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De periode waar we met z’n allen halsreikend naar uit keken, 
waarin ‘mogen’ in plaats van ‘moeten’ centraal staat en 
waarin we ons normale leventje beetje bij beetje oppakken, 

heeft zich eindelijk aangediend. Wat vanzelfsprekend was, voelt weer 
als bijzonder. Een klein, maar tegelijk groot plezier: dansen tot het 
ochtendlicht, zonder al te veel gehannes een publieke ruimte betreden, 
een biertje na tienen tijdens een festival of feestje, ongedwongen 
met een groep vrienden samen zijn, of simpele smalltalk met een 
vreemde. Oude gewoontes, zoals iets te diep in het glaasje kijken of 
net te lang doorfeesten, sluipen er terug in, maar nemen we voor lief. 
Want we mogen weer jong zijn en laten ons niet meer tegenhouden! 

We maken een sociale inhaalslag en treden deze zomer buiten de 
eigen bubbel. Uit onze eigen hoofden, uit de kwellende stilte en uit 
de onzekerheid, op weg naar rumoerige plekken gevuld met (on)
bekende gezichten. Met de zomer voor de deur nemen we, hopelijk 
voorgoed, afscheid van het abnormale normaal. Ook Babel neemt 
afscheid met alweer het laatste nummer van deze 29e jaargang. 
Een bijzonder nummer waarin we het samen zijn en de kracht van 
de groep centraal hebben staan. Want dat je als groep sterker staat 
dan alleen, blijkt uit het interview dat Sofia deze maand hield met 
‘Collectief Het Paradijs’. Al ‘oerschreeuwend’ maakt dit negenkoppige 
mimegezelschap vanuit hun gloednieuwe loods in Amsterdam 
succesvolle absurdistische theatervoorstellingen. Daarnaast neemt 
Lucas je in een kort verhaal mee naar die ene snikhete dag in juni 
vorig jaar op de Dam, waar verbinding en verbroedering overheersten. 
Tammie verwoordt daarentegen de keerzijde van het groepsgevoel – 
het alom bekende FOMO – in een persoonlijk geschreven Mokum, en 
Teske laat in een essay zien hoe rijk en invloedrijk de geschiedenis van 
queer-mode is. 

Met dankbaarheid en enorm veel trots sluiten we met dit nummer een 
bewogen jaar af. Hoewel het eindeloze videovergaderen, het opnieuw 
moeten verlagen van onze oplage en het beperkte fysieke contact met 
de redactie vaak frustrerend en belemmerend was, maakten we Babel 
elke maand met onwijs veel plezier. Dit had natuurlijk nooit gekund 
zonder onze gedreven en schrijflustige redacteuren, getalenteerde 
en creatieve beeldmakers en immer scherpzinnige eindredacteuren. 
Dank voor jullie tomeloze inzet en harde werk, jullie waren onmisbaar! 

Een kersverse hoofdredactie treedt in september in onze voetsporen, 
maar voor nu, voor de laatste keer: veel leesplezier!
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Zo stelt Plessner dat je de overeenkomst 
Leib-Körper voortdurend moet hervinden 
per situatie. 

Lachen en wenen
‘Lachen en wenen’ zijn voor Plessner geen  
emotionele expressievormen. Lachen impli-
ceert niet noodzakelijk dat de persoon dol- 
blij is en wenen impliceert niet noodzakelijk 
dat de persoon droevig is. Denk maar aan de 
basale voorbeelden waarbij je een gênant 
moment weglacht of wanneer je huilt van 
vreugde als je iemand na lange tijd terug-
ziet. Dit is om aan te geven dat lachen en 
wenen intrinsiek geen expressieve waarden 
hebben. Toch moet wel erkend worden, wat 
Plessner ook doet, dat lachen en wenen cul-
turele connotaties hebben verworven. 

Lachen en wenen zijn geen talige  
uitdrukkingen, gestes of uitdrukkings-
bewegingen. Het is geen taal omdat Plessner 
stelt dat taal een ‘instrument’ is om te 
communiceren. Je communiceert via de 
taal, wat een communicatiesysteem is dat 
onafhankelijk van jou bestaat. Tevens is de 
talige inhoud niet direct radicaal verbonden 
met de huidige situatie. Jij kan bijvoorbeeld 
met iemand praten over het rooms-
katholicisme tijdens de vijftiende eeuw, 
wat geen betrekking heeft tot jouw actuele 
situering in de wereld. Daarbij zijn lachen 
en wenen fenomenen die niet door cultuur 
of regio bepaald zijn: het zijn universele 
elementen van de menselijke conditie. 

Het is daarnaast ook geen geste of gebaar, 
want zo stelt Plessner dat een gebaar in 
principe ook talig is en de betekenis ervan is 
vastgesteld buiten jou om. Jouw opgestoken 
middenvinger heeft betekenis omwille van 
het gebaar an sich. Oprecht lachen en we-
nen hebben ook een compulsieve aard: ze 
zijn onbedwingbaar en niet intentioneel zo-
als een gebaar. Lachen en wenen hebben een 
gebrek aan betekenis. Uit de lichamelijkheid 
alleen van lachen of wenen kan je niet uit-
maken of die persoon droevig, nostalgisch, 
angstig of wat dan ook is: het zijn geen re-
presentatieve symbolen.

Tot slot zijn lachen en wenen ook geen uit-
drukkingsbewegingen. Een uitdrukkings-
beweging is zoals de mimiek: het geeft een 
directe weerspiegeling van het innerlijke 
emotionele rijk. Omdat het van binnen-
uit komt is de uitdrukkingsbeweging vaak 
moeilijk rechtlijnig aan een betekenis te 
koppelen. Zo is het mogelijk dat iemands 
lichamelijke uitdrukking droefenis uit-

straalt, terwijl hij of zij evengoed in een 
soort melancholische of nostalgische bui  
verkeert; hoe dan ook betekent de uitdruk-
kingsbeweging iets in zichzelf. 

Nu wordt Plessner écht interessant. Waar 
velen zouden stellen dat lachen en wenen 
lichamelijke uitdrukkingsbewegingen zijn,  
reserveert Plessner voor deze ‘uitdruk-
kingsbewegingen’ een ‘unieke genus van 
expressie’. Uitdrukkingsbewegingen wor-
den van binnenuit veroorzaakt en geven een 
houding weer: zij illustreren het vergelijk 
in de Leib-Körper relatie - de excentrische 
positie van de mens is in ‘balans’. Lachen en 
wenen worden daarentegen buiten het li-
chaam veroorzaakt. Daar waar je niet langer 

weet welke houding aan te nemen of welke 
uitgesproken emotie te voelen naar aanlei-
ding van een situatie, verval je in lachen of 
wenen. 

Laten we teruggaan naar het voorbeeld van 
je vriendin met haar dode kat. In deze situ-
atie wist je de positie in te nemen waar je 
de ander troostte en de uitdrukkingsbewe-
ging van medeleven belichaamde. Maak van 
deze situatie nu de situatie waar een fami-
lielid komt vertellen dat jouw kat is over-
leden. Initieel zou je denken dat de tranen 
de tranen van verdriet zijn, en in tweede 
instantie zal het ongetwijfeld zo zijn dat 
je miserabel voelt. Toch zou Plessner stel-
len dat het wenen niet de uitdrukking van 
droefenis is, maar primair de uitdrukking 
dat je niet langer iets kan uitdrukken. Het 
gebeurt evengoed dat mensen beginnen te 
lachen, of half-lachen en half-huilen, wan-
neer ze datzelfde nieuws te horen krijgen. Je 
weet je als persoon niet langer te positione-
ren in de wereld. Je levende lichaam wordt 
overweldigd door de situatie en zodoende 
verlies je de controle over je lichaam als 
ding. De excentrische positie van een per-
soon scheurt, raakt gedesorganiseerd en 
capituleert in lachen of huilen. Wanneer je 
lichaam capituleert of het getij van de tegen-
woordige situatie overmant je, verlies je als 
excentrisch gepositioneerde mens het heft 
uit handen en bereik je de limieten van jouw 
menselijk gedrag. Het enige waar lachen en 
wenen dan in wezen van getuigen, is het ge-
geven dat je niet langer op een situatie kan 
antwoorden. Hoe surreëel het ook kan lijken 
wanneer iemand bij een bepaalde situatie 
begint te lachen of huilen, zal deze persoon 
de situatie dusdanig ervaren dat hij binnen 
zijn arsenaal van gedragingen geen moge-
lijk antwoord meer heeft en met het lachen  
of huilen de limieten van zijn gedrag 
indiceert. 

Als je voortaan iemand ziet lachen of huilen, 
zal je weten dat dit niet per se indicaties zijn 
van droefenis of vreugde, evenzo zal je 
vervolgens het begrip koesteren dat iemand 
bij een afgrijselijke situatie ook tot lachen 
kan vervallen. Voor Plessner zijn lachen en 
wenen een vorm van temporeel escapisme: 
je levende lichaam trekt zich terug uit de 
poging een vergelijk te hervinden in de Leib-
Körper relatie. Je trekt je terug uit de 
situatie, want je bent niet langer in staat om 
jezelf een houding aan te meten: je verliest 
je lichaam in het lachen of het huilen en je 
hebt de limiet van je gedrag bereikt. 

In de filosofische antropologie is de  
menselijke conditie het hoofdonder-
werp. Sinds de mens geseculariseerd 

samenleeft en de natuurwetenschappen 
een enorme ontwikkeling hebben doorge-
maakt, wordt er eigenlijk geen oorspron-
kelijke conditio humana meer toegekend 
aan de mens. Voorheen kwam de zingeving 
en menselijke essentie voort uit religieuze 
of mythische doctrines. De filosofische an-
tropologie daarentegen onderzoekt hoe het 
is om heden ten dage een mens te zijn – zon-
der een normatief kader binnen handbereik 
te houden of een natuurlijke instelling te 
veronderstellen. 

Helmuth Plessner (1892-1985) was een van 
de voornaamste voorstanders van de filoso-
fische antropologie, een leer die is beïnvloed 
door de fenomenologische en existentialis-
tische filosofie. Vanzelfsprekend staat de 
mens centraal in zijn werk. Wat Plessner 
echter kenmerkt en uniek maakt, is de po-
sitie die hij toekent aan het menselijke be-
staan tegenover de bestaanswijze van die-
ren. Hij draagt een theorie aan omtrent de 
positie van het menselijke bestaan, en in zijn 
werk Lachen und Weinen. Eine Untersuchung 
nach den Grenzen menschlichen Verhaltens 
(1941) beschrijft hij specifiek de limieten 
van die menselijke positie.

De excentrische positie
Wanneer het aankomt op levende wezens 
in het algemeen maakt Plessner een onder-
scheid tussen het levende lichaam (Leib) 

en het lichaam als ding (Körper). De mens, 
maar ook het dier, is een levend lichaam 
op de manier dat zijn bestaan compleet 
belichaamd is en er dus geen ‘geestelijke 
substantie’ bestaat, zoals René Descartes 
beweerde. Tegelijkertijd heeft de mens een 
lichaam op de manier dat het lichaam hem 
tot een positie in de wereld verplicht. Het is 
dus voor mens en dier de bedoeling dat deze 
Leib-Körper intact blijft, dat de twee compo-
nenten in overeenkomst zijn. Of in andere 
woorden dat het Körper meebeweegt met 
het Leib, en dat het Leib iets aanvangt met 
het Körper. 

In het onderscheid tussen mens en dier vind 
je meer verduidelijking over de menselijke 
positie. Een dier is namelijk ook veroordeeld 
tot een bestaan waarin het zijn lichaam is en 
heeft, toch is de vorm van de overeenstem-
ming in Leib-Körper bij het dier louter per-
formatief en op een wijze die onmiddellijk 
bij zijn soort past. Je kan dus stellen dat de 
dierlijke conditie ingesteld is op zijn natuur. 
Kijk bijvoorbeeld naar een vogel die van-
uit zijn natuurlijke instelling een prachtige 
paringsdans doet of een hond die begint te 
blaffen naar een indringer. Deze positie van 
het dier heet ook wel de centrische positie, 
omdat het (Leib) zich niet los kan maken 
van zijn natuurlijke nabijheid (Körper) en 
altijd het centrum zal uitmaken van zijn 
leefwereld of milieu. De Leib-Körper ver-
houding zal nooit op existentieel niveau 
bezwijken: het weet altijd te antwoorden op 
een situatie. 

De menselijke conditie daarentegen wordt 
bepaald door een excentrische positie. Jouw 
bestaan als mens wordt niet gestuurd door 
een natuurlijke instelling en het Leib ligt 
niet altijd centrisch besloten in het Körper. 
Veeleer schijn je, volgens Plessner, gedoemd 
te zijn je lichaam als ding in elke situatie zelf-
standig te moeten betrekken tot het levende 
lichaam dat je zelf bent. Dit komt omdat je 
Leib als het ware ‘gevangen’ zit in je Körper. 
Beeld je een situatie in waar een vriendin 
komt melden dat haar kat is gestorven. Als 
het goed is zal jouw antwoord op deze si-
tuatie er waarschijnlijk als volgt uitzien: je 
probeert haar te troosten. Je bevindt je dus 
in een nieuwe situatie op het moment dat je 
vriendin dit komt melden. Enerzijds op de 
fysische manier: je lichaam is tijdruimtelijk 
anders gesitueerd; anderzijds op een ma-
nier waar je als zelfstandig persoon nog een 
houding dient aan te nemen in deze nieuwe 
situatie. Het verschil met een dier is dat het 
vanuit zijn instinct zal antwoorden op een 
nieuwe situatie. De mens daarentegen is 
geen instinctief gedreven wezen maar moet 
eigenhandig een positie innemen in deze si-
tuatie. Wat het misschien duidelijker maakt 
is de benadering vanuit het derde persoons-
perspectief. Stel je komt binnen in de keu-
ken van je studentenflat en er zit iemand 
aan tafel. Het lichaam dat daar zit wordt pas 
een persoon op het moment dat hij of zij 
zich opnieuw schikt in deze nieuwe situatie 
waar jij binnenkomt. De homp vlees wordt 
een mens wanneer het antwoordt op deze 
nieuwe situatie, hoe basaal dat ook mag zijn. 

IN DE GEEST VAN
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Helmuth Plessner en 
de limieten van het 
menselijke gedrag
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Voor de rubriek ‘In de geest van’ onderzoeken onze redacteuren elke maand het 
gedachtegoed en leven van een opvallende geesteswetenschapper. Deze maand 

dompelt Jens zich onder in het gedachtegoed van de filosofische antropoloog 
Helmuth Plessner, die lachen en huilen niet beschouwt als emotionele expressies 

maar eerder markeert als de limieten van het menselijke gedrag.
Tekst /// Jens Rummens    Beeld /// Fieke de Groot



Deze maand zoekt Babel het paradijs op. Ik interviewde Het Collectief 
Het Paradijs dat, bestaand uit zeven mimers, voorstellingen maakt over de 
absurditeit van het dagelijkse. De zeven jongens trekken mensen aan met 

hun eclectische verbeeldingskracht en zien het theater als ontmoetingsplek 
voor verhalen, rumoer en als bouwplaats voor een nog absurdere planeet. 

Ik sprak met drie atomen van Het Paradijs: Vincent, Ivar en Luuk!
Tekst /// Sofia de Valk    Beeld /// Juliëtte de Groot
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D e adem die ze de zaal in lieten ron-
ken, het geklets van de lijven te-
gen de linoleumvloer, de energie 

die zichzelf steeds weer deed opzwepen en 
de lichamen die alle hoeken van de ruimte 
in elke mogelijke beweging probeerden te 
bewonen. Ik was direct verkocht. Dat was in 
2014, toen ik als gewillig theatermaker een 
les bijwoonde van de eerstejaars studenten 
van de Opleiding Mime aan de Academie 
voor Theater en Dans. De klas telde acht 
mannen en één vrouw en werd begeleid 
door één van de grootmeesteressen van de 
mime, Karina Holla. In 2018 studeerden zij 
af met hun voorstelling Paradijsvertraging, 
dat niet alleen een zwetend succes was, 
maar dat ook het vermoeden deed beves-
tigen dat de negen verschillende karakters 
die vier jaar als hechte klas de theaterruimte 
hadden ontdekt, zouden blijven samenwer-
ken en onderzoeken. Ze vormden Collectief 
Het Paradijs, waarmee ze als evenwaardige 
mimespelers energie en diverse theater-
voorstellingen maken en andere vormen 
van verbinding zoeken tussen mensen, de 
absurditeiten van alledag en mogelijkheden 
die wellicht nu nog buitenaards lijken. Ik 
tref ze op hun nieuwe locatie, waar ze sinds 
twee maanden zijn ingetrokken. Een gigan-
tische loods, waar ze samen met een ander 
collectief, Kat op het Spek, een broedplaats 
kweken voor ontmoetingen tussen gesprek-
ken, cultuur en binnenkort waarschijnlijk 
zelfgebrouwen ‘Paradijsbier’.

Een collectief van 
hemellichamen
Vincent en Luuk nemen mij mee voor een 
snelle rondleiding door hun nieuwe plek, 
en trekken mij binnen vijf minuten vol trots 
van de ene naar de andere ruimte, waar 

licht, troep en vooral een grootse sfeer is te 
beleven. Ivar zet ondertussen koffie, waarna 
we in hun hippe kantoor met planten en 
een bakstenen muur toch maar heel seri-
eus plaatsnemen. ‘Nu word ik toch wel een 
beetje zenuwachtig’, zegt Vincent, en Luuk en 
Ivar stemmen daarmee in. Dat is de tweede 
karakterschets binnen tien minuten; do-
lenthousiast èn oprecht. 

De jongens zijn speels, vinden graag de din-
gen uit die ze nog niet kenden of die anderen 
als onmogelijk beschouwen. Anderzijds heb-
ben ze ook een serieus streven de wereld tot 
een betere plek te maken. Zowel door hun 

mime-achtergrond als door hun collectieve 
werkvorm voegen ze iets toe aan de algeme-
ne sociale ruimte. Wanneer Ivar bijvoorbeeld 
lesgeeft aan jongeren, zoomt hij vaak in op 
de betekenis van een collectieve werkwijze. 
‘Ik laat ze vaak opzoeken op Google wat een 
collectief is en daar staat letterlijk “een groep 
mensen die hetzelfde doel nastreeft”. Wij 
weten dat we allemaal in ieder geval één ge-
deeld doel hebben en dat is een mooie voor-
stelling maken, of iets anders goeds teweeg-
brengen.’ Vincent: ‘Binnen ons collectief zijn 
we eigenlijk allemaal speler, als solo-mimers 
maken we hele andere dingen. Ons collectief 
maakt gebruik van al die persoonlijke unieke 
krachten; het is als een soort samenkomst 
van onderdelen.’ Dit begint altijd met één 
klein atoompje van een mogelijk concept. Ze 
hebben dit de ‘Oerschreeuw’ genoemd. In het 
spelen en nadenken legt één iemand plots 
een idee op tafel, vaak in een niet-vanzelf-
sprekende context, waarop een stilte volgt, 
een spanning van vraagtekens en dan een 
collectieve zucht waarin bij iedereen tegelijk 
het lampje aangaat. De drie mimers imiteren 
tegelijk de geschetste situatie en eindigen 
met een gezamenlijke: ‘Wow, jaaaaa, dat is 
het.’

‘Zo zien wij het idee van een collectief, alle 
bouwstenen trekken naar elkaar toe’, zegt 
Luuk. De twee anderen knikken instem-
mend, alhoewel dit niet altijd vanzelf gaat. 
‘We zoeken het ook heel bewust zo op’, stelt 
Ivar. ‘Het is nooit gewild dat één iemand een 
voorstelling bedenkt en de rest daar zomaar 
aan meedoet. We trekken naar elkaar toe, 
gooien allemaal ideeën en beelden in, waarna 
we bewust gaan stapelen. En daar leren we 
ook constant van.’ Dit leren behoeft een be-
paald vertrouwen in de ander. ‘Het komt echt 
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Collectief Het Paradijs 
verzamelt vallende sterren

Dat is zo’n 
moment waar 
ik mij besef dat 
ik op de groep 
moet kunnen 
vertrouwen 
en “ja” moet 
durven zeggen
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hun ideeën moesten laten beschijnen, be-
schouwen ze het spanningsveld hiervan in 
hun huidige maken en spelen als één van de 
meest waardevolle opdrachten die gewaar-
borgd moet worden. Ivar vertelt: ‘We hebben 
ook binnen het collectief afgesproken dat we 
aan elkaar verplicht zijn om af en toe met de 
vuist op tafel te slaan. Dus iedere speler, iede-
re maker, maar ook iedereen die van buitenaf 
periodes met ons werkt, heeft het recht en 
daarmee ook de noodzaak om met zijn vuist 
letterlijk op de tafel te slaan en te zeggen hoe 
hij/zij denkt dat het moet, of wat volgens 
hem/haar van groot belang is.’ 

Als collectief, waarin de hiërarchische 
verhoudingen qua artistieke bijdragen zijn 
achtergelaten, is er een zeker verlangen 
om ook geen eindregisseur meer hoeven te 
betrekken, of om niets meer uit handen te 
geven aan een ingeschoven artistiek leider. 
‘Het is nog altijd een hele zoektocht om die 
samenwerking aan te gaan’, legt Luuk uit. 
Soms voelt het alsof we iets veel te veel uit 
handen hebben gegeven, en we het moeilijk 
naar ons eigen persoon kunnen herleiden. 
Anderzijds komt het ook voor dat we denken: 
“Ah shit, hadden we maar meer aan andere 
handen uitgeleend”. Daarom werkt het tot 
nu toe het beste wanneer iemand tijdelijk 
echt een extra lid wordt van het collectief, 
maar met een helderder kader wat betreft 
welke momenten hij/zij aanwezig is.’ Zo 
heeft regisseur Ko van de Bosch bijvoorbeeld 
onder andere de eindregie gedaan van 
Paradijsvertraging. ‘Maar daarvoor hebben 
we echt een toonmoment, waarbij wij laten 
zien wat we tot dan toe hebben gemaakt en hij 
ons feedback geeft. Daarna gaan wij weer aan 
de slag met zijn observaties en aanwijzingen.’ 
Zo blijkt ook dat wanneer Van den Bosch 
de zeven (ooit negen) hemellichamen heeft 
gepolijst, zij zelf het afgewerkte stuk weer in 
hún banen trekken en de eindregie nogmaals 
zelf redigeren. 

Dat ze hun paradijselijke collectief hiermee 
ontoegankelijk maken is echter verre van 
waar. Ze delen het liefst aan een lange tafel 
hun gewenste planeten; alleen is hun ver-
trekbasis gelegen in hun hemellichaam. Als 
verzameling van mimers lijken de scènes ge-
durende het proces fragmentarisch en afzon-
derlijk. Ze beginnen namelijk met wat alleen 
zij hebben zoals zij dat hebben: de ruimte en 
hun eigen lichamen. Bizar genoeg sluit dat 
aan bij de verhalen die ze ermee vertellen. 
Alsof het misverstand over wàt de theater-
vorm mime inhoudt, waarbij het vaak met 
panto mime wordt verward; een geschminkte 

man die slapsticked in een onzichtbare doos  
vastzit, voor eens en voor altijd de wereld uit 
kan. Voor de komende voorstelling trekken 
toevallig deze drie spelers, Ivar, Luuk en Vin-
cent, die zich ook graag een maker noemen, 
zich terug van de speelvloer. Ze proberen de 
regie in eigen handen te nemen, om te kijken 
of dat anders werkt. Tijdens het repeteren 
kunnen zij ook aan de zijlijn hun impulsen 
die op de vloer zouden ontstaan lichamelijk 
beleven. ‘Deze proberen we nu middels ver-
bale feedback als toeschouwende speler te 
delen’, zegt Vincent. Zij leggen uit dat hun 
streven naar een einddoel breder ligt dan 
het kader van spel, zoals het waarborgen van 
hun concept en relaties met anderen. Dat 
geldt niet altijd voor iedere andere speler. 
‘Dus zo toevallig is het ook weer niet,’ lacht 
Luuk zich er nog tussen, ‘dat juist wìj hier nu 
zitten. Maar dat is gewoon oké.’

De beweging van het 
universum
Met voorstellingen en andere projecten komt 
Collectief Het Paradijs iedere keer terug bij 
het thema over het herinrichten van de we-
reld. Zoals Luuk verklaart: ‘Dat is grappig 
genoeg niet eens echt zo bedacht, elke keer 
voelt het alsof we aan iets geheel anders be-
ginnen, maar komen we toch terug bij vragen 
als “wat zou een plek kunnen zijn?” of “hoe 
zou deze plaats veranderen als we de struc-
turen van een bepaald ‘iets’ resetten?” Met 
Paradijsvertraging draaide het plot bijvoor-
beeld om onze eigen planeet, over hoe de 
mens deze weer zou moeten opstarten, en 
hoe de mens daadwerkelijk met een apoca-
lyps zou omgaan.’ ‘Ja, en in de tweede versie 
van onze voorstelling Vormen van opdringe-

righeid onderzoeken we wat er zou gebeuren 
als we in de digitale wereld zouden kruipen, 
de wereld waarin de nieuwe plek zich geheel 
naar die obsessie heeft gevormd’, vult Ivar 
aan. ‘En ja, nú’, grijnst Vincent, ‘nu gaan we 
naar Mars.’ ‘Ja’, komt Luuk terug, ‘er zit wel 
een fascinatie voor de absurditeit van de ac-
tualiteit in.’

Soms wordt absurditeit als een vaag begrip 
beschouwd. ‘Wij vinden dat woord “absurd” 
heel fijn’, zegt Luuk, en hij legt uit hoe dit 
begrip laat zien hoe de dagelijkse wereld zo 
dubbelzinnig is door alle ruimte. ‘Enerzijds 
kan het kritisch zijn, zoals hoe absurd het 
is hoe veel we in elkaars nek zitten en 
worden opgejaagd door de snelste beelden. 
Anderzijds kunnen we aanwijzen hoe dingen 
zo grappig kunnen zijn. We zijn niet alleen 
kritisch op onze maatschappij, we vinden 
dat we ook heel hard om haar mogen lachen 
met zijn allen.’ De ruimte biedt ze deze 
mogelijkheid, letterlijk en figuurlijk. ‘We 
proberen altijd zoveel mogelijkheden open 
te houden, ook al is het ingewikkeld, wat nou 
als we doen alsof het mogelijk is.’ En daar 
zie ik hun mime-vleugels. Luuk: ‘Het maakt 
je minder rationeel, je denkt meer vanuit 
beelden, vanuit lijven, en de lijven in de 
wereld.’ Vincent: ‘Je denkt niet direct vanuit 
hoe de psychologische mens zou reageren 
op de situatie die we spelen.’ En Ivar voegt 
een belangrijk element van de mimische 
werkwijze toe: ‘We werken eigenlijk 
altijd ook met tekst, maar deze wordt niet 
benaderd vanuit een gestrekt verhaal, of 
een specifiek personage of een bepaalde 
psychologie. Tekst is een toevoeging op de 
ervaring. Woorden zijn in die zin simpel, 
daar kun je soms gewoon niet om heen.’ De 
taal die de mimers gebruiken ‘legt niet uit’, 
maar ‘laat zien’. ‘We vinden het fijn als we 
het kunnen loskoppelen, net als het geluid, 
licht en de muziek’, legt Vincent nader  
uit. Dit betekent dat veel geschoven 
kan worden met de fragmentarische  
ingrediënten van een voorstelling in de 
maak. ‘De volgorde van scènes of wie de tekst 
zegt maakt bijvoorbeeld niet altijd uit, maar 
de tekst, die moet op dát moment waar díe 
tekst “iets is”.’

Een apocalyps zet vallende 
sterren aan
Zo zou het volgens de drie ook níét beteke-
nen dat wanneer men niet kan spelen door 
een gedwongen ‘kunststilte’, een speler of 
maker ook niet meer creatief kan zijn, zich 
kan uiten of zijn werk kan doen. Hun col-
lectief verzon verschillende manieren om te 

vaak voor dat je een idee van iemand anders 
heel raar vindt, of je er niets mee wilt. Maar 
om jezelf dan toch toe te staan de ander een 
kans te geven en te kijken wat jij zelf met dat 
idee kan, wanneer je jouw perspectief erop 
zet.’ Vincent heeft een goed voorbeeld uit het 
maakproces van Paradijsvertraging. ‘Al op de 
eerste dag kwam Ivar met een idee om met 
grote bakken te werken, maar dat zou di-
rect al veel geld kosten. Ik was daar als enige 
echt heel erg op tegen, omdat ik niet begreep 
waarom we al meer dan duizend euro aan 
geld konden uitgeven, zonder eerst te hebben 
uitgedacht wat we eigenlijk wilden. Alle an-
deren waren het echter vrij direct met elkaar 
eens dat ze het decor wilden vastleggen, om 
van daaruit te gaan spelen en maken. Dat is 
zo’n moment waar ik mij besef dat ik op de 
groep moet kunnen vertrouwen en “ja” moet 
durven zeggen en er intrinsiek ook voor moet 
gaan. Dan moet ik daarin ook meegaan.’ 

Ik merk op dat ik nog nooit zo’n positieve 
benadering van consensus heb gehoord. Con-
sensussen of compromissen hebben altijd 
zo’n negatieve lading, alsof je die ene planeet 
moet opgeven wanneer men je ‘maancon-

cept’ eenmaal heeft goedgekeurd. ‘Het is voor 
mij dan ook echt een collectieve beslissing’, 
knikt Vincent; ‘ik maak de keuze niet voor 
mijzelf, maar voor het collectief. Als ik weet 
dat deze negen, – of momenteel zeven – per-
sonen het beste zien, moet ik daar als lid ook 
op vertrouwen.’ 

Er is een zekere verdeeldheid tussen domi-
nantere meteorieten, degenen die hun ideeën 
het snelst in oerknallen gieten, en degenen 
die met de vele concepten meezweven door 
de ruimte. ‘En dat gaat niet om kwaliteit.’ 
Echter is het die balans die de paradijselijke 
groep probeert te evenaren. En het vertrou-
wen om van elkaar te kunnen leren drijft 
elkaar voort. Dit vertrouwen ligt besloten 
in een gedeelde basis. Ivar: ‘Op school wa-
ren we al vanaf het begin echt een klas. We 
deden ten eerste dezelfde opleiding, maar 
daarin ontwikkel je ook samen een taal en 
dat geeft een bepaalde vorm.’ Luuk voegt toe: 
‘Ja we waren relatief ook heel veel samen; al 
vrij snel dachten wij “kom laten we samen 
een project doen, in plaats van individuele 
stage.’” Vincent schetst ons een beeld: ‘Ja, ik 
herinner mij dat we echt heel veel bij elkaar 

waren. We zaten iedere lunch aan een tafel in 
de hal. Iedereen legde eten op tafel, iedereen 
at, maar iedereen at ook echt sámen. Ook de 
studenten van andere opleidingen herken-
den ons als ‘die’ klas. We waren een soort 
ankerpunt in de ruimte tijdens de pauzes.’ Zo 
ontdekten ze al snel de wijze waarop ze met 
elkaar kunnen bouwen met dat wat er al is. 
‘Ook de ambitie om een collectief te vormen 
is wel vaker uitgesproken’, zegt Luuk, ‘maar 
we stelden ons ook vastberaden voor om 
eerst maar eens af te studeren. We zouden 
samen een eindvoorstelling maken en dan 
zien hoe en wat zich zou vormen. Dat gaf een 
fijne insteek. Maar, goed’, lacht hij zichzelf toe, 
‘twee maanden daarna waren we formeel al 
een collectief.’ ‘Ha, ja nee’, lacht Vincent, ‘het 
is niet lang bij “we zien wel” gebleven. Maar 
die afstudeervoorstelling, Paradijsvertraging, 
ervoeren we allemaal ook als zo vet. We voel-
den allemaal dat het te zonde zou zijn om niet 
met deze mensen door te gaan.’

Hoe blijft een universum 
universeel in Het Paradijs
Waar ze op school soms nog een battle leken 
te beoefenen over of men harder of zachter 

INTERVIEWINTERVIEW

Er zit wel een 
fascinatie voor 
de absurditeit 
van de 
actualiteit in



Op broeierige zomerdagen wissel ik 
de eenzame uren in mijn donkere 
kamertje af met een paar passen 

door het park. Welke wandeltuin het precies 
is maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat ene 
groepje hangt er altijd rond, je kent ze wel: 
degene die het altijd gezellig lijken te heb-
ben. In mijn hoofd tel ik mijn vrienden. Het 
zijn er zeker niet genoeg om mijn dagen lui-
erend in het park te spenderen. Ik heb niet 
eens genoeg vrienden om iemand te verlei-
den om een paar dagen de stad te verlaten. 
Het is de prijs die je betaalt als je een zoge-
naamde ‘weirdo’ bent. Wanneer 
ik het park binnenwandel zijn de 
straatstenen gevuld met draai-
ende bierdoppen die dansen in 
de penetrante pislucht. Het ronde 
prieeltje is het middelpunt van het 
park, alle wegen leiden naar deze 
plek. Ieder wandelingetje weer. 
Zelfs wanneer een groepje door 
een inschattingsfout aan de over-
kant van het water is gaan zitten, 
draaien de zongebruinde snoetjes 
allemaal naar de overdekte hut. 
Dáár is waar het gebeurt. Dáár is 
waar ‘ze’ zitten.   

Wie ‘ze’ zijn is afhankelijk van wie 
jou opvalt in de generieke groep-
jes. Iedereen heeft daar diens re-
denen voor. Het kan aantrekkingskracht zijn, 
adoratie, aspiratie of simpelweg een herin-
nering aan de pesters van vroeger. De ander 
bestaat niet zonder jou. Voor mij zijn het de 
hockeyjongens: niet gespierd genoeg om als 
‘asociaal’ aangeduid te worden en net iets 
minder bekakt dan de echte Jan-Willems. Al-
lemaal uitgedost in gelijksoortige shorts tot 
boven de knie, halflang haar en een Carhartt 
shirtje of een ander futiel merk wat hip is op 
dat moment. Op maandag hadden ze don-

ker haar en witte shirts. Op dinsdag waren 
ze voornamelijk blond. Op woensdag kwam 
ik net dichtbij genoeg om een Brabants ac-
cent te bespeuren. Natuurlijk zijn het steeds 
weer andere mensen, maar in mijn hoofd 
vormen ze samen een vast blok genaamd 
‘de parkhangers’. Elke dag bespeur ik een 
variatie in die uniforme ander. Er is iets niet 
écht aan ze. Het is alsof je aan het begin van 
een videospelletje een karakter moet uit-
kiezen en het aanbod slechts uit minuscuul 
kleurverschil bestaat. Mijn ogen glijden over 
hun lijven en in mijn hoofd ben ik eventjes 

een Britt of Maartje die lachend een hand 
op de borstkas van ene Harm slaat. Ach, wat 
maakt het ook uit hoe ze heten. Ik wil ze zijn, 
opgaan in de groep. Uitgedost in een blonde 
paardenstaart en mom-jeans. Dan hoefde ik 
me even geen zorgen te maken over gekke 
blikken. “Wat is ze lang,” en “wat een man-
wijf,” zijn opmerkingen die dat soort meisjes 
niet te verduren krijgt. Hoe heerlijk zou het 
zijn om er zorgeloos bij te horen? De con-
versaties reiken niet verder dan hun studie 

Psychologie en wat die ene chick die er niet 
echt bij hoort, nu weer heeft gedaan.  

Een van de jongens in het groepje parkhan-
gers wendt zijn blik af. Met dronken twinke-
loogjes kijkt hij me aan. Ik schrik. Hij lacht. 
Ik zie hem een vriend aanstoten en naar me 
wijzen. De doemscenario’s in mijn hoofd be-
ginnen te dagen; angstige gedachten zoals 
‘heb ik iets op mijn gezicht zitten,’ en ‘lacht 
hij me nou uit?’ passeren de revue. Het is 
zo’n beetje het ergste wat de gemiddelde 
millennial kan overkomen: sociale versto-

ting. De jongen doet een stap in mijn 
richting. Ik versnel mijn pas. Nog twee 
stappen. Terwijl ik de uitgang van het 
park bijna bereik voel ik een hand op 
mijn schouder. 
 
Ik zit opeens naast iemand die ik niet 
echt aardig vind maar de angst om al-
leen te zijn overheerst. De cirkel is 
rond. Nu ben ik even onderdeel van 
‘ze’. Ik hoor mezelf verhalen vertellen 
die ik net even wat aanzet. Wanhopig 
speur ik hun gezichten af, op zoek 
naar gelach en de erkenning dat ze 
mijn verhalen waarderen. Is dit het 
nou? Er sjokt iemand langs met het-
zelfde verslagen postuur soortgelijk 
aan wanneer ik mijn wandelingetjes 
doe. Hij kijkt net iets te lang naar het 

groepje en ik zie het verlangen in zijn ogen. 
Wanneer ik naar hem probeer te glimlachen 
schrikt hij en loopt hij weer snel verder. De 
ironie wil dat ik mijn aanwezigheid bij de 
parkhangers, die ik zo-even nog verideali-
seerde, als benauwend ervaar. Het liefst 
vlucht ik weg wanneer ik tot hun exclusieve 
clubje behoor. Snel maak ik een foto voor op 
mijn Instagram stories en pak ik mijn bie-
zen. 
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blijven verbinden. Dat wat ze met Paradijs-
vertraging wilden delen gaven ze vorm mid-
dels een kledinglijn, die ze in een pakketje 
paradijselijk aan je deur komen brengen. Ik 
poll: ‘pandemie: uitputtend of plezier?’ Vrij 
direct roepen ze: ‘Jaaaaa, heel veel plezier.’ 
‘Dat vind ik ook wel de kern van het kun-
stenaarschap, ik vermoed eigenlijk iedereen 
wel’, zegt Ivar stellig, ‘we hebben tenslotte 
vier jaar een studie gedaan die je opleidt om 
“creatief te denken”. We zijn juist altijd bezig 
met hoe we ànders kunnen werken. Naast de 
voorstelling in de vorm van een t-shirt, deden 
we ook een poging tot een online serie. Dat 
is goed mislukt, we hebben alles verwijderd, 
zijn er helemaal klaar mee. Maar die poging, 
daar ga ik echt van “aan”.’ Ook in het kader 
van het collectief werkt dat zo. Samen een 
theater bouwen, wetende dat er helemaal 
geen publiek zal mogen komen, is alsnog een 
energiebom. ‘We blijven elkaar aansteken, 
we laten de vuurtjes branden.’ Vincent stelt 
dat de andere kant wel belangrijk is om te be-
noemen. ‘Het was ook wel ècht hard werken 
met een zekere aanwezigheid van frustratie 
en uitputting. Joh, er zijn twee hele tournees 
niet doorgegaan. Het collectief is er vooral 
heel goed in om vervolgens wèl op te staan.

Al eerder in het gesprek vroeg ik of hun 
werk – zowel de fundering vanuit de mime, 
de koepel van een niet-hiërarchisch collectief 
en de thematiek van dubbelzinnigheid – 
niet ook een trap tegen het hedendaagse 
systeem is. De jongens leken daar niet 
direct een antwoord op te durven geven, 
maar even later in het gesprek komen ze 
er alle drie op terug. Luuk: ‘Ik denk wel dat 
het klopt, het klinkt wat platgeslagen, “dat 
samenwerken een verrijking is”. Maar het is 
wel echt zo. Ik denk dat samenwerking altijd 
heel goed is. Een collectief is echter nog wel 
een stapje verder. Het moet namelijk ook 
passen.’ Dat broedplaatsen sinds afgelopen 
jaren weer meer opkomen, heeft volgens 
Ivar ook te maken met een bepaalde stroom 
in de maatschappij. De golven die te maken 
hebben met bezuinigingen, het wegvallen 
van productiehuizen en gezelschappen. ‘Een 
iets oudere acteur vertelde mij laatst hoe 
zijn generatie na het afstuderen gewoon 
afwachtte op een mailtje met een oproep voor 
een rol. Wij kunnen ook wel gaan wachten, 
maar dat kan lang duren: je weet niet eens 
waarop. Een collectief betekent ook direct je 
eigen werk creëren, je eigen regels bepalen 
en je eigen ideeën nastreven en waarborgen.’ 
Het vraagt dus om een bewustzijn, maar ook 
om durf. ‘Ja, daarmee kom je heel ver’, stelt 
Ivar. ‘Ook als je hierna in de bankensector 
zou gaan werken, is het een methodiek om 

open te kunnen staan voor andere visies en 
perspectieven, waarmee je ook jezelf kan 
verrijken.’ ‘Ja’, voegt Vincent toe, ‘we ervaren 
allemaal hoe weinig er mogelijk is, hoe  
weinig geld er is. Laten wij dan in ieder geval 
samen spelen en maken. Want wij wìllen 
maken, en dat ‘doen’ en die ‘wil’ houden 
elkaar in stand.’ 

Stille oerknallen
Mensen die het werk van Het Paradijs zien, 
zien niet echt een dramaturgische verhaal-
lijn. Het is meer een gevoel dat klopt. Wan-
neer een buitenstaande dramaturg een 
repetitieproces meekijkt, worden de frag-
mentarische scènes vaak met een ‘Heh?!’ 
beantwoordt. Men denkt: ‘Nu pakken jullie 
deze stijl, dan weer die toon en later zulke 
bewegingen. Hoe gaan jullie dat in hemels-
naam verantwoorden, of laten kloppen?’ Ivar 
lacht: ‘Ja, terwijl wij ondertussen op de vloer 
denken: “dit gaat echt heel goed worden, dit 
gaan we rocken.’ ‘Daarom is het zo prettig 
dat wij allen heel erg in intuïtie geloven. En 
de mime werkt daaraan bij’, voegt Luuk toe. 
‘Je probeert namelijk altijd het “nu” van de 
gesitueerdheid te betrekken. Zo kun je altijd 
denken: als het “toen” niet klopte, kunnen we 
het altijd nog anders aanpakken om het wel 
in het “nu” van dáár te laten kloppen.’ 

‘Maar wij hebben natuurlijk ook al heel veel 
kilometers met elkaar gemaakt. We hebben 
een eigen taal ontwikkeld, waardoor we niet 
in gesprek hoeven,’ zegt Vincent nuancerend. 
‘Ik denk dat er veel meer wordt afgesproken 
zonder dat we dat letterlijk bewust hebben 
gedaan. Meer dan dat we zelf doorhebben.’ 

De tafel schudt van het knikken. ‘Ja’, bevestigt 
Ivar nogmaals, ‘we weten allemaal van elkaar 
wat we aan het doen zijn.’ ‘Nou, nou, niet al-
tijd!’ lacht Vincent hard. Ze delen volgens mij 
een paradijselijke grap onder elkaar. Ik laat ze 
ruisen en vrolijk donderen. ‘Ja, maar je weet 
wel’, lacht Ivar door, ‘ik kan op het toneel 
zomaar iets anders doen en ik weet dat ie-
dereen mij zal opvangen. Ook met dat “snot” 
enzo. Alles kan ontstaan.’ ‘Ja en nu moet je dat 
vertellen’, zegt Vincent overwegend streng. 
Ivar vertelt het in geuren en kleuren. Maar 
die anekdote hadden ze nooit kunnen beden-
ken. ‘Want dat wordt superflauw.’ Vandaar, 
lieve lezer, schrijf ik het ook maar niet op. En 
lok ik jullie naar de theaterzaal.

Eén van hun laatste oerschreeuwen deed hen 
besluiten dat ze de eerstvolgende keer naar 
Mars zullen suizen. Maar absurd gezien, 
blijven ze tegelijkertijd in de buurt. Hun 
nieuwe loods biedt vanaf september een 
ontmoetingsplek. ‘Zoals volgens ons iedere 
schouwburg, ieder theater zo’n plek zou 
moeten zijn.’ Ze schetsen de inrichting van dit 
broedparadijs samen: ‘Een plaats waar men 
samenkomt, aan tafels dineert, theater ziet 
en muziek en ideeën uitwisselt. Met hele 
goede koffie en bier uit hun eigen brouwerij.’ 
Zij zelf drinken overigens waarschijnlijk wel 
de Radler, want de mimespelers zijn dan 
misschien van deugnieterij, maar willen 
morgenvroeg wel yogaën, de zoete aardappel 
oogsten en snorkelen in de achtertuin. 
Komen jullie ook meevliegen bij de volgende 
lancering van dit stelletje hemellichamen, of 
kijken naar de vallende sterren van Collectief 
Het Paradijs? Tot dan, liefs. 

MOKUMINTERVIEW

Collectief Het Paradijs is in 
augustus op het Theaterfestival 
de Parade te zien met de 
voorstelling Reis naar Mars. Vanaf 
14 januari 2022, reizen ze met 
de theaterversie van Vormen 
van Opdringerigheid door heel 
het land. In september zal hun 
broedplaats geopend worden. 
Daar zullen regelmatig te gekke 
voorstellingen laten zien en kan 
je genieten van lekker eten, de 
beste koffie of een koud net vers 
gebrouwen biertje en dit allemaal 
op het drijvend terras aan de zaan. 
Voor data en hun Casual Paradise 
kledinglijn of andere info, zie: 
www.collectiefhetparadijs.nl

We hebben 
een eigen taal 
ontwikkeld, 
waardoor we 
niet in gesprek 
hoeven

De uniforme ander in 
het Fomo Park

Parkhangen is een zomers begrip, een cultureel fenomeen. De sociale angst 
die het teweegbrengt is iets wat iedereen wel eens heeft ervaren maar waar 

niemand over praat. Elke dag weer kijk ik naar het steeds veranderende 
groepje mensen dat het zo leuk lijkt te hebben. Ik snak ernaar erbij te horen, 

niet bewust dat ik stiekem bijdraag aan die eeuwige fomo bij anderen. 
Tekst /// Tammie Schoots    Beeld /// Bob Foulidis
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In het afgelopen jaar ben ik, net zoals iedereen, door de 
lockdown gedwongen om een aanzienlijk deel van mijn 
aankopen online te doen. Als onlineshopper ben ik een 

stuk kritischer dan wanneer ik in een winkel sta. In de winkel 
weeg ik snel in mijn hoofd af welk product de beste prijs-
kwaliteitverhouding heeft, gooi vervolgens het gekozen product 
in mijn mandje en ga ik vrolijk verder met mijn dag. Zulke 
snelle beslissingen maak ik niet tijdens het online winkelen. 
Nee, dan moet er eerst onderzoek verricht worden. Vroeger 
deed ik alleen onderzoek wanneer ik dure producten moest 
aanschaffen, maar online wordt zelfs een thee-ei onderworpen 
aan grondige inspectie. Meerdere websites struin ik af om de 
recensies te kunnen lezen. Ik koop zo min mogelijk bij grote 
ketens, maar ik heb de bol.com app altijd openstaan wanneer 
ik aan het winkelen ben. Niet omdat ik daar ga bestellen, maar 
omdat ze zoveel recensies op hun website hebben staan. Ik koop 
niks als er geen recensie bij staat en als een product minder dan 
vier sterren heeft klik ik het niet eens aan. 

Veel bedrijven zetten zelf lovende recensies bij hun producten 
en ik kan ze er altijd uitpikken. Vijf sterren, geen minpunten en 
elegant taalgebruik. Ik vertrouw alleen recensies met stomme 
spelfouten geschreven door mensen met gebruikersnamen 
als gerdavdhorst1955 of ronnie_ajax003. Hoe kan ik nou niet 
geloven dat een recensie echt is als er dingen geschreven 
worden als ‘Ons Sherry is dr heul blij mee’ of ‘Kweenie of het 
door de wasverzachter komt maar heb een rooie vlek op me 
been sinds ik het gebruik’. 

Het wordt weer wennen om naar de winkel te gaan en een gokje 
te wagen over een item, niet wetende wat Gerda en Ronnie 
ervan vinden. Is het een prima artikel of is het een rotding dat 
na twee weken al kapot is, verdomme? Ondanks het feit dat ik 
geen hond heb, vraag ik me af of Ronnies pitbull moet niesen 
van de tapijtreiniger die ik in mijn mandje heb. Het voelt zo 
roekeloos om gewoon maar wat dingen te kopen zonder enig 
idee te hebben over wat voor sterrenrating het zou hebben na 
258 recensies.

Dus bij deze: alle Ronnies en Gerda’s, dankjewel! 

Tekst /// Teske Wortman    Beeld /// Dorota Dabrowska

Ode aan 
Gerda en 
Ronnie
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Het goede doen

D ie bewuste dag had ik met een vriend van de middelbare 
school afgesproken in Den Haag. We aten haring in het 
centrum en fietsten daarna richting het strand van Sche-

veningen. In de lokale supermarkt waren alle verschillende soorten 
mineraalwater al uitverkocht, dus moesten we onze dorst lessen met 
een literfles lauwe limonade. We zochten een vrij plekje in de zonaan-
biddende mensenzee en besteedden de rest van onze tijd voorname-
lijk aan het vermijden van kwallenbeten en het verjagen van begerige 
meeuwen. Aan het eind van de middag besloot ik dat het stilaan tijd 
werd naar het station te vertrekken. Het restant van de limonade was 
intussen behoorlijk warm geworden en delen van mijn lichaam begon-
nen licht rood te kleuren. Daarbij zou er die avond in film- en muziek-
theater LantarenVenster in Rotterdam een film draaien die ik absoluut 
niet wilde missen.

Eenmaal in Rotterdam moest ik om het theater te bereiken via de 
Erasmusbrug de Maas oversteken. Enkele weken terug was op deze 
brug, net als op de Dam in Amsterdam, een omvangrijke demonstratie 
geweest. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan was een 
zwarte man op klaarlichte dag gewurgd door een witte agent. Dankzij 
de circulatie van het internet werden zijn hulpkreten overal gehoord. 
Een klemmende knie bracht de Newtonpendel in beweging en het 
balletje aan het andere uiterste trof de hele wereld op haar achterste 
benen. Zelf was ik, na enige aarzeling, thuisgebleven. Op YouTube zag 
ik een verslaggever van RTV Rijnmond zich ongemakkelijk bewegen 
door een menigte die het stadscentrum met de zuidkant verbond. Aan 
iedereen stelde hij, met opgetrokken schouders, dezelfde onnozele 
vraag.

 “Waarom ben je hier?” 

Een jonge vrouw, die op een kartonnen bord met zwarte stift had 
geschreven dat ze haar mensenrechten kwam opeisen, verwoordde 
haar drijfveren als volgt:

 “Ik ben hier vandaag om te strijden tegen racisme. Dat is een strijd  
 die wereldwijd wordt gevoerd en ik wil gewoon dat de witte man,  
 de witte Nederlander, eens gaat erkennen welke privileges hij  
 heeft en dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het koloniale  
 verleden en de gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht.  
 Hiermee moeten ik en mijn familie dagelijks dealen. Nog altijd  
 moeten wij ons zorgen maken over of we extra gecontroleerd  
 worden, ik ben het zat. Ik wil mij niet meer als een tweede- 
 rangsburger voelen en daarom ben ik hier vandaag.”

Deze onomwonden verwoording leidde bij mij tot een lichte frons. 
Vervolgens werd ik afgeleid door een ander kartonnen bord op de 
achtergrond, waarop de tekst Love the people, not just their food was 
gezet.

Niet veel vroeger dan één minuut voor aanvang van de filmvertoning 
kwam ik aan. Enigszins verontrust vroeg ik aan de kassa of ik nog een 
kaartje kon kopen. Vanwege de wereldwijde uitbraak van een relatief 
nieuw virus werd slechts een derde van de zaalcapaciteit benut en ik 
vermoedde bovendien dat de 2K-restauratie van deze klaarblijkelijke 
klassieker veel mensen zou trekken. Zelf had ik de film in zijn dertig-
jarige bestaan nog niet gezien en ik wist er, behalve dat hij me werd 
aanbevolen, weinig van. Gelukkig was er in ieder geval nog een kaartje 
beschikbaar. De vriendelijke kassamedewerker wees me op aange-
scherpte gezondheidsmaatregelen en hij wenste mij een fijne verto-
ning toe. En totdat ik de gekoelde hoofdzaal van het theater betrad, 
leken die nieuwe maatregelen mij verre van overbodig. Maar de zaal 
was, tot mijn ontsteltenis, volledig… leeg.

Nog nooit trof ik een filmzaal zo leeg. Er zat altijd wel ergens vooraan 
een of andere cinefiel die tijdens de film tergend traag een zelf 
meegebracht krakend zakje pinda’s probeerde open te scheuren. Of 
twee verdwaalde hartsvriendinnen van middelbare leeftijd een rij 
achter mij, die eigenlijk veel liever zouden bijkletsen. Nu was de hele 
zaal voor mij alleen en ik probeerde te bedenken hoe ik deze gunstige 
omstandigheid zou kunnen uitbuiten. Omdat ik zo gauw niets kon 
verzinnen, ging ik maar gewoon zitten in de mij toegewezen stoel. 
Zoveel tijd om na te denken was er trouwens niet, want de film begon 
meteen. Ik strekte mijn benen en liet ze rusten op de stoel voor mij. 
Languit liggend keek ik naar een bevrijdende dans van een meisje met 
bokshandschoenen in de straten van Brooklyn in de late jaren tachtig 
op de muziek van Public Enemy. Het is een broeierige dag waarop 
Buggin’ Out, een excentrieke onruststoker, zich beklaagt over het feit 
dat aan the Wall of Fame in Sal’s pizzeria niet één portret van een Afro-
Amerikaan hangt. Sal lijkt geenszins bereid te zijn over deze kwestie 
te redetwisten. In zijn eethuis hangen louter portretten van Italiaanse 
Amerikanen, punt. Hij runt een pizzeria op Stuyvesant Avenue samen 
met zijn twee zoons. De mensen in de Bed-Stuybuurt zijn opgegroeid 
met zijn eten, zoals hij later in de film trots zal beweren. Zijn 
onbuigzame opstelling tegenover Buggin’ Out ontlaadt de gespannen 
sfeer allerminst. Buggin’ Out flipt en wordt, samen met zijn pizzapunt 
met extra mozzarella, de zaak uitgezet. Daaropvolgend tracht hij 
de buurtbewoners ervan te overtuigen dat ze Sal’s Pizza moeten 
boycotten. Daarin faalt hij jammerlijk, vooral omdat Sal bij de meeste 
buurtbewoners zeer geliefd is. Tussendoor raadt de plaatselijke tramp 
Da Mayor pizzabezorger Mookie aan to always

DO THE RIGHT THING (Spike Lee, 1989)

Ik was even overeind gekomen wegens een stekende pijn in mijn rug. 
Het is onverklaarbaar waarom ik de verwoestende effecten van de zon 
steevast onderschat. Om mijn pijn wat te verlichten ging ik, zonder 
mijn ogen een moment van de projectie af te wenden, een beetje door 
het gangpad wandelen. Radio Raheem, nog zo’n onruststoker, slentert 
met een ghettoblaster op zijn schouder door Stuyvesant Avenue. Fight 
the power! Fight the power! Fiiiiijjjj deuw pouwww… De batterijen zijn 
leeg, en dus stapt Radio Raheem binnen bij een Koreaanse supermarkt 
op de hoek om deze te vervangen. Daar ontstaat onenigheid tussen de 
eigenaren en hemzelf, omdat hij tamelijk onbeschoft kenbaar maakt dat 
zij volgens hem gebrekkig Engels spreken. Buggin’ Out vindt in Radio 
Raheem de perfecte partner in crime: samen beramen ze een wandaad 
tegen Sal. Mijn rug vatte vlam, waardoor ik mij moest inspannen 
om aandachtig te blijven kijken. Mijn verlangen naar de ijsblokjes 
waarmee Mookie zijn vriendin Tina, het dansende meisje uit de 
openingssequentie, in een werkelijk schitterende scène liefkoost, was 
groot. Vlak voor sluitingstijd stormen de twee verenigde onruststokers 
onder begeleiding van harde muziek Sal’s pizzeria binnen. Sal, die zich 

niet laat intimideren, slaat met zijn honkbalknuppel de ghettoblaster 
genadeloos stuk, waardoor de stem, die tot vervelens toe beval de 
heersende macht te bevechten, verstomt. De toestand in en rond de 
pizzeria loopt dan volslagen uit de hand. Toegesnelde politieagenten 
grijpen in en pakken Radio Raheem daarbij veel te hardhandig aan. 
Ondanks waarschuwingen van bezorgde omstanders houden de 
agenten Raheem in een langdurige wurggreep en laten deze pas los 
nadat Rahim reeds is overleden wegens verstikking. Daarna breken 
er rellen uit waarbij de pizzeria in vlammen opgaat en de Koreaanse 
supermarkteigenaren zichzelf verdedigen door te betogen dat ook zij 
zwart zijn. Deze laatste verwikkelingen gingen overigens grotendeels 
langs mij heen, vooral omdat ik diep was geschokt. Een zwarte man 
wordt gewurgd door een witte agent... Nietsvermoedend had ik 
een kaartje gekocht voor de meest relevante  filmvertoning van het 
moment. In doodse stilte verliet ik de zaal met in mijn bonzende 
achterhoofd de akelige gedachte aan het vacuüm dat ik zou hebben 
gecreëerd als ik op het strand was gebleven.

Thuis sprak ik met mijn vriendin over mijn eenzame ervaring met 
enige schaamte voor mijn schandelijke onwetendheid.

 “Oh, George… Hij vroeg alleen maar om een portret van een  
 zwart persoon aan de muur… en wat extra mozzarella, is dat al  
 teveel gevraagd? Boycot je kapper, voortaan doe ik alleen nog  
 het rechtvaardige! Het spijt me zo… van het verleden en mijn  
 privileges. Je bent echt geen tweederangsburger, you me... same, en  
 dat is de dubbele waarheid!”

Mijn vriendin veronderstelde dat ik een ernstige zonnesteek had opge-
lopen. Wat ik uitkraamde kon haar daarom nauwelijks iets schelen. 
Voorzichtig drukte ze met haar wijsvinger op mijn gloeiende rug, 
waarvan de huid een donkerrode kleur had gekregen. Op de aange-
raakte plek werd de huid een ogenblik weer wit, wat zeer pijnlijk was. 
Inmiddels liggen de weerspiegelde gebeurtenissen alweer een jaar 
achter ons en ik vraag mij af in hoeverre de strijdbare jonge vrouw op 
de Erasmusbrug positieve verandering ervaart. Zelf heb ik er in ieder 
geval beslist iets van opgestoken: de volgende keer op het strand ga ik 
mijn rug extra goed in laten smeren. 

Het was een snikhete woensdag. De 
datum – 24 juni 2020 – weet ik nog 

precies, omdat ik het bioscoopkaartje 
sindsdien in mijn portemonnee bewaar. 

Tekst /// Lucas Gortemaker    Beeld /// Brent de Nef
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Eind maart bood TNO Energy Transition haar rapport aan bij de 
Rijksoverheid over het maatschappelijk draagvlak in de samenleving 
voor de Green Deal, de ietwat yuppige marketingterm die op de 
klimaatopgave is geplakt. Het mag geen verrassing zijn dat de 
belastingverhogingen, die onvermijdelijk zijn bij deze ambities, 
kunnen rekenen op veel weerstand. Bijna 70% van de 1394 
ondervraagden keert zich tegen hogere belasting op fossiele 
brandstoffen, terwijl 65% een belastingverhoging op aardgas niet 
ziet zitten. Slechts drie van de tien voorgestelde maatregelen kent 
minder dan 33% tegenstanders. Het illustreert hoe het voorgestelde 
klimaatbeleid de situatie van veel Nederlanders over het hoofd lijkt 
te zien.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat ervaren eerlijkheid, effectiviteit, 
persoonlijke relevantie van de maatregel en bezorgdheid over 
klimaatverandering een rol speelden bij de beoordeling van de 
maatregelen door de ondervraagden. Vooral ervaren eerlijkheid 
en persoonlijke relevantie zijn belangrijk voor het maatschappelijk 
draagvlak. Dat veel mensen vooral zorgen hebben over de 
financiële consequentie van klimaatbeleid mag geen verrassing 
zijn. De realiteit is daarnaast dat veel mensen vaak dringendere 
zorgen aan hun hoofd hebben die betrokkenheid bij het klimaat 
naar de achtergrond verdrijft. Voor hen is klimaat (uit noodzaak) 
‘persoonlijk minder relevant’.  Iets meer dan één miljoen mensen 
leeft onder de lage-inkomensgrens. In maart van dit jaar maakten 
maar liefst 433.000 mensen gebruik van een bijstandsregeling. Ook 
de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah leefde diezelfde maand op 
een bijstandsinkomen. Een ei was soms te duur en ze moest zelfs 
een aantal dagen op paprikachips teren. Hoeveel van hen kunnen 
het zich veroorloven om bio-vlees te kopen en zo een steentje bij 
te dragen aan een beter klimaat? Het antwoord ligt waarschijnlijk 
dichter bij 0 dan 433.000. 

Op 13 april schreef de NRC hoe de Amsterdamse gemeenteraad, 
waar GroenLinks met felgroene ambities de lakens uitdeelt, van plan 
was grote windturbines te bouwen in Amsterdam-Noord, waar 61% 
juist tégen de bouw stemde. In gebieden waar veel Groenlinks-leden 
wonen, zoals het Centrum en Amsterdam-Zuid, was nou eenmaal 
geen plek. De wijken waar de beoogde turbines pal aan moeten 
grenzen, staan bekend om het grote aantal sociale huurwoningen en 
inwoners met migratieachtergrond. “De kinderen hier wonen al vlak 
bij de snelweg, die geluidsoverlast en fijnstof met zich meebrengt. Er 
is veel sociale problematiek, en hoe meer sociale problemen, des te 
brozer vaak de gezondheid”, aldus actievoerder Annemarie van Iren 
in de NRC. Zes artsen uit Amsterdam-Noord stuurden een rapport 
naar de raad; de laagfrequente tonen die windturbines produceren 
zorgen voor stress, slaapproblemen en een grotere kans op hoge 
bloeddruk en hartinfarcten. Van Iren stelt daarna de onvermijdelijke 
retorische vraag: “Moeten die mensen dan ook nog windmolens 
erbij krijgen?” De gelegenheid die de gemeente bewoners biedt voor 
inspraak is volgens haar ‘een valse belofte.’ Voor hen is de ervaren 
eerlijkheid van klimaatbeleid dus niet bijster hoog, en daarmee 
funest voor het draagvlak van datzelfde beleid. Saillant detail: Van 
Iren stemde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op GroenLinks. 

Wat mij betreft is het aan de politiek is om een beter klimaat als eind-
doel te zien, en een sterke verzorgingsstaat als eerste stap richting 
dat einddoel. Houd in het formuleren van klimaatdoelen rekening 
met de sociaal-economische situatie waar veel Neder-landers mee te 
maken hebben, en versterk die waar nodig. Zoals een basisinkomen 
in potentie zorgt voor meer vrijwilligerswerk, denken burgers die 
niet rood staan groener dan wanneer zij financiële sores kennen. 
Wie koopt een warmtepomp als zij geen huis kunnen kopen, laat 
staan te huren? In een land met veel dikke, maar ook veel dunne por-
temonnees gaat klimaat iedereen aan. Alleen de een iets meer dan de 
ander. 
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D e recente geschiedenis laat zien dat een rechterlijke 
uitspraak niet altijd betekent dat de aangesproken 
(gezaghebbende) instantie ook daadwerkelijk van plan 

is aan die uitspraak gevolg te geven. Eerder hebben we gezien hoe 
het Urgendadossier, waarbij de Staat door de rechter in 2019 werd 
verplicht de broeikasgassen in 2020(!) met 25% te reduceren, 
onderop de stapel terecht kwam. Too soon of niet, de coronacrisis 
kwam voor de Staat als geroepen. Doordat de Staat weinig urgentie 
achter de zaak zet en de Urgenda-uitspraak op het tweede plan 
heeft geschoven, dreigt de organisatie met een juridische dwangsom 
mocht de Staat niet genoeg haast maken. Het blijkt maar weer dat 
theorie en praktijk ver uit elkaar kunnen liggen.  

Wat als Shell die uitspraak gewoon links laat liggen, zoals ook de 
Staat deed? “Wacht maar tot ze naar hun beurskoers kijken”, is dan 
het vlug parate antwoord. Daar zit een belangrijke crux in de kli-
maatzaak. Het is belangrijk dat klimaatbeleid, een publieke zaak, 
ook daadwerkelijk wordt gestuwd vanuit publieke belangen. Met 
gejuich werd ontvangen hoe een derde van Shells aandeelhouders 
zelf ook voorstander bleek te zijn van verduurzaming. Met rode stift 
onderstreepte men hoe Shell echt niet alleen door de buitenwereld 
aan haar plicht wordt herinnerd. Nee, de groene revolutie bleek nu 
ook dóór de systeemplafonds van de oliegigant heen te groeien. Maar 
wat als de zeespiegel minder hard stijgt dan gedacht? Blijven aan-
deelhouders dan nog trouw aan het eerder uitgestippelde beleid? 
Zoals Shell zei: ‘Wij zullen trachten volledig inzicht te krijgen in de 
redenen waarom de aandeelhouders hebben gestemd zoals zij heb-
ben gestemd." 

De oplossing van het globale klimaatprobleem ligt echter niet bij de 
Shells, de Tata Steels of de Vattenfalls van deze wereld. Sustainable 
Development Goals, in normaal Nederlands gewoon duurzame ont-
wikkelingsdoelstellingen geheten, zullen globaal gezien van mar-
ginale invloed zijn als (een deel van) de bevolking simpelweg die 
klimaateisen niet wil of kan realiseren. Verplichtingen werken vaak 
averechts. Een duurzame wereld valt of staat daarom bij de vraag in 
hoeverre de bevolking zelf wil, maar vooral ook kán bijdragen aan 
de oplossing. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen aan een beter 
klimaat is het van belang dat mensen in beginsel kunnen voorzien 
in hun (eerste) levensbehoeften. Een dak boven hun hoofd, goede 
gezondheid op zowel mentaal als fysiek vlak,  genoeg inkomen om te 
leven en een toegankelijk zorgstelsel zijn daar voorbeelden van. Een 
goed functionerende en stabiele verzorgingsstaat is hier van wezenlijk 
belang. Daarom is het des te zorgelijker dat de verzorgingsstaat in 
Nederland en de rest van Europa nog sneller wordt afgebroken dan 
het klimaat, want dat heeft op de lange termijn ook verstrekkende 
gevolgen voor de haalbaarheid van het uitgestippelde klimaatbeleid. 
De afgebroken verzorgingsstaat lijkt uit te monden in een ware 
‘bestaanszekerheidscrisis’, die opmerkelijk genoeg vrijwel geen 
rol lijkt te spelen in de gestelde klimaatdoelen.  Hoe gek het ook 
klinkt, het zorgt ervoor dat klimaatbeleid elitair en exclusief blijft. 
Geldverslindende maatregelen worden niet geschuwd, maar naar 
de sociaal-economische situatie van veel groepen Nederlanders lijkt 
niet gekeken te worden. Voor veel mensen betekent bijdragen aan 
het klimaat namelijk afbraak van hun bestaanszekerheid. 

Wie rood staat denkt 
niet groen

Ruim twee weken geleden besloot de Haagse rechtbank dat Shell haar CO2-
uitstoot vóór 2030 met bijna de helft moet reduceren. Dat de rechter oordeelde 

dat Shell een ‘zelfstandige verantwoordelijkheid’ heeft om als een akela onze 
aardbol aan een beter klimaat te helpen leidde tot taalgebruik gevuld met 
hyperbolen als ‘historisch’, ‘baanbrekend’ en ‘een donderslag’. Toch is het 

belangrijk dat de klimaatlobby de slingers niet te snel ophangt. Het aantal nog 
te nemen hordes is immers groot. Een beter klimaat begint niet in de rechtszaal, 

maar bij een sterke verzorgingsstaat en een drijfveer vanuit enkel en alleen 
publiek belang, met inachtneming van de behoeftes van burgers. Hoeveel 

maatschappelijk draagvlak is er voor het oplossen van een probleem waarvoor 
een bijdrage van iedereen vereist is? En wat is er nodig om dat te vergroten?

Tekst /// Matthijs van Dam    Beeld /// Imke Chatrou De realiteit is dat 
veel mensen vaak 
reëlere zorgen aan 
hun hoofd hebben 
die betrokkenheid bij 
het klimaat naar de 
achtergrond verdrijft     
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In 2019 blikten historici Piet Emmer en Henk den Heijer in een essay in de Groene 

Amsterdammer terug op een uitspraak van, ook historicus, Niels Mathijssen over de 
oude en nieuwe garde binnen het slavernijonderzoek, of beter gezegd: de “oude rea-

listen” tegenover de “nieuwe realisten”. Emmer en Den Heijer pleiten in dit essay voor 
een nuance wat betreft het verschil tussen deze twee groepen. Zo vernieuwend zijn 

die nieuwe realisten nou ook weer niet, was hun conclusie.1 Maar moeten we wel een 
keuze maken tussen de oude en nieuwe garde binnen het slavernijonderzoek? Aan de 
andere kant, bepaalt de tijdsgeest niet ook hoe het verleden wordt geïnterpreteerd? 

Aan de hand van mijn onderzoek naar slavernij in Boeloengan, het toenmalig 
Nederlands-Indië, bezinde ik mij op deze vragen.

Tekst /// Rozemarijn van Grieken    Beeld /// Winonah van den Bosch
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pij wordt er ook meer teruggeblikt op toentertijd onderbelichte on-
derwerpen die al jaren eerder door andere historici zijn onderzocht. 
Slavernij in Nederlands-Indië bijvoorbeeld, waarvan een deel in de 
nieuwe tentoonstelling van het Rijksmuseum een podium zal krijgen 
naast het veelal breder onderzochte Nederlandse trans-Atlantische 
slavernijverleden. 

Slavernij in Boeloengan, het toenmalig Neder-
lands-Indië
De link tussen slavernij in de Indonesische archipel en economische 
groei in het westen is uitvoerig onderzocht door onder andere histori-
ci als Ulbe Bosma, James Warren en Heather Sutherland. Zij hebben al-
lemaal aangetoond dat de globaliserende economie in de negentiende 
eeuw veelal leidde tot een toename in slavenhandel en slaven in deze 
regio. Slavenhandel vond in dit gebied allang plaats voordat de Euro-
peanen voet aan land zetten, bijvoorbeeld door de handel in zee- en 
bosproducten voor de Chinese keuken ten tijde van de Qing-dynastie. 
Toch veranderde de vorm en de intensiteit van de handel behoorlijk 
toen de “westerse” mogendheden dit gebied betraden.5 Zo beargu-
menteert Warren dat de inmenging van het westen in de handel tus-
sen Borneo en China de slavenhandel juist op grote schaal deed toene-
men.6 Ook Bosma stelt dat slavernij in dit gebied tot aan het einde van 
de negentiende eeuw doorging, ondanks de afschaffing van slavenhan-
del in 1814 en van slavenhandel en ‘pandelingschap’, een afhankelijk-
heidsrelatie gebaseerd op schuld, in 1860, door de grote vraag uit het 
westen naar de gewilde producten in de Indonesische archipel.7 Een 
tegengeluid komt van Sutherland, die stelt dat beide historici in hun 
theorieën te weinig rekening houden met de van oudsher bestaande 
afhankelijkheidsrelaties in de regio, zoals die tussen meester en vol-
geling in de op handel gebaseerde Indonesische samenleving tot dan 
toe.8 Desalniettemin tonen recent onderzochte archiefmaterialen 
van briefwisselingen met Batavia, in combinatie met de al bestaande 
onderzoeken over economische slavernij in deze regio, dat door in-
ternationale invloeden deze relaties tot hele nieuwe vormen werden 
gebracht. Sterker nog: de internationale vraag was de motor van het 
voortbestaan van slavernij in het Nederlands-Indische deel van Bor-
neo. En dus kan geconcludeerd worden dat er na 1860 geen officieel 
einde kwam aan de slavernij, zoals wellicht wordt gedacht.

Het regionale handelsnetwerk van begin negentiende eeuw, wat 
voornamelijk gebaseerd was op slavenhandel en andere afhankelijk-
heidsrelaties, vormde de basis voor het handelsnetwerk in de tweede 
helft van die eeuw. De vraag vanuit China aan het begin van de negen-
tiende eeuw naar de producten uit de vruchtbare kust- en bosstreken 
van Borneo leidde tot een enorm handelsvacuüm in de Sulu-archipel, 
gelegen tussen Borneo en het Filipijnse Mindanao.9 De haven van Jolo, 
in Sulu, ontwikkelde zich tot belangrijkste doorvoerhaven. Hier wer-

den bos- en zeeproducten uit Borneo verhandeld voor producten uit 
China. De winning van deze gewilde producten uit Borneo, zoals tre-
pang, ofwel zeekomkommers, eetbare vogelnestjes, parelmoer, sago, 
kamfer, rotan en guttapercha, een rubberplant, vergde een enorme 
hoeveelheid mankracht in dit gebied.10 Dit leidde ertoe dat tot slaafge-
maakte inwoners uit allerlei windrichtingen werden gehaald om deze 
producten in de omliggende kuststreken te winnen. Allerlei groepen 
slavenhandelaren, zoals de Balangingi, Iranun, de datus uit Sulu en 
de Buginezen namen als belangrijkste actoren deel aan dit netwerk.11 
Dit baarde de aanwezige Europese mogendheden veel zorgen, omdat 
deze piraten-activiteiten zowel hun handelsmonopolie als hegemonie- 
en centralisatiedrang in de regio bedreigden. Er werd dan ook beslo-
ten dit type handel een halt toe te roepen, en met de blokkade van Jolo 
in 1871 door de Spanjaarden werd – met het actief bekruisen van de 
kuststreken met koloniale oorlogsschepen en het bestraffen van pira-
terij – hier een begin mee gemaakt.12 

Dit zorgde ervoor dat na 1871, na de Sulu-China handelsperiode, het 
zwaartepunt van de handel naar het zuiden verplaatste, namelijk naar 
het plaatsje Boeloengan in Oost-Borneo, op dat moment onder de 
heerschappij van Nederland. Dit leidde ertoe dat ook de slavenhan-
delaren hun routes herzagen en nu hun pijlen gingen richten op Oost-
Borneo om deel te blijven nemen aan het handelsnetwerk.13 ‘Deelne-
men’ betekende hier het toevoeren van slaven uit de regio. Waar eerst 
het meer zuidelijke Bandjermasin de belangrijke haven vormde voor 

H et nieuwe aan de nieuwe realisten is volgens hen dat ze 
breken met een verleden dat specifiek keek naar typerende 
Nederlandse succesverhalen in de geschiedenis, door in het 

navertellen van deze gebeurtenissen ook oog te hebben voor mindere 
kanten en een brede context in het algemeen. Volgens Emmer en Den 
Heijer is de werkwijze van de nieuwe realisten alleen maar een nieu-
we uitwerking van eigen bronnen in combinatie met literatuur die al 
eerder door de oudere garde verworven is. Niet hun onderzoek is per 
definitie baanbrekend, maar eerder de cultuur of tijdgeest die dwingt 
tot een nieuwe perceptie op het verleden. Als we geroemd historicus 
Johan Huizinga mogen geloven, zo stellen Emmer en Den Heijer, dan 
“verandert onze kijk op de geschiedenis wanneer onze cultuur ook 
verandert”.2 Een interessante uitspraak, die ons kritisch laat kijken 
naar de eigen, huidige cultuur. Ons Nederlandse slavernijverleden is 
hier bij uitstek een voorbeeld van: we zijn in onze huidige maatschap-
pij opnieuw onze rol in de slavernijgeschiedenis aan het herinneren 
en aan het herdenken. Hoe verhouden wij ons tot ons verleden en hoe 
nemen wij onze verantwoordelijkheid voor wat er in het verleden is ge-
beurd? De discussie rondom het gebruik én de tentoonstelling van de 
Gouden Koets laat zien dat er geen eenduidig antwoord is. En tegelij-
kertijd dat deze nieuwe maatschappelijke perceptie een breuk vormt 
met ons eerdere collectieve geheugen; neem bijvoorbeeld Zwarte Piet, 
die korte tijd geleden nog door velen in de Nederlandse maatschap-
pij als ‘normaal’ of onmisbare Hollandse traditie werd gezien. Tegen-
woordig brengt deze ‘traditie’ ons juist terug naar de misstanden tij-
dens het Nederlandse slavernijverleden.

Mathijssen formuleert in zijn tegenreactie op Emmer en Den Heijer 
dan ook dat  de nieuwe realisten volgens hem allesbehalve “verblind 
door activisme” zijn, doordat ze juist een veelzijdige blik werpen op 
een geschiedenis die voorheen een eenduidig heldengehalte had. Het 
waren volgens hem de historici van de jaren tachtig die het handelska-
rakter van Nederland en andere typische verschijnselen vaak in een te 
rooskleurig daglicht wilden stellen. De misstanden die gepaard gingen 
met deze eindeloze handelsdrang worden juist door de nieuwe realis-
ten naast de positievere verhalen gezet. ‘Om zo ruimte te maken voor 
onderbelichte onderwerpen binnen het breed omarmde standaard 
narratief,’ zoals Mathijssen uitlegt. Niet om vingers te wijzen, maar 
juist om de brede context van bepaalde gebeurtenissen, zoals slaver-
nijpraktijken, te begrijpen.3

Een nieuw perspectief op ons 
slavernijverleden
Dus toen de nieuwe realisten onderzoeksgegevens van de oude re-
alisten gingen gebruiken vormden zij een nieuw perspectief op de 
relatie tussen economische voorspoed en slavernij. Deze verbinding 
liet vervolgens zien dat de inzet van slaven onze economie meer had-
den verrijkt dan wij in eerste instantie dachten.4 Neem bijvoorbeeld 
de excessieve slavenhandel in de Indonesische archipel in de negen-
tiende eeuw, een verhaal dat bij uitstek als voorbeeld dient om aan te 
tonen dat een nieuwe perceptie op oude bronnen leidt tot verfrissende 
resultaten, nuances en bredere inzichten. Doordat de aandacht voor 
het slavernijverleden is toegenomen binnen onze huidige maatschap-

Ons slavernijverleden: 
onderbelicht of juist niet? 
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de Nederlanders, werd nu Boeloengan de belangrijkste (slaven)markt 
van de regio. De aanwezigheid van de Engelsen in het Britse deel van 
Borneo versnelde dit proces des te meer.14 Deze transformatie vol-
trok zich gelijktijdig met de actieve uitbreiding van Nederlands gezag 
in dit gebied, waarbij lokale sultans en grootheden door middel van 
contracten en regelingen langzamerhand werden ontdaan van hun be-
stuursrechten.15 Ondanks deze twee ontwikkelingen, namelijk die van 
de Nederlanders om de oostkust te ontdoen van zee- en slavenrovers 
samen met hun gezagsuitbreiding naar het noorden van Borneo leidde 
dit er niet toe dat slavernij werd afgeschaft. Er kan zelfs gesteld wor-
den dat slavernij juist bleef voortbestaan onder Nederlands gezag in 
deze regio, specifiek in Borneo. De “Mailrapporten”, de “Memories van 
Overgave” en de “Koloniale Verslagen”, allen afkomstig uit het Natio-
naal Archief in Den Haag, tonen dat de Nederlanders niet de middelen 
bezaten om de schepen met slavenhandelaren tegen te houden. Daar-
naast werden vele slaven vermomd als vissers de haven van Boeloen-
gan binnengeloodst, waardoor er geen touw aan vast te knopen was 
wie nou wel of geen slaaf was.16

De schaduwkant van handel
Los van de Nederlandse pogingen om slavernij in de regio de kop in 
te drukken speelde de globaliserende economie in deze periode een 
belangrijke rol in het voortbestaan van deze praktijken. De groeiende 
vraag uit het westen naar telegraafkabels en stoomapparaten in de 
tweede helft van de negentiende eeuw voltrok zich gelijktijdig met de 
afschaffingsmaatregelen en de Nederlandse gezagsuitbreiding. Dit re-
sulteerde in een enorme vraag naar rubber en kolen, grondstoffen die 
allen werden geproduceerd in de binnenlanden van Borneo. Maar ook 
vogelnestjes en rotan werden aanzienlijk populairder, wat leidde tot 
een run op al deze bosproducten. De winning van deze producten was 
een zware en ongezonde taak, waardoor voornamelijk slaven werden 
ingezet. Velen overleden tijdens het winnen van deze producten, wat 
de vraag om meer slaven alleen maar deed toenemen.17 Interessant is 
hoe deze toenemende vraag de handel liet verplaatsen van kust naar 
binnenland, waar vervolgens nieuwe afhankelijkheidsrelaties werden 
aangegaan met de bevolking aldaar. De binnenlandse Dayaks, de in-
heemse bewoners van Borneo, werden hierdoor gedwongen om deel 
te nemen aan het handelsnetwerk dat in deze regio bestond.18 Het was 
namelijk hun land dat rijk was aan deze gewilde grondstoffen, de bos-

producten. De handelaren, een groep die bestond uit de al aanwezige 
Buginezen, en de relatief nieuwe Europese en Chinese handelaren, gin-
gen zich nu verplaatsen naar tussenposten, die gesitueerd waren tus-
sen de kuststreken van Boeloengan en de binnenlanden van Borneo.19 
Deze zogenoemde tussenhandelaren ruilden slaven in het binnenland 
voor rubber, rotan en kolen uit de binnenlanden. Deze producten 
werden vervolgens via de kustplaatsen verscheept naar Singapore en 
Makassar voor de wereldmarkt.20 Elk persoon in dit netwerk, van kust-
handelaar tot tussenhandelaar, van Dayak tot slaaf, ervoer een vorm 
van gedwongen afhankelijkheid. 

De Dayaks hadden vaak geen andere keuze dan zelf pandeling te wor-
den, omdat ze binnen dit systeem en als gevolg van slechte oogsten 
niet in staat waren zelf genoeg rijst te produceren.21 Hierdoor werden 
ze afhankelijk van de rijstimport uit andere regio’s. Daarnaast wilden 
de Dayaks vaak hun eigen cultivatieprocessen niet opgeven om te gaan 
produceren voor de internationale markt, mede doordat dit om veel 
meer arbeid vroeg voor relatief lage lonen.22 Gedwongen arbeid, op 
basis van afhankelijkheid, was dus vaak de enige optie om de Dayaks 
tot winning van deze producten aan te zetten. Überhaupt waagden de 
Dayaks en tussenhandelaren zich over het algemeen liever niet aan 
het verzamelen van deze bosproducten voor de internationale markt, 
aangezien de verzameling ervan fysiek uitputtend en tijdrovend was. 
Juist slaven werden daarom ingezet om te zwoegen in de vaak slecht 
begaanbare gebieden.23 Alleen gedwongen arbeid of mislukte oogst 
leidde dus tot onderwerping van de Dayaks in dit drievoudige afhan-
kelijkheidssysteem.24 Dit toont aan dat deze bosproducten veelal ver-
zameld werden door pandelingen of slaven. De geraadpleegde archie-
ven en de exportcijfers van guttapercha, rotan en kolen tussen 1870 en 
1880 tonen aan dat enorme hoeveelheden van deze producten werden 
geproduceerd voor de internationale markt in tijden dat Boeloengan 
een relatief laag inwoneraantal had, waarvan een groot deel dus niet 
meewerkte in de productie van deze gewilde grondstoffen. In de ja-
ren ’80 werden tienduizenden pikuls, ofwel 60 kilogram, rotan en gut-
tapercha verscheept.25 Maar ook kolen waren in deze jaren extreem 
gewild, een taak die ook voornamelijk door geïmporteerde slaven 
werd uitgevoerd. Dit zorgde ervoor dat de vraag naar slaven alleen 
maar toenam.26 Aannemelijk is dat, rekening houdend met de uitput-
tende werkzaamheden, de verzamelaars 3 tot 4 pikuls per jaar produ-
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D e zomer is een periode van niks doen, van uitrusten en be-
zinning. Van rustig bij een beekje verkoeling zoeken in het 
zuiden van Frankrijk. Van een boek lezen in je zwembroek 

in de tuin. Van tot ’s avonds laat met je vrienden naar het strand. Van 
net te lang in een schroeiend hete tent liggen om vervolgens overver-
hit naar het zwembad te strompelen. 

Afgelopen zomer begon met angst voor het virus, maar eindigde – 
door de weersomstandigheden en de strenge lockdown – met wat 
een zomer zo fijn kan maken. Ik dacht tijdens de laatste lange winter 
regelmatig terug aan het samenkomen in parken, het voetballen, met 
vrienden bij elkaar: het ergste leek allemaal voorbij te zijn. 

Achteraf bleek dat het virus zich slechts terugtrok voor een tweede 
golf. De overheid onderwierp ons aan een maandenlange avondklok 
en een voor mijn gevoel eeuwigdurende sluiting van de musea, 
restaurants, theaters en terrassen. Inmiddels is het niet eens meer 
duidelijk hoeveel coronagolven ons hebben overspoeld; was het nou 
de derde golf, de vierde, of het derde been van de tweede golf?

En toen voor mij toch vrij plots: de uitweg. Het effect van de vaccinaties. 
Als een zware, logge trein kwam het programma tergend langzaam op 
gang, vond hobbels en bobbels op zijn weg, maar won steeds meer 
aan snelheid en vertrouwen. Inmiddels raast het met miljoenen 
vaccinaties per week door het vlakke landschap van ons land. Zo zal 
deze zomer toch lijken op de vorige: in een zwembroek aan een Frans 
riviertje relaxen met een boek. 

Maar voor mij zullen er twee zaken anders zijn. Dit is allereerst mijn 
laatste zomer als student, en daarnaast zal ik het virus op een compleet 
andere manier inschatten. Waar we afgelopen zomer niet konden 
beseffen dat een nieuwe lockdown maanden zou gaan duren, kan ik nu 
bijna niet geloven dat het virus straks misschien naar de achtergrond 
is verdwenen. Waar ik vorige zomer na alle verschrikkingen toch 
opgelucht dacht adem te halen – ‘we zijn ontsnapt aan een jarenlange 
pandemie’ – houd ik mijn adem aan het Franse beekje nog maar even 
in. 

Deze zomer zal er toch ook een gevoel van spanning zijn. Wat als het 
virus weer terugkeert in Nederland? Wat is de vaccinatiegraad? Hoe 
gaat het vaccineren in minder vermogende landen? Hoe verspreidt 
het virus zich? Welk vaccin werkt tegen welke mutatie? 

Terwijl ik me op het heetst van de dag zwetend in de rivier zal laten 
zakken – ooit zei mijn toen nog jonge zusje in de verzengende hitte: ‘ik 
voel me een chocolaatje, volgens mij ben ik aan het smelten’ – zal ik 
terugdenken aan het bizarre afgelopen jaar. De vaccinaties geven 
gelukkig hoop op betere tijden. Daarnaast zal ik me gelaten voelen 
over het definitief afsluiten van het studententijdperk. Wanneer ik 
echter uit het water zal komen en een tijdschrift open zal slaan, zal dat 
mij enige troost bieden: ‘Gelukkig heb ik Babel nog.’ 

Tekst /// Max Rensink    Beeld /// Dorota Dabrowska
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ceerden. Gezien de exportcijfers houdt dit in dat een geschat aantal 
van 5000 tot 10.000 gedwongen arbeiders ingezet moest worden in 
Boeloengan in de jaren ’80 om hieraan te voldoen. Een voorzichtige 
schatting, als gekeken wordt naar de gearchiveerde briefwisselingen 
in combinatie met verhalen van Europese handelaren zoals die van 
de de Britse handelaar William Lingard. In deze documenten samen 
wordt gedoeld op een import van 4000 tot 6000 slaven alleen al voor 
de periode tussen 1878 en 1879.27 

Elke tijdsgeest bekijkt het verleden anders
Het verhaal over slavernij in Nederlands-Indië bevestigt dat zowel de 
oude als nieuwe realisten het bij het rechte eind hebben. Of juist hele-
maal niet, omdat de geschiedenis niet één recht eind kent en de tijd-
geest onze perceptie op het verleden dusdanig blijft beïnvloeden. 
Daarnaast zegt elk onderzoek, of het nou jaren geleden of recent is 
onderzocht, iets over een tijd die ver achter ons ligt. Wat belangrijk is, 
is dat we altijd een tegengeluid nodig hebben om wat al was opnieuw 
te onderzoeken. De tijdgeest dwingt ons dus opnieuw kritisch te kij-
ken naar hoe wij onze samenleving aan willen laten sluiten op ons 
verleden. Zo ook in de huidige tijd, waarbij de al aanwezige literatuur 
omtrent ons slavernijverleden in een nieuw daglicht wordt gezet en 
waarbij de slavernij in Nederlands-Indië nieuwe publieke aandacht 
krijgt. Dus ja: de huidige maatschappelijke tendens dwingt ons om op-
nieuw te kijken naar ons historisch bewustzijn, waarbij gevraagd 
wordt om een bredere context dan daarvoor. En nee: dit hoeft niet te 
betekenen dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van recente on-
derzoeken. Geven we niet te veel lof aan historici als het gaat om wie 
bepaalt wat we met de hele maatschappij herdenken? Het is juist de 
maatschappij, en dus de tijdgeest, die ons historici dwingt opnieuw te 
kijken naar onze bronnen. Geconcludeerd kan worden dat Huizinga, 
die het belang van de tijdgeest goed onder woorden bracht, de verbin-
dende factor is tussen de oude en de nieuwe garde. 
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waren ze zo populair dat ze in 1913 op sommige Amerikaanse vrou-
wencolleges werden verboden. Toen de jaren twintig van start gingen 
waren de monocles nog steeds populair, omdat ze toen perfect paste 
bij de mode van modernistische vrouwen. Hoewel monocles niet al-
leen door lesbiennes werden gedragen, maakte het wel de jongens-
achtige look van hen af. 

Het perfecte voorbeeld van de lesbische twenties look was de biseksu-
ele actrice Marlene Dietrich. In de jaren twintig, toen homoseksualiteit 
nog steeds werd afgekeurd, werden mannelijke kledingtradities over-
genomen door vrouwen. Dit werd gedaan als poging om het lang be-
staande patriarchaat in twijfel te trekken daarnaast was het voor vrou-
wen een nieuwe manier om hun genderidentiteit te uiten. Met haar 
genderbendende garçonne-look en onberispelijke smaak was Dietrich 
een trendsetter. De garçonne-look verwierp korsetten en omarmde 
een jongensachtig silhouet voor vrouwen. Het dragen van mannelijke 

kleding en monocles werd destijds gezien als modern, gedurfd en het 
toppunt van mode. 

In de jaren vijftig werden de termen butch en femme geïntroduceerd. 
Butch lesbiennes kleedde zich als mannen en femme lesbiennes als 
vrouwen. Dit waren vaak ook de rollen die ze aannamen in relaties. Het 
is een narratief dat sterk beïnvloed is door the nuclear family en ander 
heteronormatief gedachtegoed. Hier is later heel veel kritiek over ge-
uit door lesbische feministen. Kunstenares Joan Nestle is het niet met 
deze kritiek eens. Volgens haar was de butch/femme subcultuur een 
manier waarop lesbiennes een gemeenschap konden vormen. Binnen 
deze labels was er volgens Nestle nog veel ruimte voor zelfexpressie. 
Daarnaast werden lesbiennes, vooral stelletjes bestaande uit een butch 
en een femme, zichtbaarder voor de rest van de samenleving. Het  kon 
niet langer gezegd en verwacht worden dat twee vrouwen slechts hele 
goede vriendinnen waren die uiteindelijk met mannen zouden trou-
wen. Door op deze manier buiten de norm te leven, riskeerden deze 
vrouwen alles. Zo duidelijk buiten de norm leven was onwijs radicaal. 
Het zorgen voor zichtbaarheid van de lesbische gemeenschap was een 
gevaarlijke eerste stap in de richting van gelijke rechten. 

De jaren tachtig werden gekenmerkt door The Rebel Dykes. De mode 
van vandaag is vergelijkbaar met die van de jaren tachtig, maar toen 
zagen mensen dit soort looks voor het eerst. De lesbische punkers uit 
Londen waren te herkennen aan hun leren jacks, tattoos en felgekleur-
de haar. Tatoeages zijn nu populair, maar in de jaren tachtig was het 
hebben van een tattoos juist een teken van culturele afwijking, zeker 
bij vrouwen. Ook fel gekleurd haar is nu wereldwijd populair bij al-
lerlei verschillende soorten mensen, maar in de jaren tachtig werd het 
nog als veel extremer beschouwd. Rebel Dykes hadden ook veel vaker 
piercings dan de algemene bevolking. Op verschillende manieren vie-
len de lesbische punkers op, ze vonden met hun looks enkele nieuwe 
routes die de mode komende decennia in zou slaan, ook al werden ze 
niet gewaardeerd in hun eigen tijd. 

Activisme is vaak verbonden aan de kledingstijl van de LGBTQ+ com-
munity. Zo is het dragen van badges iets wat al jaren gedaan wordt. 
Soms zijn het badges met duidelijk activistische boodschappen en 
soms met subtiele steun voor sociale problematiek. Een roze driehoek 
is iets wat vaak terug te vinden is op badges. De roze driehoek was 
een symbool dat door de LGBTQ+-gemeenschap is teruggewonnen 
nadat het werd gebruikt om homoseksuele mannelijke gevangenen 
in de Tweede Wereldoorlog te vervolgen. Er zit veel geschiedenis en 
betekenis achter de kleding die we dragen, daarom moeten we blijven 
terugkijken naar waar we vandaan komen. We kunnen dit doen door 
te schrijven en te lezen, te praten en te luisteren, maar ook door te onze 
kleding te onderzoeken. Als visuele en tactiele items kan kleding ons 
zoveel over elkaar vertellen. 

Over de jaren heen heeft de kleding van vrouwen die behoren tot de 
LGBTQ+ community dus veel veranderingen ondergaan. Wat er in het 
verschiet ligt valt natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, maar er kan 
natuurlijk altijd gespeculeerd worden. Er is nu al te zien dat gender 
steeds minder bepalend wordt voor kleding. Dat vrouwen kleding dra-
gen die vroeger alleen door mannen werd gedragen is in Nederland al 
niet echt vreemd meer. We zien ook dat de mainstream stukje bij beet-
je meer toelaat als het gaat om mannen die stijlen willen dragen die 
van origine alleen door vrouwen werden gedragen. In de toekomst zal 
er wellicht geen mannen- en vrouwenkleding zijn, in plaats daarvan 
hebben we dan gewoon kleding. 

Mode verandert constant en steeds sneller. Wij mensen hebben al duizenden 
jaren tijd en aandacht in ons uiterlijk gestopt. Kleding en accessoires spelen een 

aanzienlijke rol als het gaat om hoe we allemaal door elkaar worden waargenomen. 
In de geschiedenis ligt de nadruk vaak op de mannelijke ervaring, en de 

geschiedenis van queermode is hierbij geen uitzondering. Dit terwijl de queermode 
van vrouwen die van vrouwen houden een rijke en interessante historie kent.

Tekst /// Teske Wortman    Beeld /// Imke Chatrou

Met vlag en wimpel
Kleding wordt over het algemeen bepaald door een scala aan factoren. 
Leeftijd, geloof, geslacht, klasse, land van herkomst en nog veel 
meer zaken bepalen hoe iemands kledingkast eruitziet. Naast dit 
alles is kleding ook een manier om persoonlijkheid te kunnen uiten. 
Kleding werd vroeger - vooral door iedereen die niet binnen het 
heteroseksuele hokje viel - ingezet om te signaleren wat hun seksuele 
geaardheid is. Tegenwoordig uiten deze signalen zich dikwijls in 
de vorm van vlaggen. De meest bekende vlag geassocieerd met 
seksualiteit is de regenboogvlag, ook wel de pride flag genoemd. Na 
een korte blik op het aanbod van grote winkelketens is het duidelijk 
dat iedereen die kleding verkoopt ook een pride-collectie heeft. Voor 
een maandje in het jaar zijn alle grote bedrijven supporters van de 
LGBTQ+ community. Veel van deze pride-collecties zijn te herkennen 
aan de regenboogkleuren die volop gebruikt worden. 

De regenboogvlag maakte in 1978 zijn debuut toen kunstenaar Gilbert 
Baker deze creatie met de wereld deelde. De eerste vlag bestond 
oorspronkelijk uit acht kleuren die een beetje konden variëren omdat 
ze beïnvloed werden door de beschikbaarheid van stoffen. Sindsdien 
heeft de vlag twee kleuren verloren, en bestaat de meest voorkomende 
variant dus uit zes strepen: rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. 
Om het echt op een regenboog te laten lijken wordt de vlag meestal 
horizontaal gevlogen. Naast de algemene regenboogvlag voor de 
gehele community heeft iedere letter uit ‘LGBTQ’ een of meerdere 
eigen vlaggen. De eerste versie van de lesbische vlag was de Labrys 
vlag, ontworpen in 1999 door grafisch ontwerper Sean Campbell. 
Dit is een paarse vlag met een op zijn kop gekeerde zwarte driehoek 
met daarin een labrys; een tweezijdige bijl die volgens de mythologie 
gebruikt werd door Amazones.  Dit wapen werd in de jaren zeventig 
al gebruikt door vrouwen die buiten de heteroseksuele norm vielen. 
De zwarte driehoek is in het design geïncorporeerd omdat vrouwen 
die in de Tweede Wereldoorlog als ‘asociaal’ werden beschouwd de 
omgekeerde zwarte driehoek moesten dragen. De paarse kleur, violet 
om specifiek te zijn, is deel van de vlag dankzij dichteres Sappho. 
Lang geleden op het Griekse eiland Lesbos schreef Sappho over de 
schoonheid van vrouwen en gebruikte in deze gedichten vaak de kleur 
violet. Sappho is ook de reden dat vrouwen die van vrouwen houden 
lesbisch of sapphics worden genoemd, naar haar woonplaats Lesbos 
en haar naam. 

Sinds 2018 varen lesbiennes ook onder een andere vlag. Geïnspireerd 
door de regenboogvlag bestaat deze nieuwe vlag uit horizontale ge-
kleurde strepen, namelijk: oranje, wit en roze. 

Lang geleden, in de achttiende eeuw, was het overal in Europa ille-
gaal om homoseksueel te zijn, hierdoor ontstonden er in het geheim 
kleine subculturen. Destijds waren er zoveel negatieve connotaties 
verbonden aan homoseksualiteit dat de subculturen door middel van 
geheime kledingvoorschriften ervoor zorgden dat leden van de sub-
cultuur elkaar in het openbaar konden herkennen. In deze tijden van 
maatschappelijke onderdrukking, die nog vele jaren zou duren, fun-
geerde kleding als een geheimtaal waarin individuen met elkaar kon-
den spreken en zich met elkaar verbonden voelden. Individuen nemen 
een kledingstijl aan om hun betrokkenheid bij een groep te tonen, en 
zijn zich ervan bewust dat deze kleding hen buiten de grenzen van de 
gevestigde en institutionele orde plaatst.

De twintigste eeuw
In het begin van de twintigste eeuw werd de monocle – de bril be-
staande uit één glas – het statement piece voor vrouwen. Monocles 
werden vrijwel alleen door vrouwen uit hogere klasse gedragen, toch 

Je ziet er gay uit

Als visuele en tactiele 
items kan kleding 
ons zoveel over elkaar 
vertellen
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merken, is er bijvoorbeeld geen sprake van 
ontkenning van wetenschap in haar geheel, 
wat dat dan ook zou inhouden. In zijn eerste 
optreden in Café Weltschmerz, waarmee hij 
het publieke debat in werd geslingerd, zei 
hij, nadat hij kritiek uitte op het rigide, dog-
matische karakter van de huidige beoefe-
ning van de wetenschap, dat er wel degelijk 
hele goede wetenschap is en dat de meeste 
mensen integer bezig zijn. Sterker nog: En-
gel noemt zichzelf zowaar een wetenschap-
per. 

Tammie zou hem dus eerder een pseudowe-
tenschapper noemen die wetenschappelijke 
data, al dan niet moedwillig, abusief inter-
preteert. In een interview in het Financieele 
Dagblad met Van Ranst, dat de BNR-presen-
tator ook aanhaalt, corrigeert de redactie 
van het dagblad de indruk die Van Ranst 
wekt dat Engel het bestaan van het coro-
navirus zou ontkennen. Dit doen ze door te 
schrijven dat hij hoofdzakelijk kritiek uit op 
overheidsmaatregelen en vaccins. Vermoe-
delijk werd deze rectificatie pas gedaan na 
juridische dreiging. 

Speelruimte voor dissidentie
Het is betreurenswaardig dat men Engel 
zo ondoordacht verguisd, in plaats van zijn 
standpunten inhoudelijk te torpederen. 
In een online vragenuur, geïnitieerd door 
Stichting Viruswaarheid zelf, bewees Chi 
Lueng Chiu, de directeur van een kennisin-
stituut voor vitaliteit en leefstijl die duide-
lijk wél het nut van overheidsmaatregelen 
en vaccins inziet, dat zoiets prima moge-
lijk is. Op een heel beheerste en eerbiedige 
wijze schoot hij met duidelijke argumenten 
gaten in de redeneringen van Engel. Hoogst-
waarschijnlijk beschikte men bij BNR hier-
voor niet over toereikende parate kennis, 
wat ook logisch is gezien de complexiteit 
van de materie, maar waarom begint Van 
Ranst daar niet aan? Zou dat niet zoveel 
interessanter en leerzamer zijn dan een 
scheldpartij waarin een kat een kat wordt 
genoemd en een hond een hond? En is daar 
in deze vervelende tijd, waarin mensen die 
zich miskend wanen toevlucht nemen tot 
obscure, non-conformistische figuren op in-
ternet, ook niet meer behoefte aan? Zou een 
opener publiek debat, met enige matiging 
van ontzag voor het autoriteitsargument en 
iets meer speelruimte voor dissidentie, niet 
wenselijker zijn dan een discussiecultuur 
met buitengewoon nauwe voorwaarden? 
Van Ranst vreest dat de gemiddelde televi-
siekijker automatisch geneigd zal zijn te 
denken dat de waarheid ergens in het mid-

den zal liggen wanneer Engel in een talk-
show tegenover een wetenschapper zit. Vol-
gens hem zou je Engel om die reden beter 
kunnen negeren. Hieruit spreekt nogal min-
achting voor televisiekijkers. Om hem 
krampachtig uit de hemel te verbannen is 
wellicht schadelijker dan hem op het podi-
um, waarop hij momenteel een bescheiden 
plaats inneemt, in een eerlijk debat neer te 
sabelen. Zo had de grote Adriaan van Dis 
mijn vriend ook gewoon op televisie uit 
kunnen leggen waarom de hermeneutische 

cirkel volgens hem geen geschikt instru-
ment is om de betekenis van gedichten te 
verklaren, want dat heeft mijn vriend dus 
nog altijd niet begrepen. Dan vraag ik mij tot 
slot af of het raadzaam zou zijn om bij een 
daadwerkelijke salsapandemie, zoals Van 
Ranst oppert, blindelings en met veel ple-
zier achter Engel aan te lopen. Wie heeft 
hem namelijk ooit zien dansen? Laat hem 
eerst maar eens bewijzen dat hij zoveel be-
ter kan dansen dan Van Ranst. 

De twist, die veel mensen intussen 
zullen zijn tegengekomen, verliep 
zo: allereerst stelde Engel dat Van 

Ranst het deels zichzelf kan verwijten dat hij 
moest onderduiken. Vervolgens bestempel-
de Van Ranst Engel als een mafkees wiens 
kennis over de betreffende vakgebieden 
dusdanig gelimiteerd is dat deze gemak-
kelijk op een postzegel zou passen. Engel 
noemde Van Ranst toen een oplichter met 
een eigen mening, waarop Van Ranst con-
cludeerde dat hij met veel plezier naar Engel 
zou luisteren ten tijde van een salsapande-
mie, maar nu even niet. Jaren geleden werd 
een vriend van mij, bij het televisieprogram-
ma De Wereld Draait Door, op soortgelijke 
wijze afgekapt door Adriaan van Dis, nadat 
hij in een gesprek over poëzie het belang 
van de hermeneutische cirkel aankaartte. 
We hoeven immers niet naar een zeventien-
jarige kwajongen te luisteren wanneer het 
gaat over het duiden van de dichtkunst. 

Wetenschapsontkenning
Ook in de BNR-studio gaf Hidde aan dat hij 
Engel, evenals Van Ranst, absoluut niet se-
rieus neemt en beantwoordde de vraag van 
de presentator of Engel doodgezwegen zou 
moeten worden bevestigend. Ook noemde 

hij de replieken van Van Ranst ongelofelijk 
scherp en zei hij het volkomen te begrijpen 
vond dat Van Ranst niet inhoudelijk met te-
genstanders in discussie gaat. Hidde vroeg 
zich hardop af waarom deze dansleraar, die 
zich vast wel in de materie verdiept zal heb-
ben, zoveel aandacht krijgt. Hoewel Tammie 
Engel niet per se zou doodzwijgen, maakte 
ze niettemin het zorgwekkende punt dat 
journalisten, die volgens haar bepalen wat 
objectiviteit is, de taak hebben de grenzen 
van het publieke debat te bepalen en dat 
daarbinnen zeker geen plaats is voor men-
sen die wetenschap ontkennen.

Waarom zou niet iedereen inbreng mogen 
hebben in het publieke debat? En zou ie-
mand als Engel in de hoedanigheid van jour-
nalist met soortgelijke opvattingen dan wél 
deel mogen nemen aan dit publieke debat? 
Waarschijnlijk had niemand in de studio 
zich voldoende voorbereid op dit item door 
zich te verdiepen in het gedachtegoed van 
Engel. Er heerste een algemene stemming 
van afkeuring, zonder daarbij precies na 
te gaan wat hij feitelijk betoogt en waarom 
dat niet zou deugen. Hoewel er op zijn ge-
dachtegoed inderdaad genoeg valt aan te 
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Een grenzeloos debat

We hoeven 
immers niet 
naar een 
zeventienjarige 
kwajongen 
te luisteren 
wanneer het 
gaat over het 
duiden van de 
dichtkunst

Een gesprek van amper vijf minuten kan bij mij een heleboel vragen oproepen. Een 
voorbeeld hiervan is een item van een radio-uitzending van BNR Breekt, terug te 

vinden op YouTube. Hierin waren Tammie Schoots en Hidde Bruinsma als panelleden 
te gast bij presentator Iwan Verrips. De primaire aanleiding voor het gesprek, 

waarin uitspraken werden gedaan die volgens mij enige nuance verdienen, was een 
Twittertwist tussen de Vlaamse topviroloog Mark Van Ranst (aldus de presentator) 

en Willem Engel, die middels reclameborden in de publieke ruimte werd vertoond na 
een inzamelingsactie van Alexander Klöpping. Is zulk geringschattend tegengas echt 

het toonbeeld van hoe wij mensen met een andere zienswijze moeten benaderen?
Tekst /// Lucas Gortemaker    Beeld /// Brent de Nef
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en wie niet, wanneer mag het wel en wanneer niet? Bovendien zijn er 
strenge regels verbonden aan het geweldsmonopolie. De politie mag 
alleen in het uiterste geval geweld gebruiken, waarbij er voldaan moet 
worden aan de voorwaarden van subsidiariteit en proportionaliteit. 
Dat houdt in dat een doel niet op een andere manier bereikt kan wor-
den dan met geweld en dat het geweld tot een minimum moet worden 
beperkt. De instanties die het recht hebben om geweld te gebruiken 
hebben een machtige positie. Het is daarom belangrijk dat de politie 
goede training krijgt en voldoende wordt gecontroleerd.

Ook de boa’s?
In juni 2020 kopte Het Parool nog: ‘Omvang politiegeweld nauwelijks 
veranderd’, waarin de krant beschrijft dat de politie weliswaar vaker 
pepperspray en vuurwapens gebruikt, maar minder vaak dan voor-
heen overgaat tot fysiek geweld. Het kan bijna niet anders dan dat de 
grote politie-inzet en vele demonstraties van het afgelopen jaar het 
fysieke politiegeweld hebben doen toenemen. Dit was bijvoorbeeld 
duidelijk te zien tijdens de avondklokrellen, waarbij er avonden ach-
tereen surrealistische taferelen plaatsvonden. De politie reageerde op 
mensen die hen met flessen en vuurwerk bekogelden, die politiebusjes 
omgooiden en die van alles in brand staken; dit hield dagenlang aan. 

Met het voorbeeld van deze buitensporige avondklokrellen in het ach-
terhoofd is het triest maar helaas niet verwonderlijk dat ook buiten-
gewoon opsporingsambtenaren (de boa’s) steeds vaker met geweld 
te maken krijgen. Zij vervullen een belangrijke rol bij het handhaven 
van de coronaregels. Omdat zij niet onder de politie vallen, zijn zij niet 
bewapend. Dit brengt boa’s regelmatig in gevaarlijke situaties, waar-
door zij minister Grapperhaus al maandenlang verzoeken om ook 
bewapend te worden. Waar de minister hier eerst pertinent op tegen 
was, heeft hij nu een draai gemaakt. Gefaseerd krijgen de boa’s een 
wapenstok. 

Vanuit het idee van het geweldsmonopolie is dit een interessante 
keuze. De legitimiteit om geweld te gebruiken verspreidt zich door dit 
besluit namelijk tot buiten de politie. Een wapenstok is natuurlijk een 
relatief licht wapen – het is geen taser of pistool – maar het is toch 
een wapen en daarmee een trendbreuk met het geweldsmonopolie. 
Voor de boa’s is de kous nog niet af: zij willen ook graag pepperspray 
kunnen gebruiken. Er zijn daarentegen goede argumenten tegen het 
bewapenen van boa’s te noemen. De boa’s krijgen weliswaar regelma-
tig met geweld te maken, maar dat geldt voor meer beroepsgroepen. 
Denk bijvoorbeeld aan nachtclubbewakers of ambulancepersoneel. 

ESSAY
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D e demonstraties tegen de coronamaatregelen op het Muse-
umplein leidden wekenlang tot charges met politiepaarden 
en de inzet van ‘waterwerpers’, een eufemistisch woord 

voor waterkanon. Op AT5 was live te zien dat de demonstranten zich 
vaak niet zonder slag of stoot overgaven, wat tot een grimmige sfeer 
leidde. Tijdens de eerste zondagmiddagdemonstraties kwamen er 
bovendien regelmatig hooligans op het protest af. Zij leken maar wat 
graag te willen knokken met de politie. Later veranderde de grim-
mige sfeer echter in een gemoedelijke – zoals Het Parool op 18 april 
beschreef, hadden de meeste relschoppers op een gegeven moment 
een Museumpleinverbod – en leek het politieoptreden op zijn zachtst 
gezegd overdreven. 

De demonstranten hielden zich weliswaar nauwelijks aan de corona-
regels, maar tussen het handhaven van deze regels en het ontruimen 
van een volledig plein met wapenstokken, honden en waterkanonnen 
zit een wereld van verschil. Ook tijdens het afsluitende protest op 14 
maart ontruimde de politie het Haagse Malieveld met grof geschut. De 
gemeente en politie kondigden vooraf al aan dat er slechts een beperkt 
aantal demonstranten toegestaan zou worden en tijdens de demon-
stratie verspreidden zij het bericht dat mensen niet meer naar het Ma-
lieveld moesten komen. Toch liep het uit de hand.

Sociale media 
De ME greep hard in en er kwam veel kritiek op haar optreden: naar 
aanleiding van de op sociale media circulerende beelden van ME-
geweld zijn er verschillende onderzoeken ingesteld en stelde de 
Tweede Kamer vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie Ferd 
Grapperhaus. Volgens Grapperhaus doen beelden niet altijd recht aan 
daadwerkelijke gebeurtenissen. Gemonteerde beelden kunnen zeker 
vertekend zijn, maar de vraag is of dat echt zo’n groot verschil heeft 
gemaakt bij bijvoorbeeld de beelden van een weerloos op de grond 
liggende demonstrant die meerdere keren met een wapenstok wordt 
geslagen, alvorens hij door een hond wordt gebeten. 

Door alle onrustig verlopen demonstraties van de afgelopen maanden 
en het daaropvolgende harde ingrijpen van de politie lijkt er een trend 
zichtbaar: burgers lijken snel geweld te gebruiken tegen de politie, 
die op haar beurt ook snel overgaat tot hardhandig ingrijpen. Onder 
andere vanwege deze ontwikkelingen gaan er stemmen op om het ge-
weldsmonopolie, dat bij de politie en het leger ligt, uit te breiden. 

Het geweldsmonopolie houdt in dat de politie en het leger namens de 
overheid de enige zijn die geweld mogen gebruiken binnen een staat. 
Dat zij hier het alleenrecht op hebben is belangrijk, omdat het gebruik 
van geweld anders in een grijs gebied terechtkomt: wie mag het wel 

Steeds meer politiegeweld 
bij demonstraties: 

een zorgelijke trend

Tussen het handhaven 
van de coronaregels 
en het ontruimen van 
een volledig plein met 
wapenstokken, honden 
en waterkanonnen zit 
een wereld van verschil

De afgelopen jaren is er een toename te zien van het aantal demonstraties, met als 
duidelijk voorbeeld de koffiedrinkende demonstranten op zondagmiddag op het 

Museumplein. Hun anticorona-demonstraties haalden wekelijks het nieuws, niet alleen 
vanwege de controversiële houding van de demonstranten – ze hielden zich natuurlijk 

niet aan de coronamaatregelen – maar ook vanwege de forse inzet van de Mobiele 
Eenheid. Hoe komt het dat de politie steeds harder lijkt in te grijpen bij demonstraties? 

Mag dat zomaar? En wat betekent dat ingrijpen voor toekomstige protesten?
Tekst /// Max Rensink    Beeld /// Bob Foulidis



De Nederlandse taal barst van mooie, vreemde, bijzondere en 
wanstaltige woorden en uitdrukkingen. Elke maand pluist Babel 
er een uit. Met het laatste nummer van dit jaar nemen we voor 

nu afscheid. Maar hoe doe je dat eigenlijk het beste?
Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Winonah van den Bosch
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TALIGE WENDING COLOFON

Dikke doei!

D it jaar werden de drie natte zoenen en de hartstochtelijke omhelzingen plots ingewisseld voor 
de ongemakkelijke elleboogstoot. Iets wat in 2006, door de Wereldgezondheidsorganisatie, 
tijdens de uitbraak van de varkensgriep, kennelijk al was geïntroduceerd, maar volgens mij 

onvoldoende uitvoerig is getoetst op handigheid en comfort. De gemiddelde menselijke arm is namelijk 
niet gemaakt voor deze vreemde beweging. Bovendien kost het precies aantikken van andermans elleboog 
gewoon teveel moeite en concentratie, en pakt het meestal uit in ietwat ongemakkelijk gelach. Daarom 
zijn velen overgestapt op afscheid nemen met enthousiaste zwaaigebaren of schattige hartjesvormpjes 
in de lucht, veelal in combinatie met een smakkende luchtkus. Een wellicht slijmeriger, maar in elk geval 
soepeler uit te voeren alternatief. 

Meer dan ooit verliep onze communicatie dit jaar 
digitaal, waarbij we de nodige uurtjes hebben af 
gezoomed, geappt en gemaild. Dat laatste deden 
we natuurlijk al geregeld, als we die ene docent 
vriendelijk, doch dringend moesten verzoeken om 
het cijfer eens aan te passen, maar nu we elkaar 
niet meer in de wandelgangen tegenkwamen, werd 
de mail nagenoeg de enige manier om je vragen te 
stellen. Hoewel het merendeel van de mailers het 
op safe spelen en kiezen voor een neutrale ‘met 
vriendelijke groet’ of simpelweg ‘groet’, bestaan er 
nog genoeg mensen die de ongemakkelijke grenzen 
van de mailafsluiting opzoeken. Hierbij spant de 
‘warme groet’ de kroon. Het maakt niet uit van wie 
de mail komt; ik krijg er gewoon de rillingen van over 
m’n lijf en de inhoud van de mail valt geheel in het 
niet. Eigenlijk is elk bijvoeglijk naamwoord voor de 
‘groet’ – afgezien van de ‘hartelijke’ die ik er zelf ook 
wel eens ingooi om na een formele mail aardiger over 
te komen – overbodig en vervelend. ‘Zonnige groet!’ 
op een bloedhete dag is gewoon frustrerend als je een 
hele dag loopt te blokken voor een tentamen en is 
mijns inziens alleen geoorloofd op ansichtkaarten afkomstig uit een zonovergoten mediterrane badplaats. 
En nee, een stom mailtje bestaande uit twee zinnen waarin je iedereen herinnert dat de deadline niet 
15:00 uur maar 12:00 uur is, leuk je niet bepaald op met een ‘Grote groet’. Wat is sowieso een ‘Grote 
groet’? Een extra gemeende, ofzo? Maar goed, liever een extra opgedofte groet dan de afgekorte ‘Gr.’ Mij 
maak je niet wijs dat die drie extra toetsen indrukken ‘tijdsbesparing’ of ‘haastige spoed’ is. Als je naar me 
gr’t beantwoord ik bovendien je mail uit principe niet. 

Ook moet je als mailer oppassen met het uitroepteken. Dit leesteken lijkt de afgelopen jaar z’n opmars 
te hebben gemaakt en heeft – bij beperkt gebruik – veelal een enthousiast, motiverend en gezellig effect, 
maar het kan ook verkeerd uitpakken. De lezer kan zich, na een niet heel gezellig of vriendelijk mailtje, 
door een ‘Groet!’ bedreigd voelen. Alsof de afzender nog lang niet klaar is met deze persoon… Ook ‘fijne 
dag!’ komt vaak verkeerd over en is eigenlijk gewoon synoniem voor ‘hoepel op!’ 

Godzijdank gaan de universiteitsdeuren meer en meer open en kunnen we volgend jaar, wanneer we de 
vooruitzichten mogen geloven, iemand als vanouds vrolijk aan de mouw trekken voor een praatje of een 
dringende vraag. Om vervolgens, zonder nadenken of ongemakkelijke afstand, glimlachend en 
ongecompliceerd afscheid te nemen. Ik kijk er nu al naar uit! 
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Je kunt moeilijk alle beroepsgroepen bewapenen die een hoger risico 
hebben om met geweld in aanraking te komen. En heeft het bewape-
nen van de boa’s geen averechts effect? Met een wapenstok op zak zul-
len zij waarschijnlijk eerder geweld gebruiken, wat juist weer agressie 
kan uitlokken bij burgers. Is het wel zo verstandig om de boa’s te be-
wapenen? Er is in ieder geval een zorgelijke trend te zien: aan de ene 
kant neemt geweld tegen de politie en andere ambtenaren toe, terwijl 
aan de andere kant beroepsgroepen worden bewapend die geen deel 
uitmaken van de politie.

Een vreemde positie voor de politie
De rol van de politie bij demonstraties is overigens een bijzondere. De 
politie is er voor iedereen in het land die hulp nodig heeft en om ieders 
veiligheid te bewaken. Vanwege de grote aantallen mensen die op de-
monstraties afkomen is er politie aanwezig om het protest in goede 
banen te leiden, maar ook om op te treden bij ongeregeldheden. Maar 
de politie verdedigt ook het beleid van de overheid tijdens de coron-
ademonstraties en moet burgers die zich niet aan de maatregelen hou-
den tot de orde roepen. Op deze manier staat de politie tussen de over-
heid en de burgers in, waar zij het liefst samen optrekt met beide en op 
zoek gaat naar misdadigers. Deze ingewikkelde positie van de politie 
maakt de situatie er niet gemakkelijker op en leidt vaker tot geweld.

Verboden te filmen
Ook landen om ons heen kampen met een toename van geweld tegen, 
maar ook vanuit de politie. In Frankrijk zijn demonstraties al jarenlang 
behoorlijk gewelddadig van beide kanten. Zo vond er tijdens de welbe-
kende gelehesjesprotesten over en weer veel geweld plaats, wat leidde 
tot nog hevigere rellen en demonstraties. Het Franse parlement zette 
vervolgens een merkwaardige stap om geweld tegen de politie in te 
dammen en stond aan het einde van 2020 op het punt een omstreden 
wet in te voeren. De wet zou burgers verbieden om Franse agenten te 
filmen en die filmpjes vervolgens te verspreiden wanneer er sprake 
zou zijn van kwade bedoelingen, bijvoorbeeld om agenten te schaden. 
Dit zou de politie de mogelijkheid geven om het filmen van agenten 
sterk aan banden te leggen en mensen die toch filmen direct op te pak-

ken. Tegenstanders hiervan beargumenteren terecht dat dit het moei-
lijker maakt om misstanden aan te tonen en dat deze wet het recht op 
informatie zou schenden. 

In november 2020 gingen burgers in zeventig Franse steden de straat 
op om te demonstreren tegen deze controversiële nieuwe wet, met ge-
deeltelijk succes. Er werd een grote wijziging aangekondigd en de wet 
werd opnieuw onder de loep worden genomen, met als doel zowel de 
veiligheid van politieagenten te vergroten als het recht op informatie 
te behouden. Het Franse parlement gaf het echter niet op en probeer-
de de aangepaste wet alsnog in te voeren, maar in mei stak een rechter 
daar een stokje voor. Volgens de rechter was het niet duidelijk genoeg 
in welke situaties er wel en niet gefilmd zou mogen worden. 

Naast het feit dat de wet een grote klap voor de journalistiek zou zijn, 
zijn veel Fransen terecht bang dat de nieuwe wet racisme in de kaart 
speelt. Zij denken dat deze nieuwe wet meer nadelige gevolgen zal 
hebben voor mensen van kleur. Het is namelijk bekend dat de politie 
vaker geweld inzet tegen hen, en het filmen van die misstanden kan 
dat mogelijk aantonen en daardoor hopelijk verminderen. Als het fil-
men verboden wordt, kan dat het probleem vergroten. 

Toekomstige demonstraties
Als je de beelden van de hooligans ziet die tijdens de anticorona-de-
monstraties op het Museumplein de politie belaagden, kun je weinig 
bezwaar hebben tegen het ingrijpen van de politie. Het is echter on-
wenselijk om politiegeweld zonder kritische blik goed te keuren. De 
komende jaren zullen er ongetwijfeld veel meer belangrijke demon-
straties plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan klimaatdemonstraties. 
Ook daar grijpt de politie soms onevenredig hard in. Zo drukte de 
Belgische politie in 2019 een demonstratie van de klimaatactivisten 
van Extinction Rebellion hardhandig de kop in. De Belgische politie ge-
bruikte bij de vreedzame demonstratie traangas en een waterkanon. 
Er doken beelden op van een demonstrant die, terwijl hij al geboeid 
op de grond lag, pepperspray in de ogen gespoten kreeg. Volgens de 
politie was dit harde ingrijpen nodig, omdat het protest rondom de 
tuinen van het Koninklijk Paleis plaatsvond en het gevaar dreigde dat 
de demonstranten daar zouden binnendringen. Het harde ingrijpen 
van de politie lijkt dus niet altijd af te hangen van agressiviteit van de-
monstranten.

Zorgelijke trend
Er is sprake van een moeilijke balans: aan de ene kant ziet de politie 
meer agressiviteit en geweld tegen zich gericht, aan de andere kant 
grijpt diezelfde politie ook harder in. De beelden die vervolgens op so-
ciale media circuleren helpen niet mee aan het kalmeren van de situ-
atie. Integendeel, die beelden creëren verontwaardiging en leidden tot 
een nog groter ‘wij-zij’-gevoel. En dat terwijl de politie er niet tegen 
maar juist vóór de burgers is. 

Als binnenkort de klimaatdemonstraties groter worden en meer men-
sen verontwaardigd raken over de trage transitie van de overheid en 
bedrijven, houd ik mijn hart vast. De politie heeft de afgelopen maan-
den uitgebreid laten zien hoe zij demonstraties met geweld kan beëin-
digen. We moeten er absoluut voor waken dat dit geen gewoonte 
wordt. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor zowel de politie als 
demonstranten. We zullen vreedzaam moeten blijven demonstreren, 
zodat dit grondrecht voor iedereen beschikbaar blijft. Zodat demon-
streren veilig blijft voor iedereen. 
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Aan de ene kant 
ziet de politie meer 
agressiviteit en 
geweld tegen zich 
gericht, aan de andere 
kant grijpt diezelfde 
politie ook harder in



Toen er langzaamaan
Wat meer zon en warmte op ons scheen 
Begon niet alleen het water
Maar van alles te verdampen

Omdat de hitte steeds
Dichter op ons kwam
Verdampte het belangrijkste
Wat op dat moment verdampen kon

En toen zelfs de voeten
Van het virus verschrompelden
Voelden we ons na lange tijd
Eindelijk weer vrij

Die vrijheid werd
Vergezeld door het besef
Dat het mooiste wat verdampen kan
Toch echt de zorgen zijn.

Verdampen
Tekst /// Max Rensink    Beeld /// Dorota Dabrowska


