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‘Je hoeft er 
niks van te 

vinden’ 
Influencer 
Marco Dreijer 
over homo-
seksualiteit in 
Amsterdam
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Welkom terug in de collegezalen van de UvA. Wij hopen dat je in de vakantie 

zodanig tot rust bent gekomen dat je alle werkgroepen, tentamens, mental 

breakdowns, papers en scripties van het studiejaar 2019/2020 aankunt. Wij 

zijn er in ieder geval klaar voor. Aan alle eerstejaarsstudenten: laat je zeker 

niet afschrikken door het bovenstaande. Studeren is nieuw, en nieuw is leuk. 

Nieuw kan je verder brengen in het leven, want het oude is wellicht vertrouwd, 

maar zal je als persoon niet verder helpen ontwikkelen. Aan ons studenten 

wordt altijd opgedragen om nieuwe kansen te grijpen, nieuwe uitdagingen 

aan te gaan, nieuwe gedachten te uiten en nooit te lang te blijven hangen in 

wat je al kent. Nieuw is uitdagend, maar ook bevredigend. Vooral als nieuw 

plotseling als veilig aanvoelt. Hopelijk zal dit ook waar blijken voor ons als 

nieuwe hoofdredactie van Babel. Aan ons de schone taak om de eer van  

Babel, die door al onze voorgangers is opgebouwd, in stand te houden. Voor 

het aanstaande jaar zullen we proberen een balans te vinden tussen het oude 

vertrouwde en het nieuwe. Zo zullen er dit jaar, in verband met reislustigheid, 

niet twee, maar wel drie hoofdredacteuren zijn. Met onze altijd nieuwsgierige, 

eerlijke, en kritische redactie zullen wij weer schrijven over alles wat ons 

opvalt op de universiteit en in de maatschappij. Daarnaast kun je ook weer 

prachtige illustraties en foto’s verwachten van onze beeldredactie, want ja, 

dat is wel zo vertrouwd.

Met plezier presenteren wij daarom aan jullie het septembernummer. In dit 

nummer blijven we graag nog even hangen in dat zorgeloze gevoel van de 

zomervakantie, maar we zijn ook kritisch wat betreft toerisme. Geniet van 

twee kersverse columnisten, plus een gastcolumnist. Verder blijven we de 

liefde vieren, want waarom zou dit alleen tijdens de Gay Pride kunnen? We 

blikken terug op deze feestelijke week, maar zetten ook vraagtekens. Daar-

naast krijgen de filosofieleken onder ons een bijlesje over Nietzsche en wordt 

het P.C. Hoofthuis geadoreerd. 

Veel leesplezier en tot in oktober!

Liefs,

Danielle, Maryse en Julianne
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Flikker op, Youp
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Je leest het goed: wéér een column over 
het pisnichtdebacle aangesticht door 
Youp van ’t Hek. De cabaretier die over 

een ‘enge pisnicht’ schreef en dit vond ho-
ren bij ‘gewone Amsterdamse taal’, is al flink 
door het stof gegaan, maar naar mijn me-
ning nog niet diep genoeg.

Naast verschillende columnisten uitte ook 
VPRO-documentairemaker Nicolaas Veul 
zich tegen van ’t Heks taalgebruik. Veul 
bleek dezelfde vragen te hebben als ik: 
waarom gebruiken we woorden als pisnicht 
zo vaak als scheldwoord, als er door velen 
toch ‘niets mee wordt bedoeld?’ Waarom 
zijn Jodengrappen not done, maar moeten 
homograppen wel gewoon kunnen? Veul 
maakte er een film over: Pisnicht: The Movie 

(2019).

In de openingsscène waar Veul willekeu-
rige voorbijgangers vraagt: ‘Bent u homo?’ 
wordt al snel pijnlijk duidelijk wat voor ge-
voelswaarde het woord heeft. Veel mannen 
reageren beledigd. Eentje schreeuwt nog 
iets over ‘een klap op je kop’ en een volwas-
sen vader verkondigt notabene naast zijn 
jonge zoon ‘toch wel erg teleurgesteld te zijn 
mocht zijn kind homo blijken’. De documen-
taire moest nog goed en wel beginnen.

Wanneer Veul een kleedkamer van een 
gemiddeld amateurvoetbalteam binnen-
wandelt – de plek waar de homograppen  
het aller grappigst zijn– dwalen mijn ge-
dachten af naar de gymlessen van de brug-
klas met die verrekte kleedkamers: de plek 
zonder leraren of meisjes waar ‘pisnicht’  
of ‘vuile flikker’ voortdurend door de  
ruimte galmde. Al snel had ik mezelf aan-
geleerd me binnen dertig seconden om te  
kleden om de plek waar het gevaar altijd op 
de loer lag zo vlug mogelijk te kunnen ver-
laten.

Alhoewel mijn huid in de afgelopen tien jaar 

behoorlijk dik is geworden, blijf ik me er-
geren aan mensen die zonder na te denken 
homo als grap of scheldwoord gebruiken. 
Want de onderliggende waarde van woor-
den als flikker, (pis)nicht, of de ergste van 
allemaal: homootje, zo concludeert Veul ook 
in zijn film, is dat het vooral denigrerend 
gebruikt wordt om mannen aan te duiden 
als zwakker, minder mannelijk of onderge-
schikt. 

Soms waren die dertig seconden in de  
kleedkamer genoeg om alsnog slachtof-
fer van de homograp te worden. Het on-
gemakkelijke gevoel wat vervolgens door 
je jonge puberlichaam stroomt is moeilijk 
te beschrijven, maar alles behalve prettig.  
Terugschelden bleek altijd de meest effec-
tieve verdediging, want niemand pikte het  
toch om met een homo geassocieerd te wor-
den? In ieder geval duwde de alom aanwe-
zige haha-homocultuur me nog dieper in de 
kast.  

Vanzelfsprekend ben ik niet de scheldwoor-
denagent die bepaalt welk scheldwoord wel 
of niet mag of welk woord wel of niet kwet-
send is. Iedereen mag schelden met wat ie 
wil. Hetgeen wat me echter dwarszit is dat 
het dezelfde homo-scheldende mannen als 
Youp van ‘t Hek en Johan Derksen zijn die 
vinden dat homo’s ‘niet zo moeten miepen’ 
en eens ‘karakter moeten tonen’ door uit die 
verdomde kast te komen.

Begrijp me niet verkeerd, ook ik vind dat 
homo’s uit de kast moeten durven komen, 
maar misschien is het handig als dit soort 
oude, grijze en ietwat zwakzinnige mannen, 
die spreken voor een miljoenenpubliek, 
eerst eens bij zichzelf ten rade gaan wat 
voor effect hun scheldgedrag op anderen 
heeft, voordat ze allerlei dingen verwachten 
van de mensen over wiens rug ze hun grap-
pen maken. Scheld verder vooral met wat je 
wilt, maar kies je woorden bewust. 
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Leven en Laten Leven

Marco is nooit uit de kast geko-
men. Dat was niet nodig. Hij 
komt uit een typisch Amster-

dams gezin. Maakt niet uit wát je bent, als 
je maar blij bent dát je het bent. Zijn eerste 
Amsterdam Canal Parade was ruim achttien 
jaar geleden: met zijn moeder aan de Amstel 
op een woonboot bootjes kijken.

‘Ik wist altijd al dat ik gay was. Dat komt 
misschien ook omdat ik vroeger altijd in 
musicals en dergelijke heb gespeeld. Ik 
ben dus van jongs af aan al omringd door 
een bepaald soort mensen en dan heb je 
toch een referentiekader waarin je jezelf 
kan plaatsen. Ik heb bijvoorbeeld weleens  
mensen horen zeggen: “Ik kwam erach-
ter dat ik homo was toen ik dertig was.”  
Dan denk ik, dan kom je toch niet in Amster-
dam, want als je het zo vaak ziet, dan denk  
je wel dat het iets voor jou is. Terwijl als 
je bijvoorbeeld uit een dorpje in Overijs-
sel komt en je hebt nooit een homo ge-
zien, dan kan ik me wel voorstellen dat het  
dan wat langer duurt. Dan is het geen op-
tie in je hoofd. Maar ik heb dus nooit een 
coming out gehad. Ik wist het altijd al. M’n 
ouders wisten het ook al. Dus het was hele-
maal prima.’

Dat hij en zijn familie zijn seksuele geaard-
heid meteen accepteerden, was echter geen 
garantie voor de rest van de wereld. Op de 
vraag of hij zich ooit buitengesloten heeft 
gevoeld vanwege zijn seksuele geaardheid, 
antwoordt hij volmondig: ‘Zeker wel.’

‘Ik kom uit Noord, wat echt multiculti is, dus 
op mijn basisschool was het echt hel. Hel op 
aarde.’

Hij valt even stil.

‘Echt. Als ik nu terug denk, denk ik nog 
steeds “hoe dan?” Al die jongens, daar kon ik 
niet mee, en ik kan dan wel met de meiden 
spelen, maar dat was het ook niet helemaal. 
Ik ben heel erg gepest op die school. Ook 
omdat ik natuurlijk in musicals speelde, dus 
ik was ook vrij theatraal. Soms had ik in de 
weekenden optredens met glitters en derge-
lijke, maar ja, dat spul krijg je er natuurlijk 
niet vanaf dus kwam ik maandag weer op 
school met glitters in m’n haar. Dat was voor 
de andere kinderen alweer een extra reden 
om te pesten. Ik was gewoon altijd heel an-
ders dan de rest. En als je anders bent, dan 
word je gepest. Na de basisschool ging ik 
ook naar een middelbare school in Noord. 

Oud-klasgenoten gingen daar ook naar toe, 
waardoor het pesten doorging. Pas toen ik 
van HAVO/VWO naar VMBO-T ging, stopte 
het een beetje. Die mensen accepteerden 
mij meer. Dat gaf me heel veel rust. VMBO-
T was eigenlijk ook te makkelijk voor me, 
maar daardoor kon ik het academische as-
pect een beetje loslaten en mij richten op 
sociale ontwikkeling. Op vrienden, die ik 
eigenlijk tot dat moment nooit had gehad.’

Als kind voelde Marco zich onbegrepen en 
niet gesteund door zijn leraren op de basis-
school. Hij liep jaren bij een kinderpsycho-
loog. 

‘Ik kan nu ook niet mijn mond houden als ik 
kinderen zie pesten. In de tram, in het open-
baar, ik móét gewoon wat zeggen. Vooral ook 
omdat ik vroeger werd gepest door een hele 
groep mensen. Ik kon het mondeling niet 
aan en dan werd ik heel agressief en ging ik 
slaan. Vervolgens kreeg ik daarna straf van 
docenten omdat ik had geslagen. Niemand 
wil slaan, maar je voelt je zo in een hoekje 
gedreven dat je bijna geen andere optie ziet. 
Je moet iets. Mijn moeder vond dat dus ook 
prima. Zij zei ook altijd dat de pesters ge-
woon jaloers waren en vroeg zich meer af 

‘Een duizendpoot op het gebied van sociale media, communicatie en het organiseren  
van programma’s en evenementen,’ zo beschrijft vlogger en social media influencer  

Marco Dreijer zichzelf. Hij is altijd bezig, onderweg van de ene afspraak naar de andere, 
steeds vooruitkijkend naar zijn volgende project, maar gelukkig had hij in de zomer, vlak 
voordat de Amsterdam Gay Pride van start ging, even tijd voor een adempauze om met  
ons te babbelen. Over pesten, Pride en hetero’s. Want Marco maakt ook deel uit van de  

LGBTQ-community en daar heeft hij wel het één en ander over te zeggen. 
Tekst & Beeld /// Danielle Kliwon
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what the fuck er gebeurde op die school dat 
de docenten niet ingrepen. Inmiddels heb ik 
het een plaatsje gegeven, hoor. Al dat gepest 
heeft me tough skin gegeven.’

Het huidige Amsterdam is niet meer de ho-
mo-hoofdstad van de wereld. De toon is ver-
anderd. In de media wordt zelfs gesproken 
over Amsterdamse homohaat. Dragqueens 
worden geweigerd in taxi’s, lesbische stelle-
tjes krijgen klappen in de bus en twee hand-
in-hand lopende mannen worden bespuugd. 
Het zijn maar een paar voorbeelden van 
steeds meer verhalen van mensen die in de 
hoofdstad worden lastig gevallen vanwege 
hun seksualiteit. 

‘Ik heb dat weleens meegemaakt. Dat men-
sen dingen roepen, naar me toekwamen, 
me letterlijk van de weg probeerden te rij-
den terwijl ik liep. Maar ik ben een Amster-
dammer: ik heb een grote bek dus ik blèr 
gewoon terug. “Kankerhomo!” Ja, dan krijg 
je hem tien keer zo hard terug. Ik kan het  
allemaal wel handelen. Het is ook een kwes-
tie van heel goed aanvoelen wanneer je wel 
en niet kan reageren. Wat me wel opvalt, 
is dat ik nog nooit ben uitgescholden door 
iemand in z’n eentje, het zijn standaard 
groepjes. Altijd peer pressure of een soort 
van machogedrag. Volgens mij heeft het vrij-
wel niets te maken met haat tegen homo’s, 
maar meer met mannen die zich altijd maar 
stoer willen voordoen; stoer doen voor hun 
vrienden.’

‘Echte Amsterdammers zijn heel erg leven 
en laten leven. En ook al vind je het iets raar, 
je hebt er toch geen last van, dus who cares? 
Wat je nu ziet, is dat sommige mensen toch 
de behoefte hebben om er iets van te vinden 
of om iets na te roepen, omdat ze denken: 
“Ik moet daar wat mee.” Je moet er dus hele-
maal niks mee.’

Er iets van moeten vinden, merk je ook in de 
jaarlijks terugkerende discussie over Am-
sterdam Pride Week. Het zou uit de hand lo-
pen, het doel voorbijstreven, te commercieel 
zijn en: ‘Ik heb niks tegen homo’s, maar ik 
hoef het niet te zien.’  

‘Dan ga je toch niet de stad in? Dan blijf je 
toch lekker een dagje thuis zitten. Het is één 
dag in het jaar. Oké, eigenlijk een week, maar 
die Parade is één dag in het jaar. Ga lekker in 
je tuin zitten. Of op je balkon.’

‘Pride is begonnen als een demonstratie. 
In New York had je vijftig jaar geleden de 
Stonewall Riots. Daar mocht je niet gay zijn 
en dus werd Stonewall binnengevallen door 
de politie. Mensen hebben toen terugge-
vochten en een jaar later werd dit moment, 
door middel van een parade, herdacht. Dát 
was de officiële eerste Gay Pride. Het is een 
protestmars. Zeker in landen als Turkije en 
Oekraïne. We zijn hier en we gaan niet weg. 
In Amsterdam wordt het georganiseerd om-
dat we er toch al zijn, het is niet illegaal, de 
zichtbaarheid, maar ook het vechten voor 
groepen waar het nog niet geaccepteerd is. 
Natuurlijk varen er ook boten als die van de 
ING mee. Zij gooien gewoon leuk wat men-
sen op een boot en dan roept iedereen ge-
lijk: “Commercieel!” Toch moet het geheel 
natuurlijk ook betaald worden, dus er móé-
ten wel partners zijn.’

Marco erkent dat het af en toe wel heel bloot 
is, maar stoort zich er niet aan. 

‘Sommige mensen willen graag in leer staan: 
doe dat dan lekker. En andere mensen  
willen naakt op een boot staan. Leuk. Ik  
 was daar ook met m’n moeder toen ik klein 
was en ik heb het ook gezien als kind, maar 
echt shocking vond ik het niet. Kinderen 
boeit het niet. Toen ik daar was als kind, 
waren het niet de naakte mannen die ik 
onthouden heb, maar meer de sfeer en dat 
ik dat heb gedaan met m’n moeder en de ge-
zelligheid.’

Na de Canal Parade begeven veel Pride-gan-
gers zich vaak naar de Reguliersdwarsstraat. 
Zelf is Marco ook vaak in de Reguliers, de 
Amsterdamse Gay Village. Een veilige om-

geving waar jonge homoseksuelen zichzelf 
kunnen zijn, al lijkt het de laatste jaren alsof 
er ook steeds meer hetero’s hun weg naar 
de Reguliers vinden. Niet per definitie een 
slechte ontwikkeling, maar ook niet altijd 
even prettig.

‘Stel je even voor dat jij in Jantjes Verjaardag 
staat, over heteroplekken gesproken. Jij kan 
gewoon met iedereen flirten. Als ik in Jan-
tjes Verjaardag met iemand ga flirten, dan is 
er een kans dat het of een hele chille guy is 
die zegt: “Oh thanks, man, maar ik val niet 
op mannen,” of dat het er eentje is die hele-
maal uit de slof schiet. Terwijl als ik op een 
plek ben waar heel veel gays zijn, dan heb je 
dat niet. En als er al hetero’s zijn, dan weten 
ze dat het kan gebeuren. Je hebt namelijk 
echt van die mannen, die gewoon bang zijn 
lijkt het wel. Die roepen: “Raak me niet aan.” 
Wat denk je dan? Dat als ik je aanraak, jij ook 
gay wordt?’

Hij lacht.

‘Sowieso, heteromannen die denken dat alle 
homo’s op hun vallen… I cannot. Hoe arro-
gant ben je dat je denkt dat iedereen maar 
automatisch op je valt? En vaak zijn dat 
ook nog de gozers met een Nike-petje met 
een sweater en een buiktasje, dat ik denk, I 
don’t think so ever. Ik heb ook weleens dat 
ik met vriendinnen uit ben en ik een jongen 
complimenteer over zijn outfit of iets derge-
lijks. “Leuk shirt.” En dan krijg ik terug: “Oh 
thanks, maar ik ben niet gay, hoor.” Ik zeg 
dat je een leuk shirt aan hebt. Ik ga niet met 
je tongen, ik stop niet m’n tong achter in je 
huig, ik heb niet je broek naar beneden ge-
trokken, ik zei gewoon dat je een leuk shirt 
aan had. Als je zei “dankjewel”, dan was het 
genoeg geweest. The fuck. Desnoods knik 
je gewoon naar me in die rare mannentaal 

zonder woorden. Alles beter dan “ik ben niet 
gay, hoor”.’

Zulke opmerkingen en de manier waarop 
hetero’s homo’s benaderen, komen waar-
schijnlijk voort uit ongemak en gebrek aan 
kennis.

‘Sommigen ontmoeten volgens mij dan voor 
het eerst een homo en dan weten ze denk ik 
oprecht niet waar ze het over moeten heb-
ben. Dat ze het spontaan over schoenen of 
iets dergelijks moeten hebben, terwijl wij 
homo’s het gewoon over normale dingen 
kunnen hebben. Mensen denken bij homo’s 
nog steeds aan zo’n hele vrouwelijke nicht, 
terwijl er zoveel verschillende soorten en 
types mensen zijn en dus ook homo’s. En ik 
snap dat wel. Ik had het laatst met iemand 
over de LHBTIQ+ en wat er allemaal is met 
non-binair en dergelijke en wij hier, als deel 
van de community, vinden het al lastig, laat 
staan de rest. Sommige mensen snappen 
homo’s nog niet eens. Het is ook veel, hè. 
Tegenwoordig heb je discussies over gender, 
seksualiteit, veganisme, milieu, immigra-
tie… Mensen moeten zich met van alles en 
nog wat bezighouden en snappen vaak het 
eerste niet eens.’

Maar mensen hoeven ook niet altijd alles te 
snappen.

‘Weet je waar het op neer komt? Je kan ho-
moseksualiteit ook niet oké vinden en er 
niets mee doen, hè. Je kan ook denken, het is 
niks voor mij. Jij hoeft niet homo te worden. 
Je hoeft geen vrienden te zijn met homo’s. Je 
kan het je hele leven negeren en als je dan 
twee mannen op straat ziet zoenen, dan kijk 
je de andere kant op. Je hoeft er niets van te 
vinden.’ 

‘Leven en laten leven.’ 
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HOE ARROGANT 
BEN JE DAT JE 

DENKT DAT IK AUTO-
MATISCH OP JE VAL

GA BUITEN JE 
HOKJE EN VERZA-
MEL DIVERSITEIT  

OM JE HEEN

Marco Dreijer is een jonge creatieveling 
met een passie voor kunst en cultuur. 
Hij steekt zijn mening niet onder stoelen 
of banken en verkondigt deze met een 
flinke dosis humor. Volg hem en zijn 
avonturen op Instagram: @marcodreijer
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Naast het gebruikelijke verhaal over dure horloges en exclusieve kleding, is hiphop 
overladen met verwijzingen naar kunst. Bij Lil’ Kleine ligt er bijvoorbeeld voorin in 
een Ferrari een standbeeld dat uit de oudheid lijkt te komen, en Beyoncé en Jay-Z 
nemen het Louvre over voor een videoclip. Doen ze dit alleen om te pronken met 

hun verworven rijkdom, of schuilt hier een diepere betekenis achter?
Tekst /// Vincent Kupers    Beeld /// Bob Foulidis

H et is niet moeilijk ‘s zomers de 
beste versie van jezelf te zijn. Zel-
den beleef je fijnere momenten 

dan de zorgeloze lichtvoetigheid van de met 
sterren en klinkende glazen gevulde zomer-
avonden. Dag en nacht vloeien moeiteloos in 
elkaar over en je mag blijven dansen. Mis-
schien wel het fijnste van die logica-loze 
dagen waarin jassen ontbreken, is dat nie-
mand opkijkt van traagheid.

Efficiëntie, snelheid en ratio dicteren ge-
woonlijk ons dagelijks leven. We analyseren 
onze omgeving en onszelf als een tweede 
natuur. We zijn getraind patronen te her-
kennen, te rationaliseren en te duiden. We 
verwachten van elkaar een adequate reactie 
zonder aarzeling in ons werk, studie en in 
sociale situaties. De zomer is onze retraite 
hiervan. 

In de brandende zon en op een zwoele 
avond, starend naar de zee, het bos of een 
gracht, trekt al kabbelend een stroom aan 
gedachten aan je voorbij. Je mag er tijdelijk 

afscheid van nemen. Overal drentelen men-
sen lachend en schalks om elkaar heen. Er 
wordt nog een laatste drankje gedaan en de 
schakers in de buurtcafés lachen om elkaars 
trage inzicht bij een ongewone pot. Al die 
dingen zijn aan de zomerzon te danken. 

De zomerzon die even vertraagt en die tijd 
koopt. Een retraite van altijd een antwoord 
paraat moeten hebben. In die extra tijd mag 
je nog even verder mijmeren, twijfelen en 
dromen. Want, zodra uitgesproken, wordt 
een gedachte al gauw een levend organisme 
op zichzelf. Een creatuur met een eigen re-
aliteit en waarheid. Een schepsel dat, na 
gedefinieerd te zijn, niet meer lijkt op hoe 
jij het gekend had. Het heeft jou misschien 
verlaten, maar dwaalt verder rond. ‘s Zo-
mers mag je even ontsnappen aan de con-
sequenties van je antwoorden, of liever nog: 
zwijgen.

Ja, zomers, zomers kunnen enkel voorbij 
vliegen. Hoe kan het ook anders. Die jaar-
lijkse periode waarvoor alle dromen en 

plannen van dat jaar gereserveerd werden. 
De periode waarin je die plannen graag zou 
realiseren, terwijl je ze tijdens elke rode 
ochtendzon weer vergeet. Die plannen 
waarvoor nooit voldoende tijd lijkt te heb-
ben. De periode waarin je moeiteloos kunt 
geloven in je eigen maakbaarheid en die van 
anderen. Want elke zomerduik is opnieuw 
geboren worden en is dat geen aantrekke-
lijk aanbod? 

Dus, een pleidooi voor het dromerige en het 
onuitgesprokene. Het moment dat je even 
inhoudt voordat je begint te vertellen. Om 
jezelf en anderen geen woorden in de mond 
te leggen. Dat halve-waarheidsbommetje 
dat je eruit gooit en later zal moeten inslik-
ken. Soms weet je het niet. Wat je overvalt, 
wat binnenkruipt en sluipt, en weer weg-
trekt. Vraag om tijd en geef tijd. Vier de aar-
zeling, de lome, uitgerekte adempauze voor-
dat je in het diepe springt. 

Tekst /// Rosa Uijtewaal

Beeld /// Imke Chatrou
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In 2018 verscheen de videoclip van het muzikale duo The Car-
ters– bestaande uit het echtpaar Beyoncé en Jay-Z – waarin 
zij vol zelfvertrouwen het Louvre toe-eigenen. In het nummer 

‘Apeshit’ begeven ze zich als twee machtige farao’s in het prestigi-
euze museum, om ons te attenderen op de machtsverhoudingen van 
het verleden. De videoclip begint en eindigt met de Mona Lisa, die 
het schouwspel met zichtbare moeite observeert. Ze is terechtgeko-
men in een voor haar onbekende omgeving, waarin haar iconische 
gezichtsuitdrukking iets ongemakkelijks uitstraalt. Omgeven door 
de hiphopsfeer, is ze wanhopig op zoek naar een geschikte houding, 
waardoor het contrast tussen de twee werelden op een bevreemden-
de manier tot uitdrukking komt.

Naast de Mona Lisa komen er andere kunstwerken aan bod, waar-
mee The Carters het perspectief op de (witte) oude meesters ter 
discussie stellen. Het duo vertelt in het Louvre hun éigen verhaal en 
staat hierbij pontificaal voor kunstwerken die symbool staan voor de 
onderdrukking van de vrouw en de zwarte gemeenschap. De schil-
derijen worden volledig genegeerd; The Carters dansen zich los van 
het verleden. Dit komt haarfijn naar voren wanneer Beyoncé ver-
schijnt voor De inwijding van keizer Napoleon en kroning van keizerin 

Josephine door Jacques-Louis David. Josephine is de dochter van een 
slavenhouder in Martinique. Dansend voor het kunstwerk heeft Be-
yoncé het over haar ice, oftewel diamanten, die volgens haar zo groot 
zijn als ornaments.

Terwijl ze op uiteenlopende manieren zingt over haar kapitaal,  
vergeet ze niet het slavernijverleden van haar voorouders. Voor  
hen lag rijkdom ver buiten handbereik, maar doordat zij deze  
periode hebben doorstaan, ontstond voor Beyoncé de kans om  
zich te ontwikkelen als muziekicoon. Ze toont hier haar dank-
baarheid voor en legt in geuren en kleuren uit dat zij nu de dienst  
uitmaakt.

De strijd tussen hiphop en de grote vertellingen
Dat hoge kunst zo nu en dan opduikt in hiphop valt volgens dr. James 
Petersen te plaatsen in een bredere ontwikkeling, namelijk de voort-
durende erosie van de grote vertellingen, zo ook het verhaal over het 
onderscheid tussen hoge en lage cultuur. In het hoofdstuk ‘Hiphop is 
(not) postmodern’ uit The Cambridge History of Postmodern Litera-

ture (2016), gaat hij onder andere in op de behoefte van rappers om 
zulke metavertellingen onderuit te schoffelen.

Aangezien er oneindig veel interpretaties bestaan over het begrip 
postmodernisme, zal ik trouw blijven aan een en dezelfde definitie, 
namelijk die van de socioloog Mike Featherstone. Hij gaat in op de 
complexe relatie tussen kunst en het postmodernisme, die een ver-
klaring kan geven voor het opdoemen van kunst in de hiphopcul-
tuur. Featherstone stelt dat: ‘Postmodernism is the effacement of the 
boundary between art and everyday life; the collapse of the hierar-

De raadselachtige 
relatie tussen hiphop 

en hoge kunst
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chical distinction between high and mass/popular culture, and the 
celebration of the surface “depthlessness” of culture.'

Peterson borduurt voort op de definitie van Featherstone en voegt 
hieraan toe dat hiphop ook de samenleving feliciteert met ‘The ero-
sion of its own grand narratives,’ vooral wanneer deze verhalen ge-
representeerd worden door openbaar onderwijs, het strafrechtsys-
teem of de politiek. Daarnaast vieren hiphopartiesten feest vanwege 
het verdwijnen van het verhaal over het onderscheid tussen hoge en 
lage cultuur. Dit is onder andere terug te zien in de wijze waarop hip-
hopartiesten op een speelse manier elementen uit hoge cultuur sam-

plen en mixen. Volgens hem gebeurt dit ‘To make the point that the 
distinctions between, say, eighteenth-century poetry and rap music 
are not only arbitrary and inauthentic, but also of no cultural utility 
whatsoever.’

De langzame toenadering
Sommige hiphopartiesten vinden het verwerpelijk om onderscheid 
te maken tussen bijvoorbeeld 18e -eeuwse poëzie en hiphop. Om dit 

aan de kaak te stellen, zouden ze dit onderwerp kunnen introduce-
ren binnen de grenzen van de hiphopcultuur. Ze zouden er onderling 
over in gesprek kunnen gaan en het wellicht verwerken in hun tek-
sten, maar om echt iets wezenlijks teweeg te brengen is een radica-
lere aanpak nodig. Hiphop en hoge kunst liggen mijlenver uit elkaar. 
Om een dialoog tot stand te brengen, moet iemand zo dapper zijn om 
het hol van de leeuw te betreden.

In 2013 opent niemand minder dan Jay-Z de aanval. In het gerenom-
meerde Pace Gallery in New York presenteert hij zijn nieuwe album 
Magna Carta Holy Grail, met daarop het nummer ‘Picasso baby’. In 
dit nummer wordt veelvuldig verwezen naar kunstenaars, met de 
nadruk op zijn vermogen waarmee hij al hun werk zou kunnen aan-
schaffen. Ondanks de enigszins ordinaire teksten, maakt hij wél deze 
verwijzingen en bevindt hij zich in het hart van hoge kunst.

In een interview vlak voor het optreden vertelt Jay-Z iets over de 
achterliggende gedachte van het project, die vruchtbaar is voor een 
postmoderne leeshouding. ’When art started becoming a part of the 

ACHTERGROND

galleries, there became a separation between high culture and hip-
hop. It’s almost like art is too bourgeois. We’re artists; we’re alike, 
we’re cousins. That’s what’s really exciting for me, bringing the 
worlds back together.’

Bij de opvoering van ‘Picasso Baby’ heerst er een gezellige sfeer; Jay-
Z heeft voortdurend een vriendelijke glimlach op zijn gezicht en de 
toeschouwers dansen uitbundig mee. Vijf jaar later, toen het nummer 
‘Apeshit’ uitkwam, was de sfeer allesbehalve vredelievend. Deze keer 
gaat het daadwerkelijk om de vorm en inhoud van kunst door kri-
tiek te leveren op het verhaal van de westerse kunstgeschiedenis, die 
tot de dag vandaag voornamelijk gedomineerd wordt door de witte 
mens. In uitgerekend het Louvre, het epicentrum van de westerse 
kunst, eisen ze hun positie op. Wanneer ze hun woordje hebben ge-
daan, draaien ze zich om naar de Mona Lisa, als gelijken.

Kunst als inspiratiebron
Het is tijd voor de Nederlandse hiphopscene, die, mede door populai-
re hiphopartiesten zoals Boef en Lil’ Kleine, floreert als nooit tevoren. 
Ook bij deze artiesten komen er verwijzingen voor naar hoge kunst, 
maar eerst zal ik aandacht besteden aan een andere rapper. Yousef 
Gnaoui, artiestennaam Sef, is vooral bekend geworden door samen-
werkingen met The Opposites en The Partysquad met nummers als 
‘Stuk’ en ‘Me Nikes’. In 2011 verscheen zijn debuutalbum De Leven, 
waarin hoge cultuur een interessante rol speelt.

In het nummer ‘Renaissance Man’ lijkt Sef continu te balanceren tus-
sen hoge en lage cultuur: ‘Ik sip Veuve (dure champagne), terwijl ik 
Kentje (rapmixtape) tjap / Ik draag een kostuum, en ik luister Pac 
(Tupac) / Dipset (rapgroep) dans le Louvre.’ Dit komt in eerste in-
stantie nogal opschepperig over, alsof hij wil zeggen dat hij zich in de 
hiphopcultuur bevindt, maar ook duidelijk wil maken dat hij zich het 
leven van de hoge cultuur kan veroorloven. Het is natuurlijk deels 
grootspraak, maar hierachter schuilt wel degelijk een diepere bete-
kenis.

In een interview over het album De Leven gaat Sef in op het verhaal 
achter het nummer Renaissance Man: ‘Het gaat vooral om het gege-
ven dat ik inspiratie put uit twee verschillende werelden en daarom 
net zo goed kan genieten van een mooi kunstwerk als een super 
domme mixtape van Dipset.’ Hoge kunst is voor hem louter een in-
spiratiebron, net zoals andere vormen van kunst, waaronder hiphop.

Bij zijn zoektocht naar inspiratie maakt hij geen onderscheid tussen 
hoge of lage kunst; het enige waar het omgaat is dat het hem moet 
aanspreken en inspireren. Door deze aanpak combineert hij de twee 
werelden, maar in vergelijking met Jay-Z, probeert hij niet openlijk 
de hiërarchie daartussen af te breken. Sef is misschien niet zo activis-
tisch bezig als Jay-Z, maar de manier waarop hij kunst benadert sluit 
keurig aan bij het gedachtegoed van zijn Amerikaanse collega.

Stoerdoenerij of betekenisvol?
Nu zijn we aangekomen bij de hiphopartiesten die de hitlijsten domi-

neren. Het gaat om artiesten zoals Boef en Lil’ Kleine, die het in het 
overgrote deel van hun werk hebben over hun succes en hun verwor-
ven rijkdom. Wat ze gemeen hebben met Jay-Z is dat ze bijna allemaal 
uit een milieu komen waarin deze rijkdom niet zo vanzelfsprekend 
was. Wanneer ze het hebben over oesters, dure horloges en andere 
dingen uit de hoge cultuur, komt hoge kunst ook sporadisch om de 
hoek kijken. Wordt dit alleen maar, net zoals een Rolex of een dure 
whisky, gebruikt als statussymbool, of proberen deze rappers er (per 
ongeluk?) meer mee te zeggen?

Een wat mildere equivalent van ‘Apeshit’ is het nummer ‘Het geluid’ 
van Lil’ Kleine. Waar The Carters hun video beginnen en eindigen 
met de Mona Lisa, doet Lil’ Kleine het met een klassiek standbeeld. 
Of deze werkelijk uit de klassieke oudheid komt doet er niet toe, de 
suggestie wordt in ieder geval gewekt. Het standbeeld is te zien door 
de geopende deur van een Ferrari, waar hij er ongemakkelijk bij ligt, 
alsof iemand het er net in gegooid heeft.

In zijn songtekst gaat hij, zoals gewoonlijk, in op ‘alle soorten merken 
om zijn huid’ en dat hij ‘niet op liefde uit is, maar op buit’. Bij het uit-
beelden van zijn extravagante levensstijl, gaat hij volledig op in het 
luxueuze leven in de hoge cultuur. Deze wereld is ook de thuishaven 
van hoge kunst, iets waar Lil’ Kleines muziek niet per definitie onder 
geschaard wordt. Dat hij als hiphopartiest zich ook in deze wereld 
kan bevinden, lijkt me een uitstekende reden om een dikke fuck you 

te geven richting de kunstwereld. Door het standbeeld nonchalant in 
een auto te plaatsen, maakt Lil’ Kleine een statement. Ook met zíjn 
muziek is het mogelijk om oesters te eten in een vijfsterrenrestau-
rant.

Hiphop neemt een interessante positie in wat betreft de vervaging 
tussen hoge en lage cultuur. De een gaat de strijd aan en verovert mu-
sea en de ander maakt vredig gebruik van beide werelden. Voorals-
nog heeft Lil’ Kleine nog niet het Rijksmuseum overgenomen, maar 
dat dit in de toekomst ooit gaat gebeuren, lijkt me niet onwaarschijn-
lijk.

In een Volkskrant-artikel schreef Wieteke van Zeil over ‘Picasso 
Baby’ dat Jay-Z ‘kunst nog vrij inwisselbaar inzette als luxeobject om 
zijn eigen status mee te vergroten – het had net zo goed een Lam-
borghini of Rolex kunnen zijn.’ Volgens mij is de keuze om kunst te 
betrekken in hiphop minder willekeurig dan we denken. Er schuilt 
meer achter dan alleen stoerdoenerij, ook al hebben de rappers dit 
misschien niet eens bewust door. 

ACHTERGROND

HOGE KUNST IS VOOR SEF LOU-
TER EEN INSPIRATIEBRON, NET 
ZOALS ANDERE VORMEN VAN 
KUNST, WAARONDER HIPHOP
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Deze rubriek is bedoeld als een korte introductie over een filosoof of 
een filosofisch idee. Het is een opstapje om zelf verder te kunnen lezen 

en leren over betreffend onderwerp – een soort filosofie voor dum-
mies. Deze keer gaat deze rubriek over Nietzsche.

Tekst /// Arthur Meijer

De man met de hamer 
(en snor)

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) is een veelbesproken fi-
losoof. Niet geheel onbegrijpelijk gezien zijn aforistische en 
niets vergevende schrijfstijl; hij wordt ook wel ‘de filosoof 

met de hamer’ genoemd. Zijn schrijfstijl wordt niet alleen gewaar-
deerd, maar ook op veel manieren geïnterpreteerd. Kunnen we met 
zoveel uiteenlopende interpretaties nog wel spreken over een ‘juis-
te’? Gelukkig heeft Nietzsche zich hier ook over gebogen, en zijn con-
clusie komt erop neer dat er uiteindelijk slechts 
interpretatie bestaat – zelfs ‘waarheid’ is slechts 
een interpretatie; een uitdrukking van de ‘wil tot 
macht’.  

Nu ik het toch over interpretatie heb, Nietzsche‘s 
nadruk hierop komt uit zijn postuum gepubli-
ceerde Wil tot macht (1901). Nietzsche’s bedoe-
ling was om met dit werk een nieuwe moraal te 
introduceren, nadat hij in zijn oeuvre de bestaan-
de moraal had afgebroken. Het gerucht gaat dat 
Nietzsche ‘s zus Wil tot macht heeft bewerkt en 
gepubliceerd en dat de Nazistische interpretatie 
vergemakkelijkt wordt door haar toedoen. Dit 
gerucht is ontstaan doordat ze op een foto staat 
waarop ze handen schudt met Hitler. Ik wil ech-
ter wel benadrukken dat Wil tot macht niet een volledig boek is. Het 
is een verzameling aantekeningen voor een boek dat Nietzsche van 
plan was om te schrijven – helaas is het hem nooit gelukt dit in de 
praktijk uit te voeren.

De omvang van Nietzsche’s project mag niet onderschat worden. 
Door zijn werken heen zijn veel ontwikkelingen te vinden: in zijn eer-
ste werk, De geboorte van de tragedie (1872), gebruikt hij nog geen 
aforistische schrijfstijl en uit hij zijn waardering voor Wagner. In zijn 
latere werken schrijft hij enkel in aforismen en waardeert hij Wagner 
absoluut niet meer. Hij heeft zijn leven gewijd aan twee thema’s: de 
‘wil tot macht’ en de ‘slavenmoraal’. Deze staan sterk met elkaar in 
verband. Nietzsche stelt dat alles in het leven en op de wereld een 
uitdrukking is van de wil tot macht: alles bestaat uit conflicterende 
krachten en machten. De slavenmoraal (Christelijke, moderne mo-
raal) is hier een reactie op: in plaats van de machtigen te waarderen, 
stelt de slavenmoraal juist dat zij wreed en immoreel zijn. Hierdoor 
zijn het de zwakken die over de sterken zullen heersen.

Nietzsche wilde deze slavenmoraal uit de weg ruimen om weer 
plaats te kunnen maken voor een moraal die wel gebaseerd was op 
de – volgens hem – fundamentele wil tot macht. Zijn belangrijkste 
werk zou het gelijknamige boek moeten worden, maar zoals eerder 
vermeld, heeft hij dit nooit kunnen waarmaken.

Nu is je misschien opgevallen dat ik maar één werk van Nietzsche 
noem, namelijk zijn meest betwiste werk. Ik heb 
dit werk gekozen omdat het mijn punt over Nietz-
sche bewijst: hij wilde ons fundament van moraal 
onderuit halen en vervangen voor een nieuwe. Het 
eerste is hem gelukt, het tweede niet.

Wellicht is deze onvoltooidheid het meest interes-
sante aan Nietzsche. Hij heeft nagenoeg een le-
venslange ontwikkeling nagelaten: in elk werk is 
een vooruitgang in zijn denken te herkennen en 
lijkt hij steeds dichter bij een nieuwe moraal te ko-
men, maar zijn belangrijkste werk – datgene waar 
alles naartoe werkte – heeft hij nooit kunnen 
schrijven. Het is pas na zijn dood door zijn zus uit-
gegeven, waardoor de authenticiteit onzeker blijft. 
Tevens laat het vele deuren open staan voor die zo 

verwerpelijke interpretatie die aan zijn voeten is gelegd. Uiteindelijk 
moeten we het zelf interpreteren, en zonder de ontbrekende kern 
zijn er oneindig veel mogelijkheden. Maar ja, dat alles interpretatie 
is, dat wist Nietzsche zelf ook al. 

Wil je meer over Nietzsche weten? Begin dan met één 
van de volgende werken:
• Nietzsche, F., Geboorte van de tragedie, 2000, trans. Driessen H.,  
   De Arbeiderspers, Amsterdam
• Nietzsche, F., Will to Power, 2017, trans. Hill, R.K., Scarpitti, M.A.,  
   ed. Hill, R.K., Penguin, Random House
• Nietzsche, F., Zo sprak Zarathoestra, 2013, trans. Hengel, R.v.,  
   De Arbeiderspers, Amsterdam
• Nietzsche F., De genealogie van de moraal, 1980, trans.  
   Graftdijk, T., Driessen, H., De Arbeiderspers, Amsterdam
• Nietzsche F., Beyond Good and Evil, 1990, trans. Hollindale, R.J.,  
   Penguin Group, London

H et was al aangekondigd, men wist 
ervan, maar het drong nog niet 
door in het bewustzijn van de 

Amsterdammers. Een drukkende en benau-
wende lucht vormde zich als een koepel om 
de stad heen. Hij had hem in de houdgreep 
en was niet van plan om zomaar los te laten. 
Het was als een ongemakkelijke omhelzing 
die net iets te lang voortduurde, en waarvan 
niemand wist wanneer ze zou ophouden.  

Men liep door de straten met hetzelfde fa-
natisme als voorheen, alleen wél met de no-
dige zweetdruppels op het voorhoofd. Het is 
ook niet makkelijk om je bij de eerste tropi-
sche dag al bloot te geven in luchtige zomer-
kleding. Hoewel iedereen op de hoogte was 
van de voorspelde tropische temperaturen 
was niemand er mentaal klaar voor. Blijk-
baar moesten we eerst goed gepijnigd wor-
den, zodat we de dag erna voorbereid voor 
de dag konden komen. 

Op een broeierige kamer, die door geslo-
ten gordijnen was verduisterd, onderging 
ik hetzelfde lot. Het deerde niet waar ik me 

bevond in de ruimte, de warmte was niet te 
ontvluchten. Een enkele keer vergat ik haar 
en voerde ik stiekem een productieve actie 
uit. Kort daarna bekroop me een schuldge-
voel, alsof ik een ernstige fout heb gemaakt. 
Ik ondermijnde de kracht van de hitte, ter-
wijl ik in mijn onderbewustzijn misschien 
dacht dat ik hieraan onderworpen diende te 
worden. 

Op een gegeven ogenblik hoorde ik het ge-
luid van spetterend water. Het leek alsof de 
druppels die op het wateroppervlak klets-
ten rechtstreeks in mijn kamer belandden. 
Iedere keer als het gebeurde, voelde het 
alsof de hitte een paar seconden verdween. 
Het bracht me een verfrissend gevoel en 
veroorzaakte telkens een korte rilling over 
mijn lijf. Onnodig lang bleef het geluid een 
abstract iets, totdat ik besloot op onderzoek 
uit te gaan. 

Om de herkomst van geluid te traceren 
opende ik de gordijnen, zodat mijn kamer 
voor het eerst die dag gevuld werd met dag-
licht. Ik zag verschillende figuren staan op 

een brug. Twee jongens stonden daar in hun 
onderbroek te kijken naar hun vriend, die 
aan het zwemmen was in de gracht. De vier-
de had zijn kleding nog aan en bekeek het 
schouwspel met een verveelde blik. Om de 
beurt sprongen ze in de gracht, zwommen 
even, en zochten daarna snel de kade op om 
het allemaal opnieuw te doen. 

Het tafereel toverde een bescheiden glim-
lach op de gezichten van de passerende 
mensen. De jongens daarentegen trokken 
zich niets aan van hun omgeving en  
genoten met een kinderlijke zorgeloosheid 
van het warme weer. Om hen heen probeer-
den mensen de warmte te onderdrukken, 
terwijl de jongens deze min of meer omarm-
den. Ze gaven eigenlijk alvast advies voor de 
voorbereiding van de tweede tropische dag: 
omarm de hitte of leg je erbij neer. De jon-
gens waren zich niet bewust van hun didac-
tische rol. Desalniettemin was ik ze erg 
dankbaar. 

Tekst /// Vincent Kupers

Beeld /// Dorota Dabrowska 

Verfrissende spetters 
COLUMN VINCENT
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Volgens Wouter Neerings was de 
Pride dit jaar buitengewoon suc-
cesvol. ‘De afgelopen jaren heb ik 

me in mijn rol als voorzitter van de Corpo-
rate Pride Commissie altijd moeten verde-
digen voor de participatie van het bedrijfs-
leven tijdens de Pride. Dit jaar hebben we 
het publiek veel beter kunnen informeren. 
Dit is grotendeels te danken aan de confe-
rentie die wij voorafgaand aan de Pride heb-
ben georganiseerd. Tijdens deze conferentie 
gingen voor- en tegenstanders met elkaar 
in gesprek. Dit leidde weer tot veel media-
aandacht.’ 

Toch blijven er veel Pride-critici die het 
feest te commercieel vinden en met name 
de Canal Parade is volgens velen te hetero 
en te commercieel. Vooral grote bedrijven 
die dit jaar meevoeren zoals Phillips, ING 
en Netflix maken zich volgens hen schuldig 
aan pinkwashing: het opkrikken (al dan 
niet herstellen) van het imago van een be-
drijf door openlijk (tijdens een evenement) 
de LGBTI-gemeenschap te steunen, zonder 
daadwerkelijk bij te dragen aan meer eman-
cipatie.  

Niets is vanzelfsprekend
Volgens Cornald Maas, al een aantal jaren 

commentator van de Canal Parade en sinds 
zes jaar juryvoorzitter van de botenpara-
de, is het belangrijk om te blijven beseffen 
waar Pride Amsterdam vandaan komt. ‘We  
moeten altijd schatplichtig blijven aan de 
mensen die het pad voor ons hebben ge-
plaveid tot waar we nu zijn. Ondanks de 
rechten en vrijheden die we verworven heb-
ben, moeten we niets als vanzelfsprekend 
nemen. Dat is waar Pride Amsterdam echt 
over gaat. En daar moeten we iedereen bij 
betrekken.’ 

Maas is het oneens met de standpunten van 
onder andere de actiegroep We Reclaim our 
Pride, die dit jaar opnieuw protesteerde te-
gen de huidige vorm van het feest met het 
credo Pride = Protest.  ‘Deze groep wil een 
fundamentele verandering van de Pride en 

ik merk hierbij vooral een hang naar indi-
vidualisme en activisme. Zelf ben ik meer 
voor verbinding tijdens de Pride. Ondanks 
de invloed van de commercie, waar over 
te twisten valt, heeft het geen zin om voor 
eigen parochie te preken. Je moet de Pride 
niet binnen de LHBTI-gemeenschap willen 
houden. Dan kan je het net zo goed thuis met 
elkaar vieren.’ 

Maas begrijpt de hang naar activisme wel 
enigszins, maar stelt dat er altijd bedrijven 
zullen zijn die misbruik maken van de Pride. 
Alle regenboog-merchandise vindt Maas 
wel een beetje jammer. ‘Veel mensen probe-
ren extra munt uit de Pride te slaan, maar 
ook hier valt weinig aan te doen. De organi-
satie gaat alleen over de inhoud van Pride-
week zelf, de invulling van de botenparade 
en kan enigszins aansturen op wat er aan de 
kant gebeurt.’  

‘De inhoud van de Pride is de laatste jaren 
flink verbeterd. Ik volg de Pride al zo’n tien 
jaar en ik merk dat de gekte steeds meer 
verdwijnt en het inhoudelijk gehalte juist 
toeneemt. De culturele programmering 
door de gehele week was dit jaar erg goed, 
maar ook in de uitvoering van de boten zat 
dit jaar zichtbaar veel moeite’, aldus Maas.

  Na-kakelende Pride-critici
Maas vindt de gehele discussie nogal ver-
moeiend en bespeurt vooral ‘na-kakelge-
drag’ bij Pride-critici. ‘Veel beschuldigingen 
van pinkwashing stroken gewoonweg niet 
met de feiten. Er wordt vaak vergeten wat 
voor regels er gelden voor meedoen met de 
Pride. Natuurlijk moeten we altijd waak-
zaam blijven dat die regels worden nage-
leefd en bedrijven echt voldoen aan de ge-
stelde voorwaarden.’    

Ordinaire pinkwashing is een fenomeen 
dat Neerings meer dan verwerpelijk vindt, 
maar bij meevarende bedrijven bespeurt hij 
dit niet. ‘Het is belangrijk dat mensen weten 
wat voor procedures er ten grondslag liggen 
aan meedoen met zowel de Canal Parade als 
de gehele Pride-week. Essentieel is bijvoor-
beeld het hebben van een diversiteitsbeleid 
en lidmaatschap van de Pride Business Club. 
Hier zijn we echt heel streng in.’  

‘Wel vind ik het heel erg wanneer zaken als 
Primark hun etalages volgooien met regen-
boogkleding die ze laten maken in landen 
waar de rechten van LHBTI’ers met voeten 
worden getreden. Pinkwashing is nog een 
zachte uitdrukking voor wat ik daar van 
vind’, aldus Neerings.

Ubers afgebladderde roze verf
Dit jaar was het vooral Uber die de wind van 
voren kreeg. Het taxibedrijf dat al door de 
ballotagecommissie van de Canal Parade 
was gekomen, bleek lang niet zo’n goed 
functionerend diversiteitsbeleid te hebben 
als het deed voorkomen toen bekend werd 
dat twee dragqueens geweigerd werden 
voor een taxiritje. 

Neerings stuurde gelijk een e-mail naar het 
bedrijf waarin hij aangaf dat dit wel heel 
pijnlijk voor ze was en het nog maar de 
vraag was of Uber mee mocht varen dit jaar. 
‘Zelfs de gemeente Amsterdam trok aan de 
bel bij Uber. Dit heeft ertoe geleid dat bin-
nen een week de discriminatieknop in de 
Uber-app werd geïnstalleerd. Uber schaamt 
zich kapot voor het nieuws en het instal-
leren van de knop was voor ons voldoende 
actie om ze alsnog mee te laten varen.’

Het is volgens Neering belangrijk niet door 
te slaan met de pinkwash-beschuldigingen. 
‘Er was een meneer die me een brief stuurde 
omdat hij vond dat een bepaald kledingbe-
drijf niet mee mocht doen, omdat de stoffen 
die ze voor de denim gebruiken milieubelas-
tend zouden zijn. Nou, dat gaat mij een brug 
te ver.’ 

Een vergelijkbaar verwijt kreeg oliebedrijf 
Shell voor haar rekening: het is hypocriet 
om de daken van je tankstations met regen-
boogkleuren te verven terwijl je (mede)ver-
antwoordelijk bent voor de verzakkingen in 
Groningen. ‘Dat is gewoon een rare vergelij-
king’, aldus Neerings. 

Bedrijven dragen bij
‘In de huidige omvangrijke vorm van de Pri-
de zijn bedrijven financieel onmisbaar’, zo 
legt Neerings uit. Afhankelijk van de grootte 
van het bedrijf, betaalt iedere deelnemer 
inschrijfgeld. ‘Het feest kost 2,4 miljoen, we 
krijgen €250.000 subsidie. De rest van het 
geld moeten we op een andere manier bij 
elkaar krijgen. Het is ieder jaar zo’n door-
slaand succes dat je ook afspraken moet 
maken over bijvoorbeeld veiligheid. Dit kost 
allemaal een hoop geld.’

Neerings zou het echter op prijs stellen  
als meer bedrijven het initiatief van de  
Rabobank zouden volgen. De bank besloot, 
net als vorig jaar, niet zelf mee te va-
ren tijdens de botenparade, maar een  
LHBTI-sloep te sponsoren. Dit jaar was dat 
Transgender Netwerk Nederland, vorig  
jaar Stichting Meer Dan Gewenst. ‘Dat zou-
den van mij meer bedrijven mogen doen. 
Niet moeten, want ik kan ze het niet ver-
plichten.’ 

HEMA vormt in Neerings’ ogen eveneens 
een schoolvoorbeeld. Het warenhuis dat dit 
jaar haar gehele opbrengst van de Pride-
shirtjes aan het COC schonk, voert namelijk 
het gehele jaar door een diversiteitsbeleid. 
‘Kijk maar eens in de foldertjes, je ziet regel-
matig mensen met kleur en paren van het-
zelfde geslacht. Dit soort dingen dragen echt 
bij aan meer emancipatie.’ 

Zonder zichtbaarheid geen emancipatie
Dat de commercie de laatste jaren steeds 
meer oprukt tijdens de Pride ontkent Nee-
rings niet, maar de Pride heeft hierdoor 
niet een minder activistisch karakter ge-
kregen. ‘Bedrijven zijn dé manier om meer 
zichtbaarheid te creëren en daarmee bij 
te dragen aan emancipatie. Want zonder 
zichtbaarheid is er geen emancipatie.’ Waar 
het vroeger vooral nodig was de politiek 
te overtuigen van het belang van de Pride, 
is het vandaag der dag zaak om de gehele 
maatschappij mee te krijgen, vertelt Nee-
rings. ‘Bedrijven en werkgevers spelen daar 
een cruciale rol in.’

Hetzelfde sentiment onderstreept Maas. 
‘Het is van onschatbare waarde dat inter-
nationale bedrijven als Heineken meedoen 
aan de Pride. Ze geven daarmee een grote  
boodschap naar al hun medewerkers over 
de hele wereld. Ook in landen waar het 
nog niet zo goed is gesteld met de LHBTI- 
rechten.’

Neerings gelooft dat het belangrijk is in ge-
sprek te blijven over dit onderwerp. Vol-
gend jaar wordt er opnieuw een conferentie 
georganiseerd waarbij voor- en tegenstan-
ders van bedrijfsparticipatie in  debat gaan. 
‘Mijn ambitie is dat we volgend jaar wat 
meer de diepte ingaan. We weten dat bedrij-
ven een rol spelen in de Pride, maar hoe 
kunnen we daar betere vorm en inhoud aan 
geven? Hoe kunnen we andere manieren 
van bedrijfsparticipatie genereren? Dat 
soort vragen hoop ik volgend jaar te kunnen 
behandelen.’ 

ER WORDT VAAK 
VERGETEN WAT 

VOOR REGELS ER 
GELDEN VOOR 
MEEDOEN MET 

DE PRIDE

HET IS VAN 
ONSCHATBARE 

WAARDE DAT 
GROTE BEDRIJVEN  

MEEDOEN

Sinds een aantal jaar krijgt Pride Amsterdam (de Pride) de verwijten te zijn  
doorgeslagen in de betrokkenheid van het bedrijfsleven tijdens de feestweek. 

Het feest zou zijn uitgegroeid tot een mainstream volksfeest waar weinig strijd-
baars meer aan is, zo luidt het algehele bezwaar. Verliest de huidige vorm van de 
Pride inderdaad haar kernwaarde en activistische karakter door meefeestende 

bedrijven? Of gaan commercie en de Pride prima hand in hand?
Tekst  /// Freek Haye
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De Amsterdamse ontoerist

Amsterdam kampt met een toe-
ristenprobleem. Toerisme groeit 
explosief en Amsterdam lijkt er 

langzaam in te verzuipen. Er zijn al vele 
maatregelen genomen om dit te voorko-
men. Zo zijn er pogingen gedaan om het 
toerisme te verspreiden over het land, denk 
aan Amsterdam Beach, maar deze lijken 
vooralsnog niet echt aan te slaan. Amster-
dam blijft veruit de populairste stad van 
ons land. Buitenlandse artiesten die optre-
den in welke andere Nederlandse stad dan 
ook, blijven doodleuk ‘Amsterdam how you 
doing?’ tegen het publiek schreeuwen. En op 
vakantie in het buitenland kun je maar beter 
achterwege laten dat je uit een andere plek 
dan Amsterdam komt, ze kennen het waar-
schijnlijk toch niet.   

Oké prima, als jullie dan zo nodig massaal 
naar Amsterdam willen komen dan zijn jul-
lie meer dan welkom, maar dan willen we 
er ook wat voor terug. Dat dachten Elena 
Simons en Eelko Hamer waarschijnlijk toen 
ze The Untourist Guide to Amsterdam (2019) 
schreven. Het boekje introduceert een nieu-
we visie over toerisme. Volgens hen moeten 

reizigers niet alleen consumeren wanneer 
ze op reis zijn, maar ook iets bijdragen. Het 
boekje staat vol met activiteiten die nuttig 
én leuk zijn voor zowel de Amsterdammer 
als de toerist.

Het is meer dan alleen een gids volgens de 
schrijvers. Het is een beweging. Een bewe-
ging die uiteindelijk verder wil reiken dan 
Amsterdam. Het doel is om toerisme te ver-
anderen en uiteindelijk de wereld. Nou, dat 
zou mooi zijn.

Trouwen met een Amsterdammer
Veel activiteiten zijn erop gericht om de toe-
rist meer te verbinden met de Amsterdam-
mer. Wat mij betreft een goed streven. Toe-
risten en locals leven namelijk in mijn ogen 
te veel langs elkaar heen. Door meer met 
elkaar in contact te komen, ontstaat er mo-
gelijk wederzijds begrip met betrekking tot 
elkaars positie en minder irritatie. Maar hoe 
stimuleer je dit contact? Wat mij betreft niet 
met de crazy handshake, een van de eerste 
ideeën beschreven in dit boek, waarbij je als 
toerist een local uitnodigt om elkaar op een 
creatieve manier de hand te schudden op de 
Magere Brug. Ik wil niet zuur doen, maar dit 
klinkt een beetje als het idee van een moe-
der die hip probeert te doen en voorstelt 
aan haar puberende kind: ‘Als we een crazy 
handshake op de Magere Brug doen dan 
wordt het de brug van de crazy handshakes!’ 
‘Nee mam laat me met rust.’ De gedachte er-
achter is leuk, maar dit is niet per se waar-
voor ik zo’n gidsje zou kopen.

Wat dan wel weer heel origineel is, is de mo-
gelijkheid om als toerist te trouwen met een 
Amsterdammer voor een dag. Dit gebeurt 

in de Posthoornkerk in de vorm van een 
groepshuwelijk met een echte ceremonie. 
Ik kan me nog herinneren dat het meteen 
mijn aandacht trok toen ik het voorbij zag 
komen in het artikel van Het Parool op 4 juni 
2019. In de gids worden Amsterdammers 
met verschillende achtergronden uitgelicht 
waarmee je als toerist kunt trouwen. Zo kun 
je in het huwelijksbootje stappen met een 
stadsboerin, een vluchteling of de nacht-
burgemeester, om een dagje mee te kijken 
in hun wereld. Kijk, dit is nou interessant. Ik 
ben dan misschien geen toerist, maar hier-
voor zou ik ook wel naar het altaar lopen.

Wijze levenslessen 
En wat dacht je van de hulp van de toerist 
inschakelen voor een probleem waar we in 
Nederland met zijn allen maar niet uitko-
men? Bijvoorbeeld de zwartepietendiscus-

sie. De gids nodigt toeristen uit om te helpen 
Zwarte Piet opnieuw te ontwerpen, vanuit 
hun objectieve perspectief.

Ook probeert de gids toeristen weg te lok-
ken van grote toeristische attracties door 
middel van minstens net zulke interessante 
alternatieven. Waarom uren in de rij staan 
voor het Anne Frank Huis als je ook de 
Amsterdam Hiding Places Tour kunt doen. 
Anne Frank is toevallig wereldberoemd, 
maar haar lot is verre van uniek. De Amster-
dam Hiding Places Tour verkent ook een he-
leboel andere plekken in de stad waar in de 
Tweede Wereldoorlog Joden ondergedoken 
zaten. Dus kijk ook even verder: de popu-
lairste attracties hoeven niet per se voor jou 
ook de leukste en interessantste activiteiten 
te zijn.   

Zo is de gids eigenlijk een lifestyle coach, die 
door activiteiten voor te stellen wijze le-
venslessen probeert over te brengen. Niet 
alleen voor de toerist, maar ook voor de lo-
cal. Inlevingsvermogen en communicatie is 
alles, het is geven en nemen, kijk verder dan 
de clichés en zoek naar alternatieven. Als we 
dit nou eens massaal gaan toepassen wan-
neer we een ander land bezoeken, en wat 
mij betreft ook gewoon in het dagelijks le-
ven, dan veranderen we straks echt nog 
eens de wereld. 

ALS TOERIST 
KUN JE IN HET  

HUWELIJKSBOOTJE 
STAPPEN MET EEN 
STADSBOERIN, EEN 

VLUCHTELING OF  
DE NACHTBURGE-

MEESTER

The Untourist Guide to Amsterdam is een 
boek van Eelko Hamer en Elena Simons, 
gepubliceerd op 4 juni 2019. 

Trouwen met een local, plastic vissen uit de gracht en helpen de zwartepiet-
discussie op te lossen. ‘De ontoerist’ neemt niet alleen, maar hij geeft ook.

Tekst /// Eva Essers    Beeld /// Dorota Dabrowska 
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Sao Paulo is, net als Amsterdam, een stad die leeft. Chefkok en media planner  
Leonardo Lucas Adriano (29) kan je daar alles over vertellen. Wanneer hij niet in de  
keuken staat of door de branding scheert op zijn surfboard, dwaalt hij rond met zijn  

camera. Fotografie is zijn passie. Geboren en getogen in de Braziliaanse metropool, ver-
huisde hij tien maanden geleden voor de liefde naar Amsterdam, waar hij onmiddellijk de 
overeenkomsten en gelijkenissen met zijn geboortestad zag. Multiculti, maar met behoud 

van de eigen, culturele roots. Amsterdam is als Sao Paulo. En vice versa.
Tekst /// Leonardo Lucas Adriano & Danielle Kliwon    Beeld /// Leonardo Lucas Adriano 

Vice Versa

“Like Amsterdam, this city never stops. There is always something 
to do: there are always new places to discover. It is a concrete jungle 
made out of flesh and bones. It’s a giant who never sleeps. A living 
organism. 
Even though wildly different from the idea of a tropical city like for 

instance Rio de Janeiro, the looming and grey city of Sao Paulo is alive 
and vibrant. It’s a city filled with inspiring people, living their own 
unique stories; stories which shape the city and bring it to life. The 
way these stories are told, the way the city lives, depends completely 
on how the people interact with the city’s public spaces. 
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Meer werk van Leonardo vind je op https://www.behance.net/
leonardolucasadriano

The constant interactions between Sao Paulo and its citizens are the 
spark for organized chaos and these daily trivial interactions are the 
red thread that connects all my pictures. Moments when nobody is 
looking, or paying attention. 

Moments in between.” 

REPORTAGE

Ode aan het P.C. Hoofthuis

De moderne aankomsthal van het 
hoofdgebouw van Roeterseiland, 
de gigantische lunchtafels van Sci-

ence Park: het zijn de pareltjes van de UvA-
architectuur en huisvesten een groot deel 
van de studenten. Diep in de binnenstad is 
er echter geen ruimte voor de troosteloze 
hallen van de Roeterseilandcampus. Ver-
scholen achter het imposante Magna Plaza 
gebouw ligt het hart van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen en der Letteren. Van 
verre zie je de gevangenisachtige structuur 
al opdoemen. De vergeelde tralies voor de 
ramen, de onopvallende muren. Als je niet 
beter zou weten zou je het gebouw geen 
tweede blik waardig gunnen. Buitenlandse 
studenten die zich in hebben geschreven 
voor een geesteswetenschappelijke stu-
die aan de UvA met het idee op Roetersei-
land terecht te komen, kijken verschrikt op 
wanneer hun eerste colleges plaats blijken 
te vinden in een onvindbaar lokaal in de 
krochten van dit gebouw: het gevreesde P.C. 
Hoofthuis (PCH). 

Toch huist in het lelijke omhulsel een waar-
dig onderkomen voor de geestesweten-
schappen. De tijd die we doorbrengen in het 
gangenstelsel van het PCH is onlosmakelijk 
verbonden met ons studentenleven. Het 
voelt alsof je een ontgroening hebt door-
staan wanneer je eenmaal in staat bent je 

weg te vinden door het gebouw. Wanneer je 
onbevreesd uit de lift stapt en niet meer de 
hele vierde verdieping over hoeft te zwer-
ven om lokaal 4.14A te vinden, golft er een 
gevoel van trots door je heen. Des te beken-
der je met het gebouw wordt, des te meer 
lijk je je thuis te voelen bij de UvA. Als je de 
geheimen van het gebouw weet te ontrafe-
len, is de rest van de wereld een eitje.

Hoewel vele studenten na drie jaar studeren 
misschien alleen maar hebben gekampeerd 
in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam 
(UBA), heeft ook het PCH een bibliotheek 
om in te verdwalen. Vanuit de tafels aan het 
raam kijk je uit op de drukke binnenstad. 
Je ziet studenten fietsen en toeristen slin-
geren. Wanneer het zomer is en je uitkijkt 
op de gracht, zie je de zuipcruises en rond-
vaartboten door de grachten varen, tot de 
bibliothecaris besluit dat de zon te fel is en 
het uitzicht je wordt ontnomen door het da-
lende zonnescherm. In de hoge kasten vind 
je alles van de geschiedenis van cranologie 
tot het ontstaan van Britse Euroscepsis en 
na één keer ‘the library will close now’ in het 
houterige Engels van de portier wil je nooit 
meer anders.

Hoewel het gebouw van buitenaf misschien 
een fort lijkt, is het PCH van binnenuit een 
open boek. De glazen ramen vormen de bui-

tenmuur van ieder lokaal en bieden uitzicht 
op de gangen. Iedere langslopende student 
of ijsberende leraar vormt een afleiding 
voor een saai college. Bij pech heb je les in 
de kelder, waar deze afleiding je ontnomen 
wordt, maar zelfs hier verschaffen de kleine 
raampjes bovenin zicht op de voeten van 
rondzwervende toeristen. Elke vorm van 
transparantie die de geesteswetenschappen 
nastreven, wordt vertegenwoordigd in het 
PCH, waar elk raampje een ander perspec-
tief biedt. 

Het PCH is het lelijke eendje van de UvA 
gebouwen, maar compenseert dat door 
zijn karakter. Gelegen in het hart van Am-
sterdam laat het gebouw zien hoe centraal 
de waarden van de geesteswetenschappen 
zijn in onze maatschappij. Een maatschappij 
bestaande uit taal, cultuur en geschiedenis. 
Aspecten van onze samenleving die steeds 
meer verloren lijken te gaan en geen plek  
lijken te vinden in de lege gangen van de 
Roeterseilandcampus. Het PCH biedt huis-
vesting voor al deze waarden en vormde 
zelfs een plek van protest in 2018. Dit  
protest, de Humanities Rally, richtte zich 
tegen de geplande bezuinigingen op de  
geesteswetenschappen en sprak zich uit 
voor de waarden van de faculteit die door 
deze bezuinigingen steeds minder aandacht 
krijgen. 

Ergens in het centrum van Amsterdam, verscholen achter een onaantrekkelijke façade, 
ligt het kloppend hart van de Geesteswetenschappen. 

Tekst /// Maryse Boonstra    Beeld /// Anna Berkhout 



Twijfels in Marokko
Met de prachtige plaatjes op Instagram in mijn achterhoofd stapte ik in het vliegtuig. 
Mozaïeksteentjes, overvolle markten en lekker eten. Ik was klaar voor mijn reis naar 

Marokko. Toch maakte deze bestemming meer bij mij los dan ik in eerste 
instantie voor ogen had. 

Tekst & Beeld /// Julianne van Pelt
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Voor sommigen voelt het PCH dus als de 
belichaming van de geesteswetenschappen, 
maar de charme van het gebouw heeft niet 
op iedereen het gewenste effect. Een aantal 
studenten went nooit aan het ingewikkelde 
gangenstelsel en kunnen niet aarden in  
de krappe collegezalen. Zij voelen zich  
meer verbonden met de boekenmarkt  

voor de Oudemanhuispoort, of het uitzicht 
vanuit het Bushuis. Gebouwen die min-
der bekritiseerd worden om hun voorko-
men, maar eveneens gebouwen waar de  
spirit van de geesteswetenschappen hoogtij 
viert. 

Achter de lelijke façade van het PCH schuilt 

een karakteristieke schoonheid. Eentje die 
alleen te vinden is in een gebouw met  
geschiedenis. Elk hoekje kent een verhaal, 
elk doorboord prikbord vertelt iets anders. 
Het PCH laat zien dat je jaren kunt studeren 
zonder ooit alles te weten, evenals dat je het 
gebouw nooit in zijn volledigheid kunt  
kennen. 

Marokko, en met name Marra-
kesh, wordt steeds meer over-
genomen door toeristen. Zo is 

het bekend dat het aantal toeristen in Mar-
rakesh tussen 2015 en 2018 is gestegen van 
1,8 miljoen naar 2,5 miljoen. Marrakesh kan 
bijna vergeleken worden met de attractie 
Fata Morgana in de Efteling. Kleine straatjes 
waarboven doeken hangen om je te bescher-
men tegen de brandende zon, die in de zo-
mer voor een gemiddelde temperatuur van 
veertig graden zorgt. Verkopers probeer-
den mij te lokken naar hun winkeltjes waar 

handgemaakte spullen worden verkocht: 
‘Madame, come, come.’ Je kon ze beter tel-
kens bedanken dan negeren, anders werden 
er nog een aantal scheldwoorden naar je 
hoofd geslingerd. Ik wist van het afdingen, 
maar toch heb ik mij laten oplichten. Van de 
naïeve West-Europese toerist weten ze slim 
gebruik te maken. Ik dacht na vijf minuten 
afdingen een goede deal te hebben gemaakt, 
maar terwijl ik trots met mijn nieuwe aan-
koop het winkeltje uitliep, besefte ik mij al 
vrij snel dat ik een goede vijftien euro te 
veel had betaald. Op zo’n moment is het een 

kwestie van jezelf gelukkig prijzen dat het 
geen ramp is om vijftien euro weggegooid te 
hebben. Met een dag werken is dat immers 
al snel weer terugverdiend.

Ook wist ik dat Instagram een ideaalwereld 
is. Foto’s van meisjes die poseren voor de 
mozaïek patronen van het Bahiapaleis, laten 
niet zien dat er om de honderd meter een 
bedelaar ligt. Vaak met maar één been of een 
andere fysieke handicap. We spraken met 
een jongen van wie Marrakesh zijn geboor-
testad is en hij vertelde dat veel mensen die 
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COLOFONWIST JE DAT?

W ist je dat er ieder jaar zo’n twaalf tot achttien keer lichamen uit de Amsterdamse grachten 
worden gevist? Deze waterlijken – macabere gevonden voorwerpen – kunnen wel maan-
denlang ronddrijven in de grachten en worden soms niet eens gemist. Het zijn namelijk 

lang niet altijd dronken wildplassers, die met de broek op de knieën voorover kukelen en een trooste-
loos einde vinden op de grachtenbodem. Een groot deel van de slachtoffers bestaat uit daklozen, ver-
slaafden en verwarde personen. Zij slapen op bootjes en dat is gevaarlijk. Recentelijk nog dreef na de 
Canal Parade tijdens Gay Pride het lichaam van een Hongaarse man die geen vast woonadres had naar 
het oppervlak. Een noodlottig ongeval, zo bleek later. Ruim de helft van de personen die jaarlijks ver-
drinken in de grachten gebruikt drugs of drinkt alcohol en bij tien procent van de gevallen gaat het om 
zelfdoding. Opvallend is dat meer dan eenderde van de Amsterdamse verdrinkingsdoden uit het bui-
tenland komt. Zo ook de 25-jarige Fransman die, na het nemen van een cocktail van heroïne, cannabis 
en kalmeringsmiddelen, in 1996 verdronk in de Houtmankade. Hij had niets bij zich: geen identiteits-
bewijs, geen portemonnee. Zijn vingerafdrukken werden naar Interpol en de Verenigde Staten ge-
stuurd, maar zonder succes. Hij werd op 24 september 1996 begraven in het Westerpark, naamloos. 
Ruim twintig jaar later werden zijn vingerafdrukken herkend door de politie in Lyon. Het naamloze 
waterlijk had eindelijk een naam: Laurent Delelis, en moeder Delelis kon eindelijk afscheid nemen van 
haar zoon. 
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in de straat liggen niet eens zo heel arm zijn: 
‘Ze hebben vaak een prima huis, maar wil-
len gewoon makkelijk geld verdienen.’ Ook 
laten de influencers niet zien dat je regelma-
tig wordt nageroepen als je als vrouwelijke 
toerist alleen door de stad loopt. Zelfs met 
bedekkende kleding aan. In mijn feministi-
sche hart deed dit constant lastiggevallen 
worden toch een beetje pijn. 

Constant moreel dilemma
In een andere stad, Fez, liepen we rond en 
werd ons verteld dat een bepaalde poort 
gesloten zou zijn. Meerdere malen. Iedereen 
wilde ons wel de andere plekken laten zien, 
tegen een betaling uiteraard. Een kleine ir-
ritatie borrelde bij mij naar boven toen ie-
mand ons voor de zesde keer die dag wilde 
‘helpen’ om een bezienswaardigheid te vin-
den. Toch bleek hij geen kwaad in de zin te 
hebben. Ik schaamde me voor mijzelf en 
werd geconfronteerd met het feit dat mijn 
naïviteit wat betreft mensen was verdwe-
nen. Ik ging hier constant uit van het slecht-
ste van de mens. 

Ik vond het verwarrend, want aan de ene 
kant zag ik de grote gastvrijheid van Marok-
kanen, waar wij als Nederlanders af en toe 
nog best iets van kunnen leren, maar aan de 

andere kant voelde ik mij de West-Europese 
toerist waar geld aan verdiend moest wor-
den. Nu is toerisme een constant moreel 
dilemma. We willen de wereld ontdekken 
en kennismaken met andere culturen, ter-
wijl deze culturen deels verloren gaan door 
onze bezoekjes. Zo vertelde een local mij dat 
Marokkanen eigenlijk vrijwel nooit uiteten 
gaan, en dat alle ‘hippe’ restaurants in Mar-
rakesh voor toeristen zijn opgezet.

Nederlanders zijn niets gewend
Begrijp me niet verkeerd, Marokko blijft een 
prachtig land. De omgeving is op sommige 
plekken adembenemend, het eten is er fan-
tastisch en er is zoveel te ontdekken. Dat is 
het fijnste gevoel van op vakantie gaan: je 
bevindt je even in een heel andere wereld. 
Ik denk dat de cultuurshock, waar Neder-
landers nu eenmaal in veel landen mee te 
kampen hebben, verklaard kan worden aan 
de hand van de enorm hoge standaarden die 
wij in Nederland gewend zijn. Het gemid-
delde restaurant dat je hier in Amsterdam 
binnenstapt serveert goed eten, we zijn ge-
wend aan de eindeloze reeks regels omtrent 
hygiëne en ondanks de ergernissen, houdt 
iedereen zich redelijk braaf aan de verkeers-
voorschriften. Als je regelmatig aan de kant 
moet springen, omdat een scooter door de 

souks heen rijdt, dan schrik je wel even. Ook 
zijn wij in Nederland totaal niet gewend aan 
het beeld van bedelaars op straat. Met orga-
nisaties als het Leger des Heils worden ook 
deze mensen opgevangen. 

Dan heb ik het nog niet eens over verzeke-
ringen. In Rabat was ik getuige van een on-
geluk tussen een grote tuktuk en een auto. 
De tuktuk zag er al ietwat verjaard uit. Ver-
volgens reed de tuktuk in volle vaart weg, 
omdat hij wist dat hij fout zat. De aangere-
den auto zette de achtervolging in, waarbij 
zelfs tegen het verkeer in werd gereden. De 

tuktuk wist te ontsnappen. Ook hier weer 
een stukje cultuurshock; bij ons liggen de 
schadeformulieren keurig in de auto, zodat 
alles ter plekke afgehandeld kan worden. 
Wanneer iemand geen verzekering heeft, is 
dit blijkbaar de reactie die ontstaat.

Marokko is dan nog niet eens één van de lan-
den waar je de grootste cultuurshock zal er-
varen. Omdat ik hier te onwetend en nog 
wanend in de fantasiewereld van Instagram 
heen ging, heeft het mij doen beseffen dat 
cultuurshocks ook leerzaam zijn. Ik zou ie-
dereen aanraden om eens naar een ander 
land dan Frankrijk, Spanje of Portugal te 
gaan. Want het mooie aan cultuurshocks is 
dat het doet beseffen hoe goed je het eigen-
lijk hebt. 
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don’t need cake for breakfast
living the easy life - like- lighting a cigarette 
in a tunnel 
*me giving a tour is -like- this is the right 
canal
the good flows we channel
chanel is the only thing my housemate 
sprays over me 
not my lover but can stop loving me 
she a her 
she’s a she - I’ll be
chilling on the edge of what is good for me 

forever sleeping beauty with the oppressor 
possession not a thing for my predecessors 
I cheer for the sun
on your cheeks as she always dries my tears 

vary very tear you down 
vary very tear you down 
oh no0000 my nail broke 
no skins though oh oh 

one day we all wish 
we had more afro 
America lost the game forever 
United States to shame 
didn’t go well, but, 
you know

nothing to say but platitudes 
don’t blame me for my flattitude (dude) 
for I am Dutch, not easy to be not for me. 
I take up space

doing this part of my ratrace
heart chewed out 

flat does not echo when you shout 
never knowing what time it is 
knowing that it will turn dark 
(Anyway) 
shell shocks in what my mom calls my own 
country 
within our citizens the biggest assholes in 
the world 
or is that megalomaan? 
sorry don’t know the English word 

lego is not our invention man
who are you man? 
MANkind is not ready but we will do it 
anyway

don’t call me woman call me woke 
let me choke on your dick until it makes 
you feel sick 
tell me chick tell me you want more than 
porn from me 
more than submission in my eyes
I’m Cartman and you will respect my 
authority 

you did so wisely 
I’ll eat the pussy I despise but I will do it 
nicely
relativity theory breaching our system 
tripping 
don’t forget to: categorize me

your feet are burning the ground is fine 
I’ll save your ass if you save mine 
you all know I’m a swine 
welcome this is the place 

where the sun forever shine 
at this pace
we’ll always have the time
the dark side of I am loony
please spoon me
I am a mouthful 

she’s gonna make me do it 
no blow no blow
it’s crowded down there 
now my pussy hairy with barbed wire 
me doing adlips to the choir 
geez shit on fire 
flaming flamingo’s

eat mango 
eat mango 
eat mango 

I will try a little tenderness
sucking the core

caress against carelessness 
unrest undress undressing
on you and your salad 
bowling, I had a ball 
I will write you a ballad

you cloud the sunshine
put your hand into mine: 
friendship like a fist 
box man 
fissa in de box man 
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don’t forget to: 
categorize me
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