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De afgelopen tijd is het je vast niet ontgaan. Stakende leraren door het hele 

land, scanderende boeren op de Dam, verontwaardigd ziekenhuispersoneel in 

Den Haag: we leven in een tijd van protest. De protesten hebben lang niet 

altijd alleen betrekking op loonsverhoging, zo blijkt uit de bezetting van het 

P.C. Hoofthuis vorig jaar, of de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion 
die vorige maand ‘per ongeluk’ op een lijst met terroristische organisaties ver-

schenen. Ook jongeren laten zich niet langer de mond snoeren. Greta Thunberg 

werd TIME’s Person of the Year en vertegenwoordigt daarmee een jonge gene-

ratie milieuactivisten. 

We strijden voor verandering, idealen en een stem in al het geschreeuw. We 

zijn het niet met elkaar eens en willen vaak maar één ding: gehoord worden. 

Als journalisten in de dop, hebben ook wij bij Babel een stem. Deze maand wa-

gen we ons dan ook aan het protest. Niet door met onze achtkoppige redactie 

op het Malieveld te gaan staan, maar door ons platform te gebruiken voor alle 

vormen van protest die er te vinden zijn. We werpen een blik op zeer tastbare 

protesten, zoals de studentenrevoluties die plaatsvinden in India, maar zoeken 

het ook binnen eigen grenzen, wanneer we ons verontwaardigen over de stij-

gende kosten van een treinritje. Met de dag van de liefde voor de deur, zetten 

we ons af tegen de sociale dwang om te settelen en verenigen we ons met 

hen die tijdens de kerstdagen opnieuw aan oma hebben moeten uitleggen dat 

Tinder nog geen geschikte levenspartner heeft opgeleverd. Voor wie tijdens het 

gourmetten naast de racistische oom heeft gezeten, zijn we in de wereld van 

het American Football gedoken, waaruit blijkt dat ook over de grens ongelijk-

heid nog lang de wereld niet uit is. 

Protest bestaat in alle soorten en maten. Of je nou leuzen opdreunt voor het 

gemeentehuis of als architect uit protest obscene teksten in gebouwen ver-

werkt. Deze maand spreken we ons uit. Dus wees deze maand, in lijn met de 

Nederlandse traditie, eens direct. Verhef je stem. Laat van je horen. Schreeuw 

van de daken en pis tegen de wind in.

Veel leesplezier.

 

Liefs,
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Om te beginnen, utilisme (of utilitarisme, of utilitarianisme), 
de ethiek gebaseerd op nut. Ik zal ingaan op John Stuart Mills 
(1806 - 1873) interpretatie. Deze is erg algemeen, en laat 

de theorie goed tot zijn recht komen. Utilisme hanteert het ‘Greatest 
Happiness Principle’ – handel zo dat je de hoogste mate van geluk 
voor het grootste aantal kan waarborgen. Een kritiek op dit principe 
is dat men dan, net als zwijnen elk basaal genot zou nastreven. Mills 
weerlegging hierop is dat – natuurlijk – de mens een hoger wezen is 
dan het zwijn: mentaal geluk is van groter belang dan lichamelijk ge-
not. Een van Mills bekende uitspraken is dan ook: ‘It is better to be a 
human being dissatisfied, than a pig satisfied; better to be a Socrates 
dissatisfied than a fool satisfied.’

Volgens Mills verlaagt de mens zich alleen maar tot basaal en fysiek 
genot wanneer de hogere, intellectuele plezieren ontoegankelijk zijn. 
In eerste instantie zal een mens dus altijd hoger genot nastreven. In 
die zin lijkt het utilisme geen slecht uitgangspunt. Menselijke waar-
digheid lijkt hier echter naar de achtergrond te verschuiven. Behan-
delen we mensen hier niet alleen als middel: een middel om geluk te 
behouden?

Dat was precies de kritiek die Immanuel Kant (1724 - 1804) had op 
het utilisme. Volgens zijn deontologie, of deugdenleer, is het motief 
datgene wat een daad moreel goed of slecht maakt. Bij het utilisme 
gaat het alleen om de consequenties: een daad is een middel om 
het doel ‘geluk voor het grootste aantal’ te bereiken. Hierin kunnen 
mensen ook slechts als middel worden gebruikt. Je kan immers een 
dik persoon voor een bewegend object gooien om tien anderen te 
redden. Volgens Kant druist dit in tegen het respect dat je, als mens, 

móet hebben voor mensen. Een mens is een rationeel wezen en daar-
mee, per definitie, meer dan een object. Tegelijkertijd is de mens een 
autonoom subject. Dit betekent dat hij niet slechts onderhevig is aan 
natuurwetten, maar ook zichzelf wetten kan opleggen. Eén daarvan 
is de categorisch imperatief: men dient te handelen volgens een bin-
dend principe – niet afhankelijk van situatie, maar bindend voor elk 
rationeel subject. Dit principe heeft twee uitgangspunten: handel 
zo dat jouw motief tot universeel bindende wet kan worden, en be-
handel mensen altijd als doel an sich, nooit slechts als middel. Deze 
categorisch imperatief is een wet die de mens zichzelf oplegt, het is 
daarmee onze plicht om hem op te volgen. Wanneer we handelen 
met deze plicht, deze twee uitgangspunten, als ons motief, dan kan 
de handeling moreel goed worden genoemd.

Dus moeten we geluk nastreven? Of moeten we plicht nastreven? Als 
we ons slechts richten op geluk, lopen we het risico om in termen 
van doel en middel te denken (komt dat je ergens bekend voor?), 
waardoor we mensen onmenselijk zouden kunnen behandelen. Ech-
ter, wanneer we alleen plicht in de hand nemen, verliezen we mis-
schien geluk. Een plicht blijft immers een plicht, ook als je er niet 
gelukkig van wordt. Dit zijn kritieken die op respectievelijk utilisme 
en deugdenleer zijn geuit. Beiden zijn ook (gedeeltelijk) weerlegd. In 
het voorbeeld van de dikke man bijvoorbeeld: ieder dik persoon zou 
dan niet meer buiten de deur durven te komen, wat het totale geluk 
weer doet afnemen. Tegen Kant is de kritiek van de depressieveling 
als moreel hoogstandje geopperd. Wanneer een persoon liever dood 
zou gaan, geheel niets geeft om zijn medemens, maar toch, ondanks 
alles, uit plicht moreel handelt, is het volgens Kant een goed persoon. 
Toch sluit Kant het geluksgevoel niet uit. Je mag je heus wel goed 

voelen bij een goede daad, maar dat moet niet de intentie zijn van 
de daad; alleen het idee van plicht mag ten grondslag liggen aan een 
handeling om moreel goed te kunnen zijn.

Op het eerste gezicht lijken beide theorieën behoorlijk veeleisend. 
Na vele kritieken en herzieningen is gebleken dat ze wel te hanteren 
zouden zijn, maar toch zit er een bijsmaak van extremiteit aan. Zijn 
we slechte mensen wanneer we een keer niet het geluk van anderen 
in het oog houden? Zijn we slecht als we een keer iemand overeind 
helpen en vooral het goede gevoel dat we erbij ervaarden herinne-
ren? Tja, volgens bovenstaande theorieën éigenlijk wel. Kortom, of je 
nu de theorie van Mill of Kant aanhoudt, je doet het nooit goed. Daar 
moeten we dan maar mee leven.  
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Deze keer in De Lijst een korte inleiding in de ethiek. Ik zal John Stuart Mills idee 
over utilisme  en Immanuel Kants idee over de categorisch imperatief (handelen met 

plicht als motief) bespreken. Beide theorieën worden haast romantisch gepresen-
teerd: op het eerste gezicht lijken het net wondermiddelen. Toch, als je er kritischer 

naar kijkt, merk je dat beide niet makkelijk te hanteren zijn.
Tekst /// Arthur Meijer    Beeld /// Dorota Dabrowska

Nut of plicht?

Wil je het toch nog beter doen? 
Kijk dan eens naar onderstaande titels:

• Kant, I., 1998, Critique of Practical Reason, trans. Cassirer, 
   H.W., Marquette University Press, Milwaukee
• Mill, J.S., 2014, Utilitarianism, Cambride University Press, 
   Cambridge

Verschijnt 8-6-2020, maar wellicht interessant:
• Bentham, J., Mill, J.S., 2020, Utilisme, trans. Meynen, T., 
   ISVW Uitgevers
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Blauw in Amsterdam
Het mooiste beroep dat er is
De politie is het afgelopen jaar volop in het nieuws geweest. Naast het  

nijpende tekort aan mankracht op landelijk niveau en de resulterende hoge 
werkdruk, kampt de Amsterdamse politie met toenemend vuurwapen- 
gebruik en geweld tegen de politie. ‘Ondanks alle narigheid die ik soms 

beleef, vind ik politieagent het mooiste beroep dat er is’, aldus de 29-jarige 
Amsterdamse agente Saffiëlle Emanuels. 

Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Danielle Kliwon

Momenteel staan haar werkzaam-
heden bij Bureau West Haar-
lemmerweg op een wat lager 

pitje door de drukte van haar bachelor Po-
litiekunde in Apeldoorn. Ze volgde de basis-
opleiding om hoofdagent te worden en ging 
aan de slag bij de Houtmankade in Amster-
dam, maar na vier jaar wilde ze meer. Daar-
om volgt ze nu de opleiding voor niveau 5, 
wat inhoudt dat zij aan het leren is zich te 
verdiepen in maatschappelijke ontwikkelin-
gen en veiligheidsplannen binnen de kaders 
van het politiebeleid. Bij deze functie krijgt 
ze meer leidinggevende taken en verant-
woordelijkheden en leert zij te kijken naar 
het politiewerk met een andere bril op.

Je bent nu acht jaar agent. Was het 
agentschap een langgekoesterde 
meisjesdroom? 
‘Stiekem wel. Als klein meisje was ik een keer 
onderweg naar school verdwaald. Twee agen-
ten te paard reden over het fietspad en zagen 
mij, stelden me helemaal gerust en brachten 
me vervolgens veilig naar school. Vanaf toen 
had ik het idee van “wauw, zo wil ik later ook 
zijn.” Alleen heb ik altijd gedacht dat het me 
niet zou lukken vanwege mijn lengte. Ik ben 
1m57cm en ik dacht, tja dat kan nooit, want 
wat kan een dame van 1m57cm nou beteke-
nen in een geweldsituatie? Toen ik een keer 
een wat kortere agente tegen het lijf liep en 
haar vroeg of er een minimale lengte voor 
een agent bestond, antwoordde ze: “Nee, 
voor zover ik weet niet. Meld je gewoon aan!” 

Dus dat deed ik en voor ik het wist, was ik 
door de selectieprocedure heen. Later ben ik 
in verschillende geweldsituaties terechtge-
komen waarbij ik tot de conclusie kwam dat 
mijn mond mijn grootste wapen was en mijn 
lengte soms zelfs een voordeel.’ 

Tijdens de stage van de politie- 
academie ging je al snel de straat 
op waarbij je voor verschillende 
bureaus hebt gewerkt. Je werkte 
onder andere bij de toenmalige 
bureaus Beursplein en IJtunnel in 
Centrum en je bent later in West 

vast in dienst gegaan. Merk je veel 
verschil tussen de Amsterdamse 
bureaus?
‘In het centrum zijn de agenten wat pittiger, 
mondiger en strenger dan in andere delen 
van de stad. Dat heeft voor een groot deel te 
maken met de andersoortige problematiek. 
Je hebt daar natuurlijk veel te maken met toe-
risme, overlastgevend gedrag van mensen, of 
mensen die onder invloed zijn. Dat zijn hele 
andere problemen dan de wijkproblematiek 
in Amsterdam-West, wat inhoudt dat je als 
agent veel minder “de korte klap” hanteert, 
zoals dat bij de politie heet. Je kan een her-
rieschopper in West niet met ontzettend veel 
verzet ergens wegsturen, omdat de kans heel 
groot is dat je die persoon later weer tegen-
komt. Het specifieke probleem hangt vaak 
ook samen met allerlei andere problemen. 
Daarom moet je in West veel meer investeren 
in het gesprek op straat en de mensen ook 
veel rustiger benaderen. In het centrum kun-
nen de meldingen heel snel worden afgehan-
deld, wat vaak ook noodzakelijk is, omdat je 
weer door moet naar de volgende melding.’ 

Je maakt elke dag van alles mee, 
maar zijn er type meldingen die je 
erg aangrijpen?
‘Meldingen waarbij kinderen moeten worden 
gereanimeerd hebben veel impact op mij. Dit 
is in mijn beleving veel aangrijpender dan 
een reanimatie van een volwassene. Ik kreeg 
ooit ook een melding van een treinspringer. 
Ik zag er altijd tegen op om voor het eerst 
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Ik kon totaal 
geen link meer 
leggen met de 
mens en de 
stukjes die op 
dat spoor lagen

HET INTERVIEW HET INTERVIEW
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heel veel mensen niet dat ik een agente was. 
Ze vroegen soms wel drie keer of ik echt bij 
de politie werkte en wilden vaak mijn pasje 
zien, voordat ze mijn vragen beantwoordden. 
Op het werk was er een aantal jaren geleden 
een administratiemedewerker die op een 
dag volledig als Zwarte Piet op het bureau 
verscheen. Vooral de enthousiaste en blije 
manier waarop veel collega’s hierop reageer-
den, was best confronterend en kwetsend. 
Nog nooit voelde ik me zo in de minderheid 
bij de politie.’ 

Met je werkzaamheden bij Roze in 
Blauw – het lhbti-netwerk binnen de 
politie – én het Caribisch Netwerk 
van de Politie (CNP) zet je je hard in 
voor een meer inclusieve Amster-
damse politie. Wat doet dit netwerk 
concreet?
‘We komen regelmatig bij elkaar en bespre-
ken ideeën en ervaringen. Naast dat we een 
veilige haven zijn en een luisterend oor bie-
den aan mensen die zich waar dan ook niet 
geaccepteerd voelen, behandelen we zaken 

van mensen die niet naar een politiebureau 
durven te stappen om hun verhaal te doen. 
Ook organiseren we projecten met betrek-
king tot inclusiviteit in de stad. Momenteel 
zijn we bezig met een project in Zuidoost.  
Samen met een collega doe ik onderzoek 
naar een gemeenschap die zich niet serieus 
genomen voelt. Dit onderzoek krijgt steun 
vanuit CNP, RiB en de basisteam in het om-
liggende gebied. Uit gemeentelijke enquêtes 
blijkt namelijk dat de bi-culturele lhbti'ers 
in Zuidoost zich niet gehoord voelen door de 
politie. Hier proberen we als politienetwer-
ken oplossingen voor te vinden. 

Tot slot, wat vind je het mooiste aan 
je beroep?
‘Ondanks alle narigheid die ik beleef, vind ik 
politieagent het mooiste beroep dat er is. Het 
klinkt misschien cliché, maar het voelt alsof 
het mijn roeping is. Ik haal genoegdoening uit 
dat ene geval waar ik het verschil kan maken. 
Natuurlijk heb ik vaak genoeg van die dagen 
dat ik er helemaal geen zin in heb en me af-
vraag waarom ik dit werk doe, maar dan hoor 

je toch weer goed nieuws van een dame die ik 
ooit uit huis heb helpen plaatsen en er hele-
maal bovenop is gekomen. Ze werd mishan-
deld door haar man, mocht maar één keer 
per week douchen en leefde een heel geïso-
leerd leven. Er was sprake van ernstige ver-
waarlozing en onderdrukking waarbij ook 
kinderen in het spel waren. Ik heb alles op 
alles gezet haar uit die situatie te krijgen, wat 
ook gelukt is. Na een half jaar zag ik haar 
weer en ze was helemaal opgebloeid: ze was 
mooi opgemaakt, een paar kilo’s zwaarder en 
ze rook fris. Zo’n geval raakt me, geeft me vol-
doening en houdt me als agent op de been 
voor de rest van het jaar.’ 

zo’n melding te moeten afhandelen, omdat 
iemand van iemand van wie de identiteit niet 
meer herkenbaar is me een van de ergste 
dingen leek om te zien. Toen het plaats delict 
was afgerond en er door de opruimingsdienst 
aan het rapen van het slachtoffer kon worden 
begonnen, haakten veel collega’s af. Ik voel-
de voor mezelf dat ik het hele proces moest 
doorlopen om te weten hoe ik in de toekomst 
zou reageren op dit soort meldingen, dus ik 
hielp mee met het verzamelen van de over-
blijfselen van het lichaam. Achteraf viel het 
mee, hoe raar het ook klinkt. Ik bleef kalm 
en kon mezelf geruststellen, omdat ik totaal 
geen link meer kon leggen met de mens en de 
stukjes die op dat spoor lagen.’

Neem je zo’n gebeurtenis ook emoti-
oneel mee naar huis? 
‘Tot nu toe heb ik thuis geen last gehad van 
stress door werk of van slapeloze nachten 
door bepaalde meldingen. Op het moment 
van zo’n heftige melding zit je maximaal in 
je adrenaline, maar ik vind het helemaal niet 
moeilijk om er later nog over te vertellen. 
Mensen vinden het soms bizar dat ik dit soort 
verhalen zonder emotie kan vertellen, maar 
dat is precies de manier hoe de meeste agen-
ten heftige incidenten als deze verwerken: 
open en vooral luchtig. Ik heb gekozen voor 
een partner die niet bij de politie zit. Er zijn 
heel veel relaties op de werkvloer en ik snap 
dat dit voor sommigen makkelijker is, alleen 
lijkt het mij niks. Als je allebei bij de politie 
zit, dan heb je het thuis ook nog over werk. 
Als ik thuis ben, wil ik mijn werk volledig los 
kunnen laten. Ik vind het juist fijn dat mijn 
vriendin bijna geen idee heeft van de wereld 
waarin ik werk.’

Voel je dat er in de acht jaar dat je 
als politieagente werkzaam bent 
iets veranderd is in de maatschap-
pij, waardoor je werk moeilijker of 
minder prettig is? 
‘De stad lijkt wel harder te worden. Vooral 
als je kijkt naar het aantal liquidaties in de 
stad. Acht jaar terug was een liquidatie echt 
een shock en nu wordt het bijna een soort 
gewenning. Ook aan bijvoorbeeld de plofkra-
ken, wat nu een hot item is, valt te zien dat 
er steeds minder rekening met elkaar en met 
de maatschappij wordt gehouden. Men kijkt 

niet naar woningen die zich letterlijk een me-
ter boven zo’n automaat bevinden. Alsof het 
criminelen allemaal niks meer kan schelen. 
Criminelen lijken nu gewelddadiger, roekelo-
zer en egoïstischer dan vroeger.’

Het tekort aan agenten is een 
hardnekkig probleem wat landelijk 
heeft geleid tot het sluiten van 
16.000 zaken. Voor agenten zelf 
brengt het tekort een enorm hoge 
werkdruk met zich mee wat resul-
teert in een, op zijn zachtst gezegd, 
bovengemiddeld ziekteverzuim-
percentage van ongeveer zeven 
procent. Wat voor gevolgen heeft 
het personeelstekort volgens jou 
nog meer voor agenten?
‘Ik merk dat met name de algehele sfeer lijdt 
onder het capaciteitstekort. Mensen worden 
meer prikkelbaar en uiteindelijk ook wat 
narriger naar elkaar toe. Wat het meeste met 
agenten doet, vooral met de agenten die hun 
werk uit pure passie verrichten, is dat je het 
gevoel hebt dat je steeds minder kan beteke-
nen voor de mensen. Op het moment dat dat 
gevoel verdwijnt, wordt de boel eigenlijk net 
een zinkend schip. Ik heb zelf een specialisa-
tie in huiselijk geweld, een taakaccent wordt 
dit genoemd. Daar haalde ik voornamelijk 
mijn passie uit: ik kon een pilot draaien 
waarbij ik allerlei creatieve dingen kon uit-

proberen. Maar goed, omdat er gaten waren 
in het rooster als het gaat om bijvoorbeeld 
noodhulp en surveilleren, wat meer prioriteit 
heeft, moest ik van mijn taakaccent af. Ik ben 
bang dat dit bij te veel collega’s gaat gebeu-
ren, waardoor het moeilijk wordt gepassio-
neerd te blijven werken.’ 

Stel je voor, je bent een dag minister 
van Justitie en Veiligheid. Wat zou 
je onmiddellijk veranderen binnen 
de politie?
‘Een verbetering in het adviseren van de 
top van de politie en haar beleidsmakers. 
Dit grote capaciteitsprobleem is namelijk 
jaren geleden al voorspeld door rapporten 
en onderzoeken die lieten zien dat er meer 
agenten moesten komen, maar er is onvol-
doende op geanticipeerd. Ook de manier 
waarop het gebrek aan diversiteit op de bu-
reaus wordt bestreden en hoe er nu achter 
de feiten wordt aangelopen, zou ik willen 
veranderen. De manier waarop variatie bin-
nen bureaus nu wordt doorgedrukt ervaren 
heel veel agenten als oneerlijk. Deze collega's 
voelen zich gepasseerd en krijgen de indruk 
dat ze alleen vanwege hun witte kleur niet 
voor een bepaalde functie worden voorge-
dragen of aangenomen, doordat er nu dus 
een diversiteitstekort is. Anderzijds, als een 
collega met een diverse achtergrond wordt 
aangenomen voor een bepaalde functie ont-
staat snel het beeld dat dit komt vanwege 
zijn achtergrond en niet vanwege zijn of haar 
kwaliteit. Dit zorgt uiteraard voor ontzettend 
ongemakkelijke situaties. Vanuit de overheid 
is prioriteit aan dit onderwerp gegeven, dus 
het moet maar even gebeuren. Eerst was er 
nauwelijks diversiteit en nu ligt de focus al-
leen maar daarop. In plaats van het stapje 
voor stapje door te voeren en mensen te la-
ten wennen aan een nieuwe cultuur binnen 
de politie, gaan we van het ene uiterste naar 
het andere uiterste.’

Heb je zelf wel eens te maken 
gehad met vormen van seksisme of 
racisme tijdens je werk door ofwel 
burgers ofwel collega’s? 
‘Racisme wel, maar seksisme niet. Toen ik 
bij bureau IJtunnel werkte – een buurt waar 
best veel mensen op stand wonen – en een 
keer een buurtonderzoek deed, geloofden 
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Ondanks alle 
narigheid, vind ik 
politieagent het 
mooiste beroep 
dat er is

Saffiëlle Emanuels (29), geboren en 
getogen Amsterdamse, werkt sinds 
2012 bij de politie. Ze heeft op verschil-
lende bureaus gewerkt, waaronder 
Bureau Beursplein in Centrum en 
Houtmankade in West. Haar specialisatie 
is huiselijk geweld.



M et het studentenreisproduct 
reizen we moeiteloos en schijn-
baar kosteloos, mits je binnen 

tien jaar afstudeert. Hoeveel geld je dit 
scheelt, valt pas op wanneer je je ov-kaart 
even kwijt, vergeten, óf als je net afgestu-
deerd bent. Het Nederlandse openbaar 
vervoer is namelijk het prijzigste van heel 
Europa. Daarnaast vond het afgelopen de-
cennium ook de hoogste prijsstijging van 
het ov in ons land plaats. Een van de groot-
ste stijgingen in het afgelopen jaar was het 
gevolg van de btw-verhoging van zes naar 
negen procent voor het openbaar vervoer 
per 1 juli 2019. Btw-verhogingen lijken een 
onontkoombaar gegeven des levens, maar 
deze stijging is wel degelijk bewust beleid.  

Uit berekeningen van het CBS blijkt dat de 
ov-reiziger in juli 2019 bijna dertig procent 
duurder uit is dan voor hetzelfde kaartje in 
2009. Daarbij vallen de prijsstijgingen voor 
de bus (veertig procent) nog hoger uit dan 
voor metro en trein (vijfentwintig procent). 
Het afgelopen jaar alleen al is een buskaart-
je zevenenhalf procent duurder geworden 
en een treinkaartje vierenhalf procent. Dat 
er ook alternatieve opties zijn voor einde-
loze prijsstijgingen blijkt uit een blik naar 
andere Europese landen.

Duitsland heeft per 1 januari 2020 de btw 
op treinreizen vanaf 51 kilometer van 

negentien naar zeven procent verlaagd.  
Bovendien belast Duitsland, als onderdeel 
van hun klimaatbeleid, vliegreizen flink. 
Landen zoals Ierland, Tsjechië en Portugal 
hebben de prijzen voor het openbaar ver-
voer in 2019 met vijf à tien procent ver-
laagd. En Luxemburg presenteerde in april 
2019 plannen om het openbaar vervoer gra-
tis te maken. 

Wat doet Nederland? In het hoofdstuk ‘Mo-
biliteit’ van het klimaatakkoord schemert 
de hand van de VVD als geen ander door. 
Zonder het privé en werk-gerelateerd per-
sonenvervoer an sich te bevragen, weidt 
het akkoord uit over de ambitie van 100% 
elektrische auto’s in 2030 en de bijbeho-
rende subsidies om dit te bewerkstelligen. 
In plaats van vliegverkeer en autogebruik fi-
nancieel te ontmoedigen, legt het regerings-
beleid de autogebruiker geen strobreedte 
in de weg tijdens transitie naar een duur-
zame economie. Bonus-malus regelingen 
voor zuinig rijgedrag en schone autokeuzes, 
carpoolen, gratis ov voor werknemers die 
al een leaseauto hebben en subsidies voor 
elektrische wagens. 

Het zelf-geformuleerde doel van het kli-
maatakkoord om in 2030 het aantal auto-
kilometers met acht miljard te verminde-
ren lijkt een optimistische suggestie. De 
expliciete maatregelen omtrent elektrische 

auto’s steken sterk af tegen de vage afspra-
ken over onderzoek doen naar de prijsver-
houdingen van vlieg- en treinverkeer onder 
de zevenhonderd kilometer. De hoofdmoten 
van het hoofdstuk ‘Mobiliteit’ zouden juist 
moeten gaan over vliegverkeer en openbaar 
vervoer. Vooral vliegverkeer wordt amper 
genoemd. Het is op z’n zachtst gezegd op-
vallend dat het overheidsbeleid er niet op 
gericht is het openbaar vervoer meer te sti-
muleren, aangezien het toch de meest effi-
ciënte en economische keuze is om de CO2-
uitstoot te reduceren.

Het overheidsbeleid ten aanzien van het 
openbaar vervoer staat in schril contrast 
met de ambities van het klimaatakkoord. 
Door het openbaar vervoer duurder te ma-
ken, wordt het tegelijkertijd ontoegankelij-
ker voor grote groepen mensen. Bovendien 
horen de kosten niet afgewenteld te worden 
op de ov-reiziger maar juist op de autoge-
bruiker. Investeren in het openbaar vervoer, 
zodat heel Nederland bereikbaar is via 
duurzame opties, zou de prioriteit moeten 
hebben. De VVD moest een keuze maken 
tussen twee kwaden: de maximumsnelheid 
omlaag of fors het aantal auto’s terugdrin-
gen. Met een lagere maximumsnelheid kon 
ze blijkbaar leven. 

Tekst /// Rosa Uijtewaal

Beeld /// Katja Schraag
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In July 1947, my great-grandfather, my great-grandmother and 
their four children were compelled to vacate their aalishaan 
(lavish) three-story bungalow in Lahore, now Pakistan, to live 

as refugees in ‘New’ India; the brainchild of the British. All they had 
ever known and owned was suddenly being burned to the ground by 
their very own people. The atrocities that were taking place against 
the Hindus in Pakistan, the rapes, abductions, violence and killings, 
were being replicated against the Muslims in India. 

My grandmother re-narrates the tragic event to me, as my grandfa-
ther had narrated to her multiple times in their 43 years of marri-
age, ‘They evidently couldn’t bring all their belongings to India, with 
all the havoc around them. They even had to leave all their money 
in Lahore. But Biji (common term for mother, grandmother and 
great grandmother in Punjabi) stuffed her wedding jewelry under 
her saree to not attract any sort of unwanted attention.’ Describing 
another incident, she continues, ‘Your grandfather was ten years old, 
and his sister just a little under a year old. The six of them were on 
a train to Dabwali, and your grandfather’s sister suddenly got very 
dehydrated. The windows in the trains had to be kept shut because of 
the rioters outside, so the train had gotten hot and stuffy. Your great-

grandfather took off his shirt and squeezed it over the baby’s mouth, 
releasing little drops of sweat to hydrate her.’

Mahatma Gandhi’s India
The British concluded their almost 200-year-old colonial rule in In-
dia in August 1947, and as much as it was a celebration of freedom, 
they left our country with a final blow; dividing the country along re-
ligious lines. The aftermath was the emergence of two separate nati-
ons, India and Pakistan. India, the home of the Hindus, and Pakistan, 
the home of the Muslims. While Pakistan stuck to this religion-speci-
fic ideology, India decided to build a secular constitution. This iden-
tity of secularism, however, has recently been under threat with the 
reelection of the Hindu-nationalist Bhartiya Janta Party (BJP) in May 
2019, sweeping a majority, two years in a row. On the 12th of Decem-
ber 2019, the Parliament of India passed the Citizenship Amendment 
Bill, now an Act (CAA), to provide citizenship to persecuted religious 
minorities from neighbouring countries; safeguarding Hindus, Sikhs, 
Christians, Jains, Parsis and Buddhists, but completely overlooking 
India’s largest religious minority: Muslims. Even after the untrace-
able atrocities that my ancestors faced because of their religion, why 
am I against Hindus being given a special status in India? The answer 

Colonialism 2.0: 
The ‘New’ India Project

OPINIE 

Het prijskaartje van 
ons reisgedrag

In december 2019 stonden de kranten vol na de gewelddadige neerslag 
van protesten in India tegen een discriminerende burgerschapswet. Een 

wet die Indiase moslims het leven onmogelijk maakt. Kritvi Rana, een 
UvA-student van Indiase afkomst, vertelt welke geschiedenis aan deze 

gruwelen ten grondslag ligt.
Tekst /// Kritvi Rana    Beeld /// Bob Foulidis
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nation-state with the same fundamental thought. The state of Jam-
mu and Kashmir has been under lock-down for almost six months 
now, internet is still suspended, and phone connectivity was recently 
restored, only on the 1st of January 2020. Lynching people over the 
consumption or transportation of beef is the government’s idea of 
normalcy, and the economy is at the lowest it has been in the last 42 
years. 

While I am writing this, goons affiliated with the RSS have entered 
another prestigious University in India, Jawaharlal Nehru University 
(JNU) with iron rods, lathis and acid. In spite of the fascist actions of 
the government, people from all walks of life, join protests every day 
with colourful posters, musical instruments and Indian flags in their 

hands; empathetic utterances of Azaadi and Inquilab Zindabad  

(Freedom and Long Live the Revolution) everywhere. With the objec-
tive of Gandhigiri (Ideas of Gandhi: Non-Violence and Truth) in their 
minds, millions of citizens continue to resist, the tragedy that is,  
Colonialism 2.0. 
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to this is fairly simple. I believe in the India that was. The secular 
India. The India before the British colonized us: Mahatma Gandhi’s 
India. 

The Home Minister of India, Amit Shah, also the President of the 
BJP, has stated on multiple occasions that the CAA cannot be viewed 
separately from the National Register of Citizens (NRC), a tool me-
ant to test citizenship and single out “illegal immigrants”.  I put the 
term in quotes here as these so-called infiltrators are majorly poor, 
working-class Muslim citizens, out of which most of them have been 
ancestrally living in India but have no papers to prove so. In a parti-
tion-torn, recently freed and poverty-ridden nation-state, it is highly 
improbable that majority of the nation has paperwork over generati-
ons to prove their citizenship. The World Equity Database claims that 
ninety percent of Indians earn less than twelve thousand rupees in a 
month (approximately a hundred and fifty euros); how is it possible 
for poor, dispossessed citizens to be in possession of their grandpa-
rents’ birth certificates to prove that they are not illegal immigrants? 

This exercise has already been implemented and failed in the Indian 
state of Assam wherein over 1,9 million people have been excluded 
from the NRC list, compelling them to prove their citizenship even 
further. Ansar Tanwir, a Supreme Court lawyer says, ‘I have a case of 
one Janaluddin, not per se a homeless person but he is an orphan and 
doesn’t have documents to show his parentage. His father died when 
he was young, and his mother left him after getting remarried. Now 
as an old man with no documents, he failed to prove his ancestry and 
has been in a detention center for the past three years.’

Peaceful protest, violent retribution
On the 15th of December 2019, the students of Jamia Millia Islamia 
(one of the most prestigious universities for higher education in the 
country; named a progressive University for Muslims in 1920) began 
their third day of peaceful protests against the CAA in New Delhi. A 
little after five o’clock in the evening, the police forcefully entered 
the University using tear gas to disperse the protesters. Entering 
the library, the police beat students (mostly female students) with 
lathis (thick bamboo sticks), broke wooden chairs over their heads 
and even fired tear gas shells inside the room, injuring at least 125 
students. When the police defended their actions by stating that the 
students were the ones who started the violent procession, a tho-
rough investigation concluded that no students were involved in any 
sort of violent activities. 

A day after this police crackdown, Universities and scholars from all 
around India came out to the streets to protest against the brutalities 
of the force, and many were – again - illegally detained by the police. 
Reports say that at least thirty-one people have lost their lives un-
til now and the arrested activists have been beaten up brutally and 
been denied healthcare. Sadaf Jafar, an Indian activist was in police 
custody for sixteen days. She was finally granted bail on the 4th of 
January 2020: ‘I was called a Pakistani because of my name and I was 
beaten up. The bike of one of the female cops was burnt during the 

protests. She said she would avenge it... then she clawed my face… 
Later in the night, I was told 'a senior police officer wants to meet 
you'… When I went to his room, I was abused badly. Then he asked a 
female cop to hit me. But he was not satisfied... he pulled my hair and 
then kicked me in stomach. None of the cops were wearing badges.’

Three-day purge
The BJP has been involved in a long lineage of violence’s against reli-
gious minorities and is closely affiliated with the Rashtriya Swayam-
sevak Sangh (RSS), which is where its fascist ideology of the Hindu 
Rasthra (Hindu-Nation) stems from. In fact, a member of the RSS, 
Nathuram Godse, was responsible for the assassination of Mahatma 
Gandhi. The RSS and BJP are both driven by a sense of Islamophobia 
which cannot be separated from the BJP’s political actions. In 1992, 
the Babri Masjid (Mosque) in Ayodhya was demolished by a rally co-
organised by the BJP which included 150 thousand volunteers. The 
Masjid was torn down, as the city is allegedly the birthplace of the 
Hindu mythological God Ram. After nearly 27 years of “dispute”, or 
as I would like to call it, Gunda-gardi (bullying), the 2019 Supreme 
Court Verdict handed over the piece of land to a trust to build the 
Ram-Janmabhoomi Temple (Ram’s Birthplace) while allotting an al-
ternate piece of land to build a Mosque. 

A decade after the terror-driven act led by BJP workers and leaders, 
the state of Gujarat went up in flames. 59 Hindu pilgrims, returning 
to Gujarat from Ayodhya were set ablaze and killed. Blaming a Mus-
lim group for starting the fire, radical Hindus led anti-Muslim riots 
for the next three days; and in the city of Ahmedabad, for the follo-
wing three months. 254 Hindus and 790 Muslims were killed in this 
three-day purge, and numerous women raped. Chief Minister of Gu-
jarat at that time, now Prime Minister, Narendra Modi was accused 
of initiating violence, but was cleared of all charges, again, a decade 
later in 2012. 

Freedom and Long Live the Revolution
In the last six years, the ideologies of the ruling party have clearly 
been driven by religious extremism, and the party has governed the 

OPINIE

I was called a Pakistani 
because of my name and 
I was beaten up

Kritvi Rana, gast-auteur voor Babel, is een 21-jarige masterstudent 
in Film Studies aan de UvA. Ruim zeventig jaar geleden ontvluchtte 
haar grootvader Lahore, het huidige Pakistan. Haar familie heeft 
zich uiteindelijk gesetteld in Delhi, waar ook Kritvi is opgegroeid.  
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ESSAY ESSAY 

Hoe de zelfscankassa ons 
verwijdert van het mens-zijn

De boodschappen van de man voor me hebben inmiddels de 
kassa bereikt, maar hijzelf staat nog steeds op dezelfde plek 
als een aantal minuten geleden. Van een beurtbalkje is even-

min sprake. Nadat de kassière hem vriendelijk groet, kijkt hij op en 
geeft hij een kort knikje; de transactieprocedure kan van start gaan. 
Hij zet een paar stappen voorwaarts, waardoor ik eindelijk toegang 
heb tot de lege ruimte op de kassaband. Lichtelijk gefrustreerd vul ik 
deze ruimte met mijn boodschappen. Vervolgens geef ik de man een 
kleine schouderduw – iets harder dan nodig – om het beurtbalkje 
te kunnen pakken. Deze plaats ik zowel voor als achter mijn bood-
schappen, want zo hoort het. 

Sociale interactie vs. Zelfscankassa
Als ik in de rij sta voor de kassa neemt het naderende gesprek met 
de kassière vaak mijn gedachten over. Of ik me nou ontferm over een 
WhatsApp-bericht, of iets lees op mijn mobiel, het blijft de boventoon 
voeren. Het gesprek is iedere keer anders, maar een terugkomend 
onderdeel in de gespreksstructuur is dat de kassière het gesprek be-
gint. Ondanks dat ik me hiervan bewust ben, komt het telkens weer 
als een verrassing. Na de eerste paar woorden van de kassière moet 
ik binnen enkele seconden met een verbale reactie komen. Hierbij 
moet ik volledig vertrouwen op mijn eigen reactiesnelheid. Het is een 
kwestie van geduldig wachten, en hopen op een goede uitkomst. 

De zelfscankassa biedt een uitweg voor dit soort sociale moeilijkhe-
den. Dit is dan ook de reden waarom ik tegenwoordig de zelfscan-
route bewandel. Daarnaast is er buiten de spitsuren nooit een rij en 
mag je zelf bepalen hoelang je erover doet. Er blijft nog wel iets van 
interactie over, maar deze berust op geheel andere principes dan 
bij de menselijke variant. De digitale kassière zegt bijvoorbeeld ‘be-
dankt en tot ziens’, maar deze uitspraak mag gewoonweg genegeerd 
worden. De supermarktklant negeert de kassière van vlees en bloed 
ook wel eens, maar dan zijn de afkeurende blikken tot diep in de ziel 
voelbaar. Het moderne afrekenen zorgt ervoor dat dit soort sociale 
interacties verdwijnen. Voordat ik hier überhaupt lucht van kreeg, 
was ik al bezweken onder de druk van de nieuwe technologie. 
De mens is in staat om op een unieke manier uiting te geven aan zijn 
gedachten, waardoor gesprekken nooit helemaal op dezelfde manier 

verlopen. Deze menselijke eigenschap kan de technologie voorals-
nog niet nabootsen, en als het zover is, zal deze ook niet direct ge-
bruikt worden in de supermarkt. Dat de mens tot unieke uitingen in 
staat is, betekent niet dat we hier ook volop gebruik van willen ma-
ken. De populariteit van arbeidsbesparende technologieën, zoals de 
zelfscankassa’s, toont eerder aan dat we situaties waarin deze eigen-
schap van pas komt, juist proberen te vermijden. Dat de kassière zelf 
niet bij iedere klant haar best doet om er iets unieks van te maken, 
lijkt me begrijpelijk. Steeds voert de kassière dezelfde handelingen 
uit en ondertussen krijgt ze nauwelijks de kans om na te denken over 
andere bedrijfsprocessen. Dit heeft tot gevolg dat het scannen van de 
boodschappen, maar ook het gesprek met de klant, op den duur een 
routinematige handeling wordt. 

Het kassagesprek
Afrekenen in de supermarkt is voor de klant een dagelijks ritueel, en 
niet een handeling die iedere twee minuten plaatsvindt. Toch lijkt 
het alsof de klant zich schikt naar het routinematige karakter van 
het standaard kassagesprek. Er wordt gehandeld volgens het stra-
mien van het kassagesprek, terwijl er in andere situaties, zoals op 
de markt, vaak van wordt afgeweken. Het lijkt erop dat de mens, 
mits deze optie sociaal geaccepteerd is, geen gebruik maakt van zijn  
potentie om iets spontaans te zeggen. Door deze aanpak wordt op 

bepaalde plekken het routinematige kassagesprek de norm. Desal-
niettemin zullen er altijd restanten van menselijke onvoorspelbaar-
heid te vinden zijn, al dan niet in afgezwakte vorm. 

Wanneer het standaardgesprek per ongeluk wordt doorbroken, is 
de aandacht volledig gevestigd op de aanstichter hiervan. Vooral de 
kassière is hiervan de dupe, want opeens wordt er een appel gedaan 
op haar menselijkheid. Doordat de kassière gedwongen wordt om 
af te wijken van haar routine, moet ze uit het niets spontaan gaan 
handelen. Het gevolg hiervan is dat er een antwoord komt dat deels 
voortkomt uit routine en deels uit improvisatie. Er is maar een ma-
nier waarop dit soort situaties voorkomen kunnen worden: niet af-
wijken van de norm. 

Voor een zelfscanner is er nauwelijks sprake van een norm. De mate 
van sociale interactie is verwaarloosbaar, waardoor de zelfscanner 
bijna nooit voor verrassingen komt te staan. De boodschappen wor-
den eigenhandig gescand, betaald en ingepakt. Vervolgens pakt men 
het kersverse bonnetje om het poortje te kunnen openen. Sommigen 
proberen het bonnetje hierna van een afstandje in de prullendoos te 
gooien, iets wat natuurlijk uiterst menselijk is. Maar aangezien dit al-
les buiten het poortje gebeurt, oftewel buiten de supermarkt in enge 
zin, laat ik deze handeling buiten beschouwing. 

Door de zelfscankassa hoeft de supermarktklant niet meer bang 
te zijn voor het alledaagse gesprekje bij de kassa, want daarvoor is 
bij het moderne afrekenen geen ruimte. Het is een kwestie van tijd 
voordat de zelfscankassa de monopoliepositie bereikt. Wanneer dat 
het geval is, verliezen we een situatie waarin we onze sociale ver-
mogens moeten inzetten, terwijl het verbeteren van sociale vaar-
digheden juist oefening vereist. Deze sociale vermogens worden on-
derhouden door persoonlijk contact. Het ongewenste afrekenen bij 
de kassa moet daarom niet ontweken worden, maar eerder worden 
beschouwd als een waardevolle sociale interactie. 

Het verliezen van één sociale interactie op een dag valt nog te over-
zien, maar wanneer alle transacties op deze onpersoonlijke wijze 
plaatsvinden, dreigt het korte praatje minder belangrijk te worden. 
Door arbeidsbesparende technologie, zoals de zelfscankassa, de ov-
chipkaart of contactloos betalen, wordt een wereld zonder het korte 
praatje steeds meer de werkelijkheid. Het meest verontrustende aan 
deze ontwikkeling is dat we de innovaties in een korte tijd als van-
zelfsprekend zijn gaan beschouwen. Als we eenmaal doorkrijgen dat 
iets sneller en aangenamer kan, maken we er gebruik van. Hierbij 
vergeten we in ogenschouw te nemen wat er verloren gaat. 

Kunstmatige menselijkheid
Door arbeidsbesparende technologieën wordt het leven steeds meer 
gestroomlijnd. De transacties verlopen zoals ze horen te gaan en het 
algoritme van de computer genereert de uitingen die men verwacht. 
Misschien krijgen dit soort technologieën op den duur zelfs kunst-
matige intelligentie, waardoor ze misschien wel menselijker lijken 
dan de kassière uit het verleden. Deze digitale kassière is namelijk 
wel in staat om telkens een bevredigend en spontaan antwoord te 
geven, zonder dat we bang hoeven te zijn voor een ongemakkelijke 
situatie. 

Willen we liever kunstmatige menselijkheid of een échte kassière? 
Hoewel een artificieel gesprek wellicht keurig verloopt, blijft het een 
slap aftreksel van een gesprek tussen twee mensen. Ook de imperfec-
ties van een gesprek zijn waardevol. Het kost misschien wat moeite 
en het kan ongemak opleveren, maar uiteindelijk is dit wel de sociale 
werkelijkheid. Het is ook mogelijk dat kunstmatige intelligentie deze 
imperfecties kan nabootsen, waardoor er op het eerste gezicht geen 
onderscheid is tussen mens en robot. Als het zover komt, dan gaan 
we de robot daadwerkelijk behandelen als een mens. Het is kosten-
besparend en er is geen verschil met de echte variant, maar het is en 
blijft louter een weergave van de werkelijkheid. Willen we geloven in 
deze illusie? 

We vergeten in 
ogenschouw te nemen 
wat verloren gaat

Het lijkt erop dat de zelfscankassa de functie van de kassière gaat 
overnemen. Het is een ontwikkeling die zich stilletjes blijft doorzetten, 
waardoor we nauwelijks in de gaten hebben wat we achter ons laten. 

Wat verliezen we als de kassière van vlees en bloed verdwijnt? 
Tekst /// Vincent Kupers    Beeld /// Winonah van den Bosch
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Passende kledingB ij het schrijven van een column gel-
den een aantal uitganspunten. Voor 
Babel is bijvoorbeeld het Neder-

lands de voertaal, hier zal ik me aan moeten 
houden. Verder gaat het in dit geval om een 
kort stukje proza, waarvoor de hoofdredac-
tie een limiet van ongeveer 400 woorden 
hanteert. Het is een indicatie van hoe lang 
het stuk moet worden, maar ook niet meer 
dan dat. Het is en blijft een richtlijn, die door 
zijn multi-interpretabele karakter voortdu-
rend wordt overschreden. 

Er wordt van mij verwacht dat ik iedere 
maand een stuk aanlever. Ik ben namelijk 
columnist, dat heb ik afgesproken met de 
hoofdredactie. Deze bestaat uit een drietal. 
Het moet ervoor zorgen dat iedere maand 
een redelijk aantal bladzijden met tekst is 
gevuld. Dit betekent dat de hoofdredactie 
stukken moet krijgen van de redacteuren, 
die – soms door druk van het drietal – keurig 
rond de deadline worden opgestuurd. Als dit 
niet het geval is, wat helaas wél voorkomt, 
moet het drietal verhaal halen bij de redac-
teur in kwestie. Dit gebeurt met een vrien-
delijke ondertoon; die redacteuren zijn ook 
maar vrijwilligers.

De uitkomst van dit alles is het studenten-
krantje dat voor je neus ligt. Alles daarom-
heen berust op onderlinge afspraken, die 
alleen bestaansrecht hebben in onze ge-
dachten. Vanuit deze afspraken ontstaan 
de vele verschillende functies binnen Babel. 
De Babel mensen nemen deze rollen aan, en 
gaan ernaar handelen. Door aan te nemen 
dat iedereen zijn functie vervult, ontstaat 
iets van een organisatie, met een fysieke 
krant als eindproduct.

Terwijl ik dit schrijf zit ik op een tweezits 
achterin een treincoupé. Ik kijk voor me uit 
en zie in mijn ooghoeken de buitenwereld 
aan me voorbijrazen. Stel je voor dat de 
trein onzichtbaar zou zijn. De boer die naast 
een treinspoor zijn land heeft, zal alleen een 
groep mensen – in zittende positie – voorbij 
zien zweven. Wanneer de trein bij een sta-
tion aanbelandt zal de trein kort zichtbaar 
worden, zodat iedereen veilig in- en uit kan 
stappen.

Een handjevol mensen zit tactisch verspreid 
in de coupé. De reizigers hebben zich zoda-
nig verdeeld, dat de mate aan persoonlijke 
ruimte maximaal is. Even heb ik oogcontact 

met een vrouw in pak. Ze is geconcentreerd 
aan het werk op haar laptop, die uit de akte-
tas op de stoel naast haar komt. Ze zal wel 
een belangrijke managersfunctie hebben bij 
een multinational. Wanneer we aankomen 
bij Amsterdam Amstel stapt ze uit. Vanach-
ter het raam kijk ik aan tegen meerdere 
glazen latgebouwen, waarvan één vast haar 
werkplek is.

Wij allemaal nemen gedurende de dag ver-
schillen rollen aan. In de ochtend ben je bij-
voorbeeld een yogi, en heb je jouw lichaam 
en geest volledig onder controle, terwijl je in 
de middag deze gemoedstoestand verna-
cheld als verantwoordelijke manager. Het 
maakt het leven iets overzichtelijker en het 
helpt de mens bij het vormen van een zelf-
beeld, maar ondertussen werkt het ook ver-
stikkend. Als columnist wordt er bijvoor-
beeld van me verwacht dat ik iedere maand 
een enigszins coherent verhaal aanlever. 
Deze afspraak biedt me houvast, maar tege-
lijkertijd voel ik me erdoor opgesloten. Van-
daar deze column. 

Tekst /// Vincent Kupers

Beeld /// Benjamin Schoonenberg  

Babel bestaat niet

COLUMN VINCENT ACHTERGROND

Je zou kunnen zeggen dat het pogen om betekenis te geven juist 
leven zelf is. Dat zou betekenen dat het letterlijk een levenstaak 
is. Met andere woorden: pas aan het eind van je leven zou je 

met zekerheid kunnen zeggen dat het betekenisvol was. Pas dan zou 
je alle daden, alle plussen en minnen bij elkaar op kunnen tellen en 
een eindconclusie kunnen trekken. Maar ja, dan ben je er redelijk laat 
mee. 

Iedereen kan breien
Om dit uit te leggen aan de hand van de openingszin: je zal je hele 
leven een trui aan het breien zijn. Voor het gemak gaan we er even 
van uit dat iedereen kan breien. Natuurlijk is dat alleen maar om een 
bondige zin te kunnen maken – en wat dan nog, om te kunnen leven, 
om góed te kunnen leven, moet je ook een aantal dingen kunnen. Je 
zou je hele leven aan het breien zijn. Wanneer je überhaupt iets hebt 

kunnen breien dat een beetje op een trui lijkt, zal je erachter komen 
dat je intussen gegroeid bent, en de trui je niet meer past. Kan je 
weer van vooraf aan beginnen. Halverwege je tweede trui bedenk je 
je opeens dat okergeel toch niet goed kleurt bij je ogen. Ga je trou-
wens voor een V-hals, een schipperstrui of een coltrui? Mocht het 
je eindelijk gelukt zijn om een redelijk passende trui te breien, mag 
je alweer gaan. Dan wordt de trui overgenomen door wie liever niet 
geheel zelf gaat breien.

Dit betekent niet dat je moet stoppen met het zoeken naar beteke-
nis. Hoe grof het eigenlijk ook is – als je erbij stilstaat – om iemand 
ongevraagd het leven in te roepen en vervolgens te zeggen dat hij er 
dan ook zélf maar wat van moet maken, is dat toch eigenlijk wel de 
essentie van het leven (deze komt bijna letterlijk uit het filmpje van 
exurb1a – ook ik ga niet helemaal in m’n uppie breien). Het zou ook 
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“Meaning is a jumper you have to knit for yourself”. Het kanaal 
‘exurb1a’ op YouTube heeft hier een video over gemaakt waarin 

het lekker cynisch uiteen wordt gezet. Hoe geef je eigenlijk 
betekenis aan je leven? Hoe brei je je eigen trui?

Tekst /// Arthur Meijer    Beeld /// Winonah van den Bosch
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wel tot op een zekere hoogte betekenisvol zijn. Er zijn simpelweg een 
aantal dingen (of misschien maar één ding) waardoor je voelt dat je 
nuttig bezig bent, alsof je daarvoor bent geboren. Hier zal je niet al-
tijd geluk uit halen. Je zal op een gegeven moment terugvallen op een 
soort standaard geluksgevoel. Maar zolang desbetreffende activiteit 
betekenis heeft, wordt het draaglijk om het te blijven doen en kun je 
door de moeilijkere tijden heen kijken.

Slapen of sporten
Nu heb ik nog steeds niet verteld hoe je betekenis geeft aan je leven: 
hoe vind je datgene waardoor alles nét wat draaglijker wordt? Zoals 
gezegd, dat is persoonlijk, daar is geen standaardmodel voor, ook al 
schijnt het succesideaal voorhanden te zijn. Betekenis zal je, uitein-
delijk, toch zelf in elkaar moeten breien. Grote kans trouwens dat je 
niet dat ene, perfecte, ding zal vinden. Dat betekent niet (onbedoelde 
woordgrap) dat je leven waardeloos is. Dit betekent slechts dat het 
niet perfect is – mocht je nieuw hier zijn.

Gelukkig zijn er ook van die filmpjes op het internet die moed in-
spreken, de zogenaamde motivational videos. Kort samengevat: wees 
constant aan het werk, slaap weinig (je wilt toch iets doen, dat kan 
niet wanneer je slaapt), offer alles op voor dit ene ding. Dat is best 
extreem, nietwaar? Misschien werkt het wel (moet je niet aan mij 
vragen; slaap is toch vaak lekkerder dan de sportschool), maar het 
klinkt ergens ook wel eenzijdig, professioneel zelfs. Wat wellicht ook 
een rol speelt, is hoe gemakkelijk het is om zinloze dingen te doen, 
tijd te verspillen op je telefoon, of op het internet in het algemeen. 
Twee uitersten: je volledig toeleggen op één ding, of helemaal ner-
gens op. Geen van beide lijkt mij een geschikte keuze voor een bete-
kenisvol leven.

Hulp van willekeur
Mijns inziens hoeft betekenis niet alleen voort te komen uit een opof-
fering van ‘al dat andere, minder waardevolle’. Want laten we even 
eerlijk zijn, hoeveel betekenisvolle ervaringen zijn je overkomen, 

zonder dat je daar zelf bewust voor aan het werken was? Hoeveel 
gesprekken die het onthouden waard zijn tussen jou en je vrienden 
kwamen pas na een aantal glazen?

Het leven is wat dat betreft van zichzelf al betekenisvol; zolang je het 
maar een kans geeft. Apathisch uit het raam staren geeft wellicht niet 
veel betekenis – maar hoeveel kunstenaars doen dat niet? Wat je ook 
doet, je zal het zelf moeten doen, met een beetje hulp van willekeur. 
Welk deel groter is, valt moeilijk te zeggen. Je kan willekeur niet be-
invloeden, wel je eigen daden, dus wellicht is het beter om je daarop 
te richten. 

Als mensen zijn we zwak; we streven maar wat graag naar het hoge-
re, het betekenisvolle, maar tegelijkertijd is het zo enorm makkelijk 
om neer te dalen in het concrete, fysieke en makkelijke. We streven in 
zekere zin naar onder. Zoals de zwaartekracht ons fysiek naar bene-
den trekt, zo trekken onze behoeftes en zwakheden ons mentaal ten 
onder. Het is onmogelijk om hieraan te ontkomen. De zoektocht naar 
betekenis zal wat dat betreft altijd een gevecht blijven – en wat vin-
den we het toch leuk om daar poëtisch over te doen: de wolven die je 
moet voeren, de paarden die een andere kant op gaan. Beiden allego-
rieën voor onze goede, hogere kant en onze lage, vulgaire kant. Welke 
wint is geheel aan jou. Jammer genoeg is alles in het leven wat dat 
betreft een strijd, eentje die we maar al te gemakkelijk verliezen. De 
Nietzscheanen onder ons vinden dit verrukkelijk, alle anderen zullen 
er het beste van moeten maken. 

niks zijn als het al vaststond; dat je bij je geboorte een lijstje kreeg 
met alles wat je zou gaan doen: ‘Enne, je hebt er zo’n tachtig jaar voor, 
aju!’

Uiteindelijk weet niemand precies hoe je betekenis moet geven aan 
je leven. Er is geen confectiemaat voor de betekenistrui. Het is puur 

persoonlijk: jij bent verantwoordelijk voor jouw betekenis. Succes 
daarmee – dat zeg ik ook tegen mezelf.

Standaard geluksgevoel
Dat is een hoop gepraat over betekenis, maar hebben we ook een 
richtlijn? Hoe begin je überhaupt aan de zoektocht naar betekenis? 
Onze Westerse maatschappij lijkt een drang te hebben naar succes: 
geniet een opleiding, zoek een baan waar je genoeg mee verdient en 
je zal gelukkig zijn. Maar een betekenisvol leven is niet per se een 
gelukkig leven. Als mensen zijn we te slim om gelukkig te zijn met 
eten, slapen en overleven. Door de ontwikkeling van civilisatie zijn 
de basisbehoeftes meer naar de achtergrond geschoven en hebben 
we meer ruimte gekregen om ons leven op onze eigen manier in te 
delen. Aangezien niemand de perfecte indeling kent, creëert dat een 
soort leegte: je hebt alles voor een acceptabel leven, maar toch ont-
breekt er iets.

Dan is het op zich niet gek om geluk na te streven, maar dan blijf je 
met een leegte achter die gevuld zou moeten worden met beteke-
nis. We kunnen niet tot onze dood het ene genot na het andere na-
streven. (Dan zou alcohol wellicht daadwerkelijk de oplossing zijn: 
als je nooit een nuchter moment hebt, zal betekenis je ook niet veel 
interesseren.) Het kan nu eenmaal niet altijd leuk zijn, maar het kan 
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Je hebt alles voor een 
acceptabel leven, maar 
toch ontbreekt er is

Jij bent verantwoordelijk 
voor betekenis in jouw 
leven

Ook al heeft een link weinig zin in de papieren Babel, op onze 
website kan je daarop klikken om het filmpje van exurb1a te zien 
(en je kan altijd zoeken op “meaning is a jumper you have to knit 
for yourself”, dan kom je er ook wel):

https://www.youtube.com/watch?v=psaCM1j9LEM



Een literaire schatkamer 
aan de Leidsekade

Dit jaar roep ik alle singles op niet vol zelfmedelijden in bed 
met een zak chips voor de 186ste keer naar Bridget Jones  

Diary te kijken, terwijl je je afvraagt waar de ware liefde 
blijft, maar je te verzetten tegen het singletaboe! Iedere single her-
kent het wel: vrienden of kennissen die zelf ongelooflijk gelukkig in 
de liefde zijn en jou dit natuurlijk ook van harte gunnen en daarom te 
kust en te keur naar de status van je liefdesleven vragen. Een vraag 
die ogenschijnlijk onschuldig lijkt, maar die je niet kan beantwoor-
den met dat je liefdesleven nog vruchtelozer is dan de vlakste toen-
dra op aarde, zonder daarbij de gezellige smalltalk aan diggelen te 
slaan.  

Vervolgens krijg je de goedbedoelde, doch ongevraagde raad, dat je je 
maar op datingapps als Tinder moet storten, want die vrolijke oom of 
goede vriend kent écht veel succesverhalen hoor! Mij hou je niet voor 
de gek. Ondanks dat Tinder onwijs vermakelijk kan zijn wanneer je 
op een brakke zondagmiddag weinig beters te doen hebt dan lachen 
om slechte openingszinnen, is en blijft het een gore vleeskeuring. 

Algoritmische vleeskeuring
De Franse journaliste Judith Duportail onderzocht in haar boek 
L’amour sous algorithme (2019) de precieze werking van Tinder en 
kwam erachter dat Tinder berust op — je zou het niet verwachten 

— algoritmes die bepalen wie je te zien krijgt. Dit houdt in dat de 
potentiële matches die je te zien krijgt, afhangen van de mate waarin 
je zelf wordt gewaardeerd op Tinder. Wanneer je dus zelf veel naar 

rechts wordt geswiped en een knappe negen bent, kom je dus nooit 
in aanraking met een voor jou misschien wel perfecte vijf. Naast het 
gangbare Tinderadvies zijn er ook van die leukerds die denken daad-

De Leisdekade is Amsterdam op zijn 
best. Pittoreske grachten, prachtige 
panden die over het water uitkijken 

en drukke straten vol verwonderde toeris-
ten. Toen ik het Harry Mulisch Huis voor 
het eerst zag, was het gewoon een imposant 
grachtenpand zoals een die iedere Amster-
dammer kent. Maar niets is minder waar. 
Waar de buitenkant zoals ieder ander is, is 
de binnenkant een materieel aandenken aan 
een van Nederlands grootste naoorlogse 
schrijvers. Van een imposante verzameling 
pijpen tot boekenkasten die tot de nok zijn 
gevuld: een wandeling door de werkkamer 
van Mulisch is een ontdekkingsreis op zich-
zelf. 
 
Tien jaar na Mulisch’ dood is zijn oeuvre nog 
springlevend. Het idee van ‘de canon’ is om-
streden, maar het feit dat Mulisch’ werk de 
tand des tijds heeft doorstaan en nog steeds 
een plekje in iedere boekhandel, bibliotheek 
en boekenkast heeft, overtuigt menig lezer 
van zijn kunnen. Wie nog niet overtuigd is 
van het meesterschap van de schrijver, moet 
een kijkje nemen in dit interessante huis. Op 
deze plek werden zijn ideeën tot in detail uit-
geplozen om vervolgens te worden gekneed 
tot een roman, pamflet of verzameling korte 
verhalen. In een van Mulisch’ kasten staat 
een echte menselijke schedel die hij in één 
van zijn romans verwerkte. Zijn boekenkas-
ten zijn gevuld met boeken over onderwer-
pen als het bombardement van Dresden of 
Freuds theorieën, maar ook met zijn eigen 
manuscripten, typoscripten, en met allerlei 
vertalingen van zijn eigen werk. Mulisch’ 
werkkamer is een ode aan zijn schrijver-
schap. Het grachtenpand waarin zijn werk-

kamer huist, is daarom een indrukwekkend 
omhulsel, maar het verhult een onontdekte 
parel vol literair erfgoed. 

Zelfs ik, die dit pand al een aantal keer in mijn 
voorbijgaan had gezien, wist niet wat er ach-
ter de façade schuilging. Toen ik samen met 
mijn studiegenoten het Harry Mulisch Huis 
bezocht, betraden we een literair geschiede-
nisboek. Als studenten die in de voetsporen 
willen treden van de redacteuren die grote 
schrijvers als Mulisch ooit hebben onder-
steund, was dit bezoek niet alleen inspire-
rend maar ook een openbaring. Zeker nu het 
resultaat van maandenlang onderzoek naar 
de schrijver wiens naam het huis bekroond 
ein-de-lijk in mijn handen ligt. Het archief-
materiaal van het Allard Pierson, dat inzicht 
bood in de werkwijze van Harry Mulisch, 
was net als het huis een manier om hem 

op een veel persoonlijkere manier te leren 
kennen. Tijdens het onderzoek veranderde 
Mulisch van een onbereikbaar, ontzagwek-
kend literair icoon in een schrijver die hard 
werkte en geen idee schuwde, hoe vreemd 
het voor anderen mocht klinken. 

Het resultaat van deze expeditie naar Harry 
Mulisch en zijn schrijverschap is ‘Wat ik 
maak, dat ben ik’, een bundel met elf popu-
lairwetenschappelijke artikelen over Mu-
lisch’ unieke manier van werken. Dat het 
ontspruiten van deze bundel begon met een 
stap over de drempel van het Harry Mulisch 
Huis, is daarom geen verrassing. Een huis 
met zoveel literair erfgoed, kan niet anders 
dan inspireren. 
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Weg met het 
singletaboe!
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MOKUM OPINIE

Het vrijgezellenleven wordt 
gezien als ondergeschikt 
aan het relatieleven

Wie heeft er niet gehoord van ‘de grote drie’? Nederlands grootste literaire 
woordenkunstenaars: Gerard Reve, Willem Frederik Hermans en uiteraard 
Harry Mulisch. Dit jaar, tien jaar na Mulisch’ overlijden, is het Harry Mulisch 

Huis nog steeds een schatkamer voor iedere literaire ontdekker.
Tekst /// Elke Cremers    Beeld /// Anna Berkhout

Wanneer je tijdens de feestdagen nog niet genoeg bent bestookt met 
opdringerige vragen van bemoeizuchtige familieleden over wanneer 
je nou eens iemand meeneemt naar etentjes en verjaardagen, is daar 

gelukkig in februari nog de dag van de liefde om je extra eenzaam, 
ongewild en kut te voelen. 

Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Imke Chatrou

Beeld /// Winonah van den Bosch

‘Wat ik maak, dat ben ik’ is een popu-
lairwetenschappelijke bundel over het 
schrijverschap van Harry Mulisch en 
biedt een uniek kijkje in de werkwi-
jze van een van Nederlands grootste 
naoorlogse schrijvers. De bundel is 
verkrijgbaar via de gelijknamige Face-
bookpagina voor maar €15,-!



Februari 2020 23

werkelijk diepzinnig, maar in wezen vrij pijnlijk advies te hebben, 
zoals: ‘om van iemand te houden, moet je eerst van jezelf leren hou-
den’ of ‘je moet gewoon niet zo kieskeurig zijn’. Thanks, ik had een 
topdag, maar wat fijn dat je me weer even met beide benen op m’n 
losergrond zet. 

Wanneer je, net zoals Mark Rutte in 2016 tijdens Zomergasten, de 
vraag naar je liefdesleven stoïcijns beantwoordt met ‘ik vind het wel 
prima zo’, kan je op verbaasde blikken rekenen. Want hoe kan je nou 
gelukkig zijn zonder een relatie te hebben? Voor vrijgezellen irritant, 
die verbazing, maar objectief gezien niet geheel onlogisch. Het vloeit 
namelijk voort uit een diepgeworteld drogbeeld dat aan de basis ligt 
van het taboe rondom (langdurig) single zijn: het vrijgezellenleven 
als ondergeschikt aan het relatieleven. Je bent als mens pas écht 
compleet en gelukt als je de liefde hebt gevonden. Liefde en geluk 
worden aan elkaar gelijkgesteld. Het zwart-witte idee dat iedereen 
die in een relatie zit volledig en ten allen tijden gelukkig is en een 
vrijgezel een tot eenzaamheid gedoemde brok ellende is tot gevolg.

Maakbaar mensenleven
Liefde wordt beschouwd als een soort ultiem levensdoel dat je als 
single altijd hoort na te streven. Wanneer je dit niet doet, ben je net 
als Mark maar een rare snuiter. In het verlengde hiervan ligt de ver-
werpelijke veronderstelling dat het vinden van liefde volledig je ei-
gen plicht en verantwoordelijkheid is. Een gebrek aan liefde is dus 
automatisch je eigen dikke schuld. Een partnerloos persoon trekt 
er te weinig op uit, flirt niet hard genoeg of is simpelweg niet leuk 
genoeg. Natuurlijk is liefde prachtig, magisch en fijn en voegt het al-
lerlei moois toe aan je leven, maar we zijn doorgeslagen in het idee 
dat ons gehele mensenleven maakbaar is.

Singles vormen een fundamenteel onderdeel van onze maatschappij: 
Nederland telt ruim drie miljoen singles. Van die drie miljoen zijn er 
heus een aantal enigszins zielige gevallen die net uit een langdurige 
relatie komen en al in huilen uitbarsten als ze alleen naar de winkel 

moeten lopen voor een diepvriespizza die ze ook nog helemaal alleen 
moeten opeten. Het merendeel leeft echter een gemoedelijk, boeiend 
en tevreden autonoom leven gevuld met vrijheid en boordevol liefde 
in allerlei – niet per definitie romantische – vormen. ‘Gewoon geluk-
kig’ zou je kunnen zeggen.

Singlediscriminatie
Het relatieleven blijft jammer genoeg wel de norm, wat zich voor 
singles in allerlei praktische beperkingen uitdrukt. Zo is het voor 
vrijgezelle starters op de woningmarkt veel moeilijker een huis te 
bemachtigen en te bekostigen dan voor stelletjes. Bovendien betalen 
alleenstaanden meer gemeentelijke belastingen (zoals rioolbelas-
tingen en afvalstofheffingen), omdat deze per huishouden worden 
gerekend en niet afhankelijk zijn van het totale verbruik. De Ameri-
kaanse sociaal-psychologe Bella DePaulo noemt dit voorbeelden van 
singlism oftewel singlediscriminatie; een onderhuidse vorm van dis-
criminatie die zich op subtiele wijze manifesteert in de maatschappij. 
Afgezien van het feit dat singlediscriminatie misschien een lichtelijk 
gevalletje uit de categorie luxeproblemen is, onderschrijft het de 
maatschappelijke standaard van het hebben van een partner.

Een standaard waar we op den duur toch echt van af moeten. Al hele-
maal gezien de prognose dat in 2050 ons land voor de helft uit vrijge-
zellen zal bestaan. Dus laten we allereerst stoppen met het eeuwige 
meeleven met singles: we zijn niet zielig, we zijn geen patiënt en we 
hebben geen probleem wat verholpen moet worden. Attent dat je 
naar ons liefdesleven vraagt, maar het gaat prima.

De woorden van onze premier – ik zeg het niet vaak – vormen een 
schoolvoorbeeld in het doorbreken van het singletaboe en wapenen 
singles bovendien met een enigszins bevredigend antwoord tegen 
die vermoeiende vragen. Rutte sloot het vragenvuur in Zomergasten 

af met de nuchtere en relativerende woorden: ‘Het leven loopt zoals 
het loopt. En dat is meestal niet zoals je had verwacht.’ 
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OPINIE

Het gebrek aan liefde 
is automatisch je 
eigen schuld

Ons land zal in 2050 
voor de helft uit vrijge-
zellen bestaan

OPINIE
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Van slavenvelden naar 
footballvelden

Januari 2020
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Over ongelijkheid en American Football
Februari is de maand van de Super Bowl, waarin wordt bepaald welk American foot-
ballteam nu echt de beste is van de competitie. Uitgedoste supporters, meterslange 
touchdowns, maar voornamelijk: feest! Achter deze uitbundigheid gaat echter iets 
lelijks schuil: een institutionele ongelijkheid die tekenend is voor een land dat het 

ideaal van gelijkheid maar niet voor elkaar krijgt.
Tekst /// Danielle Kliwon    Beeld /// Bob Foulidis

A merika is het land van dromen. The American Dream. Het 
land van mogelijkheden waar alles kan. The land of the free. 
Maar het is ook het land van extreme ongelijkheid. Onge-

lijkheid tussen rijk en arm, de Oostkust en de Westkust, maar ook 
ongelijkheid in kleur. Ongelijkheid tussen zwart en wit. Het is het 
land met een pijnlijke geschiedenis van slavernij, waar de gedwon-
gen scheiding tussen zwart en wit de norm was. Maar, zo wordt er 
geroepen, het is ook het land dat een zwarte president had. Dus met 
die ongelijkheid zal het thans wel meevallen. Was het maar waar.

De scheiding tussen zwart en wit is weliswaar verwijderd uit de wet-
boeken en het juridisch systeem, met prangende vinger verwezen 
naar de geschiedenisboeken, maar in de maatschappij is deze nog 
vol aanwezig. En hoe kan het ook anders? Amerika is een land dat 
is gebouwd en groot is geworden op de fundering dat níét alle men-
sen gelijk zijn. Het land is doordesemd van ongelijkheid en racisme. 
Verborgen racisme, systematisch racisme, dat in eerste oogopslag 
niet altijd opvalt. Witte Amerikanen hebben tien keer zoveel bezit 
als zwarte Amerikanen. Zwarte kinderen hebben een grotere kans 
gestraft te worden op school dan witte kinderen. En zwarte Ame-
rikanen worden vaker opgepakt en veroordeeld dan witte Ameri-
kanen. Uiteraard draagt niet alleen de kleur van de huid, maar ook 
omgeving, opvoeding en mogelijkheden bij aan deze feiten. Toch valt 
niet te ontkennen dat er achter het idee van de American dream, het 
ideaal van vrijheid en gelijkheid, een structurele ongelijkheid schuil-
gaat. Zo ook in de National Football League (NFL).

De gekleurde feiten op een rij
Van de ruim 1800 spelers in de NFL, is meer dan 70% zwart. Een 
kleine 1% is Latino, 3% is afkomstig uit Azië. De overige 25% van 

de spelers bestaat uit witte Amerikanen. Van de tweeëndertig head 

coaches die de competitie telt, zijn er twee zwart: Mike Tomlin van de 
Pittsburgh Steelers en Anthony Lynn van de Los Angeles Chargers. 
Ron Rivera van de Carolina Panthers is de enige Latino. De overige 
29 coaches zijn wit. Die 32 coaches staan overigens onder leiding van 
één zwarte general manager (GM), Chris Grier van de Miami Dolp-
hins. De andere andere 31 GM’s zijn ‘gewoon’ blank. Ook bij de 37 
eigenaren van de NFL-teams is het overgrote deel blank. Uitzonde-
ringen zijn de Pakistaans-Amerikaanse Shahid Kan van de Jackson-
ville Jaguars en de Koreaanse Kim Pegula die samen met haar (witte) 
man Terry Pagula eigenaar is van de Buffalo Bills. 

Een overdosis aan cijfertjes en getallen, maar de feiten liegen niet. 
Zwarte Amerikanen zijn welkom in de NFL, zolang ze maar niet te 
hoge posities bekleden. Het concept van een kleine groep witte man-

Het land is doordesemd 
van ongelijkheid en 
racisme



W ist je dat je architecten beter niet boos kunt maken?  

Je bent er vast wel eens langs gestruind. Misschien op je weg naar het Leidseplein. Wan-
neer je je door de drukte van de Weteringsschans baant, zie je in de verte de pilaren van het Max Euwe-
plein al opdoemen. Wie dichterbij komt, kan op het fries een tekst ontwaren: ‘Homo sapiens non urinat 
in ventum.’ Voor wie geen Latijn 101 heeft gevolgd met Thierry, hier staat grofweg: een wijs man pist 
niet tegen de wind in. 

Hoewel het niet echt Latijn is (urinare is namelijk geen Latijns werkwoord), bracht de tekst me weer 
even terug naar de bedompte klaslokalen van het gymnasium. Had ik echt zes jaar Latijn gevolgd, zodat 
ik me nu door een gebouw kon laten vertellen dat het onverstandig is om natuurkrachten te tarten als 
je je behoefte doet? 

Kees Spanjers, de architect van het Max Euweplein, vond de boodschap blijkbaar belangrijk genoeg om 
aan een groot publiek mee te geven. Tijdens zijn samenwerking met de gemeente werd hij dermate 
vaak tegen de borst gestuit dat hij het blijkbaar niet meer dan gepast vond om het plein een eigen 
twist te geven. Toen hij de nu zo bekende tekst in het ontwerp verwerkte, maakte niemand bezwaar. 
Niemand durfde toe te geven dat ze niet wisten wat er stond. Zo kon Spanjers zijn wraak voltrekken.

Moraal van het verhaal. Koester je Latijnlessen. Ze behoeden je misschien nog voor een blunder wan-
neer je wordt beetgenomen door een gewiekste architect. 
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ACHTERGROND

nen die een grotere en etnisch meer diverse groep domineert en 
controleert, lijkt in te gaan tegen de socio-economische vooruitgang 
die de Verenigde Staten sinds de jaren 60 van de vorige eeuw heeft 
geboekt. Toch is het een model dat binnen de NFL in stand wordt ge-
houden, en erger nog, lijkt te werken. Ruim 1500 zwarte NFL-spelers 
die het ‘eigendom’ zijn van 37 teameigenaren, waarvan 35 blank, en 
worden gecoacht door 32 head coaches, waarvan 29 wit… Een op z’n 
minst onevenredige verhouding. 

Zelfs de posities binnen een footballteam correleren aan etniciteit. 
Over het algemeen geniet de aanvallende linie (offensive line) van een 
team meer populariteit en glorie dan de verdedigende linie (defensive 

line). Degene met het meeste aanzien binnen een team is de quarter-
back. In de afgelopen decennia werd het zwarte spelers verboden om 
op de positie van quarterback te spelen. De quarterback is de ‘golden 
boy’. Dat kon en mocht geen zwarte zijn. De eerste zwarte quarter-
back die de Super Bowl won, was Doug Williams. Met de Washington 
Redskins verpulverde hij in 1988 het idee dat een zwarte football-
speler geen succesvolle quarterback kon zijn. Nu, ruim drie decennia 
later, lijkt de verandering die Williams heeft ingezet eindelijk door 
te zetten met de opkomst van zwarte quarterbacks als Cam Newton, 
Dak Prescott en Patrick Mahomes. Toch is de quarterback nog steeds 
een ‘witte’ positie: meer dan tachtig procent van alle quarterbacks 
in de NFL is blank. Ook de center, de speler die de bal snapt naar de 
quarterback, is in meer dan tachtig procent van de gevallen blank. Dit 
positiespel werkt twee kanten op. Waar de offensive line voorname-
lijk bestaat uit blanke spelers, is de defensive line overwegend zwart. 
Zo is er geen enkele blanke cornerback (een defensieve positie) te 
bespeuren in de NFL. Ook zijn witte defensive tackles zeldzaam.

Blijf stil en gehoorzaam
De NFL zorgt ervoor dat niemand buiten de pas loopt. Om de syste-
matische ongelijkheid in stand te houden, dient eenieder zich ten-
slotte te conformeren. Met spelers die dit niet doen, wordt snel korte 
metten gemaakt. Het staan en kijken naar de Amerikaanse vlag ter-
wijl het volkslied speelt, bijvoorbeeld, is een patriottische traditie die 

in de NFL voor iedere wedstrijd wordt gebruikt en waar alle spelers 
zich aan dienen te houden. In het seizoen 2016/2017 liet de NFL zich 
van haar lelijkste kant zien en maakte zowel de competitie als het 
Amerikaanse volk duidelijk wat de gevolgen waren van het niet con-
formeren aan de bestaande orde. 

‘I am not going to stand up to show pride in a flag for a country that 
oppresses black people and people of color’, zo stelde San Francisco 
49’ers quarterback Colin Kaepernick, toen hij besloot te knielen in 
plaats van te staan tijdens het spelen van het volkslied. Hij wilde 
aandacht vragen voor politiegeweld tegen zwarte mensen.  Hij pro-
testeerde niet tegen racisme binnen de NFL, protesteerde niet tegen 
de blanke teameigenaren of de schokkende afwezigheid van zwarte 
coaches, al leek het alsof zijn protest zo wel werd geïnterpreteerd. De 
NFL en footballminnend Amerika toonden hierop hun ware gezicht. 
Een zwarte quarterback, ongekend, die ook nog tegen de gevestigde 
orde inging. Ze zagen Kaepernicks protest als een aanval op hun land, 
hun vlag, hun sport. Een aanval op de Amerikaanse normen en waar-
den, een aanval op patriottisme en de Amerikaanse droom. President 
Trump bemoeide zich ermee en noemde Kaepernick en alle andere 
spelers die in de weken die volgden met hem knielden ‘sons of bit-
ches’. Hij leek verontwaardigder over een zwarte speler die protes-
teerde tegen racisme dan door het feit dat er in zijn land racisme was 
en is. ‘We can’t have inmates running the prison’, zo sprak Houstan 
Texans eigenaar Bob McNair over de knielende, zwarte spelers. De 
blanke eigenaren verboden hun spelers te knielen. ‘Stay silent and 
obey. Stand up and honor the flag. Otherwise, you will be punished.’ 
Alsof de slavernij niet al afgeschaft was. Kaepernick werd verguisd 
door Amerikanen uit het hele land. Ook door fans van zijn eigen 
team. Hij heeft sindsdien geen bal meer gespeeld.

In de kern is de NFL een cultuur waarin voornamelijk rijke, blanke 
mannen profiteren van de inspanningen van een grote groep, voor-
namelijk zwarte mensen. Het is een cultuur vol misbruik, een waarin 
spelers worden opgevouwen en rondgegooid als papieren vliegtuig-
jes, aldus oud-speler Trevor Price. Want zoveel waarde hebben ze. 
Dat is de relatie tussen speler en eigenaar. Een plantage-dynamiek 
die menselijkheid en welzijn naast zich neerlegt. De witte man boven 
de zwarte. Geld boven alles. Het is een bedorven eerbetoon aan Ame-
rika’s institutionele ongelijkheid.

Ieder jaar weer worden de beste American footballspelers geselec-
teerd uit het zuiden. Alabama State, LSU, Florida State en Texas: ze 
hebben allemaal de beste college footballteams. De Southeastern 
Conference Football, de zuidelijke divisie van Amerikaans college 
football, staat bekend om de grote, fysieke plays. Waarom? Omdat het 
zuiden de sterkste, snelste en grootste slaven had, zo zei een coach 
ooit. Atleticisme dat zich van de slavenvelden naar de footballvelden 
heeft verplaatst.

Deo vindice. 

Het werd zwarte spelers 
verboden om op de positie 
van quarterback te spelen



Langs het spoor, aan beide 
zijdes, op zoek naar het 
slachtoffer.
‘Op zoek naar wat?’
Het slachtoffer.
‘Welk slachtoffer?’
Hét slachtoffer.
Een paar meter verderop staat 
een trein stil. De machinist 
ernaast. Hij is zichtbaar 
overstuur.
‘Had ik maar kunnen remmen.’
Het is niet jouw schuld.
‘Had ik maar iets kunnen doen.’
Het is níet jouw schuld.
‘Aanrijding met een persoon’, 
wordt er omgeroepen op 
het station. Diepe zuchten en 
verontwaardigde reizigers. 
‘Wat een gedoe.’
Zoveel gedoe.
‘Wat een gezeik.’
Jullie gezeik.
Langs het spoor, aan beide zijdes, 
op zoek naar wat er over is van 
het slachtoffer.
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