
sneden en complexe vragen gesteld zonder 
dat er duidelijke antwoorden op worden 
gegeven. Twee politieagenten, die jacht ma-
ken op de makelaars om ze op heterdaad te 
betrappen en ze uiteindelijk te arresteren, 
filosoferen openlijk met elkaar over de vraag 
of het moreel verantwoord is om een kind 
op aarde te zetten als je van plan bent er niet 
voor te zorgen. Ook wordt er harde kritiek 
geleverd op het fenomeen van de baby boxes, 
die veel gezien worden in het straatbeeld 
van Zuid-Korea en een initiatief zijn van 

Broker: een alternatieve 
familievakantie op de beste 

manier mogelijk
We strijken neer in Zuid-Korea waar een stelletje misfits samen in een gammel busje 

door het land reizen en samen een familie vormen. Hun missie is duidelijk: op illegale 
manier hun  baby verkopen terwijl ze uit de handen van de politie proberen te blijven. 

Redactielid Eline zag de film Broker (2022) en laat je hier weten wat ze er van vond.
Tekst /// Eline van Huizen     Beeld /// Bob Foulidis

Er worden 
gevoelige on-
derwerpen 
aangesneden 
en complexe 
vragen gesteld 
zonder dat er 
duidelijke ant-
woorden wor-
den gegeven
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en een huis waarin ik er nu matig warmpjes 
bij zit vanwege de cocktail die er geserveerd 
wordt: hoge gasprijzen en enkel glas. Het is 
ook een huis waar ik in de redelijk nabije toe-
komst uit zal moeten, omdat het einde van de 
studietijd in zicht is. Mijn ticket voor het hui-

zenmarkt-circus heb ik nog niet aangeschaft: 
er staan 390.000 mensen met mij in de 
wachtrij. Dat is volgens de Atlas gemeenten 
2022 het woningtekort in Nederland. Geluk-
kig heeft een circus altijd een directeur om 
de boel in goede banen te leiden en voor dit 
circus is dat onze minister van volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening, Hugo de Jonge. 
De promo voor de huizenmarkt-circusshow 
is in volle gang: Hugo’s Huurplan zou vanaf 
2024 moeten gaan spelen. De acts bestaan 
uit: regulering van de middenhuur, meer 
nieuwbouw voor middeninkomens en een 
vereenvoudiging van de huurtoeslag. 

Waar we echter voor moeten oppassen, is dat 
dit circus een real life versie van Dikke Deur 
en Pipo de Clown aan het worden is, als dat 
niet al het geval is. In de televisieserie verlaat 
Pipo het circus van Dikke Deur en begint voor 
zichzelf, omdat Dikke Deur al zijn geld aan 
taart spendeert en zijn personeel niet uit-
betaalt. Bij huizenmarkt-pipo’s denk je wel-
licht aan de grapjassen van de huizenmarkt, 
omdat pipo in het Nederlands een synoniem 
is geworden voor clown of grapjas. Maar als 
we kritisch kijken, blijkt dat huizenmarkt-
Pipo’s, met hoofdletter P en specifiek refe-

rerend naar Pipo de Clown, juist de starters 
zijn die een eerlijkere huizenmarkt willen. 
Zij die door allerlei hoepeltjes springen om 
maar niet (opnieuw) de huizenmarkt te hoe-
ven betreden. En daar is niks geks of grap-
pigs aan. Bijvoorbeeld starters die net klaar 
zijn met studeren, maar wel ingeschreven 
blijven staan aan de universiteit: de studen-
tenwoninghuurprijs plus € 2209 collegegeld 
per jaar, is goedkoper dan een woning in de 
vrije sector. Maar ook boomers en ouderen 
die massaal in hun grote huizen blijven wo-
nen, omdat kleiner wonen meer kost. En dat 
voelt tegenstrijdig. Mijn grootouders hebben 
recent overwogen om hun eengezinswoning 
te verruilen voor een seniorenwoning, maar 
je raadt het al: het plaatsen van een traplift 
is een veel riantere deal. En ik begrijp het 
ook nog, ze zijn gek als ze het niet doen. In 
de kern zijn we allemaal Pipo: we willen niet 
uitgebuit worden en willen ook graag waar-
de voor ons geld. De huidige huizenmarkt 
is er simpelweg een waar je je liever niet in 
bevindt. 

Maar er zijn ook huizenmarkt-pipo’s met een 
kleine p. Dat zijn pipo’s op de grapjassenma-
nier. Zij die een eigen circus beginnen, omdat 
dat een goede business is tegenwoordig. En 
absoluut niet omdat ze een eerlijker systeem 
willen. De huisjesmelkers, die dus eigenlijk 
een Dikke Deur zijn en anderen maximaal 
van geld onttrekken om er zelf met de buit 
vandoor te gaan. Zij zijn niet zoals Pipo op 
zoek naar een eerlijker circus. Zij verkiezen 
sociaal-maatschappelijke clownerie boven 
moraliteit. En – zoals beschreven door San-
der Schimmelpenninck in De Volkskrant op 
22 januari – zij plaatsen zich soms ook nog 
in een misplaatste slachtofferrol. Sommige 
huisjesmelkers proberen hard te maken dat 
ze nu slachtoffer aan het worden zijn van het 
aan banden leggen van de huizenmarkt. Dan 
trekken ze als Dikke Deur even de Pipokleren 
aan in de hoop dat het empathie opwekt. 

Over verkleedpartijtjes gesproken, mijn favo-
riete daarvan is Lowlands. De organisatie 
zegt dat we in augustus voor die 300 knaken 
“veel terug krijgen”, maar mag ik tijdens Low-
lands toch ook door een huizenmarkt-Pipo-
hoepeltje springen? Tussen de dansjes door 
een klein hupsje om bestwil? Bij deze dan 
ook mijn voorstel voor de ‘Pipo special’ Low-
landsticket: een festivalticket waar je gratis 
een uitzonderingsregel bij krijgt, zodat je tij-
dens Lowlands wél je kamer op Airbnb mag 
aanbieden. 
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L inksachter in mijn kast kwam ik hem 
ineens tegen: een oranjegeel Puma 
shirt met blauw logo voorop en de 

rug bedrukt met de tekst “Wie wil mijn tent 
onderhuren als ik even bij een optreden ben?” 
Dit shirt kon je vorig jaar gratis op Lowlands 
krijgen van Vereniging Eigen Huis. Ze hadden 
ook het welbekende makelaarsraam nage-
maakt, maar in plaats van huizen die te koop 
staan, was dit raam voorzien van tenten op 
de verschillende Lowlands campings. En die 
stonden dan ‘te koop’ voor belachelijk hoge 
bedragen. “Eenpersoonstent naast de grep-
pel op de hoofdweg in een kuil: € 340.000,” 
dat soort dingen. Een zeer geinige vorm van 
activisme vond ik dat. Ik heb de petitie on-
dertekend om dat gratis shirt te krijgen en 
heb daarna vol trots over Lowlands gewag-
geld. Zo, mij pakken ze niet, dacht ik.  

   Maar nu ik net € 300 voor mijn Lowlands 
2023 kaart heb neer moeten leggen, kreeg 
het vinden van dat shirt in mijn kast ineens 
een scherper randje. Zoals boomers soms de 
neiging hebben een prijs uit te drukken in gul-
dens, begon mijn brein na te denken over de 
Lowlandsfestivalticket-Huurprijs-ratio (LH- 
ratio). Zeker voor studenten die huurtoeslag 
krijgen kan die ratio nu al flink zijn. Voor 
mijn vorige studentenwoning in Noord be-
taalde ik – huurtoeslag afgetrokken – € 350 
per maand, wat een LH-ratio van 0,86 ople-
vert. En dan is sinds dit jaar de doorverkoop 

van de festivaltickets enkel via Ticketmaster 
mogelijk en tellen ze daar schaamteloos per 
ticket 43 euro extra servicekosten bij op. Het 

resulteert in € 403,20 voor een ticket; een 
LH-ratio van 1,15 voor mijn oude woning. In 
het AD zei Lowlands-directeur Eric van Eer-
denburg: “Het is helemaal niet in mijn belang 
om een zo duur mogelijk ticket te vragen. We 
proberen het voor iedereen behapbaar te 
houden, zowel qua prijs als gebruiksvrien-
delijkheid.” Definieer behapbaar als ik er een 
nier voor moet verkopen, dacht ik toen. Het 
shirt in mijn handen leek ondertussen ineens 
gewassen te zijn met een wasmiddel met de 
geur van hypocrisie. 

Het is natuurlijk niet aan Lowlands om de 
huizenmarkt van Nederland uit zijn huidige 
bad trip te slepen. Daarnaast is er altijd nog 
het argument ‘ja maar, je hoéft niet te gaan 
hè?’ Klopt, maar mijn grootste havermelkeli-
te-kenmerk is dat ik Lowlands ondertussen 
zie als een culturele levensbehoefte. Niet 
gaan is geen optie, ook al is Lowlands onder-
tussen verder bij ‘meegaan is goedkoper dan 
thuisblijven’ vandaan, dan de afstand van de 
Alpha naar de Bravo aanvoelt na de headliner 
op zondag. Dat is de lawa der lawa’s en die 
moet en zal ik elk jaar meemaken. 

Eerlijk is eerlijk, Lowlands is geen levensbe-
hoefte en je kunt inderdaad ook thuis blijven. 
Thuis, in mijn studentenwoning in het Cen-
trum, waar ik met smerig veel geluk aan ben 
weten te komen. Een huis met een aanzienlijk 
lagere LH-ratio dan mijn oude huis in Noord 

Wie wil mijn kamer onderhuren 
terwijl ik op Lowlands ben?

Oh nee, dat mag niet. Ik woon in een onzelfstandige studentenwoning en het campuscontract komt 
met het visitekaartje dat er een boete van € 10.000 tegenover onderhuur staat. Tenzij je de onderhuur 
aangeeft bij de woningcorporatie, want dan mag het wel, maar moet je de kamer minimaal een maand 
verhuren. Over onderhuren via sites als Airbnb stelt DUWO: “We willen niet dat studenten vervolgens 
hun woning doorverhuren aan toeristen of zelf (deels) geen gebruik maken van hun woning of winst 

maken ten opzichte van de relatief lage huur die ze betalen.” Wie gaat DUWO vertellen dat ‘relatief 
laag’ tegenwoordig nog steeds hoog kan zijn? 

Tekst /// Loïs Blank    Beeld /// Mila Milošević
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Mijn ticket 
voor het 
huizenmarkt-
circus heb ik 
nog niet aan-
geschaft: er 
staan 390.000 
mensen met 
mij in de 
wachtrij

Dan trekken 
ze als Dikke 
Deur even de 
Pipokleren aan 
in de hoop dat 
het empathie 
opwekt



WOORD BIJ BEELD
Tekst /// Dieuke Kingma     Beeld /// Susanne de Visser 

Die avond toen
en wat je zei
Dat je weer dromen kan
Dat de dagen niet zo lang
en onbeheersbaar meer zijn

In je broekzak de herinnering
Tickets, pillen, de overwinning
van iets ouds, geïsoleerd

Je armen zijn nooit eerder 
zo warm geweest


