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de Theatertroep: 
‘Die meerstemmigheid, 
daar leent theater zich 
ineens heel goed voor’
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W e lopen alweer ruim een maand rond op de univer-
siteit, wat we de meeste jaren rond deze tijd doen 
met een vertrouwd gevoel. Maar dit jaar is net even 

anders. Na de lange periode van thuis studeren, merken we dat 
we opnieuw moeten wennen aan het fysieke onderwijs. Kortom, 
de herfst blijkt niet het enige te zijn waaraan we ons moeten aan-
passen!

Het zien en spreken van zo veel mensen op een dag kan over-
weldigend zijn, maar gelukkig overheerst het gevoel van vreugde 
dat we weer naar de universiteit mogen. Naast dat we fysiek aan-
wezig mogen zijn op de faculteit, kunnen we weer door de gan-
gen wandelen en allerlei gesprekken voeren. De atmosfeer waar 
we allemaal zo naar gehunkerd hebben het afgelopen jaar lijkt 
weer helemaal terug te zijn. 

Nu we langzaamaan wennen aan het klimaat van fysiek onder-
wijs, komt er meer tijd vrij voor reflectie, wat door het spreken 
met anderen een nieuwe vloed aan inspiratie geeft. Gesprekjes 
bij de koffieautomaat en het uitwisselen van gedachten tijdens 
de pauze zijn weer onderdeel van de dagelijkse praktijk. Hier-
door ontmoeten we allerlei nieuwe visies en ideeën; we kunnen 
de vakken die we volgen bespreken en vergelijken met de vak-
ken van anderen. Nu het sociale leven weer op gang is gekomen, 
kunnen we ook die ervaringen uitwisselen. 

Een andere manier om tot een goed gesprek te komen is natuur-
lijk door Babel uit de bakken te pakken en open te slaan. In deze 
editie vertelt Teske over fast fashion en schrijft Lucas over Susan 
Sontag en haar essay over camp. Verder interviewt Sofia theater-
collectief de Theatertroep over de nieuwe voorstelling Stuk voor 
Stuk en duikt redacteur Tammie onder andere in de rollen die zij 
aanneemt in het gezelschap van verschillende sociale groepen. 
Ook deelt Merve haar verhaal over hoe zij van Turkije naar Ne-
derland is verhuisd en haar Koerdische wortels heeft geplant in 
Nederlandse bodem. 

De redactie kijkt ernaar uit om je weer fysiek Babel te zien lezen 
en wenst je daarbij veel plezier.  

Liefs,

Robin en Loïs 

2 Babel

Lieve Babel-lezer,
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Op de grafstenen op cimetière du Montparnasse prijken nogal 
wat namen van bekende mensen. In het centrum van de be-
graafplaats, op een statige steen, die van ex-president Jac-

ques Chirac. Even verderop die van Serge Gainsbourg, de muzikant 
die over zijn herinneringen aan een chanson over dode bladeren 
zong, en bij wie nog altijd van alles wordt achtergelaten. Verder lig-
gen er de stoffelijke overschotten van het echtpaar Sartre-de Beau-
voir, schrijvers Marguerite Duras en Samuel Beckett, André Citroen 
(of Citroën), dadaïst Man Ray, beeldhouwer Ossip Zadkine, de scha-
ker met de moeilijke naam naar wie de 1.e4 paard f6 opening is ver-
noemd, enzovoort. Op een zomerdag die al aanvoelde als een herfst-
dag, was ik op zoek naar Susan Sontag, een denker die mij instinctief 
aansprak. In divisie 2, sectie 2, 1 oost, 28 noord trof ik een smaak-
volle zwarte gladde steen waarin haar naam met de jaartallen 1933 
en 2004 stond gebeiteld. Ze stierf in New York aan de zeldzame en 
slepende ziekte myelodysplasie, die zich ontwikkelde tot leukemie. 
Haar zoon David Rieff nam zijn moeder mee op een laatste vlucht 
naar Parijs, een reis die ze tijdens haar leven zo graag maakte. 

Later die dag vond ik in boekhandel Yvon Lambert – tussen een foto-
boek met natuurpolaroids van Robby Müller en een handleiding voor 
het stelen van boeken – een mini-heruitgave van Penguin van een es-
say dat Sontag in de jaren ’60 van de vorige eeuw schreef. Een dun 
mintgroen boekje dat volgens zichzelf slechts een Engelse pond kost 
en de titel Notes on camp (1964) draagt. Omdat ik dit boekje uiteraard 
niet kon laten liggen, nam ik het mee naar een dichtbijgelegen café. 
Daar bestelde ik een kop cappuccino en slurpte ik de complexe cul-
tuurkritiek naar binnen. In het essay zet Sontag in achtenvijftig schijn-
baar heldere punten de tot dan toe ongrijpbare sensibiliteit camp 
uiteen. Hiertoe was destijds, volgens de inleiding, niet meer dan een 
halfslachtige poging gedaan door een zekere Brit. Sontag schrijft dat 
het een vereiste is om door een sensibiliteit zowel te worden aange-
trokken als te worden afgestoten, wil men deze kunnen benoemen en 
gedegen definiëren. Bij camp – wat zij zelf overigens met een hoofdlet-
ter schrijft – was dit voor haar het geval. Hier volgt mijn lezing van 
haar lezing.

Camp kan worden omschreven als een vrije en gedepolitiseerde ma-
nier om de wereld te zien als een esthetisch verschijnsel. Daarnaast is 
het een eigenschap die te ontwaren valt in onder meer films, kleding, 
meubels, popsongs, boeken, mensen en gebouwen. Camp als kunst-
vorm is veelal decoratief en beklemtoont de textuur, oppervlakte en 
stijl ten koste van de inhoud. Concertmuziek is hoogstzelden camp, 
omdat camp wegens haar inhoudsloosheid geen contrast kan vormen 

tussen onbenullige inhoud en weelderige vorm. Soms kan iets te be-
langrijk zijn om voor camp door te gaan: de opera’s van Strauss zijn 
bijvoorbeeld camp, maar die van Wagner absoluut niet. Natuur is na-
tuurlijk nooit camp, want camp is stedelijk en veronachtzaamt de na-
tuur misschien zelfs. Ook plaatst camp alles tussen aanhalingstekens. 
Dit is geen artikel, maar een ‘artikel’.

Een wezenlijk onderscheid dat gemaakt dient te worden is dat tussen 
naïeve en opzettelijke camp. Pure camp is bloedserieus. Zelfbewuste 
camp is daarentegen een stuk minder interessant en misschien zelfs 
vervelend. Hoewel mislukte ernst een essentieel element van pure, 
naïeve camp vormt, betekent dat niet automatisch dat alle misluk-
kingen die aanvankelijk serieus bedoeld waren de kwalificatie camp 
verdienen. Hiervoor is een bon mélange van overdaad, grandeur, harts-
tocht en vrijmoedigheid onontbeerlijk. Soms is iets gewoonweg slecht, 
doordat de maker middelmatige aspiraties aan de dag legde en er niet 
voldoende naar streefde iets buitenissigs te bewerkstelligen. Camp 
heeft overigens niet de intentie om te beredeneren dat wat slecht is 
eigenlijk goed is of andersom: het verschaft ons uitsluitend een extra 
manier om naar de dingen om ons heen te kijken.

Tijd en homoseksualiteit spelen ook een rol. Tijd bevrijdt een kunst-
werk van morele relevantie. Daardoor verdwijnt eventuele veront-
waardiging over een werk en ontstaat er een afstand vanaf waar het 
kunstwerk alsnog kan worden bewonderd. Tijd kan een werk zelfs 

Een definitie van ‘camp’
Voor de rubriek ‘In de geest van’ onderzoeken onze redacteuren elke maand het gedachtegoed 

en leven van een opvallende geesteswetenschapper. Deze maand zoekt Lucas naar een 
definitie van camp met hulp van het gedachtegoed van Susan Sontag.

Tekst /// Lucas Gortemaker    Beeld /// Winonah van den Bosch

Sontag had mij een bril 
opgezet, met aangepaste 
glazen en een nogal 
excentriek montuur

ontdoen van haar banaliteit: wat eens alledaags was, kan ooit fantas-
tisch geacht worden. Homoseksuelen waren de allereerste omarmers 
van camp en kunnen gezien worden als dandy’s in het tijdperk van 
massacultuur. Maar de stank waarvoor een klassieke dandy door-
gaans zijn neus opgehaald zou hebben, ademde de connaisseur van 
camp extra diep in. Camp is gebaseerd op het hebben van plezier en 
de ontdekking dat hoge cultuur geen monopolie bezit op het fijnere 
onderscheid. Het ultieme statement over camp, waarmee Sontag haar 
betoog besloot, is dat iets goed is omdat het verschrikkelijk is.

Hoewel het essay qua leeftijd mijn moeder had kunnen zijn en ik de 
voorbeelden die erin gegeven werden daarom niet volledig kon thuis-
brengen, begon mij langzaam iets te dagen. Sontag had mij een bril 
opgezet, met aangepaste glazen en een nogal excentriek montuur. Het 
café waar ik mijn boekje zat te lezen, de latte art in mijn inmiddels 

koud geworden cappuccino, de in Parijs alom vertegenwoordigde art 
nouveau, de gietijzeren orchidee-stengels boven de ingang van de me-
tro, de doorzichtige poubelle waarin ik mijn natgeregende schoenen 
had weggesmeten.... De geblondeerde haren van mijn reisgenoot, het 
Zwanenmeer, Ronnie Flex, Remco Campert… Voordat het mij volledig 
begon te duizelen, schoot het derde punt van het essay me gelukkig 
weer te binnen, waarin Sontag opmerkte dat niet alles als camp kan 
worden aangemerkt. Want nee, it’s not all in the eye of the beholder.

De publicatie van Notes on camp katapulteerde de naam Susan Sontag 
in letterkundige kringen. Ook tegenwoordig duikt haar naam af en toe 
op. Vorige week vond ik bijvoorbeeld bij de uitverkoop van een Brus-
selse bibliotheek een Nederlandse vertaling van haar essay On photo-
graphy (1977). Daaraan begin ik na voldoende tijd om het vorige te 
verwerken. 



Stuk voor Stuk Een voorstelling van zeven eenakters, geschreven door zeven verschillende gevierde 
Nederlandse poëzie- en romanschrijvers, ging afgelopen maand in première. De eenakters zijn vers 

en jong. De zeven schrijvers schreven individueel een stuk, het theatercollectief de Theatertroep 
reeg ze aan elkaar; volgens hun eigen stijl tot één ronde theateravond gevormd. Deze vorm van 

theaterbeleving is nieuw voor het hedendaagse Nederlandse theaterlandschap en brengt schrijvers 
en makers van vandaag samen, die spelen met vrijheden èn restricties. 

Tekst /// Sofia de Valk    Beeld /// Juliëtte de Groot
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Z even houten kisten, verschillend van 
vorm en formaat. Erop staan de na-
men van auteurs gestempeld en een 

titel dat naar de eenakter verwijst die de bij-
behorende auteur schreef. Een eenakter is 
een stuk dat slechts uit één akte — gelijk aan 
een hoofdstuk in de romanliteratuur — be-
staat. Gedurende ruim twee uur klappen de 
ouderwetse containers een voor een open en 
vallen er — soms letterlijk — eenakters uit, 
die worden vertolkt door zeven spelers van 
het theatercollectief de Theatertroep. Het 
deed mij denken aan reusachtige kijkdozen, 
met ieder een eigen verhaal. Door de ener-
gie van telkens dezelfde vertolkers, met een 
eigenzinnige vaudeville stijl, lijken de eenak-
ters allen tot dezelfde wereld te behoren. Bij 
het dichtslaan van de ene kist, een paar rof-
fels jazz en het openklappen van de volgende 
worden de metaforen doorgespeeld naar de 
personages van het volgende twintig minu-
ten durende spel. De zeven onafhankelijke 
eenakters worden middels het klungelige, 
maar des te meer oprechte, spel van de The-
atertroep, stuk-voor-stuk, als een eenheid de 
theaterzaal in geslingerd.

The afterglow
We gaan naar het huis van de Theatertroep, 
de Richel: het alom bekende theatercafé op 
de Nes.(...) Alhoewel andere studenten on-
der ons er wellicht vooral komen voor het 
(nog) betaalbare bier, het warme bruine 
sfeertje en de heerlijk vertrouwde locatie. 
Wanneer ik aankom staan de tafeltjes buiten, 
liggen er koude punten pizza en een paar 
aangepeuzelde gebakjes op een schaaltje 

en hoor ik ‘hoi, haai, heeei’ uit verschillende 
richtingen. Er is weinig enthousiasme uit op 
te maken, maar zodra de eerste volledige 
zinnen zijn uitgesproken weet ik weer dat 
zelfs in vermoeienis energie kan zitten. ‘Het 
voelt voor ons nog steeds als ochtend’, zegt 
Rosa Asbreuk, met een stem die een klas-
siek monoloog inzet. Rosa is, net als Patrick 
Duijtshoff (die ook aanwezig is), een van de 

oprichters van de Theatertroep. Het is half 
vijf ’s middags, maar nog geen veertien uur 
geleden namen we hier afscheid van elkaar. 
De wijn had mogen vloeien, en er was gela-
chen, gejuicht, want de première zat erop en 
de zalen mogen vanaf nu steeds een stoeltje 

voller. Iduna Paalman, de enige dichter van 
het schrijversgezelschap en Tom Hofland, 
scenario- en prozaschrijver, komen aanlopen 
en de vertrouwdheid die het gezelschap bin-
nen een zeer korte tijd heeft opgebouwd met 
elkaar, is direct voelbaar. ‘What do you think 
of my afterglow?’ vraagt Iduna verwijzend 
naar haar anders dan anders, doch modieuze 
joggingpak. Weliswaar is er echt een gloed te 
zien die zij om zich heen draagt. Ze straalt, 
zoals ze vast vaker doet, maar nu extra sinds 
haar woorden als vingerpopjes met aandach-
tige zorg en fysieke passie het toneel werden 
opgedragen. 

We starten met een groot gezelschap: twee 
van de zeven schrijvers en vijf à zes leden 
van het theatercollectief de Theatertroep. De 
spelers van de Theatertroep staan meestal 
allemaal op het toneel, ieder denkt mee en 
gooit ballen in de lucht voor esthetische 
of nog betere ‘komische mislukkingen’. De 
troep omschrijft zichzelf als ‘collectief dat het 
vaudeville nieuwe leven inblaast’. Zo spelen 
ze theateravonden, waarin ze kortere aktes 
uit grote klassieke teksten achter elkaar zet-
ten. Kenmerkend zijn hun stilistische Franse 
kostuums en een ruig geverfd, maar fragiel 
gemonteerd decor. Met het project Stuk voor 
Stuk namen ze een nieuwe afslag.

Zoals gewoonlijk in een meerkoppig inter-
view, vraag ik of de één de ander kan voor-
stellen. Wie zijn die zeven jonge ‘Troepers’, 
zoals men de leden van het toneelgezelschap 
in de volksmond noemt? Wat kenmerkt de 
samenstelling van karakters en de voorstel-
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INTERVIEWINTERVIEW

De afterglow van 
een troep reptielen

Iedereen lacht 
en haar
zon-oranje 
gloed begint 
weer te 
groeien
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Zowel in het stuk als hier aan tafel, is te zien 
en te horen dat Tom het toneel heeft heront-
dekt. Vol enthousiasme vertelt hij wat hij er 
zo heerlijk aan vond. ‘Je kunt zo lekker ouwe-
hoeren op papier. Ik kon gewoon gesprekken 
voeren tussen mensen onderling. Ah shit, dit 
klinkt nu echt heel raar hè?’ Hij lacht zichzelf 
toe. ‘Ik zit wanneer ik bezig ben namelijk echt 
met mezelf te gniffelen.’ 

Voor Iduna gaf de vrije opdracht ook een 
nieuw soort raamwerk voor haar schrijven. 
Lolita had al veel van Iduna’s poëzie gelezen. 
‘Haar werk is heel gevoelig en vaak persoon-
lijk. Het is ontzettend mooi, maar ik vermoed 
ook poëzie die sommige lezers misschien 
een paar keer moeten overlezen. In Stuk voor 
Stuk daarentegen’, vertelt Lolita met verwon-
dering, ‘is Iduna’s eenakter eerder de meest 
duidelijke en toegankelijke van de zeven. Dat 

is zo interessant aan dit project. De schrijf-
stijl staat niet ineens haaks op dat van hun 
eerdere geschreven werk, maar iedereen 
benadert toch een ander soort thematiek.’ 
Iduna luisterde aandachtig en knikt. In haar 
eenakter Prikdienst zien we een gesprek tus-
sen twee tienermeisjes, die met twee andere 
jongens moeten nablijven vanwege een voor-
val de dag ervoor. Terwijl ze blikjes van het 
schoolplein prikken, komen we erachter dat 
ze in een ongewilde seksuele ervaring waren 
beland. ‘Het zit zo’, Iduna verklaart de voor-
haar doende ‘concrete thematisering’. ‘Bij het 
schrijven van gedichten is het altijd zo ont-
zettend handig dat je van alles kunt zeggen 
zonder het echt te hoeven zeggen. Het punt 
dat je maakt, staat er eigenlijk al voordat je 
het letterlijk maakt. Dat vond ik in het ka-
der van het theater dan ook heel spannend. 
Ik had natuurlijk van alles kunnen doen met 
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lingen die ze maken? Ik kijk Iduna aan, die 
verrast lijkt dat de eerste vraag aan haar ge-
richt is. ‘Ik weet niet of ik daar de uitgelezen 
persoon voor ben’, zegt ze. ‘Ik had nog niet 
veel van ze gezien voordat ik deze samen-
werking met hen aanging. En daar’, voegt ze 
luider toe, ‘schaam ik mij een beetje voor.’ 
Toch is ze de samenwerking aangegaan, net 
als Tom Hofland, die tot gisteravond ook 
nooit eerder iets van het gezelschap had ge-
zien. Er was iets dat ze van hen wisten en dat 
hen aantrok. ‘Nou, gooi je poëtische vaardig-
heden erin Iduna!’ roept Patrick lachend. Ze 
zwengelt haar fijne woordenmolen aan: ‘Wat 
mij aansprak aan de Theatertroep was diens 
wildheid, de speeldrift en het losgeslagen, of 
nee, het “alles kunnen proberen”. Bij de Troep 
lijkt alles te kunnen en wat de werkwijze be-
treft voelde ik een soort vrije manier van the-
atermaken. Oh en! Dat het hele leuke mensen 
zijn natuurlijk.’ Iedereen lacht en haar zon-
oranje gloed begint weer te groeien. Ze pro-
beert nog: ‘Ja echt!’
 
Patrick vertelt graag waar het eerste idee 
voor dit nieuwe concept begon. Vorig jaar 
las hij een boekje van de toneel- en scenario-
schrijver Noël Coward. ‘Hij had ooit een stuk 
geschreven, Night at 9.30’ ‘Huh, het was Not 
at 9.30 toch?’ onderbreekt Rosa. ‘Nee, Night’, 
zucht Patrick geïrriteerd vanwege de onder-
breking. Er volgt een clowneske discussie. Of 
hun verwarring echt is, doet er niet toe, de 
hele titel eigenlijk ook niet.. In ieder geval 
wilde Coward in de jaren 60 een verwaterde 
theatervorm een nieuw leven inblazen. Die 
oude vorm betrof avonden waarin men heel 
veel verschillende (korte) stukken direct ach-
ter elkaar kon zien. ‘Dit idee paste perfect bij 
onze stijl’, zegt Patrick, verwijzend naar het 
vaudeville-genre. ‘Die bekende Theatertroep 
stijl – die van hun avonden met een mozaïek 
aan verschillende sketches – is dan ook nog 
heel goed terug te zien in het nieuwe stuk’, 
vertelt Lolita Storm. Lolita is sinds kort ook 
lid van De Theatergroep hield ze zich bezig 
met de productie en marketing van dit stuk. 
‘Bij hun vaudeville-avonden spelen ze ook 
verschillende scènes achter elkaar die in eer-
ste instantie los van elkaar bestaan. Wat wel 
nieuw is bij Stuk voor Stuk, is dat het zeven 
nieuwe stukken zijn, die speciaal voor deze 
avond geschreven zijn door zeven verschil-
lende schrijvers, waarvan sommigen nog 
geen ervaring hadden met het schrijven voor 
toneel.’

Lolita is naast een Troeper – wellicht niet 
geheel ontoevallig – óók dochter van redac-
trice Josje Kraamer, die de schrijvers heeft 

begeleid, en van één van de zeven schrijvers 
Arie Storm. Lolita lacht lief en vertrouwd 
tussen alle makers, maar komt vaak scherp 
het gesprek in vliegen om uitspraken van en 
óver de schrijvers en spelers in harmonie te 
brengen of het gesprek juist uit te dagen. Zij 
bevestigt hoe Josje, redacteur bij uitgeverij 
Querido, al sinds lange tijd de Theatertroep 
bezoekt en regelmatig groepjes schrijvers 
meesleurt. Patrick: ‘Na de voorstelling spra-

ken we vaak met elkaar over dat we eens iets 
samen zouden moeten doen. Want’, verklaart 
hij ‘er worden nog weinig toneelteksten ge-
schreven en om romanschrijvers iets laten 
schrijven voor toneel; dat is al helemaal sinds 
lange tijd weggevallen. Nu vielen twee plan-
nen dus heel leuk samen.’ ‘Ja, maar ook’, wil 
Rosa hier niet ontkennen ‘is ons vorig jaar 
overkomen dat we geen meerjarige subsidie 
meer ontvingen. Hierdoor kwam alles ook 
open te liggen. We wílden ineens ook alles 
anders doen en niet meer vast blijven zitten 
aan onze eerdere plannen. We hebben toen 
op hele korte termijn, ik gok een maand, alles 
opgezet.’ Josje heeft toen vrij snel een voor-
stel gedaan voor zes schrijvers, waar met een 
kort overleg ook schrijver Don Duyns zich 
aan toevoegde. ‘Toen begonnen “de zeven” al 
vrij snel met schrijven.’ 

Geen monoloog is wel 
gniffelen met jezelf
‘De enige regels voor het schrijven waren dat 
de eenakters niet langer dan twintig minuten 
mochten duren en minimaal twee personages 
bevatten, dus geen monoloog’, legt Patrick uit. 
Betekende dit vrijheid of juist strenge kaders 
voor de schrijvers? ‘Eigenlijk was het relatief 

gezien een absurd vrije opdracht’, stelt Pa-
trick. ‘Normaal gesproken leg je een opdracht 
neer bij een schrijver, maar dit keer zouden 
wij uitgaan van een tekst die al voor ons ligt.’ 
In een toneeltekst voegt de schrijver ook 
regie-aanwijzingen toe, die het beeld dat de 
schrijver bij de dialoog heeft verduidelijken. 
‘We hadden ons echt voorgenomen om het te 
maken zoals zij het geschreven hadden. Dus 
ook met de aanwijzingen die daarbij gegeven 
waren’, benadrukt Rosa. ‘Maar soms’, nuan-
ceert ze, ‘en dat is ook ons werk als makers, 
moeten we recht doen aan wat geschreven is, 
maar moet het tegelijkertijd speelbaar voor 
ons worden en in een vorm gegoten worden 
waarmee wij nu eenmaal op het toneel staan.’ 
Patrick grinnikt en voegt toe: ‘Ja, het is wel 
net Toms stuk volgens mij, waarin we alles 
hadden omgegooid qua regieaanwijzingen.’ 
‘Klopt’, lacht Tom, ‘zoals het glas gif, maar dat 
is ook niet zo gek. Ik sta niet op het podium, 
ik kan technisch gezien niet weten hoe jullie 
daar uiteindelijk staan en een rekwisiet door-
spelen. Maar het idee blijft overeind.’ ‘En de 
reptielen-dans ook! Die bleef ook overeind!’ 
roept Patrick. 

Toch vermoed ik een groot verschil met het 
schrijven van een roman dat je de wereld in 
brengt. Zodra je een boek hebt uitgegeven, 
kan iedereen het lezen en zijn interpreta-
ties erop losgooien. Hier gaat er er eerst nog 
iemand anders aan de haal met jouw woor-
den. De mogelijke interpretaties en oorde-
len worden nogmaals, zonder jouw toezicht, 
bespeeld. ‘Ja klopt, maar ik heb heel veel 
vertrouwen in dat zij dat goed doen’ vertelt 
Tom zelf verbaasd. ‘Dat is eigenlijk wel grap-
pig, want ik had hiervoor nog nooit iets van 
de Theatertroep gezien.’ De andere schrijvers 
kende Tom wel, waardoor hij waarschijnlijk 
enkel iets ‘vets’ verwachtte. ‘Daarbij is een 
roman naar mijns inziens toch wel een ‘af’ 
product, en is een theatertekst meer een 
hoofdproduct dat je vervolgens aan andere 
mensen doorgeeft. Zij maken er weer iets 
van en laten daar andere interpretaties op 
los. Ikzelf zou een toneeltekst nooit kunnen 
neerzetten op een podium.’ Tom schrijft zelf 
normaliter proza en podcast- en filmscena-
rio's. Hij heeft een theateropleiding gedaan, 
maar had al snel het toneelschrijven links 
laten liggen. ‘Voor zowel scenario- als pro-
zaschrijven moet je heel beeldend werken, 
want de verhalen moeten grotendeels in [in 
proza een beschreven] beeld worden ver-
teld. In een toneeltekst’, legt Tom uit, ‘gebeurt 
dit meer binnen de monologen en dialogen. 
Juist daarom ging het schrijven voor mij dit 
keer ontzettend snel: het vloeide er echt uit.’ 

INTERVIEWINTERVIEW

Ik zit wanneer 
ik bezig ben 
namelijk echt 
met mezelf te 
gniffelen

Het is niet 
één iemands 
verantwoor-
delijkheid, de 
stof gaat door 
meerdere 
handen



Volgens Lolita, die alle schrijvers en diens 
werks al kende, verschilde het enorm per 
persoon of ze het spannend vonden om hun 
tekst uit handen te geven. ‘Ik weet toeval-
lig dat Arie – befaamd romanschrijver – een 
schrijfstijl kent met een zekere “zo zit het”. 
Wanneer iemand daar plots een ander woord 
aan zou geven, zou hij het niet vinden klop-
pen. Andere schrijvers zeiden het juist ont-
zettend leuk te vinden als mensen iets met 
hun tekst gingen doen.’ Iduna herkent dat 
laatste: ‘Ik merkte dat ik het het allergrootste 
compliment vind als andere mensen, met 
hún tijd en hún geld en hún ideeën, iets gaan 
doen met wat ík heb bedacht’, zegt ze. ‘Het 
is zo bijzonder om zo serieus genomen te 
worden.’ Tom beaamt dat: ‘Het is leuk om te 
zien dat zij echt plezier hebben aan iets wat 
jij hebt gemaakt.’ ‘Ja’, benadrukt Iduna nog-
maals, ‘dat ze er überhaupt echt iets mee 
kunnen!’ ‘Ik ben daarbij bijvoorbeeld ook zo 
blij dat jullie’, Tom kijkt naar Rosa en Patrick, 
‘die ruimte voelden om wijzigingen aan te 
brengen. We hebben het zo samen echt tot 
iets beters gemaakt.’ de Theatertroep veran-
dert dan ook nooit iets omdat ze het ‘beter’ 

denken te weten. Daarover zegt Rosa: ‘We 
zijn vooral bezig om de beste versie van die 
eenakter te maken. Daar nemen zij hun, en 
wij onze, ervaringen en kijkkaders in mee.’

Zo is in Stuk voor Stuk deels de stijl van de 
Theatertroep te zien: de clowneske lach, het 
vaudevilleritme, en hun spel en decor die 
zich beide door een ‘onbewerkt houterig’ en 
uit ‘elkaar vallend classicisme’ karakterise-
ren. Daarnaast worden de woorden van ze-
ven romanschrijvers en dichters voor het 
eerst met de tongen van theatrale ‘reptielen’ 
bespeeld. Met nooit eerder gebruikte rekwi-
sieten, een bredere enscenering en een meer 
specifieke en concrete situatie dan de Thea-
tertroep vertrouwd was. Ik mag de zeven 
schrijvers niet als nieuw deel van het collec-
tief zien, want op artistiek vlak doet ieder zijn 
eigen ding. ‘We zouden eerder willen zeggen: 
we hebben er gewoon een familie bij.’ Daar-
om eindig ik graag met de laatste zin van de 
laatste regie-aanwijzingen uit de laatste een-
akter van de zeven: Dan is het afgelopen, en 
iedereen voelt zich een beetje verdwaasd en 
weemoedig door deze Reptiel Ex Machina. 

Babel10 11oktober | november 2021

INTERVIEW INTERVIEW

suggesties en poëtische dingen en zo, maar 
ik wist ook: uiteindelijk ziet men wat ze zien. 
Ik heb tieners altijd fantastisch geweldige 
mensen gevonden – Iduna is ook docente op 
een middelbare school – en wilde graag iets 
doen met een MeToo-achtige ervaring, en de 
vraag naar waar bepaalde grenzen liggen. 
Of dat grenzen alleen bestaan zodra je hen 
aanwijst. Op het toneel wordt zo iets pas echt 
concreet.’ Daarentegen speelt ook bij toneel 
het gegeven dat we niet het ‘gebeurde’ willen 
zien. ‘In mijn akte zijn dus twee meisjes lastig 
gevallen, maar dat gaan we niet zien. Het is 
juist interessant hoe er achteraf over wordt 
gepraat. De verschillen tussen ervaringen 
van jongens en meisjes, en de volwassenen 
die er weer anders over praten dan kinde-
ren. Die meerstemmigheid, daar leent the-
ater zich ineens heel goed voor.’ Het was de 
spanningsboog, de dramaturgische lijn waar 
Iduna als enige echt tegenop zag. ‘Dat is ook 
precies waarom ik geen romanschrijver ben. 
Zo’n plot’, ze bouwt iets met haar handen in 
de lucht, ‘ik snap gewoon niet hoe dat werkt.’ 
Aan de andere kant, haalde het schrijven van 
toneel juist die druk weg. Het is niet één ie-
mands verantwoordelijkheid, de stof gaat 
door meerdere handen. ‘Daarom ben ik ook 
zo lááiend enthousiast als het gaat over dit 
soort samenwerkingen’, zegt Iduna.

Op het woord, op de lach
‘TONIGHT AT 8.30!’ roept Rosa: zo heette 
het boekje van Coward, dat ze eindelijk op 
Google vindt. ‘Ja precies’, knikt Patrick, alsof 
het hem niets doet. ‘Ach, we hadden allebei 
ongelijk.’ De hele Troep heeft een duidelijke 
visie en streven binnen de kunsten, maar het 
is duidelijk dat Rosa en Patrick deze het liefst 
verwoorden. De stoelen naast mij, waar aan 
het begin nog drie andere spelers zaten, zijn 
nu leeg. In de loop van het afgelopen uur ex-
cuseerde zij zich: ze wilde zich liever voorbe-
reiden voor de avond.

Stuk voor Stuk is een voorstelling voortge-
komen uit vernieuwende werkwijzen. Is het 
een experiment dat voor herhaling vatbaar 
is, of was het een oprisping van verschillende 
noodzakelijkheden binnen de culturele sec-
tor? Rosa legt uit: ‘Ja, een “experiment" klinkt 
nogal als “oh we zien wel”. Vorig jaar met alle 
omstandigheden van dien, werkten we mis-
schien met een experimenteel idee. Maar 
het is wel een feit dat er heel weinig nieuwe 
toneelteksten worden geschreven, als het 
al gebeurt is dat slechts voor de grote za-
len en commercie. In die zin bestond er ook 
de noodzaak, waarbij we, heel plat gezegd, 
werkverschaffing zochten. Maar in dit geval 

wel inspirerend bedoeld.’ Qua samenwerking 
is het proces volgens al de aanwezige schrij-
vers en spelers heel goed bevallen. ‘Ik denk 
dat het heel waardevol is dat we dit zijn aan-
gegaan’, bevestigt Rosa. 

In alle zeven eenakters is, ondanks de uit-
eenlopende thema’s die helemaal individueel 
zijn ontstaan, een verband te voelen. Bij hun 
vaudeville-avonden had de Theatertroep al 
opgemerkt dat meerdere korte stukken op 
één avond, met verschillende soorten im-
pressies, heel goed werkt. ‘Inhoudelijk heeft 
iedereen echt voor zichzelf geschreven, af 
en toe zitten er hier en daar wat grapjes en 
verwijzingen naar elkaar in, die ze na de eer-
ste lezing hebben toegevoegd’, verduidelijkt 

Rosa. De schrijvers en spelers hebben de eer-
ste paar lezingen gezamenlijk gedaan. ‘Ik was 
bij die eerste lezing echt doodzenuwachtig’, 
geeft Tom, ondanks zijn schrijfgemak toe. ‘Ik 
dacht echt: jezus, straks gaan ze allerlei kriti-
sche vragen stellen over waarom ik bepaalde 
keuzes heb gemaakt, ik had daar helemaal 
geen antwoorden op’. Een van de kenmerken 
van de Theatertroep is echter dat ze enorm 
graag op de lach spelen. Al bij de eerste lezing 
zette ze hun komische intonaties in: bij Tom’s 
akte leek dat direct te kloppen. ‘Maar daar 
hebben we in dat geval later nog wel last van 
gehad.’ zegt Rosa. In Toms eenakters neemt 
een personage een Russisch accent aan. ‘Bij 
de eerste lezingen deden we soms gewoon 
een uur over die akte, omdat we cònstant in 

een deuk lagen, doordat Kyrian de hele tijd 
dat suffe Russische accent opzette.’

Of het nu dooien of 
reptielen zijn
Na de eerste lezingen hebben de Troepers 
enkele keren met alle schrijvers samen ge-
lezen en vragen besproken die ze hadden 
opgesteld. ‘Daarnaast spraken we wel af dat 
wanneer ze het zouden inleveren, het ook 
van ons was. Als we dingen tekstueel zouden 
willen veranderen, zouden we dat altijd vra-
gen, maar we zouden niet meer over alles in 
samenwerking gaan’, legt Rosa uit. Met het 
idee dat men Shakespeare ieder moment her 
en der citeert, klinkt dat niet gek. Anderzijds 
is het in zijn geval ook moeilijk hem nog even 
te vragen wat hij precies bedoelde. ‘Nou’, zegt 
Patrick stellig, ‘in principe moet je wel altijd 
overleggen hoor. Dat is wel echt wat je doet 
als een schrijver nog leeft. Als ie dood is dan 
wordt dat iets moeilijker ja. Maar zelfs dan 
neemt de familie dat soms over.’ ‘Oh ja zoals 
bij teksten van Beckett’, herinner ik mij trots. 
‘Nou precies, of bij Annie M.G. Schmidt’, zegt 
Rosa. ‘Maar dat vind ik ook wel zo netjes’, 
gaat ze verder. ‘Je moet wel echt recht doen 
aan wat er is geschreven. Ook als ze dood 
zijn. Ik zal geen rugnummers noemen, maar 
stel je wilt een tekst van Molière naar deze 
tijd halen en dat fuseren met een enorm ban-
kencrisisverhaal. Ja, dat kan. Mensen “kun-
nen” dat willen. Maar ik denk dan echt “why”, 
waarom zou je dat willen? Als je Molière wilt 
spelen, speel dan ook Molière! Natuurlijk doe 
je dat altijd op een bepaalde eigen manier, 
maar ik vind dat soort kunstgrepen, ook voor 
wat dooie schrijvers betreft, echt…’ Ze draait 
haar hoofd als teken van schande weg.

De actualiteit of moderniteit van de schrij-
ver hoeft niet per se af te lezen te zijn uit 
een tekst. Als voorbeeld wordt de tekst De 
meeuw van Tsjechov gegeven, dat nog vaak 
genoeg opnieuw geënsceneerd wordt. ‘Als 
men die tekst echter naar het heden wilt 
brengen, moet het gegeven dat je denkt dat 
die tekst vandaag relevant kan zijn, al genoeg 
zijn’, stelt Rosa. Wanneer men iets naar de 
actualiteit wil halen, maar daarbij ook iets 
totaal anders ervan maakt, haalt men vaak 
ook de esthetiek van de tekst weg. ‘Sterker 
nog, ik denk dat wanneer je een stuk zodanig 
gaat actualiseren en eigenlijk iets van een an-
der herschrijft, je zowel de schrijver als het 
publiek niet serieus neemt’, gaat Rosa door. 
Door iets van toen nú te spelen, daarmee heb 
je het stuk al naar de actualiteit gehaald? ‘Ja.’ 
Stilte. ‘Ja, precies.’

De actualiteit 
of moderniteit 
van de schrij-
ver hoeft niet 
per se af te 
lezen te zijn 
uit een tekst

We zouden 
eerder willen 
zeggen: We 
hebben er 
gewoon een 
familie bij
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I n de ongemakkelijk voorstelrondes aan het begin van het jaar wordt me altijd één ding vrij duidelijk: iedereen is op dezelfde manier 
anders. Waar dit als een tegenstelling klinkt, is het vrij zeker zo. De angst om niet mee te kunnen komen in een groep overstijgt de natuur-
lijke behoefte om een unieke zonderling te zijn. Neukbaarheid, oftewel groepsacceptatie, staat voorop en daarbinnen zijn slechts kleine 

variaties mogelijk. Wie niet conformeert staan ‘kletsmomenten’ te wachten, waarbij diens telefoon eerder dient om de absentie van gesprek-
ken op te vullen dan dat het iets met communicatie te maken heeft.  

In een van mijn klasjes lacht iedereen geforceerd wanneer de luide jongens dat zo willen. Het gebied tussen hun heup en onderbuik dicteert 
hoe de anderen in de groep liggen. De blonde hippe meisjes, die dit verkleinwoordje blijven dragen of ze nou 12 of 22 zijn, weerspiegelen niets 
anders dan de etalages van de Hennes en Maurits. Eentje shopt bij de Bershka, die is dan uniek. Dat ze een gezicht als een engel heeft net zoals 
alle andere generieke popjes, doet daar niets aan af. De kleren kunnen uit, het is het gezicht dat tijdens de daad overblijft. Dan kan zo’n ‘unieke’ 
Thijs, Martijn of Nick zichzelf nog overtuigen dat hij er niet een uit een dozijn te pakken heeft. De poppenkast van individualisme is niets anders 
dan een grote begoocheling: als ik mezelf maar in de illusie kan houden dat ik zo bijzonder ben. Oké Anne-Fleur. Ondertussen affirmeren de 
andere uitwisselbare leden elkaar consequent maar wie echt uniek is, doet allang niet meer mee.

Wie niet aan het penisdictaat voldoet kan vrij zeker verwachten dat geen masculien wezen een gesprek met ze aan wilt knopen. De porno-
grafische scheidslijn kent geen creativiteit. Het zal je niets verbazen dat ik buiten de potentiële neukertjes val. Dat is bij eerste ontmoeting 
eigenlijk nooit zo. Pas nadat men erachter komt dat ik een transgender persoon ben, wijst de voorzichtige spermavorming mij af. De jongen die 
ik betrapte naar mijn borsten te staren, praat gewoon niet meer met me. Als ik achterblijf na de les omdat zo’n ‘progressief’ mom jeans-type 
haar vooruitstrevende idioterie over gender over me uit wil spuien, hangt hij alleen maar rond om haar een plezier te doen. Tegen mij zegt hij 
geen woord. De ironie wil dat hij in zijn introductie filmpje luidkeels verkondigde dat hij zich met ‘maatschappelijke thema’s’ bezighoudt. Tot 
mijn grote schrik zag ik zijn laffe kop met tekst in beeld verschijnen: ‘Hoe werkt het leven als een transgender?’ Een snelle zoek op Google had 
hem geleerd dat we transgender persoon zeggen, transidentiteit is immers niet alles wat ik ben. Ik mag er niets van zeggen. Zijn afwijkende 
identiteit vrijwaart hem van enige vorm van anti-lhbti-sentimenten, aldus de progressieve bobo’s. Als ik hem toch zou aanspreken dan zullen 
eens emancipatoir bedoelde termen als semantische stokslag tegen me gebruikt worden: ‘Validist!’

In een groep gaat echte authenticiteit vrijwel altijd 
verloren. Het is de perceptie van creativiteit die 
vormt wat we als uniek ervaren. ‘Ich bin der Mitte,’ 
zei de inmiddels afgeserveerde Angela Merkel ooit. 
De zwaar conservatieve, anti-lhbti-wetgeving de ze 
er ondertussen doorheen drukte, werd daarmee on-
derdeel van het midden. Zo gaat het ook met dege-
nen die zo’n groep als ‘bijzonder’ brandmerkt. De 
vele introducties bestaan slechts uit vage verhalen 
die ik al zo vaak heb gehoord. ‘Ik wil mijn ware ver-
haal vertellen,’ zegt het hoogblonde communicatie-
meisje dat haar hele leven door paternaal geld ge-
steund wordt: handig zo’n vader in de Quote 500. Ze 
vertelt over hoe ze ooit gepest werd omdat ze als 
enige in de klas transgenderrechten zo belangrijk 
vond. Fijn kind, ook handig dat jouw redderscom-
plex als voer voor aandacht dient. De echte trans-
gender persoon in het gezelschap – dat ben ik – kan 
op weinig empathie rekenen. De groep bepaalt de 
normen, maar het kost echt een vrij sterk mens om 
buiten je eigen vooroordelen te kijken. Transgen-
ders redden: ja. Transgender zijn: dat gaat te ver. 

Tekst /// Tammie Schoots    
Beeld /// Fieke de Groot

Iedereen is uniek, 
maar wel op dezelfde manier 

COLUMN TAMMIE
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MOKUM

Z igzaggend rol ik naar beneden, ter-
wijl ik me na elke wenteling langs de 
lichtstrepen een beetje meer in de 

toekomst waan. Beneden aangekomen stap 
ik in de metalen rups en bleek het toekomst-
beeld inderdaad een illusie. Eenmaal binnen 
wurm ik me tussen de andere reizigers en 
luister ik naar de gesprekken die zij voeren 
over het dagelijks leven. Omringd door een 
verscheidenheid aan mensen zit ik midden-
in de realiteit; aan het krijsende kind ver-
derop in de buis is helaas niet te ontkomen. 
Gelukkig stap ik een paar minuten later 
alweer uit en loop ik langs de omgekeerde 
eend, om vervolgens bij de hond omhoog te 
gaan. Ik loop op het Rokin.  

Metrolijn 52 van Amsterdam Centraal naar 
Rokin: een route die ik dusdanig vaak afleg 
dat ik deze bijna voor lief was gaan nemen. 
Sinds 2018 is Amsterdam een metrolijn rij-
ker en deze lijn wordt door sommigen ook 
wel een achtdelig museum genoemd. Iets 
waar ik mij nooit zozeer bewust van was—
de Noord/Zuidlijn associeerde ik vooral met 
de vertragingen van de bouw, het openge-
broken Rokin en het prijskaartje van 3,1 
miljard euro. 

Afgelopen zomer bevond ik me in de metro 
van Parijs, waarbij ik mij telkens heb ver-
baasd over de grootte van het netwerk—16 
lijnen en 302 haltes! Razend onder de stad 
voelde ik mij als een spin in haar web, maar 
dan wel een web dat buiten hing met wind-
kracht 7. De metro van Parijs leek harder 
door de tunnel te denderen dan ik gewend 
was en de hectiek zorgde voor een over-
vloed aan waarnemingen. 

Sommige momenten zijn me echter bij-
zonder goed bijgebleven: Louvre-Rivoli 
voornamelijk. En de wenkbrauwen van de 
Fransman die ruim twintig minuten steeds 
bozer konden kijken omdat het koffertje dat 

tussen mijn benen stond hem mateloos ir-
riteerde, maar dat is een ander verhaal. Te 
midden van het geraas vond ik een moment 
om langs de veelheid van gezichten naar 
buiten te kijken. Tot mijn verbazing had 
deze metrohalte geen witte tegelwanden—
een aanzicht dat mij steeds deed denken 
aan een gedateerde badkamer—maar een 
prachtige stenen muur met diverse inham-
men waar sculpturen werden tentoonge-
steld; tijdens de korte stop, bevond ik mij 
heel even in het Louvre. 

Eenmaal terug in Amsterdam neem ik mijn 
bekende Centraal Station-Rokin ritje en grij-
pen de afbeeldingen op de muur van halte 
Rokin mijn aandacht. De stenen en kleuren 
van de wand lijken zowaar op de halte uit 
mijn herinnering aan Parijs en de afbeelding 
van de hond schept een vertrouwd “hier 
waak ik”-gevoel. Waarom de eend onderste-
boven is afgebeeld, blijft mij overigens een 
raadsel. De archeologische vondsten, die ge-

daan zijn tijdens de bouw van de lijn, gaan 
langs je heen als je de roltrap neemt, maar 
tonen je het verleden als je ernaar kijkt. 
Met de ervaring van de Parijse metro in het 
achterhoofd, blijkt mijn Noord/Zuidlijn ritje 
ook een korte museum-ervaring in zich te 
hebben.  

Ik heb ook eindelijk eens de tijd genomen 
het kunstwerk op de halte van Centraal Sta-
tion te bekijken: Weather engine, een scherm 
van 27 meter hangend boven de metrolij-
nen. Dit scherm toont een landschap—
vormgegeven als videogame—waar een 
personage woont. Zoals de titel vertelt is de 
virtuele wereld op het scherm een weers-
voorspelling; het landschap wordt dusdanig 
weergegeven dat het een indicatie geeft van 
de weersvoorspelling voor die dag in de re-
ele wereld. Zo blijkt mijn futuristische waan 
als ik de roltrappen af ga, niet eens zo gek; 
als ik naar boven kijk, zie ik het weer van de 
toekomst. 

Soms kan een tripje naar het buitenland de waardering voor de eigen woonplaats doen 
opbloeien. Dit gebeurt mij eigenlijk altijd wanneer ik terugkeer van vakantie. Het zijn van 
een toerist maakt dat je je meer verwondert over wat je ziet; ineens kan elke waarneming 

bijzonder zijn en vallen er dingen op die normaal niet in het oog springen. Sinds ik deze zomer 
in Parijs ben geweest, kijk ik anders naar mijn standaard metro-ritje over de Noord/Zuidlijn.  

Tekst /// Loïs Blank    Beeld /// Winonah van den Bosch 

Achtdelig museum
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‘Shiva, eten staat klaar, kom je nog’, roept mijn oma mij met 
haar Koerdische accent. Mijn vrienden met wie ik buiten 
aan het spelen was, gaven mij een rare blik. ‘Shiva!, jij heet 

toch Merve.’, vroeg Halime mij met een verbaasde en tegelijk minach-
tende blik naar mijn oma kijkend. Alsof ik haar vraag niet gehoord 
had, rende ik snel naar het huis. Ik hoorde mijn moeder tegen mijn 
oma zeggen: ‘Gaat u alstublieft Merve niet met haar tweede naam 
roepen, u weet hoe gevaarlijk het is als men te weten komt, dat wij 
Koerden zijn. Straks gaat Merve met de school beginnen. Ik wil niet 
dat ze op school problemen krijgt met haar Koerdische identiteit als 
men door de naam “Shiva” er achter komt, dat Merve een Koerdische 
naam en achtergrond kent.’

Mijn oma reageerde nogal verlegen op mijn moeder: “Mijn lieve 
dochter, wat is er in Godsnaam mis met haar mooie naam. Waarom 
ontkennen jullie dat mijn kleine dochter, in het echt Shiva heet. Om-
dat jullie geen problemen wilden krijgen met de Turkse staat, heb-
ben jullie voor haar een Turkse naam uitgekozen. Tot wanneer moet 
dit doorgaan, tot wanneer moeten wij blijven zwijgen?” Het leek alsof 
mijn oma uitgeput was van iets waar ze jarenlang tegen had moeten 
vechten. Dat hoorde ik aan haar stem en zag het aan haar vermoeide 
gezichtsuitdrukking.

“Ik wil er verder niet over discussiëren moeder. Als Koerden, zoals 
u ook heel goed weet, mogen we onze identiteit niet zichtbaar ma-
ken in Turkije. Ik wil niet dat de toekomst van mijn kind om deze 
reden verpest wordt.” gaf mijn moeder mijn oma als antwoord. Het 
leek alsof mijn moeder geen medelijden had met mijn oma. Dat was 
duidelijk aan haar stem te horen. Maar het leek er meer op dat mijn 
moeder zich aan het forceren was om het niet eens te zijn met mijn 
oma.

Ik begreep de discussie niet die tussen mijn oma en mijn moeder 
gaande was. Ik was zes jaar toen. Ik vroeg mij af, wat het verschil 
was tussen het Koerd of Turk zijn. Was het wel waard om hierover 
elkaars hart te breken? Waar hadden ze het in Godsnaam over?

Ik wist wel dat mijn oma anders was dan de rest van mijn familie. Zij 
was aardig, maakte zich geen zorgen om het leven. Ze noemde me 
altijd Shiva en sprak in het Koerdisch met mij, tenminste, wanneer de 

rest van de familie er niet bij was. Ze leerde me veel woorden in het 
Koerdisch. Het jammere was, dat ik steeds door de rest van de familie 
tegen werd gehouden om Koerdisch te leren spreken. Mijn moeder 
waarschuwde mij steeds, dat ik de door mij gesproken Koerdische 
taal niet in het openbaar mocht gebruiken.

Thuis luisterden wij wel naar Koerdische muziek op voorwaarde dat 
wij de muziek niet hard aanzetten. Buren mochten het niet horen, 
want mijn ouders waren bang dat de buren naar de politie zouden 
bellen en onze Koerdische identiteit bekend zou worden. Ik voelde 
mij tussen twee werelden “ineengekrompen”. Wat er om mij heen ge-
beurde was onbegrijpelijk voor mij.

Toen ik zeven was, besloot mijn vader naar Nederland te vertrekken. 
Het eerste jaar na zijn vertrek, hadden wij het financieel erg moei-
lijk. Ik zou met de basisschool moeten beginnen. Na het vertrek van 
mijn vader moesten we op zoek gaan naar een huis. Na een lange  

Tekst /// Merve Cihangir    Beeld /// Bob Foulidis

Mens tot mens
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heen gebeurde was 
onbegrijpelijk voor mij
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zoektocht, verhuurde een militair die werkzaam was als comman-
dant in het Turkse leger, zijn huis aan ons. Op een dag nodigde mijn 
moeder de eigenaar van het huis en zijn familie uit voor een ken-
nismakingsetentje. Mijn moeder had haar best gedaan om lekker te 
koken met wat we in het huis hadden. Toen onze gasten er eenmaal 
waren, hebben we hun wat drinken aangeboden en vervolgens gin-
gen wij aan de tafel zitten.

Op een gegeven moment vroeg de vrouw van de eigenaar van het 
huis waar wij oorspronkelijk vandaan kwamen. Mijn moeder ant-
woordde: ‘Ankara’. Aan de ogen van mijn moeder was duidelijk te 
zien, dat ze van onderwerp wilde veranderen. Toen vroeg mijn moe-
der aan de gasten: “Wilt u nog een glaasje water?” Ik had wel dorst. 
“Daye dixwazim”, zei ik aan mijn moeder. Mijn moeder keek me op-
merkelijk aan en zei aan de gasten. “Ja, Merve wil ook water. Dankzij 
haar oma is zij gewend om in het Koerdisch te spreken.” De gasten 
keken elkaar verbaasd en gefrustreerd aan. De vrouw van de eige-
naar van het huis vroeg: “ Zijn jullie Koerden van oorsprong?” Mijn 
moeder antwoordde stotterend: “Ja mijn opa komt uit Bingöl.”(een 
streek in het zuidoosten van Turkije). Ik zag de eigenaar van het huis 
en zijn vrouw onrustig worden. Nog geen tien minuten later zeiden 
ze dat ze weg moesten. Ze hadden niet eens het toetje gegeten dat ik 
met mijn moeder voor ze had gemaakt.

Nadat de eigenaar van het huis en zijn vrouw weg waren gegaan, 
werd het huis doodstil. Mijn moeder en ik begonnen de afwas op te 
ruimen. De stilte van het huis werd doorbroken door het telefoontje. 
Mijn moeder nam de telefoon op. Het was de eigenaar van het huis. 
Ik hoorde mijn moeder zeggen, “Goedenavond Faruk Bey, zegt u het 
maar eens.” Het telefoongesprek duurde niet lang. Toen mijn moeder 
klaar was met het telefoongesprek, begon ze te huilen. Ik vroeg met 
volle verbazing en schrik wat er aan de hand was. Mijn moeder zei 
dat we binnen één week het huis moesten verlaten en dat we op zoek 
moesten gaan naar een nieuw huis. Het was winter en mijn moe-
der was zwanger. Hoe zouden we een huis vinden? We hadden zelfs 

moeite om de huur van dit huis te betalen. Ik begreep er nog steeds 
niets van. Ik vroeg mijn moeder: “Mama, waarom, vonden ze het eten 
niet zo lekker soms?” Mijn moeder antwoordde: “Wij zijn Koerden, 
Merve, we hebben niet evenveel of dezelfde rechten als de Turken 
die in Turkije leven.”

De dag er op werden we wakker. Het leek alsof iemand mijn hart 
de dag ervoor met een mes neer had gestoken. Mijn hart deed pijn. 
We gingen naar buiten om een huis te zoeken. Maar er was nergens 
een huis te vinden dat bij ons budget paste. Tussendoor werden we 
steeds gebeld door de eigenaar van het huis met de mededeling dat 
we maximaal een week tijd van hem kregen om een ander huis te 
vinden. Op de vijfde dag zagen we een advertentie die op het raam 
van een appartement was geplakt. ‘TE HUUR’. Er stond geen tele-
foonnummer bij. Mijn moeder besloot ergens aan te bellen. Een lieve 
mevrouw deed de deur open. We zeiden haar dat we op zoek waren 
naar de eigenaren van het huurhuis. Ze zei dat zij de eigenaar van het 
huis was. Ze had een Koerdische accent. Toen kwam haar man voor 
de deur. “Ev kî ye , Telli” Hij vroeg wie wij waren. Zijn vrouw zei dat 
wij hun huis wilden huren. Ze nodigden ons binnen uit. Mijn moeder 
heeft onze situatie aan de eigenaren van het huis verteld. Ze hadden 
medelijden met ons. Toen

ze ook nog zagen dat mijn moeder zwanger was, wilden ze het huis 
voor een redelijke prijs aan ons verhuren. Ze waren loyale en naïeve 
mensen. Het was duidelijk aan hun ogen te zien dat ze een zeer diep 
geloof in de goedheid van de mens hadden. Hiermee hadden die men-
sen in mijn ogen bewezen dat het rotsvaste geloof van de Koerden in 
de mens, de Koerden de das omgedaan heeft. Nu begrijp ik waarom
Koerdistan in handen van Turken, Perzen en Arabieren gevallen is.
Toen ik 7 werd, was ik met de basisschool begonnen. Dankzij mijn 
oma beheerste ik de Koerdische taal redelijk. Het gaf mij een goed 
gevoel om zowel Koerdisch als Turks te spreken. Ik voelde me als 
een wereldburger. Elke morgen voor de lessen begonnen, verzamel-
den alle kinderen zich op het schoolplein tegenover het beeld van 
Atatürk. Gezamenlijk legden alle kinderen elke morgen weer het ‘an-
dimiz’ ofwel de plechtige gelofte af. ‘Andimiz’ is een gelofte die wij 
moesten uitspreken voor Atatürk. Hiermee beloofden we als leerlin-
gen trouw en loyaliteit aan Atatürk. We beloofden dat wij zijn weg 
zullen gaan en hem zullen volgen. Miljoenen Turkse schoolkinderen 
zeggen elke morgen weer het volgende:

‘’Ik ben een Turk,
Ik ben eerlijk,
Ik ben ijverig.
De regels waar ik me aan houd, zijn:
Beschermen van de kleine kinderen
Eerbied hebben voor de ouderen
Mijn land
Mijn volk
Ik houd er meer van dan van mijzelf.
Mijn doel is ontwikkeling, vooruitgang.
Mijn leven, moge het voor het Turkse land een geschenk zijn.
Degene die voor dit alles zorgde was de grote Atatürk.
Op de weg die u opende, in het land dat u gesticht hebt, met altijd het 
doel dat u aangaf voor ogen, beloof ik dat ik dit zal blijven volgen.
Wat ben ik blij te mogen zeggen dat ik een Turk ben.”

De woorden als eerlijkheid, belofte en eerbied deden me pijn. Ik was 
helemaal geen Turk. Ik was een Koerdisch meisje met een eigen taal, 

cultuur en een eigen volk. Toen heb ik besloten om de plechtige Turk-
se gelofte te veranderen in het volgende en begon hardop te zeggen:

‘’Ik ben een Koerd,
Ik ben eerlijk,
Ik ben ijverig.
De regels waar ik me aan houd, zijn:
Beschermen van de kleine kinderen
Eerbied hebben voor de ouderen
Mijn land
Mijn volk
Ik houd er meer van dan van mijzelf.
Mijn doel is ontwikkeling, vooruitgang.
Mijn leven, moge het voor dit land een geschenk zijn.
Degene die voor dit alles zorgde, waren de burgers van dit land.
Op de weg die jullie openden, in het land dat jullie gesticht hebben, 
met altijd het doel dat jullie aangaven voor ogen, beloof ik dat ik dit 
zal blijven volgen.
Wat ben ik blij te mogen zeggen dat ik een mens ben.”

Op een gegeven moment werd ik heel raar aangekeken door de rest 
van mijn klasgenoten. Ik voelde hun blikken, terwijl ik hen niet aan-
keek. Het kon me niets schelen. Ik kan niet ontkennen. Ik ben een 
Koerdisch meisje. Op een gegeven moment klopte iemand mij op 
mijn schouders. Ik draaide mijn hoofd om en keek diegene aan. Het 
was mijn lerares. Ze zei, dat ik onmiddellijk naar de klas mee moest 
komen. “Hoe durf je de Turkse plechtige gelofte op zo’n manier te 
zingen?”, vroeg zij me. “Voel je het bloed niet sneller door je aderen 
stromen bij onze plechtige gelofte?”

“Juffrouw, uw plechtige gelofte raakt me niet, want ik ben een Koer-
disch meisje”. De lerares zei vervolgens: “Ik wil je moeder spreken, 
morgen.” Toen ik naar huis ging, was ik bang om het hele verhaal aan 
mijn moeder te vertellen. Ik wilde haar niet verdrietig maken. Dus 
ik zei haar alleen:” Mama, morgen worden de ouders op school ver-
wacht. De juffrouw vroeg mij of jij ook morgen naar het gesprek wil 
komen.’’ Mijn moeder zag er moe uit. Zij was zwanger en tegelijker-

tijd was zij nog steeds bezig met verhuizen. Ze regelde alles in haar 
eentje. Er was niemand van de familie die haar kon helpen. Ze zei dat 
ze morgen wel langs de school zou gaan, met een vermoeide stem.
De volgende dag had mijn moeder een gesprek met mijn lerares. Na 
het gesprek kwam mijn moeder erg boos de klas uit. Ze was niet boos 
vanwege de reactie van mijn lerares, maar juist op mij. Onderweg 
naar huis vertelde ze mij dat ze mij tientallen keren gewaarschuwd 
had, dat ik mijn Koerdische identiteit niet openbaar mocht maken. 
Het was verboden. Zij vertelde me dat ik anders de school uitgezet 
zou worden wegens de slechte invloed op andere kinderen door het 
uiten van mijn Koerdische identiteit.

Hiermee hadden 
die mensen in mijn 
ogen bewezen dat het 
rotsvaste geloof van de 
Koerden in de mens, 
de Koerden de das 
omgedaan heeft

Mijn moeder 
antwoordde: “Wij 
zijn Koerden, Merve, 
we hebben niet evenveel 
of dezelfde rechten 
als de Turken die in 
Turkije leven”
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Sinds toen mocht er thuis geen Koerdisch meer gesproken worden, 
waardoor ik mijn Koerdisch niet meer kon ontwikkelen. We luis-
terden niet meer naar Koerdische liedjes. Dagelijks werden mijn 
hersenen overal geïnjecteerd met het Turkse staatsnationalisme 
en Atatürk. Ieder dag werd ik met een leugen wakker, welke ik ac-
cepteren moest. Het werd me te zwaar om steeds met het zwaard 
van Damokles te leven. Ik miste mijn oma, bij wie ik mezelf kon zijn. 
Waarom zou ik geen Koerdisch mogen spreken, de taal die mij zo 
lief is? Aan onze rijke taal ontlenen wij Koerden onze identiteit. En 
waarom wordt die taal juist mij ontnomen? Intens verdrietig werd 
ik daarvan.

Toen ik veertien was, had de Turkse staat haar doel bereikt. Ik was 
al die jaren die ik in Turkije heb doorgebracht, geïndoctrineerd met 
het fenomeen Turks staatnationalisme en grote held Atatürk. Ik had 
het gevoel dat ik eerder een Turks meisje was dan een Koerdisch. Ik 
ontkende mijn Koerdische identiteit geheel. Ik was vanaf mijn veer-
tiende één van de stiefkinderen van Turkije.

Op mijn vijftiende ben ik met mijn moeder en zusje naar Nederland 
verhuisd. Mijn vader woonde al negen jaar in Nederland. Mijn ooms 
en tantes woonden al veel langer dan mijn vader in Nederland. Ik 
was benieuwd naar dit land. Er werd mij verteld dat Nederland het 
land van vrijheden is. Enerzijds was ik zeer blij dat ik een nieuw land 
zou zien met een nieuwe cultuur en nieuwe mensen. Anderzijds 
speelde er een angst in me dat ik mijn identiteit als een Turks meisje 
in Nederland niet mocht uiten.

Echter, men had gelijk. Het was inderdaad een land vol met vrijhe-
den. Het land waar je je niet voor je identiteit moet schamen. Ik zag 
dat mijn vader, tantes en ooms allemaal trots waren op hun Koer-
dische afkomst. Ik was zeer verbaasd en verward. Hoe dan ook, ik 
wilde niet toegeven dat ik een Koerdisch meisje was. Als mij werd 
gevraagd, waar ik vandaan kwam, gaf ik als antwoord: Turkije.

Op een dag gingen we met de familie uit eten. Op een gegeven mo-
ment zei mijn oom dat wij een trotse Koerdische familie zijn. Mijn 
reactie was hierop: Ik ben een Turks meisje. Op dat moment keek 
iedereen mij verbaasd aan. Mijn oom vroeg: “Waarom verberg je dat 
je een meisje bent van Koerdische afkomst?” Ik wees hem af en werd 

woedend op hem. “Ik ben een kind van Atatürk, dus ik ben een Turk. 
Laat staan een Koerdische, een Koerdische staat bestaat niet eens.” 
Mijn oom reageerde: “Volgens mij bedoel je dat je een stiefkind van 
Atatürk bent!” Ik raakte in de war en verliet de avond halverwege. Ik 
ging meteen naar huis en ging mijn bed in. Ik had veel te veel vragen 
in mijn hoofd die beantwoord moesten worden. Ik wist niet meer 
wie ik was. Wie was ik? Waar hoorde ik bij? In dit land mocht men 
blijkbaar zijn eigen identiteit uiten en hoeft men er niet bang voor te 
zijn dat te doen.

Ik kon me niet voorstellen hoe Koerden hun weg in hun nieuw thuis-
land vonden. In dit land mochten de Koerden hun cultuur op hun 
eigen manier uiten. Ik vond het opmerkelijk dat het in dit land toege-
staan was om allerlei Koerdische verenigingen, muziekgroepen op te 
richten waarbij Koerdische mensen hun gaven mochten etaleren. In 
Nederland mochten de Koerden hun nationale bewustzijn uitdragen. 
In Turkije hadden wij nauwelijks rechten. In Nederland heeft iedere 
migrant een vinger in de pap. Het enige wat ik wilde was niet per se 
streven naar een onafhankelijk Koerdistan, maar gelijke rechten bin-
nen een democratischer Turkije.

Ik woon nu al acht jaar in Nederland. Ik ben me er nu pas bewust van 
wie ik eigenlijk ben. Dankzij de waardevolle democratische recht-
staat in Nederland dringt het besef nu pas door dat ik helemaal niet 
angstig hoeft te zijn om mijn identiteit te uiten. De democratische 
rechtstaat in Nederland heeft mij de mogelijkheid geboden om uit 
mijn armoede en isolement te ontsnappen. In Nederland heb ik het 
recht mijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in een 
gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens mijn verant-
woordelijkheid volgens de wet. Voor het openbaren van gedachten 
of gevoelens heb ik geen voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud 
daarvan, behoudens mijn verantwoordelijkheid volgens de wet. Het 
openbaar onderwijs wordt in Nederland, met eerbiediging van ie-
ders godsdienst of levensovertuiging bij de wet geregeld.

Dankzij de waarde van de rechtspraak in Nederland heb ik mijn 
angst voor de lange arm van de Turkse staat eindelijk beteugeld. Als 
een Koerdisch-Nederlands meisje heb ik hier zowel mijn culturele 
mogelijkheden als mijn burgerrechten. Ik merk dat ik jaren lang

misschien wel in fysieke vrijheid heb geleefd, maar mijn geest had 
een verlangen naar een land waar ik mijn Koerdische wortels kon 
uiten. En dit land is Nederland. Dit land met zijn menswaardige, 
waardevolle rechtspraak biedt zijn burgers de kans te even met be-
houd van en respect voor afkomst, godsdienst, met behoud van en 
respect voor de eigen en voor andermans mening: van MENS TOT 
MENS. 

In Nederland heeft 
iedere migrant een 
vinger in de pap
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L aatst kwam ik heel onverwachts op een plek terecht, met 
onverwachts gezelschap en onverwachte openheid. Nu ik 
dit schrijf merk ik iets merkwaardigs op. Ik zit momenteel 

in een vreemd café, aan een groot plein waar niet vier, maar zes –  
of nee, zeven – wegen samenkomen. Terwijl ik mijn potloodpunt  
slijp en naar buiten kijk, zie ik dat de weg waar ik op uitkijk, de  
straat is waar ik een paar weken geleden die onverwachtse ontmoe-
ting had. Dit moment, waarin ik de woorden van het eerdere, net  
wilde gaan onderzoeken, krijgt ineens een onverwachte beladen-
heid. 

Nog merkwaardiger is het – maar van hetzelfde soort toeval – dat net 
nadat ik de eerste zin op deze bladzijde drukte, ik mijn allereerste 
liefde langs het raam zag lopen. Langs het raam waarachter ik net 
een pittige tomatensap bestelde. Tomatensap, dat hij nooit lekker 
had gevonden. Maar wel een woord dat hij zachtjes zou uitspugen, 
driemaal, de komiek van de letters op zijn tong proberend te vin-
den. Hij houdt van de Nederlandse taal, koesterde telkens een ander 
woord voor een paar dagen onder zijn kussen. 

Die onverwachte ontmoeting van een paar weken terug, nog geen 
380 meter hiervandaan, speelde zich af in de vroegte van de echte 
nacht en werd gevolgd met gesprekken over dingen die wij nog niet 
wisten van elkaar. En dat is veel: we wisten eigenlijk niets. De één 
had een dichtbundel geschreven, de ander ving waarnemingen met 
een dubbele lens. Het liet mij weer zien dat sommige woorden een 

andere betekenis krijgen als je ze uitspreekt en sommige spiegel-
beelden iets anders vertellen dan je in letters had gedacht. 

Zo schreef hij zijn poëzie in het Engels. Alleen in die taal kwam hij 
bij wat hij wilde zeggen, bij wat zijn lichaam echt bedoelde. Engels 
was niet zijn moedertaal, vertelde hij mij nadrukkelijk, maar het was 
wel de taal waarin hij zich veilig voelde en ontspannen zijn pen kon 
laten gaan. 

Ik schrijf soms in woorden, dan weer in beelden. Maar wat mijn 
moedertaal is? Ik spreek in ieder geval niet de taal van mijn moeder. 
Ja, die spreekt ook Nederlands, maar dat zegt niet veel over hoe we 
daarmee tot elkaar komen.

Die middag liet de geliefde jongen – die eerder het raam passeerde 
waarachter ik tomatensap bestelde – een schaars gebruikt woord 
drie keer over zijn lippen rollen. Ik verstond hem driemaal niet. De 
Engelse dichtbundel mocht ik lezen. Het was de bedoeling dat dat 
chronologisch van voor- naar achterkaft werd gedaan. Deze vereiste 
voelde dit keer echter zo natuurlijk als de metaforen daarover zei-
den. Het las prachtig. 

Mijn moeder en ik illustreren beiden. Soms in woorden, maar vaak in 
ongeschreven beelden. Ik zag mijn moeder gister en ze liet haar han-
den voorzichtig over mijn collagebundel vallen. We hadden net ons 
gesprek, dat tot meer onbegrip zou leiden, toegeeflijk neergelegd. Nu 
keken we elkaar aan, met een tekenboekje tussen onze handen, en 
spraken af dat ik morgen weer even thuis zou komen. Ik fietste door 
het echte donker en verlangde naar een nieuwe taal. Een nieuwe, van 
een nieuw iemand, waarmee ik weer een hoofdkussen zou willen de-
len. 

Ik dacht aan hoe boeken soms niet te rijmen of hetzelfde te begrijpen 
zijn op een later moment. Waarom worden de letters die moeders 
ons als eerste toefluisteren, als constant herroepbaar en zo ‘puur’ 
genoemd? 

Bij de pont, die net vertrokken was, deelde ik een sigaret uit aan een 
eenzame man op de kade. Hij lachte zijn tandeloze blik bloot, achter 
hem zag ik een reclamebanner van BigTomTomatoJuice. Ik denk aan 
‘mijn’ moedertaal. Zeggen de woorden waarmee we het innigst naar 
iets verwijzen, niet vooral iets over de taal waarin we leven? 
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K leding vormt een groot deel van ons 
leven, ook al heeft niet iedereen dat 
door.  Er zit veel meer achter onze 

verhouding met kleding dan alleen de grote 
hoeveelheid tijd die we erin doorbrengen. Al 
eeuwen heersen modetrends over de per-
soonlijke stijl van mensen. Dat vroeger alles 
beter was, is iets wat verre van waar is. Maar 
misschien bevat het een klein beetje waar-
heid wanneer we kijken naar de relatie die 
mensen vroeger met hun kleding hadden; 
er werd zuinig gedaan met kleding en vaak 
maakten mensen het zelf. Als het niet meer 
paste of kapot ging werd het gerepareerd of 
verstelt. Voor een lange tijd konden trends 
daardoor jarenlang duren en gingen ze ge-
leidelijk in elkaar over.

Naarmate de snelheid van onze communica-
tie en productie toeneemt, wordt de levens-
duur van trends korter. Mensen halen hun in-
spiratie niet meer uit tijdschriften of tv, maar 
van social media. Fashion influencers ma-
ken vaak iedere dag content op Instagram, 
Tiktok en andere social media platforms. 
Content die dikwijls gesponsord is door 
kledingmerken. Als je het toelaat kan je via 
social media constant bereikt worden door 
dit soort berichten. Online ontstaan trends 
snel en ze worden bijna even snel vervangen 
door een nieuwe.  ”Als mode algemeen wordt 
ligt zij op haar sterfbed”, dit werd tientallen 
jaren geleden al geschreven in een Duits tijd-
schrift. Ieder jaar na die publicatie wordt het 
een beetje meer waar. Tegen de tijd dat je de 
kleding in huis hebt, is het vaak alweer ‘uit’. 
Deze trends die een extreem kleine tijdspan-
ne bekleden, microtrends, duren soms maar 
een week of twee.

Hieruit volgt dat tweedehandskleding de 
laatste jaren steeds hipper wordt. Als je de 
vintage winkels met belachelijke prijzen 
weet te ontwijken kan je veel goedkope en 
unieke items vinden. Steeds vaker hangen 
er in de rekken van tweedehandswinkel kle-
dingitems van Shein, AliExpress en soortge-
lijke online winkels. Ze verkeren in redelijk 
goede staat en vaak zit het prijskaartje er 
nog in. Dat soort online winkels hebben vrij-
wel ieder kledingstuk dat je maar kan be-

denken, met foto’s van een model dat zoveel 
gefotoshopt is dat het eindresultaat er niet 
volledig menselijk meer uitziet. Online win-
kels spelen in op microtrends door op een 
rap tempo goedkoop kleding te produceren. 
Inspiratie van microtrend kan overal van-
daan komen. Van grote namen op de runway 
tot een ontwerper die kleding thuis met de 
hand maakt, ieder kledingstuk krijgt fifteen 
minutes of fame. Al die populaire kleding 
kan gekopieerd worden door een fast fa-
shion bedrijf. Kleine bedrijven kunnen niet 
opboksen tegen de prijzen en productie 
snelheid. Logo’s en printjes kunnen door 
de wet beschermd worden tegen copycats. 

Maar het verdere ontwerp van een kleding-
stuk kan vaak gekopieerd worden zonder 
dat dat veel legaliteit problemen oplevert. 
Zelfs als er wel een wet overtreden wordt, 
komen grote fast fashion bedrijven daar 
vaak mee weg omdat ontwerpers met klei-
ne bedrijven het geld niet hebben om een 
rechtszaak aan te spannen.  

Outfits die gedragen zijn door beroemdhe-
den of gepresenteerd zijn tijdens Fashion 
Week zijn in een handomdraai online be-
schikbaar. Je kan het snel in huis hebben en 
ook snel weer wegdoen zodra het kapot of 
uit de mode is. Deze fast fashion is vaak van 

slechte kwaliteit. Grote modehuizen maken 
items waaraan meerdere mensen uren heb-
ben moeten werken. Voor de fast fashion 
variant van zo’n item is veel tijd geen optie, 
want tijd is geld. De reden dat de kleding zo 
goedkoop gemaakt kan worden is omdat 
het altijd mogelijk wordt gemaakt door uit-
buiting. Uitbuiting, slechte kwaliteit en mi-
lieuonvriendelijke wijze van productie zijn 
kwalen die ook zichtbaar zijn in duurdere 
merken, maar ze manifesteren zich op ex-
treme wijze in fast fashion productie. 

Voor die uitbuiting van personeel en de last 
die op het milieu wordt gelegd, krijgen fast 
fashion chains vaak kritiek. Zo was er begin 
oktober nog een klimaatactivist die met een 
banner waar ‘overconsumption = extinction’ 
op stond bij een Louis Vuitton show in Parijs 
de catwalk op liep waarna ze door de bevei-
liging werd weggesleept. 

Als reactie op kritiek laten de bedrijven dan 
weten dat ze “ermee bezig zijn”, wat een vrij 
vage en laagdrempelige omschrijving is. 
Wanneer ik een paper moet schrijven zeg 
ik al dat ik “ermee bezig ben” zodra ik een 
word document geopend heb terwijl ik tv 
kijk en de komende uren nog niks ga schrij-
ven. Soms, wanneer de kritiek verkoopcij-
fers dreigt te beïnvloeden, zetten de bedrij-
ven een van hun medewerkers lachend op 
de foto met een kledingstuk dat ze net heb-
ben gemaakt. Komt de kritiek uit de milieu-
activistische hoek, dan wordt het label in 
de kleding niet wit of zwart gemaakt maar 
groen, want een groen label kan alleen maar 
betekenen dat iets ecofriendly is. Veel be-
drijven doen graag alsof ze geweldig bezig 
zijn op alle fronten terwijl ze eigenlijk alleen 
geld steken in de reclamecampagne waarin 
ze dit aan de wereld laten weten. Ethisch en 
milieuvriendelijk kleding maken is weldege-
lijk mogelijk. Kleding wordt alleen wel duur-
der als je zuinig met het milieu omgaat en 
je medewerkers goed betaald, hierdoor zien 
veel grote merken het niet als een aantrek-
kelijke optie.  

Ook als bedrijven echt proberen om hun 
personeel goed te behandelen, gaat het toch 

De wereld van kleding draait razendsnel. Proberen om fashiontrends bij te houden is meer dan 
een fulltime baan, het is onmogelijk. Het is zelfs zo moeilijk dat de kledingindustrie zichzelf 

niet kan bijhouden zonder dood en verderf te zaaien. 
Tekst /// Teske Wortman    Beeld /// Imke Chatrou 

Fast, faster, fastest fashion

Tegen de tijd 
dat je de kle-
ding in huis 
hebt, is het 
vaak alweer 
‘uit’



Babel 23oktober | november 202122

OPINIE OPINIE

vaak mis. De fabrieken die van Westerse kle-
dingbedrijven de opdracht krijgen om hun 
producten te maken besteden regelmatig 
werk uit aan andere fabrieken waar produc-
tie goedkoper is en de werkomstandigheden 
slechter zijn. Dit draagt niet alleen bij aan de 
uitbuiting van mensen die al zodanig bena-
deeld zijn dat ze voor een hongerloon wer-
ken, het kan zelfs tot desastreuze gevolgen 
leiden. Neem bijvoorbeeld de fabriek Rana 
Plaza in Bangladesh die in 2013 vanwege 
slecht onderhoud instortte waardoor ruim 
200 medewerkers, die zo’n twintig cent per 
uur verdienden, om het leven kwamen. Dit 
is niet een eenmalige ramp, al eerder waren 
de werkomstandigheden in Bangladesh, na 
China de grootste kledingexporteur ter we-
reld, zo onveilig dat het de dood betekende 
voor de medewerkers. Deze werkomstan-
digheden zijn geen geheim en deze proble-
men spelen al tientallen jaren, dat de Wes-
terse kledingbedrijven er niet vanaf weten is 
vrijwel onmogelijk. Toch is er weinig veran-
dering in zicht. Des tijds kwam de instorting 
van Rana Plaza op het nieuws en ongeveer 
een week werd er aandacht besteed aan de 
problematiek in de kledingindustrie. Grote 
merken stuurden hun spokesperson naar 
een talkshow waar plechtig beloofd werd 
dat ze op zoek gingen naar oplossingen. Ze 
maken grootse beloften, maar er werd wei-
nig van waargemaakt. Liever kijken ze de 
andere kant op en behouden ze zo hun na-
latige houding. 

Het idee dat trendy kleding beschikbaar 
wordt voor mensen die weinig te besteden 
hebben is op zichzelf zeker niet slecht. Mode 
is daardoor niet langer iets wat alleen be-
schikbaar is voor de elite. Mijn kritiek is ook 
zeker niet gericht aan mensen die goedkope 
onethische kleding kopen omdat ze geen  
andere keus hebben. Aan de kant van de 
consumenten ligt het probleem eerder bij 
koopzieke mensen die zich beter kunnen 
veroorloven maar wie het allemaal niet zo-
veel uitmaakt. Consumeren met als hoofd-
doel om de daad van het consumeren te be-
drijven, is nooit juist. Iedereen kan een 
beetje bijdragen aan een betere wereld door 
minder nieuwe kleding te kopen in het alge-
meen, maar vooral door minder fast fashion 
te kopen. Bovenal dragen fast fashion bedrij-
ven de schuld en de wetten die hun praktij-
ken mogelijk maken. Het mag dan wel goed-
koop zijn, er zit wel een grote prijskaart aan. 
Uit kledingbedrijven zal de nodige verande-
ring niet komen. Het is al vaak gezegd en het 
wordt onderhand een beetje saai, maar ver-
andering begint bij jezelf. 
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W e zaten tegenover elkaar in zo’n 
hip café waar iedereen altijd 
lacht. Alle huidjes leken por-

selein door de dekkende gezichtsmake-up, 
netjes op afbetaling besteld. Buiten stormde 
het. Om niet aan de ruige weersomstandig-
heden toe te geven had het café ‘leuke’ lamp-
jes opgehangen. Dat noemt men dan gezellig. 
De vele kleuren grijs die de muren van het 
etablissement kleurden, waren perfect in 
lijn met de vale gezichten die het overwerkte 
personeel met zich meedroeg. Terwijl de ser-
veerster onze bestelling op de tafel pleurde 
maakte ze nauwelijks oogcontact. Het bittere 
oplosgoedje stak grauw af tegen het eminent 
belichtte meesterwerk, frivool afgebeeld op 
de koffiekaart. 

Ik staarde in de bruinige drek, ik durfde haar 
niet aan te kijken. Natuurlijk had zij ook wel 

door dat er iets aan de hand was, misschien 
zelfs wel dat ik zelfmoordneigingen had, maar 
zolang het niet uitgesproken was bestond het 
niet. Dan konden we in de illusionaire bedrij-
vigheid van de moderne maatschappij ander-
mans ellende aan ons voorbij laten gaan: ik 
heb het te druk. Er bestaat niet meer zoiets 
als gemeenschappen, en als er nog een schim 
van over is dan is het vooral om zelf verder te 
komen. Toen het hoge woord eruit was kon 
zelfs mijn gespeelde stoïcisme niet verbloe-
men dat ik snakte naar haar affirmatie. Ik 
zou het zo graag willen horen: verlichtende 
woorden zodat mijn penibele mentale staat 
in ieder geval de volgende paar dagen ge-
temperd werd. In plaats daarvan begon een 
ondervraging die erop gericht leek dat kleine 
restje positiviteit uit me te trekken. Als een 
rat op zoek naar dat minieme ontsnappings-
gaatje, vuurde ze relativerende zinnen op me 

af. Het werd mijn taak haar gerust te stellen. 
Het was zo’n typisch moment waar twee 
mensen de deur door willen komen, maar 
daardoor consequent elkaars weg pareren. 
Deze gelijktijdige beweging werd perfect na-
gebootst in de semantiek van ons gesprek.   
 
Toen zij eenmaal doorhad dat het een dichte 
deur zou blijven, begon ze door te vragen. 
Met een stem alsof ze een bestelling bij het 
lokale afhaalrestaurant plaatste, vroeg ze 
me of ik al wist hoe ik het zou doen. Ik be-
gon zachtjes frutselend de ideeën die ik al-
lang had uitgedacht als voorzichtige hersen-
spinseltjes te presenteren. We hadden een 
schimmige vriend die op de universiteit veel 
betekenis droeg maar in de transitie naar het 
echte leven zijn eigen loser status moest ac-
cepteren. Om belangrijk te blijven, neukte hij 
niet één maar meerdere negentienjarigen, 

Lijden doen we in stilte maar de consequenties zijn een collectief goed. Toen ik getergd toegaf 
dat ik speelde met suïcide, was de terugslag onverwachts. Men werd slechts heel erg boos 

op me. Ik heb het woord egoïsme vaker gehoord dan tijdens mijn daadwerkelijk zelfzuchtige 
tienerjaren. Als ik er een eind aan zou maken dan zou het een collectief drama worden terwijl 

mijn pijnlijke mentale staat slechts een individuele aangelegenheid leek te zijn. De gemene 
opmerkingen, elkaar prestatie gek maken, de hevige sociale druk die we op elkaar uitoefenen: 

die collectieve schuld leek niet meegerekend te worden.  
Tekst /// Tammie Schoots    Beeld /// Fieke de Groot  

Waar suïcide collectief is, 
voltrekt lijden zich in 

eenzaamheid

Zolang 
iemand niet 
zegt suïcidaal 
te zijn, kunnen 
we in de 
illusionaire 
bedrijvigheid 
van de 
moderne 
maatschappij 
andermans 
ellende aan 
ons voorbij 
laten gaan: 
ik heb het te 
druk
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ESSAY

die natuurlijk wel allemaal zijn onzin node-
loos bevestigden en dealde hij drugs onder 
zijn leeftijdsgenoten. Ik had bedacht om mijn 
spaargeld aan te snijden en een heel scala 
aan drugs te bestellen. Alcohol en dramati-
sche muziek erbij, veel zelfmedelijden en het 
verrotte boek genaamd mijn leven kon geslo-
ten worden. Als vleesgeworden karikatuur 
kon ik de verleiding niet weerstaan om mijn 
einde te emuleren naar de dramatische films. 
Het verschil is alleen dat een acteur weer op-
staat voor zijn volgende blockbuster. 
 
“Ik vind dat je het niet kan maken naar hem,” 
ergens had ze misschien wel gelijk. Elke di-
recte verbinding tussen de daad van suïcide 
en de instrumenten impliceert een causaal 
verband. Had hij maar niet die tien pillen ver-
kocht zonder een mentale ondervraging te 
doen. Zolang men ze alleen maar koopt om 
uit een overweldigende realiteit te ontsnap-
pen dan is er niets aan de hand. Het wordt 
pas een schuldvraagstuk wanneer iemand 
stopt met ademen. We doen elkaar constant 
trauma’s aan, maar zolang er nog wat lucht 
uit de ander komt hoeven we daar geen ver-
antwoording voor af te leggen. Ik nam haar 
mijn verdriet ergens ook kwalijk. Spendeer 
ik meeste dagen niet alleen starend naar mijn 
plafond? Haar opmerking over dat ik net een 
‘echte’ vrouw leek had me ineen doen krui-
pen. Een mentale optelsom van momenten 
van eenzaamheid implodeerde in de wens te 
willen verdwijnen.

Suïcide 
Er is een discrepantie in reactie tussen het 
ontstaan van suïcidale gedachten en het 
daadwerkelijk ernaar handelen. In de da-
gelijkse sociale realiteit doen we elkaar van 
alles aan, ik inbegrepen, waar men maar 
tegen zou moeten kunnen. Als transgender 
persoon word ik constant geconfronteerd 
met andermans mening over mij. Zo blijkt 
dat 95 procent van de Nederlanders weigert 
met iemand zoals ik een liefdesrelatie aan te 
gaan. Niet dat ik met zo’n aanzienlijk deel van 
de bevolking een intieme band aan wil gaan, 
maar het blijft lastig als degene waar je ver-
liefd op bent je afwijst omdat hij zich niet kan 
onttrekken aan het idee dat je ‘eigenlijk een 
man bent’. Op microscopisch niveau herin-
nert de maatschappij mij er consequent aan 
dat ik een monster ben. Als ik me uitspreek 
over mijn eigen rechten lijkt dit echter iets te 
zijn wat bij mij ligt. Transgender emancipa-
tie is mijn probleem, niet jouw vooroordeel. 
Waar het bij mij heel concreet is, ervaren 
zovelen andermans semantisch geweld op 
dagelijkse basis. Over hoeveel cisgender 

vrouwen wordt wel niet heengestaard als ze 
een goede bijdrage aan het debat proberen te 
leveren? Of de witte cisgender hetero man, 
jawel, die constant niet mag huilen. Hij moet 
goed verdienen en een mooi leven opbou-
wen, er is niets aan zijn identiteit waardoor 
hij zou kunnen mislukken, alle schaamte en 
schuld van een gefaald leven dient hij zelf te 
dragen. 

Ik zeg dat niet zomaar. De eerste zelfmoord 
die ik meemaakte was in het befaamde 
Noord-Holland, bij uitstek kampioen suïcide. 
De jongen was knap, wit, cisgender, volgens 
progressief dictaat rijp voor een succesvol 
leven. We werkten allebei in een fastfood ke-
ten. Voor mij was het een opstapje totdat ik 
op de universiteit kon beginnen, op weg naar 
een beter leven, voor hem was het een plek 
waar hij was gestrand. Zijn MBO-4 diploma 
was voor hem te hoog gegrepen. Hij vertelde 
me dat tijdens een nachtshift toen we samen 
boven de frituurpannen hingen. Het was een 
zeldzaam moment, wanneer de snackbar vol 
stond met collega’s was hij niet zo kwetsbaar. 
Ik kon me niet onttrekken aan de gedachte: 
“wat heb jij nou toch te zeuren?” Of ik dat 
daadwerkelijk gezegd heb weet ik niet meer. 
Een aantal maanden later las ik in de lokale 
krant dat iemand zich voor het spoor tussen 
Hoorn en Heerhugowaard had gegooid. De 
plek was groot uitvergroot in de krant, op 
de achtergrond zag ik piepklein de snackbar 
waar we die nacht samen hadden gestaan. 

Tijdens mijn eerstvolgende shift hoorde ik 
een collega grappend zeggen: “Had hij dat 
niet lekker ergens anders kunnen doen? Ik 
was uren te laat op mijn werk doordat hij 
zichzelf voor de trein had gegooid.”

De tweede suïcide die ik meemaakte was die 
van een volwassen vrouw in mijn therapie-
groep. Ik werd opgehaald door mijn maatje 
die me naar de ochtendsessie reed. Op Face-
book had iemand op haar pagina een lang be-
richt achtergelaten, waarom ze zo vroeg had 
moeten gaan. Na hysterische tranen waren 
mijn therapiemaatje en ik het erover eens dat 
ze ons dit niet aan had kunnen doen. De hele 
sessie stond vervolgens in het teken van hoe 
wij ons erover voelden, niet over wat we er-
aan hadden bijgedragen. Ik had namelijk een 
belletje van diezelfde vrouw ontvangen een 
week ervoor. Ze zocht iemand die haar werk 
als serveerster kon overnemen voor een 
avondje. Ik vond dat al zo vreemd, ik werkte 
daar helemaal niet. Achteraf bleek dat de 
avond te zijn dat ze is gegaan. 

Ik weet niet hoe ik dit stuk moet concluderen. 
Misschien schrijf ik dit wel gewoon om ge-
hoord te worden. Ik poneer een anekdotische 
analyse en daar wil ik het bij laten. We zitten 
allemaal gevangen in een sociaal web waar 
we maar niemand uitlaten. Waar ik snak naar 
begrip en erkenning, gun ik dat ook een an-
der niet. Zou het anders zijn gelopen wan-
neer ik die ene nacht een arm om die jongen 
had heen geslagen in plaats van hem glazig 
aan te staren? Zou die ene vrouw uit mijn the-
rapiegroep nu nog leven als ik haar shift had 
overgenomen, of na mijn geërgerde reactie 
simpelweg had gevraagd: hoe gaat het met 
je? In groepen leven gaat gepaard met ge-
welddadige culturele praktijken. Jouw pro-
blemen zijn die van jou en daar hoef je nie-
mand mee lastig te vallen, dat is de boodschap 
die onze ‘moderne’ liberale maatschappij ons 
opdringt. Alles om ons als individu af te 
schermen van enige schuld. Misschien wenst 
die vriendin ooit wel: had ik haar maar een 
knuffel gegeven in plaats van een volatiele 
ondervraging. 

Op microsco-
pisch niveau 
herinnert de 
maatschappij 
mij er conse-
quent aan 
dat ik een 
monster ben
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