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Als ik de deur van mijn kantoor open, knippert de tl-buis verlichting automatisch aan. Tegen de ene 
muur staat een groot bureau met een computer erop. Tegen de andere muur staat een lege 
boekenkast. Beneden, naast de balie, hangt een bord waarop mijn naam staat.  Bij binnenkomst wordt 
van me verwacht dat ik het schuifje van afwezig naar aanwezig schuif. 
 
Vijf maanden lang ga ik een kantoor betrekken in het Netherlands Institute for Advanced Studies 
(NIAS) en de eerste dagen is dat eigenlijk een beetje wennen. Sinds ik zes jaar geleden uit Nederland 
ben vertrokken om correspondent te worden in Italië, Griekenland en Frankrijk werk ik meestal thuis, 
aan mijn keukentafel, of anders in barretjes, hotelkamers of in het vliegtuig, tussen stijgen en landen 
door, met mijn laptop op dat onhandige opklaptafeltje. Soms sta ik om zes uur op om nog snel een 
verhaal af te maken. Soms klap ik op vakantie toch mijn computer weer open. Ik werk zelden van 
negen tot vijf en niemand houdt in de gaten of ik wel of niet aanwezig ben.  
 
Mijn kantoor blijkt de ideale werkomgeving voor het schrijven van een boek. Ik kom ’s ochtends vroeg 
binnen, doe de deur dicht en schrijf de hele ochtend door.  Door de tl-buis verlichting krijg ik niet eens 
mee wat voor weer het buiten is. ’s Middags lees ik. Via de computer op mijn bureau kan ik ieder 
naslagwerk aanvragen dat ik nodig heb. Een paar dagen later ligt het klaar in de bibliotheek op zolder. 
Mijn boekenkast is al snel gevuld.  
Ik hoef niet op de klok te kijken. Aan de voetstappen op de gang hoor ik dat het half een is. Mijn 
collega-fellows, wetenschappers uit Nederland, Libië, Roemenië, Oekraïne, Canada, Duitsland, Mexico, 
Taiwan, Hongkong, Ierland, België en de Verenigde Staten bewegen zich naar de lunchkamer. De NIAS-
kok serveert iedere dag een warme lunch en vraagt geregeld wat je de volgende dag graag wil eten. 
Aan tafel praten we over het nieuws, over Middeleeuwse manuscripten, het gebrek aan woonruimte 
in Hong Kong, racisme in Polen of de voortgang van onze projecten. 
 Bij aankomst hebben we elkaar in korte presentaties uitgelegd waar we de komende maanden aan 
werken. Iedere donderdagochtend krijgt een fellow twee uur de tijd om uitgebreid over zijn of haar 
project te vertellen en de kritische vragen te beantwoorden van de andere fellows in de 
conferentiezaal op zolder. 
Hoe waardevol die seminars zijn, merk ik vooral als ik zelf aan de beurt ben. Het is niet de eerste keer 
dat ik over mijn boek vertel. Mensen vragen er vaak naar op feestjes. Meestal heb ik dan net genoeg 
tijd om te vertellen dat het een reconstructie wordt van de reis van twee Italiaanse kunstenaressen 
die in bruidsjurken naar Jeruzalem liftten. Ik vertel dat het een tragisch verhaal is: een van de twee 
kunstenaressen werd onderweg vermoord.  Vaak kan ik er nog aan toevoegen dat ik geïnteresseerd 
raakte toen ik ontdekte dat de zussen van de overleden kunstenares nog altijd liften. Dat ze hun 
levens niet willen laten beïnvloeden door de angst voor een gebeurtenis die ze onwaarschijnlijk 
achten. En dat ik me begon af te vragen waarom sommige risico’s ons zo bang maakten. Of het de 
moeite waard zou kunnen zijn om ze te nemen.  
Meestal duurt zo’n gebrek een minuut of tien. Nu mag ik voordat ik de zaal laat reageren vijfenveertig 
minuten lang vertellen. Ik kan nuances aanbrengen en details delen. Ik kan vertellen wat ik tot nu toe 
heb geschreven en waar ik nog over twijfel. Zal ik achterliggende thema’s uitlichten in aparte 
hoofdstukken of zal ik ze impliciet aan bod laten komen? Zijn er relevante vragen die ik over het hoofd 
heb gezien? 
Voor me zitten scherpe denkers uit verschillende vakgebieden: economie, geschiedenis, visuele 
cultuur, psychologie, literatuurwetenschappen, antropologie. Allemaal hebben ze iets te zeggen.  
Tijdens de lunch praten we verder. Daarna komt een fellow een boek langsbrengen. Een andere fellow 
stuurt ’s avonds laat nog een idee. Met weer een ander heb ik zo’n inzichtelijk gesprek dat ik besluit de 
opbouw van mijn boek te veranderen. Een week lang gaan de gesprekken door. Daarna is de volgende 
fellow aan de beurt.  
 



Ik wil het NIAS bedanken voor het creëren van deze inspirerende werkomgeving. En ik wil het Fonds 
BJP bedanken dat ze me er vijf maanden lang naartoe stuurden. Vijf maanden lang heb ik ongestoord 
aan mijn boek kunnen werken, met de dagelijkse lunch en de wekelijkse seminar als plezierige pauzes. 
Soms werkte ik toch een ochtendje thuis, in het indrukwekkende grachtenpand waar ik als fellow uit 
het buitenland mocht verblijven. Soms werkte ik van negen tot vijf.  
Inmiddels zit ik weer aan mijn keukentafel, en mis ik dat grote bureau onder de tl-buizen, de geleende 
boeken in mijn boekenkast en de lunchkamer vol collega’s. Allemaal hebben ze een belangrijke invloed 
gehad op het boek dat ik ben gaan schrijven. 


