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Revolusi! deconstructiedillema's in het Rijksmuseum
Staat in de sterren geschreven wie jouw soulmate is?
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D e maand mei staat in het teken van vrijheid en dit jaar 
kan dat eindelijk weer samen worden gevierd. Nadat 
de Nationale Dodenherdenking twee jaar zonder pu-

bliek heeft plaatsgevonden, een beeld dat mij nog altijd op 
het netvlies gebrand staat, is er dit jaar wel publiek aanwezig. 
Ook kunnen op Bevrijdingsdag de ledematen weer vrij dan-
sen tijdens de diverse bevrijdingsfestiviteiten. 

Toch hebben we deze maand niet gekozen voor het thema  
vrijheid, maar onze gedachten de vrije loop gelaten over iets dat 
vrijheid juist in de weg kan staan: conflict. Deze term kan verschil-
lende ideeën en emoties oproepen. We hebben allemaal wel eens 
te maken met interne conflicten, maar zien ook conflicten in het 
nieuws. In deze Babel nemen we je mee langs de associaties die 
onze redacteuren hebben bij conflict. 

Zo gaat de ‘In de geest van’ deze editie over Empedokles en zijn 
ideeën over hoe de wrijving tussen liefde en haat de wereld vorm-
geeft. Brenno duikt in het diabolische kwaad in Star Wars aan de 
hand van De Goddelijke Komedie van Dante. De sterren komen 
niet alleen aan bod in het essay van Brenno, in het stuk van Kevin 
lezen we namelijk over conflicterende sterrenbeelden in de da-
ting scene. Loïs gooit het over een andere boeg en schrijft over 
conflicterende kledingregels en haar interesse in het onaantrek-
kelijke dan wel onpopulaire. 

Sarah kijkt in haar column terug op ruzies tussen broer en zus in 
haar kindertijd en Sonja besloot om voor deze Babel letterlijk naar 
conflict te kijken. Ze schreef een ‘Gezien, gehoord, gelezen’ over 
de film Twelve Angry Men (1957) en pleit voor twaalf boze man-
nen – ja echt! Verder gaat Afra naar de tentoonstelling Revolusi! 
Indonesië onafhankelijk in het Rijksmuseum en schrijft ook Teske 
over een meer politiek onderwerp, namelijk over de dog whistle. 
Lucas brengt een bezoek aan Weimar, Duitsland, en schrijft er een 
reisverslag over.

We hopen dat deze Babel nieuwe inzichten geeft over het thema 
conflict zonder te conflicteren met het leesplezier! 
 
Liefs, 
Kevin en Loïs 

De Toren van Babel (magazine) mag dan wel verschillende 
vleugels hebben, hoofd-, eind-, beeld- en webredactie, de 
sfeer in de Toren is beregezellig. Helaas zullen een aantal 

babelaars toch binnenkort de vleugels uitslaan en hierdoor komen 
er allerlei leuke plekjes in de Toren vrij! Daarom zoeken we: 

Eenmaal een nieuwe hoofdredacteur die deze zomer de Toren van 
Babel wil gaan beklimmen en het hele volgend academisch jaar 
aan het roer wil staan. Babel heeft 2 hoofdredacteuren, je doet het 
dus niet alleen. Dé manier om naast je studie een blad te ontwikke-
len én een mooie toevoeging aan het journalistieke cv. Deze functie 
zal gemiddeld 1 dag in de week van jouw tijd kosten en je kunt een 
bestuursbeurs aanvragen. 

Verder houden we ervan onze gangen te vullen met mooie stuk-
ken en daarvoor zoeken we schrijvers. Wil jij ervaring opdoen met 
schrijven, veel feedback ontvangen en jouw stukken in print zien? 
Dan is dit plekje echt iets voor jou! 

Naast mooie stukken glippen er toch ook wel eens wat taalfoutjes 
de gangen in, daarvoor zoeken we eindredacteuren die deze fout-
jes met liefde opsporen en nauwkeurig te werk gaan. In een grote 
Toren kunnen taalfouten in kleine hoekjes zitten! 

Wij krijgen altijd veel complimenten over de aankleding van ons 
blad en de beelden danken wij aan illustratoren en fotografen. En 
ja, ook daarvoor zijn wij op zoek naar nieuwe mensen.

Voor alle functies geldt dat je per direct kunt beginnen en ervaring 
niet nodig is, Babel streeft ernaar de eerste kennismaking met de 
journalistiek te zijn.

Zou jij een van deze plekjes wel willen innemen?
Mail dan een korte motivatie en cv (en voor de schrijvers ook een 
geschreven stuk) naar babel-fgw@uva.nl

Of heb je vragen over een van deze functies?
Ook dan staat onze inbox voor je open of kun je ons berichten via 
instagram (@babelfgw)

Disclaimer: 
Babel is een Amsterdams 
blad, een plekje in de To-
ren staat dus niet gelijk 
aan een woonruimte, was 
het maar zo’n feest. Verder 
wordt acquisitie naar aan-
leiding van deze vacature 
niet op prijs gesteld. 
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UIT DE OUDE TOREN

Aankomende september bestaat Babel 30 jaar, wat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. In aanloop naar het 
jubileum wandelen we door de gangen van De toren van Babel - duiken we in het archief - om zodoende elk num-

mer een stuk dat we tegenkomen te herdrukken. Deze maand een stuk over conflicterende mensbeelden in de 
roman Onwetendheid van Milan Kundera. Geschreven door Niels Cornelissen in april 2002. 

De magie van de Grote Terugkeer
Conflicterende mensbeelden in de nieuwe roman van Milan Kundera
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Empedokles was een presocratisch filosoof en leefde onge-
veer van 483 tot 423 v.Chr. Zijn levensverhaal is in verschil-
lende versies en op verscheidene wijzen tot ons gekomen, 

onder meer dankzij de biografieën van Diogenes Laërtius, een schrij-
ver uit het begin van de derde eeuw. Empedokles’ einde springt gelijk 
in het oog. Hij zou zelf namelijk in een vulkaan zijn gesprongen, in de 
Etna op Sicilië. Wat wilde hij hiermee bereiken? Zijn goddelijkheid? 
Er bestaan allerlei verhalen over hoe het is afgelopen. In een ervan 
spuugde de vulkaan Empedokles’ sandaal uit om te bewijzen dat hij 
geen god was. De verhalenverteller Lukianos weet te melden dat de 
verkoolde Empedokles geen toegang kreeg tot de Eilanden der Ge-
lukzaligen, waar helden uit de Griekse mythologie woonden. In de 
voor Empedokles zelf meest gunstige versie is hij naar Griekenland 
afgereisd en aldaar gestorven. Zijn levenseinde is hoe dan ook niet 
de reden waarom hij deze maand aan bod komt als geestesweten-
schapper.

Empedokles heeft geprobeerd de wereld die hij ervoer zo waarheids-
getrouw mogelijk te omschrijven. Hij staat in het rijtje van presocra-
tici, de filosofen die voorafgingen aan Socrates of tegelijkertijd met 
hem leefden zonder door hem beïnvloed te zijn. De term is twintigste-
eeuws en duidt allerminst een eenheid in denken binnen de groep aan. 
Zij is namelijk divers. Zo bevat ze uiteenlopende en bekende denkers 
van Heraclitus tot Pythagoras. De filosofen leefden verspreid over de 
Griekssprekende wereld, van het huidige West-Turkije tot aan Zuid-
Italië. Empedokles zelf woonde, zoals gezegd, op Sicilië. Het eiland 
was, ondanks de afstand tot Griekenland, volwaardige deelnemer aan 
de Griekse wereld van de vijfde eeuw v.Chr. Ook was er contact met an-
dere culturen rond de Middellandse Zee, zoals die van de Carthagers 
in Noord-Afrika. 

Twee werken van Empedokles zijn ons fragmentarisch overgeleverd: 
Zuiveringen en Over de natuur. Empedokles’ ideeën over de natuur 
kennen we verder ook omdat nakomers, zoals Aristoteles, ze becom-
mentarieerd hebben. Alles is volgens Empedokles opgebouwd uit 
vier elementen: water, vuur, aarde en lucht. Zij kunnen zich ver-
mengen en uit elkaar gaan. De verbinding tussen elemen-
ten komt tot stand door liefde. De scheidende kracht is 
haat. Liefde en haat botsen met elkaar. Dit conflict 
brengt een zekere spanning voort. De kracht 
die voortkomt uit deze wrijving van liefde 
en haat is de energie die aan alle ont-
wikkelingen, zowel groei als afta-
keling, ten grondslag ligt. 

Conflict als energiebron 
volgens Empedokles

Voor de rubriek ‘In de geest van’ onderzoekt een van onze redacteurs elke maand het 
gedachtegoed en leven van een opvallende geesteswetenschapper. Deze keer gaan we 

ver terug in de tijd, en wel naar de Siciliaanse filosoof Empedokles.
Tekst /// Kevin Hoogeveen    Beeld /// Jolan Lammertink  

De kracht die voort-
komt uit de wrijving 
van liefde en haat is 
de energie die aan alle 
ontwikkelingen ten 
grondslag ligt

De vier elementen komen voort uit een oorsprong en keren er weer 
terug. Ze blijven altijd gelijk en zijn voortdurend in beweging. Niet al-
leen bergen of planten zijn volgens Empedokles uit de elementen sa-
mengesteld, maar alles; mier, mens en godheid. Zijn Over de natuur 
is een schilderachtig gedicht. De diversiteit in het dierenrijk verklaart 
Empedokles door te stellen dat het element vuur ooit alle elementen 
dwong zich te vermengen. De werkzaamheid van liefde en haat is vol-
gens hem zichtbaar in het leven van een mens. In de jonge jaren van 
een mensenleven zoeken mensen elkaar namelijk op en verenigen zij 
hun lichamen. Waar liefde samenbrengt, daar zorgt kwade opzet er 
weer voor dat mensen uiteen gaan. Hier is de haat aan het werk. Op het 
einde is het verval helemaal merkbaar. In de ouderdom is de aftakeling 
van het lichaam onontkoombaar. Dit ziet Empedokles als het gevolg 
van de haat die de liefde weerstreeft in een oneindige wervelende be-
weging. 

De beweging is oneindig. Dit brengt ons naar een tweede leerstuk 
van Empedokles: de zielsverhuizing. Net als Pythagoras gelooft Em-
pedokles namelijk in reïncarnatie: ‘We zullen ons weer op deze reis 
begeven’ (Over de natuur I, 340-341: ed. Janko 2005). Pythagoras was 
om deze reden vegetariër. Je zou maar per ongeluk een mens opeten 
tijdens je barbecue. Het idee van een zogenaamde metempsychose, 
‘zielsverhuizing’, is later door onder meer Plato verder ontwikkeld.

Het is al een tijdje geleden dat Empedokles filosofeerde en leefde. Des-
alniettemin geniet hij tot in recente jaren populariteit. Dit hangt vaak 
meer samen met zijn spectaculaire levenseinde dan met zijn ideeën, 
maar er zijn ook mensen die hem roemen om zijn filosofie. Hij is in dit 
nummer ter sprake gekomen, omdat zijn visie op de rol van liefde en 
haat in het ontstaan en vergaan van alle dingen goed aansluiting vindt 
bij het thema conflict. Conflict is niet alleen een drijvende kracht in een 
menselijke context, maar in de hele beweging van het worden. Voor 
Empedokles zijn ook de gepostuleerde ziel en goden onderdeel van 
die beweging. Zij zijn wel anders, maar niet geheel anders dan planten 
en dieren. Empedokles’ systeem is er daarmee een waarin je je kunt 
afvragen of er een scheiding is tussen mens, cultuur en natuur. 

In dit ontbreken van een scheiding ligt de actuele zeggingskracht van 
Empedokles’ denken. Met oog op de huidige klimaatramp is het essen-
tieel dat de mens inziet dat er geen sprake is van een geheel anders zijn 
tussen mens en natuur. De mens is onderdeel van de natuur en maakt 
deel uit van dezelfde dynamiek. Natuur en mens beïnvloeden elkaar 
voortdurend. Dit inzicht heeft zijn ingang al gevonden in de geestes-
wetenschappen, zoals in het neomaterialisme in de geschiedweten-
schap. Hierbij krijgen niet-menselijke objecten agency in historische 
narratieven en is er aandacht voor de voortdurende wisselwerking 
tussen mens en omgeving.

Empedokles’ theorie wordt hier niet voorgesteld als een verklaring 
van alles. De oneindige cyclus van ontstaan en vergaan door liefde en 
haat staat zowaar onder druk, als zij er is. De mens is zodanig in con-
flict met de omgeving, komt zodanig in opstand tegen de verbonden-
heid met Gaia, dat de kans reëel is dat hij ooit niet meer terugkomt in 
de cyclus. Helaas is het zo dat dit conflict geen levensbron is voor duur-
zame verandering. Laten we de liefde voor de menselijke verbonden-
heid met de gehele aarde hervinden, en de overdosis haat voor onze 
oorsprong en afhankelijkheid achter ons laten. 



8 Babel

Gisternacht had ik de stad koud, donker en verlaten aangetroffen. 
Vanuit haar Hauptbahnhof zag ik in de verste verte een warm lichtje 
branden. Vanzelfsprekend ging ik erop af. Het lichtje bleek afkomstig 
van het bierhuis Zum Goethebrunnen. Een meisje met neusring stond 
buiten roken. Ze heette Slávka en droeg een zwarte hoodie, waarop 
witte letters een voor haar essentiële vraag stelden: “Where the fuck 
is Bratislava?” Toevallig wist ik dat je er met de trein vanuit Wenen in 
ongeveer een uur kan zijn. Circa drie jaar geleden ontdekte ik in deze 
stad één van de meest interessante tweedehands boekhandels en at ik 
er heerlijke falafel. Volgens Slávka hadden beide zaken de coronacrisis 
niet overleefd. Ze nodigde me uit om binnen wat van Das Weimarer 
Bier te proeven.

De plaatselijke bevolking, die nogal op leeftijd was, leek allesbehalve 
verheugd met de onvoorziene entree van twee buitenlanders in hun 
stamcafé. Bovendien weigerde onvriendelijk barpersoneel ons te be-
dienen, omdat Slávka enkel Engels sprak en ik geen COVID-certificaat 
kon tonen. Gelukkig ontdooide de barman, nadat ik de moeite had 
genomen om in het Duits te verklaren dat de batterij van mijn tele-
foon was leeggelopen, maar dat ik recentelijk was gevaccineerd. Hij 
kon mijn stroeve poging wel waarderen en vond het daarbij vooral 
amusant dat deze gepaard ging met de nodige grammaticale fouten. 
Lachend tapte hij twee glazen Ehringsdorfer.

Slávka was ook deelnemer aan de Spring School. Ze volgde het vak How 
the (female) body became political in the 70s and 80s en was evenmin 
te spreken over de online lessen. Ongevraagd werden we vergezeld 
door een mysterieuze jongvolwassen Duitser met een opgeschoren, 
blonde coupe. Hij nam niet deel aan de Spring School. Hoewel hij 
verder niet echt spraakzaam was, begon hij na een tijdje staren zes-

tien duistere Duitse bars te spitten. Zo te horen ging zijn tekst over 
één of andere aantrekkelijke vrouw, die aan haar linkerhand de  
verlovingsring van een andere man droeg. De artiestennaam van de 
blonde Duitser was Young Werther en over zijn verleden liet hij liever 
niets los. Zo werd het dus toch nog een gezellige avond. Aan het einde 
ervan klopten de stamgasten bij wijze van een vriendschappelijk ge-
baar op onze tafel. Ze wensten mij en Slávka een goede nacht toe.

Dag drie
‘s Morgensvroeg staat er een stevige wandeltocht door de dauwdrup-
pels van het Thüringenwoud in Eisenach geboekt. De bestemming is 
Kasteel Wartburg. Het kasteel is voornamelijk bekend doordat het 
vijfhonderd jaar geleden diende als toevluchtsoord voor de monnik 
Maarten Luther, toen hij in de ban was gedaan. Volgens een andere 
legende vond hier in 1207 een Sängerkrieg plaats tussen de minne-
zangers Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach en 
fantasiefiguurtje Heinrich von Ofterdingen. Ruim een half millennium 
later vormde deze legende de basis voor Richard Wagners Tannhäu-
ser-opera. Het interieur van het kasteel is buitengewoon kitscherig 
gedecoreerd, wat ik fantastisch vind.

Tijdens de treinreis terug naar Weimar, waar ik ‘s middags met mijn 
tijdelijke klasgenoot Pavlo in een soepbar heb afgesproken, zit ik te-
genover twee knappe Catalaanse meisjes.

Zij gruwelen ervan om voor Spaans te worden aangezien. Trots ver-
tellen ze Catalonië als een onafhankelijke republiek te beschouwen. 
Thanos, een flamboyante Griekse jongen die op Cyprus studeert, zit 
naast ons. Hij vertelt over de strikte scheidingslijn die door zijn studie-
stad Nicosia loopt. Het eiland bestaat sinds decennia uit een Turks en 
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Dag één
Er komt een vlinder op mijn hand zitten. De vlinder heeft lichtbruin 
omrande, oranjerode vleugels met vier schilderachtige, paarse, oog-
achtig ogende vlekken, die mij indringend aankijken. Voorzichtig 
drink ik van mijn halve literfles Club Mate op het terras van een Drink-
halle in een buitenwijk van Düsseldorf, waar een groep mannen van 
middelbare leeftijd zich in de aangename middagzon heeft verzameld 
om bier te drinken tijdens de voetbalwedstrijd tussen de plaatselijke 
club Fortuna Düsseldorf en SC Paderborn. Fortuna staat 0-1 voor. In 
het aangrenzende park krijgt een klas kinderen Trompetenunterricht. 
Ze repeteren Ode an die Freude uit de Negende Symfonie van Ludwig 
van Beethoven, waarvan de tekst grotendeels door de dichter Frie-
drich Schiller in 1785 werd geschreven. 

Ik had mijn lange treinreis naar Weimar even onderbroken. De aan-
leiding hiervoor was het vluchtige bezoek aan een vriend van de mid-
delbare school. Hij woont hier voor een half jaar in een studio van 
de gemeente voor buitenlandse kunstenaars, om onderzoek te doen 
naar subculturele manifestaties van het gebruik van cassettebandjes 
in Noordrijn-Westfalen tussen 1970 en ‘90. Wegens een hardnekkige 
hersenschudding moet hij rustig aan doen. Op slag kantelt de stem-
ming van de bierdrinkende mannen op het terras van vreugdevol naar 
grimmig. Eén van de jeugdige trompettisten blaast een valse noot, 
waarna de vlinder op mijn hand een hoge vlucht neemt. In de aller-
laatste minuut heeft Paderborn de 1-1 gemaakt.

Dag twee
Weimar is een kleine stad in Thüringen met een grote Duitse historie. 
Zo componeerde Franz Liszt hier zijn Liebesträume (1850) en staan 
op het centraal gelegen theaterplein bronzen gietsels van twee van 
de meest legendarische inwoners. Deze inwoners waren de eerderge-
noemde Schiller en zijn vriend Johann Wolfgang von Goethe. Goethes 
tuinhuis in Park an der Ilm trekt, evenals het Bauhausmuseum, veel 

buitenlandse bezoekers. De ooit grensverleggende ideeën van Bau-
haus dienen nog altijd als blauwdrukken voor westerse, hedendaagse 
beeldende kunst en architectuur. In een beukenbos iets ten noorden 
van Weimar liggen restanten van donkere kanten van de geschiedenis. 
Achter de toegangspoort van concentratiekamp Buchenwald hebben 
zich tussen 1937 en 1945 verbijsterende wreedheden afgespeeld. Let-
ters in typische Bauhaustypografie op het hek schrijven op cynische 
wijze de spreuk Jedem das Seine.

Lucas in Weimar
In het kader van het Spring School-programma van de Bauhaus Universität heb ik de zonnigste 

dagen van maart in Weimar in Oost-Duitsland doorgebracht. Daar volgde ik het vak  
(re)Thinking Privilege through Filmmaking van filmmaker Nicola Hens voor drie studiepunten. 

Het was hierbij de bedoeling om met een groepje internationale studenten binnen vijf 
dagen een korte documentaire te maken. De online lessen voorafgaand aan deze week 

stelden vanwege hun oppervlakkigheid teleur. Daarom groeide in mij het vermoeden dat de 
herfstcursussen van de gerenommeerde universiteit onderdeel waren van een ingenieuze 

wervingscampagne. Hieronder volgt een gefragmenteerd verslag.
Tekst /// Lucas Gortemaker    Beeld /// Imke Chatrou 

De plaatselijke 
bevolking, die nogal 
op leeftijd was, leek 
allesbehalve verheugd 
met de onvoorziene 
entree van twee 
buitenlanders in hun 
stamcafé
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een Grieks deel. De animositeit die tussen Noord- en Zuid-Cyprioten 
heerst, kwalificeert Thanos als onzinnig.

Mijn klasgenoot Pavlo krijgt de middelgrote kom dampende vleessoep 
amper op. Zijn gedachten zijn in Lviv en bij de familieleden die daar 
wonen. Hij studeert al jaren in Malaga in Spanje, maar oorspronkelijk 
komt hij uit Oekraïne. Vanuit Malaga heeft hij geprobeerd steun voor 
zijn familie te organiseren. Hij merkte hierbij op dat de Spanjaarden 
zich in het algemeen vrij laconiek verhouden tot de Russische invasie 
in zijn thuisland. Hoe anders is dat hier in Weimar, waar Oekraïense 
vlaggen het straatbeeld domineren. Pavlo noemt de situatie meer-
maals complicated en spreekt uit dat hij met het idee heeft gespeeld 
naar Oekraïne af te reizen om daar samen met zijn landgenoten tegen 
de Russen te strijden. 

Vanuit de kamer die ik onderhuur van een architectuurstudent, kijk 
ik iets te lang naar de schitterende zonsondergang. UFO-achtige na-
beelden leiden een eigen leven op witte wanden. Om te ontspannen 
sluit ik hallucinante Nederlandse reality-tv aan op een stoffige beamer. 
Een dikke boer danst met een kringetje vrouwen op een liedje met 
de tekst: ‘Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee.’ Nederlandse 
nationalistische gevoelens vind ik misschien nog wel de lelijkste van 
allemaal.

De projectweek
Hoewel de projectweek behoorlijk intensief aanvoelde, vond ik deze 
achteraf gezien het minst interessant. Onze klas was onderverdeeld 
in vijf kleinere groepen, die allemaal een korte documentaire moesten 
afleveren. Mijn groepsgenoten waren Madara uit Letland, cameraman 
Erdem uit Turkije, Marta uit Antwerpen en Débora uit Portugal. Débo-
ra studeerde in Finland en kon als gevolg van de uitgebroken Russisch-
Oekraïnse oorlog niet meer naar Weimar afreizen. Marta was op het 
lumineuze idee gekomen om een diner te filmen in de kleinschalige 
keuken van Hsiao, een Bauhaus-studente uit Taiwan, die graag kippen-
voeten at. Op zeer korte termijn hadden we hiervoor vijf mensen uit-
genodigd. Dit waren twee innemende Portugese architectuurstuden-
ten, een goedlachse gepensioneerde Oostenrijker, een Chinees meisje 
uit Amiens en een cameraschuw meisje uit Turkije, dat net als Erdem 
moeilijkheden had gehad om aan een Europees visum te komen. In 
Turkije zingt men immers niet mee met de lofdicht aan de vreugde van 
Beethoven, die in 1985 werd verkozen als volkslied van de Europese 

Unie. Onze documentaire werd een gedrocht, maar het maakproces 
was erg fijn geweest.

De laatste nacht
In een innerlijke tweestrijd over meisjes, heb ik uiteindelijk een ver-
keerde beslissing genomen. Hierdoor kwam ik terecht op een feestje 
in een tuinhuis vol snuivende Vlamingen in een hoop hondenhaar. 
Eén van deze Vlamingen maakte mij tot vervelens toe opmerkzaam 
op onverwachte omwentelingen in de muziek. Daar kwam nog eens 
bij dat ik rode wijn op mijn beige trui had gemorst. Even hiervoor had 
ik uitgebreid afscheid genomen van al mijn klasgenoten. Een aantal 
hiervan overwoog zich volgend jaar in te schrijven voor een master 
aan de Bauhausuniversiteit. De ingenieuze wervingscampagne heeft 
dus zichtbaar effect gehad. Pavlo zei met tranen in zijn ogen dat hij ons 
allen vreselijk zou gaan missen.

Mijn conclusie was dat het feestje in het tuinhuis waarschijnlijk tot 
niets zou leiden. Daarop besloot ik mijn bed in Weimar voor een laat-
ste keer te gaan opzoeken. Op dat moment wist ik nog niet dat ik de 
volgende morgen een trein naar Rotterdam zou boeken vanwege de 
geboorte van Isa, een piepklein en superschattig nichtje. Tijdens deze 
zoveelste treinreis in korte tijd kon ik terugkijken op een leerzame 
mini-uitwisseling vol bijzondere ontmoetingen. En de wijnvlekken 
heb ik later, met de hulp van wat schoonmaakazijn en baksoda, uit 
mijn trui gekregen! 

Hoewel de projectweek 
behoorlijk intensief 
aanvoelde, vond ik 
deze achteraf gezien 
het minst interessant

Treinconflict

Z e wekken ongeveer evenveel angst als respect in me op: men-
sen met een ongelofelijk grote bek. Van die types die het met 
geen mogelijkheid pikken wanneer er iemand voordringt in 

de rij en de persoon in kwestie daar zo luid op aanspreken dat de 
halve winkel het hoort. Aan de ene kant beginnen mijn tenen spon-
taan te krommen van dat soort confrontatiezoekers. Wees gewoon 
beschaafd en slik net als wij allemaal je frustratie in! Degene tegen 
wie je schreeuwt, gaat er toch niks mee doen: voordringers zijn de 
sociale normen al zo ver voorbij dat het niet gaat helpen om ze een 
standje te geven. Het enige wat je bereikt door je mond open te trek-
ken, is een publiekelijke scène en een hele hoop ongemak voor de 
rest van ons, die gewoon hun best doen om van A naar B te komen. 
Pro-tip: door even flink met de ogen te rollen en passief-agressief te 
zuchten kun je de andere partij ook duidelijk maken dat je iets dwars 
zit, zonder dat je daarmee een schreeuwsessie in gang zet.

Aan de andere kant heb ik – als notoir conflictvermijder – een enorm, 
diepgeworteld respect voor de brutalen van deze wereld. Ik kan me 
er nu eenmaal niks bij voorstellen dat je iemand de wind van voren 
geeft zonder bevende handjes en diplomatisch uitgekozen formu-
leringen. Maar soms benijd ik ze wel; de schreeuwlelijkerds, de op-
roerkraaiers, de dwarsliggers. Het lijkt me zo heerlijk om af en toe 
écht schijt te hebben aan wat je medemens van je vindt. Ik ken ge-
noeg mensen die graag zéggen dat dat ze niks uitmaakt. Maar zoiets 
kun je niet simpelweg beweren, dat straal je uit. Een schreeuwlelijk 
word je niet, dat bén je. Het liefst wel met een sassy blik en een plat, 
stedelijk accent (geen van beide bezit ik, maar dat terzijde).

Een treinrit niet al te lang geleden bood me een mooie kans om mijn 
grote bek-spieren (niet te verwarren met bekkenbodemspieren) 
eens flink te trainen. Het was een paar dagen nadat de mondkap-
jesplicht er in winkels en openbare ruimtes was komen te verval-
len, maar via de intercom op Amsterdam Centraal werd om de tien 
minuten luidkeels verkondigd dat het nog altijd verplicht was om op 
perrons en in de trein een mondkapje te dragen.

Als je in de buitenwereld bent geweest de afgelopen twee jaar, zal het 
je niet verbazen dat een enkeling zich niet strikt aan die regel hield.

Laten we voorop stellen: ik draag die kapjes ook niet voor m’n lol. Het 
zijn benauwde, muffe lapjes stof die elke poging tot een fleurig lip-
penstiftje eruit laten zien alsof je met de make-updoos van je moeder 
hebt lopen rommelen en de helft van de reizigers draagt ze niet over 
hun neus, waardoor je je afvraagt wat het nut er nog van is. Maar hoe 
dan ook: verplicht waren ze. En als ik ergens nog gefrustreerder van 
raak dan zo’n smoezelig kapje, zijn het wel mensen die zichzelf zon-
der goede reden het gevoel hebben boven de regels te staan.

Toen de man – in de veertig, aktetas mee, priemende oogjes – zonder 
pardon zijn mondkapje tot onder zijn kin trok nog voor hij zijn kont, 
bedekt door een zwarte, business casual-pantalon, goed en wel op de 
stoel tegenover mij had geparkeerd, voelde ik dat dit mijn moment 
was. Eindelijk zou ik de spreekwoordelijke ballen tonen waar ik zo 
naar verlangde. Voor eens en voor altijd zou deze meneer weten dat 
ik het niet eens was met zijn ongegeneerde minachting voor De Re-
gels.

Maar hoe begin je? Mijn gebruikelijke tactieken – nadrukkelijk je 
eigen mondkapje een beetje dichter tegen je neusvleugels duwen, 
een blik werpen op de onbedekte neus- en mondholtes en vervol-
gens  koeltjes oogcontact maken – hadden gefaald, omdat meneer 
volledig in beslag genomen werd door zijn LinkedIn-feed. Moest ik 
hem gewoon vragen zijn mondkapje op te doen? Dan zou ik onver-
mijdelijk klinken als een streberig schoolmeisje. Of op luide, geen-
tegenspraak-duldende toon verkondigen dat mondkapjes in de trein 
nog altijd verplicht waren? Zou dat werken? Ook als hij de bovenkant 
van mijn wangen rood kon zien gloeien?

‘Amsterdam Amstel, station Amsterdam Amstel!’

In een soepele beweging trok de man zijn mondkapje weer over zijn 
neus, greep zijn aktetas, gaf mij een kort knikje gedag en begaf zich 
naar de uitgang van de trein. De woorden die hem op zijn plek moes-
ten zetten bleven onuitgesproken stokken in mijn keel; mijn grote 
bek nog altijd hopeloos gesloten. 

Tekst /// Sonja Buljevac    Beeld /// Lesine Moricke 
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OPINIE OPINIE

A strologie gold vanaf ongeveer de dertiende eeuw als weten-
schap aan Europese universiteiten. Ze was gekoppeld aan 
astronomie, wat kort door de bocht inhoudt: het door mid-

del van wiskunde bestuderen van het heelal. Astronomie hield zich 
bezig met de ‘wetten’ (nomoi) of het ‘gedrag’ van de hemellichamen, 
terwijl astrologie zich bezighield met iedere andere vorm van ken-
nis die uit de sterren af te leiden zou zijn, om bijvoorbeeld een na-
tuurramp te voorspellen. Aan de wieg van deze wetenschappelijke 
discipline, de combi astrologie-astronomie, stond de bedelmonnik 
Albertus Magnus. In deze tijd was het aristotelische wereldbeeld do-
minant, waarin de hemellichamen in het bovenmaanse in perfecte 
cirkels om de aarde draaiden. 

De eeuwen erna groeide de scepsis over de voorspellende ei-
genschap van astrologie. Vooral de kerk vond veel soorten voor- 
spellingen aan de hand van sterren maar wat schimmig. Astro-
nomie werd van astrologie ontkoppeld, want inmiddels waren 
knappe koppen als Brahe en Kepler dankzij de toepassing van 
wiskunde tot allerlei nieuwe inzichten gekomen. Astrologie ver- 
dween als wetenschappelijke discipline met de introductie van het  
Newtoniaanse wereldbeeld, waarin de invloed van planeten op de 
aarde een ander karakter kreeg, bijvoorbeeld in de zwaartekracht-
theorie. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw blies de Britse theosoof 
Alan Leo de astrologie nieuw leven in. Het voorspellen van de toe-
komst was verboden in het christelijke Britse Rijk, dus astrologie 
ontwikkelde zich tot een soort kunst van het lezen van menselijke 
karakters. Leo beperkte zich wel tot de zonnetekens. Het zonneteken 
is het sterrenbeeld dat bij je verjaardag hoort. Inmiddels is astrologie 
wijdverbreid als vorm van spiritualiteit. Er zijn professionele astro-
logen die bijvoorbeeld werken met behulp van een boek met tabellen 
van de posities van de hemellichamen. Ook zijn er vandaag de dag 
veel amateur-astrologen. De ene horoscoop is van een betere kwali-
teit dan de andere. 

Lange tijd wist ik niet veel meer dan mijn zonneteken. Ik hechtte er 
ook niet veel waarde aan. Een goede vriend van me liet tijdens een 
vakantie op Kreta een esthetisch verantwoorde weegschaal op zijn 
arm zetten. Ik geef toe, ik heb toen even getwijfeld of ik niet ook een 
leuk plaatje moest uitkiezen. Hij bood zelfs aan de inktkunst te finan-
cieren. Vanwege het vrij permanente karakter van een dergelijke af-
beelding heb ik het aanbod destijds afgeslagen. Gedeeltelijk speelde 
mee dat ik mij niet zo uitdrukkelijk wilde vereenzelvigen met ‘mijn’ 
teken uit de dierenriem, het venijnige woestijndier de schorpioen. 

Op bed met de Ierse jongen uit de inleiding kwam er wat verdieping 
in mijn tot nu toe redelijk oppervlakkige kennis over astrologie. Ik 
had weleens gehoord over maantekens en rijzende tekens, maar hoe 
dat bij mij zat was mij onduidelijk. Met wat aanmoediging heb ik toen 
maar de enige gebeld die antwoord op die alles bepalende vraag zou 

Mijn leven staat niet 
in de sterren

‘Zijn onze sterrenbeelden een match?’ Ik zat met de Ierse jongen die ik toendertijd datete 
op zijn bed. Hij wees me op een handige app, Co-Star, waarmee je je geboortehoroscopen 
aan elkaar kunt koppelen en de compatibiliteit kunt inschatten. Staat er werkelijk in de 

sterren geschreven wie voor jou een kandidaat-soulmate is? Wat als je ervaring botst met de 
voorspelling? Ik heb toen toch maar die app gedownloaded. Opende ik toen mijn ogen voor 
een werkelijkheid waarin de sterren over mijn lot bepalen, of onderwierp ik mij aan hen? 

Tekst /// Kevin Hoogeveen    Beeld /// Winonah van den Bosch

Als de combinatie van 
Venussen je vertelt dat 
de seks vrij gewoontjes 
gaat zijn vervliegt alle 
hoop

kunnen hebben: hoe laat ben ik nou precies geboren? Uiteindelijk 
was het mijn vader die de vraag beantwoordde, mijn moeder wist 
het niet meer precies. Met mijn geboortedag, -plaats en -tijd rolde uit 
de vers gedownloadede app Co-Star mijn hele chart. 

In principe waren de beschrijvingen best treffend; niet alleen de ka-
raktertrekken die bij zonne- en maanteken horen, maar ook de ei-
genschappen die verwacht worden bij Mars in het zoveelste huis van 
een bepaald sterrenbeeld. Ik ben wat spaarzaam in het delen van de 
persoonlijke details. Een docent Renaissance-esoterie vertelde na-
melijk ooit over hoe gevaarlijk het kan zijn je hele sterrenbeeld op 
het plafond van je eetzaal te schilderen. Niet alleen kunnen je vrien-
den dan checken of je echt zo’n Vissen met een vleugje Kreeft bent, 
maar ook je vijanden kunnen inschatten waar je zwakheden liggen. 
Ik heb geen echt geloof in astrologie, maar de beschrijvingen kloppen 
soms net iets te goed. Voorzichtigheid kan geen kwaad.

Terug naar de Ier. Over het algemeen waren we best een prima match 
– dacht ik toen. Een van de belangrijkste zaken die echter op het  
tegendeel wees was de manier waarop onze Venussen interacteer-
den. Venus zou invloed hebben op de seks. Soms date je iemand en 
denk je ‘Ja, hij is wel leuk. De seks is oké, maar kan beter. Misschien 
moet ik gewoon even geduld hebben’ of ‘Seks is niet het belangrijk- 
ste als je iemand datet met een langetermijnvisie’. Als de combina-
tie van Venussen je dan vertelt dat de seks 
vrij gewoontjes en tamelijk saai gaat zijn, 
vervliegt alle hoop. Ik heb geprobeerd deze 
‘kennis’ over onze compatibiliteit niet van 
invloed te laten zijn, maar het speelde toch 
steeds in mijn achterhoofd. Uiteindelijk is 
het niks geworden. Dit lag niet alleen aan 
Venus. 

Mijn geboortehoroscoop en de combinatie 
van onze charts hadden van alles te vertel-
len over hoe ik omging met conflicten, hoe 
de seksuele dimensie van een relatie zou 
zijn en wat ik zocht in een relatie met een 
ander. Het lezen van zulke voorspellingen 
heeft een zekere aantrekkingskracht, omdat 
de onzekerheid van de toekomst beangstigt. 
Ik vraag me hierbij wel af in hoeverre de 
voorspellingen zelfvervullend zijn. Als ik 
geen betere seks verwacht, ga ik dan mijn 
best doen om alles naar een hoger niveau 
te tillen? Als in de sterren geschreven staat 
hoe ik reageer in bepaalde situaties, neem 
ik die verwachting dan mee in hoe ik me 
opstel? 

Zonder dat ik al te veel in ga op hoe het 
überhaupt mogelijk is dat sterren, soms al 
lichtjaren uitgedoofd, invloed hebben op 
mijn leven, is er bij mij dus enige scepsis. Ik 
geef hier dan ook wel gelijk toe dat ik met 
mijn christelijke achtergrond mijn beden-
kingen heb bij alles dat als ‘occult’ geldt. 
Toen dezelfde Ier tarotkaarten voor me ging 
neerleggen voelde ik me al helemaal mede-
plichtig aan duivelse spelletjes. De uitkomst 

was vrij deprimerend, maar dat kon volgens de Ier liggen aan het feit 
dat ik me afsloot voor de energie die nodig was voor een waarachtige 
tarotlezing. 

Wellicht kan iemand die bekwaam is in de astrologie aan de hand van 
mijn persoonlijke belevenissen en de uiting van mijn mening destil-
leren waar de planeten zich in mijn horoscoop bevinden. Desalniet-
temin vind ik het moeilijk blind te vertrouwen op astrologie. In mijn 
beleving is er welhaast een soort ‘geloofssprong’ à la Kierkegaard 
nodig om écht te geloven in astrologie. De overeenkomsten tussen 
voorspelling en karakterbeschrijvingen met de werkelijkheid is soms 
opvallend. Toch rest de vraag hoe hoog de mate van zelfvervulling 
bij zulke voorspellingen is, en hoe groot de invloed van karakterbe-
schrijving op je rolbepaling. Ik betrap me er wel eens op dat ik bij het 
formuleren van mijn ‘type’ rekening houd met wat er in mijn chart 
staat over de ideale partner. De heerschappij van de sterren over 
mijn leven is afhankelijk van of ik mij aan hen onderwerp op niet.

Zoals gezegd, het avontuur met Ier was al gauw ten einde. Ik heb nog 
niet uitgevogeld hoe ik onze charts kan ontkoppelen op Co-Star. On-
danks mijn scepsis is er een gevoel van kwetsbaarheid bij het idee 
dat iemand gewoon mijn chart kan bekijken. Door alle lichtvervuiling 
valt er in Amsterdam nauwelijks een ster te zien. Toch houden ze me 
bezig. 
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ESSAY ESSAY

Dante Alighieri (1265-1321) was een Italiaanse schrijver 
en denker. Hij is het meest bekend om zijn epische gedicht 
De Goddelijke Komedie (La Divina Commedia), een van de 

grootste werken uit de middeleeuwse Europese literatuur, dat een 
christelijk beeld geeft van het hiernamaals van de mens. De Kome-
die bestaat uit een reis door drie domeinen van het hiernamaals: 
Inferno (de hel), Purgatorio (het vagevuur) en Paradiso (de hemel), 
met elk 33 canto’s (hoofdstukken). Hierdoor bestaat het geheel 
exact uit 100 hoofdstukken, wat voor Dante een perfect getal is.   

In de laatste canto van Inferno komen de hoofdpersonen Dante en 
Vergilius aan in de laatste cirkel van de hel: de ring van verraad. 
Binnen elke cirkel van de hel wordt iedere zondaar gestraft naar 
zijn zonde. Op de bodem van de hel zijn verraders voor eeuwig be-
vroren in het ijzige meer Cocytus, waaruit de invloed van Griekse 
mythologie blijkt. Ook komen Dante en Vergilius oog in oog te 
staan met de prins van de duisternis zelf: Lucifer. Lucifer wordt be-
schreven als afgrijselijk, heeft drie gezichten en zes vleermuisach-
tige vleugels waarmee hij een koude wind produceert die Cocytus 
bevroren houdt. In elke mond martelt hij een andere verrader. Hij 
kauwt op de verraders van Julius Caesar, Brutus en Cassius, alsook 
Judas, de verrader van Jezus Christus. Wanneer Dante en Vergilius 
via het harige lichaam van Lucifer naar beneden klimmen, is hun 
tocht door de hel tot een einde gekomen.

Dante geeft met zijn beschrijving van Lucifer een beeld van hoe 
hij diabolisch kwaad begrijpt. Ik begrijp diabolisch kwaad als 
kwaadaardig zijn omwille van het kwaad zelf. Iemand is diabo-
lisch wanneer er puur wordt gehandeld vanuit het kwaad. Iemand 
is daarentegen niet diabolisch kwaadaardig wanneer diegene 
handelt uit eigenbelang, sadisme of omwille van eigen genot. Een 
diabolisch persoon is alleen geïnteresseerd in het kwade zelf, en 
is zelfs bereid anderen te corrumperen. Lucifer is als heerser van 
de hel een wezen dat andere demonen en zondaars in zijn slecht-
heid meesleept. Lucifer, wat staat voor ‘lichtdrager’, is een gevallen  
engel die nu vastzit op de bodem van de hel. Hoewel zijn giganti-
sche formaat zelfs de reuzen van de hel overtreft, is hij nog steeds 
vervloekt met een mechanische verschijning: hij functioneert als 
een wind-producerende en knagende machine die zichzelf zal her-
halen tot in de eeuwigheid. De kenmerken van Lucifer zijn dus le-
lijk, koud, onbeweeglijk en kwaadaardig omwille van het kwaad 
zelf.

In hoeverre heeft George Lucas onbewust zijn inspiratie geput uit 
Dantes Inferno? Star Wars staat bekend als een wereldwijd feno-
meen in de popcultuur. Sinds de eerste film A New Hope in 1977 
groeide de franchise door naar andere media. Star Wars staat be-
kend om het fenomeen van The Force, een energie die door het uni-
versum stroomt (vergelijkbaar met liefde in Dantes werk). De Jedi 

Diabolisch kwaad in Star Wars 
Dantes invloed op Jabba the Hutt en Darth Sidious

Jabba the Hutt en Darth Sidious presenteren met hun verachtelijke en grimmige verschijning 
het diabolisch kwaad in de Star Wars franchise. George Lucas, de maker van Star Wars, vertelt in 

interviews hoe hij zijn inspiratie heeft gehaald uit mythologische werken. Dantes Inferno uit 1307 
is ook beïnvloed door de Griekse mythologie. In hoeverre is Star Wars dan indirect beïnvloedt door 

Dantes werk? In Inferno wordt het diabolisch kwaad gerepresenteerd door Lucifer, in Star Wars door 
Jabba the Hutt en Darth Sidious. Kunnen we een waardevolle vergelijking maken tussen enerzijds 
Lucifer en anderzijds Jabba the Hutt en Darth Sidious? Als het kwaad van Jabba the Hutt en Darth 
Sidious kan worden gekenmerkt als diabolisch, dan gaat de vergelijking met Lucifer op. Daarmee 

zien we dan een voorbeeld van de invloed van Dantes Inferno op de popcultuur.
Tekst /// Brenno Mulder    Beeld /// Bob Foulidis 
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“Je vloekt!” zeiden groen en 
blauw tegen elkaar

‘Ik vind je outfit leuk, ook al begrijp ik het niet helemaal’ en ‘Love the fit, maar ik zou dat zelf nooit 
dragen’ zijn de complimenten die ik het liefst ontvang over mijn outfits. Niet omdat ik niet wil 

dat anderen mijn kledingkeuzes overnemen – dat is altijd een groot compliment – maar omdat ik 
simpelweg altijd de drang heb gehad om op mijn manier anders te zijn. Misschien ben ik nooit uit 

de puberfase gekomen en ben ik nog steeds te koppig om dit toe te geven - dat zal ik ook niet doen. 
Nee, mijn drang naar onverwachte combinaties en buiten de lijntjes kleuren komt voort uit mijn 
mateloze interesse in de dingen die ik zelf niet begrijp. Een vat van tegenstrijdigheden is er een 

waar ik mijn hoofd eindeloos over kan breken en deze denkwijze pas ik graag toe op mode. 
Tekst /// Loïs Blank    Beeld /// Winonah van den Bosch  

Order concentreert zich op de goede kant van The Force, door zich 
te laten leiden door meditatie en kalmte. Terwijl de duistere kant 
van The Force focust op angst, haat en pijn. 

Een van de personage uit Star Wars die kan worden vergeleken 
met Lucifer is Jabba the Hutt. Jabba komt voor in Return of the Jedi, 
het derde deel van de originele trilogie. De film begint bij Jabba’s 
paleis, waar de beruchte smokkelaar Han Solo bevroren is in car-
bonite door de premiejager Boba Fett. Het onderliggende motief is 
om Han te redden uit de klauwen van Jabba, zodat de herenigde 
rebellengroep de herbouwde Death Star kan vernietigen. De scène 
bij Jabba’s paleis begint met de aankomst van het iconische duo R2-
D2 en C-3PO. 

Jabba kan de ‘Lucifer’ van deze hel worden genoemd. Hij verschijnt 
als een donkergroen slakachtig wezen met een lelijk, amfibisch 
gezicht. Zijn zware lichaam is omringd door eten en aliënslaven. 
Net zoals Lucifer, zit Jabba meestal op zijn troon. Zijn lompe, on-
beweeglijkheid staat in contrast met zijn galactische macht. Hoe-
wel hij zichzelf niet kan voortbewegen zonder een zwevend plat-
form, heeft hij de rijkdom en macht om elk potentieel gevaar neer 
te halen. Net zoals de bevroren zondaars in Cocytus is Han Solo 
bevroren in carbonite. Zowel Jabba als Lucifer hebben een afsto-
telijk uiterlijk en missen hun goedheid en mobiliteit. Beide karak-
ters zijn zelfs in zekere zin continu aan het kauwen; Lucifer op zijn 
slachtoffers, Jabba op snacks. Maar Jabba ontbeert het handelen 
uit kwaad voor het kwaad zelf. Jabba is een zondaar door hebzucht 
en gulzigheid, door te focussen op rijkdom en eten naar binnen te 
schrokken. Daarnaast is Jabba machtig geworden door zijn rijkdom 

en manipulatie, als gevolg van zijn overtuigingsvermogen, terwijl 
Dantes Lucifer geen woord spreekt. De vergelijking van Lucifer 
met Jabba klopt daarom niet helemaal, omdat hij niet de ultieme 
manifestatie van diabolisch kwaad is.

Sheev Palpatine, beter bekend als Darth Sidious of de ‘Emperor’, is 
een personage in Star Wars die in elke trilogie voorkomt. Om te be-
ginnen met de prequels, waarbij het kwaad van Darth Sidious blijkt 
uit zijn financiële steun aan beide kanten van de Clone Wars. Hij 
manipuleerde zowel de republiek als de separatisten, waarbij het 
hem lukte zijn geheime identiteit van Darth Sidious aan te nemen. 
Aan het einde van de oorlog schakelde hij alle Jedi uit door middel 
van Order 66, een bevel waarmee alle kloon soldaten zich tegen hun 
Jedi keerden. Tegelijkertijd liet hij alle separatisten vermoorden. 
Sidious is daarom de grootste verrader de republiek, de Jedi Order 
en de separatisten. Als Sidious niet Lucifer zelf was, zou hij in de 
mond van Lucifer worden gestraft.           

Aan het einde van Revenge of the Sith onthult Sidious zijn ware iden-
titeit met een verachtelijk en gecorrumpeerd gezicht. In Return of 
the Jedi, wanneer Luke Skywalker en Darth Vader de troonzaal van 
de Emperor in de herbouwde Death Star binnenkomen, staan ze 
in een duistere en koude plek, bijna een demonische plek met de 
absentie van het hellevuur. Door het zien van zijn zoon Luke die ge-
marteld wordt, verraadt Vader zijn meester Sidious door hem in de 
afgrond van een reactorschacht te gooien. In The Rise of Skywalker 
verschijnt Sidious opnieuw op de koude planeet Exegol in de vorm 
van een quasi-levenloze kloon verbonden aan een machine. De pla-
neet Exegol staat een op een met Lucifers locatie als een bevroren 
en geïsoleerde plek. Sidious is nog lelijker en valser dan eerst en 
daarbovenop heeft hij ook een cruciaal element verworven: onbe-
weeglijkheid. Sidious is afhankelijk van een machine doordat zijn 
originele lichaam was vernietigd in de Death Star. 

Kortom, Sidious’ representatie van het diabolisch kwaad kan per-
fect worden vergeleken met dat van Lucifer. Jabba the Hutt bevat 
demonische eigenschappen van lelijkheid, koudheid en onbeweeg-
lijkheid, maar ontbeert kwaadaardig zijn omwille van het kwaad. 
Jabba handelt kwaadaardig uit gulzigheid, en streeft naar macht en 
rijkdom. De vergelijking met Lucifer en Jabba loopt stuk op het ge-
mis van het diabolisch kwaad bij Jabba. Sidious, aan de andere 
kant, koos voor de duistere kant van The Force omwille van de 
duistere kant zelf. Wanneer Sidious op het einde van The Rise of 
Skywalker zegt: ‘I am all the Sith!’ onthult hij dat alle duistere Force 
van alle Sith naar hem is overgebracht. Sidious is daarom de let-
terlijke belichaming van het kwaad. Het kwaad stroomt niet alleen 
door zijn lichaam als essentie, maar ook als een manier van leven. 
De filosofie van Sidious is gebaseerd op haat en lijden. Hij is niet uit 
op zijn eigen welzijn of geluk, maar handelt omwille van de duiste-
re Force zelf, wat het verval van zijn gezicht verklaart. Zelf is Sidi-
ous bereid anderen te verleiden en te corrumperen, zoals hij bij 
Darth Vader heeft gedaan. Sidious beschikt over alle karakterei-
genschappen van koudheid, onbeweeglijkheid en lelijkheid, en is 
de ultieme manifestatie van het diabolisch kwaad van de duistere 
kant van the Force. De verschillen tussen Lucifer en Sidious qua 
spraakvermogen en formaat kan worden gezien als bijzaak, omdat 
beide figuren als essentiële eigenschap naar diabolisch kwaad 
streven. Darth Sidious is daarom een moderne modificatie van 
Dantes Lucifer, en toont een voorbeeld van de invloed van Dantes 
Inferno tot op de dag van vandaag. 

ESSAY

Als Sidious niet 
Lucifer zelf was, 
zou hij in de mond 
van Lucifer worden 
gestraft Sidious, aan 
de andere kant, koos 
voor de duistere 
kant van The Force 
omwille van de 
duistere kant zelf

Zo kan ik geen genoeg krijgen van conflicterende kledingregels 
en de achterliggende redenen van die conflicten. Zo zijn er 
allerlei regels over kleurencombinaties die niet zouden kun-

nen. De afgelopen maanden is bijvoorbeeld op TikTok gebleken dat 
gen z de combinatie marineblauw en zwart afkeurt. Maar blauw en 
groen blijkt ook enige emotie teweeg te brengen, die wordt verpakt 
in de slagzin ‘blue and green must never be seen’. Mandy Lee (@old-
loserinbrooklyn) maakte over deze ‘regel’ een video waarin ze uit-
legt dat deze moderegel wellicht uit de scheepvaart komt: als een 
groen schip kapseist, zou het moeilijk zichtbaar zijn en dus minder 
snel gered kunnen worden. De voorgaande regel die deze onhandig-
heid beschrijft, zou zijn overgewaaid naar de mode-industrie. Een 
andere theorie is dat groen en blauw te dicht bij elkaar liggen op de 
kleurencirkel. Deze combinatie is er dan wel weer één die we in de 
natuur juist heel vaak zien, onnatuurlijk is deze dus zeker niet. Een 
ander voorbeeld van conflicterende kledingregels is het double de-
nim dilemma: moeten bij het combineren van meerdere denim-items 
de denimkleuren afwijken of juist hetzelfde zijn? De meningen lijken 
verdeeld, maar dat maakt ze vaak niet minder fel geformuleerd. 

Waar komen deze kledingregels vandaan en waarom vloeken som-
mige kleuren met elkaar? Is er iets aantrekkelijks aan het onaantrek-
kelijke? Of ligt het conflict hier tussen wie het simpelweg wel of niet 
begrijpt? The girls that get it get it, the girls that don’t don’t, toch? 
Hoewel er ontelbaar veel modeconflicten zijn om uit te kiezen, wil ik 
er hier naar drie kijken: de avant-garde beweging, de kleurentheorie 
en de griezelvallei. 

Anti-norm tot in de core
Een voor de hand liggend voorbeeld van een tegendraadse beweging 
is de avant-garde – Frans voor voorhoede – die wordt gekenmerkt 
door experimenteel, radicaal en in eerste instantie vaak onaan-
vaardbaar te zijn. De kern hier is dat avant-garde een tegengeluid 
wil zijn van de mainstream of massacultuur. De filosofie kent ook 
avant-gardisten. In de hoofden van geesteswetenschapsstudenten 
gaat er ondertussen wellicht een culture industry-belletje rinkelen 

van Horkheimer en Adorno, of anders een herinnering aan die keer 
dat je ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’ las van 
Walter Benjamin. Beide werken bespreken de massacultuur uitvoe-
rig en dat deze filosofen als avant-gardisten worden gezien geeft 
aan dat avant-garde zeker niet enkel een beweging in de mode is. De 
avant-gardisten zetten zich af van de mainstream in kunst, cultuur 
en maatschappij en drukken dat afzetten uit in de kunstvorm die hen 
schikt als artiest.

Bij avant-gardisten in de mode denk ik direct aan de Antwerpse zes: 
Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, 

Een avant-gardist die 
een trend set is per  
definitie zelfdestructief; 
als de trend populair 
wordt, beweegt de 
avant-gardist zich 
richting de mainstream 
cultuur
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Dries Van Noten, Dirk Van Saene en Marina Yee. Alle leden van dit 
zestal studeerden af tussen 1980 en 1982 aan de Koninklijke Aca-
demie van Schone Kunsten van Antwerpen. In 1986 maakten ze de 
keuze hun designs samen naar Londen te vervoeren en de rest is ge-
schiedenis. Antwerpen was als modestad op de kaart gezet en deze 
namen zijn – ondertussen allen solo – nog altijd groot in de mode-
wereld. In diezelfde periode kende Nederland ook een groep avant-
gardistische modeontwerpers die de krachten bundelden onder de 
naam GILL, Fashion Designers from the Kingdom of the Netherlands. 
Deze groep bestond uit de merken Gletcher, Illustrious Imps, Lola 
Pagola en Lawina en vormde een beweging uit de Nederlandse mo-
degeschiedenis die mij lange tijd niet bekend was, maar die ik heb le-
ren kennen tijdens mijn bezoek aan Maison Amsterdam in de Nieuwe 
Kerk afgelopen maart. 

Wat maakt avant-garde avant-gardistisch? De term voorhoede sug-
gereert dat avant-gardisten voorlopen op de norm, maar dat is niet 
helemaal juist. Avant-garde is immuun voor de norm. Avant-gardis-
ten zijn dus absoluut geen trendsetters. Een avant-gardist die een 
trend set is per definitie zelfdestructief; als de trend populair wordt, 
beweegt de avant-gardist zich richting de mainstream cultuur. Een 
consequente avant-gardist, die per ongeluk een trend teweegbrengt, 
zal het roer dus moeten omgooien of met nieuwe concepten moeten 
komen om niet te verdwijnen in de massacultuur. Dit klinkt tot nog 
toe allemaal erg theoretisch.

Hoe kleedt de hedendaagse avant-gardist zich? Ondanks dat dit ant-
woord niet te vatten is in de huidige trends of moderegels, kunnen 
er wel overkoepelende kenmerken worden gevonden. Het concept 
van holisme speelt vaak een rol. De items worden wel apart verkocht, 
maar het dragen van een zogeheten full look – een volledige outfit 
van één merk – leidt tot iets dat niet in de losse kledingstukken be-
sloten ligt. De ontwerper probeert een bepaalde esthetiek over te 
dragen die het duidelijkst naar voren komt in het hele plaatje. Verder 
is er een focus op volume, dat vaak tot stand komt door het dragen 
van meerdere lagen kleding en het combineren van verschillende 
texturen. Ook zijn avant-garde modeshows vaak gevuld met eenkleu-
rige outfits. zwart is daarbij dominant aanwezig, maar aardetinten 
komen ook regelmatig voor. Bekende avant-garde merken zijn Rick 
Owens, Maison Margiela, Comme des Garçons en van Nederlandse 
bodem Viktor & Rolf en Iris van Herpen. De laatstgenoemde is be-
kend vanwege het gebruik van technologie in haar ontwerpen, onder 
andere door middel van 3D-printen. 

De kleurkracht van de straal
Een andere bron van conflict in kledingkeuzes kan worden gevonden 
door te kijken naar de eerder genoemde kleurencirkel. Deze cirkel 
blijkt gepaard te gaan met een heuse kleurentheorie, die vertelt hoe 
kleuren uit de cirkel gecombineerd kunnen worden. Fun fact: Isaac 
Newton kwam in het begin van de 18e eeuw met het experiment 
om een kleurencirkel met de zeven primaire kleuren snel te rote-
ren en zo aan te tonen dat wit licht uit meerdere kleuren bestaat. 
Deze kleurencirkel kreeg later de pakkende naam Newtonschijf en 
ondertussen is de cirkel een hulpmiddel om kleurencombinaties te 
maken. Bij gebruik van de cirkel moet rekening worden gehouden 
met verschillende ideeën. Ten eerste de kleurenharmonie, die ont-
staat als een kleurencombinatie visueel aangenaam is en bestaat uit 
ofwel complementaire ofwel analoge kleuren: op de cirkel recht door 
het midden oversteken of één kleur opzij gaan. Ten tweede is er de 
kleurtemperatuur waarbij warme kleuren geassocieerd worden met 

daglicht en koude kleuren met kunstmatig licht. Als laatste is er nog 
kleurcontext, de context waarin de kleurencombinatie zich bevindt. 
Hier valt bijvoorbeeld de haar- en huidskleur van de drager onder. 
Al met al bestaat de kleurentheorie dus uit een boel regels en moet 
je, als je je eraan wilt houden, je hersens flink kraken voordat je het 
waagt een item uit je garderobe te pakken. 

Kijken we terug naar het begin van dit essay en de kledingregels die 
op TikTok bekritiseerd worden, dan blijkt al snel dat gen z de kleu-
rentheorie niet volgt. Het dicht bij elkaar liggen van blauw en groen 
werd door hen immers gezien als reden waarom deze kleuren niet 
goed samen zouden gaan, terwijl de kleurentheorie juist stelt dat 
kleuren die dicht bij elkaar liggen een goede combinatie zijn. Conclu-
derend; de kleurencirkel heeft tot een uitgebreide theorie over mo-
deregels geleid en kan ook echt wel behulpzaam zijn. Pak je een straal 
van de cirkel, dan vind je hoogstwaarschijnlijk een kleurencombina-
tie die door de meesten als ‘goed’ of ‘fijn’ worden bestempeld. In die 
zin kan het een snelle manier zijn om kleurencombinaties te vinden. 
Ik zou echter niet aanraden te veel hierover op te zoeken. De rabbit 
hole waar je invalt bij het googelen van kleurenregels is niet als het 
soepeltjes afglijden van een regenboogglijbaan. De pluriformiteit van 
regels kan overweldigend zijn en kan zorgen voor besluiteloosheid 
en het overanalyseren van kledingkeuzes. En laten we eerlijk zijn, 
mode moet ook iets leuks zijn, iets dat vrij is. Daarnaast heeft gen z 
ons al laten zien dat de regels van de kleurentheorie ook onder vuur 
kunnen liggen. Mandy Lee sloot haar video over groen en blauw af 
met het statement dat kleurencombinaties simpelweg een kwestie 
van smaak zijn. Het breken van normen en daarmee kleurenregels is 
daarnaast een beweging die goed in deze tijd past; kleding is niet lan-
ger unisex, maar genderloos. Ieder kan dragen wat hij, zij of hen wil 
dragen en dat hoeft allemaal niet meer binnen vastgestelde regels. 

Final destination, de griezelvallei
Een laatste voorbeeld van conflict in de mode is van meer metafysi-
sche aard. Het gaat hier om de conflicterende gevoelens die naar bo-
ven komen bij het betreden van de griezelvallei – wellicht bekender 
onder de Engelse naam uncanny valley. De griezelvallei kan als volgt 
worden gevonden. Bij het maken van een grafiek die vertrouwdheid 

uitzet tegen menselijke gelijkenis, is het grootste deel van de lijn die 
het verband tussen beide aangeeft, een stijgende lijn: hoe meer iets 
gelijkend is aan de mens, hoe meer wij geneigd zijn hier vertrouwd 
mee te zijn. Een industriële robot voelt minder vertrouwd dan een 
humanoïde robot en de cyborg – een fysieke samenstelling van mens 
en machine – ligt daar ergens tussenin. Het interessante aan deze 
grafiek is dat, voordat de top van de grafiek wordt bereikt (waar de 
mens zelf geplaatst wordt en waar de mens maximaal vertrouwd 
mee is) er een diep dal te vinden is. Dit dal, de griezelvallei, is de 
plek in de grafiek waar de menselijke gelijkenis hoog is, maar de 
vertrouwdheid juist heel laag. Dat klinkt onlogisch, totdat er voor-
beelden worden gegeven. In de griezelvallei bevinden zich zombies 
en lijken, maar ook humanoïde robots met kunstmatige intelligentie. 
Zin om de griezelvallei te bezoeken? Ga dan vooral eens naar Ma-
dame Tussauds. 

Wat we zien is dat menselijke gelijkenis dus een gevoel van onge-
mak of angst teweeg kan brengen. Nu vraag je je wellicht af wat deze 
vallei te maken heeft met mode. De griezelvallei kan breder worden 
opgevat als instrument voor een interessante analyse van de relatie 
tussen mens en natuur. Als iets op een te natuurlijke manier op een 
mens lijkt, zonder daadwerkelijk een mens te zijn, kan dit voor onge-
mak zorgen. En ongemak is zeker een manier om de aandacht te trek-
ken. In de Guccishow van de herfstcollectie van 2018 liep een aantal 
modellen over de catwalk met replica’s van hun eigen hoofd, een idee 
dat ontwerper Alessandro Michele onder andere putte uit het essay 
‘A Cyborg Manifesto’ van Donna Haraway – een om op je leeslijst te 
zetten. Een merk dat vaak lichaamsdelen reproduceert in het goud is 
Schiaparelli. Doordat er vaak per item maar één lichaamsdeel gere-
produceerd wordt is de menselijke gelijkenis niet heel groot, maar 
de gouden tenen op de bekende toe shoes lijken net echt genoeg om 
toch die ietwat ongemakkelijke allure teweeg te brengen. 

De griezelvallei is echter niet alleen een manier om de aandacht te 
grijpen, het is ook iets waar de  huidige mode-industrie tegenaan 
loopt. Er heersen allerlei ideeën over gebruik van virtual reality in de 
mode en het opbouwen van een meta-modewereld, maar de griezel-
vallei kan deze ontwikkelingen in de weg staan. Als merken ervoor 
kiezen technologie te gebruiken om het menselijke na te bootsen, is 
er altijd het risico om de griezelvallei in te glijden. Ondanks dat dit 
zal zorgen voor aandacht, is een ongemakkelijk gevoel jegens een 
product vaak niet de beste verkooptactiek. De griezelvallei blijkt een 
slippery slope te zijn en hierdoor moeilijk voorspelbaar. Er zijn al ver-
schillende speculaties over hoe de mode-industrie over de griezel-
vallei heen kan springen en zo technologie succesvol kan integreren 
in de real life experience. Iets waar de eerder genoemde Iris van Her-
pen al een tijd mee bezig is.

Dit alles gezegd hebbende wil ik nog eenmaal terugkeren naar Tik-
Tok. Enige tijd geleden las ik daar in een comment dat ‘art should 
comfort the disturbed and disturb the comfortable’. Een zin die mijn 
obsessie met conflicterende concepten in mode niet beter had kun-
nen omschrijven. Mijn tips om dit zelf eens te ervaren? Dat blijkt 
makkelijker dan je wellicht denkt. Knoop je overhemd maar eens ex-
pres ongelijk zodat, als iemand het opmerkt, je kunt zeggen dat dat 
een bewuste keuze was. Je kunt ook je spijkerbroek binnenstebuiten 
dragen of, zoals een bekende van mij laatst deed, schoenen in twee 
verschillende kleuren dragen. Een wereld waar veel ongeschreven 
regels of normen gelden, is er ook een met veel lijntjes om buiten te 
kleuren. 

De rabbit hole waar je 
invalt bij het googelen 
van kleurenregels is 
niet als het soepeltjes 
afglijden van een 
regenboogglijbaan
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De plot van de film is simpel, maar 
daardoor des te sterker: er is een 
moord gepleegd in New York en 

de verdachte – een jongeman van acht-
tien, haast nog een jochie – heeft zojuist 
terechtgestaan. Als zowel de advocaat 
van het slachtoffer als de verdediging hun 
zegje hebben gedaan, sluiten de twaalf 
onafhankelijke juryleden zich op in een 
kantoortje om het bewijs met elkaar door 
te spreken en zo tot een veroordeling te ko-
men. Wanneer ze hem schuldig verklaren, 
wacht hem de doodstraf. Eén voorwaarde: 
ze moeten het alle twaalf unaniem met el-
kaar eens zijn.

In eerste instantie lijkt het een uitgemaak-
te zaak. De juryleden nemen plaats aan 
een lange tafel in het kantoor en grappen 
met elkaar dat ze, met een beetje geluk, 
op tijd weg kunnen voor het avondeten 
en een honkbalwedstrijd. Daarnaast zijn 
er ooggetuigen die de jongen hebben zien 
wegrennen van de plaats delict en is het 
moordwapen gevonden. Appeltje-eitje 
dus, en tijdens de eerste stemronde gaan 
dan ook elf handen omhoog als gevraagd 
wordt wie de verdachte schuldig vindt. Al-
leen jurylid nummer acht, gespeeld door 
Henry Fonda, twijfelt. Hij vindt dat ze nog 
te weinig naar het bewijsmateriaal hebben 
gekeken om de jongen ‘beyond all reasona-
ble doubt’ naar zijn dood te sturen. Op ba-
sis van die ene, niet opgestoken hand ont-
vouwt zich een van de spannendste films 
die ik in lange tijd heb gezien.

High pace, slow burn
Als je bij ‘spannende film’ denkt aan ach-
tervolgingen in sportauto’s en explode-

rende helikopters, ben je bij 12 Angry Men 
aan het verkeerde adres, maar voor lief-
hebbers van atmosferische, psychologi-
sche thrillers is de film een echte must-see. 
Regisseur Sidney Lumet weet uitstekend 
de aandacht van de kijker vast te houden, 
ook al zien we haast nooit iets anders dan 
de binnenkant van dat kantoor. Zijn timing 

is feilloos: steeds als het lijkt alsof de film 
stokt of al het bewijs inmiddels toch wel 
aan de tand gevoeld moet zijn, wordt er een 
nieuw element ingebracht, zonder dat het 
geforceerd of onecht voelt. Hierdoor word 
je als kijker meegezogen in het gedachte-
proces van de twaalf juryleden. Ook al lijkt 
de zaak zo klaar als een klontje aan het be-

gin van de film, het duurt niet lang voordat 
je zelf ook vraagtekens begint te zetten bij 
de schuld van de verdachte. Waar ik lekker 
lui en onderuitgezakt op de bank startte, 
zat ik tegen het einde rechtop en geconcen-
treerd mee te kijken met het beraad van de 
jury.

Dat de film allesbehalve saai is, heeft ook 
te maken met de dynamische cinemato-
grafie. Het verhaal speelt zich af op een 
drukkend hete zomerdag in New York, en 
die hitte draagt bij aan het gespannen en 
claustrofobische gevoel dat je krijgt tijdens 
het kijken. Het zit hem in de haarscherpe 
details: brave zakenmannen die hun das-
sen lostrekken en hun boorden openkno-
pen, het zweet dat glanst op bovenlippen 
en in nekken druppelt tijdens de close-up 
shots, een luidruchtige ventilator die hal-
verwege de film aanspringt. Het werkt be-
nauwend, zodat het voelde alsof ik zelf zat 
weg te smelten. Tel daarbij op dat er tegen 
het einde van de film, als de spanning en 
frustratie tussen de juryleden ondraag-
lijk hoog wordt, een zomerse regenstorm 
losbarst die een onheilspellend gerof-
fel op de ramen veroorzaakt. Het is geen 
nieuwe truc, het weer dat de stemming in 
een verhaal reflecteert, maar wel een hele 
effectieve én een van mijn persoonlijke fa-
vorieten. 

[Kop]Het verhaal achter de man[/Kop]
De moderne, kritische kijker zal het niet 
ontgaan zijn dat de cast van de film ontzet-
tend homogeen is. In het Amerika van de 
jaren vijftig zat er nu eenmaal niet een heel 
gemêleerd groepje in de rechtelijke jury en 
de film reflecteert de tijdsgeest waarin hij 

Doe mij maar een 
dozijn boze mannen

is gemaakt. In het begin is het dan ook niet 
altijd even makkelijk de hoofdpersonages 
uit elkaar te houden, vooral omdat ze zel-
den bij naam genoemd worden. Daardoor 
was ik in eerste instantie bang dat ze als de 
personages uit een detectiveroman zouden 
voelen: enigszins oppervlakkige karikatu-
ren die vooral dienen om het verhaal voort 
te stuwen en de verschillende perspectie-
ven een spreekbuis te geven. Toch bleek 
die angst onterecht. Het merendeel van de 
mannen maakt zonder twijfel een ontwik-
keling door gedurende het juryberaad en 
hun persoonlijkheden, achtergronden en 
overtuigingen komen steeds duidelijker 
aan het licht. Van anonieme stokfiguurtjes 
veranderen ze in echte mensen, inclusief 
emoties en gebreken. Wanneer je zelfs met 
het meest onsympathieke karakter mede-
lijden begint te krijgen, weet je dat een ver-
haal goed zijn werk heeft gedaan.

Naast deze indrukwekkende personage-
schets snijdt de film in essentie ook een 
aantal belangrijke maatschappelijke the-
ma’s aan, die vandaag de dag nog net zo 
relevant zijn als zeventig jaar geleden. Zo 
is de verdachte Puerto Ricaans en komt 
hij uit een achterstandswijk in New York, 
wat onder een aantal juryleden zorgt voor 

harde vooroordelen en heftige uitspra-
ken, hoewel deze kinderspel lijken naast 
de meningen die mensen vandaag de dag 
nog wel eens verkondigen. Wanneer blijkt 
dat niet iedereen in de jurykamer een even 
bevoorrechte achtergrond heeft genoten – 
één van de mannen is zelf ook als migrant 
naar Amerika gekomen – zorgt dit voor 
nogal ongemakkelijke situaties. Daarnaast 
toont de film aan hoe makkelijk het is om 
je mee te laten sleuren door de mening van 
de groep zonder daar vragen bij te stellen, 
maar ook hoe onredelijk kwaad mensen 
kunnen worden wanneer anderen aan hun 
overtuigingen twijfelen. Het is genoeg om 
je meermaals kippenvel te bezorgen ter-
wijl je zit te kijken.

Klassiek, maar niet gedateerd
In 1997 maakte William Friedkin een nieu-
we versie van de film, waarin iets meer 
aandacht was voor diversiteit. Daarin was 
de rechter bijvoorbeeld een vrouw en za-
ten er ook een aantal mannen van kleur 
in de jury. Friedkins versie heb ik niet ge-
zien en daarover kan ik dus niet oordelen, 
hoewel de IMDB-score van 7.8 suggereert 
dat het geen slechte remake is. Wel kan ik 
me voorstellen dat er in de toekomst nog 
een ambitieuze, jonge regisseur zal zijn 

die een film maakt met hetzelfde concept, 
maar die meer aansluit op het publiek en 
de maatschappelijke thema’s die nu actu-
eel zijn. Daar leent het verhaal zich nu een-
maal ontzettend goed voor. Maar hoewel 
ik er zeker van overtuigd ben dat kunst 
en de samenleving met elkaar samenwer-
ken, ben ik vooral onder de indruk van de 
artisticiteit van Lumets originele 1957- 
versie. De voelbare spanning en steeds 
drukkendere sfeer worden in elk aspect 
van de film overgebracht: het geluid, het 
filmwerk en de acteerkunsten van de man-
nen. Geen detail is ondoordacht en als  
kijker voel je dat.

12 Angry Men is dus allesbehalve een geda-
teerde, langdradige film die je alleen maar 
opzet omdat je hem gezien moet hebben. 
Het is een indrukwekkende portrettering 
van de menselijke psyche – the good and 
the bad – en van de ingewikkelde dynamie-
ken die spelen in een groep. De film is een 
klassieker zoals die niet vaak voorkomen: 
aan de ene kant prachtig nostalgisch en 
aan de andere kant onmiskenbaar tijdloos. 
Laat je dus niet afschrikken door het sim-
pele plot of de eenzijdige cast: Lumets 
meesterwerk heeft veel meer te bieden 
dan het op eerste oog doet geloven. 

Van anonieme 
stokfiguurtjes 
veranderen ze 
in echte men-
sen, inclusief 
emoties en  
gebreken

Een zwart-witfilm die zich gedurende anderhalf uur bijna volledig in één kamertje afspeelt en 
waarin vrijwel alle acteurs witte mannen van middelbare leeftijd zijn: als je 12 Angry Men zo 
samenvat, klinkt de film misschien hopeloos gedateerd en saai. De Bechdeltest doorstaat-ie 

in ieder geval niet. Toch was ik al lange tijd benieuwd naar de klassieker uit 1957, die met een 
negen op de vijfde plaats staat van de IMDB-lijst met best scorende films. Een regenachtige 
zondagmiddag was dan ook het perfecte moment om met een bak popcorn op de bank te 

ploffen en me onder te dompelen in misschien wel het meest bekende filmconflict aller tijden.
Tekst /// Sonja Buljevac    Beeld /// Bob Foulidis 
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Zussenstrijd

COLUMN SARAH

E r is niemand met wie ik meer kan ruziën dan mijn zusje. Mis-
schien komt het doordat onze persoonlijkheden het tegen-
overgestelde van elkaar zijn, op onze aversie van conflictver-

mijdend gedrag na. Stiekem weet ik natuurlijk dat het komt doordat 
we bij elkaar de puurste versie van onszelf kunnen zijn, een ongefil-
terde versie die niemand anders ooit te zien krijgt, omdat we weten 
dat we toch niet van elkaar af kunnen. Zelfs na de felste ruzies kunnen 
we tien minuten later bij elkaar voor de deur staan. ‘Zin om naar de 
film te gaan?’

Hoewel we tientallen vechtpartijen hebben gehad (bijten, krabben, 
aan elkaars haren trekken, en ja, ik heb mijn zusje zelfs een keer 
met blote benen op een berg Lego geduwd), bestaan onze conflicten 
vooral uit zaken die er totaal niet toe doen. Zoals die ene keer, toen ik 
dertien was en zij elf, op een doodnormale zaterdagmiddag. 

Onze moeder was de deur uit, waarschijnlijk naar de markt, en ons 
broertje zat vredig met zijn Lego te spelen in de woonkamer. Onze 
woonkamer was tegelijkertijd ook onze keuken en mijn moeders 
werkkamer. We woonden tijdelijk in een kleine flat, wat niet bepaald 
bevorderlijk was voor de onderlinge spanningen. De inrichting was 
vrij kil, met een laag plafond, een beige vloerkleed en witte gordijnen.

 Ik had uitgeslapen zoals alleen een tiener dat kan, en was rond 
lunchtijd klaar om te ontbijten. Mijn zusje was al wat langer wakker 
en had zichzelf aan een bakje aardbeien geholpen. Terwijl ik stond te 
wachten tot mijn boterhammen uit de broodrooster sprongen hoor-
de ik iets tikken. Ik keek onderzoekend om me heen, en zag water 
uit het bakje aardbeien druppelen. Er zaten gaten in de onderkant, 
een feit waarvan mijn zusje zich ofwel niet bewust was, of dat haar 
gewoonweg niet interesseerde. 

‘Je lekt.’
‘Wat?’
‘Je bakje lekt. Doe er een schaaltje onder.’
‘Bemoei je met je eigen eten.’
‘Doe normaal, pak gewoon een schaaltje.’
‘Nee, dit gaat prima zo.’

Ik weet niet wat ik erger vond, de manier waarop ik de donkere vlek-
ken op het vloerkleed langzaamaan uit zag breiden of de manier 
waarop ze mijn advies expres negeerde, maar ik kon het niet lan-
ger aanzien. Ik zette een paar snelle stappen om het bakje uit haar 
hand te grissen. Blijkbaar waren het vrij agressieve stappen, want ze 
schrok en trok haar hand terug, precies op het moment dat ik aan het 

papieren bakje trok. Tot onze grote schrik scheurde het bakje met 
forse kracht open, en werden de aardbeien, die al overrijp waren, ge-
lanceerd in een boog die precies eindigde op de witte gordijnen. 

Misschien is dit het goede moment om te vermelden dat mijn moeder 
een schoonmaakfreak is. Dit is niet bedoeld als een belediging, want 
het is een eigenschap waar ze trots op is. Ze noemt zichzelf ‘mevrouw 
Helderder’, naar de moeder van Aagje uit Pluk van de Petteflet, en ze 
is allergisch voor vlekken.

Vanaf het moment dat we met grote ogen de rode vlekken op het gor-
dijn aanschouwden brak er dus een kwartier van pure paniek aan. De 
ruzie was op slag vergeten, want we hadden een groter probleem om 
aan te pakken. In de hoop dat we het gordijn op tijd schoon zouden 
krijgen voordat onze moeder thuis zou komen begonnen we samen 
met ons broertje stilletjes snikkend te schrobben. Toen ze thuiskwam 
en drie krijtwitte gezichten op zag schrikken, kon ze alleen maar la-
chen. Zo zie je maar weer dat een zussenruzie soms ook tot verbroe-
dering kan leiden. 

Babel

Tekst /// Sarah Groeneweg    Beeld /// Lesine Morickericke 

TALIGE WENDING

Is het je ooit opgevallen dat je bij het betreden van de Oude-
manhuispoort onder een chiasme doorloopt? Boven de poort 
vind je de tekst ‘Wie hetzelfde anders zegt, zegt iets anders’ op 

de gevelsteen van de poort. Deze door hoogleraar Paul Scholten ge-
schreven regel is echter niet enkel een voorbeeld van een chiasme, 
maar in zekere zin ook een uitleg. De kracht van dit stijlfiguur ligt 
precies in het zeggen van hetzelfde op een andere manier, direct 
nadat je datgene gezegd hebt op een manier die van de herhaling 
verschilt. 

Het chiasme, ook wel kruisstelling genoemd, is een stijlfiguur 
dat de naam dankt aan de Griekse letter chi: χ. Ze bestaat uit een 
herhaling met een omkering, waardoor het overeenkomt met het 
rijmschema ABBA. De A’s horen bij elkaar en de B’s ook; dat kan 
grammaticaal zijn, bijvoorbeeld door de woordsoort, maar het bij 
elkaar horen kan ook bestaan uit gelijkenis qua betekenis of refe-
rent. Als de tweede B en A namelijk op de regel onder de eerste A 
en B staan en je de bij elkaar horende delen verbindt met lijnen, zul 
je een kruis tekenen. 

Voorbeelden maken dit een stuk duidelijker en zijn er genoeg: ‘Jon-
gens en meisjes, dames en heren’, ‘Iedereen is van de wereld en de 
wereld is van iedereen’ en ‘You can take the girl out of the village 
but you can’t take the village out of the girl’. Ook een extreem voor-
beeld van chiasme is welbekend: het Wilhelmus. Ons volkslied be-
staat uit vijftien coupletten, waarbij de coupletten één tot en met 
zeven respectievelijk horen bij de coupletten vijftien tot en met 
negen – terugtellend. Het achtste couplet, precies het midden van 
het lied, staat als enige op zichzelf en is als het ware het kruispunt 
van de zeven kruisstellingen. Dit is ook de plek in het lied waar de 
essentie ervan wordt gezongen: de vergelijking tussen Willem van 
Oranje en de Bijbelse koning David, aan wie beiden een koninkrijk 
toekomt: 

‘Als David moeste vluchten
voor Saul den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.

Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël, zeer groot.’

Zo zie je dat vorm en inhoud samen kunnen komen als inhoud ge-
goten wordt in de vorm van het chiasme. En dat allemaal door het-
zelfde te zeggen, maar dan anders én andersom. 

Anders én andersom 
om het andere, anders te doen

Conflict staat centraal in deze Babel, waardoor de kern van deze talige wending 
bestaat uit kruisende stellingen. Bij het schrijven van teksten moet je vaak een 

afweging maken tussen vorm en inhoud. Ligt de focus op de inhoud of op de manier 
waarop iets geschreven is? Of kunnen deze twee op het eerste oog contrasterende 
doelen bijeen worden gebracht? Een manier om tegengesteldheid of verschil qua 

inhoud zichtbaar te maken in tekst, is door de vorm ervan. Een uitmuntende optie 
is dan mijn favoriete stijlfiguur: het chiasme.  

Tekst /// Loïs Blank    Beeld /// Fiona Triest  
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ACHTERGROND

H onden kunnen veel meer horen dan mensen. Als je op een 
hondenfluitje blaast, komt daar een toon uit die zo hoog 
is dat mensen het niet kunnen horen. Honden pikken het 

geluid daarentegen prima op. De term dog whistle slaat op het maken 
van een toespeling die door een selecte groep mensen op een andere 
manier wordt begrepen dan door de doorsnee mens. Bijna iedere po-
liticus maakt gebruik van symbolische taal die op veel verschillende 
manieren kan worden opgevat. Ook in het dagelijks leven komt het 
veel voor. Op het internet worden er subtiele berichten uitgewisseld 
met een achterliggende betekenis die aan de meeste internetgebrui-
kers voorbij gaat. 
 
Online worden specifieke cijfers en woorden verwerkt in gebruikers-
namen en comments met het doel gelijkgezinden aan te spreken. Ieder 
mens heeft een uniek gebruik van taal wat het best begrepen wordt 
door mensen die behoren tot dezelfde sociale groepen. Maar dit wijst 
nog niet per se op dog whistling. Wat essentieel is voor dog whistling 
en wat het zo moeilijk maakt om het te stoppen, is plausibele ontken-
baarheid. 

De alt-right, een afkorting van alternative right, is een extreem-rechtse 
beweging waarin nationalisme en white supremacy gedeelde opvattin-
gen zijn. De beweging ontstond zo’n tien jaar geleden in de VS maar 
heeft zich ondertussen verspreid naar de rest van de wereld. Een dog 
whistle die veel gebruikt wordt in de alt-right community is het num-
mer 88. De cijfers verwijzen naar letters in het alfabet, in dit geval twee 
keer de achtste letter. Oftewel HH, wat voor white supremacists staat 
voor de Hitlergroet. Aangezien nummers naast het verspreiden van 
nazi-ideologie nog voor een heleboel andere dingen worden gebruikt, 
heeft de dog whistler de mogelijkheid de nazi-verwijzing op plausi-
bele wijze te ontkennen. 

Een andere veel gebruikte dog whistle is het woord ‘ballpoint pen’. Dit 
verwijst naar een complottheorie die populair is onder Holocaustont-
kenners, waarin wordt gespeculeerd dat het dagboek van Anne Frank 
pas jaren na de oorlog is geschreven. Volgens deze complotdenkers is 
het boek geschreven met een balpen terwijl balpennen destijds nog 
niet werden verkocht. Hoewel deze theorie al vele malen is ontkracht, 
blijft het een argument waar extreemrechtse antisemieten graag  

naar grijpen. Aangezien ballpoint pen geen scheldwoord is en het 
verder voor de meeste mensen niet aanstootgevend overkomt, is het 

moeilijk om dit soort dog whistles tegen te gaan. Het gaat immers niet 
duidelijk tegen de community guidelines van enig socialemediaplat-
form in. 

Mocht je twijfelen over het gebruik van bepaalde woorden of cijfers, 
dan kan je ze opzoeken op Hate on display. Op deze website wordt een 
database bijgehouden met daarin de betekenis van haatsymbolen ge-
relateerd aan white supremacy en de context waarin ze worden ge-
bruikt. Helaas worden dog whistles gebruikt door meer haatgroepen 
dan alleen de white supremacists. Een regel die altijd opgaat is ‘If 
you’re not sure about the whistle, look at the dogs’. Kijk naar de men-
sen die op het bericht afkomen en wat hun reacties zijn. 

De hondsdolle wereld 
van dogwhistling

Ieder mens is wel eens deel geweest van een grap voor ingewijden of heeft miscommunicatie 
ervaren. Dit is mogelijk omdat taal voor iedereen net iets anders betekent. Ieder individu en 
iedere sociale groep heeft een eigen manier van communiceren die door buitenstaanders op 

een andere manier wordt begrepen. Vaak is dit onhandig maar sommige mensen gebruiken de 
uiteenlopendheid van taal om specifieke mensen te bereiken en beïnvloeden. 

Tekst /// Teske Wortman    Beeld /// Fieke de Groot  

Dekolonisatie van westerse musea
Net als veel Europese landen met een koloniaal verleden, is Neder-
land vaak bekritiseerd om zowel onwetendheid, als het niet-willen-
weten over het onmiskenbare verleden van koloniaal geweld. De af-
gelopen jaren ontstaat er echter steeds meer aandacht en erkenning 
voor het feit dat, alhoewel kolonialisme formeel gezien verleden tijd 
is, de eeuwenlange koloniale geschiedenis toch een blijvende stem-
pel heeft gedrukt op de Nederlandse samenleving. Het idee dat deze 
superioriteitsgevoelens nog werkzaam zijn, stond lange tijd haaks op 
ons nationalistische zelfbeeld van een tolerant en rechtvaardig klein 
landje met een ondernemende handelsgeest. Dit groeiend bewust-
zijn is deels te danken aan bijvoorbeeld de controversiële publicatie 
van Gloria Wekkers Witte Onschuld (2016), maar ook door invloeden 
vanuit het buitenland zoals de Black Lives Matter-protestbeweging.

Volgens Wekker verschilde het westers kolonialisme van eerdere 
vormen van imperialisme, omdat koloniale overheersing werd gele-
gitimeerd door het creëren en in stand houden van culturele en ra-
ciale hiërarchieën tussen bevolkingsgroepen. Hierbij werd de witte 
Europeaan bestempeld als bakermat van de beschaving en als supe-
rieur gezien ten opzichte van de zogenaamd onbeschaafde ‘ander’. 
Dit systeem van overheersing en exploitatie, heeft ervoor gezorgd 
dat ongelijke machtsverhoudingen nog diep geworteld zijn in ons 
‘cultureel archief’. Met cultureel archief bedoelt Wekker het concept 
dat werd geïntroduceerd door de postkoloniale denker, Edward Said, 
die het invloedrijke boek Orientalism publiceerde in 1978.  Said be-
oogt hiermee hoe onze denkbeelden met betrekking tot het nationale 
zelfbeeld zijn gevormd en zich blijven vormen. 

Ook musea zijn invloedrijk in de vorming van ons cultureel archief. 
Musea hebben de functie om door middel van kunst en objecten ver-
halen te vertellen en (historisch) bewustzijn over te brengen. Daar-
naast genieten ze als institutie een bepaalde mate van intellectueel 
aanzien dat vergelijkbaar is met universiteiten. De postkoloniale 
wending heeft het verlangen om westerse musea als instituties te 
dekoloniseren aangewakkerd. Binnen deze context deden ook Ne-
derlandse musea een poging om alternatieve verhalen te vertellen, 

zoals het Rijksmuseum in Amsterdam (Goede Hoop, Zuid-Afrika – Ne-
derland vanaf 1600, in2017 en de Slavernij-tentoonstelling in 2021) 
en het Stedelijk museum Amsterdam (Surinaamse School tentoon-
stelling 2020-2021, maar ook de Kirchner en Nolde: Expressionisme 
en kolonialisme-tentoonstelling van 2021). Nu is het de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd waar het Rijksmuseum de vingers aan wilde 
branden en ben ik heel benieuwd hoe het Rijksmuseum daarmee is 
omgegaan. 

Geslaagde nuances van de koloniale 
geschiedenis
Dat er na de Japanse bezetting een 'dekolonisatie-oorlog' heeft 
plaatsgevonden werd namelijk lange tijd in de doofpot gestopt. In 
plaats daarvan hebben de Nederlanders altijd naar deze tijd verwe-
zen met de verhullende terminologie 'politionele acties', en naar de 
gepleegde oorlogsmisdaden werd verwezen als ‘excessen’. Revolusi! 
draait er niet omheen dat het een oorlog was. De periode 1945-1950 
blijkt een periode van chaos, geweld en verdriet, die zo tastbaar mo-
gelijk wordt gemaakt door het vertellen van persoonlijke verhalen, 
hoe klein of groot dan ook. Het Rijksmuseum heeft dan ook meer-
stemmigheid als methodiek toegepast, wat inhoudt dat een veelheid 
aan verschillende perspectieven een vollediger verhaal vertellen. Het 
doel hiervan is volgens Taco Dibbets, directeur van het Rijksmuseum, 
dat het publiek op deze manier de geschiedenis op genuanceerde 
wijze kan verwerken. Hierdoor wordt bijvoorbeeld belicht hoe het 
Nederlandse leger niet als het enige westerse leger actief was om ge-
zag te herstellen, maar dat ook Engelse troepen aanwezig waren om 
de rust in het ontstane machtsvacuüm na de Tweede Wereldoorlog 
te herstellen. Ook wordt verteld hoe niet alle Indonesiërs anti-Neder-
lands waren, of voor een onafhankelijk Indonesië van Soekarno. De 
verwarring en chaos die hieruit voortkwam werd duidelijk overge-
bracht in het ooggetuigenverslag van een jonge Nederlandse soldaat 
die verward is over wie nou tegen wie vecht en naar huis schrijft: “ik 
snap er in ieder geval geen klap meer van!”.

Dekoloniseren gebeurt ook door middel van de deconstructie van 
taal en materiële cultuur die symbool staan voor koloniale denkbeel-

Revolutionaire Revolusi! Indonesië 
onafhankelijk in het Rijksmuseum

De rol van musea wordt steeds meer onder de loep genomen vanwege de manier waarop zij in het 
verleden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en het in stand houden van Eurocentrische en koloniale 

denkbeelden. De groeiende roep om musea te dekoloniseren heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer 
tentoonstellingen ontstaan die zich richten op de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Na 

de tentoonstelling over het slavernijverleden, die vorig najaar te bezichtigen was, opende het Rijksmuseum 
dit jaar zijn deuren om de confrontatie aan te gaan met de bloedige geschiedenis van de Indonesische 

onafhankelijkheidsstrijd. Ik besloot een bezoekje te brengen aan het Rijks om te kijken in hoeverre 
Revolusi! Indonesië onafhankelijk radicaal breekt met ouderwetse koloniale denkbeelden.

Tekst /// Afra van Ooijen    Beeld /// Bob Foulidis 
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donesische overheid. Het is niet mijn bedoeling om over deze positionering een oordeel te vellen, 
maar het denken over kunstbezit, wie toegang heeft tot kunst, de relatie tussen musea, rechtvaar-
dig bezit en koloniale geschiedenissen zijn onderwerpen van discussies die nog geen eenduidige 
antwoorden hebben. Veel kunstwerken van Indonesische kunstenaars die zijn tentoongesteld in 
Revolusi! en afkomstig zijn uit de collectie van het Rijksmuseum zijn aanschaffingen van de afgelo-
pen vijf jaar. Deze nieuwe aanschaffingen zijn zo ook te lezen als onderdeel van een groeiend be-
wustzijn over de rol van eurocentrische denkbeelden in westerse musea. Ik weet niet zo goed hoe 
ik me hoe moet voelen over deze aanschaffingen. Enerzijds is het natuurlijk goed dat niet alleen 
de kunst van witte mensen met een ‘oer-Hollandse achtergrond’ wordt opgenomen in de collectie 
van een boegbeeld van een museum zoals het Rijks. Anderzijds voelt de gemakzucht waarmee er 
nu wordt besloten in deze kunst te investeren na een lange periode van desinteresse scheef, en 
eindigt deze kunst nu wederom in het westen.

Het dekoloniseren van musea en de manier van tentoonstellen gaat vaak gepaard met spanning 
tussen enerzijds kunsthistorici, die kunst voorop willen stellen, en anderzijds antropologen en his-
torici, voor wie de kunst en objecten vooral dienen als handvat om verhalen te kunnen vertellen. 
Wanneer ik denk aan kunst uit Nederlands-Indië komen vooral voorouderbeelden, wajangpop-
pen, mooie dolken en batikstoffen naar boven. Hoofdzakelijk dit soort objecten werden namelijk 
meegenomen naar Nederland. Dat er ook Indonesische kunstenaars waren die zich bezighielden 
met schilderkunst en de dekolonisatiestrijd als thema voor hun werken gebruikten was voor mij 
nieuws. Door dit ten toon te stellen geeft het Rijksmuseum de mogelijkheid om kennis te maken 
met Indonesische schilderkunst, wat een verfrissend alternatief is naast alle historische bronnen 
zoals ooggetuigenverslagen. Doordat deze schilderijen in thematiek alsnog gerelateerd zijn aan de 
Nederlandse geschiedenis wordt de onafhankelijkheidsstrijd niet uit het oog verloren. 

Al met al is Revolusi! Indonesië onafhankelijk een tentoonstelling met veel geweld, verdriet en pijn-
lijke snijpunten. In Nederland wonen naar schatting twee miljoen mensen wiens wortels in het 
voormalig Nederlands-Indië liggen, bestaande uit een mix van onder andere Javanen, gemixte In-
do-Europeanen, Chinezen en Molukkers, alsook de nazaten van Nederlandse dienstplichtigen. 
Vooral voor hen biedt deze tentoonstelling verheldering over een periode die veel levens heeft 
getekend maar waar heel weinig over gesproken is. Eindelijk worden verhalen over de dekoloni-
satie-oorlog in het toenmalige Nederlands-Indië verteld zoals ik die graag had gehoord tijdens 
mijn geschiedenislessen op de middelbare school. Het geeft de chaos van oorlog weer die ik hope-
lijk nooit zal meemaken. Het probeert persoonlijke ervaringen vanuit verschillende perspectieven 
tastbaar te maken en schuwt niet om een boekje open te doen over de zwarte bladzijden uit de 
Nederlandse geschiedenis die maar al te lang en graag zijn weggestopt. Zodoende biedt het Rijks-
museum door de geslaagde toepassing van meerstemmigheid een genuanceerde blik op de ge-
schiedenis van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.  Het dekoloniseren van een museum als 
het Rijksmuseum, dat voor velen symbool staat voor het Nederlandse VOC-verleden, blijkt een 
proces met imperfecties en zonder duidelijk eindpunt. Het blijft hierbij de vraag of een gewichtig 
westers museum als het Rijksmuseum een beladen koloniale geschiedenis zoals deze ooit perfect 
zal kunnen vertellen en ik ben benieuwd hoe het museum in de toekomst zal omgaan met het 
tentoonstellen van andere koloniale geschiedenissen. Maar hoe dan ook heeft het Rijksmuseum 
met Revolusi! Indonesië onafhankelijk na de slavernij-tentoonstelling een grote stap voorwaarts 
gemaakt in het weergeven van een completer beeld van 600 jaar nationale geschiedenis. 

den. Dit betekent het verwijderen van standbeelden van personen 
die het koloniale systeem vertegenwoordigen, het bewuster omgaan 
met het tentoonstellen van stereotyperende en racistische beeldvor-
mingen, maar ook het veranderen van achterhaalde terminologie, 
zoals de recente aanpassing van ‘slaaf’ naar ‘tot slaafgemaakte’. In de 
tentoonstelling zie je hoe deconstructie al tijdens de onafhankelijk-
heidsstrijd werd ingezet, bijvoorbeeld in de manier waarop staatsie-
portretten en monumenten van Nederlanders werden verwoest en 
beklad. Vooral de restanten van het Van Heutsz-monument uit Jakar-
ta die in de zaal zijn tentoongesteld tezamen met het fotomateriaal 
van het verwoeste monument ten tijde van de onafhankelijksstrijd 
maken indruk. Mijn gedachten schieten gelijk naar de controverse 
rondom het Van Heutsz-monument op de Apollolaan, dat meermaals 
beklad werd, maar er toch nog staat. 

Deconstructiedilemma’s in Revolusi!
Bij deconstructie hoort ook het kijken naar collecties van objecten 
die hun oorsprong vinden uit de voormalige koloniën, waarbij een 
kritisch dialoog moet worden aangegaan. In welke gevallen is het 
verantwoord zulke objecten te behouden en in welke gevallen is de 
overgang op restitutie rechtvaardig? Het voelde een beetje wrang  
om al die persoonlijke bezittingen van Indonesische onafhankelijk-
heidsstrijders tentoongesteld te zien in een museum dat voor veel 
mensen ook symbool staat voor de VOC-gloriedagen. Dit ongemak 
komt voor mij tot uiting in een van de eerste zalen over een vrien-
denboekje vol met tekeningen en foto’s van vrienden en familie van 
de jonge Javaanse soldaat, die uiteindelijk geëxecuteerd is door het 
KNIL. Een muurtekst refereert uitdrukkelijk naar het feit dat het zijn 
grootste nachtmerrie zou zijn als dit boekje vol met persoonlijke  
herinneringen in de handen zou vallen van de vijand. Zou het niet 

mooi zijn geweest als dit vriendenboekje, in plaats van meer dan een 
halve eeuw opgeborgen te zijn in een nationaal archief aan de an-
dere kant van de wereld, ooit was teruggegeven aan zijn nabestaan-
den? Anderzijds laat het zien hoe oorlog vaak gepaard gaat met het  
confisqueren van persoonlijke bezittingen en toont het Rijksmuse-
um op deze manier hoe confronterend en snijdend dat gegeven kan  
zijn.

Eind 2021 deed het Stedelijk Museum met de Kirchner en Nolde: 
Expressionisme en Kolonialisme-tentoonstelling hun best om de con-
troverse rondom de oorsprong van objecten uit voormalige koloniën 
te benoemen. In de muurteksten werd bijvoorbeeld benoemd of ob-
jecten waren aangeschaft, dat ze waren geconfisqueerd, of dat hun 
oorsprong onduidelijk is. Transparantie is een belangrijke stap in 
dit proces. Het bezit van objecten uit voormalige koloniën lijkt mis-
schien in eerste instantie niet problematisch aangezien kunst en ob-
jecten grotendeels als aankopen zijn meegenomen. Naar schatting is 
echter meer dan 80% van de Afrikaanse kunst in het westen beland 
door toenemende interesse in rariteitenkabinetten en het verlangen 
naar exotische, ‘primitieve’ kunst. Je kunt je afvragen wat het met een 
cultuur doet als je geen toegang hebt tot je eigen materiële cultuur 
en historie. Daarnaast is het maar de vraag in hoeverre zulke han-
delsoverdrachten binnen de koloniale context gelijkwaardig waren.
Het gebruik van de archieven van Indonesiërs in de Revolusi! Indo-
nesië onafhankelijk-tentoonstelling, die in bruikleen waren van het 
Nationale Archief, bleek al snel een bron van kritiek te zijn. Hierop 
hebben de curatoren in een statement geantwoord dat het niet de 
verantwoordelijkheid is van het Rijksmuseum om te bepalen wat wel 
en niet rechtvaardig bezit is. In plaats daarvan zouden zulke kwesties 
moeten worden opgelost in dialogen tussen de Nederlandse en In-
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GEZIEN / GEHOORD / GELEZEN

Je kunt je afvragen wat het met 
een cultuur doet als je geen 
toegang hebt tot je eigen materiële 
cultuur en historie



Diner voor twee
Tekst /// Sonja Buljevac    Beeld /// Fieke de Groot

Het pittoreske straatje vol trattoria’s en cocktailbars is bijna verlaten. De meeste toeristen zijn met 
vermoeide voeten alweer teruggekeerd naar hun hotelkamers en ploffen op de koele, strakget-
rokken lakens van het door iemand anders opgemaakte bed.

Op het terras waar alleen Pieter en Janet nog aan hun bordje pasta zitten begint de ober demonstratief 
de overige stoelen op te stapelen.

‘Kunnen ze daar niet mee wachten tot we weg zijn?’ Pieter knikt naar de jongen die de rieten stoelen 
luidruchtig naar de zijkant van het terras sleept.

‘Die mensen willen ook naar huis, Pieter.’
‘Dan hadden ze niet de horeca in moeten gaan. In Italië, nota bene.’
‘Als jij niet zo moeilijk deed over het restaurant, hadden we twee uur geleden al kunnen eten,’ mompelt 

Janet richting haar pasta carbonara.
‘Wat zei je?’
‘Niks. Laat maar.’
De ober is naar binnen verdwenen en een tijdje is er op het terras niks anders te horen dan het geschraap 

van bestek over borden. Als Pieter zijn laatste hap naar binnen werkt, horen ze van verderop in de smalle 
straat luid gezang hun kant op komen.

‘Zo laat nog straatmuzikanten?’
‘Je geeft ze geen cent, hoor,’ waarschuwt Janet. ‘Dan laten ze ons de rest van de vakantie niet meer met 

rust.’
Het gezang komt dichterbij en dan verschijnt de man. Hij zwalkt van de ene kant van het steegje naar de 

andere, struikelt soms over een losliggende steen. Zijn gezang klinkt nu meer als onregelmatig, hikkend 
gejodel. Hij strompelt van terras naar terras om iets te vragen, maar overal wordt hij met wilde handgebar-
en weggestuurd. Hij nadert het restaurant waar Pieter en Janet zitten en roept iets onverstaanbaars. Als ze 
niet reageren, blijft hij aan de overkant van de straat staan dralen. Het licht van de lantaarnpaal maakt hem 
niet meer dan een lange, magere schim, bijna niet te onderscheiden van zijn eigen schaduw.

‘Pieter, ik wil weg.’
‘Je hebt je pasta nog niet eens op.’
‘Ik lust het niet, het is te vettig.’ Janet grist haar servet van haar schoot en gooit het op haar halflege bord. 

‘En ik wil terug naar het hotel. Die zwerver maakt me bang.’
‘Die man doet niks, joh. Die bietst gewoon om wat restjes.’
‘Dat hoop je maar. Tot hij mij berooft of…of erger.’
Pieter zucht.
‘Jij je zin. Ik moet naar binnen om te betalen, wacht jij hier?’
‘Ben jij gek! Ik loop met je mee.’
Ze schuiven hun stoelen naar achter en gaan samen het restaurant in. Janet klemt haar handtas stevig 

onder haar arm. Als de ober vraagt of alles naar wens was, klaagt ze over the dirty homeless man. De ober 
haalt zijn schouders op.

‘My apologies, signora. It happens all the time. People are hungry.’
‘He was drunk, not hungry,’ zegt Janet.
Ze betalen zonder een grote fooi achter te laten en lopen naar de uitgang. Zodra ze het terras opkomen, 

slaakt Janet een kreetje. De zingende man is het terras opgelopen en staat naast hun tafel, zijn bovenli-
chaam voorover gebogen in een bijna perfecte hoek. Met gulzige halen schrokt hij de pasta carbonara die 
Janet heeft achtergelaten naar binnen, als een drenkeling die eindelijk weer zuurstof krijgt.


