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Redactioneel: Grenzen
Grenzen zijn een lastig iets; je komt er steeds
dichter bij en ineens ben je er overheen. Van een
afstand kun je over grenzen praten, zowel over de
grenzen die nog voor je liggen, als over de grenzen
die je al achter je hebt gelaten. Maar het moment
van de grensovergang zelf “is” er eigenlijk niet. Het
zal zijn – en dan is het geweest. Een grens is dus
eigenlijk niet “iets,” daarom is het ook zo moeilijk te
vatten. En dat terwijl grenzen, zoals alle
antropologen weten, toch heel belangrijk zijn;
grenzen tussen groepen, tussen categorieen, of
tussen levensfasen.
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Zo is het ook met de Cul; na een jaar
hoofdredacteurschap nadert het moment waarop
ik het stokje zal overdragen. Ik begin er nu maar
alvast over, nog een geruime periode voor deze
grens, want voor ik het weet ben ik hem straks
alweer gepasseerd.
Terugkijkend op dit Cul-jaar kan ik vaststellen dat
het tijdschrift weer veel is gegroeid. We begonnen
met de speciale Mini-Cul en daarna een editie over
Reizen. Vervolgens kwamen we aan bij een editie
over Europa waar niemand minder dan Thomas
Eriksen van zich liet horen. De editie over Naakt
was een visueel hoogtepunt, waarin de ArtiCul –
een van de nieuwe rubrieken in het zestiende
levensjaar van de Cul – hoge ogen gooide. Met
Grenzen naderen we nu het einde. Of juist het
begin, want zoals altijd belooft een nieuw Cul-jaar
weer veel spannends.
Ik ben trots op de redactie, die telkens weer alle
energie stak in het maken van dit tijdschrift wat
door lezers in het Spinhuis als ook, sinds dit jaar,
door abonnees wordt gelezen. Ik ben er dan ook
van overtuigd dat het komende jaar weer veel
goeds zal beloven voor de Cul.
***
Daar heb je het al: door me in dit redactioneel zo
te focussen op de grenzen van het tijdschrift, heb
ik ongemerkt de deadline van de eindredactie
gemist! Zo zie je maar, grenzen zijn een lastig iets.
Maar daarom juist extra interessant om te
verkennen. Ik zelf zal de grens zo ver mogelijk
oprekken
om,
zonder
de
toekomstige
hoofdredacteur in de weg te zitten, toch onderdeel
uit te blijven maken van de Cul.
Het was een genoegen. Geniet!
Freek Janssens

Volgens mij is de meest radicale grens, die tussen leven en dood. Dat weet ik natuurlijk
niet zeker, maar voor zover ik tot op heden heb kunnen vaststellen durf ik deze stelling
hier met enige zekerheid te poneren. Vandaar dat deze Articul gewijd is aan de dood,
net als de tentoonstelling IK R.I.P in Mediamatic.

Door Marita Bruning. Foto´s door Mike Rijkers.

IK R.I.P
IK R.I.P is een tentoonstelling over de dood en over zelfrepresentatie na de dood. Het klinkt wat vreemd, maar hier
krijg je onder andere de kans je een beetje dood te voelen.
Er staat namelijk een doodskist (een medewerkster stelde
mij gerust met de mededeling dat er alleen levende mensen
in hadden gelegen). Ik deed mijn schoenen maar uit, dat
hoorde dacht ik. Het was minder eng dan ik dacht. Dat er
een mevrouw achter mij stond te wachten met de vraag of
ik haar ook even op de foto wilde zetten in die kist, hielp hier
waarschijnlijk wel aan mee. En de wetenschap dat ik mijn
schoenen zo weer aan zou trekken en de wereld van de
levenden weer in zou stappen (daar ging ik voor het gemak
maar even vanuit) hielp ook enigszins.
Travelers
Naast de doodskist, was er ook een prachtige foto-expositie
te zien van fotografe Elizabeth Heyert met de titel 'Travelers'.
De foto's werden gepresenteerd op langwerpige, naar
beneden hangende doeken. Doel van de fotografe is om te
onderzoeken welke eigenschappen ons menselijkheid
verschaffen, voor en na de dood. Op de foto's waren
overleden mensen te zien uit Harlems zuidelijke Baptisten

“En de wetenschap dat ik mijn
schoenen zo weer aan zou trekken
en de wereld van de levenden weer
in zou stappen hielp ook enigszins.”
gemeente (NYC). In deze gemeente is het traditie om na het
overlijden volledig te worden opgedoft, voor de ontmoeting
met God. Vrouwen in prachtige jurken, met een hoed op het
hoofd en de lippen rood gestift. Mannen in driedelig pak. Dit
afgezien van twee mannen die gekleed waren in een
trainingspak, waar bij één van hen een pak geld uit een
broekzak tevoorschijn kwam (misschien een gift voor God of
een teken van rijkdom tijdens het leven?). Wat de 'Travelers'
wel allemaal gemeen hadden, was een glimlach op het
gezicht.

Cacaoboonkist
Ook werden er doodskisten uit Ghana tentoongesteld. En
wel in de vorm van een Nikeschoen, een beer, een radijs,
een colafles en een vis; allen uit hout vervaardigd. Deze
doodskisten zijn gemaakt door de Ga gemeente uit Accra.
Op de site van de wereldomroep lees ik dat het gebruik
van deze creatieve kisten geen eeuwenoude traditie is,
maar bedacht is door een timmermansleerling in de jaren
'50. Het verhaal gaat dat de timmerman, Ata Owoo,
opdracht kreeg een draagstoel te maken in de vorm van
een cacaoboon. Het stamhoofd voor wie de stoel bestemd
was overleed echter voordat de stoel klaar was. Omdat de
man zich zo had verheugd op zijn stoel, is toen besloten
hem te begraven in de cacaoboonstoel. Een nieuwe
traditie was geboren.
POST-MORTEM
Zeven kunstenaars hebben zich uitgeleefd op hetzelfde
aantal doodskisten. Er waren onder andere doodskisten
te zien die aangekleed waren met mooie stoffen, met
poëzie en graffiti. Mijn favoriet had een brievenbus aan de
bovenkant van de kist (bij de voetenkant, zeg maar). Postmortem ten top!
Bij de tentoonstelling hoort ook een website: www.ikRIP.nl.
Wanneer je een online profiel hebt bij een aantal creatieve
instellingen, die te vinden zijn op de site, kan je hier
aangeven wat er moet gebeuren met je online profiel als
je dood bent. Het profiel dat je creëert, is een IkRIP. Mocht
mij iets gebeuren; geen cacoaboonkist a.u.b, doe maar
een uil.

Achter de nieuwbouwwijk waar we, jaren zeventig, opgroeiden, lag de woestijn. Die lege ruimte was misschien niet zo’n
mirakel als de olifanten die de jonge Willem Jan Otten op een beslissende dag in zijn jeugd aan de rand van Amsterdam
zag wandelen – zie zijn bekentenis tot het katholicisme in Het wonder van de olifanten – maar bijzonder was ze toch
wel. Eenmaal de grens van de nog goeddeels lege ringweg over betraden we een door bulldozers gecreëerde
onontgonnen landschap van uitgestrekte zandvlaktes, doorsneden door de vallei van de Tigraat, en omringd door hoge
duinen waarop tot diep in de zomer de eeuwige sneeuw glinsterde – want onze woestijn was omvangrijk genoeg om
ook de Andes te omvatten. Vanzelfsprekend waren wij altijd bewapend met houten speren, plastieke buksen,
zakmessen met punt, en ander moordtuig, want het wemelde er van wilde dieren en kolonisten die het op de overigens
onzichtbare nobele inboorlingen gemunt hadden en die wij in het belang van de menselijkheid wel eens een lesje zouden
leren – die kolonisten, bedoel ik. Helaas trokken we ten slotte aan het kortste eind toen die verrotte imperialisten (het
was, zoals ik al zei, de jaren zeventig) met heimachines en hijskranen de woestenij in cultuur kwamen brengen en er de
fundamenten van nog meer flatgebouwen en doorzonwoningen neerlegden. Het gevoel van verlies en schaamte zouden
we nooit meer helemaal te boven komen.

Door Oskar Verkaaik

boek over dagelijkse religiositeit in Pakistan vindt de
tango tussen islam en moderniteit zijn einde in een
ervaring van het cultuurloze niets, dat echter altijd weer
benoemd kan worden als God, liefde, wahdat-ul-wujud, of
de dood – al naar gelang je humeur en wat je zojuist
hebt genuttigd.
Onontkoombare wijsheid
Vanwaar toch die fascinatie voor de eenheid van het zijn
in een van de meer interessante uithoeken van de
antropologie? Een fenomenologische verklaring zou zijn
dat er in de sociale wereld nu eenmaal allerlei
fantasieën over het grenzeloze ‘alles=niets’ de ronde
doen. Maar dat verklaart nog niet de persoonlijke
betrokkenheid van de desbetreffende antropologen. Ik
heb hier een theorie die op weinig anders dan
speculatie berust.
Iedere antropoloog die die benaming waard is, is
antropoloog geworden vanwege een onbedwingbare
fascinatie voor het andere aan gene zijde van de eigen
leefwereld. Sterker nog, elke antropoloog identificeert
zich vermoedelijk al sinds de vroege jeugd met de
horizon en wat daarachter ligt. Wij allen – en ik spreek
hier even in termen van gemeenschap – voelden ons
ooit allemaal onbegrepen, ontheemd, vervreemd, of op
z’n minst anders. Dat geldt ook voor de enkeling onder
ons die niet homoseksueel is. Van een gemis maakten
wij een beroep, niet zelden in Weberiaanse zin. De
antropologie – de wetenschap van het anders-zijn –
bracht ons een thuis, een zuster- en broederschap, met
alle haat en nijd die daar bijhoort.
Gegeven dit, stel je dan de schok voor die volgde toen
we ontdekten dat de wetenschap van het anders-zijn
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Tabula rasa
Wat de woestijn voor ons jongens zo aantrekkelijk maakte
was uiteraard de leegte. Ze was een nog oningevuld stuk
land; toen ik als eerstejaarsstudent antropologie het woord
tabula rasa leerde, wist ik meteen wat dat was. De essentie
van de woestijn school in haar kwaliteit als niets. En juist
vanwege die nietsigheid stimuleerde ze onze fantasie als
geen enkele plek in onze omgeving voor elkaar kreeg.
Het leuke van schrijven is dat die bezigheid altijd voor even
die jeugdervaring van de woestijn oproept. Elk schrijven
begint met een niets: een leeg blad, een leeg
computerscherm. Elke fatsoenlijke tekst vindt zijn begin in de
ochtend als het bureau – de afspiegeling van het brein –
nog leeg is. Elk schrijven begint kortom met het
overschrijden van de initiële grens van niets naar iets. Sinds
mijn vrouw tweemaal bevallen is, heb ik het hart niet meer
om schrijven met een geboorte te vergelijken. Anderzijds:
muggen worden ook geboren, en daar zou je elk eerste
woord best mee kunnen vergelijken.
Als Clifford Geertz en de anderen gelijk hebben dat
antropologie een vorm van schrijven is, en de antropoloog
een auteur, dan overschrijdt de antropoloog talloze malen
de grens tussen het niets en het iets, tussen het
onontgonnen terrein en de nieuwbouwwijk, tussen verlangen
en vorm. Antropologen die zich in navolging van de Franse
freudiaan Jacques Lacan hebben beziggehouden met het
niets, doorgaans aangeduid met de Engelse termen void of
real, hebben laten zien dat die leegte als leegte natuurlijk
niet kan bestaan, maar een prooi is van de fantasie die er
als een stel gieren omheen cirkelt, wachtend tot ze haar
ware gezicht van de dood laat zien. Zie Arguing Sainthood
van Katherine Ewing, dat ik ooit in een bui van optimisme op
de literatuurlijst van het schrijfpracticum heb gezet. In dat

Potverdomme!

Het tragische wereldbeeld
Het verlangen naar het anders-zijn – onze
allerwerkelijkste werkelijkheid – laat zich natuurlijk niet zo
gemakkelijk met een kluitje in het riet sturen. Als de ander
voorbij de horizon verdwijnt in een duizelingwekkende
vermenigvuldiging van negatie op negatie op negatie...,
dan blijft altijd nog het niets over als de ultieme oppositie
van een gefractureerde wereld die van brokjes negatief
geladen iets aan elkaar hangt. Het is alsof je moet kiezen
tussen een antropologie van het ietsisme en een
antropologie van de dood. Alsof je gebeten wordt door de
kat van de imploderende deconstructivisten of de hond
van academische suicide bombers. En tja, als dat de
keuze is, dan is het niet zo moeilijk. Dan kies ik voor de
hond.
Is er een alternatief voor enerzijds het koloniale verlangen
de ander te ontleden en anderzijds de void? In een recent
boek getiteld Ritual and its consequences bepleiten de
auteurs, vier in getal, een herwaardering van het
tragische wereldbeeld. Dit komt neer op een blijmoedige
erkenning dat de wereld een gefragmenteerd tranendal
is, waar woestenijen veranderen in nieuwbouwwijken,
kinderen opgroeien, en de mens als zodanig noch worm
noch engel is, maar zich ergens daartussen ophoudt in
het onfortuinlijke land van percepties. In een tragische of
‘rituele’ levensopvatting zijn grenzen het onvermijdelijke
gevolg van de gebroken staat van zijn die ook wel het
menselijk samenleven wordt genoemd. Hier vind je dan
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zich had bekeerd tot het deconstructivisme. (Zalig zijn zij,
als onnozele kinderen, aan wie die ontdekking voorbij is
gegaan.) Het was notabene onze Moederdiscipline zelf die
ons beroofde van wat we het meest nodig hadden: de
grens tussen ons (waar we niet bijhoorden) en de ander
(die ons mateloos aantrok). Het begon al met Barth en zijn
‘grenzen zijn constructies’. Het werd allengs van kwaad tot
erger. Je zult nu de antropologen de kost moeten geven
die hun brood verdienen met het deconstrueren van
boundary markers, identity politics, het narcisme van het
kleine verschil, of simpelweg the symbolic.
Het vuur waarmee wij, gediplomeerde antropologen,
eerstejaarsstudenten
inpeperen
dat
culturele
classificaties sociale constructies zijn, is niet de passie van
recente bekeerlingen, maar de periodieke en rituele
ontlading van het oorspronkelijke trauma dat ons deel was
toen wij die onontkoombare wijsheid zelf leerden. Oog om
oog, tand om tand – zo leert men leven met trauma’s. Je
mag de ander niets onthouden.
Maar wat blijft er over na de deconstructie? Volgens de
vader van het deconstructivisme, Jacques Derrida, is het
simpel: een nieuwe deconstructie. Want elke
ontmaskering toont slechts een nieuwe constructie die op
haar beurt ontrafeld zal worden. Het is difference all the
way down, sahib.

Foto: US Navy - http://www.navy.mil/view_single.asp?id=68434
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Grenzen worden gebouwd in Afghanistan

De grens maakt het mogelijk in de
wereld aanwezig te zijn.
ook niet zozeer rechte grenzen als wel grillige en
veranderlijke breuklijnen, die niet louter het begin van alle
kwaad zijn, maar ook een bron van spel, schoonheid,
seksualiteit, en een hele reeks andere aangename zaken
die niet allitereren. Humor bijvoorbeeld, of muziek en
beweging. De gebroken wereld maakt de tango mogelijk, en
de arabesk. Die veranderen breuken in versieringen. Nee,
héél wordt de wereld daar niet van, we lopen eeuwig in het
gips, maar het is beter dan niets.
Hoe ziet de wereld er volgens de tragische levensopvatting
uit? Een Chinese tekst uit de vierde eeuw voor Christus
(alsof ze die in China toen al zagen aankomen) vat het als
volgt samen:
‘At its basis, then, the world simply consists of situation
after situation in which things, because of their respective
natures, are banging against each other and reacting to
each other – the reactions always being different in each
situation because the things that happen to appear in each
situation will always be different. Such are our lives’
(geciteerd in Seligman, Weller, Puett en Simon 2008: 33).

De grens als horizon
Zeker weten doe ik het niet, maar misschien zou de
wetenschap van het anders-zijn er gebaat mee zijn als ze
zich zou kunnen definiëren als een tragische wetenschap,
die een alternatief ontwikkelt voor het dilemma van nu,
waarbij het lijkt dat het andere slechts op twee manieren
tegemoet kan worden getreden: door grenzeloze
omhelzing of negatieve ontrafeling, door een kus des
doods, kortom, of een klinische onderwerping. De Duitse
filosoof Martin Heidegger schreef: ‘A boundary is not that
at which something stops, but, as the Greeks recognized,
the boundary is that from which something begins its
presencing.’ De grens maakt het mogelijk in de wereld
aanwezig te zijn. De grens, met andere woorden, is een
horizon, geen muur. Wij zouden de grens eens kunnen
heroverwegen, niet louter als de vermaledijde scheidslijn
tussen us en them, natuur en cultuur, lichaam en geest,
macht en onmacht, maar ook als een uitdrukking van de
permanente creatieve en destructieve wanorde van de
sociale wereld.

Foto: Josh Landis

Een natuurlijke grens.
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In zo’n situatie biedt alleen ritueel soelaas. Ritueel wil hier
zeggen: de beoefening van gewoonten die een korte illusie
van controle verschaffen in het volle bewustzijn dat zulks
onmogelijk is. Als je je maar voldoende oefent, ontstaat er
zoiets als rituele autonomie: een repertoire van
handelingen die je in staat stellen je staande te houden
temidden van een onbeteugelbare chaos.

Het probleem met de moderne wereld, zo stellen de
auteurs, is dat die het gevoel voor zo’n rituele
levensopvatting dreigt te verliezen. Wij denken dat het
mogelijk is de wanordelijke soevereiniteit van de natuur en
het sociale leven te kunnen ontkennen door allerlei
wetenschappelijke classificatiesystemen. Zo schaaft de
moderniteit de brokkelige breuklijnen bij tot de rechte
lijnen van identiteit, gemeenschap, cultuur, het zelf. We
zijn niet meer zo geïnteresseerd in ornamenten die de
brokkelbreuk en de rafelrand erkennen als de eerste
principes van het sociale leven. Wij eren de zuiverheid, de
authenticiteit, de vrijheid, de leegte, de dood. Klaar ben je.

De in IJmuiden gelegerde Kriegsmarine soldaten verdedigden de grenzen van het
derde rijk vanuit de onder duinen verstopte bunkers. De rij betonnen kolossen
vormden samen de Marine Küsten Batterie Heerenduinen en maakten onderdeel uit
van de Duitse Atlantikwall. De huidige functie is het verstevigen van de duinen. De
bunkers beschermen Nederland tegen het zeewater. De stichting WN2000¹
beheert de bunkers. In een museum is nagebootst hoe de soldaten leefden en zijn
tal van in het gebied gevonden voorwerpen uit die tijd tentoongesteld. Het museum
is beperkt open, maar de bunkers zijn vrij te bezichtigen in het prachtige
natuurgebied de Heerenduinen.

het beton konden soldaten
vanuit de bunker de kustlijn
verdedigen. Het is ongelooflijk
dat mensen hierin hebben
geleefd.
Nooit
mag
er
vergeten
worden
hoe
afschuwelijk oorlog is. Als een
litteken langs de kust herinneren de
bunkers aan een tijd die niemand zich
wil herinneren.
Het museum zelf is iedere
eerste zondag van de maand geopend
vanaf 3 mei tot en met 4 oktober: van
11:00 tot 16:00. Het is echter ook
mogelijk om buiten de openingstijden
langs de bunkers te wandelen. Het is
goed te combineren met een stranddag.
Trek wel schoenen aan, want ook
IJmuiden onttrekt zich niet aan het
fenomeen vandalisme. Het schijnt leuk
te zijn om flessen stuk te gooien tegen
de betonnen muren van de bunkers en
de bouwwerken te bekladden met
graffiti. Zonde, maar desondanks een
bijzondere ervaring.

‘Nooit mag er vergeten worden
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IJmuiden is vanuit Amsterdam gemakkelijk te bereiken per draagvleugelboot.² De opstapplaats is achter
het Centraal Station en een fiets mag
gratis mee. Binnen een half uur meert de
draagvleugelboot aan in Velsen-Zuid. Van
daar is het tien minuten fietsen naar het
IJmuider strand. Het waait, zoals altijd in
IJmuiden, maar de zon voelt heerlijk aan.
Met grote letters staat op een bunker
geschreven ‘Bunker Museum’ en de
fietsen kunnen tegen het prikkeldraad. De
grijze betonnen resten uit de tweede
wereldoorlog zijn al te zien.
Binnen enkele minuten verdrukt
de treurnis het heerlijke lente gevoel. De
hardheid van de maatschappij toentertijd,
de agressie jegens de vijand en de
doodsangst bij de bombardementen zijn
duidelijk zichtbaar. Het is allemaal af te
lezen aan deze afschuwelijke kille
bouwwerken, maar het is juist deze
afschuw die fascineert. De betonnen
muren zijn tot wel 1,20 meter dik, door
de schuttersputten konden de soldaten
zich rondom de bunker ongezien
verplaatsen en door kleine openingen in

Mike Rijkers

Tips
Ticket draagvleugelboot:
Toegang museum:
Toegang bunkers:
Eettip:

Foto's door Mike Rijkers
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hoe afschuwelijk oorlog is.’

€ 7,50 voor een dagretour
( OV-studentenkaart is geldig)
€ 2,- per persoon (kinderen tot 12 jaar € 0,50)
Iedere eerste zondag van
de maand geopend t/m oktober
24/7 open en de toegang is gratis
De vele viswinkels met IJmuidense prijzen

Voel jij je ook altijd zo verloren als je weer een keuzevak moet kiezen?
Er zijn eindeloos veel mogelijkheden, maar welke is de beste? De Cul
biedt hulp in deze brandende kwestie! Wij laten elk nummer een
student aan het woord, die een leuk, interessant of gek keuzevak
doet. Deze keer is dat Niki.

Door Kaya Bouma

Vak:
Didactiek en Communicatie
van Maatschappijleer
Studielast:
10 EC
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Docenten:
Gerard Ruijs
Niki geeft dit vak een:
8,5
Het vak is onderdeel van een
nieuwe minor. Hiermee kun
je al de eerste 30 punten
van de bijhorende master
halen. Het vak bestaat uit
les en stage.

“Met dit vak wordt je opgeleid tot leraar
maatschappijleer. Op maandag hebben we vier uur
les, dat lijkt heel lang, maar het is echt zo voorbij.
We zijn dan interactief bezig, er worden veel
presentaties gegeven en er wordt geoefend in het
les geven. Inhoudelijk gaat het over verschillende
werkvormen en didactiek: hoe krijg je de aandacht
van de leerling te pakken? Er wordt minder
aandacht besteed aan de inhoud van de lessen: het
vak maatschappijleer. De docent gaat er vanuit dat
je deze kennis al wel hebt na twee of drie jaar
studie. Dat vind ik soms wel lastig, maar ik denk
dat dat ook aan mij ligt. Ik ben iemand die heel erg
in de praktijk leert, daarom vind ik die stage ook zo
leuk. Je moet in totaal acht dagen stage lopen en
zes les uren geven. Vorige week heb ik mijn eerste
les gegeven aan een Havo 4 klas. Dat zijn echt van
die moeilijke leerlingen, die luisteren gewoon niet.
Daarom probeerde ik hun aandacht te krijgen door
de les te beginnen met een filmpje. Mijn vriend
woont in Gambia en het programma All You Need
Is Love heeft hem vorig jaar naar Nederland
gehaald met kerst. Dit vonden de leerlingen
geweldig om te zien, ze waren helemaal van:
‘woooh, wat vet mevrouw, bent u dat?’ De rest van
de les waren ze heel enthousiast en deden goed
mee, dat was heel leuk om te zien. Het lijkt me dan
ook geweldig om leraar te worden. Antropologie is
super interessant, maar om daar uiteindelijk mijn
beroep van te maken... Ik ben toch meer een
doener, ik vind het leuk om met mensen om te
gaan en ze iets te leren.”
Foto's door Mike Rijkers

Foto: Rob Brewer

Door Lieke

Wissink

‘Wat we ook zien, we zullen het in
de allereerste plaats opvatten als
fenomenen in tijd en ruimte. Kant noemde tijd en
ruimte twee ‘aanschouwingsvormen’ van de mens. En
hij benadrukt dat deze twee aanschouwingsvormen in
ons bewustzijn vóór iedere ervaring komen. Want wij
zijn niet in staat om de bril van onze rede af te zetten’
(Gaarder 1994: 350)

Tijd als sociaal construct
Tijd en ruimte zijn begrippen die structuur geven aan onze
samenleving. Ze zijn onderdeel van onze common sense.
Hoewel we denken dat de structuren waarin we geboren
worden natuurlijk zijn, zijn ze in wezen een sociaal construct
zoals de ons bekende antropoloog Pierre Bourdieu beschreef.
En zo is tijd volgens Emile Durkheim één van de categorieën
die universeel en noodzakelijk is voor een samenleving en dus
voor mensen. Tijd, zoals we deze kennen op onze klok,

ontstaat door het ritme van het sociale leven en deelt
de samenleving in. De manier waarop mensen in
verschillende samenlevingen tijd construeren is echter
niet hetzelfde. Een illustratie hiervan blijkt uit het
klassieke voorbeeld van Evans-Pritchard’s onderzoek
onder de Nuer in Soedan. De Nuer kennen geen woord
dat te vergelijken is met ons woord ‘tijd’. Hun
dagindeling wordt bepaald door het wel en wee van de
kudde koeien. Wanneer we een klok bij de Nuer neer
zouden zetten is het niet zo dat de tijd zoals wij die
kennen daar ineens ook bestaat. Ervan uitgaande dat
kennis een cultureel construct is hebben noch wij noch
de Nuer het goed of fout in onze meting van tijd. Beide
samenlevingen hebben een andere tijd geconstrueerd
binnen de eigen inrichting van die samenleving. De
Noorse antropoloog Eriksen omschrijft tijd niet voor
niets als ‘... a cultural invention, neither more nor less. In
a certain sense, clocks do not measure time but create
it.’ (ibid: 242).
Bij het denken over tijd ontstaat er vaak de moeilijkheid
dat deze alleen in het heden lijkt te bestaan maar
tegelijkertijd ook níet bestaat aangezien het moment
van nu direct verdwijnt in dat wat we verleden noemen.
Door verschillende filosofen wordt er dan ook het
onderscheid gemaakt tussen de beleving van tijd en de
meetbare tijd. Zo ook door de filosoof Heidegger.
Volgens hem zijn dit subjectieve aspect van tijd, de
beleving ervan, en het objectieve aspect van tijd, de
meetbare
tijd,
afhankelijk
van
elkaar.
Onsamenhangende gebeurtenissen ordenen wij door
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‘Nee, daar heb ik echt geen tijd voor.’ Hoe vaak zeggen we iets
af bij gebrek aan tijd? ‘Ik moet nu helaas meteen door.’ Hoe
vaak hebben we het gevoel dat we ons moeten haasten? ‘Met
mij alles goed! Alleen ik ben erg druk, volgende keer heb ik
meer tijd!’. Voornemens die nooit méér dan een voornemen
worden want er is nooit genoeg tijd om ze na te komen. Je
kunt het niet helpen dat je je voor sommige dingen moet
verontschuldigen omdat je geen tijd hebt. Gelukkig is iedereen
bekend met het gebrek aan tijd en kun je rekenen op begrip.
Want in ons drukke leven waar overal te weinig tijd voor lijkt te
zijn willen we natuurlijk niet over onze eigen grenzen heen
gaan. Maar waar komen die beperkende grenzen van de tijd
vandaan?
Het verloop van de tijd is een universeel gegeven onder ieder
bestaan op aarde. Er bestaat geen wereld zonder tijd en er
bestaat geen tijd zonder wereld. Onze perceptie van tijd is dan
ook onlosmakelijk verbonden met onze perceptie van ruimte.
De beweging in een ruimte wordt gemeten aan de hand van
de tijd en de tijd wordt gemeten aan de hand van de beweging
in een ruimte. Het verloop van tijd en de ruimte ontstonden
dus tegelijkertijd, en wel met de Big Bang. Vóór de Big Bang
was er niets. Dit toont de allesomvattendheid van tijd en
ruimte aan; ons bestaan vindt erin plaats. De uiting aan deze
gegevens hebben wij dusdanig geïnternaliseerd dat wij ze als
natuurlijk gegeven beschouwen. Zó natuurlijk dat ‘niets’, geen
tijd en geen ruimte, niet voor te stellen is. Het is als het
vragen aan een blinde wat hij ziet.

De notie van tijd is afhankelijk
van de waarnemer.

onze waarneming wat als gevolg heeft dat we tijd als een
lineaire reeks zien en als onomkeerbaar. Heidegger hield
zich ook bezig met de rol die tijd speelt in het menselijke
bestaan. Hij concludeerde dat de tijd opgedeeld wordt in
verleden, heden en toekomst waarbij de focus op de
toekomst ligt. Dit is namelijk het punt waar we naartoe
gaan. Ieder voor zich moet zijn bestaan met zich
meenemen de toekomst in. Uiteindelijk is dit een
gerichtheid op de eigen dood. Heidegger verbindt het
verloop van de tijd dus direct aan de zingeving die we
toekennen aan ons bestaan. Een verleden waarin we
geboren zijn, een heden dat van korte duur is en een
toekomst waarin ons bestaan ten einde loopt.

'Relativi-tijd'
Bij Einstein’s relativiteitsprincipe gaan ruimte en tijd hand
in hand. Tijd verliest zijn onafhankelijkheid ten opzichte van
de ruimte. Hij spreekt over de ruimtetijd. Tijd is hierin de
4e dimensie daar waar de andere 3 dimensies plaats in

Foto: Cannedcat

ruimte aangeven. De positie van een lichaam wordt in een
ruimtetijd diagram aangegeven door 3 referentiepunten in
ruimte en het 4e referentie punt geeft aan op welk tijdsstip
het lichaam zich in desbetreffende positie bevindt. ‘Ieder
referentielichaam (coördinatenstelsel) heeft zijn eigen
bepaalde tijd; een tijdsaanduiding heeft alleen dan betekenis,
als het referentielichaam is aangegeven, ten opzichte
waarvan men de tijd aanduidt. Voor de komst van de
relativiteitstheorie heeft de fysica altijd stilzwijgend
aangenomen dat de tijdsaanduiding absoluut is, dat wil
zeggen onafhankelijk van de beweging van het
referentielichaam’ (Einstein, 1978: 23). ‘Door de
relativiteitstheorie is men genoodzaakt de ‘wereld’ als
vierdimensionaal te beschouwen, omdat immers volgens
deze theorie de tijd haar zelfstandig karakter verliest…’ (ibid:
41).
Dus Einstein sloeg met zijn relativiteitstheorie de spijker op
zijn kop betreffende vele filosofische theorieën aangaande de
tijd. Uit onze eigen ervaring kunnen we opmaken dat de tijd
zoals deze bestaat in een samenleving door leden binnen die
samenleving als natuurlijk wordt beschouwd. Om in
Bourdieu’s termen te spreken is ons tijdsbesef onderdeel
van onze common sense. Dit ondanks het feit dat er in
andere samenlevingen een compleet ander concept van tijd
bestaat zoals we zagen in het voorbeeld van de Nuer. De
notie van tijd is afhankelijk van de waarnemer. Omdat binnen
onze samenleving eenzelfde indeling van de tijd bestaat is dit
een nuttige categorie ter indeling van de samenleving zoals
Durkheim aangaf. Dus de grenzen van de tijd waar we allen
zo bekend mee zijn, zijn niet zo absoluut als we denken.
Willen we grensoverschrijdend zijn op het gebied van tijd dan
zullen we die grenzen moeten zoeken in het sociale
construct en niet in het natuurlijke gegeven van de tijd.

Bronnen
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Albert Einstein
De tijd die wij op aarde kennen is uniek. Nergens anders
in het universum zullen klokken gelijk blijven lopen met de
klokken die we op aarde hebben. Omdat er een min of
meer gelijke zwaartekracht is over het hele
aardoppervlak blijven klokken gelijk lopen met elkaar.
Wanneer de zwaartekracht niet gelijk zou zijn zouden
klokken verschillend lopen doordat zwaartekracht het
lopen van klokken vertraagd. In de ruimte loopt een klok
dus sneller. Desondanks wordt tijd vaak als absoluut
gegeven gezien. Zo ook in de klassieke meetkunde welke
uitgaat van Newton’s theorieën. Einstein (1879-1955)
ging aan de slag met de aannames die er bestonden
rondom tijd en ruimte. Hij introduceerde de speciale en
algemene relativiteitstheorie. Hiermee geeft hij onder
andere aan dat tijd, zoals wij deze voor waar aannemen,
relatief is en afhankelijk van de positie van de waarnemer.
Onze houding in ons dagelijks leven is verbonden met een
specifiek besef van tijd.
Volgens Einstein’s benadering kunnen we aannames
rondom tijd en ruimte zoals deze bestaan in de common
sense in onze samenleving beschouwen als een axioma;
het zijn zonder bewijs aangevoerde aangenomen
stellingen. In die zin komt het eerder besproken idee van
tijd als sociaal construct overeen met Einsteins
benadering tot tijd. Ook Einstein ziet tijd als een gegeven
dat niet absoluut is. De relativiteitstheorie, welke een
verband legt tussen tijd, massa en energie, laat namelijk
zien dat de beleving van tijd afhankelijk is van de
waarnemer.

Oorspronkelijk is chicha een bier gegist uit maïs gecombineerd met verscheidene
ingrediënten. Net zoals de drank is chichamuziek een product van verschillende
bestanddelen: de ritmes komen van de de Afro-Colombiaanse cumbia,
“modernere” geluiden en key-board effecten zijn geïmporteerd uit de westerse
rock en de zang en teksten stammen af van de inheemse huayno.

spinhuis

Chicha-liefhebbers in Arequipa (Peru).

'Het is niet de schuld van de muziek'

Sharis Coppens, Het Spinhuis (2006)

Chicha is volksmuziek pur sang (Bert Schijf beschreef het als muziek met een
hoog André Hazes gehalte) en is groot geworden onder de armere, maar zeer
hardwerkende cholo bevolking, mensen van Indiaanse
afkomst die naar de steden zijn gemigreerd. Veel cholos
kunnen zich herkennen in de muziek omdat deze gaat over
hun leven met al diens problemen en tegenslagen. Behalve
in Peru is chicha ook enorm populair geworden in andere
landen van Zuid-Amerika. Gek genoeg is in Peru dit genre toch vooral in negatieve zin blijven kleven
aan de sociale onderklassen van de cholos terwijl in omringende landen mensen van alle “standen”
zich kunnen vinden in de ritmes van de chicha.
In de tweede helft van haar boek beschrijft Coppens de sociale achtergrond van de chichaliefhebbers in de stad Arequipa. In deze koloniale stad, wiens trotse bevolking zich liefst zoveel
mogelijk associëren met de blanke, westerse cultuur, moeten ze niets hebben van de in hun ogen
lelijke chicha en diens criminele en relschoppende fans. Coppens gaat veel in op deze problematiek
rond pseudo-raciale en sociale stratificatie in Arequipa.

Uit alles in dit boekje blijkt dat het geschreven is met liefde voor de cholo bevolking die al zoveel
tragedies van allerlei aard hebben moeten meemaken. Sharis Coppens laat chicha-liefhebbers én
tegenstanders aan het woord en ze heeft veel liedteksten opgenomen die de thema's van de chicha
muziek goed aanduiden. Het boek is enthousiast geschreven en staat vol met antropologische
inzichten, maar het is ook voor niet-antropologen een aanrader.
Ruben Sibon
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Sharis Coppens (visueel antropoloog) en haar boek over chicha muziek in Peru
zijn al behandeld in de Cul van november 2006 door Talinay Strehl en Bert
Schijf, maar omdat het boekje zo boeiend is voor antropologen en anderen
geïnteresseerd in de Andescultuur, Latijns-Amerikaanse muziek en het
daarmee samenhangende sociale onderscheid, vindt u hier de “officiële”
Spinhuis Recensie.

Iedere antropoloog heeft erover gelezen: cargo cults. Deze cultussen kwamen voor in samenlevingen in Melanesië die
ontwricht waren geraakt door de komst van de Europeanen. De Papoea’s in Nieuw Guinea bijvoorbeeld gingen in het
begin van de twintigste eeuw geloven dat hun voorouders binnenkort zouden terugkeren op een schip. Zij zouden
westerse goederen meenemen: eten in blik, gereedschap en wapens om de Europeanen mee te verjagen. Daarna
zouden betere tijden aanbreken.

Door Tom Kikken

Het Multiculturele Ongemak
Nu naar Nederland anno 2009.
Socioloog Jean Tillie stelt in zijn
nieuwe boek 'Gedeeld Land, Het
multiculturele ongemak van
Nederland' dat ook in ons
land een cargo cult aan
de gang is. Die staat in
het
teken
van
de
multiculturele samenleving.
Volgens hem zijn ook Nederlanders doorgedraaid.

Net als de Papoea’s hopen
Nederlanders op een even fantastische als onmogelijke oplossing voor
hun problemen: een terugkeer naar
een homogene etnische samenleving,
zonder allochtonen, moslims in het
bijzonder.
Het debat over de multiculturele
samenleving is even hysterisch als de
cargo cult in Nieuw Guinea. Politici
als Geert Wilders en Rita Verdonk,
maar ook hun tegenstanders als
Mohammed B. en Abdul-Jabbar van
de Ven overschrijden regelmatig
grenzen die in een democratisch

Net als de Papoea’s hopen

omdat ze bang zijn stemmen te
verliezen.
De cargo cult richt zich vooral op
moslims. Hoe reageren zij daarop?
De meesten verzetten zich volgens de
socioloog door juist actiever deel te
nemen aan de samenleving. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2006
bijvoorbeeld bracht een ongekend
hoog aantal Turken en Marokkanen
zijn stem uit. Een kleiner aantal
moslims radicaliseert echter. Tillie:
"Zo baart de cult zijn eigen radicale
baby’s."
Kortom: de cultus biedt geen
antwoord op de problemen
van Nederland. Sterker
nog, het voorkomt dat
Nederlanders met een
heldere blik over échte
oplossingen
kunnen
nadenken.
Bovendien
ondermijnt het een democratisch debat en wakkert
hij de radicale islam aan.

Nederlanders op een even fantastische
als onmogelijke oplossing voor hun

Zijn betoog gaat als volgt. Door de
komst van grote groepen migranten
zijn autochtonen zich onzeker gaan
voelen. Ze hebben zich afgekeerd van
de buitenwereld en de sociale
cohesie is afgenomen. Tillie spreekt
van
"collectief
autisme"
en
"schildpaddengedrag". Helder nadenken is niet meer mogelijk. "[I]n
sociaal isolement blijft de boze
buitenwereld bestaan en wordt ieder
signaal
uit
die
wereld
getransformeerd naar het eigen gelijk."

problemen
debat gerespecteerd zouden moeten
worden. Zij roepen op tot geweld of
plegen geweld, sluiten anderen uit
van het debat of respecteren de
menselijke waardigheid van tegenstanders niet.
Tillie stelt dat politici de cultus zouden
kunnen doorbreken, maar dat niet
doen. Wilders en Verdonk wakkeren
hem alleen maar aan omdat ze daar
politiek garen bij spinnen. Anderen
durven geen tegenwicht te bieden,

Uitweg
Een uitweg uit de cargo cult is dan
ook hard nodig. En de socioloog denkt
te weten waar die ligt. De overheid
moet volgens hem met projecten en
buurtbijeenkomsten
de
sociale
cohesie vergroten. Nederland moet
erkennen een multiculturele samenleving te zijn. In plaats van een etnisch
nationalisme aan te hangen, zouden
Nederlanders
de
democratische
rechtsstaat moeten benadrukken.
Daar kunnen namelijk zowel autoch-
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De aanhangers van de cult stopten
met het verbouwen van voedsel en
besteedden hun tijd aan het
voorbereiden van de komst van de
overledenen. Ze kregen aanvallen
waarbij ze de controle over hun
lichaam verloren en buiten bewustzijn
raakten. Uiteindelijk openden ze zelfs
de mannenhuizen en haalden ze de
heilige, rituele fluiten en maskers
eruit. Die lieten ze zien aan de
vrouwen – wat altijd uit den boze was
geweest.

Toch rammelt een aantal van zijn
stellingen. De wetenschapper claimt
bijvoorbeeld dat de hysterische
discussie van de afgelopen jaren de

Het grootste probleem met zijn
theorie is echter het volgende. Tillie
heeft het vrijwel alleen maar over de
discussie over de multiculturele
samenleving. Nauwelijks over de
oorzaken van dat debat. De Papoea’s
raakten niet zomaar de weg kwijt;
hun samenleving lag overhoop.
Multicultureel Nederland kampt net
zo goed met échte problemen. Zo

doen te veel allochtonen nog niet
volwaardig mee aan de samenleving.
Ze presteren slecht op school en op
de arbeidsmarkt, terwijl ze zijn oververtegenwoordigd in criminaliteitscijfers. Daar maken autochtone
Nederlanders zich terecht zorgen
over. Een hysterisch debat is hier
inderdaad geen goede oplossing
voor. Maar er alleen met een heldere
blik naar kíjken is ook niet genoeg.
Deze problemen moeten worden
opgelost. Kans is groot dat de cargo
cult dan vanzelf verdwijnt.

(advertentie)
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Tillie maakt een aantal interessante
punten. Zijn stelling dat Nederlanders in een fantasiewereld zijn
beland en daardoor niet meer
logisch
kunnen
nadenken,
is
prikkelend. Een grotere nadruk op de
democratische rechtsstaat zou verschillende bevolkingsgroepen inderdaad kunnen binden.

situatie alleen maar erger heeft
gemaakt, want sommige moslims zijn
erdoor geradicaliseerd. Maar hij zegt
zelf dat de meeste Turken en
Marokkanen juist actiever zijn gaan
deelnemen aan de samenleving.
Heeft het heftige debat van de
afgelopen jaren dan niet juist
positieve gevolgen gehad?
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tonen als allochtonen zich in vinden.
Politici zouden zich minder moeten
bezighouden met het winnen van
stemmen en meer met het
algemeen belang.

“Flirt like an Egyptian” luidt de titel van Luyendijks eerste
hoofdstuk. Maar zoveel wordt er niet geflirt in Cairo,
althans niet openlijk en zeker niet in het openbaar. Op
zijn afscheidsfeestje van Cairo verschijnen enkele
vrienden en de studente Dalya heeft het er ook op
gewaagd om langs te komen. Ze moet spitsroedenlopen
om langs de conciërge te komen en is daarover erg
nerveus. De gesprekken verlopen moeizaam en
Luyendijk stelt voor om ijs te gaan halen. Maar dat levert
een probleem op, want waar blijft Dalya dan? Als ze
meegaat krijgt ze weer die conciërge op haar dak. Haar
even achterlaten is onbeleefd en haar achterlaten met
een van de vrienden is absoluut ondenkbaar. Dus wordt
er geen ijs gehaald.
Luyendijk vertelt ook over zijn kennis Hazem die verliefd
is op Wisseme. Maar behalve briefjes uitwisselen en
naar elkaar kijken, ieder aan een eigen kant van de
straat, zijn er weinig mogelijkheden voor hen om elkaar
te spreken. Binnenkort is er een feest waar hij haar

eindelijk weer eens kan ontmoeten. Voor die gelegenheid
leert hij allerlei liefdeverklaringen uit films uit zijn hoofd, want
“Egyptische meisjes zijn gek op romantische poëzie,” weet
Hazem. Hij moet haar ook trakteren op een behoorlijke
maaltijd. Een MacDonald, Kentucky Fried Chicken of een Pizza
Hut zijn indrukmakende, maar prijzige mogelijkheden. In het
arme Egypte wordt Amerikaans junk food nog chic gevonden.
Hugh Miles vertelt dat zijn vriendin Roda geen broer heeft en
haar vader in Koeweit werkt. Door de afwezigheid van nauw
verwante mannen kan ze zich meer vrijheden veroorloven
dan haar getrouwde en ongetrouwde vriendinnen. Ze woont
dan ook zelfstandig. Maar ze gaat in het begin niet zo ver om
Hugh in zijn appartement te bezoeken, want dat zou erg
slecht voor haar reputatie zijn. Zelfs in haar eigen buurt is na
korte tijd bekend dat Miles ongehuwd is en haar bezoekt.
Want in de “close-knitted Cairo society, where everybody
makes it their business to know everyone else’s business”
verspreiden geruchten zich snel. Uiteindelijk waagt ze het
erop, lichtelijk vermomd en met een zonnebril, om bij hem
thuis te komen. De conciërge en parkeerwachters maken er
een sport van om haar zichzelf te laten verraden door
Arabisch tegen haar te spreken. Ze reageert niet. Zoals
Miles opmerkt, zijn alle Egyptische vrouwen, onder de druk
van zedig gedrag in het openbaar, geboren toneelspeelsters.
Yosra, een vriendin van Roda, is geheel anders en woont nog
bij haar ouders. Ze heeft een jongere broer, Hassan, die
voortdurend controleert wat ze uitspookt. Hij scheldt haar uit
als ze in zijn ogen iets ‘oneerbaars’ heeft gedaan. Zo laat een
eenendertigjarige vrouw zich ringeloren door haar broer en
dit gedrag is in Egypte niet ongewoon. Yosra is altijd op zoek
naar een geschikte man om mee te trouwen (in tien jaar tijd
heeft ze honderden afspraakjes gehad) die ze nooit vindt. Ook
het inschakelen van een bemiddelaar levert niets op. En de
hopeloze baantjes die ze heeft maken haar ook niet gelukkig.
Hoe sterk het toezicht van Hassan is, blijkt als zij en Roda
naar een een feest willen van een andere vriendin in haar
ouderlijke strandhuis, ongeveer drie uur rijden van Cairo.
Hassan heeft Yosra verboden een nacht weg te blijven. De
vriendinnen bedenken de smoes dat ze eigenlijk naar de
bruiloft van weer een andere vriendin gaan. Wegens de
bruiloft gaan ze ervan uit dat Yosra tot vier uur ’s nachts weg
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Jaren voordat hij bekend werd met zijn 'Het zijn net
mensen' (2006), schreef Joris Luyendijk in 'Een goede
man slaat soms zijn vrouw' (Podium 1998) over zijn
ervaringen in Cairo toen hij daar studeerde. Het is een
leuk boek over onder andere de amoureuze
omgangsvormen (en seksuele frustraties) tussen
jonge mensen, studenten vooral, in een chaotische en
extreem bureaucratische stad. Daarover vertelt ook
de Britse journalist Hugh Miles in zijn romantische
Playing Cards in Cairo. Mint tea, Tarneeb and Tales of
the City (Abacus 2008). Hij raakt verliefd op Roda,
een Egyptische arts, hoewel het aanvankelijk erg
moeilijk is haar te ontmoeten. Voor een ongehuwde
vrouw is het namelijk zeer problematisch om met een
man, laat staan een buitenlander, in het openbaar te
verschijnen. Ze brengen daarom veel avonden bij Roda
thuis door waar ze met haar vriendinnen Tarneeb
spelen, een kaartspel dat op bridge lijkt. De verhalen
die daarbij verteld worden en gebeurtenissen die
Roda meemaakt bieden een onthutsend beeld van het
leven van jonge vrouwen in Cairo.

“Het ergste wat een jonge, ongehuwde Egyptische vrouw kan

De gelieven Hugh en Roda hebben weinig privacy, maar
eindelijk lukt het om samen een lang weekend in Beirut
door te brengen en zijn ze eindelijk verloofd... Om te
trouwen bekeert Hugh zich tot de Islam. Het kost een
paar centen om een Iman te betalen die dan een
document overhandigt waarin de bekering wordt
bevestigd. Hij moet ook beloven dat hij zijn toekomstige
kinderen als moslims zal opvoeden. Verder stelt de
procedure weinig voor en is Hugh eigenlijk teleurgesteld
dat hij niet over zijn kennis van de Islam wordt
ondervraagd. Maar dankzij de bekering is zijn status
geheel veranderd. Voor hem als buitenlander is er alleen
maar een burgerlijk huwelijk toegestaan dat plaatsvindt in
een vreselijk lelijk overheidskantoor. In een kille gang
wacht een lange rij van trouwlustige buitenlanders,
waaronder Afrikaanse vluchtelingen en Palestijnen, op
hun beurt. Niettemin draagt iedereen zijn beste kleren.
De huwelijksvoltrekking lijkt eerder op het afsluiten van
een zakelijk contract dan op een feestelijke plechtigheid.
De vreugde van Hugh en Roda is er niet minder om.
Het ergste wat een jonge, ongehuwde Egyptische vrouw
kan overkomen is een bemoeizuchtige broer. Het blijft ook
verbazen dat sommige hoog opgeleide vrouwen
accepteren dat zelfs een goede man soms slaat. Toch is
het niet zo gemakkelijk om voor deze houding een
verklaring te vinden. Hoewel Egyptenaren zelf verwijzen
naar de Koran als rechtvaardiging voor hun gedrag, en
de zedenloosheid in het Westen, is godsdienst niet een
geheel bevredigende verklaring. De obsessie met de
maagdelijkheid van vrouwen (voor mannen ligt dat
natuurlijk heel anders) en extreme sociale druk van
anderen spelen eveneens een rol. Toch ontbreekt er nog
iets ter verklaring, maar wat? Is het dan toch het restant
van een oude woestijncultuur? Een mooi onderwerp voor
antropologisch
onderzoek
waarbij
hevige
verontwaardiging over het gedrag van mannen erg in de
weg zou zitten en er heel grondig moet worden gekeken.
Luyendijk en Miles bieden hiervoor interessante
aanzetten.

de keuze
van bert...

Uitgever: Podium, foto: literatuurplein.nl

kan blijven. Halverwege de avond loopt het strandhuis vol
met de jeunesse dorée van Cairo en wordt er een uitbundig
gefeest. Maar om twaalf uur slaat het noodlot toe. Hassan
belt en eist dat Yosra onmiddellijk naar huis komt. Ze
weigert en zegt dat ze op een bruiloft is, waarop hij zegt dat
hij haar komt ophalen en het adres wil weten. Yosra raakt
in paniek. Uiteindelijk rijden ze met een halsbrekende
snelheid over gelukkig verlaten wegen terug naar huis.
Yosra jammert voortdurend dat haar broer haar zal slaan.
Eenmaal thuis aangekomen blijkt Hassan door het dolle
heen te zijn en begint echt te slaan. De smoes van de
bruiloft doorziet hij onmiddellijk omdat ze geen
bruiloftskleding dragen. Roda probeert haar vriendin te
beschermen, maar wordt door Hassan ruw terzijde
geschoven. Uiteindelijk krijgt Yosra door haar broer een
uitgaansverbod opgelegd. Het verhaal klinkt dramatisch,
maar is het ook representatief? Misschien is Hassans
gedrag toch wel erg extreem.
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overkomen is een bemoeizuchtige broer.”

Bert Schijf

Ik moest mezelf fysiek kleiner maken
en me bescheidener leren opstellen.

Niet alleen moest ik het afgelopen jaar als onderzoeker
meer visueel leren denken, maar ik kwam er ook achter
dat ik op een andere wijze moest leren informatie te
verzamelen. Ik moest mezelf fysiek kleiner maken en me
bescheidener leren opstellen. Sanderien en Isabelle zijn
namelijk allebei ongeveer 1.60 meter lang en om ervoor te
zorgen dat de jongeren toch zoveel mogelijk recht in de
camera bleven kijken moest ik bij het stellen van vragen
voordurend door mijn knieën zakken. Daarbij moest ik mijn
beproefde interviewstrategie opgeven waarbij ik via korte
reacties, verbale aanmoedigingen en snel doorvragen
extra informatie los probeer te krijgen. Die strategie bleek
voor filmopnames een groot probleem te zijn. Sanderien
en Isabelle maakten mij al snel duidelijk dat ik volledig mijn
mond moest houden als de jongeren aan het woord waren
en dat ik ook niet direct moest reageren wanneer iemand
leek te zijn uitgesproken. Lange ongebroken shots en
stiltes zijn namelijk belangrijk voor het goed kunnen
monteren van een film, zo gaven zij aan. En hoewel het
voor mij in het begin niet gemakkelijk was zo lang mijn
mond te houden, merkte ik na verloop van tijd dat die
stiltes soms aanleiding gaven tot nieuwe en onverwachte
opmerkingen van de jongeren die voor onze film belangrijk
bleken te zijn. Zo slaagden Sanderien en Isabelle er tijdens
het afgelopen jaar in mij stil te krijgen, iets wat collega’s en
familieleden in al die jaren nog nooit was gelukt.
Maar ook Sanderien en Isabelle moesten het
afgelopen jaar hun gedrag aanpassen door te leren wat
minder enthousiast te reageren. Tijdens onze reizen naar
Londen en India werden we overstelpt door de Indiase
gastvrijheid en woonden we bij de jongeren en hun familie
in huis. Darshan en zijn vrienden stonden het niet toe dat
wij tijdens ons verblijf bij hen ook maar iets zouden
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Sinds een jaar ben ik samen met Isabelle en Sanderien
bezig een documentaire te maken over Indiase jongeren die
voor hun studie en werk in Londen zijn. Over twee van deze
jongeren, Darshan en Sohang, heb ik bericht in mijn drie
vorige columns. Sanderien en Isabelle zijn een paar jaar
geleden aan de UvA afgestudeerd met als specialisatie
visuele antropologie. Sinds hun afstuderen maken ze beiden
naast hun baan, op freelance basis documentaires. In ons
project doet Isabelle het camerawerk, terwijl Sanderien en
ik voor het geluid zorgen en de interviews doen. Het
afgelopen jaar waren we voor onze film acht keer in Londen
en met de kerst zijn we met zijn drieën twee weken naar
India geweest om de bruiloft van twee jongeren te filmen en
opnames te maken van hun familie.
Het is voor mij de eerste keer dat ik mijn
onderzoek combineer met het maken van een
documentaire. Sanderien en Isabelle hadden mij er al
vooraf op gewezen dat het maken van een antropologische
film iets anders is dan het doen van antropologisch
onderzoek. “Alleen pratende hoofden zijn niet genoeg. We
moeten het ze niet alleen horen zeggen, we moeten het ook
in beelden kunnen vangen”, zo gaven ze tijdens de
voorbereidingsfase aan. En hoewel ik mij door het jaar heen
steeds beter leek aan te passen, kreeg ik bij nieuwe ideeën
nog regelmatig van hen te horen: “Dat is een leuk idee voor
de verhaallijn Mario, maar hoe krijgen we dat visueel?”

Maar ook Sanderien en Isabelle moesten het
afgelopen jaar hun gedrag aanpassen door te leren

het hen namens ons aan te bieden. Dat weigerden ze
echter steeds. Want het was ons al snel duidelijk
geworden dat hoewel wij in India wel alles moesten
accepteren wat zij ons aanboden, zij slechts met grote
moeite van ons cadeautjes wilden aannemen tijdens hun
bezoek aan Nederland.
Aan het eind van hun verblijf slaagden Sanderien
en Isabelle er echter in de jongeren te laten zien dat niet
alleen wij ons gedrag moeten aanpassen wanneer we bij
hen zijn, maar dat ook zij er niet onderuit komen zich aan
te passen wanneer ze bij ons zijn. We waren die avond bij
Isabelle thuis die vegetarisch had gekookt voor de
jongeren en ieder van hen een vol bord met eten
voorzette. Toen ze aangaven dat ze het heerlijk vonden
was dat voor Sanderien en Isabelle het signaal om
nogmaals hun borden vol te scheppen. De jongeren
protesteerden hevig en gaven aan dat ze genoeg hadden
gegeten, maar Sanderien en Isabelle wisten van geen
wijken, ze moesten van hen ook het tweede bord opeten. In
eerste instantie waren de jongeren wat verbaasd, maar
toen Sanderien en Isabelle hen ook nog de cadeautjes
gaven die wij die dag stiekem voor hen hadden gekocht,
begreep Darshan het. “Dit is jullie manier om wraak te
nemen”, zei hij wat beteuterd maar besefte dat hij niets
anders kon doen dan het te accepteren. En zo slaagden
Sanderien en Isabelle er door het filmproject in om
uiteindelijk niet alleen mij stil te krijgen, maar ook Darshan.
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uitgeven. Zelfs als we iets persoonlijks wilden aanschaffen
zoals tandpasta of shampoo, weigerden zij ons te laten
betalen. Hoewel Sanderien en Isabelle met volle teugen
genoten in Londen en India, maakte dat aspect van de
Indiase gastvrijheid hun leven er niet altijd even gemakkelijk
op. Ze geven er beiden graag openlijk blijk van wanneer zij
iets mooi of lekker vinden en moesten in dat enthousiasme
wat worden getemperd. “Zeg niet dat je iets mooi vindt,
want dan willen ze het meteen aan je meegeven”, zo
waarschuwde ik Sanderien en Isabelle in het begin. “En pas
op met eten: als je niet zegt dat je iets lekker vindt wordt
dat opgevat als een belediging, maar als je teveel benadrukt
dat je iets lekker vindt is het voor hen een reden om aan te
blijven dringen nog meer te eten.”
Tijdens ons laatste bezoek aan Londen afgelopen
maart vertelde Darshan dat hij graag met zijn vrouw voor
vijf dagen naar Nederland wilde komen en tegelijkertijd
hiervoor zijn beste vriend uit het dorp in India wilde laten
overkomen. We waren alle drie blij dat we eindelijk eens
iets terug zouden kunnen doen voor alle gastvrijheid die wij
het afgelopen jaar hadden genoten. Ik hielp Darshan en zijn
vriend bij het krijgen van een visum en Sanderien en Isabelle
stelden een mooi programma samen waarin we hen onder
andere Amsterdam, De Zaanse Schans, Scheveningen en
de bollenvelden lieten zien. De jongeren hadden het prima
naar hun zin in Nederland, hoewel Darshan wat moest
wennen aan zijn nieuwe positie, die van gast. In het begin
van zijn verblijf had hij nog bij een attractie en in een
restaurant geprobeerd te betalen, maar onze resolute
weigering had hem de zinloosheid van verdere pogingen
doen inzien. Wel probeerden de jongeren soms in een
souvenirwinkel cadeautjes voor zichzelf te kopen, maar
gelukkig waren Sanderien en Isabelle er steeds vlug bij om

mario rutten

wat minder enthousiast te reageren

Platform HOHP onderzoekt de consequente daling in de afgelopen twintig jaar die
ten koste gaat van de kwaliteit van de academisch Nederland.
Een groep van tien bezorgde studenten baant zich een weg door feiten en cijfers over de investering in het Hoger
Onderwijs in Nederland. Samen vormen zij sinds februari Platform HOHP in Amsterdam; Hoger Onderwijs Heeft
Prioriteit. Doel is een realistisch document te schrijven dat de consequent afnemende investering in onderwijs over de
afgelopen twintig jaar aantoont. HOHP is van mening dat investeren in onderwijs juist in tijden van crisis cruciaal is.
Antropologie student Kim Otten is één van deze fanatieke HOHP’ers. Samen met haar medestanders sprak zij 27 april
jl. tijdens de landelijke lancering van HOHP in Utrecht om te discussiëren over de stand van het onderwijs. HOHP wil
nationaal studenten betrekken in hun plan om het platform landelijk uit te breiden. Ondersteunt door enthousiaste
armgebaren vertelt Kim over de ontwikkelingen bij HOHP.

Door Lieke Wissink

Wat doet HOHP?
Eerst was het plan de wc’s in de Tweede Kamer te
bezetten als ludieke acties. Nu geven we onze actie een
nieuwe invulling en maken een rapport waarin de trend
rondom de inkomenspositie van hoger onderwijs en
studenten zichtbaar is. Ook kijken we welke gevolgen dit
heeft voor het functioneren van de academische
gemeenschap en de internationale positie van Nederland
hierin. We strijden voor meer investering in het Hoger
Onderwijs vanuit de overheid. In een kenniseconomie is

onderwijs een basis fundament waarop de samenleving
gaat groeien. Nu wordt het een ondergeschoven kindje.
De afgelopen twintig jaar is de trend zichtbaar dat er
steeds minder investering in onderwijs is. Deze negatieve
trend is nooit eerder aangetoond. Ons rapport moet deze
realistische feiten op tafel leggen. Het moet geen
manifest zijn. We kijken terug tot 1986, het jaar waarin
de Wet van Studiefinanciering werd ingevoerd. Landelijke
organisaties als de LSVB (Landelijke Studenten Vakbond)
en ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) steunen ons.
Wat is jullie invalshoek?
We zoeken feiten vanuit alle relevante invalshoeken. Voor
een holistisch rapport trekken we zoveel mogelijk
aspecten na. Om de trend rondom de inkomsten in
onderwijs vanuit de politiek te onderzoeken speuren we
verkiezingsprogramma’s na. We gaan na hoeveel beloften
rondom investering in onderwijs zijn waargemaakt. We
kijken naar de tijdsbesteding van de student en de invloed
van werken en lenen op zijn of haar studie. Aan de hand
van de inkomenspositie van de universiteit kijken we
hoeveel geld zij per student beschikbaar hebben.
Vervolgens kijken we ook naar de inkomenspositie van de
student. Door alle betrokken aspecten te belichten
proberen we een zo objectief mogelijke inventarisatie te
maken. Onze argumenten zijn gebaseerd op feiten en
cijfers die we verkrijgen vanuit officiële rapporten en
onderzoeken.

In een kenniseconomie is onderwijs een basis
fundament waarop de samenleving gaat groeien. Nu
wordt het een ondergeschoven kindje.

22

CUL juni 2009 - nr 4 - Grenzen

Hoe is HOHP ontstaan?
HOHP is een uitvloeisel van BEST wat staat voor Behoud
Extra Studiepunten. BEST kwam voort uit het plan van de
Universiteit van Amsterdam om studenten extra te laten
betalen wanneer zij vakken volgen buiten het normale
curriculum van de eigen studie om. Wij vormden een groep
enthousiaste en betrokken studenten die zich zorgen
maakten over deze maatregel. BEST had succes en het
plan is niet doorgevoerd omdat het College van Bestuur
ons gelijk gaf. Zij gaven Den Haag de schuld van het
geldgebrek bij universiteiten. Daarop besloten wij in
februari te starten met HOHP. De studenten van HOHP
onderzoeken de investering in onderwijs vanuit hun
persoonlijke passie en boosheid. Onze harde kern
vergadert wekelijks in Crea en is tot ’s avonds laat met
elkaar aan het bellen over het onderzoek.

Waarom is HOHP belangrijk?
Vroeger
ging
men
de
barricades op. Nu wordt de
student vaak gezien als niet
betrokken. Maar het snoepen

‘Het kost de staat niet teveel als ze
investeert in onderwijs, het levert
juist in tijden van crisis iets op.’

van de beurzen gebeurt nog steeds. Het gebeurt heel
sneaky maar het daalt constant. En elk jaar wordt het
collegegeld met € 23,- verhoogd. Iedereen denkt; ‘Oh dat
valt wel mee’, maar het gebeurt wel. Ook wat betreft de
studiebeurs is er constant een negatieve trend te zien. Er
wordt niet meer geïnvesteerd. Nooit eerder zijn zulke lange
termijn trends bekeken in de vergelijking tussen gegevens
van kosten van- en investering in onderwijs.
Levensonderhoud is duurder geworden, de beurs is lager
en het collegegeld hoger. De sfeer in het onderwijs is als in
een consumptie maatschappij. Een student is een nummer
dat zo snel mogelijk klaar moet zijn voor de arbeidsmarkt,
het liefst in 4 jaar. Onderwijs is een leerfabriek. Die sfeer
moet veranderen. Het kost de staat niet teveel als ze
investeert in onderwijs, het levert juist in tijden van crisis
iets op. Je stopt er een beetje in maar er komt zoveel meer
uit.

bouwen. Als je nog meer gaat bezuinigen heb je straks
geen mensen met kennis die problemen kunnen oplossen.

Voor wie zijn jullie er?
Het gaat om de kwaliteit van het hoger onderwijs. In
principe zijn we er niet alleen voor de student. Door gebrek
aan geld zijn er minder goede docenten, werkgroepen
worden groter en er zijn minder colleges. Kortom; de
kwaliteit van onderwijs moet verbeterd en het klimaat
rondom onderwijs moet veranderen. Door de groeiende
kosten van studeren moeten studenten lenen of werken
ook al behoort de studie zelf al fulltime te zijn. Maar ook
docenten zijn de dupe van de bezuinigingen. Ons doel is dat
de positie van onderwijs aan de kaak wordt gesteld en in de
maatschappelijke discussie raakt. We willen dat jongeren
binnen vakbonden de investering in onderwijs als prioriteit
gaan zien en dat het hoog op de politieke agenda staat.
Tijdens deze kredietcrisis is het juist belangrijk in onderwijs
te investeren om later op de hoogopgeleiden te kunnen

Waarom ben jij actief bij HOHP?
Toen ik hoorde van het plan van de UvA om de ambitietaks
in te voeren dacht ik ‘Waar is iedereen? Dit kan toch
niet!?’. Toen kwam ik erachter dat deze mensen er wel
waren en heb me bij hen aangesloten. Ik doe het vanuit
een persoonlijk ideaal. Ik leer er zelf van maar ben ook
voor anderen bezig. Ik ben nu student en dit specifieke
onderwerp gaat me nu aan. Iedereen die mee wil werken
kan zich bij ons aansluiten. We willen met ons rapport
naar buiten treden om de aandacht te trekken voor het
probleem. Zo laten we mensen kritisch nadenken en we
creëren bewustwording. Ik kan de wereld niet veranderen
maar ik kan wel ergens beginnen.

23

Waarom een landelijke lancering?
Tijdens de lancering presenteren we onze basisstructuur
en de informatie die we tot nu toe vonden. We willen met
zoveel mogelijk mensen in discussie gaan over de
waarden van onderwijs. Studenten, vakbonden en
organisaties. We hopen op een landelijk overkoepelend
geheel van HOHP waar verschillende organisaties zich bij
aan kunnen sluiten. Zo wordt HOHP een platform waar
studenten en docenten met elkaar in discussie treden en
debatteren over de positie van hoger onderwijs in de
samenleving. We hopen genoeg mensen enthousiast te
maken om een landelijke organisatie te beginnen. Hier is al
animo voor vanuit politieke jongerenorganisaties,
economen en kennis experts die we gesproken hebben.
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Door Leonie Hosselet en Annemarie Sterk

De witte duif blijft nog even op het randje van zijn kooi zitten, voordat hij de blauwe hemel in vliegt. Vanaf het plein is
slechts nog een witte stip aan de horizon te zien.
Het is 3 mei, dag van de persvrijheid. Sinds 1993 staat men op deze dag wereldwijd stil bij het belang van een vrije
pers. In Doha, de hoofdstad van Qatar, wordt vandaag de World Press Freedom prijs postuum uitgereikt aan de Sri
Lankaanse journalist Lasantha Wickrematunge, die eerder dit jaar werd vermoord. In Nederland wordt de dag ook
gevierd met een journalistiek programma in Utrecht. Cul was erbij.

Hoewel de lezingen erg interessant waren, werd er wel erg vaak
verwezen naar Marokkaanse probleemjongeren als de boosdoeners.
Daarnaast twijfelden wij aan de link tussen agressie tegen journalisten
door burgers, en belemmering van persvrijheid. En we waren niet de
enigen. Uit het publiek sprong een gezette, kalende man met
stierennek woest overeind, om met veel bombarie duidelijk te maken
dat dit alles niets met persvrijheid te maken had. Al gauw werd
duidelijk dat hij er alles aan probeerde te doen om de mond gesnoerd
te worden of zelfs de zaal uit te worden gezet. Dat zou pas een stunt
zijn geweest op een lezing over persvrijheid.
Foto: Annemarie Sterk
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Hoe staat het ervoor met de wereldwijde
persvrijheid? Nadat de duif door Pieter
Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant,
symbolisch uit zijn kooi was losgelaten,
werden we hiervan op de hoogte gesteld. De
cijfers vielen tegen, vooral in Afrika en het
Midden Oosten, waar een schokkend
percentage van 0% van de bevolking leeft
onder totale vrijheid van pers. In Europa kon
Italië op een “eervolle” vermelding rekenen,
nu de partij van Berlusconi nagenoeg alle
media in handen heeft. West-Europa bracht
het er met 72% desondanks het beste van
af
(zie
voor
meer
informatie
http://www.freevoice.nl/file/view/557/).
Nederland wordt beschouwd als een land
met totale persvrijheid, maar ook hier
worden journalisten belemmerd in hun
dagelijkse bezigheden. Bijvoorbeeld door
burgers die agressief reageren op hun
aanwezigheid. “De journalist versus de
straat” was dan ook het thema van de
lezingen die werden gehouden. Criminoloog
Frank Bovenkerk deed onderzoek naar
geweld tegen journalisten in Nederland. Hij
constateerde dat er weliswaar sprake is van
een stijging van agressie tegen journalisten,
maar dat de oorzaak hiervan ook deels aan
hun werkwijze ligt. “Journalisten gedragen
zich als cowboys en autisten” meende
Bovenkerk, waarmee hij doelde op hun Hit
and Run houding: het massaal duiken op een
persoon
of
gebeurtenis
om
de
nieuwsprimeur binnen te halen, zonder
rekening te houden met de betrokkenen. De
volgende lezingen gingen door op dit thema,
zo was correspondente Saskia Dekkers
uitgenodigd om over dezelfde problematiek
in Parijs te vertellen. Bij haar uiteenzetting
over hoe een journalist integer met zijn
onderwerp kan omgaan, kwamen er
opvallend veel antropologische lessen naar
voren. Zo benadrukte ze het belang van het
opbouwen van een band met de
geïnterviewde.

Cul tekent voor de actie van Amnesty International om de SriLankaanse journalist Tissa vrij te laten.

Persvrijheid?!

Ook Tijdschrift Cul maakt zich er hard voor.

Hoe?!

De redactie reist deze zomer af naar Moldavië. Hier zullen we reportages maken
over de Chisinau School of Advanced Journalism. Dit is een masteropleiding
journalistiek die speciale aandacht heeft voor het opleiden van haar studenten tot
kritische journalisten die niet aarzelen om commentaar te leveren op bijvoorbeeld
het regeringsbeleid. Wij gaan in gesprek met de studenten en zullen proberen er
achter te komen hoe het is om journalist te zijn in een land als Moldavië. In het
begin van komend studiejaar zal tevens een actie worden georganiseerd om geld in
te zamelen voor organisaties die persvrijheid stimuleren. Lees er alles over in de
volgende Cul!

Door Femke Awater

De oplossing ligt in gelijkheid
Arjan el Fassed heeft een vernieuwend boek geschreven over de problematiek van de Palestijnse bevolking. In dit boek
laat Arjan el Fassed ons kennis maken met Palestina en neemt hij ons mee in zijn zoektocht naar zijn identiteit.

Een stapje dichterbij
Na het uitbrengen van zijn boek, een jaar geleden, is Arjan
el Fassed bij Novib gaan werken, in Den Haag. Hier houdt
hij zich bezig met andere humanitaire crisissen in de
wereld. Hij zegt blij te zijn met de directe hulp die hij in dit
werk kan bieden. Verder is hij mede-oprichter van de
website ‘The Electric Intifada’ waar nieuws wordt
gepubliceerd over Palestina en de strijd tegen de
onderdrukking doorgaat. Hij is sinds kort ook deel van een
nieuw digitaal project, ‘Send a Message’, waarbij iedereen
via de site www.sendamessage.nl tegen een klein bedrag
een bericht kan laten zetten op de muur die Israel
gebouwd heeft om de Palestijnen van de rest van het land
af te scheiden. De opbrengsten van deze actie worden

gebruikt om lokale basisvoorzieningen te bouwen zoals
wasserettes en speeltuinen die de gemeenschap goed
kan gebruiken. Hoewel Palestina dus niet meer zijn enige
focuspunt is, blijft hij zich er op zijn eigen manier voor
inzetten
Wat Arjan el Fassed opvalt is dat mensen zich moeilijk
met Palestijnen kunnen identificeren. Arjan: “Israëliërs op
de televisie spreken vloeiend Engels, in het gewenste
accent, kleden zich westers en zijn joods of christelijk.
Daar kunnen mensen hier zich beter mee identificeren
dan met iemand die Arabisch of heel retorisch spreek,
moslim is en zich heel anders kleedt.” Wanneer Arjan
iemand meenam naar zijn familie in Palestina merkte hij
dat deze mensen altijd heel verbaasd waren omdat het
beeld dat ze door de media hadden gekregen helemaal
niet klopte met het beeld dat ze hier zagen. “Het is niet
mogelijk om zestien miljoen Nederlanders mee op reis te
nemen,” vertelt hij, “maar wel om een boek te schrijven
waarin ik ze de familie laat leren kennen en ze mee laat
barbecueën.” Op deze manier hoopt hij Palestina een
stapje dichterbij te brengen en iets makkelijker
identificeerbaar te maken.
In het boek komen veel Palestijnse grappen voor en dat
verbaasde me. Arjan el Fassed legt uit dat er juist in dit
soort moeilijke situaties veel humor voorkomt om op de
been te blijven. “Dat was ook kenmerkend aan de tijd die ik
daar doorbracht. De vele Arafat-grappen laten zien dat er
veel zelfspot bestaat. Ondanks dat Palestijnen niet openlijk
uit kunnen komen voor kritiek op hun eigen regering,
kunnen ze er thuis, in de privé sfeer, wel vrij over spreken.”
Ook wordt er openlijk gesproken over religie, politiek en
andere zaken terwijl daar in de publieke sfeer een censuur
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Wanneer Arjan el Fassed voor me zit heb ik het gevoel dat
ik hem al ken. In zijn boek, ‘Niet iedereen kan stenen gooien’
ben ik al voorgesteld aan zijn familie en zijn vrienden, heb ik
door de straten gelopen waar zijn familie al eeuwen
doorheen loopt, heb ik humus gegeten bij de humusman op
de hoek van de straat en een heel ander Palestina leren
kennen dan ik eerder in de media heb gezien. Niet alleen
laat hij de strijd zien die zijn familie al zo lang heeft moeten
voeren, het onrecht dat hen wordt aangedaan en de
structurele ongelijkheid waarmee zij moeten leven. Hij
schetst ook een simpel beeld van het dagelijkse leven in de
straten van Palestina en brengt het zo een beetje
dichterbij. Door dit te doen krijgt het boek voor mij ook een
antropologische waarde en raakt het juist de essentie die
het voor mij zou moeten raken. Tegelijkertijd wordt ook een
stuk geschiedenis uitgelegd en veel ideeën over de
problematiek rondom het Palestijnse volk besproken.

op ligt en wij er hier misschien ook helemaal niets van
merken. De grappen in het boek geven ons dus ook een
intieme blik in de huiskamer waar we anders niets van
zouden weten.

Foto: elfassadnablus1972

Foto: Harry Pockets

de gevangenis wordt gegooid zonder dat hij berecht wordt,
of doordat je iedere dag door een checkpoint moet waar je
vaak niet doorgelaten wordt. Haat is niet de voeding van
het conflict, de ongelijkheid is de voeding. Zolang er
ongelijkheid bestaat, bestaat er verzet. Deze visie groeit
ook onder de Palestijnen, zegt Arjen. Het verschilt per
gebied maar er is wel een algemene groei in de aanhang
van deze visie. Ook wereldwijd is deze kijk op de
problematiek groeiende. In Europa is het echter lastig,
want als deze visie daar geaccepteerd gedachtegoed is,
wat zijn dan de consequenties voor het Europese beleid
ten opzichte van Israël? Wat moet er dan gebeuren? Daar
zijn de veranderingen dan groot.

Corrupte Palestijnse leiders
Op de televisie zien we Palestijnen met vlaggen en foto’s
van Arafat zwaaien en wordt het beeld opgeroepen dat de
Palestijnse bevolking kritiekloos achter haar leiders staat.
In ‘Niet iedereen kan stenen gooien’, komt echter duidelijk
naar voren dat er ook een hoop kritiek uit gaat naar de
Palestijnse leiders. Corruptie is zichtbaar en overgave aan
deze leiders is niet vanzelfsprekend. Het lijkt raar dat een
volk dat het niet eens is met haar leiders, er toch zo voor
vecht, maar Arjan el Fassed maakt gelijk duidelijk dat dit
volk niet strijdt voor haar leiders maar voor haar vrijheid.
“Wanneer een bevolkingsgroep al zoveel moeite heeft zich
te handhaven in een voor hen rechteloze staat zal zij niet
zo snel toegeven dat ze interne problemen heeft. De
woede die de Palestijnen voelen voor haar eigen leiders
wordt vaak gekanaliseerd naar een woede op Israël.
Omdat deze vijand groter is, heeft de strijd tegen deze
vijand prioriteit.”
De rol van Amerika komt weinig aan bod in het boek,
terwijl we daar in de media heel erg veel over horen. Arjan
el Fassed is hier in zijn boek niet op in gegaan en heeft hier
een heldere reden voor. “Je kunt het vanuit de high politicskant of vanuit de bevolking zelf bekijken, ik heb het tweede
gedaan.” Op de eerste manier wordt er volgens Arjan el
Fassed vaak over Palestijnen gesproken alsof ze een
lijdend voorwerp zijn, terwijl hij ze in zijn boek graag als
onderwerp wil behandelen. In Nederland heeft de minister
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Palestijnse grens

op de bank

Apartheidsstrijd
In het boek en ook op Electric Intifada, vergelijkt Arjan el
Fassed het regime van Israël ten opzichte van de
Palestijnen met het apartheidsregime in Zuid-Afrika
waarbij de zwarte mensen structureel gediscrimineerd
werden. Arjen: “De helft van de mensen in dit gebied is
Israëli en de helft is Palestijn. Op dit moment zijn de
Palestijnen nog iets in de minderheid maar in de komende
jaren zul je zien dat ze de meerderheid gaan vormen. Als je
dan kijkt naar de rechten die deze twee bevolkingsgroepen
hebben en je zet die naast elkaar, dan zie je een enorme
ongelijkheid. Als ik voor de rechtbank kom, dan kom ik voor
een Israëlische rechtbank, een Israëlische rechter. Dan
word ik berecht volgens de Israëlische wetgeving en kom
ik in een Israëlische gevangenis. Dan is de vraag: hoe
eerlijk is dat?” Verder noemt hij de aparte wegen, het
pasjessysteem en de checkpoints waar Palestijnen soms
wel en soms niet doorheen komen, terwijl Israëli hier
voorbij kunnen rijden.
Deze visie op de situatie verandert ook de oplossing, geeft
Arjan el Fassed aan. Hij legt uit waarom een twee statenoplossing, als je het zo bekijkt, helemaal niet zal werken.
“De twee bevolkingsgroepen zijn zo in elkaar verweven dat
het onmogelijk zal zijn om een lijn tussen de twee te
trekken. De problemen die de muur op dit moment
veroorzaakt zijn hier alleen al een voorbeeld van. Zolang de
ongelijkheid in rechten blijft bestaan, in een of in twee
staten, zal er geen gelijkheid of vrede mogelijk zijn.” Het
bewijs wordt volgens Arjan geleverd door de Palestijnen
die in Israël wonen. Deze Palestijnen worden op vele
fronten gediscrimineerd maar leven toch redelijk rustig
samen met de Israëli. Als Israël hen volledig als gelijken
zou zien en hen ook als gelijken zou behandelen, zouden de
Palestijnen en Israëli de beste buren zijn.
Er wordt wel eens gezegd dat haat in de genen zit, maar
dat is volgens Arjan niet zo. Deze haat groeit als je vader in
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van Buitenlandse Zaken Maxim Verhagen naar
aanleiding van de Gaza-crisis in dit voorjaar gezegd dat
Israël niet buitensporig heeft opgetreden en dat er geen
oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden tijdens de
Gazabezetting. Hoewel hij het hier natuurlijk niet mee
eens is, kan Arjan zich er niet meer druk om maken.
“Zelfs al zou Nederland Pro-Palestina zijn, dan nog moet
de oplossing vanuit Palestina en Israël zelf komen.” Wel
geeft hij toe dat hij, toen hij in Palestina zat, juist het idee
had dat het vanuit de rest van de wereld moest komen.
Zijn eigen identiteit ligt in beide landen, in Palestina en in
Nederland. Hij zet zich in om die twee landen dichter bij
elkaar te brengen. Niet iedereen kan stenen gooien
maar iedereen kan wel, op zijn eigen manier, zijn
steentje bijdragen.
Hoewel ik de kracht aan het eind van het boek een
beetje kwijt was, spreekt uit Arjen’s woorden hoop. Niet
alleen geeft hij een duidelijke, oplossingsgerichte visie,
ook gelooft hij er in dat deze zal uitkomen. Hij spreekt
niet over de humanitaire crisis, de doden, het terreur en
de bloedbaden van de afgelopen tijd. Het gaat over de
Palestijn achter al deze horrorverhalen, en de vragen
waar zij mee zitten. Er wordt vaak óver Palestijnen en
niet dóór Palestijnen geschreven, omdat zij zelf eerst
door een muur van vooroordelen heen moeten voordat
zij gehoord worden. Toch ligt de oplossing juist in het
luisteren, in het samenbrengen en verenigen van twee
bevolkingsgroepen. Arjan el Fassed leert ons dat het
niet gaat over de grens en waar we die moeten trekken,
maar dat we juist moeten kijken hoe we deze grens
kunnen opheffen.

Israelische soldaten bewaken een poort in Mas'Ha

Arjan el Fassed en familie

Foto: darelfasid

Foto: Justin McIntosh

“Even the Nuer are not like the Nuer”, klinkt de kritiek van Adam Kuper op de beschrijving van de Nuer door EvanPritchard.¹Waar Evan-Pritchard vooral de politieke structuren binnen de samenleving in Zuid-Sudan beschreef, heeft
Kuper meer oog voor de personen zelf. Ook in Nederland wordt in de politiek en de media gesproken over 'een groep'
mensen en is weinig oog voor de individuele personen. Sinds de glorietijd van Pim Fortuyn wordt in tal van boeken,
artikelen, politieke programma’s en zelfs films gesproken over de Moslims, de islam of de islamitische cultuur, maar
zijn Moslims wel als de Moslims?

Door Mike Rijkers

Forouzan (20jr)

De Nachtmerrie van de Taliban
“Of vrouwen ondergeschikt zijn aan
mannen? Dat vraag je echt aan de
verkeerde vrouw”, zegt Forouzan
lachend. Ze herkent zich absoluut
niet in het beeld dat Moslimvrouwen

ondergeschikt
zijn
aan
Moslimmannen. Forouzan heeft drie
zusjes en haar ouders hebben haar
juist gestimuleerd om haar eigen
mening te vormen.
Forouzan: “Ik geloof dat er meer is
dan het leven dat wij kennen. Ik ben
het niet altijd eens met de
interpretatie van de Koran door
enkele politici, maar ook niet met de
interpretatie van Imams of andere
Moslims. Uit de betekenis van de
teksten uit de Koran die ik van mijn
familie geleerd heb, haal ik veel
kracht. Ik vind het belangrijk om trots
te zijn. Het geeft me houvast,
zelfvertrouwen en een identiteit”.
Op haar negende is ze met haar
ouders uit Afghanistan gevlucht voor
de Taliban. Meisjes uit haar dorp
kwamen dagelijks naar Forouzan’s
huis om met haar en Forouzan’s
zusjes te spelen. Daar kwam echter
weinig van terecht. Haar ouders
gaven de meisjes les, terwijl dit was
verboden in het door de Taliban
geregeerde Afghanistan. Toen haar

“Moslim ben je in je hart, niet alleen in de
moskee of tijdens de ramadan. In
Afghanistan was dit ondenkbaar, maar in
Nederland zie ik het steeds meer. Tijden
veranderen, ook onder Moslims”

ouders verraadden waren, vluchtten
zij met het hele gezin via Pakistan
naar Nederland. Haar ouders
werden gezocht door de Taliban en
mochten het land niet uit. De reis
ging
daarom
via
mensensmokkelaars.
“Het
was
een
spannende tijd, maar de gedachte
dat we naar een betere plek gingen,
gaf hoop”.
Ze draagt geen hoofddoek.
“Mijn vader vindt het geen gezicht”.
De kritiek dat ze daarom geen goede
Moslim is, wuift ze weg.“Moslim ben
je in je hart, niet alleen in de moskee
of
tijdens
de
ramadan.
In
Afghanistan was dit ondenkbaar,
maar in Nederland zie ik het steeds
meer. Tijden veranderen, ook onder
Moslims”. Het huwelijk noemt ze als
een goed voorbeeld van deze
dynamiek. In Afghanistan werd een
huwelijk gesloten tussen twee
families. “Tegenwoordig gaat het in
onze familie anders. Mijn vader
maakt zich natuurlijk wel zorgen om
zijn kleine meid [glimlach], maar ik
heb altijd het laatste woord”.
Forouzan studeert rechten
aan de Universiteit van Amsterdam.
Haar ambities liggen in het
internationale recht. Ze hoopt ooit
iets te doen voor Afghanistan.
“Eigenlijk niet alleen in Afghanistan,
maar voor de wereld. Ik geloof er in
dat iedereen met elkaar verbonden
is. Ik kom uit een land waar
toentertijd vrouwen inderdaad niks
te zeggen hadden, waar meisjes niet
naar school mochten en waar
vrouwen zich alleen geheel bedekt
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Het verwijdt dat vrouwen in de
islamitische cultuur ondergeschikt
zijn aan mannen staat centraal in dit
artikel. Volgens PVV-voorman Geert
Wilders loopt de Islamitische cultuur
achter, omdat de ondergeschikte rol
van vrouwen niet van deze tijd is. Hij
ziet zelfs een verband tussen de
islam en criminaliteit.² Steeds meer
mensen lijken, gezien de groei van
politieke partijen die kritiek leveren op
de islam, overtuigd te zijn door deze
stelling, maar klopt het? Zijn vrouwen
onder
Moslims
in
Nederland
ondergeschikt aan mannen? Drie
Moslima’s komen in dit artikel aan
het woord. In de gesprekken met de
drie jonge vrouwen lieten zij een heel
ander beeld van de Islam in
Nederland zien dan de Islam waar
enkele politici tegen betogen.

op straat mochten vertonen. Deze
denkbeelden worden niet door de
denigrerende
opmerkingen
van
Wilders of door de oorlogstaal van,
de vorige president van de Verenigde
Staten,
Bush
weerlegd.
Deze
denkbeelden kunnen alleen worden
weerlegd door een sterke vrouw. Die
wil ik graag zijn”.

Bahija (19jr)

Toekomstig Olympisch Kampioen
“Iedere man die denkt dat hij mij iets
kan verplichten, kom maar op”, aldus
Bahija met een knipoog. De ambitie
om een sterke vrouw te worden,
heeft ze wel heel letterlijk genomen.
Bahija, de jongste dochter in een
Marokkaans gezin, is samen met
haar zus karateka. Bahija is in
februari
dit
jaar
Nederlands
kampioen karate in de klasse onder
de 61 kilo. Alleen een flinke vent kan
haar onder de duim houden. Ruim
een jaar heeft ze een relatie met een
jongen die ook traint in haar karate
school. Hij is geboren in Suriname en
hij is geen Moslim.
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Bahija: “Mijn ouders hebben hier wel
moeite mee, maar willen het niet
verbieden. Ik ben echt gelukkig met

hem. Daarom hebben mijn ouders er
vrede mee. Van mijn ouders heb ik
geleerd dat een goede Moslim gul is
en respect heeft voor andere
mensen. Hier probeer ik aan vast te
houden. De Islam is niet dominant
aanwezig in mijn leven. We hebben
onze tradities, bezoeken de moskee
en verder lijkt onze thuissituatie op
die van mijn Nederlandse
vriendinnen”.
Bahija’s vriendengroep is naar eigen
zeggen multicultureel. Ze heeft niet
alleen
Nederlandse
vriendinnen,
maar ook Turkse, Surinaamse en
Marokkaanse. Trots vertelt ze dat
één
van
haar
Nederlandse
vriendinnen een keer is meegegaan
naar Marokko. Verschillende culturen
hoeven niet te botsen. Bahija: “Veel
vooroordelen zijn gebaseerd op een
paar jochies die op straat hangen. De
mensen die kritiek op de Islamitische
cultuur hebben, zouden eens moeten
zien hoe het er aan toe gaat in een
Marokkaans gezin. Iedereen is altijd
vrolijk, eerlijk, gul en respectvol. Daar
kunnen veel Nederlandse gezinnen
nog iets van leren”.
Op de karate school traint
Bahija samen met mensen uit allerlei
verschillende culturen. Haar ouders

hebben er nooit een probleem van
gemaakt dat ze met jongens traint.
Bahija: “Mijn ouders steunen mij juist.
Mijn vader heeft zelf gevoetbald bij
EDO in Haarlem en mijn moeder
deed aan atletiek”. De sport geeft
haar kracht en zelfvertrouwen.
Bahija: “Iedere wedstrijd op de mat
geeft een kick. De Islam heeft hier
weinig mee te maken. Dat is meer
iets persoonlijks, voor thuis”. Ze werk
hard aan haar droom. Voor de
Olympische Spelen van 2016 staat
karate op de nominatie om een
Olympische sport te worden. Bahija:
“Tot die tijd probeer ik alles te
winnen”.

Fatima (22jr)

Gevlucht
Het verhaal van Bahija en Forouzan
staan in schril contrast met dat van
Fatima. “Het verbaast me dat ik nog
geen littekens in mijn gezicht heb,
want ik heb zoveel klappen gehad in
mijn leven”. Fatima’s broers hielden
hun enige zusje kort. Ze wilde niet dat
andere jongens net zo denigrerend
spraken over Fatima als over andere
meisjes uit de buurt. Ze sloot zich
een aantal keer voor uren op in de
badkamer om aan haar broers te

Foto: USAID, Bron: USAID - http://gemini.info.usaid.gov/

De twaalf jarige Fatima rende in pyama weg van
huis. Ze nam de trein van Haarlem naar
Rotterdam. Daar leefde ze samen met oudere

man is, net als Fatima, niet heel
streng
gelovig.
Fatima:
“Die
hoofddoek ben ik gaan dragen om
niet op te vallen. Nu laten andere
mannen me met rust. Met de islam
doen we weinig, maar ik geloof. Ik ben
Moslim en hij ook”.
Het leven juicht Fatima
echter nog niet toe. Haar man is
onlangs zijn baan verloren en werkt
nu
slechts
parttime
bij
een
cateringbureau.
Hoe
groot
de
tegenslagen ook zijn, Fatima blijft
doorgaan en hopen op een klein
beetje geluk, zodat ze met de wind in
haar rug eindelijk iets voor zichzelf
kan doen. Haar thuisstudie HBO
finance is een goede eerste stap.
Fatima: “Ik ga deze studie zeker
afronden, maar het leven van een
Marokkaanse vrouw gaat niet over
rozen. Mijn man is wel aan het
solliciteren, maar ik ben degenen die
de vacatures opzoekt, brieven opstelt
en kleding koopt. Of Islamitische
vrouwen ondergeschikt zijn aan hun
man was je vraag? Geloof me, een
man is niets zonder zijn vrouw”.
Conclusie
Oók de verhalen van Forouzan, Bahija
en Fatima zijn niet representatief

Foto: USAID, Bron: USAID - http://gemini.info.usaid.gov/

voor alle Moslims. Het toont echter
wel aan dat de voorstellingen en het
gedrag van Moslims in Nederland
een grote mate van pluriformiteit
kent. Wie 'de Moslims', 'de Joden' of
'de Nederlanders’ zijn, is moeilijk, zo
niet onmogelijk, te zeggen. Het zijn
abstracties die door mensen met
autoriteit, zoals politici en geestelijk
leiders, maar ook de jongens met het
meeste
aanzien
onder
straatschoffies in Amsterdam West
en voorzitters van sportverenigingen,
gebruikt worden om mensen te
verdelen in ‘wij’ en ‘zij’. Wie goed kijkt,
ziet dat de grenzen instabiel en
onidentificeerbaar zijn. De grenzen
overlappen, veranderen continu, zijn
onderhandelbaar en tegelijkertijd
behoren de meeste mensen tot
meerdere sociale categorieën. Vaak
worden groeperingen en categorieën
met elkaar verward. De Nation of
Islam in de Verenigde Staten en
fundamentalistische
moslims
in
Indonesië hebben, naar mijn weten,
weinig banden met elkaar, maar
worden vaak wel betiteld alszijnde ‘de
Moslims’. Deze verwarring maakt het
mogelijk om op generaliserende wijze
een categorie te stigmatiseren met
als gevolg dat de kansen van een
moslims in onze maatschappij
beperkt worden. Het lijkt of de
mensen binnen een categorie sterke
banden en veel overeenkomsten
hebben, maar het is belangrijk dat we
de onderlinge verschillen niet uit het
oog verliezen.
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jongens. Het waren drugsdealers.
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ontsnappen. Haar moeder was te
klein om haar te beschermen en haar
vader was werken.
Op een avond was de maat
vol. De twaalf jarige Fatima rende in
pyama weg van huis. Ze nam de trein
van Haarlem naar Rotterdam. Daar
leefde ze samen met oudere jongens.
Het waren drugsdealers. Fatima: “Ik
zei dat ik negentien was. Ik zag er
toen veel ouder uit.”. Hoewel de
jongens zeiden dat ze naar huis
moest,
weigerde
Fatima
te
vertrekken. Pas na een paar
maanden, toen ze opgepakt werd
door de politie in een auto waarin
cocaïne werd gevonden, zag ze haar
ouders weer. Fatima moest een jaar
naar een jeugdgevangenis. Met
tranen in haar ogen vertelde ze over
het weerzien met haar ouders.
“Zij [haar ouders] hadden al genoeg
ellende meegemaakt. Mijn oudste
broer is
schizofreen en de
andere blowde veel. Hun enige
dochter, waar ze echt trots op waren,
had het nu ook verknald. Toen ik ze
zag, oogde ze slecht. Mijn moeder
was erg afgevallen en mijn vader had
een bleek gezicht. Het deed mij veel
pijn en ik kon niks
doen. Ik zat
vast. In Groningen, het Poortje, op de
Hogeweg, Cel 6 [met een diepe
zucht]. Cel 6, ik zal het nooit vergeten”.
Inmiddels woont ze in Den
Haag voor de rust. In Haarlem wordt
ze vooral aangekeken op haar
verleden en dat wil ze juist vergeten.
Fatima: “Ik heb een tatoeage”. Het is
een hartje op haar borst. “Ik zit eraan
vast, mijn hele leven lang”, zegt ze
somber, “vergeten is moeilijk”. Haar

Foto: marielito (flickr cc)

kwakiutl
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Straat in Istanbul
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Muziek/Theater/Film

vakanties

24 april t/m 18 september

17 mei

Marokko, foto’s van Elias
Harrus en Pauline Prior

Paul Rosenmöller

Hierin zijn foto’s te zien die Elias
Harrus in de jaren vijftig maakte van
de joden in het zuiden van Marokko,
vlak voor hun massale emigratie naar
Israël. In 2008 reisde de Nederlandse
fotograaf Pauline Prior naar deze
streken om restanten van het joodse
erfgoed te fotograferen. Ook maakte
Prior een impressie van het
Marokkaans-joodse leven in
Casablanca.
Locatie: Joods Historisch Museum,
Amsterdam
Info: www.jhm.nl/
tentoonstellingen.aspx?ID=168
Tot 14 juni

Born in Georgia

Hedendaagse kunst uit Georgië.
Locatie: Cobra Museum, Amstelveen
Info: www.cobra-museum.nl

Eerste aflevering van de IKON-serie
Paul Rosenmöller en de grenzen van
Europa.
Locatie: Nederland 2, 20.15 uur
Info: www.volkskrantreizen.nl/
blogpost.php?usergroup=superuser&
username=waarzitje&nodeId=10573
171
29 t/m 31 Mei

In Spirit: A Journey Into
A Full Body Treatment

Sjamanen, choreografen, dansers,
extase & trance specialisten,
documentaire makers, en cultureel
antropologen gaan met elkaar in
discussie over de spirituele
dimensies van de eigentijdse
danspraktijk.
Locatie: Melkweg
Info: www.melkweg.nl

5 mei t/m 30 juni

Turkije van binnen Foto-expositie
Janna Bathoorn

Foto’s waarin het interieur, de
dagelijkse omgeving en het dagelijks
leven van gewone mensen een grote
rol speelt. Waar de autentieke huizen
die al generaties lang volgens tradities
zijn ingericht en onderhouden.
Locatie: Rasa, Utrecht
Info: www.rasa.nl
6 mei t/m 31 mei

Forsaken: vrouwen in
Afghanistan gemaakt door Lana Šlezic

Locatie: Melkweg
Info: www.melkweg.nl
Twee jaar lang documenteerde Lana
Šlezic het leven van vrouwen in
Afghanistan na de verdrijving van de
Taliban. Wat ze aantrof, klopte niet
met het beeld dat westerse media
schetsten van scholen met meisjes,
straten zonder boerka's en vrouwen
die niet langer worden onderdrukt.

Grensverleggende
23 Juli, 2009 t/m 3 Augustus

Birzeit University
International Summer
Work Camp 2009

Jaarlijks zomer kamp, georganiseerd
door Palestijnse school in Birzeit,
Palestina. Internationale studenten
krijgen de kans samen met
Palestijnse studenten te werken,
verschillende Palestijnse gebieden te
bekijken en aan culturele en sociale
activiteiten mee te doen.
Locatie: Birzeit, Palestina
Info: http://home.birzeit.edu/
iswc/index.html
Door Femke Awater

Debat
Donderdag 28 mei, Vrijdag 29 mei &
Zaterdag 30 mei

EUROPA CENTRAAL

Donderdag 28 mei: De Warme
Winkel speelt Villa Europa in Rasa.
Vrijdag 29 mei: Verkiezingscafé:
Mondiaal of regionaal?
Zaterdag 30 mei: Luuk van
Middelaar: De passage naar Europa
Locatie: Tumult, Utrecht
Info: www.tumultdebat.nl
15 Juni

‘Haags debat aan de
gracht’: De toekomst van
de media
Minister Ronald Plasterk in debat
over het mediabeleid met
vertegenwoordigers van de media.
Locatie: Rode hoed, Amsterdam
Info: www.derodehoed.nl

agenda

Tentoonstellingen

Genietend van een bord pasta “alla norma” (volgens Italiaanse bronnen niet afgeleid
van Bellini’s opera, maar van “norm”, “zoals het hoort”) denk ik terug aan de
allereerste Kookcul van dit jaar: een basisrecept pasta. Hoewel ik het nog steeds vaak
mis zie gaan (de pasta staat eenzaam, zonder saus, te wachten op de eters), heb ik de
hoop dat lezers van Cul na een nieuwe reeks Kookcullen toch goed kunnen koken.
Althans, volgens de norm.

Tijd dus om ons af te vragen wat het nou betekent, dat al die
Amsterdammers – en anderen – elke dag maar weer een
bord eten op tafel toveren, dat voor een deel opeten, en
vervolgens de rest weggooien. Carolyn Steel (University of
Cambridge) schreef er een boek over: Hungry City: How Food
Shapes Ours Lives. Waar de wegen die ons eten naar de
stad aflegden oorspronkelijk de vorm van onze steden
hebben bepaald (Haringpakkerssteeg, Karnemelksteeg,
Suikerbakkerssteeg,
Mosterdpotsteeg,
Zoutsteeg,
Kalverstraat,
Rosmarijnsteeg,
Olieslagerssteeg,
Kalfsvelsteeg,
Duifjessteeg,
Warmoesstraat,
Wijngaardstraatje, Bloedstraat, Koestraat, Schapensteeg,
Bakkersstraat, Paardenstraat, Snoekjesgracht, Ramskooi,
Dubbeleworststeeg en (!) Smaksteeg), laat Steel zien dat dit
met de industrialisatie radicaal is veranderd.
De komst van de spoorwegen en koeltechnieken maakte het
mogelijk dat ons eten niet meer zelf de stad in hoefde te
lopen alvorens geslacht en verhandeld te worden, maar dat
het in hapklare stukken de stad in kon worden gebracht.
Hierdoor verloor de stad de controle over de garantie op
eten, wat, samen met veiligheid, vaak de rechtvaardiging van
een stadsbestuur was. Grote
particuliere bedrijven, veelal
supermarktketens, namen de
zorg om de toevoer van
eten naar de stad over.
Echter, met de controle
over ons voedsel, kregen
deze supermarkten de
controle over de gehele
stad.

Tescopolie wordt deze tendens genoemd. In GrootBrittannië bestaan velen van dit soort “wijken”,
bijvoorbeeld aan de buitengrens van Londen, waar de
gemeente maar al te blij is dat er iemand wil investeren.
De dichtstbijzijnde winkel die niet van Tesco is, is dertig
kilometer rijden (Sainsbury’s, de andere grote Britse
keten).
Waarschijnlijk is de pasta die ik eet gemaakt door
Monsanto-gepatenteerd graan.
Zoals het hoort? Zelfs vegetariër worden heeft geen zin
meer.
Freek Janssens

‘Echter, met de

controle over ons

voedsel, kregen deze
supermarkten de
controle over de

Tesco is een grote Britse
supermarktketen
en
een
duidelijk voorbeeld hiervan. Waar
normaalgesproken de stad beslist over uitbreiding en de
aanleg van nieuwe wijken, stapt tegenwoordig Tesco naar de
gemeente met het “voorstel” om, in ruil voor een aantal
complexen aan moderne koop- en sociale huurwoningen, een
hyper-supermarkt te bouwen. Extra voorwaarde is uiteraard
dat in deze nieuwe buurten geen andere (super)markten
zullen komen. Hiermee creëert Tesco niet alleen haar eigen
klanten, maar zij bepaalt ook in wat voor huizen wij wonen,
welke voorzieningen er zijn, wat voor openbaar vervoer (en
vooral: in welke richting) en bovenal: wat wij eten.

gehele stad.’

Foto: Chris Beach

Ergens ver weg, in de koude vlakte van Noord-Brabant, woont Ted. Ted heeft geen vrienden en hij gaat niet graag
naar school. Soms hoopt Ted dat ze hem gaan pesten, dat ze hem uitlachen om zijn grote voorhoofd of zijn rare
kleren, om wat dan ook, dat ze hem een beetje aandacht geven. Maar dat doen ze niet. De jongens in zijn klas zijn te
druk met het pesten van de echte sukkels of het achterna zitten van de meisjes. En op een dag was Ted weg.
Niemand wist waar hij was. Zijn moeder kon huilen zoveel ze wilde, en zijn vader kon schreeuwen zo hard hij kon,
maar daar kwam Ted niet mee terug. Toen er een zoekactie werd georganiseerd, werden de grote jongens uit de
klas ingezet om de bossen uit te kammen, maar ze waren al vergeten hoe Ted eruit zag. Na twee maanden was er
nog steeds geen spoor van Ted. Een jaar later is Ted begraven. Niet echt, maar symbolisch, een lege kist in de volle
aarde. Een foto boven de schoorsteen. Een hoofd vol herinneringen. Zijn zusje werd langzaam ouder dan Ted ooit
geweest was, en toen ze naar de middelbare school ging werd ze nagekeken: dat is het zusje van die jongen die
toen verdwenen is. Teds moeder huilde nog elke avond, voordat ze in slaap viel, dat was een gewoonte geworden.
Teds vader heeft met geen woord meer over hem gerept. De foto boven de schoorsteen verbleekte en de lege kist
werd rot. Zo werd Ted doder dan hij ooit geweest was.
Ted kwam nooit meer terug. Wel kwam er – jaren later – een vreemde man in het dorp. Hij had een grote baard
en gaten in zijn broek. Hij zei geen woord. De mensen in het dorp zagen hem rondlopen, maar niemand sprak hem
aan. Zo waren de mensen in het dorp. De vreemde man liep de hele middag rond en vertrok toen weer, hij nam zijn
grote baard en de gaten in zijn broek weer mee.
Mocht ik me ooit verspreken, onthoud dan goed dat Ted niet meer bestaat. Dat hij dood is gegaan toen hij veertien
was. In deze wereld is er hooguit een man met een grote baard en gaten in zijn broek, een man zonder jeugd,
zonder herinneringen. Maar dat kan Ted nooit zijn. Dat is iemand anders.
Sander Janssens

