
Ruben Terlou: 
'Mijn documentaires 
gaan over de persoon 
tegenover me’
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De coronacrisis laat diepe sporen na. Zorgmedewerkers werken zich uit de 

naad, bedrijven doen hun uiterste best om het hoofd boven water te houden en 

iedereen zit massaal thuis. Sociale ongelijkheid wordt pijnlijk duidelijk, huiselijk 

geweld steekt de kop op en veel psychische problemen verergeren. We kunnen 

geen kant op en hebben tijd te over. Dat haalt in sommige gevallen het beste 

in ons naar boven, maar in veel gevallen ook niet. We sloegen massaal aan 

het hamsteren, maar dat is gelukkig inmiddels in puzzelen overgegaan. Onze 

schermtijd schiet omhoog en velen maken zich schuldig aan Facebook- en 

Instagram-challenges, waarvoor we worden ‘uitgedaagd’ – alsof de grootste 

uitdaging niet is om na vijf dagen weer eens te douchen en je pyjamabroek in 

de was te gooien. We beginnen elke mail met ‘vreemde tijden hè?’, omdat ei-

genlijk niemand weet wat we aan het doen zijn. We luisteren podcasts, bingen 

Netflix, zoomen met collega’s en doen alles om de stilte te vullen. Heel bekend 

Nederland kan massaal zingen – of doet minstens alsof – en probeert zo iets 

bij te dragen. Maar wat doe je, als zelfs je gouden keeltje geen pandemie kan 

stoppen? Wie zijn we, als we ons niet langer kunnen definiëren door hoe we 

ons tegenover anderen presenteren? Wie zijn we, als niemand meer kijkt?

Ook Babel moest zichzelf heruitvinden. Wat is een studentenblad, zonder stu-

denten om het te lezen? Als de studenten niet naar Babel komen, komt Babel 

naar de studenten en vanaf nu is het blad dan ook – afgezien van een limited 
edition-oplage – geheel online te lezen.

Zo is de universiteit ook in deze tijden nog een beetje dichtbij en lees je  

mee met onze redacteuren, die de crisis proberen te duiden. Buiten alle afge-

zegde vakanties en afgelaste evenementen, ging er ook een streep door het 

Eurovisie Songfestival, tot groot verdriet van velen. Onze columnisten werden 

gek van de stilte en vonden rust in de pen. We keken hoe de crisis onszelf 

beïnvloedde, maar ook de mensen in de zorg en het bedrijfsleven, en we in-

terviewden Ruben Terlou, die door de gesloten grenzen voorlopig niet verder 

kan met zijn documentaires. We kunnen geen kant op en hebben tijd te over. 

Al die tijd staken we in deze mei-editie van Babel. Ook wij definiëren ons aan 

de hand van hoe we ons tegenover anderen presenteren. Want wie zijn wij, als 

niemand meer leest?

Veel leesplezier!
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Deze keer in ‘De Lijst’: postmodernisme, de beerput van de filosofie. Alles 
wat we niet begrijpen, alles wat op losse schroeven staat, wordt hieraan 

toegeschreven. Het lijkt wat dat betreft op psychoanalyse en het onbewus-
te. Om een beetje duidelijkheid te scheppen, een korte introductie.

Tekst /// Arthur Meijer    Beeld /// Dorota Dabrowska

DE LIJSTDE LIJST

Babel4

Postmodernisme is – niet geheel onverwacht –  een reactie op 
het modernisme. Algemeen gesteld kan je de filosofie van 
Descartes (1596 – 1650), Kant (1724 – 1804) en Hegel (1770 

– 1831) als raamwerk gebruiken voor het modernisme. Modernisme 
is gegrond in het idee dat kennis een stijgende lijn volgt: onze ken-
nis neemt constant toe, en op een gegeven moment hebben we een 
totaalbeeld.

Het postmodernisme stelt dat dit niet klopt. Om dit aan te tonen mor-
relen postmodernisten aan de meest fundamentele concepten van 
het modernisme, en dan met name aan de metafysica. Deze metafy-
sica gaat ervan uit dat kennis berust op één enkel fundament. Vanuit 
die veronderstelling wordt geprobeerd om dit fundament aan te wij-
zen en te concretiseren. Het postmodernisme stelt daarentegen dat 
dit fundament nooit aangewezen kan worden. Grote namen binnen 
het postmodernisme zijn: Jacques Derrida (1930 – 2004), Jean-Fran-
çois Lyotard (1924 – 1998) en Jean-Luc Nancy (geb. 1940).

De indringer
Het essay De indringer (2000) van Nancy is een van de makkelijker te 
begrijpen teksten binnen het postmodernisme, die tegelijkertijd de 
kernaspecten ervan toelicht.

In dit essay bespreekt Nancy zijn harttransplantatie. Hij gaat in op 
hoe je, zelfs zonder harttransplantatie, jezelf de vraag kunt stellen 
waar het zelf nu in bestaat. Het hart is symbolisch de bron van le-
ven, en van onze identiteit. Maar Nancy is na het hart van een ander 
te hebben gekregen niet opeens radicaal anders geworden. Geheel 
volgens het postmodernistische denkpatroon – en dan vooral decon-
structie: het vernietigen en weer opbouwen van een concept – be-
vraagt hij vervolgens hoe het zit met dit symbolische fundament van 
onze identiteit.

De indringer is hier, uiteraard, het hart van een onbekende dat Nancy 
in zijn lichaam moest toelaten. Dit hart houdt hem in leven, maar 
wordt tegelijkertijd afgestoten door zijn lichaam – het lichaam houdt 
niet van indringers. Ook vraagt hij zich af in hoeverre hij zijn eigen 
hart ‘eigen’ kon noemen; het liet hem immers in de steek. Het orgaan 
dat de bron van leven zou moeten zijn, was voor hem de vernietiging 
van leven. Juist door dit falen werd zijn eigen orgaan een vreemde-
ling, een indringer, in eigen lichaam.

Dan is er ook nog het medische, technologische proces van een 
transplantatie. Donorharten zijn er niet in overvloed. Er zal dus een 
wachtlijst opgesteld moeten worden. Vervolgens moeten hart en pa-
tiënt aan bepaalde voorwaarden voldoen om tot transplantatie over 
te gaan. Het voortbestaan van een zelf, van een eigen identiteit, die 
we zo graag als onafhankelijk zien, is onderhevig aan talloze, vreem-
de processen die geheel buiten ons plaatsvinden. In hoeverre kunnen 

we dus spreken van een onderscheid tussen ‘zelf ’ en ‘ander’, wan-
neer zoveel van ‘zelf ’ van ‘ander’ afhangt?

Nancy’s ‘eigen’ leven dat hier gered wordt, kan hij dus niet in zichzelf 
lokaliseren. Het zit niet in de symbolische kern: die laat hem immers 
in de steek. Het zit ook niet in zijn eigen doorzettingsvermogen; hij 
is namelijk afhankelijk van complexe, technische en medische pro-
cessen buiten hem om. De ‘eigenheid’ van leven is dus lang niet zo 
vanzelfsprekend als we dachten. Het zit niet ‘in’ ons, noch kunnen we 
het ergens aanwijzen. Toch veronderstellen we dat er zoiets bestaat 
als een ‘eigen’ leven. We zouden ook niet zonder deze aanname kun-
nen – dat zou immers leiden tot nihilisme, een compleet wantrouwen 
tegen alles om ons heen, en ook tegen onszelf.

Drang naar verbetering
Nancy eindigt De indringer met het idee dat de mens zelf zijn eigen 
indringer is. De mens is continu bezig de natuur te veranderen door 
middel van technologie. Denk bijvoorbeeld aan het onnatuurlijk ver-
lengen van een leven door een harttransplantatie. Niet alleen ver-
andert de mens de natuur buiten hem, maar ook zijn eigen natuur 

wordt hierdoor veranderd. De mens dringt continu bij anderen, en 
bij zichzelf binnen om te verbeteren. Deze drang naar verbetering is 
inherent menselijk: de mens dringt dus binnen bij de mens om mens 
te zijn.

En dat is nu precies de kern van het postmodernisme. Zoals ik hier-
boven heb gesteld, was het idee van het modernisme om een aan-
wijsbaar fundament te vinden. Postmodernisme reageert hierop 
door, al dan niet in zeer ingewikkelde taal om haar punt bij te staan, 
te stellen dat dit fundament niet bestaat. 
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Binnenstebuiten

Door dit falen werd zijn 
eigen orgaan een vreem-
deling, een indringer, in 
eigen lichaam

Postmodernisme is nu een typisch konijnenhol waar je in kunt 
duiken, ga dus gerust je gang: 
Derrida, Jacques, Marges van de filosofie, vert. G. Groot, 
Amsterdam: Boom, 2019.
Nancy, Jean-Luc, De indringer, vert. J. de Bloois, Amsterdam: 
Boom, 2002.
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Een duik in de wereld 
van de Chinezen

‘De wereld van de Chinezen heeft 
eigenlijk een dubbele betekenis. 
Natuurlijk gaat het over de Chi-

nese opkomst in de wereld, maar ook over 
de leefwijze van de Chinezen die ik aantref,’ 
vertelt Ruben. Op zijn achttiende begon hij 
met het leren van Mandarijn. Een vaardig-
heid die hem goed van pas kwam toen hij 
met een filmploeg door China begon te trek-
ken. In 2016 verscheen zijn eerste zesdelige 
serie op televisie, Langs de oevers van de 

Yangtze. Hierop volgden in 2018 Door het 

hart van China en vorig jaar verscheen Chi-

nese dromen.

Nieuwe Zijderoute
Na met vele Chinezen gesproken te hebben 
binnen het gigantische land, zoekt Ruben zijn 
verhalen nu buiten de Chinese grenzen. In De 

wereld van de Chinezen bezoekt hij landen 
waar Chinezen diverse projecten zijn gestart, 
waaronder Kenia, Madagaskar, Servië, maar 
ook de VS. In 2013 kondigde de Chinese pre-
sident Xi Jinping aan een ‘Nieuwe Zijderoute’ 
te willen creëren. De oorspronkelijke zijder-
oute was een karavaannetwerk dat gebruikt 
werd om handel te drijven tussen oost en 
west. Met de komst van zeetransport raakte 
deze route in verval. Xi Jinping besloot de 
route nieuw leven in te blazen en begon met 
het opzetten van een grootschalig infrastruc-
tureel netwerk over de gehele wereld, waar 
veel economische en daardoor ook politieke 
invloed uit voort zou vloeien. China zou cen-
traal staan in dit nieuwe netwerk.

De Chinezen doen hard hun best deze infra-
structurele plannen te realiseren. China ver-
strekt op grote schaal (voordelige) leningen 
aan landen om bepaalde projecten die ze zelf 
interessant vinden te verwezenlijken. ‘In elk 
land vinden ze een gat in de markt. Op welk 
gebied ze een samenwerking met de over-
heid aangaan, varieert dus ook per land,’ 
licht Ruben toe. De Chinezen zijn hierin niet 
kieskeurig. ‘Ze zoeken landen met bepaalde 
zwakke plekken en zien daar hun meer-
waarde. Het gebeurt natuurlijk wel onder het 
mom van mutual benefits, maar je ziet vaak 
genoeg dat landen de rente niet kunnen dra-
gen. Daar komt een bepaalde afhankelijkheid 
uit voort: economisch, al dan niet politiek.’ 

Westerse landen proberen doorgaans der-
gelijke afhankelijkheidsrelaties uit de weg 
te gaan. ‘De Chinezen verbinden geen ideo-
logische voorwaarden aan hun samenwer-
kingen. Dat ligt anders in het Westen. Hier 
zal niet snel een miljardenlening verstrekt 
worden aan een land dat niet kredietwaardig 
genoeg is om het te dragen. China gaat echter 
ook akkoord met grondstofconcessies of fy-
sieke onderpanden zoals belangrijke havens. 
Het Westen houdt meer rekening met wat 
voor land het is en wie er aan het roer zit. Dat 
gaat niet in zee met een dictatoriaal regime 
dat de mensenrechten schendt.’

Hoewel de toenemende Chinese invloed in de 
wereld door veel landen argwanend wordt 
gadegeslagen, zijn er volgens Ruben ook ge-
noeg landen maar wat blij met de hulp. ‘Veel 

mensen in bijvoorbeeld Kenia of Servië zien 
de Chinese invloed als vooruitgang. Je ziet 
echter ook een grote groep mensen die boos 
is op de eigen regering. Die vinden dat de 
machthebbers corrupt zijn en het land in de 
uitverkoop hebben gezet.’

#freedomofspeech
De snelle verspreiding van Chinezen over de 
rest van de wereld gaat niet per se gepaard 
met een culturele verandering, meent Ruben. 
Dat is ook niet de intentie erachter. Volgens 
de documentairemaker promoot China voor-
al de eigen economische kwaliteiten. ‘Wat 
hen aantrekkelijk maakt, is denk ik vooral 
de mankracht die ze hebben. China heeft een 
schat aan infrastructurele expertise en tech-
nologische innovatie, die ze nu inzetten in de 
rest van de wereld.’

Ook Nederland krijgt hiermee te maken. Zo 
was er vorig jaar ophef rondom de aanleg 
van een 5G-netwerk. Gevreesd werd dat als 
het Chinese Huawei hier een aandeel in zou 
krijgen, het netwerk mogelijk gebruikt zou 
kunnen worden voor spionagedoeleinden. 
Door vage omschrijvingen in het kabinets- 
besluit werd Chinese apparatuur in de kern-
onderdelen van het netwerk vermeden. 
Hoewel de Chinese technologie veel verder 
ontwikkeld is dan de Scandinavische alter-
natieven, wil Europa, maar ook de VS, het ri-
sico niet lopen. Ruben noemt het niet vreemd 
dat de Chinese technologie zoveel verder is.  
‘China heeft gigantisch veel vooruitgang ge-
boekt. Het is ongekend hoe snel dat land 
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gemoderniseerd is. Kijk alleen al naar infra-
structuur. Ons spoorwegennetwerk is verge-
leken met dat van China echt een lachertje. 
Dat hebben ze binnen vijftien jaar voor elkaar 
gekregen.’

Hoewel de verspreiding van Chinese cultuur 
niet per definitie aan de orde is, vreest men 
wel voor een model van ideologische contro-
le. Met de vrijheid van meningsuiting wordt 
het in China immers niet altijd even nauw 
genomen. ‘Ik denk dat de landen die met 
China samenwerken, buiten eventuele eco-
nomische of politieke afhankelijkheid, kans 
lopen dat de ideologie van de Communisti-
sche Partij ook buiten de Chinese grenzen zal 
treden. Des te meer je je verbindt met China, 
des te groter de kans dat zij die censuur ook 
verder uitbreiden,’ waarschuwt Ruben. Door 
zijn connecties met het land, houdt hij ook de 
media daar in de gaten. ‘De censuur doet in 
China goed zijn werk. De klokkenluider van 
het coronavirus, een Chinese arts, werd het 
zwijgen opgelegd. Toen hij overleed waren 

er binnen de kortste keren meer dan vijftien 
miljoen berichten met steunbetuigingen en 
#freedomofspeech. Nog geen half uur later 
waren daar misschien een miljoen berichten 
van over. Nu zijn ze waarschijnlijk allemaal 
weg.’

Pragmatisme
Waar China zich nog altijd in onderscheidt, 
is een groot collectiviteitsgevoel waaraan 
het individu ondergeschikt is. Deze onvrij-
heid van het individu is iets waar de westerse 
media over het algemeen op focussen, valt 
Ruben op. ‘Of je het er nou mee eens bent of 
niet, het is de Chinese aanpak om vooruit en 
in een grotere context te denken. Daarvoor 
zijn ze bereid hoge offers te brengen.’ Dat 
gedachtegoed strekt zich ook uit tot de vele 
Chinezen die buiten de grenzen van hun ei-
gen land opereren. ‘Je ziet dat een deel van 
de Chinezen die bijvoorbeeld naar Servië of 
Kenia gaan om daar een project op te zet-
ten dat narratief duidelijk geloven: offers 
brengen. Ze brengen immers een persoon-

lijk offer door hun familie achter te laten. Ze 
geloven ook oprecht dat ze bijdragen aan de 
ontwikkeling van zo’n gebied en een armer 
land overeind helpen, terwijl er natuurlijk 
ook een neokolonialistisch perspectief aan te  
verbinden is.’ Op een grotere schaal heeft de 
Nieuwe Zijderoute ook zeker geopolitieke 
aspecten, maar dat betekent niet dat mon-
diale invloed de voornaamste drijfveer van 
de ondernemende Chinezen is. ‘Veel van 
hen nemen enorme risico’s, brengen offers 
en doen grote investeringen, om vervolgens 
op hun bek te gaan. Het beeld dat wij soms 
hebben dat Chinezen moeiteloos alles over-
nemen, ligt echt wel wat genuanceerder,’ stelt 
Ruben. ‘De economische vooruitgang laat ons 
vergeten dat in China relatief kort geleden 
nog heel veel armoede heerste. Dat hebben 
veel Chinezen nog duidelijk op hun netvlies. 
Zij weten hoe het is om niks te hebben. Dat 
maakt hen gefocust op welvaart en ze zijn be-
reid daar heel veel voor op te offeren. Meer 
dan wij.’

Nu de hele wereld haar grenzen sluit vanwege het coronavirus, zit 
er voor Ruben Terlou (34) niks anders op dan de opnames van zijn 

nieuwe documentaireserie, De wereld van de Chinezen, uit te stellen. 
Met nog drie afleveringen te gaan zit hij net over de helft. Met Babel 
blikt de China-kenner en fotograaf terug op de afgelopen maanden.

Tekst /// Maryse Boonstra    Beeld /// Bob Foulidis
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Idealisme wil Ruben het niet noemen. Hij ca-
tegoriseert het eerder als pragmatisme. ‘De 
Chinese idealen zijn sterk verbonden met 
welvaart. In die zin zou je het ook materialis-
me kunnen noemen.’ Onafhankelijke, China-
kritische Chinezen is hij tijdens het maken 
van zijn serie nog weinig tegengekomen, 
maar volgens hem komt dat niet omdat ze 
er niet zijn. ‘Er zijn genoeg rijke Chinezen die 
het niet helemaal vertrouwen en meer vrij-
heid willen. Die investeren dan in vastgoed in 
Amerika of vliegen naar de VS om daar hun 
kind ter wereld te laten komen.’ Dit valt on-
der geboortetoerisme. Zo zorgen zij ervoor 
dat het kind een Amerikaans paspoort heeft 
en later naar een Amerikaanse universiteit 
kan. Deze groep heeft in essentie dezelfde 
idealen als de ‘gewone’ Chinees, maar een 
andere aanpak. Met de huidige coronamaa-
tregelen wordt het enigszins bemoeilijkt, 
maar Ruben heeft goede hoop deze kritische 
Chinezen nog te treffen.

Neokolonialisme
Waar Ruben in voorgaande series de Chine-
zen opzocht in hun thuisland, doet hij dat nu 
dus over de hele wereld. Dat gaat gepaard 
met nieuwe uitdagingen, maar ook met 
nieuwe invalshoeken. ‘Aan de ene kant gaat 
het natuurlijk over de Chinezen, wat ze den-
ken, wat ze drijft. Aan de andere kant gaat 
het over de impact die ze hebben op een be-
paalde plek. Vooral dat laatste ligt soms best 
gevoelig,’ vertelt hij. Niet iedereen is immers 
blij met de aanwezigheid van de Chinezen of 
de Chinezen zelf zijn huiverig om kwaad te 
spreken over de Communistische Partij. Toch 
meent Ruben dat de kern van zijn werkwijze 
hetzelfde blijft. ‘Uiteindelijk gaan mijn docu-
mentaires over het contact met de persoon 
tegenover me. Dan maakt het niet uit waar je 
bent. Ik probeer gewoon te luisteren. Het is 
aan de kijker om er een mening over te vor-
men. Ik bied slechts het platform.’

Soms treft hij echter situaties aan waar een 
oordeel niet uit kan blijven. ‘Ik sprak een Ke-
niaan die slachtoffer werd van racisme door 
een Chinees. Hij vertelde dat dat niet meer 
was gebeurd sinds het koloniale regime van 
de Britten. Op dat soort momenten is het heel 
duidelijk: dit is neokolonialisme in zijn puur-
ste vorm.’ Toch probeert Ruben zich in zijn 

documentaires grotendeels neutraal op te 
stellen. ‘Ik denk dat mijn waarden doorsche-
meren in de onderwerpen die centraal staan. 
De oplettende kijker kan mij beter leren ken-
nen door wat ik maak. Daarvoor hoef ik niet 
hardop uit te spreken of ik het ergens mee 
eens ben. Het draait om de mensen die ik laat 
zien. Wat zij vertellen, wat hen raakt.’

Het contact met de mensen dat centraal staat 
in Rubens werk verloopt soepeler doordat er 
geen taalbarrière is. In vloeiend Mandarijn 
vraagt Ruben de Chinezen het hemd van het 
lijf. ‘Ik denk dat hieraan bijdraagt dat ik niet 
alleen de taal spreek, maar ook de cultuur 
begrijp en weet wat er leeft in de maatschap-
pij. Ook toen ik nog reisde als documentair 
fotograaf, investeerde ik veel tijd in het lezen 
van boeken om te begrijpen wat er speelde 
op bepaalde plekken. Dan kan je je veel beter 
in mensen verplaatsen.’ Buiten de verdieping 
in de cultuur, bereidt Ruben echter niet veel 
voor aan zijn interviews. ‘Ik heb zelden een 
plan voor een gesprek. Zij weten vooraf niet 
wat ik ga vragen, maar ik evenmin.’ Zijn po-
sitie als buitenstaander benut hij optimaal. 
‘Als buitenstaander kan ik het me permitte-

ren om direct te zijn en me niet aan culturele 
normen of waarden te houden. Ik kan vragen 
op iemand afvuren die een Chinees niet zou 
durven stellen.’

Vrijheid
Rubens fascinatie voor China is hem niet per 
se met de paplepel ingegoten. ‘Ik heb altijd 
geweten dat ik de wereld over ging reizen 
en ik kon ook niet wachten tot ik oud genoeg 
was om dat te gaan doen. Mijn schoolperiode 
was voor mij een noodzakelijk offer om uit-
eindelijk weg te kunnen. Het was niet alsof 
ik al van jongs af aan gefascineerd was door 
China. Ik had meer een fascinatie voor het le-
ven en de mensen. Ik kan me heel goed een 
toekomst voorstellen waarin ik documentai-
res maak die niet per se over China gaan.’ 

Een rode draad in Rubens leven is dan ook 
niet zozeer China, maar meer de drang om te 
reizen. Hoewel hij zich nog een tijd vastbeet 
in een geneeskundestudie, realiseerde hij 
zich dat het langetermijnaspect van een der-
gelijk traject niet bij hem paste. Na een aan-
bod van de VPRO hakte hij de knoop door en 
stopte met de studie. ‘Vrijheid is heel belang-
rijk voor me. Het idee dat ik iets moét blijven 
doen, benauwt me. Ik kan goed tegen druk, 
maar slecht tegen dwang.’ Die vrijheid vindt 
Ruben vooral in het vertrekken. ‘Misschien 
is het een bepaalde manier van ontvluchten. 
Wanneer gaat gezonde nieuwsgierigheid 
over in een drang naar vrijheid? Weggaan is 
heel makkelijk, maar thuiskomen is een stuk 
ingewikkelder. Als je weg bent kan je ieder-
een zijn. In Nederland word je altijd weer 
gedefinieerd door de mensen die je kent. Dat 
heeft een beperkende invloed.’

Ruben zoekt die definitie liever zelf: ‘Mis-
schien is dat wel wat we allemaal aan het 
doen zijn: manieren zoeken om onszelf te de-
finiëren. We zoeken die definitie dagelijks 
denk ik, al is het door bevestiging te zoeken 
op sociale media. Dat is ook jezelf definiëren. 
Dat zie ik als een minder effectieve manier. Ik 
zoek die definitie door alles achter me te la-
ten en weg te gaan. Dat is moeilijk, maar wel 
heel krachtig.’ 

HET INTERVIEW

Misschien is 
het een bepaal-
de manier van 
ontvluchten. 
Wanneer gaat 
gezonde nieuws-
gierigheid over 
in een drang 
naar vrijheid?

D e quarantaine heeft iets manisch. 
De dagen vliegen voorbij en heb-
ben tegelijkertijd iets stroperigs. 

Als een bij die met haar pootjes vast komt 
te zitten in wat zoets en zich vervolgens, te-
ruggeslagen door het gewicht, al wachtend 
overgeeft aan de loomheid van de dag. Een 
ander moment kan je opeens de dwingende 
behoefte voelen op en neer te sprinten in 
een trappenhuis. Een neiging die je je hele 
leven niet eerder gehad hebt. Je vraagt je-
zelf af hoeveel trappen je moet beklimmen 
om het gevoel dat je opgesloten zit kwijt te 
raken. 

Om niet stil te hoeven vallen, lezen, kijken en 
luisteren we ons een slag in de rondte. We 
zoeken naar een structuur die onze week 
vorm kan geven. Onze repetitieve replica’s 
van dagen. Stiekem vind ik die momenten 
wanneer er helemaal niks meer gebeurt, 

wanneer alles gezegd is en niks meer te 
doen is, wel lekker. Wanneer we volledig ge-
wezen zijn op onszelf en leren wat echt niks 
doen betekent. Zonder overschreeuwen, 
gebabbel of ander vullend geluid. Met een 
stilte, die nu echt stil mag zijn. Het daarop-
volgende moment stoor ik me aan die stilte.

Ik schrijf deze column, niet wetende of het 
een maand na vandaag nog zal resoneren 
met ons gedachteleven. Dat intrigeert me: 
de mogelijkheid te worden ingehaald door 
de tijd. De vraag die nu op mijn tong ligt: 
wisten onze voorgangers ook wanneer ze 
in een ‘historische’, gememoreerde  tijd leef-
den? Gingen ze zich er ook zo krampachtig 
door gedragen? Uit de veelvoud van stem-
men die opborrelen tijdens deze crisis blijkt 
toch vooral dat we het niet weten. Daarbij, 
kun je de geschiedenis van je eigen tijd wel 
schrijven?

En toch blijven we schrijven, definiëren en 
interpreteren. We zijn nou eenmaal gewend 
geraakt aan het bliksemsnel duiden van 
onze omgeving, omdat zij normaal gespro-
ken ook niet stilstaat. Het geeft ons rust, die 
interpretatie. Omdat we, verbonden door 
tekst en beeld, die gesprekjes die we nor-
maal voerden op werk of school enigszins 
kunnen imiteren. Het is wat ons nog rest in 
onze afgezonderde kamers. En toch hoor je 
vanuit je raam het geruis van de wind door 
het struikgewas en het gekwetter van de vo-
gels die hevig flirtend dartelen door de stad. 
Plots rukt een klokkenspel je uit je droom-
wereld… In de stilte ontdek je telkens weer 
nieuwe geluiden 

Tekst /// Rosa Uijtewaal

Beeld /// Winonah van den Bosch 

Stadsgeluiden
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De stad is stil. Niet verlaten of uitgestorven, dat zeker niet, maar 
wel stil. Terwijl de lentezon de stad opwarmt, snelt de gemiddelde 

Amsterdammer zich haastig naar de supermarkt. Even een paar 
zakken pasta, wat toiletpapier en een doos eieren halen. Ook een 
fles wijn, want die is in de bonus. Dan langs de zelfscan en weer 

naar huis, want ja, intelligente lockdown, hè. 
Tekst & Beeld /// Danielle Kliwon
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Tot we samen zijn

Toen op zondag 6 maart werd aan-
gekondigd dat alle horecazaken 
om 18.00 uur de deuren moesten 

sluiten, was ik op mijn werk. Die grote Al-
bert Heijn achter de Dam, waar ik voordat 
ik college heb bij het P.C. Hoofthuis altijd 
een energy drink en sigaretten haal, en dan 
te lang blijf kwebbelen met collega’s, waar-
door ik steevast te laat in de les arriveer, is 
mijn filiaal. Het was iets na vijven. Voor de 
persconferentie was het een redelijk rustige 
zondag geweest, maar dat veranderde nog 
voor Rutte goed en wel uitgesproken was. 
Vanuit de ronde ramen in de deuren naar het 
magazijn stonden mijn manager en ik alles 
gaande te slaan. De plotselinge toestroom 
van klanten, de run op houdbare producten, 
de rijen bij de kassa’s en vervolgens de stilte 
een uur later, toen er geen hond meer in de 

winkel noch op straat was. Dat dit het begin 
was van het nieuwe normaal, beseften we 
toen nog niet.

Het Museumplein ligt er wat eenzaam bij, 
hier en daar een skateboarder op de mini-
ramp, terwijl aan het water een groepje van 
drie beduusd kijkende toeristen hun blik-
jes Hertog Jan sippen op de bagagedragers 
van hun huurfietsen. Wanneer ik onder het 
Rijksmuseum door loop, word ik niet onder-
steboven gereden door gehaaste fietsers, 
maar kijkt alleen Bernini’s Medusa op me 
neer. Schijnbaar geschokt door de woorden 
‘tijdelijk gesloten’ die over haar heen zijn ge-
plakt. Een van de best bezochte musea van 
Nederland dicht. Wie had dat ooit gedacht?

De grachten liggen er pittoresk bij. Geen 

rondvaartboten van Lovers, geen roeiers, 
geen sloepen waar Zwettes remix van ‘Ano-
ther Love’ uit de speakers schalt. Stilte. De 
Staalmeestersbrug, bekend door het fraaie 
uitzicht op de Zuiderkerk en de vele liefdes-
slotjes die aan de tuidraden hangen, is leeg. 
De liefdesslotjes zijn op een hand te tellen. 
Ze worden regelmatig verwijderd door de 
gemeente, maar normaliter hangt de brug 
toch vol. Nu zijn er natuurlijk geen toeristen 
om nieuwe slotjes op te hangen. Ik zou het 
geen geluk bij een ongeluk willen noemen, 
maar ik denk het stiekem wel. 

Het beeld van opgestapelde terrasstoelen 
en barretjes met ‘gesloten’ bordjes staat in 
schril contrast met de zon die fel schijnt. 
Even een biertje doen, zit er niet in. Ik pas-
seer een groepje duiven die, met een uitge-
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storven Waterlooplein op de achtergrond, 
de anderhalve meter afstand aan hun teen-
loze stompjes lappen en lekker dicht op el-
kaar zitten. Nooit gedacht dat ik jaloers zou 
kunnen zijn op een groepje stadsduiven. 
Voor alles een eerste keer.

Ik kom een man tegen. Samen staan we, met 
een aanzienbare afstand tussen ons, voor 
een gesloten restaurant, terwijl we purren 
en kusgeluidjes maken naar een kat aan de 
andere kant van het raam. Hij vertelt me dat 
hij zelf ook een kat heeft. ‘Ik ook’, roep ik en-
thousiast. We staan nog een paar minuutjes 
te kletsen, voor we onze weg vervolgen, hij 
links, ik rechts. Het is alsof onze wegen el-
kaar nooit hebben gekruist. In ieder geval 
niet dichterbij dan die anderhalve meter. 

Het nieuwe normaal is anders en soms lastig 
en af en toe een beetje eng. Maar onderweg 
naar huis zag ik wijze woorden staan bij de 
Melkweg: ‘We zullen doorgaan. Tot we sa-
men zijn.’ 

Mei 2020
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OPINIE OPINIE

Hulde voor de vader 
van het vaasje

Het is een wereld van verschil: Rut-
tes eerste persconferentie, waar 
het nogal onhandige handen 

schudden met RIVM-baas Jaap van Dissel 
tekenend was voor zijn nuchtere en achteraf 
lichtelijk onverschillige houding, en de daad-
krachtige en strijdbare toon in zijn speech 
een week later. Na deze speech, waarmee hij 
zich rechtstreeks tot het volk richtte, steeg 
het algemene vertrouwen in de premier tot 
een record van zo’n 70 procent van de kie-
zers, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag. 
 
Dit terwijl het nog niet eens zo lang gele-
den is dat Ruttes positie enigszins wankelde 
naar aanleiding van de politieke rompslomp 
rondom de beruchte dividendbelasting en 
de multinational-dealtjes. Ook in het daarop-
volgende jaar ging het Rutte en zijn kabinet 
niet bepaald voor de wind, met stakende le-
raren, boze boeren en een klimaat- en stik-
stofcrisis. Niet te vergeten de aanhoudende 
schandalen, met als hoogtepunt het vertrek 
van de achter-het-stuur-drinkende minister 
en huisjesmelker Van Haga, waardoor Ruttes 
partij de meerderheid in de Kamer verloor.

De kaarten op tafel
Voor de uitbraak van het virus fluctueerde 
het vertrouwen van de kiezer in de minister-
president tussen de 25 en 45 procent. Ach-
teraf gezien dus niet eens zo gek dat Thierry 
Baudet tijdens een debat vorig jaar Ruttes 
imago vergeleek met een bakpan, waarvan 

de teflonlaag te veel krassen bevatte en dus 
vervangen zou moeten worden om ‘giftige 
stoffen’ te voorkomen. Rutte vond echter 
voor alles een uitweg en bleef onverstoor-

baar, op z’n Ruttiaans, meebewegen met 
de politiek. Tot de coronacrisis zijn werk 
overnam en improvisatie een vereiste werd. 

Het werd een gigantische uitdaging voor 
de altijd gemoedelijk kabbelende beek ge-
naamd Mark Rutte, maar ondanks de grote 
tijdsdruk, onzekerheid en stress, slaagde hij 
er met zijn crisisteam relatief snel in helder 
afgebakende maatregelen te presenteren en 
door te voeren. 

Naast het gegeven dat democratische sa-
menlevingen in crisistijden een grote spie-
gel wordt voorgehouden – waardoor we 
ons weer even realiseren dat we best een 
verwend volkje zijn in een goed geregeld 
land – en dat dokters, wetenschappers en le-
raren simpelweg onmisbaar zijn, worden de 
aanvoerders van democratieën flink op de 
proef gesteld. Paul ’t Hart en Karen Tindall, 
twee crisiscommunicatie-experts, beschrij-
ven in hun onderzoek naar de financiële cri-
sis negen sleuteluitdagingen voor politieke 
leiders. Zo zijn het terugschakelen naar de 
‘business-as-usual modus’, het erkennen van 
nog te leren lessen en het herdenken van 
slachtoffers belangrijke en moeilijk te ne-
men stappen na een crisis.

Ten tijde van een crisis zijn met name ‘sense-
making’, ‘meaning-making’ en ‘decision-ma-
king’ voor een regeringsleider van ongekend 
belang, beschrijven de twee wetenschappers. 
Sense-making, het correct onder woorden 
brengen van de snel veranderende situatie, 
deed Rutte bij de allereerste, ietwat stunte-
lige persconferentie, waarin hij vertelde dat 

het land nu in de ‘indamfase’ zit, maar dat dit 
snel kon veranderen. Vervolgens gaf hij aan, 
wat hij keer op keer bleef doen, dat het vi-
rus bestreden moet worden met z’n 17 mil-
joenen. Op het punt van ‘meaning-making’, 
het voorzien van heldere en eenduidige 
publieksvoorlichting, scoorde Rutte en zijn 
kabinet met name in de beginweken van de 
crisis beduidend minder. Naast dat er bij elke 
persconferentie andere 
ministers aan het woord 
kwamen, deed de RIVM-
baas uitspraken in de 
trant van ‘red het bedrijf 
Nederland’ terwijl Rutte 
continu benadrukte dat 
de volksgezondheid de 
hoogste prioriteit had. 
Het schortte tijdens de 
eerste paar persconfe-
renties aan wat concrete 
toelichting. Want waar-
om gingen die scholen 
nou niet eerder dicht? 
Hamsteren is blijkbaar 
niet nodig, maar waar-
om legt de premier dit 
niet uit? Waarom neemt 
Duitsland, met relatief 
gezien minder besmet-
tingen en doden, har-
dere maatregelen? En 
overleeft het virus nu 
wel of niet op oppervlaktes? 

Vragen waar de premier lang weinig beteke-
nisvol antwoord op kon geven. Echter, Rutte 
gaf herhaaldelijk aan ‘met vijftig procent van 
de kennis honderd procent van de besluiten 
te moeten nemen’ en was daarmee eerlijk 
over zijn nog onvolmaakte beleid. Daar-
naast bleef hij zijn kaarten op tafel leggen 
en schuwde de confronterende realiteit niet 
toen hij in zijn speech verkondigde dat een 
groot deel van de bevolking met het virus 
besmet zal raken. 

Hart onder ieders riem
Tegelijkertijd toonde Rutte zijn medeleven 
en respect. Medeleven met de slachtoffers 
en de rouwende families, maar ook met 
door het virus lijdende ondernemers: de 
mevrouw van het koffietentje op de hoek, de 

bloemenkweker, de ZZP’er en nationale ico-
nen als KLM.’ Respect en dankbaarheid voor 
iedereen die ‘op zijn post blijft’, van schoon-
makers en supermarktpersoneel tot artsen 
en verpleegkundigen. Typisch Rutte om ook 
de ‘gewone Nederlander’ een hart onder 
de riem te steken. Het waren deze eerlijke, 
empathische en dankbare woorden tijdens 
zijn speech, samen met zijn helder en rustig 

uitgelegde schets van de mogelijke scena-
rio’s, wat van mij een apetrotse Nederlander 
maakte. 

Ruttes hier en daar gek gekozen woordge-
bruik in de daaropvolgende persconferentie 
– want waar zijn we precies als we over de 
start zijn, maar nog niet aan het einde van 
het begin? en in hoeverre is het handig om 
‘groepsimmuniteit’ als een soort hoofddoel 
te presenteren? – is snel vergeven wanneer 
we naar andere, mindere fraaie staatshoof-
den kijken. Neem Amerika’s grootste, blonde 
schreeuwlelijk, die het virus aanvankelijk af-
deed als ‘hoax’ om een paar weken later met 
een zogenaamd malariawondermiddel niet 
alleen de gehele wetenschap ondermijnde 
maar ook het gehele Amerikaanse volk valse 
hoop gaf. Of Bolsonaro in Brazilië, die, hoe-
wel hij inmiddels tot actie is overgegaan, het 

virus eind maart nog als ‘gewoon griepje’ be-
stempelde. Een van de gevolgen hiervan was 
dat nota bene Braziliaanse drugskartels met 
hun machinegeweren de door het volk zelf 
tot stand gebrachte quarantainemaatregelen 
gingen handhaven, zo bleek uit een artikel 
van The Guardian. 

Nog een verschil ten opzichte van andere 
regeringsleiders: Rutte 
vermijdt oorlogsretoriek. 
Waar in veel West Euro-
pese landen, zoals Frank-
rijk, Engeland en de Ver-
enigde Staten, rijkelijk 
gestrooid wordt met 
leuzen als ‘the war on co-
rona’ of ‘stay home and 
save lives’, kozen Rutte 
en zijn kabinet voor het 
meer bescheiden ada-
gium ‘alleen samen krij-
gen we corona onder 
controle.’ Niet alleen een 
stilistisch goed gekozen 
zin door de mooie tegen-
stelling, maar ook een 
duidelijke en krachtige 
uitspraak die verbinding 
uitstraalt en de burger 
moed geeft. We moeten 
het virus niet ploeterend 
zien te ‘overwinnen’, 

‘vellen’, of ‘verslaan’, maar het op een kalme 
manier beteugelen en beheersbaar maken. 
Ook de ‘intelligente lockdown’ wat enerzijds 
het aanzien van de regering onderschrijft en 
anderzijds de gehele bevolking complimen-
teert, geeft blijk van vakkundige communi-
catie van Rutte en zijn team. 

Tijdens de eerste paar persconferenties en 
tijdens Ruttes plechtige speech voelde ik me 
eventjes kind van een zorgzame premier. 
Een leider met pit die zegt: ‘Luister jongens, 
zo gaan we het doen en dan komt het goed.’ 
Een vaderlijke premier die een ‘beschermen-
de muur’ bouwt om zijn eigen ‘breekbare 
vaasje’ gevuld met 17 miljoen Hollandse tul-
pen. Ik prijs mij gezegend met zo’n premier. 
Dank Rutte, ook tegen u wil ik zeggen: 'Houd 
vol. Ik reken op u.' 

De coronacrisis 
werd een 
gigantische 
uitdaging 
voor de altijd 
gemoedelijk 
kabbelende 
beek genaamd 
Mark Rutte

Premier Rutte transformeerde door de coronacrisis van joviale en 
lachende optimist-tot-in de-kist naar een zakelijke, sobere en serieuze 
leider. Met de verbindende woorden ‘samen komen we deze moeilijke 

periode te boven’ sloot hij als de vader van zijn eigen metaforische 
‘vaasje’ zijn crisis speech af. Petje af voor de politieke crisis-chef Rutte.  

Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Katja Schraag
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Drijvend baken

Sommige straten geven me een ge-
voel van geborgenheid waar geen 
enkel levend wezen tegenop kan 

boksen. Deze straten vormen het fundament 
van mijn bestaan buiten de weinige vier-
kante meters van mijn kamer. Als de mens 
weer eens in iets tekortkomt, is er altijd nog 
de onvoorwaardelijke liefde, die genoeg 
houvast biedt in onzekere tijden. Een enkele 
keer worden ze door mensenhanden op-
gebroken, wat van de straten niet zo nodig 
hoeft, maar hun stem wordt niet gehoord. 
Alsof er niets schuilgaat onder steentjes of 
asfalt.  

Als ik afwijk van de gebruikelijke wegen, 
zie ik pas werkelijk de waarde in van mijn 
onbaatzuchtige kameraden. Die andere 
weggetjes befiets ik wel eens, alleen geven 
ze mij het gevoel dat ik me op het privéter-
rein bevind van een brommende, oude man. 
Elk moment kan hij me toesnauwen: ‘Scheer 
je weg, rotjong!’ Met een rood hoofd zal ik 
afdruipen, denkend aan de lompheid van 
mijn actie. De oude man heeft uiteindelijk 
volkomen het recht om te klagen; hij woont 
namelijk wel gewoon in die straat, een ge-
geven dat gepaard gaat met exclusieve be-
voegdheden.  

Op de gebaande wegen voel ik me echter 
nooit een indringer. Samen vormen ze een 
netwerk van potentiële routes, die mij het 
snelst naar mijn bestemmingen brengen. Op 

zich een efficiënt systeem, echter zijn de ge-
volgen ervan op mijn bewegingsvrijheid niet 
mals. De snelste route is namelijk de enige 
aanvaardbare route. Alleen dan heb je het 
volste recht om van een weg gebruik te ma-
ken, anders ben je maar wat aan het lanter-
fanten in het onproductieve buitengebied. 

Een tijdje terug, in een periode van wanke-
lende kaders, maakte ik dagelijks een fiets-
tocht door het stadscentrum. Ik vertrok tel-
kens met een enigszins willekeurige locatie 
als eindbestemming, want nergens naartoe 
fietsen maakt de mens onrustig en leidt tot 
een crisis van existentiële aard. Het achter-
liggende idee was om het perspectief op de 
stad een nieuwe dimensie te geven en zo 
het geheel beter te kunnen begrijpen. Deze 
toenadering betrof vooral het levenloze 
geraamte van de stad, het gedeelte dat een 
natuurlijke afstand bewaart van het actuele, 
het menselijke. 

Nadat ik de meest prominente grachten 
meerdere keren had afgewerkt, bleef het 
alsnog onmogelijk om ze van elkaar te on-
derscheiden. Toen ik de Prinsengracht uit 
fietste, me omdraaide, en vervolgens de Kei-
zersgracht inging, was het toch vooral meer 
van hetzelfde. De onrust sloeg toe, want 
ondanks de gelijkenissen, lukte het me niet 
iets fundamenteel anders te vinden, terwijl 
ik me wel degelijk in een andere omgeving 
bevond. Wanhopig ging ik op zoek naar 

verschillen in bijvoorbeeld de breedte van 
de gracht, of de architectuur, maar deze op-
dracht bleek van te grote omvang. Na enkele 
minuten gaf ik op, zodat mijn oververhitte 
hersenen weer op adem konden komen. 

Na de laatste fietstocht verscheen ik met 
mijn opgedane kennis aan de tekentafel. De 
nieuwe bevindingen moesten gevisualiseerd 
worden, mijn mentale weergave van de stad 
moest op papier. Hoewel er nog veel losse 
eindjes waren, had ik het idee dat er wel al 
sprake was van een rond verhaal, tenminste, 
dat signaal kreeg ik. Toen het potlood het 
papier voor het eerst raakte, merkte ik on-
middellijk dat ik was voorgelogen. Mijn 
beeld van het stadscentrum kwam niet eens 
in de buurt van de realiteit, geen enkel puz-
zelstukje viel ook maar een beetje op zijn 
plaats. Met man en macht probeerde ik het 
geheel te begrijpen, wat mijn gedachten nog 
verder verwarde. Ook hier gaf ik de strijd te-
gen het begrijpen gefrustreerd op, het was 
onmogelijk om te winnen. Het mechanisme 
dat streeft naar begrijpelijkheid, zit name-
lijk niet te wachten op weerstand. 

Tekst /// Vincent Kupers

Beeld /// Benjamin Schoonenberg

COLUMN VINCENT MOKUM

Door weer en wind vaart de IJveer 
dag en nacht heen en weer tussen 
de Ruijterkade en de Buiksloter-

weg. In de spits staat het pontje vol. Op in-
middels niet-RIVM-goedgekeurde afstand 
staan de mensen dan samengepakt op het 
vaartuig met hun fietsen, scooters en soms 
een verdwaalde Canta. Allemaal willen ze zo 
snel mogelijk in het centrum van Amster-
dam zijn. Of het juist verlaten, het is maar 
aan welke kant je je bevindt.

Sinds kort wordt de spits in goede banen 
geleid door twee medewerkers van het GVB. 
In gele hesjes staan ze ’s ochtends in de kou 
om de chagrijnige forenzen veilig de pont op 
te krijgen. Soms moeten ze optreden wan-
neer een asociale scooterrijder de klep nog 
probeert op te rijden als deze al op wordt 
getrokken. Soms wijzen ze toeristen de weg, 
wier tripje naar Amsterdam niet compleet 
is zonder een bezoek aan de schommel op 

de A’DAM Toren. Keer op keer horen zij het 
luide alarm van een pont die de klep laat 
zakken en zien zij de horde haastige fietsers 
die de reis na de overtocht van vijf minuten 
zo snel mogelijk voort wil zetten.

Zij zijn, net als vele Randstedelingen, dag in 
dag uit getuige van Amsterdams meest on-
dergewaardeerde openbaar vervoersmid-
del. Voor dag en dauw vaart het pontje op 
en neer. Tot diep in de nacht is de stad be-
reikbaar, zelfs voor hen uit het verre Noord. 
En als je een keer bedwelmd Paradiso Noord 
(lees: Tolhuistuin) uit strompelt na een 
feestje, is daar altijd nog het pontje zodat je 
je dronken trek kan stillen met een broodje 
döner op het station.

De laatste jaren wordt het pontje ook steeds 
populairder onder toeristen. Zij mengen 
zich dapper tussen de humeurige, opge-
propte kluwen mensen op het kleine pontje. 

Waarom zou je ook met een rondvaartboot 
over de grachten varen, als je de skyline van 
Noord kan bewonderen vanaf het voordek 
van de IJveer.

Natuurlijk kan je tijdens de overtocht sta-
ren naar je telefoon en tikken met je voet 
tot de klep eindelijk naar beneden gaat en 
je je reis kan vervolgen. Maar kijk ook eens 
op naar het golvende water. Ga eens op het 
voordek staan en misschien krijg je een paar 
verdwaalde spetters IJ in je gezicht. Laat de 
IJveer op je inwerken.

In roerige tijden zijn dit de bakens die ons 
drijvende houden. De treinen rijden mis-
schien wat minder. Je favoriete kroeg gaat 
misschien bijna failliet. Je ziet je vrienden 
alleen nog maar via Houseparty. Maar het 
pontje zal altijd blijven varen. 
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In tijden waarin niets hetzelfde lijkt, is er één ding waar 
Amsterdammers altijd op kunnen rekenen: de IJveer.

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

De hobbelige weg naar 
het begrijpen 



Je dates delen met 
duizenden luisteraars

de angst iets beters mis te lopen altijd op de 
loer ligt. 

Lisa ziet vooral de voordelen van datingapps. 
Het is immers een makkelijke manier om 
mensen te ontmoeten en buiten je eigen 
bubbel te treden. ‘Maar het is en blijft een 
vleeskeuring’, zegt ze. Zelf is ze fan van de 
app Hinge. Bij je profiel kun je meer informa-
tie over jezelf toevoegen, waardoor de vlees-
keuring iets meer diepgang krijgt. ‘Je ziet 
wel dat apps zich aanpassen aan de huidige 
behoeften van de maatschappij’, aldus Lisa. 
Het valt steeds meer op dat daters op zoek 
zijn naar oprecht contact in plaats van lege 
gesprekken op oppervlakkige datingapps. Zo 
is sinds kort ook de app Breeze op de markt. 
Als er een match is, word je meteen op date 
gestuurd. Het urenlang nietszeggend chat-
ten met elkaar is hiermee verleden tijd. 

‘Daten speelt wel een grote rol in mijn leven’, 
geeft Lisa toe. Ze is niet méér gaan daten 

door de podcast. ‘Sommige jongens waar-
mee ik nu date zijn bang dat ik alleen maar 
met hen op date ben om content te maken 
voor de podcast. Dat is echt niet zo!’ Wel 
voelt ze zich inmiddels een beetje de ‘last 
man standing’. (Spoiler over het verloop van 
de podcast!) Timo heeft inmiddels een rela-
tie gevonden en Lieke zit al goed in de prela, 
het laatste stadium voor de relatie.

Maar hoe moet dat daten nu in tijden van  
corona? Voorlopig lijkt het erop dat we nog 
wel even in een anderhalvemetersamen- 
leving zitten. Lisa heeft de ideale tip:  
‘Gewoon gaan videobellen en zien waar het 
eindigt!’ Er zijn veel manieren waarop je het 
videobellen leuker kan maken. Bijvoorbeeld 
met Houseparty of Netflixparty. Inmiddels is 
ze zelf zo ver dat ze naast het videobellen 
met haar date zelfs een briefwisseling  
gestart is. Er zijn dus genoeg creatieve ma-
nieren om je datebestaan in quarantaine 
voort te zetten. 

Het getik van de fiets klinkt ritmisch 
op de achtergrond. ‘O, wacht even 
hoor. Ik wilde door het Vondel-

park fietsen, maar dat is nu afgesloten, dus 
ik ben even heel erg verdwaald.’ Er klinkt 
een claxon. ‘Oeps, sorry!’ Wanneer de juiste 
route weer gevonden is, kan Lisa rustig haar 
verhaal doen. Ook interviews hebben te lij-
den onder de coronamaatregelen.
 
Het bevriende drietal begon de podcast als 
een grapje. ‘Ik kwam na een relatie van acht 
jaar weer in het datelandschap terecht en ik 
snapte er helemaal niets meer van. Er waren 
ineens allemaal ongeschreven regels waar 
ik niks van af wist.’ Lieke werkt bij Dag en 

Nachtmedia, een platform voor Nederlandse 
podcasts. Samen bedachten ze dat het grap-
pig kon zijn om een podcast te maken over 
hun dateleven. Timo had genoeg dateverha-
len te vertellen, dus ook hij werd erbij ge-
vraagd. Inmiddels trekt de podcast twee- á 
drieduizend luisteraars per dag en worden 
ze regelmatig opgetrommeld om als ware 
dategoeroes advies te geven.

In de podcast wordt namelijk alles bespro-
ken. Succesverhalen komen aan bod, maar 
ook flaters worden gedeeld. Daarnaast doet 
het drietal veldwerk en wordt in een afle-
vering vaak een spraakmemo afgespeeld 
die opgenomen is tijdens de date. Meestal 
gebeurt dit stiekem in de WC. Soms aan-
geschoten, soms nuchter. In de aflevering 

wordt vaak gefilosofeerd over de betekenis 
van daten en alle twijfels en overdenkingen 
die erbij komen kijken.

Ik ben niet single, ik ben 
self-partnered
Lisa heeft een bachelor Media & Cultuur en 
een master Bedrijfskunde aan de UvA afge-
rond. Ondanks dat ze zelf tijdens haar ba-
chelor een relatie had, merkte ze om zich 
heen dat de waarde die gehecht werd aan 
daten tijdens de studie veel minder was dan 

daarna. ‘Daten in je studententijd is eigenlijk 
heel leuk: je hoeft nog niet zo op zoek naar 
diepgang en het is allemaal wat losser.’

Inmiddels heeft ze wel ervaren dat naarmate 
je ouder wordt, er steeds meer druk komt te 
liggen op het vinden van een partner. In de 
aflevering ‘Singleschaamte’ wordt dit onder-
werp uitgebreid besproken. ‘Je ziet het ook 
heel erg aan vaste structuren in onze samen-
leving. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van 
een huis’, zegt Lisa. Dit kan druk met zich 
meebrengen. De podcast probeert deze sin-
gleschaamte juist een beetje in te dammen. 
‘Emma Watson introduceerde de term self-
partnered. Die term gebruik ik ook graag. Je 
spreekt dan gewoon hardop uit: ik ben alleen 
en ik ben daar oké mee.’ 

Een vleeskeuring buiten je bubbel
Aan het animo voor de podcast is te zien 
dat daten een veelbesproken onderwerp 
is. Lisa denkt dat dit iets van alle tijden is.  
‘Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar 
genegenheid en intimiteit.’ Daten is de  
afgelopen tijd wel extra zichtbaar geworden 
door het gebruik van apps. Het aanbod is 
hierdoor groter dan ooit. ‘Vroeger moest je 
iemand in de kerk of op straat ontmoeten. 
Nu is het veel makkelijker om nieuwe men-
sen te leren kennen.’ Daar komen natuurlijk 
wel allerlei millennialperikelen bij kijken, 
waaronder FOMO en de angst om keuzes te 
maken. Het aanbod is immers zo groot dat 
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Lisa Mosmans, Timo Harmelink en Lieke Malcorps bespreken wekelijks 
hun date-ervaringen in Datevermaak, inclusief juicy spraakmemo’s van 

tijdens de dates. De podcast is inmiddels uitgegroeid tot een van de 
populairste van Nederland. Babel ging in gesprek met Lisa over de 

podcast, self-partnership en daten in tijden van corona. 
Tekst /// Julianne van Pelt    Beeld /// Datevermaak

De podcast Datevermaak is onder andere 
te beluisteren op Spotify. Om de twee 
weken verschijnt er een nieuwe aflevering.

In corona-tijden moeten we creatief zijn. Gelukkig zijn ze dat bij Datevermaak zelf ook!

Uiteindelijk 
zijn we 
allemaal op 
zoek naar 
genegenheid 
en intimiteit
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Tips van de datinggoeroe
• Beste datecafé van Amsterdam: ‘Ik 
ga het liefst met elke date naar een an-
der café. In elke kroeg waar je dan al 
geweest bent, kleven herinneren van 
een andere date’, grinnikt ze. ‘Maar 
als ik een favoriet moet geven is het 
wel bioscoop Kriterion op de Roeters-
straat. Ik vind het heel lowkey daar en 
je kunt er bordspellen spelen.’ 

• Beste activiteit om te doen tijdens 
een date: ‘Lieke pleit altijd voor de 
doe-dates. Ikzelf ben meer van op de 
eerste date iets drinken en maar eens 
even kijken of je elkaar überhaupt 
wel chill vindt. Wel ben ik laatst gaan 
pingpongen bij PARCK op de Over-
toom. Dat is echt een aanrader. Je hebt 
er iets om te doen, maar tegelijkertijd 
is het ook gewoon een café waar je 
iets kunt drinken.’

• Beste date-advies: ‘Door de pod-
cast ben ik er me van bewust gewor-
den dat je altijd eerlijk moet zijn. Je 
kan soms heel lang om elkaar heen 
draaien en dan krijg je soms pijnlijke 
situaties waarbij de een de ander leuk 
vindt, maar andersom niet. Dan ben je 
ineens drie maanden verder en denk 
je: “Ja, wat heb ik nu al die tijd lopen 
doen?” Als ik nu iets voel of juist niet 
dan zeg ik dat meteen. Dan komt het 
ook niet zomaar uit de lucht vallen als 
er een afwijzing plaatsvindt. Eerlijk-
heid duurt het langst. Ook bij daten.’
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De winnaars en verliezers 
van het Songfestival

‘Godver! Kut! Nu is mijn (!) festival 
weg!’, aldus vele fans in Songfes-
tival-Facebookgroepen. 

Als je mij vorig jaar na de winst van Duncan 
Laurence had verteld dat we een jaar later 
zouden verkeren in een pandemie, en het Eu-
rovisie Songfestival daardoor gecanceld zou 
worden, had ik tranen met tuiten gehuild. 
Nu de realiteit mij heeft ingehaald, moet ik 
bekennen dat ik eigenlijk geen traan gelaten 
heb en er verrassend nuchter onder ben. 

‘Music first!’, riep Duncan in Tel Aviv, maar 
nu denk ik vooral: ‘Health first.’

Een krantenkop waarin wordt medege-
deeld dat zo’n groot festijn niet doorgaat, is 
wezenlijk maar het topje van de ijsberg. De 
hele organisatie is al vanaf het moment dat 
Duncan met de trofee in zijn handen stond, 
bezig om een uitbundig, feestelijk en fantas-
tisch Songfestival te organiseren in het land 
van zeventien miljoen mensen (op dat hele 
kleine stukje aarde).

Denk aan de zoektocht naar de geschiktste 
stad, het ontwerpen van een decor, beden-
ken van een logo en slogan, organiseren van 
beveiliging, opzetten van een beleid voor in-
clusiviteit, regelen van de partners, voeren 
van gesprekken met de ondernemers van de 
stad, regelen van alle artiesten en dansers, 
verzorgen van de techniek, de communicatie 

naar de fans, de marketing, enzovoort. Er is 
zelfs gedacht aan een specifieke ruimte voor 
een deel van het publiek dat snel overprik-
keld raakt en daardoor tijdens de show soms 
even op adem moet komen. 

Je kunt je afvragen: ‘Goh, waarom weet hij dit 
allemaal?’ Vorig jaar ben ik, als enorme fan 
van het Eurovisie Songfestival, louter uit en-
thousiasme een podcast begonnen waarin ik 
alle ontwikkelingen op de voet volg en deel 
met de rest van de mensheid. Dat Nederland 
na 44 jaar weer eens de gouden medaille 
binnensleepte, voelde aan als een godsge-
schenk, oftewel een Sieneke. (Om deze grap 
te begrijpen, raad ik je aan even de Ding-a-
Dong-podcast te luisteren.)

De beslissing om het Eurovisie Songfestival 
een jaar uit te stellen, viel niet bij alle landen 
in goede aarde. Aan het Eurovisie Songfes-
tival zijn per land aardig wat regels en een 
behoorlijk kostenplaatje verbonden. Neder-
land heeft al aangegeven Jeangu Macrooy in 
2021 graag opnieuw mee te nemen om ons 
te vertegenwoordigen, maar helaas is dat 
niet in elk land het geval.
Zo worden er in sommige landen nationale 
finales gehouden om te bepalen wie het land 
mag vertegenwoordigen. In Malta moet je 
bijvoorbeeld de Maltese versie van X-Factor 

winnen om mee te mogen doen aan het Eu-
rovisie Songfestival, en in Zweden, Noorwe-
gen en Finland moet je jezelf door een aantal 

voorrondes heen zingen en daarna de grote 
finale winnen. Ook in Litouwen moet je door 
een soortgelijk proces. 

Je zou denken: doe die finales gewoon niet 
en stuur weer dezelfde deelnemer. Helaas is 
dat makkelijker gezegd dan gedaan. Alleen 
al in Zweden kijkt ongeveer 40% van alle 
inwoners naar de finale van Melodifestiva-

len en wordt het Eurovisie Songfestival be-
schouwd als een springplank voor nieuw ta-
lent. Tevens zijn de nationale voorrondes als 
inkomstenbron voor de Zweedse media- en 
muziekindustrie dermate belangrijk dat ze 
niet een jaar uitgesteld kunnen worden. Het 
verschilt per Scandinavisch land in hoeverre 
de vertegenwoordiger van dit jaar opnieuw 
de kans zal krijgen om in de nationale finale 
met een ander lied voor hun land te mogen 
strijden.

Over het algemeen was elk land het er over 
eens dat het beter was het Eurovisie Song-
festival een jaar uit te stellen, behalve San 
Marino. De San Marinese omroepbaas, Carlo 
Romeo, dreigt met juridische stappen tegen 
de EBU (European Broadcasting Union) als 
het Songfestival niet verplaatst wordt naar 
het najaar, in plaats van het af te gelasten. 

Niet alleen de zangers en zangeressen zijn 
de dupe van de annulering. Wat veel men-
sen niet beseffen – waaronder tot voor kort 
ikzelf – is dat er achter het Songfestival een 

Tekst /// Marco Dreijer    Beeld /// Inge Spoelstra

hele wereld schuilgaat van mensen die voor 
een groot deel van hun professionele be-
staan verbonden zijn met dit evenement. Zo 
zijn er muzikanten die speciaal nummers 
schrijven voor het Songfestival en deze naar 
vele landen opsturen in de hoop dat hun lied 
geselecteerd wordt. Hoewel ik het raar vind 
dat je hetzelfde nummer bij meerdere lan-
den kunt aanmelden als inzending, zijn dit 
wel kansen voor deze liedjesschrijvers die 
komen te vervallen. Nu komen de nummers 
immers niet verder dan de oren van Song-
festivalfans, en missen de muzikanten de 
mogelijkheid om ontdekt te worden bij het 
grotere publiek. Het Songfestival is niet al-
leen een feestje, maar een opzichzelfstaande 
industrie. 

Een jaar uitstellen was voor alle betrok-
kenen een pijnlijke, maar noodzakelijke 
keuze. Ik vind dat wij als Nederlanders na 
44 jaar recht hebben op een volledig Song-

festival. En niet eentje die overschaduwd 
wordt door COVID-19. Dat de nummers van 
dit jaar niet mee mogen naar volgend jaar is 
jammer, maar noodzakelijk. Volgens de of-
ficiële regels van het Eurovisie Songfestival 
mogen liedjes niet zijn uitgebracht voor 1 
september in het jaar vóórdat het songfesti-
val plaatsvindt. En zeg nou eerlijk: als we an-
derhalf jaar naar sommige nummers hadden 
moeten luisteren, dan waren we er toch al 
helemaal klaar mee geweest? Geef mij maar 
weer wat nieuwe deuntjes om op te dansen!

Ik bekijk het dan ook positief. Het is een 
keuze geweest die ons een jaar langer voor-
pret geeft, met meer muziek en meer arties-
ten. En als het moment daar is en Ahoy uit 
zijn voegen barst, Jan, Chantal en Edsilia het  
podium betreden als het beste presentatiet-
rio ooit, en wij live meekijken vanuit de vele  

woonkamers en cafés, heen en weer deinend 
op alle nummers, dan zal mijn Songfestival-
hart zijn geluk niet op kunnen.

Het is nog ongeveer 403 dagen tot de eerste 
halve finale van het Eurovisie Songfestival 
2021 in Rotterdam. Nog even geduld, maar 
het wordt sowieso FANTASTISCH! 

De Cultuurvlogger, Marco Dreijer (29), 
is de presentator van de Ding-a-Dong-
podcast. Hierin worden alle ins en outs 
omtrent het Songfestival besproken.  
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Op het moment dat ik dit schrijf, duurt het normaal gesproken nog 63 
dagen tot de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. 

We weten echter inmiddels: het Songfestival is AFGELAST.
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In de afgelopen weken werd er massaal 
gehamsterd en waren de voorraden van 
onder andere medicijnen, pasta, groen-

teconserven en wc-papier niet aan te vullen. 
Zelfstandige ondernemers, bijvoorbeeld 
die in de horeca, worden hard geraakt door 
deze crisis. De druk is van de tapvaten, stoe-
len in plaats van borden bedekken de tafels 
en toeristen zijn nergens meer te vinden. 
Ook studenten ondervinden problemen van 
de coronacrisis, zeker nu de faculteiten ge-
sloten zijn.

Skypeborrels
Dit laatste geldt ook voor Iris Meines (25), 
sinds februari dit jaar studente Amerikaanse 
Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. 
Ze woont momenteel noodgedwongen bij 
haar ouders in Leeuwarden. Afgelopen 
weekend zou ze verhuizen naar haar nieuwe 
kamer in Leiden, maar door de crisissituatie 
is dat niet langer een optie. ‘Ik heb jaren mijn 
eigen plekje gehad en ik vind het maar niks 
dat ik nu bij mijn ouders moet zitten’, zegt 
ze. Studeren gebeurt nu online, maar balen 
doet ze wel. De Universiteit van Leiden heeft 
besloten tot de zomervakantie alle fysieke 
colleges af te gelasten. Teleurgesteld vertelt 
Iris: ‘We waren net begonnen met vrienden 
maken en hadden super veel lol met elkaar’. 
Het klagen over vakken en sparren over 
scriptieonderwerpen is iets wat ze mist. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg 
digitale middelen om contact te houden. 
Binnenkort heeft ze een borrel met haar 
studiegenoten via Skype. Iris houdt zich 
aan de voorschriften van de overheid. ‘Ik ga 

alleen de deur uit voor boodschappen. Af 
en toe haal ik koffie bij mijn favoriete café 
in Leeuwarden, deze lokale koffietent wil ik 
toch blijven steunen.’ Door veel binnen te 
zitten, heeft ze bovendien een nieuwe hobby 
ontdekt: ze wil zich namelijk bekwamen in 
het bespelen van de ukelele. 

Ook Merel Roobeek (28) zoekt naar nieuwe 
manieren om zichzelf te vermaken. Ze 
werkt als zzp’er in twee tandartspraktijken, 

maar zit nu al een tijdje thuis. ‘Ik moet 
zeker tot begin april thuisblijven, maar ik 
verwacht dat het wel langer gaat duren’, 
zegt ze. Financieel heeft ze in principe 
een buffer, maar het moet niet te lang 
meer gaan duren: ‘Dat ga ik simpelweg 
niet redden.’ Tandartsen declareren voor 
hun behandelingen bepaalde codes, maar 
als behandelingen uitblijven, valt er ook 
niks te declareren. Ze heeft inmiddels een 
verzoek ingediend bij de gemeente voor 
een financieel steunpakket voor zzp’ers. De 
vraag of dit niet gewoon een bijbehorend 
risico is van werken als zzp’er, vindt ze 
moeilijk te beantwoorden: ‘In mijn beroep 
heb ik wel de keuze om in loondienst te 
gaan, in die zin is het wel een keuze, maar 
dit zijn totaal onvoorziene omstandigheden. 
Ik vind het goed dat de overheid steun 
verleent aan zzp’ers.’

Thuiswerken zit er voor Merel niet in, 
dat kan immers niet met haar vak. Toch 
probeert ze zich verder te ontwikkelen door 
vakliteratuur te lezen en door bijvoorbeeld 
een ‘webinar’ te volgen, een soort online 
bijscholing binnen haar vakgroep. Ze vertelt 
ook dat de grote hoeveelheid vrije tijd 
‘nieuwe deuren opent’. ‘Ik zing bij een koor 
en we beginnen pas weer vanaf 1 juni. Nu 
ben ik vooral bezig met thuis muziek maken 
en creatieve dingen doen. Ik verveel me 
gelukkig nog niet.’

Vitale beroepen
Nu van veel Nederlanders wordt gevraagd 
om thuis te werken, heeft de overheid een 

Lokale pandemie
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Nederland verkeert in een crisissituatie, een coronacrisissituatie. 
Hoe gaat het land om met de gevolgen hiervan? Babel ging in gesprek 

met een fulltime student, een zzp’er en een docent in het basis- 
onderwijs over de impact op hun studie, werk en het dagelijks leven.

Tekst /// Bart Faber    Beeld /// Bob Foulidis

Financieel 
heeft ze een 
buffer, maar 
het moet niet 
te lang meer 
gaan duren. 
‘Dat ga ik 
simpelweg 
niet redden.’

lijst opgesteld van de meest vitale beroepen. 
Vooral mensen in de zorg, de voedselketen, 
de hulpverlening en het openbaar vervoer 
zijn belangrijk voor de continuïteit van het 
dagelijks leven. Dat we extra zuinig moeten 
zijn en dat we deze groep mensen dankbaar 
moeten zijn, staat natuurlijk buiten kijf. De 
meeste kinderen van ouders die werkzaam 
zijn in deze vitale beroepen, kunnen 
gelukkig nog steeds een beroep doen op hun 
(basis)school.

Dukke Turkstra (54) is werkzaam als intern 
begeleider op een basisschool. Van de 
314 leerlingen op haar school vangt ze er 
dagelijks toch nog een handjevol op. Dat zijn 
dan voornamelijk de kinderen van ouders 
met een vitaal beroep. ‘We hebben ook een 
aantal NT2-kinderen op school, daarvan 
vinden we het belangrijk dat zij gewoon 
naar school komen. Dat zijn leerlingen met 
Nederlands als tweede taal’, benadrukt 
ze. Dat deze situatie impact heeft op veel 
gezinnen wordt duidelijk als ze vertelt over 
een gezin waarbij de moeder thuiswerkt: 
‘Die moeder krijgt elke dag verschillende 
mailtjes binnen van haar werk, terwijl er 
vier kinderen om haar heen hangen. Ze 
werd gillend gek. Wij vangen die kinderen 
dan op.’ Thuiszitten verveelt voor de meeste 
basisschoolkinderen al snel en gelukkig 
mogen kinderen vooralsnog wel met elkaar 
spelen. 

Cruciale klassen
Spelen buiten schooltijd is natuurlijk leuk, 
maar er moet ook gewerkt worden. Alle 
leerlingen krijgen huiswerk mee via de mail, 
zodat ouders dit thuis kunnen uitdraaien. 
Dukke benadrukt hierbij de ‘cruciale 
klassen’ op school. ‘Vooral de groepen 3, 
4 en 7 zijn belangrijke overgangsjaren. In 
groep 3 bijvoorbeeld moeten leerlingen elf 
kerntaken afwerken voordat ze naar groep 
4 kunnen. We hebben nu wel een basis voor 
de eerste paar weken, maar als dit langer 
gaat duren moeten we met alternatieven 
komen…’ Dukke verwacht niet dat het niet 
doorgaan van de CITO-eindtoets problemen 
op gaat leveren. ‘Gelukkig hebben we sinds 
een aantal jaar de plaatsingswijzer. Deze 
wordt gebruikt om leerlingen een advies 
te geven voor het voortgezet onderwijs op 

basis van de resultaten van groep 6 tot en 
met 8.’

Naast belangrijke lesstof die afgewerkt 
moet worden, zijn er natuurlijk de leuke 
dingen die niet door kunnen gaan. ‘Leerlin-
gen in groep 8 kijken al weken uit naar de 
eindmusical, het schoolkamp en de verschil-
lende schoolreisjes die worden georgani-
seerd. Die gaan nu allemaal niet door.’ Ze 
vindt het jammer dat de verbinding tussen 
de leerlingen mist. Daarnaast is ook de band 
met haar collega’s minder geworden. ‘We 

spreken elkaar wel via sociale media.’  
Lachend zegt ze: ‘Als we elkaar zien in de 
koffiekamer nemen we afstand. We zitten 
dan ieder in een hoek van de kamer koffie te 
drinken.’ Ondanks de maatregelen blijft 
Dukke positief. ‘Ik blijf in het ritme van mijn 
normale werkdagen en elke dag van acht tot 
twee ben ik op school om te werken en kin-
deren op te vangen. Na schooltijd zie ik ge-
lukkig de buurvrouwen nog – natuurlijk met 
anderhalve meter er tussen – en hebben we 
contact via sociale media. Het social distan-

cen vergaat me heel goed.’ 
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Is ze zwanger? 
Is ze ongesteld? 

Nee, ze is hysterisch!

ACHTERGRONDACHTERGROND

K en je dat beeld? Tienduizenden voetbalfans – voornamelijk 
bestaande uit mannen – die hun favoriete team toejuichen 
en hun tegenstander uitjoelen. Dat het dan gepaard gaat 

met vernielingen, gevaarlijk vuurwerk en vechtpartijen is uiteraard 
de schuld van een ‘klein groepje’. Het enthousiasme van deze man-
nen wordt niet belachelijk gemaakt wegens hun geschreeuw, gejuich 
of liefde voor hun club. Het wordt juist aangemoedigd: fans als deze 
worden gezien als fanatiek, maar toch bewonderingswaardig. Hun 
steun voor hun club, al is het PSV of Ajax, is iets dat de club overeind 
houdt. Bovendien, als zij veel merchandise kopen – zoals T-shirts, 
vlaggetjes, of trainingspakken – is dit hoe zij hun liefde voor de club 
uiten. 

Maar wanneer we denken aan fanatieke fans van One Direction, BTS 
of Justin Bieber – voornamelijk bestaande uit tienermeisjes – denken 
we aan het stereotiepe beeld van het hysterische gillende meisje dat 
haar kamer vol posters heeft hangen, alle cd’s van de band heeft en 
altijd fantaseert over haar favoriete idolen. Zij geven natuurlijk véél 
te veel geld uit – waar heb je al die merchandise voor nodig? – en 
reageren veel te overdreven op alles wat hun idolen doen – van het 
schrijven van fanfiction tot Twittertirades. Deze tienermeisjes zijn, 
kortom, overdreven en hysterisch.

De fans van deze muzikanten zijn lang niet altijd alleen tienermeisjes. 
Al doet de maatschappij - en vooral de media - vaak blijken dat het wel 
zo is. Tot op het punt dat mensen soms niet durven toegeven fan te zijn, 
uit angst hierom bespot te worden. Waarom inspireren deze fans zulke 
haatgevoelens? Waarom worden jonge vrouwen bespot, bespuugd en 

belachelijk gemaakt wegens hetzelfde enthousiasme dat bewonderd 
en genormaliseerd wordt als het mannen betreft? Om dit te ontdek-
ken, moeten we eerst duiken in de geschiedenis van het beeld van 
vrouwelijke gevoelens en uitingen – waaronder enthousiasme en me-
lancholie – die gekenmerkt worden door een patriarchale blik.

Die typische vrouwelijke kwaaltjes
Als je ooit het verhaal The Yellow Wallpaper van Charlotte Perkins 
Gilman hebt gelezen, weet je vast dat het gebaseerd is op de erva-
ringen van Gilman zelf, die gediagnosticeerd werd door een man-
nelijke dokter genaamd Silas Weir Mitchell. Hij schreef haar een 
behandeling van pure rust voor: ze mocht alleen op bed liggen en 
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Als we de achttiende-eeuwse dokter mogen geloven, is een vrouw zwak op mentaal 
en fysiek gebied én eerder vatbaar voor mentale kwaaltjes. Ook is ze beïnvloedbaar 

en altijd schuldig aan iets: of ze is te uitgesproken of te timide. Deze beschrijving 
klinkt waarschijnlijk veel vrouwen in de eenentwintigste eeuw bekend in de oren. 

Moeten we ons niet afvragen of er wel iets is veranderd aan de mindset over 
vrouwen en hun gevoelens, uitingen en mentale gezondheid?

Tekst /// Elke Cremers    Beeld /// Katja Schraag

verder niets doen. Deze behandeling was allesbehalve behulpzaam, 
want Gilman werd niet serieus genomen; dit terwijl ze leed aan een 
postnatale depressie.  Haar ziekte werd afgedaan als een ‘vrouwelijk 
kwaaltje’. Dit was normaal in de tijd van Gilman: vrouwen werden ge-

zien als ‘hysterisch’ en ‘nerveus’ van aard, waardoor hun problemen 
vaak werden gecategoriseerd als typisch voor hun sekse. De mentale 
gezondheid van vrouwen, net als hun gevoelens en uitingen, waren 
zaken die mannen definieerden. Hierdoor ontstond er een specifiek 
beeld over wat gewenst en ongewenst gedrag van vrouwen omvatte. 
Dit beeld was niet alleen een manier om ‘vrouwenkwaaltjes’ te ca-
tegoriseren, maar ook een manier om ongewenst vrouwengedrag in 

toom te houden. Vrouwen die afweken van de norm – de plichtsge-
trouwe, stille echtgenote – werden gestraft. Deze vrouwen werden 
gezien als ‘hysterisch’, oftewel gek, gestoord, krankzinnig; hoe je het 
ook wilt noemen. Hysterie werd vaak gerelateerd aan het seksleven 
van vrouwen, en dan uiteraard aan het ontbreken ervan in een hu-
welijk. Dit idee ontstond al in de tijden van de Grieken, waar Plato 
schreef over hysterie alsof het voortkwam uit het feit dat de baar-
moeder melancholisch en ongelukkig was wanneer deze niet ver-
enigd werd met ‘het mannelijke’. Zowel Hippocrates als Aristoteles 
was het met hem eens. Hippocrates was tevens de eerste die gebruik-
maakte van de term hysterie; hij geloofde dat de ziekte voortkwam 
uit de baarmoeder (‘hysteron’). Hysterie werd dus onlosmakelijk 
verbonden aan vrouwen en specifiek vrouwelijke gevoelens zoals 
lust of het ontbreken daarvan. Een hysterische vrouw was een onge-
lukkige vrouw, aldus de man oftewel ‘de expert’. 

Buig voor het patriarchaat!
Van de middeleeuwen tot ver in de vroegmoderne tijd werd het als 
normaal gezien om hysterie tegen te gaan door het onderhouden van 
een regelmatig seksleven met de echtgenoot. Het ontbreken van een 
huwelijk werd daarom ook gezien als een van de grootste redenen 
waarom vrouwen ongelukkig en ziek zouden zijn. Vrouwen die af-
weken van de norm in de maatschappij, zoals nonnen of weduwen, 
hadden gegarandeerd last van deze kwalen. 

Een hysterische vrouw 
was een ongelukkige 
vrouw, aldus de man 
oftewel ‘de expert’

Kunnen ze niet gewoon 
even ‘normaal’ doen?



W ist je dat het gecancelde Songfestival Rotterdam zo’n 6,7 miljoen euro heeft gekost? Afge-
zien van dit weggegooide geld, is het natuurlijk ontzettend jammer dat we een jaar moeten 
wachten tot we ons mooie kikkerlandje aan de rest van Europa mogen tonen, maar niet 

getreurd! Want wist je dat ondanks het feit dat alle ingezonden Songfestivalnummers ongeldig zijn 
verklaard en er zoals gewoonlijk veel rotzooi tussen de inzendingen zat, er ook een paar Songfestival-
pareltjes waren dit jaar?    

Eén van die pareltjes is de Bulgaarse inzending ‘Tears Getting Sober’, die – als we de bookmakers moe-
ten geloven – de grote prijs in de wacht had gesleept dit jaar. Op Billie Eilish-achtige zwevende en zachte 
melodieën met een schattig koortje op de achtergrond, zingt de Bulgaarse Victoria niet over zout, maar 
over ‘sugar in my wounds.’ Best beeldend voor een songfestivalnummertje. Als het alleen om de looks 
zou draaien, had het modellenhoofdje van Frankrijk, Tom Leeb, ongetwijfeld gezegevierd dit jaar. Zijn 
bitterzoete nummer ‘Mon alliée’ is mooi, maar was beter geweest in volledig Frans. Het irritant Engelse 
‘you are, you are’ is een nogal slechte poging nog catchy te klinken. 

Ondanks dat er nogal wat onrust heerste onder de Tsjechen over de uitvoering van hun inzending ‘Ke-
mama’ – de half Tsjechische, half Angolese popzanger Benny Cristo veranderde namelijk zijn al eerder 
uitgebrachte nummer naar een ‘African Revamp’ vol afleidende gitaren – is dit toch wel het lekkerste 
nummer van alle inzendingen. Het voornamelijk poppy nummer onderscheidt zich door het vleugje 
reggae en de vrolijke, zomerse en dansbare beats. 

Met zijn 38 jaar is de Litouwse zanger en toetsenist Vaidotas Valiukevičius een van de oudjes van het 
festival. Afgezien van zijn stuntelige, soms lachwekkende Engelse uitspraak, is het nummer van zijn 
band The Roop verrassend goed. Hoewel dit grotendeels te danken is aan de goede productie van het 
up-beat nummer vol rustige coupletten en een paar originele instrumentale intermezzo’s tussendoor, 
voegt de diepe, hese, misschien niet meest zuivere stem van het festival veel toe aan de kracht van dit 
nummer. 

Ieder jaar wordt het aantal landen dat in eigen taal zingt steeds kleiner, en lijken Engelse overgepro-
duceerde schreeuwnummers met matige teksten de boventoon te voeren. Zoals ‘SUPERG!RL’ van de 
Utrechtse Stefania die dit jaar alhoewel nooit in het land zelf te hebben gewoond, met haar Griekse 
roots Griekenland zou representeren. Of het hoofdpijngevende Georgische ‘Take Me As I Am’ van zan-
ger Tornike Kipiani, die zo hard schreeuwt dat je het liefst direct al je ramen inslaat. De Portugese bal-
lad ‘Medo De Sentir’ van zangeres Elisa is daarom een verademing tussen al dit popgeweld. Elisa zingt 
onder begeleiding van rustige pianotonen en met hoorbaar veel gevoel en inlevingsvermogen. Iets wat 
volgend jaar meer landen van mij mogen doen. 

Jammer genoeg hebben we de live-uitvoeringen van deze vergeten Songfestivalnummers niet mogen 
aanschouwen en zullen we een jaar moeten wachten tot de gekke outfits, showattributen en hupsende 
dansers en danseressen weer uit de kast worden getrokken. 
Misschien heb ik nog wel het meeste medelijden met onze Lenny Kurh. De zangeres die met ‘De Trou-
badour’ het festival in 1969 won, zou dit jaar eindelijk weer mogen zingen voor miljoenen Europeanen 
met een gastoptreden. Hopelijk zien we Lenny volgend jaar alsnog al ‘La la la la la’-zingend met een 
basgitaar in een rode pailletten jurk schitteren op het podium van Ahoy. Ik kan niet wachten. 
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ACHTERGROND

In de achttiende en negentiende eeuw werd hysterie pas gekoppeld 
aan het brein; dit betekende dat het steeds vaker gezien werd als een 
psychologische aandoening in plaats van een fysieke. Terugkerend 
in deze vogelvlucht door de geschiedenis van hysterie, is dat deze 
zogenaamde ‘vrouwelijke’ aandoening gedefinieerd werd door man-
nen. Door de diagnose hysterie, maar ook andere diagnoses zoals die 
van Charlotte Perkins Gilman, werden vrouwen in een hokje geduwd. 
Deze vrouwen werden een norm opgelegd die ze moesten naleven, 
anders werden ze afgeschreven en opgesloten in hun eigen huis, 
of, in het ergste geval, een ‘gekkenhuis’. Dit gebeurde voornamelijk 
met vrouwen die uitgesproken meningen hadden, en ‘onhandelbaar’ 
waren in het patriarchaat. In dit laatste geval werden vrouwen gru-
welijke behandelingen opgelegd: van schoktherapie tot, in het ergste 
geval, het verwijderen van de baarmoeder. 

Gelukkig zijn deze praktijken anno 2020 niet meer terug te vinden 
in medische instituties. Het aantal diagnoses nam af in de twintigste 
eeuw en werd uiteindelijk wetenschappelijk ontkent: hysterie werd 
uit de medische wereld verbannen. Nieuwe theorieën konden niet 
goed onderbouwd worden met specifieke symptomen, waardoor 
hysterie als ziekte zijn geloofwaardigheid verloor. Uiteraard hielp de 
opkomst van het feminisme tijdens de strijd voor het vrouwenkies-
recht ook bij het ontkrachten van hysterie en de patriarchale manier 
van diagnosticeren. In 1980 werd de term daarom geclaimd door 
feministen en geherdefinieerd als een manier voor vroegmoderne 
vrouwen om te rebelleren tegen het patriarchaat. Feministische his-
torici, zoals Sander L. Gilman en Elaine Showalter, beargumenteren 
dat hysterie een gevolg is van het onderdrukken van vrouwen en niet 
veroorzaakt wordt door hun lichaam of geest.

De moderne onderdrukking
Maar hoe zit het dan vandaag de dag met het definiëren van de gevoe-
lens en uitingen van vrouwen? Hoewel hysterie al een tijd in de ban is 
gedaan en vrouwen op papier evenveel rechten hebben als mannen 
– behalve gelijk loon, helaas – is het nog steeds zo dat de maatschap-
pij bepaalde stereotypische negatieve kenmerken koppelt aan de 
vrouw. Huilen is bijvoorbeeld typisch vrouwelijk en als mannen het 
wagen een traantje te laten, klinkt het: Échte mannen huilen niet. Al-
leen vrouwen kunnen ‘hysterisch’ doen, door overenthousiast te re-
ageren, te gillen, te schreeuwen of zelfs te huilen. Wanneer dezelfde 

uitingen door mannen worden uitgevoerd, is het een demonstratie 
van hun passie. Plotseling is het mooi om te zien hoe deze mannen 
hun emoties tonen. Hun gejuich bij een goal van hun favoriete voet-
balclub, of hun geschreeuw bij het zien van hun favoriete rockband, 
is volkomen logisch. Het is toch normaal om blij te worden bij het 
zien van succes? Of bij het zien van iets waar je gelukkig van wordt?
Het is volkomen normaal. Tot een jonge vrouw het doet. Wanneer 
vrouwen hun enthousiasme uiten voor hun favoriete band of muzi-
kant (uiteraard vaak gelabeld als boyband) – dat is nu eenmaal vaak 
het geval – worden ze neergezet als domme, hysterische tieners. Kun-
nen ze niet wat minder hard schreeuwen? Kunnen ze zich eens wat 
minder overdreven gedragen? Kunnen ze niet gewoon even ‘normaal’ 
doen? Dit zijn een aantal uitspraken die bijna altijd volgen op een ar-
tikel over de fans van bijvoorbeeld BTS. Wanneer deze fans twee da-
gen lang in de rij staan en blijven kamperen voor hun favoriete band, 
worden ze weggezet als absurd. Dit terwijl opmerkingen uitblijven 
wanneer mannen van middelbare leeftijd dagenlang kamperen om 
The Rolling Stones te zien. Het laat zien dat er een verschil in toon is 
wanneer we het hebben over mannelijk en vrouwelijk enthousiasme. 
Vrouwelijk enthousiasme komt veel vaker in een negatief daglicht te 
staan. Vrouwelijk enthousiasme is een stereotype.

Het eeuwige gevecht van de vrouw
Vrouwen zijn eigenlijk altijd schuldig aan iets. Wanneer ze gillen en 
huilen van blijdschap zijn ze hysterisch. Wanneer ze stil en bedacht-
zaam zijn, zijn ze te onderdanig. Wanneer ze hun mening luid verkon-
digen, zijn ze te assertief of een bitch. Vrouwen kunnen het eigenlijk 
nooit goed doen. En waarom? Omdat ze vaak veel harder beoordeeld 
worden dan mannen. Dat is niet alleen te zien in de geschiedenis van 
de hysterie, maar ook in andere facetten van de maatschappij. Denk 
maar eens aan Meghan Markle, die door de Britten in de grond werd 
geboord vanwege haar ‘ongepaste’ gedrag. Dit terwijl prins Harry ei-
genlijk bekendstaat om zijn buitensporige gedrag, inclusief affaires, 
kwetsende verkleedpartijtjes en vechtpartijen. Wordt dit hem iede-
re dag kwalijk genomen? Niet echt. Waar Meghan dagelijks aan de 
schandpaal werd genageld in de media – en eigenlijk nog steeds – on-
dervond Harry kortstondige berispingen die daarna weer uit de bla-
den verdwenen. Zijn gedrag werd minder hard gestraft dan dat van 
Meghan, en dat terwijl Meghan’s gedrag allesbehalve ongepast was. 

Vrouwen hebben door de eeuwen heen vele manieren van onder-
drukking moeten ondergaan; voornamelijk door toedoen van man-
nen. Hoewel het patriarchaat minder voelbaar is dan vroeger en 
vrouwen meer rechten hebben dan ooit, is het duidelijk dat de strijd 
voor vrouwen nooit over is. Vrouwen mogen dan ook niet de strijdbijl 
begraven. Hun gedrag, gevoelens en uitingen worden nog altijd als 
negatiever gezien en harder bestraft dan die van mannen. Hoewel de 
‘vrouwenkwaaltjes’ van vroeger zijn verdwenen, is de mindset over 
‘typische’ vrouwelijkheid en alles wat daarbij komt kijken nog steeds 
hardnekkig aanwezig in onze maatschappij. Gelukkig zijn er heel veel 
vrouwen én mannen die deze mindset proberen te doorbreken. Zij 
weten dat er één onontkoombaar gegeven is dat de wereld draaiende 
houdt: The Future is Female. 

Mei 2020

Vrouwen kunnen het  
eigenlijk nooit goed doen



PROZA

Samen
‘Er zijn twee soorten mensen in deze wereld,’ fluistert ze. ‘Mensen zoals zij en mensen zoals wij.’ 
‘Mensen die alleen zijn?’ 
‘Precies,’ antwoordt ze. ‘En mensen die met z’n tweeën zijn, zoals wij.’
Ik ben hier nog nooit geweest. Het is anders wanneer ze me erover vertelt, over haar huis, haar partner, 
haar leven. Dat voelt ver weg. Het zelf zien, het zelf meemaken, doet meer met me dan ik had verwacht.
‘Ik weet dat het vandaag eigenlijk jouw dag is, dus –’
Een schaduw valt over me en ik slik mijn laatste woorden in.
‘Tegen wie praat je, lieverd?’ Een man. Heeft hij het tegen mij? 
Een kus op de wang, hij knijpt in mijn schouder. Wie?
‘Je partner, Ron. Je houdt van hem.’ Ze fluistert de herinnering in mijn oor. Hoe ze elkaar hebben 
ontmoet, in de supermarkt, dat het liefde op het eerste gezicht was zo bij de eieren. Ik herinner het me 
als een vage droom: ik was erbij en toch ook niet.
Mensen zoals zij en mensen zoals wij.
Ze vertelt me hoe verliefd ik op hem ben en ik geef hem mijn breedste glimlach, zoals ik al vele malen 
eerder heb gedaan. Wanneer hij naast me komt zitten, leg ik mijn hoofd op zijn schouder. Ze is tevreden, 
ik doe het goed.
Hij is knap, maar ik had niet anders van haar verwacht.
‘Niemand, schat,’ antwoord ik. ‘Niemand.’ 
Het is niet mijn dag, maar ik ben blij dat ze me deze kans geeft. Ze glimlacht en ik ook.

Tekst /// Danielle Kliwon
Beeld /// Winonah van den Bosch


