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Het blijft een precaire opgave: over het klimaat schrijven naar aanleiding 
van het weer. Eén warme zomer maakt immers nog geen klimaatcrisis, 
dus zorgvuldigheid is geboden. Je wilt ook niet dat een klimaatontken-
ner volgens dezelfde logica op een koude winterdag een sneeuwbal het 
parlement in werpt en daarmee de opwarming van de aarde ontkracht 
meent te hebben. Laat me daarom beginnen met een aantal voor-
behouden: nee, extreme temperaturen zijn op zichzelf geen bewijs van 
de naderende Apocalyps; natuurlijk, ook in het pre-industriële tijdperk 
vatten de bossen wel eens vlam; en inderdaad, er zijn delen op de wereld 
waar het momenteel koeler is dan normaal.

Dat gezegd hebbende: een veranderend klimaat heeft wel degelijk 
ingrijpende gevolgen voor de mondiale weerpatronen. Een open deur 
wellicht, maar kennelijk moet die nog steeds worden ingetrapt. Dat deed 
een groep internationale wetenschappers afgelopen week in klare en 
precieze taal. Doordat de mens het klimaat heeft ontwricht zijn zulke 
hittegolven meer dan twee keer zo waarschijnlijk geworden, dus het is 
geen toeval dat het aantal bosbranden in Europa dit jaar 43 procent 
boven het seizoensgemiddelde ligt. ‘Dit is het gezicht van klimaat-
verandering’, verklaarde de vooraanstaande klimatoloog Michael Mann.

Juist op dit soort momenten, wanneer de wereld letterlijk in brand 
staat, is het belangrijk het over het klimaat te hebben. Het confronteert 
ons met de oncomfortabele realiteit van een opwarmende aarde en legt 
onze kwetsbaarheden bloot. En bedenk dan dat dit slechts een beschei-
den voorbode is van wat ons te wachten staat als we op de huidige voet 
verder gaan en dat wij hier in Nederland, met onze aandoenlijke hitte-
plannen, bij lange na niet de meest kwetsbare mensen op aarde zijn.

Vorige maand publiceerde de Wereldbank een studie die de impact 
van de stijgende temperaturen in Azië in kaart brengt. Als er niets ver-
andert ziet bijna de helft van de inwoners van Zuid-Azië hun levensstan-

daard dalen door teruglopende landbouw-
opbrengsten, lagere arbeidsproductiviteit en 
nieuwe gezondheidsrisico’s. Alleen al in India 
leven zeshonderd miljoen mensen in regio’s 
die hard getroffen dreigen te worden. Regio’s 
waar mensen vaak toch al minder weer-
baar zijn en geen geld hebben voor airco’s, 
stormbestendige daken of drainagesystemen. 
Of zoals The New York Times het onderzoek 
samenvatte: ‘Ongeremde klimaatverandering 
versterkt de ontberingen van armoede.’

De tragiek is dat de effecten die we nu 
voelen het resultaat zijn van de broeikas-
gassen die we een halve eeuw geleden de 

atmosfeer hebben ingepompt. Zelfs al zouden we morgen resoluut 
stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen, dan nog blijft de 
aarde opwarmen. En het is op z’n zachtst gezegd nogal onwaarschijnlijk 
dat we binnen afzienbare tijd massaal kolencentrales sluiten, de gas-
kraan dichtdraaien en vliegtuigen aan de grond houden.

Veel politici beschouwen klimaatverandering namelijk liever als een 
probleem in de verte, als een donkere wolk die met een beetje geluk nog 
kan overwaaien, of zo niet, toch genoeg tijd biedt om een fatsoenlijke 
paraplu te kopen. Zelfs op de historische klimaattop in Parijs kwamen de 
wereldleiders niet verder dan boterzachte voornemens, die de komende 
decennia verdere invulling moeten krijgen. Maar als de weerberichten 
van de afgelopen weken één ding duidelijk maken, dan is het wel dat 
klimaatverandering niet begint in 2030 of 2050. Het is al in volle gang. 
JAAP TIELBEKE 
BEELD MILO

In het nieuws

Klimaatverandering is al in volle gang 
Zelfs al zouden 
we morgen 
stoppen 
met fossiele 
brandstoffen, 
dan nog blijft 
de aarde 
opwarmen
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Antwerpen wil geen Europese 
drugshoofdstad meer zijn

Antwerpen – Ze is de cocaïnehoofd-
stad van Europa. In het rioolwater 
zitten meer coke-resten dan in Lon-
den of Parijs, steden die vele malen 
groter zijn dan Antwerpen met haar 

520.504 inwoners. De helft van alle cocaïne die 
in Europa in beslag wordt genomen wordt in de 
haven van Antwerpen onderschept. In 2017 ging 
het om meer dan 41 ton. Straatwaarde: mini-
maal 1,55 miljard euro.

De Belgische regering start daarom met het 
Stroomplan, maatregelen om de drugshandel in 
te dammen. Havenpersoneel zal onder andere 
gescreend gaan worden door de Staatsveilig-
heid, zoals nu gebeurt in bijvoorbeeld kerncen-
trales en luchthavens. Ook komt er een Joint 
Task Force, een team van tachtig man dat ope-
raties van drugsbendes moet gaan verstoren, 
bijvoorbeeld door invoerlijnen plat te gooien en 
criminele geldstromen droog te leggen.

Maar staatssecretaris voor Bestrijding van de 
Sociale Fraude, Privacy en Noordzee Philippe 
De Backer wil nog een stapje verder en – naar 
Nederlands voorbeeld – ‘onder mijningsteams’ 
oprichten. De huidige screening van speci-
fiek dokwerkers wordt dan fors uitgebreid. Nu 
moeten die alleen een bewijs van goed gedrag 
overleggen en een test doen om in de haven te 

mogen werken, De Backer wil speciale teams die 
de arbeiders constant in de gaten gaan houden.

Dokwerkers, onder wie Ivan Geerts, zijn 
woest over het plan. ‘Wij worden weer zwart 
gemaakt’, moppert Geerts. ‘Een op de drie 
havenmedewerkers die gepakt worden voor 
drugshandel zijn dokwerkers. Waarom wil De 
Backer chauffeurs of bedienden niet permanent 
controleren?’ Ook de vakbond is niet over het 
plan te spreken. ‘In de Antwerpse haven lopen 
elke dag 130.000 mensen rond, waarvan 7.000 
dokwerkers. De Backer vergeet al het overige 
havenpersoneel’, vindt Joris Kerkhofs, secreta-
ris van het Algemeen Christelijk Vakverbond, 
de grootste vakbond van België. Hij noemt het 
voorstel ‘typisch rechts’ en vermoedt dat de 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober de drijf-
veer achter zowel het Stroomplan als De Bac-
kers voorgestelde uitbreiding zijn. ‘De belofte 
was vijf jaar geleden dat de drugshandel fors zou 
afnemen en daar is niks van terechtgekomen.’

De bedragen die havenmedewerkers aange-
boden krijgen van drugsbendes zijn fors. Een 
kraanbestuurder kan 50.000 euro verdienen 
met het verplaatsen van een container naar een 
‘veilige’ plaats. Dat loopt op naar 100.000 euro 
als hij ook de drugs kan overladen. Een haven-
planner die doorgeeft waar een container pre-
cies staat krijgt minimaal 75.000 euro.
ESTHER MEERMAN

Netanyahu houdt van fascisten, 
racisten en neonazi’s

Jeruzalem – Al jaren geleden kreeg 
Geert Wilders een zwak voor de 
Israëlische premier Benjamin ‘Bibi’ 
Netanyahu. Tegenwoordig deelt hij 
die devotie met een stoet populis-

ten, blanke nationalisten en twittertrollen, de 
een nog racistischer en xenofober dan de ander. 
Dat het vaak ook antisemieten zijn is voor Bibi 
geen probleem. Want iedere bondgenoot tegen 
het ‘hypocriete oude Europa’, dat hem voortdu-
rend kapittelt over de bezetting, illegale neder-
zettingen en mensenrechtenschendingen, is 
welkom, neofascisten en antisemieten incluis.

Zoals premier Begin destijds aan de antisemi-
tische junta van Argentinië allerlei oorlogstuig 
leverde, zo verkoopt de huidige Israëlische rege-
ring wapens aan het neonazistische Oekraïense 
Azov-bataljon. Een grote fan van Netanyahu is 
Trumps voormalige ideologische goeroe Steve 
Bannon, een antisemiet die nu ook in Europa 
zijn extremistische ideeën wil laten gedijen. Een 
andere acoliet is Italië’s sterke man, minister 
van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Deze 
xenofoob begon in 2016 zijn politieke carrière 
met een pelgrimage naar Israël, een ‘rolmodel 
voor veiligheid en antiterrorismebeleid’.

Alternative für Deutschland heeft een anti-
semitische en neonazistische bloedgroep, maar 
staat toch pal achter Israël, bewonderd als bol-
werk tegen islamistische terreur. AfD wil dat 
Merkel in het voetspoor van Trump Jeruzalem 
erkent als Israëls hoofdstad. De leiders van 
Polen, Tsjechië en Slowakije zijn geen vrienden 
van de democratie, maar wel van Netanyahu. 
Tot woede van veel joden heeft Bibi Polen vrij-
gesproken van iedere verantwoordelijkheid voor 
de holocaust. De Hongaarse premier Orbán, 
bekend om zijn allergie voor vluchtelingen en 
democratie, is door hem in juli met alle egards 
ontvangen. Dat Orbán de loftrompet stak over 
de vroegere regent van Hongarije, Hitlers bond-
genoot Miklós Horthy, en dat hij met een anti-
semitische campagne de Hongaarse joden de 
stuipen op het lijf heeft gejaagd, ziet Netanyahu 
door de vingers. Ze delen immers hun afkeer van 
immigranten en van George Soros, de joodse 
Hongaars-Amerikaanse financier van democra-
tische projecten. 

Netanyahu’s populariteit bij extreem-rechts 
is nog gegroeid door een net aangenomen wet 
die Israël uitroept tot de natiestaat van het 
joodse volk en de Arabische Israëliërs tot twee-
derangsburgers degradeert. ‘Ik schaam me Isra-
eliër te zijn’, zei dirigent Daniel Barenboim over 
deze ‘racistische wet’. Anderen juichen. Volgens 
Richard Spencer, een van Amerika’s leidende 
white supremacists, is Israël met deze wet het 
model geworden voor een etnisch blanke staat.
JAN VAN DER PUTTEN
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Wat de EU volgens de Britten 
kan leren van Julius Caesar

Londen – ‘Er zijn veertig tempels 
in Pompeï. Eén op de tien is door 
een storm verwoest. Hoeveel staan 
er nog?’ en: ‘De tempel van Venus 
telt 36 bewakers. Eén op de negen 

is met lunchpauze. Hoeveel staan er op wacht?’ 
Deze vragen zag ik in het wiskundeboekje van 
mijn zoontje van negen staan. Met de antwoor-
den moesten ze een Romeinse code kraken, een 
plaats openbarend die op het punt stond te wor-
den ingelijfd bij het Romeinse Rijk, Pomport.

Het typeert de interesse die op het eiland 
heerst voor de Romeinen – en de Grieken. Op 
de universiteiten geldt het bestuderen van de 
klassieken, The Greats, als het hoogste. Toen 
Boris Johnson eens werd gevraagd of hij niet 
jaloers is op zijn oude studievriend David Came-
ron omdat deze met lof was afgestudeerd aan 
Oxford zei de classicus met speelse minachting: 
‘Dat zou ik zijn geweest ware het niet dat hij ppe 
(Philosophy, Politics & Economics) studeerde.’

Toen Johnson twee jaar geleden door Michael 
Gove in de rug werd gestoken, werd dan ook 
meteen een vergelijking getrokken met het 

Weer meer vrijhandel: dat is wat er 
onder de streep overblijft na een paar 
weken van wild economisch nieuws. 
Voor een argeloze toeschouwer moet 
het hebben geleken alsof de wereld 
ontsnapte aan een economische 
Apocalyps, want als het over interna-
tionale handel gaat, zijn de oorlogs-
metaforen nooit ver weg. Na twee 
decennia van groeiende vrijhandel 
dreigen nu handelsoorlogen (lees: het 
heffen van invoerbelasting op som-
mige producten) tussen de Verenigde 
Staten en respectievelijk de Europese 
Unie, Mexico, China, Canada en het 
volgende land waarvan president 
Trump besluit dat het de VS al jaren 
leegzuigt.

Maar alle dreigende berichten ten 
spijt is er de afgelopen twee weken 
een nieuw vrijhandelsakkoord geslo-
ten tussen de EU en Japan (kazen en 
wijn in ruil voor auto’s), tussen de 
VS en de EU (soja en schaliegas in 
ruil voor niets) en heeft China er een 
voorgesteld aan de EU. Er mogen dan 
allerlei handelsoorlogen dreigen, maar 
voorlopig lijkt het nog steeds alsof er 
maar één richting en één overtuiging 

bestaat wat internationale handel 
betreft: meer, meer, meer. Trump zelf 
vatte het (na zijn akkoord met EU-
vertegenwoordiger Juncker) samen in 
een tweet: ‘We zijn allemaal gelovers 
in geen tarieven, geen barrières en 
geen subsidies.’ (Een duidelijke leugen, 
uiteraard, maar dat levert inmiddels 
niet eens meer milde verbazing op.)

Wat vreemd is aan dit moment is 
niet alleen dat de grote economieën 
(netto genomen) wéér verder bewe-
gen richting vrijhandel, maar ook dat 
dit moment geen aanleiding vormt 
voor een fundamentele discussie 
over wat voor soort internationale 
handel, en wat voor internationale 
economie, wij en anderen nu eigenlijk 
willen. Het lijkt een stuk makkelijker 
voor alle economen en functionaris-
sen om erop te wijzen wat Trump 
allemaal niet begrijpt van economie 
dan helder uit te spreken welk doel 
internationale handel moet dienen en 
welke regels daarbij horen. Econoom 
Dani Rodrik stelt het al een decennium 
lang voor: ophouden om economische 
globalisering voor te stellen als een 
anonieme natuurkracht in plaats van 

iets dat mensen afspreken en doen, 
en aangeven welke handelsregels we 
willen en waarom. De Australische 
minister van Staatsfinanciën, Scott 
Morrison, is een van de weinigen die 
daar nu voor pleiten. Internationale 
handel, zoals die nu is georganiseerd 
onder de Wereldhandelsorganisatie, 
‘heeft gefaald’, stelde Morrison. Hij wil 
Trumps handelsprovocaties aangrij-
pen voor een brede discussie.

De ‘deal’ tussen de EU en Trump 
vormt ook een goede aanleiding. Het 
is een legitieme vraag: waarom willen 

we eigenlijk 
Duitse auto-
export naar de VS 
op peil houden 
door schaliegas, 
the new frontier 
van fossiele 
brandstoffen, te 
importeren van 
een ander conti-
nent? Die vraag 

wordt extra pregnant nu de aarde 
afgelopen week zijn ‘overschotdag’ is 
gepasseerd. Earth Overshoot Day is 
de datum elk jaar waarop wereldwijd, 
gerekend vanaf 1 januari, de hoeveel-
heid natuurlijke hulpbronnen is ver-
bruikt die de aarde in één jaar kan aan-
vullen. De datum, jaarlijks berekend 
door het Global Footprint Network, 
heeft een sterk pr-gehalte. Van alles 
wordt bij elkaar geveegd, zoals bossen, 

vis, aardolie en grondwater, en daar 
rolt één fictieve datum uit. Maar net 
als de even fictieve Doomsday Clock, 
die aangeeft hoeveel ‘minuten’ we van 
een atoomoorlog verwijderd zijn, reikt 
het een breed publiek een metafoor 
aan om een ingewikkeld probleem te 
visualiseren.

Dit jaar ligt Earth Overshoot Day op 
1 augustus, de vroegste datum ooit. 
De rest van het jaar teren we in op de 
hulpbronnen van de toekomst. Begin 
jaren zeventig lag Earth Overshoot 
Day nog na de Kerst, maar sindsdien 
is de dag steeds eerder komen te 
liggen. Economische crises schoven 
de datum terug (die van 2007 schoof 
de datum vijf dagen naar achteren), 
maar alleen tijdelijk. Vooral na 2000 
ging het snel. Volgend jaar valt de 
dag waarschijnlijk in juli; we gaan 
dan richting een wereld waarin we 
het dubbele gebruiken van wat kan 
worden aangevuld.

Nu Earth Overshoot Day op een 
moment van zoveel onrust over 
wereldhandel valt, liggen de vragen 
voor de hand: wat willen we dat inter-
nationale handel voor ons doet en hoe 
passen onze visie op de toekomst en 
de hulpbronnen van de wereld daar-
bij? Als Trumps geschud aan de boom 
ergens goed voor kan zijn, is het een 
breed gesprek over die vragen. Beter 
dan opluchting als de antwoorden van 
gisteren worden gegeven.

Buitenland
Rutger van der Hoeven
De antwoorden van gisteren

Trumps 
 leugen 
wekt niet 
eens meer 
milde 
 verbazing
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Ghanezen doneren tien procent 
van hun loon aan de kerk

Accra – Het is zondag, Accra oogt 
verlaten. De rust is welkom in de 
Ghanese metropool, die de ove-
rige zes dagen haast uit zijn voegen 
barst. Toch is het niet helemaal stil, 

want met gemiddeld tien kerken per vierkante 
kilometer, volgepakt met honderden mensen die 
hun stem schor zingen voor de Almachtige, is er 
geen ontkomen aan de opzwepende muziek.

De Hope City Church, een kerk in een hip 
jasje, is geen uitzondering. Het is er broeierig 
warm en de honderden mensen zitten klam 
tegen elkaar aangekropen. Als de dienst begint, 
stapt een complete band met drie vocalisten het 
podium op en brengt de popvariant van ver-
schillende hymnes ten gehore. Achter hen, op 
groot scherm, verschijnt de tekst van de num-
mers wat van het geheel een soort karaokeshow 
maakt. In de anderhalf uur durende dienst ligt 
een grote nadruk op het maken van een ‘droom-
offer’. Van iedereen wordt een extra donatie ver-
wacht, bovenop de tien procent van hun loon, 
die de kerkgangers – volgens een gewiekste 
lezing van de bijbel – al afstaan. Als een soort 
spelshow wordt het opgehaalde bedrag bekend 
gemaakt. In koeienletters verschijnt op het 
scherm dat in de afgelopen twee weken omge-
rekend ruim 30.000 euro is gedoneerd. Luid 
gejoel en vreugde breekt uit in de zaal, want 
iedereen wil onderdeel zijn van een welvarende 

Nieuw energieplan voor Puerto 
Rico verwart de Republikeinen

New York – Het is nu bijna een 
jaar geleden dat Hurricane Maria 
huishield in Puerto Rico – geen 
volwaardige staat maar wel ‘eigen-
dom’ van de Verenigde Staten – 

maar het elektriciteitsnetwerk op het eiland is 
nog altijd niet op pre-Maria-niveau. Het Ame-
rikaanse ministerie van Energie ziet dit als een 
ideale gelegenheid om het eiland voortaan deels 
via hernieuwbare energie van elektriciteit te 
voorzien. Het oude systeem dreef op olie, gas 
en kolen, fossiele grondstoffen die het eiland 
zelf niet voortbrengt en dus moet importeren. 
Wind en zon zijn daarentegen volop voorhan-
den en behalve goedkoper ook milieuvrien-
delijker. Minister van Energie Rick Perry, een 
klimaatontkenner en als gouverneur van Texas 
(2000-2015) zeker geen vijand van de fossiele 
industrie, steunt het plan zelfs.

In een hoorzitting afgelopen week in het Huis 
van Afgevaardigden stuitte het energieplan van 
het ministerie echter op onbegrip onder Repu-
blikeinse afgevaardigden. ‘Wind en zon zijn de 
duurste methoden om elektriciteit te genereren’, 
zei bijvoorbeeld Tom McClintock uit Californië. 
‘Waarom richten we ons niet op veel goedko-
pere, conventionele elektriciteitsvoorziening?’

Staatssecretaris van Energie Bruce Walker 
legde geduldig uit dat zon en wind juist wel 

goedkoper zijn voor Puerto Rico. Zijn redenatie 
in het kort: zonnepanelen op daken installeren 
lijkt duur, maar de kosten daarvan vallen in 
het niet bij het aanleggen van pijpleidingen om 
daardoor geïmporteerde fossiele brandstoffen te 
transporteren. McClintock, die volgens het Cen-
ter for Responsive Politics sinds 1991 voor zijn 
politieke campagnes 208.100 dollar heeft ont-
vangen van de olie- en gassector, wilde het sim-
pelweg niet horen: ‘Waarom benaderen we dit 
niet puur op basis van economische argumenten 
in plaats van op politieke argumenten?’

McClintock was zeker niet de enige verwarde 
Republikein. Doug LaMalfa, uit dezelfde staat, 
benadrukte dat de VS volop aardgas exporte-
ren naar Europa en andere landen. ‘Het eiland 
is veel dichterbij dan die gebieden, dus waarom 
zou het niet ook voor Puerto Rico economisch 
opportuun zijn dat te doen?’ LaMalfa ontving 
sinds 2011 een kleine honderdduizend dollar 
van de olie- en gassector. Rob Bishop, de Repu-
blikeinse voorzitter van het Natural Resources 
Committee in het Huis, deed ook nog een duit 
in het zakje, hoewel niet helemaal duidelijk was 
wat hij bedoelde. Wellicht was het gewoon een 
mooi moment om anti-overheidsentiment te 
ventileren. ‘Ik kom uit Utah en ik begrijp hoe het 
is als de federale overheid andermans eigendom 
controleert.’ Sinds 2001 heeft Bishop 452.866 
dollar van de olie- en gassector ontvangen.
MARS VAN GRUNSVEN

verraad van Julius Caesar. De schaduw van de 
tiran valt nog steeds over het eiland dat hij twee 
keer is binnengevallen. Dat komt mede door-
dat Shakespeare’s Julius Caesar nog regelmatig 
wordt opgevoerd, zoals afgelopen voorjaar in 
het Londense Bridge Theatre, waar regisseur 
Nicholas Hytner de toeschouwers deel had laten 
uitmaken van de cast.

De uitvoering leidde tot overpeinzingen over 
de hedendaagse betekenis van Julius Caesar. In 
The Evening Standard waarschuwde commen-
tator Andrew Marr dat het stuk aantoont hoe 
de val van een machtswellusteling kan leiden 
tot een politiek vacuüm en sociale onrust, zoals 
Engeland na de val van Karel I zou meemaken, 
vier decennia na de dood van The Bard. Cae-
sar mag, meende Marr, dan wel een bruut zijn 
geweest die veel doden op zijn geweten had, het 
alternatief kan erger zijn.

Classicus Bijan Omrani ging nog een stapje 
verder en beweerde dat Caesar een grote bron 
van inspiratie zou moeten zijn voor de Euro-
pese Unie. De auteur van Caesar’s Footprints: 
Journeys to Roman Gaul schreef hoe succesvol 
Caesars annexatie en assimilatie van het heden-
daagse Frankrijk verliep. Volgens hem kunnen 
de eurocraten veel leren over de propaganda en 
daadkracht van de Romeinen, alsmede het ver-
spreiden van de Romeinse cultuur, democratie 
en identiteit.
PATRICK VAN IJZENDOORN
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Het bezoek van Juncker aan Trump 
vorige week ter afwending van een 
handelsoorlog had een onvermijdelijke 
framing. Bad guy versus good guy. 
Trump is onnozel, egoïstisch, leugen-
achtig, amoreel. Ik geef slechts de 
feiten. Geplaatst tegenover zo’n figuur 
werd Juncker geframed als de stem 
der rede, de integere elder statesman 
uit Europa die op het uur van de waar-
heid de wereldorde kwam redden. De 
wijze die de zot moest bewegen zijn 
destructieve plannen nog even uit te 
stellen. Het lukte en Juncker beze-
gelde het met een kus. 

Daarin schuilde een diepe ironie. 
Het zijn de Junckers van deze wereld 
die Trump in het zadel hielpen. De 
Clintons, Tony Blair, Wim Kok, Gerhard 
Schröder – al die Democraten, sociaal-
democraten en christen-democraten 
die het neoliberalisme omarmden en 
hier de Europese sociale orde onder-
mijnden. Juncker gaf van 1989 tot 
2009 leiding aan een belastingpara-
dijs waar witwassen en ontduiken tot 
bedrijfsmodel werden verheven. Van 

2005 tot 2013 was hij president van de 
Eurogroep, bijgenaamd ‘Mr. Euro’. De 
monstergroei van de financiële sector, 
de loonmatiging en deregulering van 
arbeidsmarkten, de vastgoed- en con-
sumptiebubbels na de introductie van 
de euro, de eurocrisis en de redding 
van de banken terwijl Zuid-Europa 
draconisch moest bezuinigen: hij was 
er bij, in het centrum van de macht. 
In een post-crisis Europa met hoge 
winsten maar stagnerende lonen 
en hoge schulden, met groeiende 
armoede en groeiende topsalarissen, 
pleitte hij voor verdere deregulering 
middels de kapitaalunie, zodat een 
nieuwe vastgoedbubbel de groei weer 
tijdelijk kan aanjagen. Waarmee we in 
het heden zijn beland, met Juncker als 
onze redder in nood.

De tragiek van het neoliberale 
tijdperk dat nu ten einde loopt, is dat 
de tegenkrachten die het opriep niet 
van links kwamen maar van rechts. 
Neoliberalen als Juncker hadden wel 
effectief beleid om banken, bedrijven 
en investeerders rijk te maken. Maar 
ze hebben geen plan voor de gevolgen 
ervan: de groeiende inkomenskloof, 
de tweedeling in de eurozone tussen 
noord en zuid, de culturele ontheem-
ding en sociale afbraak, de vlucht 
van kapitaal naar lagelonenlanden, 
de stroom van gelukzoekers uit 
lagelonenlanden. Wie dat probeerde 
te benoemen werd door neoliberale 

sociaal- en christen-democraten weg-
gezet als pessimist of populist. Gema-
tigd linkse denkers lieten zich door die 
zwijgplicht muilkorven. Toen het neoli-
berale systeem vastliep, waren er dus 
slechts ad hoc  oplossingen: Draghi’s 
‘whatever it takes’ in 2012, Merkels 
‘wir schaffen das’ in 2015, in 2016 de 
Turkije-deal, Junckers kus in 2018.

De kiezers zien het onvermogen 
tot strategisch denken en leider-
schap van neoliberale politici en hun 
desinteresse in de echte problemen. 
Ze stemmen dus voor de Vijf Sterren, 
Brexit en Trump. Die hebben ook geen 

plan voor de 
fall-out van het 
neoliberalisme, 
maar benoemen 
het onverschrok-
ken. Macron, 
Merkel, Rutte en 
Juncker moeten 
zich vervolgens 

schikken naar de nieuwe orde en gin-
gen soebatten in Washington. Tot hun 
schrik ontdekken ze nu dat Trump keer 
op keer de vinger op de zere plek weet 
te leggen en hun zorgvuldig gekoes-
terde ficties opblaast. 

Gisteren was het de Navo-solidari-
teit, die Trump bruut ontmaskerde als 
de hypocrisie van voor een dubbeltje 
op de eerste rij. Vandaag is het de 
handel, die na Trumps dreiging vooral 
om de belangen van de Duitse auto-

industrie blijkt te draaien. En morgen? 
Morgen, verwacht ik, zijn de centrale 
banken aan de beurt. Trump heeft 
Jerome Powell van het Federal Reserve 
System al geschoffeerd door twijfel 
over de laatste rentestijging te uiten. 
In het neoliberale verhaal zijn centrale 
banken de hoeders van de munt als 
slechte politici met hun vingers aan 
de geldkraan willen zitten. In werke-
lijkheid hebben de centrale bankiers 
hun ex-collega’s in de grootbanken 
en multinationals gered en verwend. 
Te vaak waren de ECB en het groot-
kapitaal twee handen op één buik. 
De onafhankelijkheid van centrale 
banken is het volgende verhaal dat 
gaat worden ontmaskerd als sprookje. 
Eigenlijk weten we het nu al. Maar 
blijkbaar hebben we een Trump nodig 
om het te erkennen. Onze eigen leiders 
volharden liever in de fictie.

Zo nemen we stukje bij beetje, met 
elke dreun van Trump, verder afscheid 
van het neoliberale wereldbeeld. Maar 
zonder overkoepelend verhaal kunnen 
we niet leven. De postneoliberale 
samenleving is dus hyperontvankelijk 
voor nieuwe verhalenvertellers. De 
narcist uit het Witte Huis heeft geen 
verhaal, dat beginnen zelfs zijn fans 
in te zien. Het is hoog tijd – zo’n twee 
decennia te laat – voor een alter-
natief. Juncker, Rutte en hun geest-
verwanten hebben in dit opzicht niets 
te bieden. Wie wel?

Economie
Dirk Bezemer
Bad guy versus 
bad guy

De  Junckers 
van deze 
wereld 
 hielpen 
Trump in 
het zadel 

kerk. Een lucratieve business dus, blijkt ook uit 
de bolides waarin kerkleiders zich voortbewe-
gen. Als gebedshuis hoef je namelijk geen belas-
ting af te dragen, terwijl het geld soms letterlijk 
aan de voeten van de priester wordt gegooid.

Uit een bezoek aan een minder hippe kerk 
blijkt dat priesters ook andere voordelen genie-
ten. Want wanneer kerkgangers een persoonlijk 
gesprek met de priester wensen, dienen er twee 
flessen drank te worden meegenomen. Eén als 
offer aan God en de andere is voor de kerkleider 
zelf, die ons als heus drankorgel dronken ont-
vangt. Verbijsterend en schokkend zijn ook de 
verhalen van vrouwelijke kerkgangers die raad 
zoeken bij hun kerk. Regelmatig wordt hun ver-
teld dat seks met de priester de enige manier is 
om boze geesten uit hun leven te verjagen.

Ondanks de misstanden en corruptie onder 
het gros van de Ghanese kerken blijft ruim 
zeventig procent van de bevolking maandelijks 
geld doneren zonder kritische vragen te stellen. 
Want in het streng gelovige West-Afrikaanse 
land zijn rijkdom en welvaart nog steeds onlos-
makelijk verbonden met het christendom – en 
daar maken de priesters handig misbruik van.
DAAF BORREN
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HET IS ALSOF zijn vaderland hem heeft uit-
gebraakt. Voet zetten in Pakistan kan hij waar-
schijnlijk nooit meer. Hij kan zelfs niet meer met 
landgenoten op de foto. Dat ervoer hij onlangs 
nog in Brussel met een groep Pakistaanse 
journalisten en activisten. ‘Er werd een selfie 
gemaakt. Voordat er werd afgedrukt was het 
van: “Sorry, Waqass, kun je opzij gaan?” Als ze 
met mij op een foto staan die via sociale media 
wordt verspreid lopen ze groot gevaar.’

Maar Ahmad Waqass Goraya (34) laat zich 
niet het zwijgen opleggen. Hij woont in Rot-
terdam, met zijn vrouw Mesha en hun zoontje 
Arastoo, die is vernoemd naar Aristoteles. Van-
uit hun kleine woning heeft hij de Pakistaanse 
parlementsverkiezingen gevolgd die woensdag 
25 juli plaatsvonden. Hij heeft weinig vertrou-
wen in de nieuwe burgerregering die momenteel 
wordt gevormd. ‘Pakistan is een schijndemocra-
tie. De generaals hebben een zachte staatsgreep 
uitgevoerd.’

Sinds Pakistan in 1947 werd opgericht heb-
ben de militairen het land via verscheidene 
coups voor bijna de helft van de tijd geregeerd. 
Ze zullen echter volgens Goraya niet zo snel 
meer openlijk de macht grijpen, zoals ze eerder 
deden, want dan stoppen de VS met het over-
maken van de honderden miljoenen dollars per 
jaar aan militaire hulp. ‘Maar achter de scher-
men proberen ze de touwtjes in handen te hou-
den. Met intimidatie van activisten, journalisten 
en rechters.’

Er is in Nederland maar weinig diepgaande 
kennis over de complexe Pakistaanse samen-
leving, met zijn patronagenetwerken, zijn semi-
autonome grensgebieden en zijn dubbelzinnige 
omgang met het islamistische gedachtegoed 
en de extremistische strijdgroepen die daaruit 
voortkomen. Verkiezingen in dat mysterieuze 
land zullen dus niet snel voorpaginanieuws zijn.

Maar, meent Goraya, de koers die Pakistan 
vaart is van groot belang voor het Westen. ‘Of 
het Westen het wil of niet, het is afhankelijk van 
Pakistan bij de bestrijding van islamitisch terro-
risme. Er zijn tientallen jihadistische groeperin-
gen actief. Sommige vechten vooral in Afghani-

Afgelopen week 
vonden in Pakistan 
parlementsverkiezingen 
plaats. Ahmad Waqass 
Goraya, persona non 
grata in zijn thuisland, 
blijft ook vanuit 
Rotterdam de Pakistaanse 
schijndemocratie 
bestrijden. 

door Joeri Boom
beeld Peter de Krom

Pakistaanse politiek

Waar het leger 
een staat heeft 

Ahmad Waqass Goraya – ‘De generaals hebben 
een zachte staatsgreep uitgevoerd’
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stan, andere vechten juist tegen de Pakistaanse 
staat en het Pakistaanse leger. Weer andere 
willen de jihad exporteren naar het Westen.’ 
Ook Islamitische Staat is in Pakistan actief. De 
beweging pleegde aanslagen ten koste van bijna 
tweehonderd doden in de aanloop naar de ver-
kiezingen en op de verkiezingsdag zelf.

GORAYA KWAM IN 2007 naar Nederland voor 
zijn studie. Nu werkt hij als IT’er. Zijn vrouw 
Mesha werkt aan haar proefschrift bij de afde-
ling Oncologie van het Erasmus-ziekenhuis. 
Ze serveert thee met melk en desgewenst veel 
suiker. Ze waarschuwt wel: hoewel de theezak-
jes rechtstreeks uit Pakistan komen, kan dit 
brouwsel niet tippen aan de masala wali chai, 
vol pittige kruiden, zoals die wordt bereid door 
de beroemde chai wala’s (‘theemannen’) van 
Lahore.

Die sprookjesachtige miljoenenstad in het 
Pakistaanse deel van de Punjab is de thuis haven 
van Waqass. Hij vreest dat hij er nooit meer zal 
kunnen komen. Er zijn geruchten verspreid, 
zowel online als door tv-presentatoren, dat hij 
blasfemie zou hebben gepleegd op internet. 
Pakistan heeft de strengste blasfemiewetten 
van alle islamitische landen, met onder meer de 
doodstraf als sanctie. In het openbaar beschul-
digd worden van blasfemie (zoals bijvoorbeeld 
door het beledigen van de islam of de profeet) 
is levensgevaarlijk. De afgelopen jaren werden 
meer dan zestig mensen vermoord op grond 
van ongefundeerde aantijgingen. Vorig jaar nog 
werd een student door medestudenten gelyncht 
op grond van valse blasfemiegeruchten.

Inmiddels heeft een rechtbank in Islamabad 
geoordeeld dat er in Goraya’s geval geen aanwij-
zingen zijn voor blasfemie. ‘Mensen onthouden 
alleen de beschuldigingen. Ik kan verscheurd 
worden door een woedende menigte als ik mijn 
gezicht vertoon in Pakistan’, zegt hij, terwijl 
Arastoo (4) met een vervaarlijk uitziende speel-
goeddinosaurus op zijn schoot kruipt. ‘Iedereen 
die lachend met mij wordt gezien op foto’s loopt 
gevaar.’

Goraya heeft sowieso geluk dat hij nog leeft. 
Toen hij in januari Pakistan bezocht, ironisch 
genoeg om de terugkeer van zijn gezin naar 
hun vaderland voor te bereiden, werd hij ont-
voerd. Niet door moslim-extremisten, maar 
door het leger. Hij werd vastgehouden in een 
van de black sites: gevangenissen die officieel 
niet bestaan (maar vaak wel bekend zijn bij het 
publiek) en worden gebruikt door de gevreesde 
militaire inlichtingendienst van Pakistan: de 
Inter-Services Intelligence (isi). De ontvoering 
gebeurde openlijk, op klaarlichte dag, midden in 
de drukte van Lahore. De reden: een populaire 
Facebook-pagina waarop Goraya met een groep 
gelijkgestemden actief was en waarop open-
lijk kritiek werd geuit op het leger. In dezelfde 
perio de werden nog vier ‘liberale bloggers’ 
(zoals ze inmiddels bekend staan in de media) 
ontvoerd. 

‘We werden dagenlang gemarteld. We wer-
den continu geslagen en we moesten twintig uur 

per dag stijf rechtop staan.’ Hij toont wonden op 
zijn enkel: ontstekingen als gevolg van de meta-
len banden waarmee hij aan de muur was geke-
tend. Hij kreeg harde klappen op zijn rechteroor 
waardoor zijn trommelvlies scheurde. Hij zegt 
zeker te weten dat het de isi was. ‘We konden 
soms hun gesprekken horen en hun ondervra-
gingstechnieken zijn bekend. Er zijn de laatste 
tijd meer journalisten en activisten door hen 
ontvoerd.’ Het leger en de regering ontkennen 
elke betrokkenheid bij de ontvoeringen.

Na een week stopten de martelingen. Een van 
de andere ontvoerden had een broer die werkt 
voor de bbc. ‘Hij zorgde ervoor dat onze ontvoe-
ring steeds in het nieuws bleef. We denken dat 
ze ons daarom uiteindelijk hebben vrijgelaten. 
Maar om ons alsnog het zwijgen op te leggen is 
vlak voor onze vrijlating het blasfemiegerucht 
verspreid, over ons alle vijf.’

DE PARLEMENTSVERKIEZINGEN verliepen zoals 
Goraya had verwacht: rommelig en meer dan 
ooit omgeven door beschuldigingen van fraude. 
Ze werden gewonnen door de cricketlegende 
Imran Khan en zijn Pakistaanse Beweging voor 
Gerechtigheid (pti). Khan maakte zich in Paki-
stan onsterfelijk door in 1992 als aanvoerder van 
het nationale cricketteam de voormalige koloni-
sator Engeland te verslaan in de finale van het 
wereldkampioenschap. Al twintig jaar probeert 
hij aan de macht te komen met een hervor-
mingsagenda. Khan zegt te willen strijden tegen 
corruptie, een islamitische welvaartsstaat te wil-
len opbouwen en de banden met erfvijand India 
te willen aanhalen. Tegelijkertijd is hij fel gekant 
tegen de drone-aanvallen van de VS op Paki-
staans territorium en heeft hij zich positief uit-
gelaten over de blasfemiewetten en de strijd van 
de Taliban in Afghanistan. Analisten menen dat 
de Afghaanse Taliban worden geholpen door de 
isi, die een grote rol speelde bij hun oprichting.

Volgens Goraya hebben de militairen ervoor 
gezorgd dat Imran Khan kon winnen. Daarvoor 
is weinig hard bewijs, maar de meeste interna-

tionaal georiënteerde media denken er net zo 
over als Goraya. The Economist bijvoorbeeld, 
doorgaans goed op de hoogte, spreekt onom-
wonden van een ‘overwinning met steun van 
het leger’. Dat Imran Khan geen absolute meer-
derheid heeft gehaald is in het voordeel van de 
generaals, aldus het weekblad: ‘Het is de ideale 
uitkomst voor de militairen: een plooibare lei-
der en een minderheidskabinet dat niet veel 
macht zal hebben.’

De laatste jaren heeft het leger, dat de con-
trole heeft over Pakistans kernwapens, zijn posi-
tie kunnen verstevigen door de offensieven die 

het op verzoek van de burgerregering – en met 
Amerikaans geld – uitvoerde in de Pathaanse 
stammengebieden aan de Afghaanse grens. Die 
waren gericht tegen islamistische terreurgroe-
pen, die vaak voor het gemak worden aangeduid 
als ‘Pakistaanse Taliban’, hoewel ze vaak weinig 
met elkaar hebben uit te staan.

Goraya heeft in zijn Twitter-profiel als zijn 
locatie vermeld: ‘Military Occupied Pakistan’. 
‘Zo voelt het echt. We hebben een gezegde: 
“Normale staten hebben een leger, maar het 
Pakistaanse leger heeft een staat.” De militai-
ren souperen een enorm deel van het staats-
budget op en controleren het buitenlandse 
beleid. Ze beheren onze grondstoffen, ze hebben 
suiker fabrieken, onroerend goed, golfbanen en 
enorme lappen grond. Het leger leidt het groot-
ste zakenimperium van Pakistan, geregistreerd 
als een goed doel: The Army Welfare Trust. Dus 
er wordt geen belasting betaald. Dat imperium 
willen ze koste wat het kost behouden, vandaar 
de inmenging achter de schermen en het marte-
len van criticasters.’

Goraya is ervan overtuigd dat het Westen de 
verkeerde kaart speelt door de militairen te blij-
ven financieren wegens de strijd in Afghanistan. 
‘Het is pure chantage. Zolang ze geld krijgen zul-
len ze er juist voor zorgen dat de oorlog in Afgha-
nistan doorgaat, want dan blijft het Westen 
betalen. Boze bewoners van de stammengebie-
den zeggen nu openlijk dat Afghaanse Taliban-
eenheden opereren vanaf militair gecontroleerd 
gebied. Die mensen zien dat gewoon onder hun 
neus gebeuren.’ Hij weet uit eigen ervaring dat 
het leger ook extremistische groepen steunt die 
vechten tegen India, voor de aansluiting van 
Kasjmir bij Pakistan. ‘Die hebben vaak banden 
met al-Qaeda. De trainingskampen zijn geen 
fabeltje, ze bestaan. Klasgenoten van me werden 
er opgeleid voor de jihad tegen India.’

Goraya oogt vitaal en heeft naar eigen zeg-
gen geen psychische klachten overgehouden 
aan de martelingen. ‘Al besef ik dat dat nog kan 
komen. Ik had het geluk dat ik terug kon keren 
naar een veilig bestaan in Nederland.’ Hij is in 
Rotterdam relatief veilig volgens de politie. De 
straat waar het gezin Goraya woont is druk, ook 
’s avonds. Er patrouilleert regelmatig politie. En 
Goraya geniet inmiddels bekendheid in kringen 
van journalisten, activisten en politici binnen en 
buiten Nederland. Hij hoopt dat die ‘heel veel 
herrie’ zullen maken, mocht hij ooit weer ver-
dwijnen. ‘De martelingen beginnen meestal al 
na enkele uren, dus je moet heel snel zijn.’ Maar 
hij is voorzichtig. Bijeenkomsten met Pakista-
nen uit de diaspora mijdt hij en hij houdt goed 
in de gaten of hij wordt geobserveerd.

Misschien wel het belangrijkste, zegt hij, 
is dat hij geen eenzame strijder is. ‘Er zijn vele 
Pakistanen zoals ik, verspreid over de wereld.’ 
Zijn kritische berichten worden tienduizenden 
keren per maand ge-retweet. ‘Zolang we niet 
vanuit Pakistan opereren kunnen ze ons weinig 
maken. Wij verzwakken het antidemocratische 
systeem van binnenuit en we zullen nooit stop-
pen.’

‘Ik kan verscheurd worden 
door een woedende menigte 
als ik mijn gezicht vertoon 
in Pakistan’
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JOZIAS VAN AARTSEN (VVD) zit in de Amster-
damse raadszaal. Het is 22 februari en hij is al 
bijna tweeënhalve maand onderweg als waar-
nemend burgemeester. Over een paar weken 
vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats 
en daarna zal er een nieuw college worden 
gevormd. Hij luistert naar een van de inspre-
kers, Annabel Nanninga, de lijsttrekker van 
Forum voor Democratie (FvD) die momenteel 
campagne voert om in de raad te komen. ‘Deze 
rapportages schieten te kort’, zegt de politica in 
spe. ‘Ze brengen geen duidelijkheid over sleutel-
figuren die met een dubbele loyaliteit opereren. 
Hun ontsporingen blijven in dit rapport onbe-
sproken vanwege hun privacybelangen, een 
doofpot van jewelste!’

Nanninga doelt op de onderzoeken naar 
het functioneren van de Amsterdamse afde-
ling Radicalisering en Polarisatie en de directie 
Openbare Orde en Veiligheid (oov), waarover 
de raad vandaag vergadert. Sinds de zomer is er 

veel rumoer rond het radicaliseringsbeleid van 
de hoofdstad. Dit heeft vooral te maken met het 
strafontslag van ambtenaar Saadia ait-Taleb, dat 
haar werd opgelegd omdat ze verdacht wordt 
van plichtsverzuim en belangenverstrengeling. 
Ze had onder meer opdrachten gegund aan een 
vriend zonder dit met haar manager te delen, 
waardoor tonnen aan belastinggeld verkeerd 
zouden zijn besteed. In zijn allerlaatste raads-
debat beloofde wijlen burgemeester Eberhard 
van der Laan (pvda) een onderzoek naar het 
‘team radicalisering’ en de directie oov.

In het debat met Van Aartsen schreeuwen de 
raadsleden moord en brand. ‘De analyse van de 
oorzaak van radicalisering schiet ernstig te kort. 
Men had te weinig oog voor de rol van de radi-
cale islamitische ideologie’, zegt cda-raadslid 
Diederik Boomsma, die hamert op de opkomst 
van het salafisme. Eerder noemde de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding het sala-
fisme een ‘ultraorthodoxe’ islamitische stroming 

Na het tijdperk-Van 
der Laan liet Jozias van 
Aartsen voorzichtig een 
andere wind door de 
hoofdstad waaien. Een 
klassieke liberaal, die 
op diplomatieke wijze 
een nieuwe koers voer 
en uitgesproken ideeën 
had over salafisme en 
drugscriminaliteit.

door Kemal Rijken

Het interregnum van Van Aartsen

De waarnemer
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12 juli, Jozias van 
Aartsen neemt afscheid 
van Amsterdam
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die op gespannen voet staat met de Nederlandse 
rechtsstaat. Volgens Boomsma is het salafisme 
niet per se gewelddadig, maar ‘kan het wel een 
voedingsbodem vormen voor radicalisering, 
waarbij de stap tot het daadwerkelijk overgaan 
tot geweld toch steeds kleiner wordt’. Boomsma: 
‘We hebben al gezien hoe salafistische organisa-
ties invloed proberen te krijgen op moskeeën in 
de stad. Hoe gaan we daarmee om?’

Van Aartsen luistert aandachtig. Hij zit iets 
achterover, schrijft wat mee en leunt met zijn 
gezicht op zijn linkerhand. In zijn beantwoor-
ding is hij duidelijk. ‘Het continu hameren op 
het gevaar van salafisme – en dan bedoel ik niet 
wanneer het wordt uitgelegd als radicalisme 
of radicaal jihadisme, maar als een orthodoxe 
stroming – moet dat? In het gros van de geval-
len zijn mensen in meer orthodoxe moskeeën 
helemaal niet geneigd tot radicale daden’, zegt 
Van Aartsen, die benadrukt dat de focus op dit 
onderdeel van de islam het debat ‘vervuilt’.

Hij vindt dat mensen niet telkens naar dezelfde 
moskeeën moeten wijzen en haalt de omstreden 
as-Soennah-moskee in Den Haag als voorbeeld 
aan, waarmee hij als Haagse burgemeester een 
samenwerkingsverband opbouwde. ‘Vooral jon-
geren vinden houvast in dit soort gebedshuizen. 
Dat moeten we accepteren en daarom moeten 
we hen de hand reiken.’ Boomsma is verbaasd 
en teleurgesteld. In december had hij nog zo’n 
goed kennismakingsgesprek met Van Aartsen 
gevoerd, waarin hij al had gevraagd om met een 
visie op het salafisme te komen. Die was immers 
reeds door Van der Laan beloofd. Voor Boom-
sma is het onbegrijpelijk dat een vvd’er nu lijkt 
voor te stellen het salafisme te omarmen. Later 
vraagt de gemeenteraad of Van Aartsen voor zijn 
vertrek in juli met een nieuwe visie komt op het 
Amsterdamse radicaliseringsbeleid.

Op 21 juni presenteert Van Aartsen de 
beloofde visietekst, waarin hij oppert dat de 
gemeente een band moet aangaan met salafis-
tische organisaties. Met hen in gesprek blijven, 
dat is het beste om afdwalen te voorkomen. 
‘Een pragmatische benadering in de omgang 
met religieuze organisaties biedt méér moge-
lijkheden voor structurele samenwerking met 
genoemde organisaties’, schrijft hij. Het gaat 
niet alleen om het bestrijden van radicalisering, 
maar om een welwillende houding tegenover 
orthodoxe moslimorganisaties. De fracties van 
het cda, de Partij voor de Ouderen, nieuwkomer 
FvD en zijn eigen vvd krijgen een rolberoerte na 
het lezen van de nota. Dit was niet hun bedoe-
ling toen ze vroegen om een nieuwe visie.

Vooral de vvd valt de houding van Van Aart-
sen zwaar. In de praktijk blijkt de fractie een 
stuk rechtser te zijn dan haar partijgenoot, die 
zich opstelt als een klassieke liberaal. Waar de 
vvd een harde, rechtse koers vaart op het gebied 
van integratie, immigratie en veiligheid is het 
Van Aartsen die benadrukt dat een dialoog met 
conservatieve moslims nodig is. ‘Iedereen die 
mij een beetje heeft gevolgd, zou op z’n best 
moeten weten wat ze met mij binnenhalen’, zegt 
hij later, maar tussen Van Aartsen en de vvd’ers 
in de raadszaal zal nooit echte chemie ontstaan.

VAN AARTSENS VISIE TOONT grote overeen-
komsten met die van Job Cohen, burgemeester 
tussen 2001 en 2010. Na de moord op Theo van 
Gogh (2004) kreeg hij te maken met oplopende 
spanningen tussen moslims en niet-moslims in 
de stad en in plaats van de confrontatie te zoe-
ken koos Cohen voor een dialoog tussen groe-
pen. ‘De boel bij elkaar houden’, noemde hij 
het, maar door anderen werd het vaak geksche-
rend ‘thee drinken’ genoemd. Met name rechts 
Nederland had grote kritiek op de Amsterdamse 
burgemeester die door ‘moslims te knuffelen’ 
voorbij zou gaan aan de uitwassen van de islam. 
Toch werkte de aanpak van Cohen, want door 
de voortgaande dialoog daalden de spanningen 
tussen bevolkingsgroepen.

Eveneens werd een netwerk van sleutelfigu-
ren opgezet, die in contact stonden met scholen, 
moskeeën, ouders, agenten, buurtwerkers en 

straatcoaches. Jarenlang signaleerden sleutel-
figuren in de probleemwijken al vroeg of jon-
geren radicaliseerden. En als radicalisering de 
kop op stak, schroomde Cohen niet om hard in 
te grijpen. Kenners denken dat door zijn beleid 
van ‘hard en zacht’ aanslagen in Amsterdam 
zijn voorkomen. Verder kwam onder leiding 
van Cohen een andere gemeentelijke kijk op de 
scheiding tussen kerk en staat tot stand. In 2008 
stuurde hij een doorwrochte nota naar de raad 
die diende als raamwerk voor nieuw beleid voor 
religieuze organisaties. De gemeente bleef een 
neutrale partij tegenover godsdiensten, maar 
ging wel meer contacten aan met religieuze 
organisaties om radicalisering te voorkomen.

Samenwerkingsverbanden en dialoogsessies 
werden door Cohen in gang gezet. Ook wilde hij 
religieuze projecten financieel steunen als deze 
de maatschappelijke integratie bevorderden, 
maar daar kwam kritiek op vanuit de gemeen-
teraad waardoor financiële steun aan moskeeën, 
synagogen en kerkgenootschappen achterwege 
bleef. Cohen vertrok in het voorjaar van 2010 
naar Den Haag om partijleider te worden. Hij 
werd opgevolgd door partijgenoot Eberhard van 
der Laan die de scheiding tussen kerk en staat 
strikt wilde handhaven. Religieuze instellingen 
bleven wel een onderdeel van het netwerk, maar 
waren voortaan geen vaste samenwerkingspart-
ners meer.

Door de rijksbezuinigingen van na 2010 op 
het radicaliseringsbeleid werd in Amsterdam de 
gemeentelijke afdeling Radicalisering en Polari-
satie versoberd, waardoor veel kennis verloren 
ging over de omgang met religieuze organisa-

ties. Toen de dreiging vanaf 2014 weer toenam, 
was van de samenwerking met moskeeën en 
andere islamitische instanties weinig meer over. 
Aanslagen bleven uit of werden voorkomen, 
maar toch rommelde het op de afdeling Radica-
lisering. Het kwam in de zomer van 2017 tot een 
kookpunt met het strafontslag van Ait-Taleb.

NA HET OVERLIJDEN van Van der Laan ver-
zoekt de gemeenteraad oud-burgemeester Van 
Aartsen van Den Haag om waarnemend burge-
meester te worden, iets wat hij na veel mitsen 
en maren besluit te doen. Voorafgaand aan zijn 
mandaat spreekt hij met Cohen, die hem advi-
seert om eens goed naar het beleid van voor 
2010 te kijken. Dit advies neemt Van Aartsen 
ter harte. Los daarvan ontdekt de vvd’er gaan-
deweg dat het in Amsterdam ontbreekt aan 
samenwerking met bijvoorbeeld salafistische 
moskeeën. Een gemiste kans, vindt hij. Zelf 
heeft hij niets met fundamentalisme, maar wel 

‘Ik ben Van der Laan niet en 
kan niet reconstrueren wat er 
is gebeurd voor mijn komst, 
maar ik ga jullie wel helpen’
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realiseert hij zich dat een groep moslims ‘hou-
vast vindt aan een conservatieve vorm van hun 
geloof ’. De kleine groep die gelooft in geweld wil 
Van Aartsen te vuur en te zwaard bestrijden, 
maar voor de overige conservatief denkende 
moslims moet de overheid wel een oor hebben, 
stelt hij. Tijdens het schrijven van zijn nota kijkt 
de waarnemer goed naar het beleid van Cohen 
en diens schrijven uit 2008 over de scheiding 
tussen kerk en staat. Van Aartsen besluit om 
terug te gaan naar de bron van het beleid, dat 
een dialoog en samenwerkingsverbanden met 
religieuze organisaties voorstaat. De strikte lijn 
van Van der Laan wordt hiermee verlaten.

Maar wat treft waarnemer Van Aartsen in 
het stadhuis aan wanneer hij in december 2017 
begint? Na het overlijden van Van der Laan 
heerst niet alleen bij het kabinet van de burge-
meester een rouwstemming, maar in directies 
als Openbare Orde en Veiligheid is ook grote 
onzekerheid ontstaan vanwege de affaire-Ait-
Taleb. Klopt de berichtgeving in de media over 
Van der Laan en zijn manier van handelen in het 
dossier deradicalisering, vragen velen zich af. Zo 
schrijft Elsevier dat hij een ‘geheime’ grijze cam-
pagne was begonnen met radicaliseringexpert 
David Kenning en meldde Het Parool dat Van 
der Laan bezig zou zijn geweest de moslims uit 
het team radicalisering weg te werken omdat 
zij bevooroordeeld zouden zijn. Relaties tussen 
ambtenaren raken verstoord en nieuwe bericht-
geving in de media, onder meer over het kort 
geding van Ait-Taleb tegen de gemeente, zorgt 
voor nog meer turbulentie.

In zijn eerste week treft Van Aartsen in de 
Stopera een gemeentelijk apparaat ‘met een 
trauma’ aan. Zelf was hij een hoge ambtenaar 
op het ministerie van Binnenlandse Zaken toen 
de ministers Koos Rietkerk (vvd) en Ien Dales 
(pvda) in het harnas stierven. Hij is echter niet 
van plan om, zoals burgemeester Van der Laan 
deed, de huidige problemen in Amsterdam op 
microniveau aan te pakken. Ambtenaren moe-
ten hun werk doen op de details en ik ben er om 
besluiten te nemen op het grotere vlak, vindt hij.

Al vrij snel maakt hij kennis met de hoofden 
van de gemeentelijke directies. Een van hen is 
oov-directeur Ruud IJzelendoorn, een man 
die jarenlang onder Van der Laan werkte. Bij 
vertrekkend gemeentesecretaris Arjan van Gils 
kondigt die zijn ontslag aan en Van Aartsen 
voelt zich overrompeld. ‘De hoofdofficier van 
justitie gaat weg en de gemeentesecretaris moet 
vertrekken. Luister eens, het lijkt me wel heel 
erg ingewikkeld als hij nu ook weggaat’, zegt hij 
tegen Van Gils, die benadrukt dat IJzelendoorns 
vertrek niets te maken heeft met de onderzoe-
ken naar diens directie.

Van Aartsen voert een aantal veranderingen 
door. Zo laat hij de wekelijkse stafvergadering 
van oov niet langer voorafgaan aan de weke-
lijkse vergadering met de officier van justitie en 
de hoofdcommissaris van de politie – ‘de drie-
hoek’. IJzelendoorn accepteert deze aanpassing 
niet en Van Aartsen probeert hem tevergeefs 
binnen boord te houden. ‘Ik heb een andere 

manier van werken. Er is ook een taak voor de 
directeur om naar de gedachten en ideeën van 
de mensen te luisteren’, zegt de vvd’er. IJzelen-
doorn windt er echter geen doekjes om: ‘Jij bent 
zo anders dan Eberhard.’ Het komt erop neer 
dat hij de nieuwe werkwijze niet waardeert. De 
twee komen er niet uit en de directeur pakt in 
februari definitief zijn koffers.

Het vertrek van IJzelendoorn zorgt opnieuw 
voor onrust op de directie oov en daarom gaat 
Van Aartsen een groepsgesprek aan met het 
personeel. Op de directievloer staan tientallen 
ambtenaren om hem heen. Sommigen verwij-
ten hem dat IJzelendoorn zonder problemen 
mag vertrekken en dat Saadia Ait-Taleb een 
strafontslag moest krijgen. Van Aartsen is dui-
delijk. ‘Ik kan niets doen aan wat er gebeurd is, 
maar ik kan wel met u samen aan het werk gaan 
om het weer op te bouwen. Maar dan moet u 
het ook wel mét mij willen helpen opbouwen’, 
zegt hij tegen de ambtenaren, die hem ook met 
andere vragen bestoken. Ze willen onder meer 
weten of hij voor hen zal opkomen in het debat. 
Hij belooft dit te doen. Van Aartsen zegt: ‘Ik ben 
Van der Laan niet en kan niet reconstrueren wat 
er is gebeurd voor mijn komst, maar ik ga jullie 
wel helpen.’ Dit wordt geaccepteerd. De meeste 
ambtenaren beseffen dat de waarnemer orde op 
zaken wil stellen, zodat de directie en het dos-
sier radicalisering in een beter vaarwater kun-
nen raken.

Van Aartsen gaat tevens gesprekken aan in 
kleinere kring. Hij laat zich breed informeren 
en hoort de ambtenaren aan zonder in discus-
sie te gaan over de feiten. Zowel op het kabinet 
van de burgemeester als binnen de directie oov 
hoort hij vaak: ‘Maar Van der Laan zou het zo 
gedaan hebben.’ Voortdurend luistert de waar-
nemer en herhaalt hij op diplomatieke wijze hoe 
hij er tegenaan kijkt. Van Aartsen probeert zo te 
voorkomen dat zijn opvolger telkens zal moe-

ten aanhoren hoe Van der Laan het gedaan en 
gewild zou hebben. Zijn aanpak werkt. Lang-
zaam onderkennen de medewerkers dat er een 
andere wind waait en dat het tijdperk-Van der 
Laan echt voorbij is.

In de loop van januari ronden onderzoe-
kers van de UvA en de Universiteit Leiden 
hun rapporten over de situatie bij oov af. De 
documenten worden in februari gepubliceerd 
en liegen er niet om: binnen de directie en het 
team radicalisering is met de jaren een geslo-
ten bedrijfs cultuur ontstaan, het ontbreekt aan 
extra controles op bijvoorbeeld het aangaan 
van projecten en het betalen van hoge facturen. 
Ook ging veel informatie eerst ‘langs de burge-
meester’ voor er op ambtelijk niveau besluiten 
konden worden genomen. In de ambtelijke top 
werden onderwerpen gemeden die bij Van der 
Laan gevoelig lagen.

De onderzoekers adviseren om te kiezen voor 
meer openheid in de bedrijfscultuur en om meer 
controles – het vier-ogenprincipe – in te bou-
wen. Van Aartsen gaat met dit advies aan de slag 
en probeert in de maanden daarna een andere 
manier van werken te introduceren waarbij 
ambtenaren meer eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Het roer gaat op verschillende dossiers 
om. Zo krijgt hij in het begin vaak stapels pape-
rassen op zijn bureau, die hij in tegenstelling tot 
Van der Laan niet allemaal van A tot Z door-
neemt. Veel stukken stuurt hij terug en binnen 
een paar maanden worden de stapels almaar 
kleiner. Ook wil hij vooral schakelen met top-
ambtenaren of inhoudsdeskundige ambtenaren 
en niet met de gewone medewerkers. Mettertijd 
slinkt daardoor het aantal deelnemers aan ver-
gaderingen, die ook aanzienlijk korter worden. 
Voor de ambtenaren, die begrip kunnen opbren-
gen voor de nieuwe werkwijze, blijft het wennen 
dat Van Aartsen niet alles met hen afstemt. De 
verbale gevechten met de burgemeester maken 

Amsterdam, 31 januari. Jozias van Aartsen bezoekt Wittenburg, waar Mohamed Bouchikhi per ongeluk werd vermoord
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plaats voor rust en overdenkingen op individu-
eel niveau.

NIET ALLEEN HET radicaliseringsdossier vormt 
een uitdaging voor Van Aartsen, maar ook de 
veiligheid op straat blijkt een probleem. Dit 
wordt duidelijk wanneer in de woonwijk Wit-
tenburg op vrijdag 26 januari jongerenwerker 
Mohamed Bouchikhi (17) wordt doodgescho-
ten. Veel kinderen zijn getuige van de moord, 
die een grote impact heeft op de buurt. Nog 
dezelfde avond zijn de hulpverlenende diensten 
en stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje (d66) 
ter plaatse en in het weekend wordt de identiteit 
van het slachtoffer onderzocht. Bouchikhi was 
pas net werkzaam bij Dock, het bedrijf dat het 
buurtwerk organiseert. Omdat zijn naam nog 
niet in de administratie is verwerkt, duurt het 
tot maandagmiddag voordat met zekerheid is 
vast te stellen dat hij een stagiair is. De moord 
blijkt een afrekening in het drugsmilieu te zijn 
en Bouchikhi is per abuis aangezien voor een 
drugscrimineel.

Nog op dezelfde maandag machtigt Van Aart-
sen een ambtenaar om namens hem op te tre-
den in de wijk en contact te hebben met de fami-
lie. Hij heeft naar eigen zeggen ‘vertrouwen in 
ambtenaren’ en bezoekt de wijk pas als het echt 
nodig is. Naast het opsporingsonderzoek komen 
er extra handhavers, een tijdelijke mobiele poli-
tiepost en cameratoezicht van de politie. ‘Deze 
zaken worden snel ingevoerd’, belooft Van Aart-
sen op stadszender AT5. Hij is aangedaan als hij 
het verwijt krijgt ‘niet zichtbaar genoeg te zijn’, 
onder meer omdat hij eerder geen bezoek heeft 
gebracht aan het aangevallen koosjere restau-
rant HaCarmel. Van Aartsen: ‘Dit is niet in een 
handomdraai te regelen en ik zal dit op míjn 
manier doen.’

Het eerste bezoek van de waarnemend bur-
gemeester aan Wittenburg vindt plaats op dins-
dag 30 januari. Dan spreekt hij uitgebreid met 
de nabestaanden van Bouchikhi. Hij luistert 
goed naar hun verhaal en legt troostend een arm 
om hun schouders. De volgende dag begeeft hij 
zich naar buurtcentrum De Witte Boei om in 
drie aparte sessies te spreken met Marokkaanse 
bewoners, jongeren- en buurtwerkers, en geën-
gageerde omwonenden. Hij belooft om Wit-
tenburg er weer bovenop te helpen. Na afloop 
van de bijeenkomsten zegt Van Aartsen tegen de 
media dat hij overzicht heeft en het verdriet met 
de nabestaanden wil delen. Hij bezoekt de buurt 
daarna nog twee keer, woont de stille tocht 
voor het slachtoffer bij en blijft in contact met 
de nabestaanden. Voor de familie regelt hij een 
touringcar die hen met vrienden naar Schiphol 

brengt, zodat ze hun overleden familielid op het 
vliegtuig kunnen zetten om in Marokko te wor-
den begraven.

De moord op Wittenburg laat Van Aartsen 
opnieuw inzien dat Amsterdam grote proble-
men heeft met drugs. Als burgemeester van 
de hofstad kreeg hij daar al lucht van en mede 
daarom gaat hij voorafgaand aan zijn waarne-
merschap in de hoofdstad het gesprek aan met 
hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg. 
‘Hoe zit het met de verdovende middelen in 
Amsterdam?’ vraagt de bestuurder aan de dien-
der, wiens gezicht hij ziet vertrekken. ‘Jozias, 
dat is een taboe in de stad’, zegt Aalbersberg, die 
uitlegt dat het probleem met de heroïne doden 
voorbij is, maar dat de gemeente momenteel 
kampt met grootschalige drugshandel. Hij 
benadrukt dat het onderwerp in de gemeen-
teraad in de taboesfeer zit. Volgens hem valt 
‘drugs’ bij veel raadsleden onder het kopje ‘vrij-
heid in de stad waar alles kan’.

Maar de problematiek beslaat meer dan de 
meeste raadsleden denken: softdrugs en cof-
feeshops, pillen slikken en festivals, cocaïne-
gebruik en de Zuidas. Hoewel Aalbersberg hem 
waarschuwt voor de mores van de raad wil Van 
Aartsen het drugsprobleem toch aankaarten. 
Wanneer hij het in een raadsvergadering aan de 
orde stelt, volgt er echter een groot stilzwijgen. 
Een paar weken later bewijst de moord op Wit-
tenburg zijn gelijk, zo concludeert Van Aartsen 
dan. Een ander tastbaar bewijs voor het pro-
bleem zijn de vele drugskoeriers ’s avonds in de 
Lange Leidsedwarsstraat, de plek waar hij zijn 
pied-à-terre heeft. Vanuit de woonkamer ziet 
hij hoe jongens op scooters heen en weer rijden 
en wachtend op straat nerveus op hun horloges 
kijken. Uit informatie van de politie blijkt dat 
kinderen in de buitenwijken al worden ingezet 
als runners. Het baart Van Aartsen zorgen en hij 
kaart het probleem bij raadsleden aan, waarna 
hij meestal te horen krijgt: ‘U wilt de coffee-
shops sluiten.’ Telkens moet hij uitleggen dat het 
daar niet om draait. ‘Het gaat mij om de onder-
mijning van de wet die in de haarvaten van de 
stad kruipt. Daardoor krijg je die liquidaties en 
dat houdt dus niet even op.’

In de maanden na de vergismoord op Wit-
tenburg voert Van Aartsen meer van dit soort 
gesprekken en benadrukt hij dat de drugs-
problematiek in de nabije toekomst dé Amster-
damse uitdaging zal zijn. Regelmatig denkt hij 
terug aan de drugsbendes in de Haagse Spoor-
wijk, die de buurt en de agenten in gijzeling hiel-
den. Onder zijn leiding werd die wijk ‘schoon-
geveegd’ om een no-go-zone te voorkomen. Om 
in Amsterdam dergelijk beleid te kunnen voeren 
zijn vijfhonderd extra dienders nodig. Het gaat 
om recherche, agenten en speurders, maar ook 
om bewakingscamera’s en andere middelen. 
In gesprekken met minister Ferdinand Grap-
perhaus (cda) zegt Van Aartsen: ‘Dit is nou een 
vraagstuk in de samenleving waarbij burgers 
en politiek van elkaar weg gaan lopen. Burgers 
zullen zeggen: waarom doen de politici niets? 
Onze kinderen worden vermoord.’ Grapper-

haus begrijpt het pleidooi, maar kan nog geen 
beloftes doen, want het aantal extra agenten 
voor Amsterdam ligt vooralsnog op zestig. De 
waarnemer blijft in Den Haag benadrukken dat 
er meer dienders nodig zijn en krijgt voor elkaar 
dat de minister meer rechercheurs en wijkagen-
ten vrijmaakt.

Tijdens de formatie van het nieuwe Amster-
damse college lukt het Van Aartsen om de drugs-
problematiek toe te voegen aan de Top600, het 
programma van wijlen burgemeester Van der 
Laan dat ontspoorde probleemjongeren in het 
gareel krijgt. Aan allerlei elementen wordt bin-
nen de Top600 gewerkt, maar volgens Van Aart-
sen wordt er nog te weinig tegen drugshandel 
gedaan. De formerende partijen GroenLinks, 
pvda, sp en d66 nemen het over in hun colle-
geakkoord. Als laatste heeft Van Aartsen een 
uitgebreid gesprek met de aankomende burge-
meester Femke Halsema. Ook bij haar legt hij 
het drugsdossier op tafel. Hij realiseert zich dat 
hij geen leiding kan geven aan het nieuwe beleid 
en hoopt dat zij dit wél zal doen.

Op 12 juli neemt hij in de raadszaal afscheid 
en verzoekt hij de raad dringend om ‘de onder-
mijning van de rechtsorde die de drugscrimine-
len veroorzaken te stoppen’. Vlak daarna wordt 
Halsema ter plekke beëdigd als de nieuwe bur-
gemeester. In haar eerste toespraak kaart ook 
zij de drugsproblematiek aan. ‘Een half jaar 
geleden werd de zeventienjarige Mohamed 
Bouchikhi doodgeschoten in het buurthuis op 
Wittenburg waar hij stage liep. De kogels waren 
niet voor hem bedoeld’, zegt ze terwijl Van Aart-
sen vanaf de publieke tribune toekijkt. ‘De veel 
voorkomende criminaliteit daalt al jaren en dat 
is geweldig. Tegelijkertijd rukken de zware cri-
minaliteit en de gewelddadige drugshandel op. 
Liquidaties, wapenhandel, het rekruteren van 
jongeren en aanslagen op onze vrije pers zijn 
onacceptabel. Ze ondermijnen de vrede in onze 
gemeenschap en tasten onze vrijheid aan. Net 
als mijn voorganger en de waarnemend bur-
gemeester zal ik hieraan voorrang geven. Aan 
bestrijding van misdaad, het vergroten van onze 
veiligheid en het handhaven van het recht.’ Als 
Halsema klaar is met haar toespraak krijgt ze 
een daverend applaus.

Afgelopen vrijdagavond bezocht de nieuwe 
burgemeester het uitgaansgebied in de Amster-
damse binnenstad. Na afloop stelde ze dat ook 
zij bij minister Grapperhaus zal aandringen op 
meer blauw op straat. Maandag pleitte Halsema 
publiekelijk voor vijfhonderd extra agenten in de 
hoofdstad. Een paar uur later volgde de zoveel-
ste bloedige afrekening, deze keer in een Itali-
aans restaurant in de chique Beethovenstraat.

Dit verhaal kwam tot stand door uitgebreid 
onderzoek. De auteur volgde Van Aartsen 
7,5 maand en had vier gesprekken met hem. 
Ook andere hoofdrolspelers uit de Amster-
damse politiek en verschillende ambtenaren 
van de gemeente werkten aan dit verhaal mee.   
Het verhaal kwam mede tot stand met steun van 
Fonds 1877

‘Hoe zit het met de verdovende 
middelen in Amsterdam?’
De hoofdcommissaris: ‘Jozias, 
dat is een taboe in de stad’
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HET IS 22 APRIL 2017 als Ameer al Halbi in het 
Amsterdamse Muziektheater een staande ova-
tie krijgt. Als jongste winnaar ooit ontvangt de 
21-jarige Syriër een tweede prijs in de World 
Press Photo-competitie voor zijn serie Rescued 
from the Rubble uit het belegerde Oost-Aleppo. 
Hij was achttien toen hij met een geleende 
camera vastlegde hoe kinderen door de red-
dingswerkers in Aleppo uit het puin werden 
gehaald. Al snel vonden de beelden ook hun weg 
naar internationale media zoals afp. Terwijl na 
afloop van de ceremonie om hem heen de glazen 
klinken, vertelt hij hoe hij de puinhopen van zijn 
Aleppo voor zich ziet in plaats van de feeërieke 
skyline rond het IJ.

Tussen die brokstukken fotografeerde hij 
negen maanden eerder zijn eigen vader. Het 
duurde even voor hij hem herkende in het 
bestofte slachtoffer zonder handen en benen. De 
reddingswerker kwam om bij een tweede aan-
val op de plek waar de bom was ingeslagen. Die 
beruchte tactiek van de Syrische en Russische 
luchtmacht kostte al tientallen hulpverleners 
het leven.

‘De stad is minder vernietigd dan de mensen’, 
zegt Al Halbi in de aangrijpende documentaire 
die de nos over hem en twee collega’s maakte. 
Hij herhaalt die woorden nog regelmatig nu 
hij in ballingschap in Parijs zijn toekomst rich-
ting probeert te geven. De bezeerde blik in zijn 
lichte ogen vertelt net zo veel als de foto’s van de 

wereld die hij vastlegde. Toen hij aan zijn werk 
begon, dacht hij dat zijn foto’s verschil zouden 
maken. Dat geloof is hij kwijt.

De Syrisch-Palestijnse Ghayath Almadhoun 
wil met poëzie het lot van de Syrische bevol-
king voor het voetlicht houden. ‘Wij die zijn 
rondgestrooid als granaatscherven, van wie het 
vlees door de lucht vliegt als regendruppels, aan 
iedereen in deze beschaafde wereld bieden wij 
onze oprechte verontschuldigingen aan, man-
nen, vrouwen en kinderen, omdat we onopzette-
lijk in hun veilige huizen zijn verschenen, zonder 
toestemming te vragen. Wij bieden onze excuses 
aan omdat we onze afgerukte lichaamsdelen 
in hun sneeuwwitte geheugen hebben geprent, 
omdat we het beeld van de normale, complete 
mens in hun ogen hebben geschonden, omdat 
we zo schaamteloos waren om plotseling op te 
duiken in het journaal, op de internetpagina’s 
en in de kranten: naakt, met alleen ons bloed en 
onze verkoolde resten...’, schrijft hij in de dicht-
bundel ik hier jij daar die hij een jaar geleden 
in samenwerking met Anne Vegter maakte. 
Voortgedreven door schuldgevoel, heimwee en 
ontworteling trekt Almadhoun als een gekwelde 
troubadour van optreden naar optreden sinds in 
2004 zijn bundel Weg van Damascus verscheen. 
Zeven jaar nadat massale protesten tegen het 
regime in een gewapend conflict en een proxy-
oorlog ontaardden, zijn verhalen over Syrië die 
nog beroeren een schaars goed geworden.

Vrijwel zonder buitenlandse onafhankelijke 
getuigen komt de berichtgeving meestal niet 
verder dan de zoveelste luchtaanval, gevech-
ten tussen het regeringsleger en rebellen, of 
de internationale operatie tegen Islamitische 
Staat. Gemeenplaatsen vullen maar al te vaak 
de blinde vlekken op. ‘Iedereen heeft bloed aan 
zijn handen.’ ‘Er zijn geen good guys.’

Syrische journalisten waarschuwen voor het 
narratief en de false balance om iedereen op 
dezelfde vuilnishoop te gooien. De statistieken, 
hoe onvolledig ook, spreken immers klare taal: 
de gewapende oppositiegroepen maken zich 
schuldig aan misdaden, maar het regime van 
Bashar Assad heeft verreweg het grootste deel 
van de doden, vermisten en gewonden op zijn 
geweten. Het steekt hen dat in alle westerse 
media-aandacht voor IS buiten beeld raakt dat 
de meeste inwoners veel ernstiger problemen 
hebben in hun overhoop gehaalde land. De Syri-
sche journalisten zitten in een onmogelijke posi-
tie. Ze werken in het gebied van de oppositie en 
hebben slechts toegang tot één kant van het ver-
haal. Ook als ze de rebellengroepen en de leiders 
in de civiele beweging kritisch onder de loep 
nemen, worden ze als partijdig of onvoldoende 
professioneel gezien. 

Zaina Erhaim die vanuit Noord-Syrië voor 
The Guardian en The Economist werkte, con-
stateert hoe ze ondanks een master in de jour-
nalistiek en tien jaar werkervaring toch regelma-

De White Helmets spelen 
een cruciale rol als getuigen 
van oorlogsmisdrijven in 
Syrië. Die rol komt hun duur 
te staan. Vuile propaganda, 
met – veelal door Rusland 
geregisseerde – aantijgingen 
en verdachtmakingen, 
moet de reddingswerkers in 
diskrediet brengen. 

door Minka Nijhuis

White Helmets  
in Syrië onder vuur

‘Ze 
recyclen 
kinderen’
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Training van de Syrische 
civiele bescherming de White 
Helmets in de Ghouta-regio 
ten oosten van Damascus
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tig als een citizen journalist 
wordt beschouwd.

TIJDENS HET DIEPTEPUNT 
van de burgeroorlog in Bag-
dad zaten journalisten er 
vanwege alle aanslagen en 
ontvoeringen zo benard bij 
dat enkele redacties ver-
slaggevers invlogen om het 
bestaan van het press corps 
achter de betonnen muren op 
te tekenen. Net als veel ver-
slaggevers dacht ik dat qua 
beroepsfrustratie de bodem 
toen wel was bereikt. Ik had 
het mis. Niet alleen is verslag 
doen van de oorlog in Syrië 
moeilijker en hachelijker dan 
het in Irak ooit was, ook de 
machinerie die misinforma-
tie produceert en getuigen 
in diskrediet brengt, draait 
beduidend agressiever.

Het pregnantste voorbeeld 
is de propagandastrijd rond 
de reddingswerkers de White 
Helmets. In maart 2014 
bezocht ik na veel wikken en 

wegen een van hun teams in Oost-Aleppo. Het 
stadsdeel waar tientallen rebellengroepen in 
wisselende allianties de dienst uitmaakten, was 
nagenoeg omsingeld door het leger van Assad 
en vanuit het oosten naderde IS. Het merendeel 
van de bewoners was op de vlucht geslagen. Via 
een smalle levensader aan de noordkant van de 
stad kwam er nog handelswaar naar de tiendui-
zenden achterblijvers die te arm, te fatalistisch 
of te koppig waren om te vertrekken.

In de paar wijken vlak bij de frontlinie, waar 
nauwe straten en hoge huizenblokken en de 
nabijheid van het door de regering gecontro-
leerde West-Aleppo enige bescherming boden 
tegen het geweld vanuit de lucht, verkochten 
winkeltjes nog hun waar. Piramides van sinaas-
appels en tomaten oogden onwerkelijk kleu-
rig in de grauwe wereld. In andere delen was 
de destructie zo totaal dat elke herinnering 
aan de levendige oeroude handelsstad een uit 
de hand gelopen fantasie leek. Ook in de wijk 
 Masaken Hanano, waar een kantoortje van de 
Syria Civil Defence zich bevond, puilden vloeren 
en plafonds uit restanten van gebouwen. Rook 
walmde boven de brokstukken omhoog. Er 
klonken voortdurend inslagen en schoten. Het 
leek me een kwestie van tijd voor ook het kleine 
lage gebouwtje van de reddingswerkers geraakt 
zou worden.

Maar binnen heerste rust. De dertigjarige 
Khaled Hajjo had de onthechte kalmte van 

iemand die te veel heeft meegemaakt om zich 
nog op te winden. De voormalig student rech-
ten was de leider van het dertigtal reddingswer-
kers in de wijk. Hij zag er zelf ook wel de iro-
nie van in dat hij als jurist in spe beland was in 
een volkomen wetteloze wereld. In 2011 had hij 
zijn studie onderbroken om mee te doen aan de 
protesten tegen het regime van Assad. Daarna 
werkte hij een tijdje als onderwijzer onder het 
nieuwe bestuur dat in het oostelijke stadsdeel 
door burgers was opgezet. Toen in de loop van 
2012 gewapende rebellengroepen aan invloed 
wonnen, namen de bombardementen van het 
regeringsleger toe. Zo ontstond in 2013 het idee 
om de Civil Defence op te zetten. Aanvankelijk 
trok een tiental vrijwilligers eropuit met boeren-
gereedschap als schoppen en bijlen. ‘We bezaten 
geen uniformen en mensen waren wantrouwig 
als we aankwamen.’ Maar inmiddels was het 
team een begrip. Bij een van hun zwaarste ope-
raties haalden ze in negen dagen meer dan veer-
tig doden uit het puin. ‘Een leven redden maakt 
gelukkig’, verklaarde Hajjo zijn gedrevenheid.

Er was buitenlandse financiering op gang 
gekomen, maar op de kleine compound die 
voorheen als opslagplaats voor geconfisqueerde 
auto’s fungeerde was het nog steeds behelpen. 
Op het parkeerterrein speurde een vrijwilliger 
het luchtruim af. Hij liep tegen de zeventig. 
Enkele collega’s wasten de nieuw gearriveerde 
witte vrachtwagen. De komst gaf grote opwin-
ding, alsof een lang verwachte gast gearriveerd 
was. De enige graafmachine was kapot. Als een 
lamme reuzenvogel rustte de happer tegen de 
grond.

Het was duidelijk dat de reddingswerkers 
alleen maar konden opereren in gebieden waar 
gewapende groepen de controle hadden. In het 
Syrië van Assad zouden ze hun leven niet zeker 
zijn. Hajjo zag het als zijn beroepseer om uit te 
rukken zodra de bommen en raketten insloe-
gen, ongeacht wie de slachtoffers waren. Ieder-
een heeft reddingswerkers nodig, luidde de 
reden dat ze toestemming hadden om hun werk 
onafhankelijk te doen. Hajjo ontkende niet dat 
dat soms stuurmanskunst vereiste, maar geli-
eerd aan de gewapende oppositie was de Civil 
Defence niet.

Enkele weken na onze ontmoeting mailde hij 
hoe het team een van zijn meest tragische ope-
raties had uitgevoerd. Na een bombardement 
door het Syrische leger haalden de reddings-
werkers meer dan twintig gedode kinderen en 
onderwijzers en tientallen gewonden tussen 
de tekeningen en het speelgoed vandaan. Kort 
daarna kwam het onvermijdelijke nieuws dat 
het kantoor geraakt was.

Sinds die ontmoeting in Aleppo is de ster van 
de White Helmets flink gestegen. Ze zijn twee 
keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de 
vrede; de Netflix-documentaire over hun werk 
kreeg een Oscar. Dankzij internationale finan-
ciering, waaronder ongeveer acht miljoen euro 
vanuit Nederland sinds eind 2014, is het aantal 
medewerkers van enkele honderden gegroeid 
naar ruim drieduizend. Hun vaardigheden en 

uitrusting zijn professioneler geworden. De 
nieuwe helmen bevatten camera’s. Zo komt via 
de White Helmets nog steeds een stroom van 
beelden over de bombardementen naar bui-
ten. Daarmee leveren de reddingswerkers een 
belangrijke bijdrage aan de opbouw van dossiers 
over oorlogsmisdrijven.

En juist die rol komt hun duur te staan. Vanaf 
september 2015 voert ook Rusland, van meet af 
aan een belangrijke steunpilaar van het Syri-
sche regime, bombardementen uit. Meteen ook 
intensiveerden de aanvallen op burgerdoelen. Ik 
was aan de grens met Syrië toen de eerste paniek 
over dit nieuwe geweld doorbrak. ‘Vraag ons 
niets. We zijn te druk met slachtoffers behan-
delen’, zei een arts die de aanvallen van dicht-
bij meemaakte en die meteen het bericht ‘Hallo 
leven jullie nog?’ in zijn netwerk plaatste. ‘Vraag 
onze teams even niets’, reageerde ook een red-
dingswerker. ‘Ze zijn te druk met uitgraven.’

De geoefende oren van een kennis op het 
platteland ten westen van Aleppo registreerden 
hoe de Russische jets veel zwaarder klonken 
dan de Syrische vliegtuigen. Op mijn scherm 
verscheen een hartenkreet van een onderwijzer 

uit het gebied. ‘Zojuist denderden zes Russische 
jets over ons heen. In de angstige ogen van mijn 
leerlingen zie ik twee vragen: “Is dit het laatste 
moment van mijn leven? Zal ik sterven terwijl ik 
gescheiden van mijn familie ben?” Als we horen 
hoe de explosies verderop inslaan lees ik in hun 
ogen het antwoord. Vandaag is het onze beurt 
nog niet. Bij een volgende aanval misschien wel.’

Bellingcat, een open source-platform voor 
onderzoeksjournalistiek, verklaarde al in okto-
ber 2015, onder meer op basis van beelden van 
het Russische ministerie van Defensie, dat Rus-
land in Syrië soms honderd missies per dag uit-
voert. Negentig procent van de aanvallen vindt 
niet in IS-gebieden plaats, maar op locaties 
waar gewapende oppositie terreinwinst boekt. 
Tachtig procent van de bommen zijn zogehe-
ten ‘domme’, niet geleide bommen. Ook de 
omstreden clusterbommen worden ingezet. Dat 
geweld gaat tot de dag van vandaag door. De VN 
telden tussen mei 2017 en januari 2018 al 92 
luchtaanvallen door Syrische en Russische troe-
pen op ziekenhuizen en medische faciliteiten. 
Amnesty International en andere internatio nale 
organisaties stellen regelmatig vast dat dit tref-
fen opzettelijk en systematisch is.

NIET LANG NADAT de Russische bombardemen-
ten zijn aangevangen, beginnen berichten te cir-
culeren dat de reddingswerkers banden hebben 
met Jabhat al Nusra (destijds de lokale tak van 

Het was Hajjo’s beroepseer 
om uit te rukken zodra de 
bommen insloegen, ongeacht 
wie de slachtoffers waren
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al-Qaeda; inmiddels als Jabhat Fatah al Sham 
onderdeel van het extremistische Hay’at Tahrir 
al Sham). Wie die informatie natrekt, belandt 
in een kluwen van curieuze bronnen, bots en 
manipulatie. In Killing the Truth constateert 
Graphika, een agentschap dat al jaren data op 
internet ontleedt, dat de berichtenstroom over 
de White Helmets overeenkomsten vertoont 
met andere Russische campagnes, zoals die 
rond de mh17 en de Amerikaanse verkiezingen.

Op propagandakanalen als RT, het voorma-
lige Russia Today en Sputnik worden de Syrische 
reddingswerkers door westerse commentatoren 
als terroristen afgeschilderd. Diezelfde stem-
men roeren zich online, vaak met de hashtag 
 #WhiteHelmets en beschuldigingen, scheld-
partijen en dreigementen. Volgens  Graphika 
werd nog nooit eerder zo hevig van leer getrok-
ken tegen een humanitaire organisatie. De 
analisten filterden uit de 12,6 miljoen tweets 
afkomstig van 2,65 miljoen accounts de 12.352 
twitteraars met de meeste invloed die ieder ook 
meer dan vijftig reacties op  #WhiteHelmets 
gaven. Het blijkt dat ruim zesduizend van deze 
accounts ook actief waren in ten minste één 
andere  Russische desinformatiecampagne. Elf 
van hen zijn afkomstig uit de ‘Internet Research 
Agency’ in Sint-Petersburg, de Russische 
trollen fabriek waar honderden medewerkers 
onder ver schillende identiteiten valse berichten 
verspreiden.

Een cruciale rol in dit netwerk speelt Vanessa 
Beeley, een Britse blogger van wie voorheen vrij-
wel niemand had gehoord. Al in 2015, een jaar 
voordat ze Syrië voor het eerst bezoekt, twittert 
Beeley over de Syrische reddingswerkers: ‘White 
Helmets are not getting it. We know they are ter-
rorists. Makes them a legit target.’ De strekking 
van haar berichten is steeds dezelfde: de Syri-
sche hulpverleners hebben banden met terroris-
tische organisaties, ze fungeren als propaganda-
instrument van westerse regeringen om regime 
change af te dwingen en mainstream media zijn 
een onkritisch doorgeefluik.

Als ze in juli 2016 Syrië voor het eerst bezoekt, 
beschrijft ze haar twee uur durende ontmoeting 
met Assad als haar ‘proudest moment’. In dat-
zelfde jaar is ze in Moskou te gast bij twee Poe-
tin-getrouwen: onderminister van Buitenlandse 
Zaken Michail Bogdanov, en de directeur van de 
afdeling Informatie en Pers van datzelfde minis-
terie, Maria Zakharova. Op 14 mei 2017 twit-
tert ze na een nieuw bezoek aan Syrië: ‘Ik woon 
liever in Damascus dan in Europese staten of 
de VS. Veel veiliger en geen politiestaat.’ Over 
de martelingen door het regime verklaart ze in 
een online reactie enkele maanden later: ‘Tor-
ture did happen, it happens globally, but it is 
largely irrelevant to the bigger picture which is 
protesting illegal intervention and supporting 
the Syrian government.’

Volgens Graphika bestaat een deel van Bee-
ley’s 39.000 volgers op Twitter uit clusters van 
gebruikers die dezelfde berichten simultaan 
verspreiden – wat duidt op een gecoördineerde 
informatiecampagne. Bellingcat fileert de infor-

matie van Beeley en andere bronnen uit het net-
werk voortdurend als onjuist.

Niets in Beeley’s cv maakt de door haar en 
haar medestanders opgevoerde status van pro-
fessioneel onderzoeksjournalist of deskundige 
omtrent Syrië waar. De 54-jarige Britse werkte 
in sales en marketing. Ze is associate editor 
bij 21st Century Wire, een website die gros-
siert in complottheorieën, onder meer over de 
filantroop George Soros, het neerhalen van de 
mh17 en de aanslagen van 9/11. Ook de aanslag 
op Charlie Hebdo zou volgens Beeley in scène 
gezet zijn en zionisten zouden in Frankrijk alles 
voor het zeggen hebben. Haar claim to fame: ze 
bericht als een van de weinigen vanuit Syrië. Dat 
ze haar beschuldigingen over de White Helmets 

koppelt aan commentaar dat de mainstream 
media slechts instrumenten van westerse rege-
ringen zijn, maakt haar een populaire bron bij 
complotdenkers en degenen die de journalistiek 
per definitie wantrouwen.

Op de bijeenkomst Media on Trial, die op 
27 mei 2018 in Leeds plaatsvindt, heet Beeley: 
‘International investigative journalist and 
photographer who has reported from inside 
Syria, Egypt and Palestine including liberated 
East Aleppo and has exposed the true Al Qaeda 
pedigree of the mainstream media darling – the 
White Helmets – in exhaustive and highly lau-
ded investigations’.

DE INFORMATIE OVER de luchtaanval op Khan 
Sheikhoun op 4 april 2017 geeft een goed kijkje 
in de keuken van het propagandanetwerk. Bij 
dit bombardement in de provincie Idlib sterven 
ongeveer honderd mensen, voor het merendeel 

kinderen. Ook het ziekenhuis en een kantoor 
van de White Helmets worden volgens getuigen 
door een raket geraakt. De eerste berichten van 
reddingswerkers en medisch personeel duiden 
op het gebruik van zenuwgas. Onmiddellijk 
suggereert Beeley met een link naar haar arti-
kel over de White Helmets en terrorisme dat de 
aanval een false flag van de reddingswerkers zou 
zijn. Kort daarna geeft ze bij een bijeenkomst 
georganiseerd door het European Centre for the 
Study of Extremism een presentatie van haar 
rapport The White Helmets Fact or Fantasy.

De naam van het Centre mag bonafide klin-
ken, erachter schuilt een voormalige pr-adviseur 
van de Syrische ambassadeur in Londen. Via een 
videolink doen ook Marcus Papadopoulos, een 
commentator op de Russische staatstelevisie 
en de Syrische ministers Bish Riyad Yazji en Ali 
Haidar – die beiden op de westerse sanctielijst 
staan vanwege hun rol in moordpartijen – een 
duit in het zakje. Nog geen 24 uur na de beelden 
van zieltogende kinderen is #SyriaHoax in de VS 
trending, aangestuurd door talloze accounts die 
in enkele uren honderden tweets versturen.

Ongeveer vier weken na de aanval legt de 
Russische vertegenwoordiger bij de Veiligheids-
raad in New York zijn rapport Information on 
the Work of the White Helmets op tafel. Het 
leunt flink op Beeley’s rapport. Enkele maan-
den later komen er nog steeds aanwijzingen van 
bots in de campagne tegen de reddingswerkers 
in verband met de aanval op Khan Sheikhoun. 
Op 28 september 2017 om exact 16 uur 39 en 
42 seconden delen 21 twitteraars exact dezelfde 
videolink met exact dezelfde tekst van een Rus-
sische propaganda-outlet over de sarinaanval op 
Khan Sheikhoun: ‘CW gebruikt door #AlQaeda 
niet door #Assad, Khan Sheikoun was een valse 
vlag van alqaeda verbonden nephulporganisatie 
#whitehelmets.’ Volgens hun profielen wonen de 
twitteraars onder meer in Londen, Berlijn, Bar-
celona, Istanbul en New York.

Inlichtingenbronnen en deskundigen 
beschouwen de Syrische en Russische verklarin-
gen dat rebellen de doden op hun geweten heb-
ben als onmogelijk. Een gezamenlijke onder-
zoeksmissie van de opcw en de VN concludeert 
in oktober 2017 dat er voldoende bewijs is dat 
het Syrische bewind verantwoordelijk is voor de 
zenuwgasaanval. De Russische staatsmedia en 
‘alternatieve’ persbureaus blijven de informa-
tie van de White Helmets in twijfel trekken als 
‘onlogisch’ en ‘gefabriceerd beeldmateriaal’.

Een tweede spil in het propagandanetwerk 
is de Canadese Eva Bartlett, naar eigen zeggen 
een onafhankelijk schrijfster en journalist. In 
enkele van haar publicaties concludeert ze dat 
propaganda en het demoniseren van Assad de 
hoofdbezigheden van de White Helmets zijn. 
In één moeite door zet ze ook Human Rights 
Watch, Amnesty International, Physicians for 
Human Rights en Doctors without Borders weg 
als instrumenten van de VS en hun militaire 
apparaat. Ze maakt in 2016 naam met een ver-
klaring dat de White Helmets reddingsacties 
ensceneren en kinderen ‘recyclen’ in hun nep-

Abu Hussein, vrijwilliger bij de White Helmets
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beelden. Haar optreden in New York met op de 
achtergrond het VN-logo wekt de indruk van 
onafhankelijkheid en autoriteit. In werkelijk-
heid is ze aanwezig op uitnodiging van de Syri-
sche regeringsdelegatie. Diverse internationale 
media, waaronder de nos, zien dit aanvankelijk 
over het hoofd. De nos plaatst een correctie 
zodra de toedracht duidelijk wordt. De bewerin-
gen van Bartlett worden door het Britse Chan-
nel 4, fact-checking-website Snopes en andere 
onderzoekers al snel onderuit gehaald.

Het European Centre for the Study of Extre-
mism is niet de enige organisatie die de beschul-
digingen over de White Helmets omarmt. Ook 
de ngo Swedish Doctors for Human Rights 
verklaart in een onderzoek dat de Syrische red-
dingswerkers medische behandeling simuleren 
en zelfs kinderen in gevaar brengen. swedhr 
bedankt ‘onafhankelijk journalist’ Vanessa 
 Beeley voor haar bijdrage van ‘onschatbare 
waarde’. De Zweedse ngo wordt regelmatig geci-
teerd door het Russische ministerie van Bui-
tenlandse Zaken en vervolgens ook door RT, 
Spoetnik, Pravda en tientallen andere door het 
Kremlin gecontroleerde media. Kenneth Roth, 
de directeur van Human Rights Watch, noemt 
swedhr als voorbeeld van ‘alternatieve ngo’s die 
propaganda spugen’.

Talloze anderen bazuinen al dan niet kwaad-
willend online aantijgingen tegen de White 
 Helmets rond. Zoals de Zwitserse Thomas 
 Binder, volgens zijn Twitter-account ‘humanist 
cardiologist’. Op 14 april 2018 meldt hij over 
beelden uit een ziekenhuis van Aleppo: ‘Als 
cardio loog kan ik zeggen dat deze ecg-elektro-
den volledig verkeerd zijn gepositioneerd. Ze 
zouden geen signaal krijgen. Deze foto is nep!’ 
Zijn tweet met een @ naar Eva Bartlett en 
Vanessa Beeley, die hij prijst om hun moedige 
verslaggeving, krijgt meer dan 13.000 likes en 
ruim 12.000 retweets. Hij voegt er nog aan toe 
dat de reddingswerkers (bijna) altijd nepfoto’s 
posten. Hij krijgt al snel lik op stuk van collega-
medici en constateert vervolgens zelf ook dat 
hij het mis heeft. Zijn excuses krijgen slechts 42 
likes en 22 retweets.

DE MISSTANDEN DIE bij de White Helmets aan 
het licht gekomen zijn, staan in geen verhouding 
tot de overvloed van gefabriceerde aantijgingen. 
Enkele medewerkers maakten zich schuldig 
aan het verminken van lijken of mishandeling. 
De daders werden ontslagen. Ook een pr-stunt 
leidde tot ophef: enkele vrijwilligers postten een 
in scène gezette video van twee reddingswerkers 
en een slachtoffer als bijdrage aan de Manne-
quin Challenge. De organisatie trok de beelden 
terug en bood excuses aan.

Propaganda over de oorlog in Syrië is ook een 
van de onderwerpen van de talkshow Pauw op 
26 april. De aanleiding vormt de Russische pers-
conferentie in Den Haag die moet aantonen dat 
er op 6 april geen aanval in het oppositie bolwerk 
Douma heeft plaatsgevonden. Documentaire-
maker Sinan Can wijst op de strategie van 
Rusland om twijfel te zaaien en internationale 

organisaties in diskrediet te brengen, en hij pro-
beert het tragische lot van de burgers centraal te 
stellen. De Syrische reddingswerkers omschrijft 
hij als een burgerbeweging die burgers onder 
het puin vandaan haalt waar ook mensen bij zit-
ten die een agenda hebben. Thierry Baudet, die 
als tweede zijn visie mag geven, duidt de White 
Helmets twee keer aan als een ‘zeer dubieuze 
organisatie’. Er wordt hem niet gevraagd die 
bewering te onderbouwen. Niemand wijst erop 
dat de reddingswerkers vanwege hun sleutelrol 
bij het opbouwen van dossiers over oorlogsmis-
drijven het voornaamste doelwit van de Russi-
sche en Syrische regering zijn. Uiteindelijk blijft 
ook de tafel van Pauw gehuld in the fog of war 
met als conclusie: er zijn geen good guys meer.

Als op 21 juli ruim vierhonderd medewerkers 
van de White Helmets en hun families met 
medewerking van Israël vanuit Zuid-Syrië 
gered worden, maakt de machinerie meteen 
weer overuren. De strekking van de berichten 
valt te voorspellen: de operatie vormt nieuw 
bewijs dat de reddingswerkers een westers 
propaganda-instrument zijn en dat het gevaar 
van aanslagen zal toenemen nu westerse landen 
hun asiel verlenen. Beeley en Bartlett twitteren: 
‘Trudeau-regering laat terrorist assistenten toe.’ 
De onderzoeksjournalist Seymour Hersh, die de 
moordpartijen door het Amerikaanse leger in 
het Vietnamese dorp My Lai en de martelprak-
tijken van de Iraakse gevangen in Abu Ghraib 
onthulde, verschijnt op de Russische televisie-
zender RT met suggestief commentaar. ‘We 
hebben te vaak hetzelfde kind gezien in foto’s, 
jaar na jaar en altijd onder het stof.’ De White 
Helmets noemt hij een propaganda-organisatie 

met westerse sponsors die ‘mogelijk wat echt 
goed reddingswerk verricht’. Het is niet voor het 
eerst dat de ooit vermaarde onderzoeksjourna-
list vanwege zijn berichtgeving over Syrië onder 
vuur van kenners komt te liggen.

Ook door de Nederlandse berichtgeving over 
de operatie om de White Helmets in veiligheid 
te brengen schemert twijfel over hun reputatie. 
Zo meldt de website van de nos: ‘Volgens critici 
schetsen de vrijwilligers een eenzijdig beeld van 
het conflict in Syrië. Sommige reddingswerkers 
zouden bovendien banden hebben met extre-
mistische partijen. “Wat waar is van deze kritiek, 
valt moeilijk te controleren”, zegt correspondent 
Van der Steen. “Duidelijk is dat de groep alleen 
werkte in gebieden die in handen waren van de 

rebellen. De organisatie is gelieerd aan de oppo-
sitie. Daar zitten gematigde en extremistische 
clubs bij. Of de hulpverleners banden hadden 
met extremisten is dus niet te zeggen.”’ De inten-
sieve lastercampagne wordt in het online-arti-
kel omschreven als bewerkte plaatjes op sociale 
media die de authenticiteit van de reddingswer-
kers in twijfel trekken, en als de strijd die de 
Syrische regering via de media voert tegen de 
hulporganisatie. Dat de White Helmets ook het 
doelwit van Syrië en Rusland zijn vanwege hun 
cruciale rol als getuigen blijft onvermeld.

Zeven jaar nadat demonstranten in de hoop 
op een vrijer land voor het eerst de straat op gin-
gen, wordt aan alle kanten van het conflict zon-
der scrupules propaganda geproduceerd. Uit die 
cynische brij toch zo veel mogelijk de waarheid 
destilleren en de misdaden door alle gewapende 
partijen in de juiste verhoudingen weergeven 
vergt een journalistieke krachts inspanning van 
jewelste. Maar zelfs als die exercitie aan het 
onmogelijke grenst, moet de berichtgeving niet 
losgekoppeld raken van de tragiek die deze oor-
log voor miljoenen mensen is geworden.

Activisten in het Noord-Syrische dorp 
Kafran bel bedachten in 2012 een manier om 
van zich te laten horen toen buitenlandse jour-
nalisten vrijwel niet meer kwamen. Jarenlang 
filmden of fotografeerden ze zichzelf met span-
doeken met satirische cartoons en politieke 
commentaren. Via sociale media ging hun 
Engelstalige boodschap de wereld over. Een van 
hun favoriete producties heette: ‘Kafranbel, de 
Syrische Revolutie in drie minuten’. Het was een 
videoklucht over demonstranten die eindigen 
als met gifgas bestookte holbewoners uit het 
stenen tijdperk terwijl de wereld wegkijkt. Het 
filmpje dat destijds tienduizenden hits op You-
Tube kreeg, blijkt profetischer dan de burgers 
van Kafranbel toen beseften.

‘Als cardio loog kan ik zeggen 
dat deze ECG-elektroden 
verkeerd zijn gepositioneerd.  
Deze foto is nep!’

Abu Yasser, vrijwilliger bij de White Helmets
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HET WAS EEN WONDERLIJK incident op een 
vrijdagochtend in de zomer van 2016. In een 
vergaderzaal van de Sociaal Economische Raad 
aan de Haagse Bezuidenhoutseweg presen-
teerde de Raad voor de leefomgeving en infra-
structuur (Rli) het advies Mainports voorbij. 
Negen maanden eerder had het kabinet de raad 
gevraagd om een advies uit te brengen over de 
toekomst van de Nederlandse mainports Schip-
hol en de haven van Rotterdam. ‘Vraagt de toe-
komstige positie van de Nederlandse mainports, 
mede bezien vanuit mondiale ontwikkelingen, 
om ander beleid?’ was de vraag van de ministers 
Henk Kamp van Economische Zaken en Mela-
nie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Gezien 
de veranderde omstandigheden in de afgelopen 
dertig jaar een urgente vraag.

Het mainportbeleid, waarin Schiphol en de 
Rotterdamse haven worden gezien als de moto-
ren van de Nederlandse economie, dateert uit 
de jaren tachtig. In reactie op de aanhoudende 
economische malaise werd destijds een bewuste 
keuze gemaakt om de Nederlandse economie 
om te vormen aan de hand van het concept 
‘Nederland distributieland’. De teloorgang van 
de industriële economie en de moeizame over-
gang naar een diensteneconomie dwongen tot 

Schiphol, 17 juli. ‘Het is een grote fout om te denken dat de economische groei in Nederland wordt veroorzaakt door de luchtvaart. 
Het is precies andersom. De luchtvaart neemt toe door stijgende welvaart’

Decennialang moest en zou Schiphol de economie 
aanjagen. Inmiddels zijn er grote twijfels over 
verdere groei. De economische opbrengsten van 
meer vluchten en meer passagiers wegen niet op 
tegen de overlast. Maar: ‘Je krijgt te maken met een 
oer-Hollands gevoel en met Hollands glorie.’

door Floor Milikowski  

Onderzoek De toekomst van Schiphol

Vlag, volkslied, 
vliegveld
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ingrijpende beleidskeuzes. Omdat de stijgende 
welvaart en globalisering in die periode leid-
den tot een snelle opkomst van het mondiale 
goederen- en passagiersvervoer lagen er grote 
mogelijkheden in de Rotterdamse haven en op 
Schiphol. Als toegangspoort naar Europa kon-
den de twee locaties een centrale positie inne-
men in een omvangrijk netwerk van transport, 
overslag, opslag en goederenhandel.

De Tweede Maasvlakte werd aangelegd om 
de Rotterdamse haven te laten groeien. Schip-
hol kreeg met de Polderbaan een vijfde start- en 
landingsbaan. Ook verrees een nieuwe terminal 
en werd het aantal sporen in het station onder 
de luchthaven verdubbeld. Met de aanleg van de 
Betuwelijn kwam er een nieuwe goederenver-
binding met het achterland; de aanleg van de 
Hogesnelheidslijn Zuid moest Nederland ver-
binden met het Europese hogesnelheidsnet en 
de nabijgelegen zakensteden Brussel en Parijs. 

Bekeken vanuit de doelstellingen was het 
mainportbeleid een groot succes. De haven van 
Rotterdam was jarenlang de grootste ter wereld 
wat betreft het volume van goederen dat wordt 
overgeslagen. Jaarlijks varen er miljoenen con-
tainers met producten uit de hele wereld de 
haven binnen, waarvan meer dan de helft over 
het spoor, het water en over de weg direct weer 
wordt doorgevoerd naar het Europese achter-
land. Ook verwerkt Rotterdam jaarlijks honder-
den miljoenen tonnen aan olieproducten.

Ook Schiphol heeft de verwachtingen van 
het mainportbeleid waargemaakt. De lucht-
haven stond volgens cijfers van Airports Coun-
cil International (aci) lang in de mondiale top-
tien wat betreft het aantal passagiers. Door de 
opkomende concurrentie van luchthavens in 
Azië en het Midden-Oosten is Schiphol inmid-
dels iets afgezakt naar plek elf. Binnen Europa 
staat het met bijna zeventig miljoen passagiers 
op een derde plek, na Heathrow (Londen) en 
Charles de Gaulle (Parijs). Ongeveer de helft 
van de inkomende passagiers gebruikt Schiphol 
als overstaplocatie en vertrekt na een korte tus-
senstop met een andere vlucht naar een bestem-
ming elders. Volgens aci stond Schiphol in 2016 
mondiaal op plaats achttien in vrachtvervoer. 
Om de positie van Schiphol als distributielocatie 
te versterken sloot Nederland in 1992 als eerste 
Europese land een open skies-verdrag met de VS 
voor vrij vliegverkeer tussen beide landen.

Als knooppunten in de grote goederen-
stromen vervulde zowel Schiphol als de Rot-
terdamse haven een belangrijke functie binnen 
de Nederlandse economie. Die constatering ver-
woordde ook Jan Jaap de Graeff, voorzitter van 
de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 
tijdens de presentatie van het advies Mainports 
voorbij. Onder de toehoorders waren secretaris-
generaal Maarten Camps van het ministerie 
van Economische Zaken en directeur-generaal 
Mark Frequin van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu. Zij waren door het kabinet-
Rutte II afgevaardigd om het advies officieel in 
ontvangst te nemen. De directie van Schiphol 
sloeg de uitnodiging om bij de presentatie aan-

wezig te zijn af. Namens de luchthaven was er 
niemand aanwezig.

DE KRITISCHE INHOUD van het advies sloot dan 
ook niet aan bij het verhaal dat Schiphol zelf 
graag vertelt. Want na de positieve constate-
ringen over het succes van het mainportbeleid 
volgt in het advies een lijst van zeer kritische 
kanttekeningen. De economische toegevoegde 
waarde van Schiphol en de Rotterdamse haven 
is beperkt en steekt niet uit boven andere goed 
presterende regio’s elders in het land. De econo-
mische groei in de Brainportregio Eindhoven 
is zelfs beduidend hoger en ook het internet-
knooppunt Amsterdam Internet Exchange laat 
aanzienlijk betere groeicijfers zien. Bovendien is 
het aandeel van vervoer en opslag als onderdeel 
van het Nederlandse bruto binnenlands product 
(bbp) niet hoger dan in andere landen binnen de 
Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (oeso). Ook is de economische 
toegevoegde waarde per hoofd van de bevolking 
tijdens de hoogtijdagen van het mainportbeleid 
achtergebleven bij landen met een vergelijkbaar 
welvaartsniveau, waaronder Zweden, Finland 
en de Verenigde Staten.

Dat valt voor een groot deel te verklaren door 
de zeer beperkte winst die wordt gemaakt met 
het doorvoeren van goederen. Uit cijfers van het 
cbs blijkt dat die doorvoer het Nederlandse bbp 
slechts elf cent per geïmporteerde euro oplevert, 
terwijl export van in Nederland gemaakte pro-

ducten een toegevoegde waarde heeft van ruim 
zestig cent per euro.

In plaats van een mainportbeleid dat gericht 
is op verdere groei van het aantal passagiers en 
het volume van goederen zou Nederland moeten 
kiezen voor een koerswijziging, zo verwoordde 
De Graeff de conclusies van het onderzoek van 
zijn raad. In plaats van een doel op zich zouden 
de haven en de luchthaven in de toekomst moe-
ten worden gezien als ondersteunende faciliteit 
bij het versterken van het regionale en nationale 
vestigingsklimaat. Door niet langer in te zetten 
op kwantiteit maar op kwaliteit kunnen de oude 
mainports een cruciale rol spelen bij de groei 
van nieuwe kansrijke sectoren met een hogere 
toevoegde waarde. Daarmee wordt enerzijds 
de groei van de economie op een efficiëntere 
manier gestimuleerd en wordt anderzijds een 
eind gemaakt aan de aanhoudende toename 
van geluidsoverlast en milieuschade. Volgens de 
raad is er niet zonder meer economische legiti-
matie voor verdere groei van de luchthaven of 
voor een voorkeurspositie van Schiphol binnen 
het overheidsbeleid en bij overheidsinvesterin-
gen.

Terugblikkend op die ochtend twee jaar gele-
den zegt De Graeff: ‘We wisten dat het niet een 

populaire boodschap zou zijn, maar achteraf 
gezien hebben we ons dat toch niet voldoende 
gerealiseerd. Je krijgt te maken met een oer-Hol-
lands gevoel en met Hollands glorie.’ Hij doelt 
hiermee niet zozeer op de Rotterdamse haven, 
waar men zich al langer bewust is van de nood-
zaak van een nieuwe koers, maar wel op Schip-
hol en klm, de twee-eenheid die als vaderlandse 
trots inmiddels mythische proporties heeft 
aangenomen. Een beeld dat wordt versterkt 
door de rijksoverheid. Zo opent de Actieagenda 
Schiphol uit 2016, opgesteld door de ministe-
ries van Economische Zaken en Infrastructuur 
en Milieu, met de tekst: ‘De luchtvaartsector is 
een sector waar Nederland trots op mag zijn. Dit 
jaar is daar alle aanleiding voor, want Schiphol 
bestaat honderd jaar. (…) De mainport Schiphol 
is onmisbaar voor onze economie. (…) Los van 
de cijfers voelen veel mensen zich nauw verbon-
den met Schiphol. Datzelfde geldt voor de hub-
carrier klm. Ze bestaan al zo lang, en zijn zulke 
sterke merken, dat ze mede de Nederlandse 
identiteit bepalen.’

Het maakt een objectieve discussie, geba-
seerd op feiten en cijfers in plaats van sentimen-
ten, niet makkelijk. Dat ondervond De Graeff 
ook nadat hij het advies officieel had overhan-
digd aan secretaris-generaal Frequin. ‘Wat mij 
betreft is het trefwoord: gemiste kans’, was de 
eerste zin die de topambtenaar uitsprak. ‘Je 
krijgt een advies over mainports voorbij en je 
krijgt geen antwoord op je vraag. (…) Als je kijkt 

naar grote opgaven in transport en logistiek, 
waarin we nog steeds tot de top van de wereld 
behoren, denk ik: het buitenland lacht ons 
geweldig uit met dit advies. Die zeggen: handig 
dat jullie wat je nog aan kracht hebt in een putje 
flikkert en dan iets nieuws gaat bedenken tot 
2040. Als we de concurrentie een handje willen 
helpen doen we dat met dit advies.’ Daar voegde 
hij ten overstaan van de toehoorders, waaronder 
de onderzoekers van de Rli, een persoonlijke 
noot aan toe. ‘Mijn middelbare-schoolboek over 
vestigingsleer gaat verder dan dit advies.’ En iets 
later: ‘Veertig jaar terug heb ik een studie afge-
rond over de zachte kant van de vestigingsleer 
en dat gaat echt verder dan wat ik hier zie staan.’

Onbedoeld raakte Frequin met zijn laatste 
opmerkingen aan de kern van het probleem. 
Frequin, geboren in 1953, gaat nog altijd uit van 
de vestigingsleer uit de jaren zestig en zeventig, 
de nadagen van de industriële economie, de 
roerige begintijd van de diensteneconomie. Het 
economische denken in termen van fabrieken, 
grondstoffen en productie van goederen begon 
langzaam plaats te maken voor een besef dat 
automatisering en de democratisering van het 
onderwijs nieuwe mogelijkheden boden. Man-
kracht kon worden vervangen door automatisch 

‘Schiphol en KLM bestaan al zo lang, en zijn zulke sterke merken, 
dat ze mede de Nederlandse identiteit bepalen’
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aangestuurd materieel en het snel stijgende 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking bleek 
het fundament voor een nieuwe kennisecono-
mie. In de vestigingsleer uit de jaren zestig en 
zeventig was de stad niets meer dan een pro-
ductielocatie, een cluster van fabrieken en han-
delshuizen, waar arbeidersgezinnen gedwongen 
woonden in kleine woningen, onder de rook van 
de fabriek waar ze werkten.

Wie een willekeurige vestigingsdeskundige 
in de jaren zeventig zou hebben verteld dat aan 
het einde van de twintigste eeuw en het begin 
van de 21ste eeuw hoogopgeleide, welvarende 
gezinnen vrijwillig in grote steden als Amster-
dam en Rotterdam zouden gaan wonen, zou 
door hem hard zijn uitgelachen. Wie zou hebben 
verteld dat Amsterdam en later ook Rotterdam 
in de decennia na zijn studie zouden veranderen 
van vieze, verpauperde arbeiderssteden in stra-
lende trekpleisters voor bewoners, bedrijven en 
bezoekers zou nog harder zijn uitgelachen.

VESTIGINGSFACTOREN DIE van doorslaggevend 
belang waren in de jaren zestig en zeventig, zelfs 
in de jaren tachtig en negentig, zijn grotendeels 
vervangen door factoren die aansluiten bij de 
economische, maatschappelijke en culturele 
omstan digheden van een nieuwe economie. In 
de grote steden zijn fabrieken en scheepswer-
ven met ongeschoolde en laaggeschoolde arbei-
ders vervangen door kantoren met middelbaar 
en hoog opgeleide kenniswerkers. De moge-
lijkheden van de Nederlandse economie zijn 
groot. Met een boven gemiddeld hoog opge leide 
beroepsbevolking, een inter nationaal uitzonder-
lijk hoge dichtheid van inter net aansluitingen, 
hoogwaardige inter nationale verbindingen 
via Schiphol en de Rotterdamse haven en met 
de vele datakabels die in Nederland aan land 
komen, is het een gemiste kans om niet verder 
te kijken dan het mainportbeleid van dertig jaar 
geleden.

Dat concludeert niet alleen de Rli, het bleek 
in 2010 al uit het onderzoek Van mainport naar 
wereldstadhaven, uitgevoerd door tno en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Over het mainportbeleid schrijven de onder-
zoekers: ‘Inmiddels zijn we twee decennia ver-
der en constateren dat het mainportbeleid zeer 
succesvol is geweest. Maar de Nederlandse 
samenleving is inmiddels veranderd. Hersens 
zijn de belangrijkste productiefactor gewor-
den rond de mainports.’ De ambities van het 
kabinet om de Randstad te laten uitgroeien tot 
vestigingslocatie van internationaal topniveau 
vraagt volgens de onderzoekers om een nieuwe 
rol van Schiphol: ‘De mainports spelen een faci-
literende rol in deze ambitie; zij zijn zelf minder 
een motor maar meer een instrument en moe-
ten met name ons land en de Randstad in het 
bijzonder als vestigingsplaats versterken.’

Het is een ontwikkeling die ook zonder rijks-
beleid deels al vanzelf plaatsvindt. Volgens het 
cbs is de toegevoegde waarde van sectoren rond 
de distributie van goederen aanzienlijk kleiner 

dan die van de zakelijke en financiële dienst-
verlening en de communicatie- en informatie-
sector. Daardoor verandert vanzelf ook de rol 
van Schiphol en de grond- en vastgoedmarkt 
rondom de luchthaven. Dat blijkt ook uit de 
veranderende economie van de gemeente Haar-
lemmermeer, waar Schiphol deel van uitmaakt. 
Sinds 2000 neemt de dominantie van de sec-
toren logistiek en handel snel af, terwijl werk-
gelegenheid in de financiële en zakelijke dienst-
verlening en het onderwijs in de gemeente een 
snelle groei doormaakt. Ook binnen de Metro-
poolregio Amsterdam is de relatieve waarde van 
goederenhandel aanzienlijk kleiner dan de han-
del in kennis en diensten.

Walter Manshanden was namens tno 
betrokken bij het onderzoek Van mainport 
naar wereldstadhaven en geldt als een autori-
teit op het gebied van ruimtelijk economische 
analyses. Als onderzoeker bij zijn eigen bureau 
Neo Observatory werkt hij al jaren mee aan de 
jaarlijkse Economische Verkenningen Metro-

poolregio Amsterdam. ‘Daarin zie je de ontwik-
kelingen goed in beeld’, zegt Manshanden. ‘Op 
dit moment zijn hightech en ict de enige twee 
sectoren die internationaal concurrerend zijn, 
media is ook een goed verdienende en gezonde 
sector.’ Dat geldt niet voor de luchtvaart. ‘Het is 
een grote fout om te denken dat de economische 
groei in Nederland wordt veroorzaakt door de 
luchtvaart. Het is precies andersom. De lucht-
vaart neemt toe door stijgende welvaart.’

Het is dan ook opmerkelijk dat Frequin het 
advies van de Rli zonder pardon van tafel veegt. 
‘Een teleurstellende reactie’, noemt De Graeff de 
woorden van Frequin twee jaar geleden. ‘Zeker 
omdat hij inhoudelijk niet op onze conclusies 
en aanbevelingen is ingegaan.’ Hij heeft wel een 
verklaring voor de afhoudende reactie: ‘Lopen 

op gebaande paden is nu eenmaal makkelijker 
dan het bewandelen van ongebaande paden.’

Bovendien, zo blijkt uit gesprekken met vele 
deskundigen en betrokkenen die deels anoniem 
willen blijven is de macht van Schiphol en klm 
groot. ‘Ik heb me wel eens afgevraagd wie de 
dienst uitmaakt binnen het ministerie. Schip-
hol en klm of de minister?’ zegt de een. ‘Het 
zijn twee handen op één buik’, zegt de ander. 
‘De lobby is gewoon heel erg sterk’, aldus weer 
een ander. Of: ‘Het is gewoon maffia. Je wint het 
nooit.’ Ook veel gehoord is het gebrek aan ken-
nis en ervaring binnen het ministerie, als gevolg 
van de vele bezuinigingsrondes en door het ver-
kleinen van het ambtenarenapparaat. Daardoor 
is het voor ambtenaren moeilijk om inhoudelijk 
tegenwicht te bieden aan de lobby van Schiphol 
en klm.

Ook Manshanden wijst nadrukkelijk naar de 
lobby als reden voor de onvoorwaardelijke steun 
aan de luchtvaartsector. ‘In de jaarlijkse econo-
mische verkenningen krijg je een goed beeld van 

sectoren die opkomen en sectoren die neergaan. 
Je ziet ook intrinsieke kwaliteit, je ziet ook waar 
de overheid ontwikkelingen kunstmatig stuurt 
en je ziet lobby. Bedrijfstakken waarmee het 
moeilijk gaat, zullen harder gaan lobbyen.’

De positie van de overheid als aandeelhouder 
van de luchthaven maakt de discussie nog inge-
wikkelder. Het rijk bezit zeventig procent van de 
aandelen en de gemeente Amsterdam twintig 
procent; slechts tien procent van de aandelen 
is in handen van private aandeelhouders. Als 
aandeelhouder incasseert zowel het ministerie 
van Financiën als de Amsterdamse wethouder 
van Financiën dividend over de winst die Schip-
hol maakt. Het ministerie ontving in 2017 ruim 
honderd miljoen euro, de gemeente Amsterdam 
circa dertig miljoen. Uit de discussies over groei 
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Schiphol, 20 april.  ‘Wie maakt de dienst uit binnen het ministerie. Schiphol en KLM of de minister?’
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van de luchthaven blijkt dat er bij de betrokke-
nen weinig zicht is op de verschillende belangen 
en ontwikkelingen die een rol spelen.

Waar de overheid uit dient te gaan van het 
maatschappelijk belang is Schiphol een bedrijf 
waarin commerciële belangen centraal staan. 
Het is aan de overheid om als grootaandeelhou-
der de belangen af te wegen en op basis daar-
van beleid te voeren. In de praktijk blijkt de 
overheid hier echter moeite mee te hebben. Het 
bedrijfsbelang van Schiphol wordt vaak gepre-
senteerd als maatschappelijk belang, terwijl 
hier geen maatschappelijk-economische onder-
bouwing voor is. Dat blijkt ook uit de cijfers die 
het ministerie van IenM hanteerde in de Actie-
agenda Schiphol uit 2015. Daarin valt te lezen 
dat Schiphol goed is voor meer dan honderd-
duizend directe banen. De cijfers komen uit een 
onderzoek dat consultancykantoren McKinsey 
en Boston Consultancy Group (bcg) gezamen-
lijk in opdracht van Schiphol en klm uitvoerden.

McKinsey is de huisconsultant van Schiphol, 
bcg die van klm. Het beeld dat naar voren komt 
uit het onderzoek van de twee firma’s strookt niet 
met dat van eerdere onderzoeken van twee ver-
schillende bureaus. Regioplan deed in opdracht 
van Schiphol jarenlang werkgelegenheids-
onderzoek, totdat de luchthaven de samenwer-
king in 2013 plotseling opzegde. Volgens Regio-
plan was Schiphol in 2012 goed voor 64.000 
banen. Onderzoeksbureau Decisio onderzocht 
de werkgelegenheidscijfers in 2015 in opdracht 
van het ministerie van IenM en kwam tot 
65.000 banen, samen goed voor 55.000 fte.

In de Actieagenda Schiphol staat verder dat 
Schiphol ongeveer 300.000 indirecte banen 
genereert. Ook dit zijn cijfers uit het onder-
zoek van McKinsey en bcg, dat niet openbaar 
is gemaakt. In een voetnoot valt te lezen dat dit 
een schatting is, die niet wordt geaccepteerd 
door het Centraal Planbureau. Het is immers 
onmogelijk om te berekenen hoeveel banen er 
in de regio Amsterdam en elders in het land 
mogelijk zijn gemaakt door de verbindingen die 
Nederland via Schiphol heeft met de rest van de 
wereld. Daar komt bij dat er grote vragen zijn 
over de noodzakelijke omvang van Schiphol in 
relatie tot het vestigingsklimaat. Het netwerk 
van de luchthaven behoort met 326 bestemmin-
gen tot de mondiale top.

Het grote bestemmingennetwerk van Schip-
hol speelt een relevante rol bij de aantrekkings-
kracht van Nederland als vestigingslocatie voor 
bedrijven uit de hele wereld. Of het nu bedrijven 
in de logistieke sector zijn of financiële of zake-
lijke dienstverleners, ze hebben allemaal baat bij 
goede verbindingen tussen Schiphol en andere 
economisch interessante regio’s. Het maakt het 
makkelijk om zaken te doen met bedrijven over 
de hele wereld. Klanten, zakenpartners en goe-
deren kunnen makkelijk overvliegen en mede-
werkers van kantoren in Amsterdam vliegen net 
zo makkelijk de andere kant op. Maar een groot 
deel van de lijndiensten die vanaf Schiphol vlie-
gen, heeft een puur toeristische functie. Alleen al 
bij de elf bestemmingen die beginnen met een A 

zijn zeven specifiek toeristische bestemmingen 
(Aalesund, Ajaccio, Alanya, Antalya, Almeria, 
Alicante, Aarecife), die geen specifieke bijdrage 
leveren aan het zakelijke netwerk van bedrijven 
in Nederland. Volgens cijfers van Schiphol was 
in 2016 slechts 32 procent van de passagiers op 
zakenreis of onderweg voor een congres of stu-
die. Van het totaal aantal passagiers ging 46 pro-
cent op vakantie. Veertig procent van de passa-
giers op Schiphol maakt er slechts een overstap.

Uitgaande van de doelstelling dat Schiphol 
vooral het Nederlandse vestigingsklimaat moet 
versterken en het land moet verknopen met de 
mondiale economie kan bijna de helft van de 
vluchten worden geschrapt. Hoewel de inko-
mende toeristische vluchten wel werkgelegen-
heid en uitgaven opleveren in de toeristische 
sector is de economische waarde hiervan zeer 
beperkt. In Amsterdam, verreweg de meest 
populaire bestemming van inkomende toeristen 
op Schiphol, maakt toerisme slechts vier pro-
cent uit van de economie. De groei van de werk-
gelegenheid in die sector blijft daarbij ver achter 
bij de groei van het aantal bezoekers in de stad 
en van het aantal passagiers op Schiphol.

Het levert fundamentele vragen op over de 
toekomst van Schiphol en de vraag waar een 
eventuele uitbreiding toe leidt. Of het nu gaat 
om extra vliegbewegingen op Schiphol zelf of om 
de aanleg van Lelystad Airport, het gaat uitein-
delijk om een toename van het luchtverkeer van 
en naar Nederland, zonder dat daar economisch 

gezien goede argumenten voor zijn. De discus-
sie is vertroebeld en mist een duidelijke richting 
en doelstelling. Gaat het om de bereikbaarheid 
van Nederland vanuit economische overwegin-
gen? Om de belangen van onze natio nale trots 
Schiphol en klm? Om het mogelijk maken van 
goedkope vakantievluchten en het stimuleren 
van het mondiale toerisme? Zolang de richtlij-
nen onduidelijk zijn, is het onmogelijk om tot 
een goed beargumenteerde uitkomst te komen.

Op een dinsdagochtend in juni zit onderzoe-
ker en adviseur Floris de Haan in een koffiebar 
op de campus van de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. De Haan heeft de afgelopen twin-
tig jaar wereldwijd luchtvaartmaatschappijen 
en luchthavens geadviseerd op het gebied van 
netwerkontwikkeling, begin dit jaar maakte hij 
de overstap naar de Erasmus Universiteit. De 
Haan heeft twijfels over de houdbaarheid van 
het groeimodel van Schiphol. Aan de ene kant 
neemt de luchthaven steeds meer fysieke ruimte 
in beslag en groeien de ‘negatieve externalitei-
ten’ zoals geluidsoverlast en milieuschade. Aan 
de andere kant komt het huidige verdienmo-
del met Schiphol als hub-luchthaven, die zijn 
netwerk onderhoudt door middel van transfer-
passagiers die veelal worden aangevoerd door 

klm, in de toekomst steeds verder onder druk te 
staan. De Haan vergelijkt de fase waarin Schip-
hol en klm zich bevinden met het boren naar 
steeds kleinere gasbellen. Zowel vanuit econo-
misch als maatschappelijk en bedrijfsecono-
misch perspectief is er genoeg urgentie voor een 
koerswijziging. De onaantastbare positie van 
nationale luchthavens en nationale luchtvaart-
maatschappijen komt vooral door de zweem 
van nationale trots die om de bedrijven heen 
hangt. De Haan: ‘Een nationale luchthaven en 
een nationale luchtvaartmaatschappij worden 
ervaren als belangrijke symbolen. Ik zeg altijd, 
het is vlag, volkslied en luchtvaartmaatschappij.’

Misschien wel het grootste pijnpunt in de 
discussie is de vraag hoe Schiphol en klm zich 
tot elkaar verhouden. Hoewel de belangen tus-
sen de twee bedrijven steeds meer uiteenlo-
pen, trekken ze in hun lobby voor luchtvaart-
capaciteit nog altijd gezamenlijk ten strijde. 
Geen Schiphol zonder klm en geen klm zonder 
Schiphol. Maar het is de vraag in hoeverre het 
hier gaat om bedrijfsbelangen of om nationale 
en regionale economische belangen.

Als voorbeeld noemt De Haan het faillisse-
ment van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij 
Swissair en het Belgische Sabena in 2001. ‘Dat 
heeft een flinke impact gehad op het netwerk 
van de nationale luchthavens, maar de regio-
nale en nationale economieën hebben daar 
weinig last van gehad’, zegt hij. En hoewel de 
samenwerking tussen het Scandinavische sas 

en het Duitse Lufthansa grote gevolgen heeft 
gehad voor de hub -functie van de luchthaven 
van Kopenhagen gaat het daar goed met zowel 
de luchthaven als de economie. Uit het faillis-
sement van het Belgische Sabena ontstond de 
nieuwe maatschappij Brussels Airlines, die een 
efficiënt netwerk onderhoudt met een relatief 
beperkt aantal vluchten en bestemmingen. 
Vooral op de markt voor Europese bestemmin-
gen stelde de maatschappij zich in de beginjaren 
terughoudend op. Door de extreem lage ticket-
prijzen voor Europese vluchten is het moeilijk 
om op deze korte vluchten winst te maken. De 
European Transport Federation waarschuwde 
in 2014 voor de gevaren van de race to the bottom 
waar de Europese luchtvaart in is beland. Om 
ondanks de extreem lage ticketprijzen winst te 
blijven maken wordt gezocht naar steeds verder 
gaande besparingsmogelijkheden, waaronder 
het versoberen van de arbeidsvoorwaarden voor 
grond- en cabinepersoneel.

Om zichzelf in stand te houden voert klm 
steeds meer vluchten uit op Europese niche-
markten, zoals het Zweedse Växjö, dat onlangs 
aan de dienstregeling werd toegevoegd. Deze 
vluchten hebben als voornaamste doel het opha-
len van passagiers uit andere delen van Europa, 

‘Het zijn twee handen op één buik.’ ‘De lobby is gewoon heel 
erg sterk.’ ‘Het is gewoon maffia. Je wint het nooit’
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om daar de intercontinentale vluchten van klm 
mee te vullen. Dit model is de essentie van de 
hub-functie van Schiphol; de transferpassagiers 
gebruiken Schiphol slechts als overstaplocatie. 
Ze voegen nauwelijks financiële waarde toe aan 
klm of economische waarde aan regionale en de 
nationale economie. maar helpen wel het uitge-
breide bestemmingennetwerk in stand te hou-
den waarmee Nederland verbonden blijft met 
de mondiale economische centra.

En ze voegen iets toe aan de inkomsten van 
het bedrijf Schiphol. In 2016 kwam bijna de helft 
van de winst (197 miljoen euro) van de Schiphol 
Group uit consumentendiensten, waaronder de 
winkels, horeca en de parkeerfaciliteiten op het 
vliegveld. Hoe meer passagiers Schiphol ver-
werkt, des te beter het bedrijfsresultaat. Sinds 
2012 nemen de uitgaven bij winkels per passa-
gier op de luchthaven echter af met enkele pro-
centen per jaar. Schiphol zelf stelt dat de lucht-
haven niet zelfstandig financierbaar is zonder de 
grote winsten uit consumentendiensten. Maar 
‘consumenten vragen zich vaker af waarom ze 
iets moeten kopen waar ze geen behoefte aan 
hebben en wat ze ook niet cadeau willen geven’, 
aldus Johan Schölvinck van Market Square 
Consult, vorig jaar in het FD. ‘We zien vooral 
versobering bij westerse passagiers. Daar heeft 
Schiphol er veel van.’ Naarmate de uitgaven per 
passagier dalen, zal de luchthaven de behoefte 
voelen om het aantal passagiers te laten toene-
men om zo toch winst te kunnen maken.

De havengelden om te mogen landen en star-
ten zijn de afgelopen jaren meermalen verlaagd 
en de luchtvaart- en reisbranche heeft hevig 
geprotesteerd tegen de vliegtaks die in 2008 
werd ingevoerd. Een jaar later werd de belasting 
door minister Camiel Eurlings weer afgeschaft. 
Inmiddels zijn de tarieven op Schiphol de laag-
ste van Europa. Van de tien grootste luchthavens 
in de regio, waaronder ook Dubai, was Schiphol 
de enige luchthaven waar de havengelden en de 
inkomsten aan havengelden sinds 2003 daal-
den. Op London Heathrow en London Gatwick 
verdrievoudigden deze inkomsten, op Frankfurt 
Airport werden ze bijna verdubbeld. Hoewel 
vliegen de kernactiviteit van een vliegveld zou 
moeten zijn leverden de havengelden in 2016 
een winst van slechts 38 miljoen euro op, minder 
dan tien procent van de totale winst. Maar ook 
hierdoor wordt per passagier netto minder ver-
diend en groeit de noodzaak om meer passagiers 
te verwerken en meer consumentendiensten 
aan te bieden om een positief bedrijfsresultaat 
te behalen. Groei van de luchthaven leidt ook tot 
een hogere waarde van de vastgoedportefeuille 
van Schiphol Real Estate. De vastgoedtak was in 
2016 goed voor 35 procent van de winst.

HET FEEDER SYSTEEM, waarin klm overal in 
Europa passagiers ophaalt om ze op Schiphol 
over te laten stappen in een toestel dat naar een 
ander werelddeel vliegt, is van oorsprong het 
fundament onder het grote netwerk van directe 
bestemmingen van Schiphol. Als thuisbasis is 
Nederland met zeventien miljoen inwoners te 

klein om zoveel lijndiensten in stand te houden. 
In Nederland zijn er simpelweg te weinig pas-
sagiers om verbindingen met meer dan drie-
honderd bestemmingen rendabel te maken. 
Door overal en nergens mensen op te pikken en 
als het ware met een shuttledienst door de lucht 
naar Schiphol te vervoeren, wordt een enorm 
potentieel van passagiers aangeboord.

Maar door de opkomst van low-cost-maat-
schappijen staat het hub & spoke-model van 
klm onder druk. Op de Europese markt ver-
liest klm steeds meer terrein ten opzichte van 
maatschappijen als easyJet, terwijl nieuwe 
maatschappijen als Norwegian Airlines zich 
mengen op de trans-Atlantische markt. Die was 
altijd zeer lucratief voor traditionele maatschap-
pijen, maar om de concurrentie met low-cost-
maatschappijen aan te gaan zal klm de prijzen 
op deze trajecten moeten verlagen, waardoor de 

marges kleiner worden. Bovendien zorgen inno-
vaties in de luchtvaart ervoor dat nieuwe toe-
stellen steeds verder kunnen vliegen, waardoor 
de noodzaak om onderweg over te stappen op 
een hub-luchthaven geleidelijk zal verdwijnen. 
Dat raakt niet alleen klm, maar ook Schiphol 
in de huidige vorm. Low-cost-maatschappijen 
zullen over vijf tot tien jaar van een groot aan-
tal luchthavens in Europa met relatief kleine en 
zuinige toestellen de oceaan over kunnen vlie-
gen. De concurrentie van grote luchtvaartmaat-
schappijen uit het Midden-Oosten en de snelle 
opkomst van de luchthavens in die regio zet de 
positie van klm en Schiphol verder onder druk 
voor routes van en naar Azië.

Deze verandering vraagt om een nieuwe 
benadering, waarin Schiphol zich minder richt 
op zijn functie als overstap- en overslaglocatie, 
en meer op de kern van zijn bestaan: Neder-
land verbinden met economische regio’s die van 
belang zijn voor de nationale economie. Ook 
met aanzienlijk minder dan 326 bestemmingen 
zal de luchthaven voldoende zijn verknoopt met 
de mondiale economie en zal het mogelijk zijn 
om op vakantie te gaan vanuit of naar Neder-
land. Zolang de markt voor zakelijke en toeristi-
sche reizigers groot genoeg is, zullen verbindin-
gen waaraan behoefte is door de markt in stand 
worden gehouden. Dat blijkt wel uit de hevige 
strijd tussen maatschappijen om start- en lan-
dingstijden, de slots, op Schiphol.

Hoewel er geen exacte berekening valt te 
maken van de effecten van het verdwijnen van 
de hub-functie maakte de Stichting Economisch 
Onderzoek wel een schatting. Volgens de onder-
zoekers zou het aantal verbindingen afnemen 
met vijf tot zestien procent. Ook onderzocht seo 
de effecten van definitieve begrenzing van het 
aantal vliegbewegingen van Schiphol. Wanneer 
wordt vastgehouden aan het maximale aantal 
van 500.000 vliegbewegingen per jaar en er ook 
geen vluchten worden verplaatst naar Lelystad 
Airport zal er een zekere schaarste ontstaan 
van start- en landingsplekken. Die schaarste 
zal leiden tot een zekere stijging van de ticket-
prijzen. ‘Hierdoor zullen de meest prijsgevoe-
lige segmenten, waaronder niet-zakelijke pas-
sagiers, transferpassagiers en vracht als eerste 
van Schiphol verdwijnen’, aldus seo. Dit effect 
werd ook direct duidelijk na de invoering van 
de vliegtaks in 2008. Low-cost-maatschappijen 
Volare en Corendon vertrokken van Schiphol en 
Eindhoven Airport en easyJet kondigde aan het 
aantal vluchten te verlagen. El Al verhuisde zijn 
vrachtactiviteiten van Schiphol naar Luik.

Het is niet voor niets dat het nieuwe college 
van Amsterdam zich in het coalitieakkoord Een 
nieuwe lente, een nieuw geluid duidelijk uit-
spreekt tegen verdere groei van Schiphol. Ook 
in de hoofdstad is men zich ervan bewust dat de 
economische opbrengsten van meer vluchten en 
meer passagiers niet in verhouding staan tot de 
overlast. Namens het vorige college deed toen-
malig wethouder Kajsa Ollongren bij Schiphol 
al een aantal keer een voorzichtige poging om 
het hoge aantal low-cost-vluchten te bespreken. 

Kosten-baten-analyse
Decisio en SEO maken in het onderzoek 
Verkennende MKBA beleidsalternatieven 
luchtvaart, dat werd uitgevoerd in opdracht van 
het ministerie van IenW, gebruik van de CO2-prijs 
volgens het European Trading Systeem (ETS). 
In een MKBA moet echter worden gewerkt met 
efficiënte CO2-prijzen. Die efficiënte prijzen zijn in 
het beginjaar van een project een factor twee tot 
tien keer zo hoog als de ETS-prijzen en groeien 
op langere termijn naar de ETS-prijzen toe. Door 
ETS-prijzen te hanteren wordt in het onderzoek 
niet de juiste bandbreedte weergegeven 
van mogelijke kosten bij verschillende 
toekomstscenario’s voor Schiphol.

Ook gebruiken Decisio en SEO een onjuist 
percentage discontovoet. Een discontovoet 
is het percentage waarmee kosten en baten 
in een latere fase van het project worden 
teruggerekend naar het beginjaar. Voor CO2-
kosten moet volgens de richtlijnen van de 
rijksoverheid een discontovoet van drie procent 
worden gehanteerd. Dat had ook in dit onderzoek 
moeten gebeuren, zo bevestigt het Centraal 
Planbureau aan De Groene Amsterdammer. 
Decisio gebruikte, op basis van een onjuiste 
interpretatie van de richtlijnen, echter een 
percentage van 4,5. In werkelijkheid vallen 
de maatschappelijke kosten voor de uitstoot 
van CO2 daarom aanzienlijk hoger uit dan de 
bedragen die naar voren komen in het onderzoek.

In een reactie laat Menno de Pater van 
Decisio weten nog steeds achter de gehanteerde 
discontovoet te staan. Hij wijst op de 
verschillende interpretatiemogelijkheden van 
de richtlijnen: ‘Daar ontstaat het probleem. Wij 
gaan graag de discussie aan over dit onderzoek 
en over de richtlijnen. Iedereen zou baat hebben 
bij meer duidelijkheid.’ Ook geeft hij aan dat bij 
een discontovoet van drie procent de CO2-
kosten bij de verschillende groeiscenario’s 
twee tot 2,3 keer hoger zouden zijn. Volgens 
Walter Manshanden van onderzoeksbureau Neo 
Observatory zouden de kosten zelfs 2,5 tot drie 
keer hoger zijn.
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Deze wens wordt echter bemoeilijkt door Euro-
pese regelgeving, die het luchthavens verbiedt 
om een eigen selectiebeleid te voeren. Door het 
nieuwe college wordt inmiddels naarstig gezocht 
naar constructies die een vorm van selectie toch 
mogelijk kunnen maken.

Voor Amsterdam, dat veel hinder en directe 
en indirecte kosten heeft als gevolg van de 
explosie van het massatoerisme, levert de over-
daad aan goedkope vluchten weinig op. De rela-
tieve inkomsten uit het toerisme nemen af naar-
mate het aantal bezoekers groeit, terwijl zowel 
de netto kosten als de relatieve 
kosten toenemen. Bovendien 
heeft Amsterdam na de gemeente 
Haarlemmermeer te maken 
met de meeste geluidsoverlast 
en milieuschade. De indirecte 
kosten worden nog steeds niet 
volwaardig meegenomen in de 
prijsbepaling van vliegtickets. Bij 
de afspraken voor het Klimaatak-
koord van Parijs is het luchtvaart-
verkeer is vrijgesteld. De sector is 
op geen enkele manier gedwon-
gen om de uitstoot van CO2 in 
de toekomst te beperken. Kero-
sine, de brandstof waarop wordt 
gevlogen, is onbelast. Er wordt 
geen btw en ook geen accijns op 
geheven, terwijl de btw op trein-
kaartjes in 2016 werd verhoogd 
van zes naar negen procent. Een 
maatregel die veelzeggend is voor 
het gebrek aan ambitie bij de 
rijksoverheid om de trein serieus te laten con-
curreren met de luchtvaart. Het traject Amster-
dam-Londen, waarop dagelijks ruim zestig 
vluchten worden uitgevoerd, blijft mede door de 
extra btw-kosten duurder dan een vliegticket. 
Niet alleen diverse politieke partijen en milieu-
organisaties, ook NS, ProRail en klm wijzen op 
de mogelijkheden die de trein kan bieden.

Volgens onderzoek van RoyalHaskoning BV 
kunnen er door verbetering van het bestaande 
spoor, de internationale dienstregeling en de 
ticketservice jaarlijks 89.000 vluchten vanaf 
Schiphol worden vervangen door treinreizen. 
Het ingenieursbureau keek naar bestemmingen 
op maximaal 750 kilometer afstand, zoals Lon-
den, Milaan, Manchester, Frankfurt, Parijs en 
Kopenhagen. President-directeur Pieter Elbers 
van klm zei eerder dit jaar in een interview met 
NRC dat hij de korte vluchten van zijn maat-
schappij graag zou vervangen door treinreizen, 
mits ze goed, snel en betrouwbaar worden uit-
gevoerd. Eerder vormde klm samen met NS de 
High Speed Alliance, exploitant van de Fyra, 
maar de samenwerking werd na vele tegensla-
gen en teleurstellende bedrijfsresultaten beëin-
digd. Nu klm hevige concurrentie ondervindt 
van prijsstunters in het Europese luchtruim zou 
de trein ook voor klm nieuwe mogelijkheden 
bieden. Maar eerlijke concurrentie tussen trein 
en vliegtuig is onmogelijk zolang treinreizen wel 
worden belast en vliegreizen niet.

Over het aandeel van de luchtvaart in de totale 
Nederlandse uitstoot van CO

2 verschillen de 
inzichten. Het cbs gaat uit van zes procent, 
terwijl onderzoeksbureau CE Delft komt op 26 
procent. Maar dat het klimaat schade onder-
vindt van het luchtverkeer is evident. De kosten 
daarvan worden niet betaald door de luchtvaart-
maatschappijen of de passagiers, maar wor-
den afgewenteld op de samenleving. Terwijl de 
urgentie van het beperken van de CO2-uitstoot 
toeneemt, blijven de vlieg ticketprijzen dalen.

In het voorjaar van 2017 werden de onder-

zoeksbureaus Decisio en seo door het minis-
terie van IenM gevraagd om voor de interne 
beleids discussie over de toekomst van Schiphol 
een aantal scenario’s te verkennen. Mede met 
het oog op de discussie rond Lelystad Airport 
kregen de bureaus de opdracht om te becijferen 
hoe de groei van Schiphol zich verhoudt tot de 
Nederlandse welvaart. Het onderzoeksbureau 
onderzocht de effecten van onbegrensde groei 
van Schiphol zelf, van de aanleg van Lelystad 
Airport, maar ook van strikte begrenzing van 
het aantal vliegbewegingen. Hierin werden ook 
de milieueffecten meegerekend, aan de hand 
van het European Trading System voor CO2-
prijzen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat, 
de milieukosten meerekenend, een onbegrensde 
groei van Schiphol het meest positieve effect zou 
hebben op de Nederlandse welvaart.

‘Maar’, zegt onderzoeker Menno de Pater, ‘in 
het onderzoek is geen rekening gehouden met 
de gamechangers in relatie tot de luchtvaart die 
er onvermijdelijk komen.’ Zoals een mogelijke 
verplichte verhoging van ticketprijzen en verre-
kening van de milieukosten of hernieuwde aan-
dacht en investeringen in de trein als concurre-
rend vervoermiddel. ‘Als de luchtvaart zijn eigen 

kosten zou moeten betalen’, zegt hij, ‘zit Schiphol 
nog lang niet aan het maximum van 500.000 
vliegbewegingen per jaar.’ Stijgende kosten lei-
den onvermijdelijk tot een daling van het aantal 
passagiers en het aantal vliegbewegingen. Uit 
dit perspectief is groei van Schiphol of de aanleg 
van Lelystad Airport niet aan de orde.

Daar komt bij dat bij de berekeningen in 
het onderzoek gebruik is gemaakt van prijzen 
en percentages die achteraf gezien onjuist zijn. 
Waar Decisio en seo in 2017 de opdracht kregen 
om het onderzoek uit te voeren voor de interne 

beleidsdiscussie werd het stuk 
in het voorjaar van 2018 naar 
buiten gebracht als Verkennende 
maatschappelijke kosten-baten-
analyse beleids alternatieven 
luchtvaart. Hiermee werd het 
gepromoveerd tot een officieel 
document ter ondersteuning 
van de politieke discussie in 
de Tweede Kamer. Maar voor 
een maatschappelijke kosten 
baten-analyse (mkba) hanteert 
de rijksoverheid strenge richtlij-
nen die zijn vastgesteld door de 
Tweede Kamer en waaraan het 
onderzoek niet voldoet: er wordt 
gebruik gemaakt van onjuiste 
CO2-prijzen en van een onjuiste 
discontovoet (zie kader). Hier-
door zijn de totale CO2-kosten 
van vliegverkeer in werkelijkheid 

twee tot drie keer hoger dan in het onderzoek 
wordt weergegeven. Ook ontbreekt hierdoor een 
juiste bandbreedte van mogelijke kosten bij ver-
schillende groeiscenario’s van Schiphol.

Walter Manshanden van Neo Observatory 
zet grote vraagtekens bij de werkwijze van het 
ministerie van IenW in deze kwestie. Waarom is 
het Centraal Planbureau niet gevraagd om een 
second opinion, zoals gebruikelijk is bij ruim-
telijke vraagstukken met een dergelijke poli-
tieke en maatschappelijke lading? En waarom 
is het stuk zo kort voor een debat naar buiten 
gebracht? Waar is de wil om de Tweede Kamer 
en het Nederlandse publiek te voorzien van de 
juiste informatie om een open en eerlijk debat 
te voeren? ‘De fixatie van IenW op de luchtvaart 
klopt niet’, zegt Manshanden. ‘De rijksoverheid 
is ervoor om rand-
voorwaarden te schep-
pen voor de groei van 
maatschappelijke wel-
vaart. Niet om speci-
fieke bedrijfsbelangen te beschermen.’

Dit artikel is mede tot stand gekomen met steun 
van Fonds 1877

Gaat het om het mogelijk maken van goedkope vakantie-
vluchten en het stimuleren van het mondiale toerisme?
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De kosten van milieuschade worden afgewenteld op de samenleving
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IN NOVEMBER 2016 WERDEN IN DE VERENIGDE STATEN de bordjes ver-
hangen en werd Donald J. Trump gekozen tot president. Weinigen had-
den deze morele revolutie zien aankomen, weinigen hadden voorzien dat 
langgekoesterde en fundamentele waarden hun vanzelfsprekendheid zo 
snel zouden verliezen. We blijken in hoog tempo van ‘ons betere wij’ af 
te drijven. Dat is een ontwikkeling die indruist tegen de evolutionaire 
verwachting dat het in de toekomst steeds beter zal worden en daarin 
ligt een reden om deze contrarevolutie nader te onderzoeken. Ik heb dat 
gedaan vanuit het werk van Kwame Anthony Appiah en Norbert Elias. 
Alletwee hebben ze de neiging om zich vooral op positieve ontwikkelin-
gen te concentreren, maar hun model laat zich ook toepassen op morele 
contra-revoluties en op processen van decivilisatie.

In The Honor Code: How Moral Revolutions Happen (2010) bekijkt 
Appiah morele revoluties als verschuivingen in perspectief, vergelijkbaar 
met paradigmawisselingen in de wetenschap zoals Thomas S. Kuhn die 
in The Structure of Scientific Revolutions (1962) heeft behandeld. Weten-
schappers kijken tijdenlang met een en dezelfde bril naar de wereld en 
doen vanuit dat gezichtspunt onderzoek. Maar wanneer er steeds meer 
barstjes in hun wereldbeeld komen en steeds meer dingen niet langer 
blijken te kloppen met hun theorie, ontwikkelen ze andere manieren van 
kijken en gaan ze geleidelijk over op nieuwe paradigma’s. Appiah is in 
dergelijke perspectiefwisselingen geïnteresseerd en dan gaat het hem niet 
alleen om veranderingen in ideeën en morele sentimenten, maar ook om 
een wisseling van praktijken. Moraal heeft voor hem ook een gedrags-
component en morele revoluties ziet hij als praktische aangelegenheden. 
Appiah schrijft zijn boek om de wereld te verbeteren en hij hoopt dat zijn 
onderzoek naar morele revoluties bruikbare lessen gaat opleveren.

Appiah maakt een vergelijking tussen drie morele revoluties – de 
verdwijning van het duel in het Verenigd Koninkrijk, het loslaten van 
de Chinese traditie om de voeten van kleine meisjes in te binden en de 
afschaffing van de slavernij. De revoluties verschillen qua inhoud sterk 
van elkaar en ze spelen zich in verschillende perioden en op verschillende 
plaatsen af. Die verscheidenheid geeft Appiah de mogelijkheid om over-
eenkomsten en verschillen te analyseren en zo een theorie te ontwikkelen. 
De kernvraag die hij stelt is: wanneer komen mensen in beweging om een 
gedragsverandering te bewerkstelligen?

In alle drie door Appiah behandelde voorbeelden ligt een ontwikkeling 
verscholen in de richting van wat hij ‘een democratisering van cultuur’ 
noemt. Vanuit sociologisch perspectief kun je ook spreken van een uit-
breiding van netwerken en identificaties. De wegbereiders van de morele 
revoluties proberen mensen ervan te overtuigen dat bepaalde  gedragingen 
of gebruiken die zij als collectief gewoon vinden vanuit het perspectief van 
een bredere gemeenschap, een bredere ‘honor world’ niet respectabel is.

Zo lang aristocraten onbetwist de macht hadden, beschouwde het volk 
het duel als hun privilege, als een erekwestie van gentlemen onder elkaar. 
Maar toen de adel geleidelijk aan macht verloor, ten koste van handels-

lieden en professionelen in de uitdijende bureaucratie, 
toen de groep geletterden onder de arbeidersklasse ging 
groeien en de moderne pers aan invloed won – toen werd 
de sociale afstand tussen de inwoners van het Verenigd 
Koninkrijk kleiner. Hun erecodes kwamen dichter bij 
elkaar te liggen, ze werden burgers van één en dezelfde 
honor world. Ook anderen dan aristocraten gingen hun 
stem laten horen en zo verdween de ruimte waarin de 
aristocratie zich ongestraft buiten de wet kon stellen. 
Hun oude erecodes werkten niet meer en er bleef de 
gentle men niets anders over dan zich aan te passen aan 
de nieuwe gedemocratiseerde verhoudingen.

Ook bij de strijd tegen de lotusvoeten zie je een uitbrei-
ding van de kring van mensen die zich daarbij betrokken 
voelden. Onder de Chinese elite moesten kleine meisjes 
zich onderwerpen aan een oude traditie, waarbij hun 
voeten werden gebroken en ingebonden zodat ze voor de 
rest van hun leven kreupel waren. Ouders die tot de elite 
behoorden konden voor hun dochters alleen een goede 
huwelijkspartij vinden wanneer ze hun voeten inbonden. 
Aan het eind van de negentiende eeuw gingen intellec-
tuele activisten tegen deze wrede gewoonte campagne-
voeren. Een belangrijk argument was dat China zich 
daarmee als moderne natie te schande maakte en op het wereldtoneel 
gezichtsverlies leed.  Het lukte deze activisten om het inbinden van voeten 
los te maken van een hoge status. Lotusvoeten waren niet langer een teken 
dat je tot een verheven groepering behoorde. De traditie werd iets achter-
lijks, iets om je voor te schamen. Wie vanaf toen een goede huwelijkspartij 
voor een dochter zocht, moest ervoor zorgen dat ze ongebroken door het 
leven ging en gewoon kon lopen. De actievoerders beriepen zich op eer- 
en schaamtegevoelens die alle Chinezen met elkaar deelden op basis van 
hun sociale identiteit. Ze stelden de lotusvoeten voor als een schande voor 

het hele Chinese volk, niet alleen voor de elite 
die deze traditie in ere hield.

In het derde voorbeeld, dat van de slaver-
nij, worden de netwerken van identificatie 
en de daarbij behorende erecodes nog groter 
en gaan ze de hele mensheid omspannen. De 
slavenhandel verbond verschillende wereld-
delen. Verlichte denkers keerden zich ertegen 
vanuit seculiere overwegingen, de Quakers 
vanuit religieuze motieven. De laatsten orga-
niseerden aan het eind van de achttiende eeuw 
een nationale campagne, met aan het parle-
ment gerichte petities en bijeenkomsten waar 
over de verschrikkingen voorlichting werd 
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Bij het ontstaan van morele revoluties in het verleden kende ‘eer’ een 
grote rol. Hoe verklaren we de morele contrarevolutie in Amerika?  
En meer nog, hoe kan die worden omgekeerd, hoe kunnen mensen tot 
‘hun betere zij’ worden verleid?  door Rineke van Daalen

Essay Mijn betere ik, ons betere wij

Schaamte en krenking:  
de morele (contra)revolutie  
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Shooters Grill in Rifle, 
Colorado, 24 april

gegeven. De middenklassen voelden zich betrokken en het is indrukwek-
kend om te lezen hoe ook een deel van de opkomende arbeidersklasse in 
groten getale voor de strijd tegen de slavernij was te mobiliseren, zonder 
internet en telefoon. Hoe duizenden arbeiders tot in de vroege ochtend 
urenlange bijeenkomsten bijwoonden, hoe ze meededen aan een boycot 
tegen producten die door slaven waren geproduceerd en hoe ze en masse 
petities ondertekenden. Tussen de opkomende industriesteden ontstond 
een wedijver om zo veel mogelijk petities te verzamelen.

* * *
OOK HIER GING HET OM DE EER VAN HET LAND, van Engeland als chris-
telijke natie, waarin mensen anders dan in Amerika in vrijheid gebo-
ren werden. Maar voor de arbeidersklasse waren ook andere motieven 
belangrijk, haar identificatie ging verder dan de natie. Zij herkenden in de 
strijd tegen de slavernij dezelfde belangen als in de arbeidersstrijd. Zoals 
de fundamentele gelijkheid van alle menselijke wezens, tegenover God of 
vanuit de moraal bekeken. Door te strijden voor de waardigheid van de 
slaven aan de andere kant van de oceaan, streden Engelse arbeiders ook 
voor hun eigen waardigheid en vroegen ze respect voor handarbeid, zelfs 
nog breder, voor productieve arbeid in het algemeen. Eigenwaarde werd 
voor hen een groepsbelang. Het was een uitbreiding van de honor world 
tot de gehele mensheid, een voorbode van wat in 1948 in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens werd vastgelegd.

Uitgaande van de voorbeelden die hij heeft onderzocht ontwerpt Appiah 
een theorie over morele omwentelingen. Morele revoluties blijken zich 
pas voor te doen wanneer grote maatschappelijke verschuivingen, al 
eerder en vaak nog onopgemerkt, hebben plaatsgevonden. Van morele 
afkeuring is vaak al veel eerder sprake dan wanneer mensen in beweging 
komen en er daadwerkelijk iets verandert. Steeds is de revolutionaire 
omslag in moraal een van de laatste ronden in een veel langer proces van 
veranderingen in maatschappelijke verhoudingen, in denken en doen.

Een ander gemeenschappelijk punt is dat de argumentatie in de drie 
behandelde morele revoluties niet om rechtvaardigheid of mensenrech-
ten blijkt te draaien, maar om eergevoelens – de eer van de gentleman, 
de nationale eer, de eer van arbeiders. Eer krijgt daarom een ereplaats 
in Appiah’s theorie over morele revoluties en aansluitend op zijn eerdere 
werk brengt hij eergevoelens in verband met identiteit en identificatie. 
Eer is sociaal van karakter en is verweven met die aspecten van je identi-
teit die je ontleent aan het lidmaatschap van sociale groepen, aan gender, 
burgerschap, religie, sociale klasse. Mensen willen erkenning, ze willen 
gezien worden. Ze willen respect van anderen en ze geven respect aan 
anderen die ze waarderen en met wie ze zich identificeren, met wie ze in 
termen van Abram de Swaan gevoelsbelangen delen. Eergevoelens zijn 
dan ook geworteld in sociale verhoudingen en ze zijn verbonden met de 
groepen waarmee mensen zich associëren.

Collectieve identiteiten beïnvloeden de erecodes waaraan mensen zich 
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gebonden voelen en de verwachtingen op basis waarvan anderen hen 
beoordelen en met wie ze hen vergelijken. Appiah noemt een gezelschap 
met dezelfde erecodes een ‘honor world’. Je deelt in de eer van anderen 
die dezelfde identiteit hebben en die tot dezelfde honor world behoren. Je 
ervaart zelfrespect en je voelt je trots als die anderen iets goeds doen, je 
voelt je beschaamd als het omgekeerde het geval is. Anderen behandelen 
je overeenkomstig je identiteit met respect of minachting, ongeacht wat 
je zelf hebt gedaan.

In morele revoluties vormt de behoefte aan erkenning een achterlig-
gend motief. Mensen hechten veel waarde aan status en respect, maar ze 
geven daaraan per episode een net weer iets andere inhoud, die plaats- 
en tijdgebonden is. Steeds gaat het om variaties op een thema, maar de 
dynamiek is vergelijkbaar. Morele sentimenten en morele praktijken gaan 
schuiven, wanneer mensen het idee krijgen dat een bepaald gebruik of 
bepaalde gedragingen hun eer in diskrediet brengen. Anders gezegd: er 
komt beweging in de moraal wanneer bestaand gedrag moreel onaan-
vaardbaar en oneervol gaat worden. Soms spelen morele wegbereiders 
daarin een rol, door minachting en schaamte voor bepaalde gedragingen 
te mobiliseren. Door zulk gedrag eerloos te maken en – nog een stap ver-
der – ervoor te zorgen dat het beschamend wordt om tot een bepaalde 
groep of een bepaald land te behoren, of er een bepaalde geloofsovertui-
ging of ideologie op na te houden.

* * * 
DAT EER IN HET ONTSTAAN VAN MORELE REVOLUTIES een belangrijke 
rol bleek te spelen kwam voor Appiah als een verrassing. Hij zag eer als 
een nogal ouderwets en stoffig begrip, behorend bij een tijd die voorbij is. 
Daarin verschilt hij van Norbert Elias die in zijn studie over civilisatiepro-
cessen aan eer en status juist een belangrijke plaats toekent. In zijn the-
orie over civilisatieprocessen is statuscompetitie een belangrijke drijfveer 
van verandering in gedrag en gevoel, belangrijker dan morele of rationele 
argumentatie. De verwantschap tussen Appiah en Elias gaat nog verder. 
Beiden zien statusstreven en distinctiedrift als uitingen van een behoefte 
aan respect en erkenning. Beiden leggen een verband tussen moraal en 
identiteit, tussen veranderingen in identificatie en gedrag. Elias laat zien 
hoe mensen anderen die ze waarderen, bij wie ze willen horen en met wie 
ze zich identificeren, in hun gedrag gaan imiteren; en omgekeerd, hoe ze 
zich in hun gedrag gaan onderscheiden van anderen bij wie ze niet wil-
len horen, hoe dan sprake is van desidentificatie. Het is interessant om te 
zien hoeveel verwantschap er bestaat tussen het denken van Appiah over 
morele revoluties en dat van Elias over civilisatieprocessen.

Zowel Appiah als Elias heeft zich vooral verdiept in morele verande-
ringen die ‘de goede kant’ opgaan. Zo wordt Elias verweten dat hij er min 
of meer vanzelfsprekend vanuit gaat dat samenlevingen zich stelselmatig 
ontwikkelen in de richting van ‘meer beschaving’ en dat hij onvoldoende 
oog heeft voor stagnatie of ontwikkelingen die de andere kant opgaan. Hij 
heeft dat zelf altijd weersproken en stelt dat zijn theorie zowel ruimte laat 
voor processen van civilisatie als van decivilisatie. In zijn eigen onderzoek 
naar civilisatieprocessen gaan staatsvorming en civilisatie gelijk op, ter-
wijl bijvoorbeeld de oorlog in Joegoslavië demonstreert hoe het uit elkaar 
vallen van een staatsverband tot processen van decivilisatie kan leiden. 
Ook Appiah kun je het verwijt maken dat hij alleen naar positieve ontwik-
kelingen kijkt, naar ontwikkelingen die in zijn ogen vooruitgang en ver-
betering inhouden. De morele revoluties die hij behandelt houden steeds 
insluiting in alsook uitdijende netwerken.

Maar in de Verenigde Staten met Trump als president blijkt zich een 
heel andere morele omslag te voltrekken die precies de andere kant 
opgaat dan Appiah ons zo welbespraakt voorschotelt. Ook bij de aanhang 
van Trump is sprake van een roep om respect, maar bij hen is het motief 
krenking en in hun gedrag zoeken ze niet naar verbinding maar zijn ze uit 
op onderscheid. Bij hen bestaat het gevoel dat ze onvoldoende gewaar-
deerd en oneervol behandeld worden, door een ‘elite’ met wie ze niets te 
maken willen hebben. ‘Nu zijn wij aan de beurt’ – dat is het sentiment. Je 
zou ze als een zich emanciperende groepering kunnen bekijken.

Hun roep om respect gaat samen met krimpende identificaties en met 
een versmalling van hun honor world. ‘Eigen volk eerst’ is het adagium 

van de regering-Trump, die zich op het 
wereldtoneel naar binnen keert en zich van 
bredere mondiale verbanden probeert los 
te maken – onder andere door het treffen 
van protectionistische maatregelen die zijn 
bedoeld om de nationale handelsbelangen 
te beschermen. Een regering die binnens-
lands gericht is op uitsluiting, die racisme 
uitdraagt, seksisme, vreemdelingenhaat 
en neerkijkt op mensen met een handi-
cap. Vergelijkbare morele contrarevoluties 
doen zich ook elders voor, waarbij de ‘ere-
wereld’ steeds geprojecteerd wordt op ‘het 
ware volk’, een symbolisch gezelschap van 
uitverkorenen.

* * * 
TOCH ZIJN ER TEGELIJKERTIJD TEGENBEWEGINGEN waarneembaar, ook 
in de Verenigde Staten. Zoals de beweging tegen het wapenbezit, geor-
ganiseerd door de studenten die de schietpartij in Florida in februari 
2018 hebben overleefd. David Brooks (een ‘never Trump’-Republikein) 
beschrijft bijvoorbeeld in The New York Times hoe de strijd over wapen-
bezit na de schietpartij in Florida een ander verloop heeft gekregen dan 
hij had voorzien. Natuurlijk zijn er de bekende reflexen van ‘nog meer 
wapenbezit’, en ‘bewapen de docenten’, maar tegelijkertijd klinkt er bij 
scholieren en politici een heel nieuwe toon, een toon waarin ‘eer’ een 
belangrijke rol speelt. Daarin wordt benadrukt dat de Verenigde Staten 
het enige land zijn waar op deze schaal onschuldige mensen worden 
doodgeschoten. Daarin wijzen de actievoerders op het eerloze van deze 
situatie en net als de tegenstanders van de gebroken meisjesvoeten stellen 
ze dat de eer van de natie op het spel staat.

Brooks ziet hoe machtsverhoudingen in de regulering van wapenbezit 
in groter verband aan het schuiven zijn. Hij verbaast zich erover hoe deze 
progressieve jonge mensen erin slagen om de wapenlobby te beschamen 
en mensen met een geweer uit te sluiten van de ‘nette’ samenleving. Hij 
verwacht dat gevoelens van schaamte veel meer teweeg kunnen brengen 

Het 
terugtrekken 
van de VS uit 
het klimaat- 
akkoord wordt 
ook door veel 
Amerikanen 
als een 
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daad bezien

Bij Trump-aanhangers bestaat het gevoel dat ze oneervol behandeld worden

CH
IP

 S
O

M
O

DE
VI

LL
A 

/ G
ET

TY
 IM

AG
ES



2.8.2018  DE GROENE AMSTERDAMMER  29

dan wapen-beperkende wetgeving en daarmee valt zijn artikel goed in 
te passen in Appiah’s rijtje positieve morele revoluties: de argumenten 
van de demonstranten zijn niet nieuw, maar ze maken hun honor world 
breder. Ze plaatsen de VS op het wereldtoneel en bekijken hun land als 
onwaardig om deel uit te maken van ‘de beschaafde wereld’. Het effect kan 
zijn dat wapenbezit op den duur terechtkomt in het vaarwater van sociaal 
onaanvaardbare ideeën – nog steeds aldus David Brooks. Aanwijzingen 
daarvoor zijn bijvoorbeeld dat leden van de National Rifle Association 
niet langer bepaalde privileges bij vliegen of autoverhuur  krijgen.

Het doelbewust inspelen op eergevoelens komt in het artikel van 
Brooks ook aan bod. Wanneer die strategie slaagt is het een bijzonder 
effectieve manier om gedragsverandering te bewerkstelligen. Gevoelens 
van eer verwijzen naar geïnternaliseerde standaarden die vanuit het gewe-
ten worden bewaakt en die tot schaamte leiden wanneer mensen zich er 
niet aan houden. Dat is een vorm van zelfbeheersing die geen of weinig 
externe surveillance nodig heeft en die daardoor effectiever en goedkoper 
is dan het inrichten van een surveillance-staat, zo stelt Appiah. Maar een 
strategie van beschaming draagt ook risico’s in zich, waarschuwt Brooks. 
De voorstanders van het wapenbezit zijn veelal laagopgeleid (veertig pro-
cent van de bevolking). Wanneer zij worden weggezet als achterlijk en 
onwetend en zelfs als oneervol, is dat een vorm van elitaire culturele inti-
midatie. Een strijd tussen hoog- en laagopgeleiden, legt Brooks uit, draagt 
het gevaar in zich dat rancune wordt veroorzaakt of aangewakkerd.

Progressieven moeten conservatieven overtuigen, ze moeten hen niet 
krenken maar overreden; schaamte kan zijn werk pas van binnenuit 
gaan doen, wanneer mensen waarden hebben geïnternaliseerd. Daarvan 
moeten ze eerst ten diepste worden overtuigd. Beschaming van buitenaf 
heeft een averechts effect: mensen keren zich dan van elkaar af. Bescha-
ming kan vernederend werken en kan zich omzetten in woede. Het is een 
waarschuwing die voor ieder ‘beschavingsoffensief ’ opgaat, iedere keer 
dat mensen door anderen op hun identiteit en hun eergevoelens worden 
aangesproken. Om mensen te verleiden tot ‘het goede’ moet er een reden 
zijn om bij die verleiders te willen horen, de een of andere erezaak die als 
gemeenschappelijke noemer verbindend kan werken.

* * * 
HOE KUN JE MENSEN VERLEIDEN om het 
eervol te gaan vinden om zich met ‘het 
goede’ te identificeren? Dat is een belang-
rijke vraag die na lezing van The Honor 
Code blijft hangen. Verschuivingen in 
eer- en statusgevoelens zijn verbonden 
met maatschappelijke verschuivingen. Dat 
werd al vroeg gezien, zoals Appiah demon-
streert in een mooi citaat van Francis 
Bacon uit 1614, ver voor de afschaffing van 
het duelleren. Bacon schreef een traktaat 
tegen het duel: ‘I should think (my Lords) 
that men of birth and quality will leave the 
practice, when it begins to (…) come so low 
as to barber-surgeons and butchers, and 
such base mechanical persons’. De machts-
verschuivingen die plaats hadden gevon-
den maakten dat ook anderen dan aristo-
craten gingen duelleren. Het duel verloor 
daardoor aan exclusiviteit, aan prestige en 
distinctieve kracht.

Zo werden statusstreven en distinc-
tiedrift eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw welbewust bij het taboeïseren van 
roken ingezet. In deze periode leerden 
aan komende managers op cursussen dat 
roken een working class habit was. Kenne-
lijk was deze gedragsregel bijgezet in wat 
toen doorging voor ‘goede manieren’ en 
achteraf bekeken bleek roken daarmee zijn 

langste tijd te hebben gehad. Een working class habit, dat was niet een 
gewoonte die een statusgevoelige groep als jonge managers wilde overne-
men en zo kon de gêne verder zijn werk doen. Bijna drie decennia later is 
roken iets geworden om je voor te verontschuldigen: ‘Vind je het erg als ik 
in de tuin een sigaret ga roken?’

De vraag hoe je mensen kunt verleiden tot ‘hun betere zij’ wordt ook 
onderzocht door Wilma Aarts, Joop Goudsblom, Kees Schmidt en Fred 
Spier, in een boek over matiging van consumptiegedrag: Toward a Mora-
lity of Moderation. Vanuit een perspectief à la Elias bekijken ze hoe je 
mensen kunt bewegen tot meer milieubewust gedrag en in hun antwoord 
spelen eer- en statusgevoelens net als bij Appiah een belangrijke rol. Men-
sen zijn niet zozeer te mobiliseren door te moraliseren of door rationele 
argumenten te geven, niet door een beroep op rechtvaardigheid of op 
mensenrechten: een pleidooi dat is ondergebracht in een vertoog van eer 
en schaamte maakt een betere kans.

Mensen zijn bereid om hun gedrag te veranderen wanneer ze ervan 
worden overtuigd dat het in bepaalde kringen eervol en statusverho-
gend wordt gevonden om je aan duurzame milieucodes te houden; dat 
het beschamend wordt gevonden om geen rekening met milieuschade 
te houden. Toward a Morality of Moderation werd bijna een kwart 
eeuw geleden geschreven en in die tussentijd is milieubewustheid sterk 
toegenomen en inderdaad verknoopt geraakt met gevoelens van eer en 
schaamte. Zo wordt het terugtrekken van de VS uit het klimaatakkoord 
van Parijs door velen, ook door veel Amerikanen, als een beschamende 
daad bezien, een daad die het land op het wereldtoneel te schande maakt.

* * * 
APPIAH EN ELIAS GEVEN DUIDELIJKE AANKNOPINGSPUNTEN om in het 
geval van president Trump en zijn aanhang eer en moraal met elkaar te 
verbinden. De president en zijn aanhang hebben er geen misverstand over 
laten bestaan dat ze niet bij de zittende macht willen horen, dat ze zich 
niet laten verleiden door oude idealen en oude toekomstperspectieven. In 
hun gedrag, gevoel en moraal oriënteren ze zich op een nieuwe toekomst 
waarin ze hopen dat alles anders zal zijn en waarin een leider als Trump 
‘het verschil kan maken’. Ze zijn niet langer de deplorables waarin Hillary 
Clinton zich verslikte. Nu zijn zij aan de macht en ze laten zich niet lan-
ger beschamen. Ze laten zich niet verleiden door een toekomst waarin de 
dienst wordt uitgemaakt door anderen met wie ze zich niet identificeren. 
Ze voelen zich door die anderen onvoldoende gewaardeerd. Ze trekken 
zich terug in eigen kring en geven hun eigen eergevoel alle ruimte.

Rineke van Daalen is socioloog. Zij werkte aan de UvA en schreef onder 
andere Het vmbo als stigma: Lessen, leerlingen en gestrande idealen 
(2010) en Gewoon werk: Over vakkundigheid in het verwaarloosde mid-
den (2014). Zij schrijft regelmatig op haar site: rinekevandaalen.nl

Mijn betere ik,  
ons betere wij
Hoe kunnen we een zinvol leven 
leiden? Wat zijn onze morele 
ijkpunten nu de kerk geen 
vanzelfsprekendheid meer is? 
De zoektocht naar een beter ik 
en naar het ‘Goede Leven’, zoals 
de klassieken het noemden, blijft 
urgent. Hoe verhoudt het Betere 
Ik zich tot het grotere geheel: 
de mogelijkheid van een Beter 
Wij? Sinds de ontkerkelijking in 
West-Europa van de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw, 
lijkt het wellicht alsof vragen 
van betekenisgeving, ethiek en 
moraliteit minder belangrijk zijn 
geworden in ons leven. De vraag is 

echter of dat het geval is, of dat 
morele vraagstukken nu veeleer 
vanuit andere perspectieven en 
vanuit andere bronnen worden 
doordacht en begrepen.

In de collegereeks Mijn betere ik, 
ons betere wij, die de Universiteit 
van Amsterdam dit voorjaar 
organiseerde voor studenten en 
geïnteresseerden van buiten en 
waarvan De Groene Amsterdammer 
mediapartner was, bogen tien 
gastsprekers zich onder leiding van 
Stephan Sanders over verschillende 
aspecten van morele en ethische 
kwesties. Dit essay van Rineke van 
Daalen is een bewerking van haar 
college. Volgende week publiceren 
wij het college van Willem Jan Otten.
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BIJ HET BETREDEN van Jaron Laniers prach-
tig gelegen huis in de heuvels rond de Baai 
van San Francisco schiet een woord door me 
heen dat ik vermoedelijk voor het laatst in een 
 Boudewijn de Groot-nummer heb gehoord: 
artistieke bende. Overal half geopende dozen, 
de enorme tafel in de eetkeuken vol met sta-
pels boeken, her en der gedrapeerde tekenin-
gen, gebruikte  koffiemokken. Een zijkamer is, 
net als de zolder, gevuld met de meest uiteen-
lopende  muziek instrumenten, variërend van 
eeuwenoude harpen tot Latijns-Amerikaanse 
pan fluiten.

En dan is er de hippieachtige verschijning 
van Lanier zelf, in wat zijn dagelijks kostuum 
lijkt te zijn: een gigantisch zwart T-shirt waarin 
zijn buik bungelt boven een wijde zwarte broek, 
aan de voeten zwarte sandalen. Zijn rossige ras-
tahaar, heldere blauwe ogen en vlasbaard doen 
hem jonger lijken dan zijn 58 jaren. Die jeugdig-
heid wordt versterkt door de soms wat onver-
wachte lachbuien die hij er regelmatig op hoge 
toon uitgooit – bijvoorbeeld wanneer ik op zijn 
verzoek aan de keukentafel plaatsneem en een 
van de vele katten uit zijn huishouden bij me 
op schoot springt. ‘Dat is Loof, want hij is niet 
aloof!’ (terughoudend, afstandelijk).

Lanier is behalve computerwetenschapper, 
in welke hoedanigheid hij voor Microsoft werkt, 
ook muzikant en schrijver. Hij is vooral bekend 
vanwege zijn werk in virtual reality en zijn plei-
dooien voor humanisme in de digitale wereld. 
En hij was een van de eerste critici van de wereld 
waarvan hij zelf vanaf de begindagen deel uit-
maakt: Silicon Valley. Dat het met het web de 
verkeerde kant op ging, realiseerde Lanier zich 
al rond 1992. ‘Tim Berners-Lee introduceerde 
een webprotocol dat niet genoeg context had’, 
zegt hij. ‘Daarmee bedoel ik dat er geen authen-
tificatie van internetgebruikers zou zijn, waar-
door iedereen van alles kon roepen al dan niet 
onder verzonnen naam.’ Het andere grote pro-
bleem dat Lanier zag opkomen was het ‘adver-
tising business model’ en het idee om mensen 

met automatische feeds verslaafd te krijgen. ‘Die 
combinatie leek me hoogst dystopisch.’

In zijn laatste twee ideeënboeken – You Are 
Not a Gadget (2010) en Who Owns the Future 
(2013) – zoomde Lanier in op hoe de grote 
techbedrijven, vooral Google en (later) Face-
book, hun gebruikers manipuleren. Veel van de 
argumenten uit die twee boeken keren terug in 
zijn jongste boek, Ten Arguments for Deleting 
Your Social Media Accounts Right Now. Op het 
omslag van de Amerikaanse uitgave staat een 
foto van een andere kat van Lanier, Potato. ‘Die 
zul je vandaag niet zien’, zegt hij. ‘Potato houdt 
niet van vreemden.’ In het nieuwe boek roemt 
Lanier de onafhankelijkheid van katten en 
houdt ons voor dat we weer voor onszelf moeten 
gaan denken. Dat is namelijk een van de grote 
gevaren van sociale media als Facebook, Twitter 
en Instagram: ‘Ze tasten onze vrije wil aan.’

Niet dat alles aan sociale media slecht is. ‘Veel 
dingen die mensen ervaren op sociale media zijn 
oprecht en positief ’, zegt Lanier. Maar daar staat 

te veel negatiefs tegenover. ‘Achter de schermen 
zijn algoritmen continu bezig je data te verza-
melen en je in de gaten te houden. Vervolgens 
worden je ervaringen beetje bij beetje gestuurd, 
net genoeg om je te bewegen geïnteresseerd te 
raken in iets nieuws dat je uiteindelijk koopt.’

Het probleem is dat die ‘behavior manipu-
lation machine’, zoals Lanier het noemt, grote 
neveneffecten heeft. ‘De machine maakt je cha-
grijnig, licht ontvlambaar, paranoïde, boos en 
verdrietig. Dat hebben zelfs Facebooks eigen 
onderzoekers gepubliceerd.’ Dat de bedrijven 

er toch mee doorgaan, noemt hij ‘creepy’. ‘Eerst 
zeiden ze: “Hé, we kunnen jou bewust kwaad of 
verdrietig maken zonder dat je je ervan bewust 
bent dat wij dat doen. Zijn we niet geweldig?” 
Tegenwoordig geven ze toe: “Zelfs als we niet 
proberen je kwaad of verdrietig te maken, heb-
ben we dat effect.”’ Vooral negatieve gevoelens 
als woede en verontwaardiging blijken versla-
vend te werken. Het leidt tot wat Lanier noemt 
een ‘geleidelijke verdonkering van je wereld, een 
mild, nog net behapbaar gevoel dat je een beetje 
gek aan het worden bent’.

’s Werelds beroemdste sociale-media-ver-
slaafde is Donald Trump, schrijft Lanier. ‘Ik heb 
hem in de afgelopen decennia enkele malen ont-
moet en ik mocht hem niet, maar hij was des-
tijds nog geen verslaafde. Hij was een New York 
City-archetype, een manipulator, een acteur, een 
meester in het tegen elkaar uitspelen van men-
sen. Maar hij was zich ervan bewust dat hij een 
rol speelde. Zelfs reality-tv veranderde dit niet. 
(...) Als Twitter-verslaafde is Trump veranderd. 
(...) Hij gedraagt zich niet als de machtigste man 
ter wereld, omdat zijn verslaving machtiger is.’

Op elk gegeven moment, erkent Lanier, lijkt 
een verslaving aan sociale media niet zo’n groot 
probleem, maar cumulatief leidt het tot een 
verdeelde wereld. ‘Wat jij van de wereld ziet in 
je feed kan ik niet zien en is anders dan wat ik 
me kan voorstellen. Ik heb het niet alleen over 
advertenties, maar over kleine, subtiele dingen, 
zoals de volgorde waarin je dingen ziet. Jij ziet 
een andere wereld dan ik. Dus jij kunt een reac-
tie ergens op hebben die ik simpelweg niet kan 
plaatsen en vanaf dat moment lijkt het voor mij 
alsof jij gek bent. Dat is wat in dit land tussen 
Republikeinen en Democraten gebeurt.’

Dit alles leidt ertoe dat mensen niet meer 
in staat zijn empathie voor elkaar te voelen of 
elkaar te vertrouwen. ‘Dat is niet slechts verve-
lend, zelfs niet alleen hartverscheurend – het 
is een overlevingskwestie, want de mensheid 
kampt met enkele echte problemen: het kli-
maat, nucleaire wapens en dodelijke ziektes. Als 
we die enorme uitdagingen niet met collectief 
gezond verstand aangaan, dan gaan we dood. 
Dus ik zie dit als een existentiële kwestie.’

Lanier vergelijkt sociale media niet met 
tabak, zoals andere critici graag doen, maar 
opmerkelijk genoeg met loodverf. ‘De tabaks-
industrie richt alleen schade aan en heeft niks 
goeds te bieden. Het is alleen verslaving, geen 
voedingswaarde. Maar als we aan verf denken: 
we willen nog steeds huizen verven. Dus laten 
we loodvrije verf maken. We willen ook nog 
steeds sociale media. Dus laten we manipulatie-
vrije sociale media maken. Dan kunnen we een 
samenleving hebben met overlevingskansen.’

LANIER ZET IN op een ander soort sociale media, 
gebaseerd op een abonnementmodel, zoals de 
streaming services Netflix en hbo, voorbeelden 
die in zijn boek uitgebreid aan bod komen. ‘Rond 
de tijd dat Facebook werd opgericht ging men er 
nog vanuit dat de tijd voorbij was dat mensen 
worden ingehuurd om een tv-programma of 

Techfilosoof Jaron Lanier is een vooraanstaand criticaster 
van zijn eigen gemeenschap, Silicon Valley. Zijn nieuwste 
boek is een oproep om al je sociale media-accounts te 
deleten. Meteen. ‘Dit is een existentiële kwestie.’

door Mars van Grunsven

‘Twitter-verslaafde Trump 
gedraagt zich niet als de 
machtigste man ter wereld – 
zijn verslaving is machtiger’

Jaron Lanier. Humanist in de digitale wereld

‘Sociale media tasten 
onze vrije wil aan’



2.8.2018  DE GROENE AMSTERDAMMER  31

Jaron Lanier: ‘Stap gewoon over op een betaald model. Je weet dat het het juiste ding is om te doen, Zuck’
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film te maken waarvoor mensen betalen. Alles 
zou als Wikipedia worden – met een leger van 
vrijwilligers die met de wijsheid van de crowd 
aan hun zijde alleen maar betere dingen zouden 
creëren.’ Dat is onjuist gebleken. ‘Mensen beta-
len met plezier voor dingen die ze werkelijk wil-
len. En wat ze krijgen is beter. Dit is het tijdperk 
van peak tv: televisie was nog nooit zo goed.’

Hetzelfde kan volgens Lanier met bijvoor-
beeld Facebook gebeuren. ‘Als Facebook peak 
social media was, dus als je er goed, niet-
gemanipuleerd advies zou kunnen vinden, het 

niet geïnfecteerd zou zijn met nepmensen en 
Russische inlichtingen-units, dan zou je ervoor 
betalen.’ En als mensen dat niet kunnen? ‘We 
kunnen altijd een vorm van subsidie verzinnen. 
In het tijdperk van de boeken bedachten we de 
openbare bibliotheek.’

Vooralsnog zijn peak sociale media nog ver 
weg, verzucht Lanier. Veel technologiebedrij-
ven, inclusief Facebook, zetten in op robots en 
andere vormen van artificiële intelligentie waar-
door we straks niet meer hoeven te werken. Hij 
noemt dat ronduit ‘stupid’. ‘Want als dat echt 

waar zou zijn, waarom moeten al die bedrijven 
dan onze data stelen? En waarom moeten we 
blij zijn dat die bedrijven ons waardeloos wil-
len maken?’ Bedrijven zouden ons juist moeten 
betalen voor onze data, stelt Lanier. Hij wijst op 
de geschiedenis: een nieuwe technologie wordt 
geïntroduceerd, oude industrieën sterven af, 
nieuwe industrieën ontstaan en mensen vinden 
een nieuw soort banen. ‘Waarom kunnen we dat 
nu niet doen?’ Hij ziet een systeem voor zich 
waar je betaalt voor een dienst als Facebook, 
maar zelf ook betaald wordt als je iets maakt 
dat viraal gaat. Als mensen er later nog naar kij-
ken of het hergebruiken, zou je royalty’s moeten 
ontvangen. ‘Dat is gewoon een eerlijke, eerzame 
manier om dingen te doen.’ Een dergelijk model 
zou mensen niet alleen economische waardig-
heid teruggeven, het zou ook goed zijn voor de 
techbedrijven zelf, denkt Lanier.

Van de vijf grote techbedrijven – Amazon, 
Apple, Google, Facebook en Microsoft – zijn er 
twee die volgens Lanier te veel leunen op wat 
hij noemt de ‘Bummer machine’, waarbij Bum-
mer staat voor Behaviors of Users Modified, and 
Made into an Empire for Rent. ‘Als die machine 
de enige manier is waarop je geld verdient, dan 
zijn je handen gebonden want je kunt nooit 
diversifiëren’, zegt hij. ‘Ik heb het natuurlijk over 
Google en Facebook.’

De huidige wereld vergelijkt Lanier met een 
casino. Hij neemt het voorbeeld van een begin-
nende musicus, ook omdat hij daar zelf grote 
affiniteit mee heeft. ‘Jij bent het die de risico’s 
moet nemen en alle kosten moet maken om je 
YouTube-video uit te brengen, terwijl het profit 
center – in dit geval Google – nul risico loopt en 
alle inkomsten opstrijkt. Ik noem dat een casino 
omdat de kans zo klein is dat je als musicus er 
ook beter van wordt.’

Sinds kort betaalt YouTube de succesvolste 
gebruikers op zijn platform. Lanier noemt het 
een goede stap, maar plaatst een kanttekening: 
‘Ze hanteren nog steeds een communistisch cen-
traal planningsmodel. Zij bepalen wie betaald 
wordt en hoeveel. Alsof zij alle wijsheid in pacht 
hebben.’ Dat gaat niet aan in een marktecono-
mie: ‘Als je de ongelooflijke winsten wilt opstrij-
ken die de markteconomie je biedt, moet je ook 
het lef hebben om de markt te laten beslissen.’

Hij richt zich nog eens op de Bummer-
machine. ‘Stop met adverteren op de feeds! 
Breng de advertenties in verhouding met de 
opkomst van de betaalde economie die ik voor 
ogen heb.’ Hij legt uit waarom dit zo’n big deal 
is: ‘Zolang de feed gerelateerd is aan de adver-
tentie – en andersom – creëer je die manipu-
latieve wereld die de rode loper uitlegt voor de 
Russen en andere slechteriken.’ Het is eigenlijk 
heel simpel: ‘Stap gewoon over op een betaald 
model. Je weet dat het het juiste ding is om te 
doen, Zuck.’ Ook wat wij kunnen doen, is sim-
pel. ‘Oefen druk uit op de grote techbedrijven 
om Bummer te laten vallen. En delete al je soci-
ale media-accounts, desnoods slechts voor een 
half jaar. Je zult zien dat je er alleen maar geluk-
kiger van wordt.’
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ARGUMENT ZES: SOCIALE MEDIA GAAN TEN 
KOSTE VAN JE EMPATHISCH VERMOGEN
Onderdeel c van Bummer – content door je strot 
geduwd krijgen – betekent dat algoritmen bepa-
len wat je te zien krijgt. Dat betekent dat je niet 
weet wat andere mensen zien, omdat onderdeel 
c andere resultaten voor hen berekent. Je weet 
niet hoezeer de kijk op de wereld van andere 
 mensen is bevooroordeeld en gevormd door 
 Bummer. Gepersonaliseerde zoekresultaten, 
feeds, streams enzovoort liggen aan de basis van 
dit probleem.

Stel je voor dat een gedragspsycholoog uit 
voorbije tijden een rij honden in kooien in een 
lab zette en dat elke hond iets lekkers of een 
elektrische schok kreeg, afhankelijk van wat hij 
zojuist had gedaan. Het experiment zou alleen 
werken als elke hond stimuli kreeg die gerela-
teerd waren aan het specifieke gedrag van die 
hond. Als de draden werden verward en de hon-
den elkaars stimuli kregen, zou het experiment 
niet langer functioneren. Hetzelfde geldt voor 
mensen in een Bummer-platform. De gevolgen 
zijn voor mensen echter nog groter dan voor 
honden, omdat mensen niet in afzonderlijke 
kooien zitten en daarom in hoge mate afhanke-
lijk zijn van sociale perceptie.

Dit betekent dat we naar elkaars reacties kij-
ken om te weten wat we moeten doen. Als ieder-
een in je omgeving ergens nerveus over is, zul jij 
ook nerveus worden, omdat er wel iets aan de 
hand moet zijn. Als iedereen ontspannen is, ben 
je geneigd zelf ook te ontspannen. Een bekende 
grap die we uithaalden toen ik klein was, was 
ergens naartoe gaan waar andere mensen waren 
en dan gewoon naar de lucht gaan staan kijken. 
Al snel keek iedereen naar de lucht, ook al was 
er niets te zien.

Maar als we allemaal verschillende privé-
werelden zien, verliezen onze hints aan elkaar 

aan betekenis. Onze perceptie van de werkelijk-
heid achter het Bummer-platform lijdt daar-
onder. Er zijn veel recente voorbeelden, zoals die 
keer dat iemand een schot loste in een pizze ria 
vanwege het overspannen online idee dat er van-
uit de kelder kindermisbruik werd gefaciliteerd. 
Vóór Bummer werden er ook wel valse opvat-
tingen verspreid als gevolg van massa hysterie, 
zoals tijdens de heksenjachten, maar acute 
gevallen waren zeldzamer dan nu. De snelheid, 
de idiotie en de schaal van valse sociale percep-
ties zijn zodanig toegenomen dat mensen vaak 
niet meer in dezelfde wereld, de echte wereld, 
lijken te leven.

Dit is nog zo’n probleem dat plotseling is 
opgedoken. De publieke ruimte heeft minder 
dimensie gekregen, maar de gemeenschappe-
lijkheid in het algemeen is ook minder gewor-
den. Een gedachte-experiment kan ons helpen 
begrijpen hoe vreemd onze situatie is geworden. 
Stel je voor dat Wikipedia aan elke bezoeker een 
andere versie van een artikel zou laten zien op 
basis van een geheim dataprofiel van die per-
soon. Pro-Trump-bezoekers zouden een volledig 
ander artikel te zien krijgen dan anti-Trump-
mensen, maar er zou geen verantwoording zijn 
van wat er anders was, of waarom.

Dit klinkt misschien bizar, als een naargees-
tig toekomstbeeld, maar het is vergelijkbaar met 
wat je ziet in je Bummer-feed. Content wordt 
gekozen en advertenties worden voor jou geper-

sonaliseerd – en je weet niet hoeveel er voor jou 
veranderd is, of waarom.

Er zijn nog altijd resten van de oude gemeen-
schappelijke wereld. Je kunt naar het ouder-
wetse tv-nieuws kijken dat mensen graag willen 
dat je ziet, of dat mensen zien die anders zijn 
dan jij. Ik kijk in de Verenigde Staten bijvoor-
beeld niet graag naar Fox News, omdat ik het 
te paranoïde, partijdig en chagrijnig vind. Maar 
soms kijk ik ernaar en dat helpt me begrijpen 
wat andere mensen die ernaar kijken denken en 
voelen. Ik koester die mogelijkheid.

Maar je sociale-mediafeed kan ik niet zien. Ik 
ben daardoor minder in staat me te verplaatsen 
in wat je denkt en voelt. Nu hoeven we niet alle-
maal hetzelfde te zien om elkaar te begrijpen; 
alleen ouderwetse autoritaire regimes proberen 
iedereen daartoe te dwingen. Maar we moeten 
wel af en toe een blik kunnen werpen op wat 
andere mensen zien.

Empathie is de brandstof die een fatsoenlijke 
samenleving gaande houdt. Als die er niet is, 
blijven alleen droge regels en machtsstrijd over. 
Misschien ben ik wel verantwoordelijk voor het 
introduceren van de term ‘empathie’ in de high-
techmarketing, omdat ik in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw voor het eerst over virtual reality 
sprak als instrument voor empathie. Ik geloof 
nog altijd dat het mogelijk is om technologie in 
te zetten om empathie te bevorderen. Als er in 
een betere toekomst überhaupt sprake is van 
betere technologie, zal empathie daar een rol in 
spelen. Maar Bummer is juist afgesteld om ons 
empathisch vermogen te vernietigen.

EEN GEBRUIKELIJKE EN TERECHTE kritiek op 
Bummer is dat het ‘filterbubbels’ creëert. Je 
eigen opvattingen worden soepeltjes bekrach-
tigd, tenzij je wordt geconfronteerd met de 
meest irritante tegengestelde opvattingen, zoals 

Er zijn tien argumenten om nu, meteen,  
uw sociale-media-accounts te verwijderen. 
Informaticus Jaron Lanier beschrijft ze in 
zijn nieuwe boek. In deze voorpublicatie 
leest u er twee. 

door Jaron Lanier
beeld Milo 

Als mensen nerveus zijn over 
de vraag of ze wel populair 
genoeg zijn, dan moeten ze 
wel online blijven

Het goddelijke perspectief van Silicon Valley

Op maat  
gemaakt ongeluk
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berekend door algoritmen. Ze kunnen gerust-
stellend zijn of verontrustend: wat je aandacht 
maar het beste vasthoudt.

Je wordt samen met andere mensen in een 
categorie ondergebracht waar jullie als groep 
maximaal kunnen worden aangesproken. 
Bummer-algoritmen neigen er intrinsiek naar 
mensen samen te brengen in bubbels, omdat 
het effectiever en goedkoper is om de aandacht 
van een groep vast te houden dan van afzonder-
lijke mensen. (Maar zoals je misschien weet, is 
de juiste term ‘manipuleren’ en niet ‘aanspre-
ken’, omdat het gebeurt in dienst van onbekende 
externe partijen die Bummer-bedrijven betalen 
om jouw gedrag te veranderen. Waar betalen 
ze anders voor? Waarvoor anders kan Face-
book zeggen dat het tientallen miljarden dollars 
betaald krijgt?)

Op het eerste gezicht zijn filterbubbels slecht, 
omdat ze je een tunnelvisie op de wereld bezor-
gen. Maar zijn ze wel zo nieuw? Er waren toch 
voorafgaand aan Bummer ook al schadelijke 
en irritante vormen van sociale communicatie 
waardoor groepen werden buitengesloten, zoals 
het gebruik van racistische zogenoemde ‘hon-
denfluitjes’ in de (Amerikaanse) politiek (het 
aanspreken van een bepaalde groep door mid-
del van gecodeerde boodschappen). Tijdens de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1988 
bijvoorbeeld maakten politici gebruik van het 
verhaal van een zwarte man genaamd Willie 
Horton, die tijdens zijn verlof misdaden had 
gepleegd, om latent racisme onder kiezers uit 
te lokken. Maar iedereen kreeg toen dezelfde 
advertentie te zien, zodat je in elk geval wist 
waarom iemand anders daar racistisch op rea-
geerde, zelfs al was je het er absoluut niet mee 
eens.

Maar nu zie je die racistische advertenties 
niet altijd meer. Dat komt soms doordat het 

om zogenoemde dark ads (gepersonaliseerde, 
niet voor iedereen zichtbare advertenties) gaat 
die mensen in hun nieuwsfeeds krijgen, ook al 
zijn ze technisch gesproken niet echt als nieuws 
gepubliceerd. Veel extremistische dark ads op 
Facebook kwamen pas aan het licht bij foren-
sisch onderzoek naar wat er tijdens de verkiezin-

gen van 2016 was gebeurd. Ze waren schreeu-
werig en venijnig en Facebook heeft plannen 
aangekondigd om de schade die ze aanrichten 
te beperken. Buiten – of misschien ook binnen 
– Facebook weet niemand hoe gebruikelijk of 
effectief dark ads en vergelijkbare boodschappen 
zijn. De meest gebruikelijke vorm van online bij-
ziendheid is echter dat mensen alleen maar tijd 
hebben om te lezen wat er door algoritmische 
feeds onder hun neus wordt geschoven.

Ik ben banger voor de subtiele algoritmische 
afstemming van feeds dan voor schreeuwe-
rige dark ads. Het was niet eerder mogelijk om 
miljoenen mensen tegelijk berichten op maat 
te sturen. Ook het testen van massa’s op maat 
gemaakte boodschappen en ontwerpen, op basis 
van gedetailleerde waarneming en feedback van 
nietsvermoedende mensen die voortdurend in 
de gaten worden gehouden, was vroeger niet 
mogelijk.

Dit is een van de redenen waarom Bum-
mer vanzelfsprekend tribalisme promoot en 
de samenleving verscheurt, ook al bedoelen de 
technische jongens bij een Bummer-bedrijf het 
goed. Bummer-code grijpt automatisch elke 
vorm van latente stammenstrijd en racisme aan, 
want dat zijn de neurale hashtags in ieders geest 
die kunnen worden getriggerd om het aan-
dachtsmonopolie op te eisen.

Je wereldbeeld wordt niet alleen vervormd, 
maar je bent je ook minder bewust van het 
wereldbeeld van andere mensen. Je wordt uit-
gesloten van de ervaringen van andere groe-
pen die op een andere manier worden gema-
nipuleerd. Hun ervaringen zijn voor jou net zo 
ondoorzichtig als de algoritmen die je ervarin-
gen aansturen. Deze ontwikkeling is van grote 
betekenis. De versie van de wereld die jij ziet is 
onzichtbaar voor de mensen die je niet begrij-
pen, en vice versa.  >

Bummer
Bummer staat voor Jaron Lanier voor Behaviors 
of Users Modified, and Made into an Empire 
for Rent (Gemodificeerd Gebruikersgedrag 
tot Verhuurbaar Imperium Gemaakt). Een 
Bummer is een statistiekmachine die in de 
automatiseringsclouds huist. Lanier schrijft 
erover: ‘Kort samengevat: verschijnselen die 
statistisch en vaag zijn, zijn desalniettemin 
reëel. In het gunstigste geval kunnen Bummer-
algoritmen de kans berekenen dat iemand zich 
op een bepaalde manier zal gedragen. Maar wat 
voor afzonderlijke individuen niet meer dan een 
kans is, is als gemiddelde voor grotere groepen 
mensen vrijwel een zekerheid. De populatie als 
geheel kan met grotere voorspelbaarheid worden 
beïnvloed dan een enkele persoon.’
 Bummer is een machine met zes bewegende 
onderdelen. Lanier geeft het volgende 
ezelsbruggetje om ze te onthouden:
A    staat voor Aandacht trekken, iets wat leidt 

tot de suprematie van de asocialen.
B  staat voor Bemoeienis met ieders leven.
C  staat voor Content door de strot duwen.
D    staat voor Dirigeren van menselijk gedrag op 

de meest slinkse wijze.
E    staat voor Economisch gewin doordat de 

grootste asocialen zich kunnen uitleven op 
alle andere mensen.

F    staat voor Fakegroepen en een 
fakesamenleving.
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HET VERMOGEN OM je in iemand anders te ver-
plaatsen om die ander beter te begrijpen, wordt 
theory of mind (ToM) genoemd. Een theory of 
mind hebben betekent dat je in gedachten een 
verhaal maakt over wat er in iemands hoofd 
gebeurt. Theory of mind ligt aan de basis van elk 
gevoel van respect of empathie en is een voor-
waarde voor elke vorm van intelligente samen-
werking, burgerschap of zinvolle politiek. Het is 
de reden waarom verhalen bestaan.

Je kent de uitdrukking wel: niet graag in 
iemands schoenen staan. Je kunt mensen niet 
begrijpen als je niet een heel klein beetje weet 
wat ze hebben doorgemaakt. Als je alleen ziet 
hoe iemand anders zich gedraagt, maar niet 
welke ervaringen zijn gedrag hebben beïnvloed, 
wordt het moeilijker om een theory of mind over 
die persoon te hebben. Als je iemand ziet die 
iemand anders slaat, bijvoorbeeld, maar je weet 
niet dat hij dat doet om een kind te beschermen, 
kun je wat je ziet verkeerd interpreteren.

Als je de dark ads, de geruchten, de harteloze 
memes en de bespottelijke, gepersonaliseerde 
feed niet ziet die de ander wel ziet, denk je 
dat die persoon gewoon gek is. En zo ziet onze 
nieuwe Bummer-wereld eruit. We denken van 
elkaar dat we gek zijn omdat Bummer ons van 
onze theorieën over elkaars mind berooft. Zelfs 
als de ervaringen van anderen openhartig wor-
den vastgelegd op camera, misschien door een 
smartphone of een dashcam, genereert Bum-
mer genoeg ruis om elke saamhorigheid te 
vernietigen. Ondoorzichtigheid als gevolg van 
Bummer zie je voortdurend online. Een video 
laat bijvoorbeeld het moment vlak voor een 
schietpartij door de politie zien, maar Bummer 
laat mensen eindeloos veel versies van de video 
uploaden met verschillende edits, beelden-in-
beelden en afschermingen. Empathie gaat ver-
loren in de ruis.

Ik vind Trump-aanhangers gestoord en zij 
vinden progressievelingen gestoord. Maar het 
klopt niet dat we uit elkaar zijn gegroeid en 
elkaar niet begrijpen. Wat er echt aan de hand 
is, is dat we minder dan ooit tevoren zien wat 
anderen zien, dus krijgen we minder de kans 
om elkaar te begrijpen. Natuurlijk kun je wel 
íets volgen van de doorsnee content die andere 
mensen waarschijnlijk zien. Ik houd bijvoor-
beeld conservatieve websites bij. Ik zoek altijd 
persoonlijk contact met mensen die het niet met 
me eens zijn, als ze daartoe bereid zijn.

Hoe groot het verschil is tussen wat iemand 
anders te zien krijgt en wat ik kan raden dat 
iemand anders te zien krijgt, kun je nooit weten. 
De ondoorzichtigheid van onze tijd is nog gro-
ter dan strikt noodzakelijk, omdat de mate van 
ondoorzichtigheid op zich ondoorzichtig is. Ik 
weet nog dat we vroeger dachten dat het inter-
net een transparante samenleving zou opleve-
ren, maar het tegenovergestelde is gebeurd.

ARGUMENT ZEVEN: SOCIALE MEDIA MAKEN JE 
ONGELUKKIG
De vrolijke retoriek van de Bummer-bedrijven 
draait helemaal om vrienden maken en meer 

onderlinge verbondenheid in de wereld. En toch 
laat de wetenschap ons iets anders zien. Onder-
zoek toont ons een wereld waarin de onderlinge 
verbondenheid niet is toegenomen, maar waar 
juist een groter gevoel van isolement heerst. 
Het patroon is zo duidelijk geworden dat zelfs 
onderzoek dat wordt gepubliceerd door sociale-
mediabedrijven aantoont dat ze je verdrietig 
maken. Facebook-onderzoekers schepten zo 
ongeveer op over het feit dat ze mensen onge-
lukkig konden maken zonder dat ze beseften 
waarom.

Waarom zou je zoiets naar buiten brengen als 
een geweldig onderzoeksresultaat? Zou dat niet 
schadelijk zijn voor het imago van Facebook? De 
reden zou kunnen zijn dat het geweldige publi-
citeit was waarmee ze hun echte klanten konden 
bereiken, degenen die betalen om te manipule-
ren. Degene die wordt gemanipuleerd, jij, is het 
product, niet de klant.

Meer recentelijk hebben Facebook-onder-
zoekers eindelijk toegegeven wat andere onder-
zoekers al hadden ontdekt: dat hun producten 
echte schade kunnen berokkenen. Wat me 
vooral dwarszit aan de manier waarop sociale-
mediabedrijven over dit probleem praten, is dat 
ze zeggen: ‘Ja, we maken je ongelukkig, maar 
we doen meer goed dan kwaad in de wereld.’ 
Maar de goede dingen waar ze vervolgens over 
opscheppen zijn allemaal dingen die intrinsiek 
bij internet horen, die – voor zover we weten – 
ook mogelijk zouden zijn zonder de slechte din-
gen, zonder Bummer. Ja, natuurlijk is het gewel-
dig dat mensen met elkaar worden verbonden, 
maar waarom moeten ze manipulatie door der-
den accepteren als prijs voor die verbinding? 
Wat als de manipulatie en niet de verbinding het 
echte probleem is?

Aangezien de kernstrategie van het Bum-
mer-businessmodel inhoudt dat het systeem 
zich automatisch aanpast om zo veel mogelijk 
je aandacht te trekken en aangezien negatieve 
emoties gemakkelijker kunnen worden opge-
roepen, zal zo’n systeem er uiteraard toe neigen 
je een negatief gevoel te bezorgen. Maar het 
deelt tussen de depressies door ook schaarse 
lichtpuntjes uit, omdat de automatische piloot 
die je emoties aanstuurt tot de ontdekking komt 
dat het contrast tussen straffen en belonen beter 

werkt dan alleen straffen of belonen. Verslaving 
wordt geassocieerd met anhedonie, een vermin-
derd vermogen om plezier te beleven aan aller-
lei dingen, behalve aan datgene waaraan men 
verslaafd is, en sociale-mediaverslaafden lijken 
geneigd te zijn tot langdurige anhedonie.

Natuurlijk word je ongelukkig van Bummer. 
Maar hoe gaat dat in zijn werk? De specifieke 
vorm van ongelukkig zijn wordt vanzelfspre-
kend op maat voor je gemaakt. De mensen van 
het Bummer-bedrijf hoeven er nooit achter te 
komen wat je ongelukkig heeft gemaakt. Dat 
is alleen aan jou, je laatste beetje privacy. Mis-
schien maak je je zorgen omdat je niet weet of je 
wel zo aantrekkelijk of succesvol bent als andere 
mensen, al ben je op hetzelfde moment door het 
systeem toegerust om ergens iemand anders 
hetzelfde gevoel te geven.

BUMMER-ALGORITMEN moeten je wel in cate-
gorieën stoppen en rangschikken om überhaupt 
iets Bummer-achtigs te kunnen doen. Het hele 
doel van Bummer is van jou en veranderingen 
in je gedrag een product te maken. De algorit-
men werken in feite ten dienste van platform-
eigenaren en adverteerders die een abstractie 
van jou nodig hebben om je te kunnen manipu-
leren.

De Bummer-algoritmen achter bedrijven als 
Facebook en Google liggen opgeslagen in enkele 
van de weinige bestanden ter wereld die niet 
kunnen worden gehackt, zó geheim zijn ze. De 
diepste geheimen van de nsa en de cia zijn uit-
gelekt, meer dan eens, maar je zult geen kopie 
van het zoekalgoritme van Google of het feed-
algoritme van Facebook vinden op het darkweb.

Een van de redenen hiervoor is dat mensen 
gealarmeerd zouden zijn als ze konden zien hoe 
de huidige kunstmatige intelligentie en andere 
aanbeden cloudprogramma’s echt werken. Ze 
zouden beseffen hoe arbitrair de resultaten 
soms zijn. De algoritmen zijn slechts in zeer 
geringe mate statistisch bruikbaar en toch heeft 
die minieme bruikbaarheid de grootste kapita-
len ooit opgeleverd. Maar het gaat mij niet eens 
om de programma’s, hoe over-aanbeden die ook 
zijn, maar om de machtsrelaties die ontstaan als 
mensen de programma’s accepteren en impliciet 
respecteren.

Er zijn altijd aanmatigende – ronduit bela-
chelijke – bronnen van informatie en meningen 
over je geweest, maar die waren niet zo belang-
rijk. Een voorbeeld hiervan zijn ouderwetse 
horoscopen in kranten. Een bedrijf kon op geen 
enkele manier je clicks of je oogbewegingen 
registreren, dus wist niemand wat je las. Mis-
schien geloofde je echt in astrologie, misschien 
vond je het interessant als iemand in het wilde 
weg van alles over je zei of misschien vond je het 
allemaal wel een grote grap. Dat doet er niet toe. 
Het was iets tussen jou en een onbezield object 
– en misschien een enkele persoon die je erover 
vertelde. De horoscoop in de krant deed behalve 
in jouw hoofd helemaal niets; hij beïnvloedde 
op geen enkele manier de machtsrelaties tussen 
jou en andere mensen.

Tien argumenten om je  
sociale-media-accounts nu 
meteen te verwijderen
Het nieuwe boek van Jaron Lanier, Tien 
argumenten om je sociale-media-accounts 
nu meteen te verwijderen, waarvan de 
Nederlandse vertaling net is verschenen 
(AtlasContact, 192 blz., €15,-, vertaling Carla 
Zijlemaker), is een eigenzinnige mix tussen 
pamflet en zelfhulpboek. Hij behandelt 
argumenten als ‘je verliest je vrije wil’, ‘door 
sociale media word je asociaal’ en ‘sociale 
media maken politiek bedrijven onmogelijk’. 
Deze voorpublicatie bestaat uit ingekorte 
versies van de argumenten 6 en 7.
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In het Bummer-tijdperk liggen de dingen 
anders. Facebook brengt je bijvoorbeeld onder 
in categorieën op basis van je politieke voorkeur 
en allerlei andere criteria. Deze categorieën vor-
men het Bummer-antwoord op horoscopen. De 
beoordeling van het Bummer-algoritme dat je 
classificeert, hoeft in wetenschappelijk opzicht 
niet logisch of betrouwbaar te zijn, maar in het 
echte leven is het zeker belangrijk. Het beïn-
vloedt welk nieuws je te zien krijgt, wie er aan 
je wordt voorgesteld als potentiële date, welke 
producten je aangeboden krijgt. Beoordelin-
gen op basis van sociale media kunnen bepalen 
welke leningen je kunt krijgen, welke landen 
je kunt bezoeken, of je een baan krijgt of niet, 
welk onderwijs je kunt krijgen, het resultaat 
van je verzekeringsclaim en je vrijheid om met 
andere mensen samen te komen. (In veel van 
deze voorbeelden passen derden hun eigen 
algoritmen toe op Bummer-data in plaats van 
te vertrouwen op de categorieën die direct door 
Bummer-bedrijven zijn gevormd.) Je grillen en 
eigenaardigheden liggen voor het eerst onder de 
microscoop van machten die groter zijn dan jij, 
tenzij je in een politiestaat als Oost-Duitsland of 
Noord-Korea hebt gewoond.

De onmogelijkheid een ruimte te scheppen 
waarin je jezelf onbespied opnieuw kunt uit-
vinden, dáár word ik ongelukkig van. Hoe kun 
je nog gevoel voor eigenwaarde hebben als dat 
niet langer de belangrijkste waarde is? Hoe kun 
je nog authentiek zijn als alles wat je leest, zegt 
of doet wordt ingevoerd in een beoordelings-
systeem?

Voor de duidelijkheid, er vinden beoordelingen 
plaats op twee niveaus in de Bummer-machine. 
Het ene is begrijpelijk en kan worden gezien 
door mensen. Het internet staat op dit moment 
vol met meningen over jou persoonlijk. Hoe-
veel vrienden, volgers heb je? Ben je populair? 
Hoeveel punten heb je verdiend? Heb je een 
virtueel lintje verdiend of misschien wat virtuele 
confetti van een winkel omdat je anderen hebt 
overgehaald om iets bij die winkel te kopen? Het 
andere beoordelingsniveau is gebaseerd op wis-
kundige correlaties die mensen mogelijk nooit 
te zien krijgen of kunnen interpreteren. Deze 
worden soms tussenlaaginterpretaties genoemd 
vanwege de manier waarop ze worden gegene-
reerd in algoritmen voor machine learning. Ze 
worden gebruikt om de gewiekstheid van Bum-
mer te optimaliseren: welke advertenties maken 
de meeste kans een bepaalde uitwerking op je 
te hebben, welk nieuws, welke schattige katten-
plaatjes als onderdeel van de feed met nieuws 
die je van familieleden krijgt?

Waar het ook precies om gaat, kijk eens 
wat er gebeurt. Plotseling worden jij en andere 
 mensen aan allerlei stomme wedstrijdjes 
 gekoppeld waar niemand om gevraagd heeft. 
Waarom krijg je niet evenveel coole foto’s als 
je vriend(in)? Waarom word je niet zoveel 
gevolgd? Dit  voortdurende oproepen van 
socia le angst maakt dat mensen zich steeds 
verder ingraven.  Diepgaande mechanismen in 
de sociale delen van onze  hersenen controleren 
onze sociale positie en vervullen ons van doods-
angst bij de gedachte te worden verlaten, als 

een achter blijver op de savanne die aan de roof-
dieren wordt geofferd.

Maar zolang je in Bummer blijft hangen, kun 
je er niet aan ontsnappen. Er worden wel een 
miljoen Bummer-spelletjes tegelijk gespeeld en 
je verliest ze vrijwel allemaal, omdat je tegen de 
rest van de planeet speelt. De vraag wie er wint 
is grotendeels gebaseerd op willekeur. Het is 
alsof er, in plaats van één voetbalwedstrijd tege-
lijk, altijd een mondiale wedstrijd aan de gang 
is waaraan de hele wereld deelneemt en waarin 
iedereen tegen iedereen speelt en de meesten 
van ons voortdurend verliezen. Wat een rot-
sport. Erger nog, er zijn een paar mensen, Sili-
con Valley-mensen zoals ik, die op je neerkijken, 
meer zien dan jij of je vrienden, en die je mani-
puleren.

UBER, DAT EEN pseudo-Bummer is, noemde het 
vermogen om mensen te bespioneren de ‘blik 
van God’. Vanuit het verbazingwekkende god-
delijke perspectief van Silicon Valley kunnen 
zowel mensen als algoritmen altijd zien wie 
wat geschreven heeft en wanneer. We kunnen 
het hele proces overzien alsof we naar een mie-
renkolonie kijken. En de mieren weten het; ze 
weten dat ze worden bekeken.

En ik herinner je er nog maar even aan dat 
negatieve emoties sneller worden getriggerd dan 
positieve. Als gewone mensen volkomen geluk-
kig en tevreden waren, zouden ze even afstand 
nemen van de obsessie met sociale-mediacijfers 
en een beetje met planten gaan rommelen of 
elkaar wat echte aandacht geven. Maar als ze 
nerveus zijn over de vraag of ze wel populair 
genoeg zijn, zich afvragen of de wereld niet 
implodeert of laaiend zijn op idioten die zich 
tussen hun contacten met vrienden en familie 
hebben gewurmd, dan moeten ze wel online 
blijven. Ze zijn verslaafd omdat hun natuurlijke 
waakzaamheid geprikkeld wordt.

Wij hier in Silicon Valley vinden het heerlijk 
om te kijken hoe de mieren steeds dieper in hun 
eigen vuil graven. Ze sturen ons geld terwijl we 
toekijken. Die scheve machtsverhouding is de 
hele tijd voelbaar. Voel je je niet vernederd als 
je een van de Facebook-merken gebruikt, zoals 
Instagram of WhatsApp? Facebook is het eerste 
beursgenoteerde bedrijf dat in handen is van 
één persoon. Nu heb ik persoonlijk niets tegen 
Mark Zuckerberg, daar gaat het niet om. Maar 
waarom zou je een groot deel van je leven onder-
geschikt maken aan welke onbekende dan ook?

In de tijd waarin ik opgroeide waren er grote 
politici, rijken der aarde, popsterren, captains 
of industry enzovoort, maar geen van hen had 
substantiële macht over de manier waarop ik 
mijn leven leidde. Ze hadden soms wel invloed 
op me als ze iets zeiden wat mijn aandacht trok, 
maar dat was alles. Ze bleven ver verwijderd van 
mijn privéleven. Je zult misschien zeggen dat je 
het niet erg vindt, terwijl je eigenlijk diep van 
binnen wel weet dat dat niet waar is. Of dat het 
geen zin heeft om er boos over te worden omdat 
je er toch niets aan kunt doen, maar dat kan wel. 
Verwijder je accounts.
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EN WEER KREEG ze iedereen op de kast. Toen 
Germaine Greer in mei op het Hay Literary Fes-
tival een voorschot nam op haar nieuwe boek, 
dat On Rape gaat heten, onthulde ze al haar 
alternatieve definitie van verkrachting die ze 
daarin zal presenteren: ‘bad sex’. Verkrachting, 
stelde ze, zou niet altijd moeten worden gezien 
als een geweldsmisdrijf, maar in plaats daarvan 
als ‘lazy, careless and insensitive’. De meeste 
verkrachtingen vinden per slot van rekening 
plaats binnen bestaande relaties – ‘Every time a 
man rolls over on his exhausted wife and insists 
on enjoying his conjugal rights he is raping her.’ 
Als er werkelijk sprake is van grof geweld, dan 
is dát volgens haar de misdaad, en niet de seks.

On Rape, dat dit najaar moet verschijnen, 
is haar reactie op de ‘zeurderige’ #MeToo- 
beweging. ‘Het enige resultaat van de wan-
hopige pogingen om schuld toe te wijzen en 
kuisheid tot wet te verheffen is een erosie van 
de rechten van de beschuldigde’, is nog zo’n uit-
spraak die velen razend maakte. Er werd Greer 
voor de voeten geworpen dat ze 
op krantenkoppen uit was ter 
promotie van haar nieuwe boek. 
Het Brisbane Writers Festival 
trok schielijk de uitnodiging aan 
haar in: haar ideeën waren ‘te 
controversieel’. Maakt niet uit, 
reageerde Greer, het is toch het 
sufste festival dat er bestaat.

Verrassend is de nieuwe 
ophef niet echt. Germaine Greer 
is, zoals de Engelse journaliste 
Helen Lewis het omschreef, de 
brandstichtster van het femi-
nisme. Haar waarde is haar des-
tructieve kracht, haar drang om stereotypen te 
ontmaskeren en taboes te doorbreken. Natuur-
lijk, ze zorgt al decennia voor ongemak. Of het 
nu was toen ze opeens begon te dwepen met de 
Toscaanse minnaar en de coïtus interruptus of 
de lof begon te zingen van de overgang, omdat 
ze zich nu opeens werkelijk onafhankelijk van 
mannen voelde en eindelijk zélf grapjes kon 

maken, om van haar goedpraten van vrouwen-
besnijdenis in andere culturen en haar afkeer 
van transgenders maar te zwijgen. Ze liep altijd 
al flink uit de pas van de feministische consen-
sus, maar dat is nu juist de crux: het is Greer er 
nooit om te doen geweest behoedzaam correct 
te zijn en vrouwen zich beter te laten voelen. Ze 
is, aldus nog een keer Lewis, ‘een pepmiddel en 
geen pijnstiller’. En inmiddels is ze het levende 
testament van het idee dat vrouwen niet hoe-
ven te doen wat van hen verwacht wordt: brave 
meisjes zijn, trouwen, kinderen krijgen, mooi 
zijn en zwijgen.

Het begin van dat testament is The Female 
Eunuch, het boek dat in 1970 verscheen en 
meteen een sensatie was. Het boek, dat een 
cocktail is van geleerdheid, persoonlijke ont-
boezeming, stream of consciousness en rebelse 
polemiek, werd binnen de kortste keren in acht 
talen vertaald en werd niet alleen bejubeld en 
ook wel beschimpt door feministen, maar ook 
aangeprezen door de mannetjesputter Norman 

Mailer in een verder antifemi-
nistische tirade. Als The Female 
Eunuch één ding is, dan is het 
wild. Greer schiet erin door de tijd 
– van het elizabethaanse Engeland 
en Shakespeare tot het heden – en 
door een baaierd van onderwer-
pen: van vrouwenhaar en haar 
afkeer van een kale schaamstreek 

(‘om er nog sekslozer en kinderlijker uit te zien’) 
tot de verderfelijke invloed van damesromanne-
tjes; van altruïsme als valkuil van de machteloze 
vrouw tot de afkeer en walging van vrouwen. 
Openingszin onder dat laatste subkopje: ‘Vrou-
wen beseffen maar weinig hoe erg de mannen 
hen haten.’

In alomvattendheid doet The Female Eunuch 
denken aan De tweede sekse van Simone de 
Beauvoir, al wordt de Franse filosofe niet aan-
gehaald. Ook Greer behandelt alle aspecten van 
het vrouwelijk lichaam, alle levensfasen van de 
vrouw, de stereotypen die er over haar bestaan, 
de mythen waarmee ze koest wordt gehouden, 
en de gevoelens waar ze mee worstelt dan wel 
geconfronteerd wordt. Maar waar de gewrochte 
systematiek van De Beauvoir tot een zekere 
stugheid neigt, is Greer veel grilliger en gees-
tiger en is haar stijl vol brille, met welgekozen 
schuttingwoorden tussendoor. In reactie op de 
‘kuthaat’ van veel mannen en de preutsheid van 
veel vrouwen gebruikt zij trots het woord ‘cunt’.

THE FEMALE EUNUCH was een gepassioneerde 
strijdkreet. Al in haar inleiding zet Greer zich 
af tegen ‘nette burgerdames’ die om hervormin-
gen vragen, zij roept op tot revolutie. Het gaat 
haar niet om de gelijkheid tussen man en vrouw, 
waar de oermoeder van het feminisme van de 
tweede golf, Betty Friedan, met haar National 
Organization of Women voor ijvert, maar om 
ongebreidelde vrijheid, voor vrouw én man. 
Daarvoor moeten vrouwen ontsnappen aan het 
keurslijf waar ze al eeuwen in worden geperst, 
maar dat is niet genoeg: de bestaande politieke 
en maatschappelijke systemen moeten ervoor 
omvergeschopt worden.

Germaine Greer is een kind van haar tijd. Ze 
werd geboren in Melbourne, in 1939, en werd 
onderwezen door de zusters Ursulinen die de 
leerlingen voorhielden: ‘Je kunt een grote zon-
daar worden of een grote heilige. De keuze is aan 
jullie.’ ‘Natuurlijk koos ik voor grote zondaar’, 
schrijft Greer. Ze studeerde eerst in Melbourne 
en Sydney, om daarna naar Engeland te vertrek-
ken en in Cambridge te promoveren op liefde 
en huwelijk bij Shakespeare. Maar Greer werd 
niet alleen hooggeleerd, ze schreef als studente 
al voor satirische undergroundblaadjes als Oz, 
waarvoor ze het groupie-dom bezong en waarop 
ze ook bloot poseerde, en was medeoprichter 
van het avant-gardistische seksblad Suck. Ze 
stortte zich kortom in de seksuele revolutie die 
in de jaren zestig uitbrak en verbond die met de 
feministische.

In The Female Eunuch draait het dan ook 
om seks, of misschien is het beter om te zeg-
gen: om het vrouwelijke libido, dat zo lang niet 
geacht werd te bestaan. Het boek begint met de 
behandeling van het vrouwelijk lichaam en de 
schaamte en vervreemding die vrouwen ervoor 
voelen. Ze schrijft onverbloemd over onderwer-
pen waar ‘nette’ vrouwen het niet over hadden: 
de vagina, borsten, schaamhaar, menstruatie 
en ‘die vermaledijde baarmoeder’ en geeft en 
passant seksuele voorlichting, om te voorko-

The Female Eunuch van Germaine Greer was bij 
verschijning in 1970 meteen een sensatie. Het boek, een 
cocktail van geleerdheid, persoonlijke ontboezeming 
en rebelse polemiek, werd bejubeld én beschimpt door 
feministen. door Xandra Schutte

Zomerserie De feministische leeslijst  
The Female Eunuch, Germaine Greer

De brandstichtster 
van het feminisme

Zomerlezen: 
de feministische  
leeslijst

In de serie Zomerlezen slaan we de brug 
tussen de feministische theorie van toen 
en het activisme van nu. Wat moeten femi-
nisten nú hebben gelezen? In de komende 
weken aandacht voor het werk van Toni 
Morrison, Fatima Mernissi en andere 
iconen.
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men dat haar lezers geloven in de ‘duffe seks 
voor duffe mensen’ of de ‘gestandaardiseerde 
diepvries monogamie’, die in de handboeken ten 
voorbeeld wordt gehouden. Om te testen hoe 
geëmancipeerd ze zijn, raadt ze vrouwen aan 
hun eigen menstruatiebloed te proeven – ‘Als de 
gedachte alleen al je misselijk maakt, ben je er 
nog lang niet, meid!’

Als Greer het daarna over de geest heeft, 
breidt ze de verstoorde verhouding van vrouwen 
tot hun lichaam uit tot de onderdrukte seksua-
liteit. De stereotypen die ze daarbij langsloopt, 
of die nu van de vrouw als oppergodin of mode-
popje zijn, hebben gemeen dat de meest essenti-
ele eigenschap van de vrouw is dat ze gecastreerd 
is: jong, onbehaard en zonder geslachtsorga-
nen. Dat is ook wat ze bedoelt met de vrouw als 
eunuch: vanaf haar kleutertijd wordt haar sek-
suele energie onderdrukt en wordt van haar ver-
wacht dat ze passief is, wat erop neerkomt dat 
ál haar energie onderdrukt wordt, totdat ze te 
inert is geworden om nog begeerte en nieuws-

gierigheid op te brengen voor wat dan ook. Het 
zijn ook de eigenschappen van de castraat die 
in haar worden geprezen en beloond: ‘verlegen-
heid, molligheid, loomheid, zwakheid en aan-
stellerij’.

De mythen van de romantische liefde, het 
moederschap en het kerngezin, al die zaken 
die de bestemming van de vrouw heten te zijn, 
drukken haar verder in de passieve rol. ‘Kin-
deren opvoeden’, vindt Greer bijvoorbeeld, ‘is 
geen echte bezigheid, omdat kinderen toch wel 
opgroeien, of ze nu opgevoed worden of niet.’ 
Greer ontrafelt de mythen niet alleen, ze ver-
bindt ze ook met kapitalismekritiek. In haar 

passiviteit blijft er voor de vrouw weinig anders 
over dan consumeren. Ze is zelf het symbool van 
koopkracht, als ze met diëten en make-up er 
alles aan doet haar lichaam pasklaar te maken 
voor de vraag van de markt, maar tegelijkertijd 
is ze ook de voornaamste koper. Het kerngezin is 
daarbij in haar ogen een kapitalistische vinding: 
het is een egocentrische eenheid, altijd geneigd 
tot competitie en verdergaande consumptie. 
Niet voor niets haalt ze verschillende keren 
Friedrich Engels aan die stelt dat ‘het moderne 
individualistische gezin is gebaseerd op de ver-
borgen slavernij van de vrouw’. Al is het dan een 
shoppende slavin, als het even meezit.

DE ANALYSES IN The Female Eunuch zijn soms 
vlijmscherp, soms krankzinnig en soms gewoon 
gedateerd – toen Greer haar boek schreef kon-
den vrouwen in Engeland niet eens een hypo-
theek afsluiten of een auto kopen, tenzij hun 
echtgenoot of vader de documenten mede 
ondertekenden. De ontsnapping aan de onder-
drukking blijft heel wat vager: Greer raadt vrou-
wen bovenal aan niet te trouwen en schetst een 
utopisch beeld van communes in Italië waar 
kinderen gezamenlijk en in vanzelfsprekend 
groot geluk worden opgevoed.

Maar misschien gaat het ook niet zozeer om 
oplossingen, als wel om de onstuimige energie 
die van de pagina’s van The Female Eunuch 
spat. ‘Get a life!’ lijkt Greer vrouwen toe te 
roepen. Durf! Zoek het avontuur! Omdat ze 
zelf van nature niet geneigd was om een dociel 
vrouwenleven te leiden brengt ze in haar boek 
maar weinig geduld op voor haar ‘zusters’. Het 
zijn kanaries, en ook al staat het deurtje van de 
kooi inmiddels open, ze willen niet vliegen. In 
dat opzicht lijkt The Female Eunuch ook op De 
tweede sekse: Greer en De Beauvoir lijken vooral 
over andere vrouwen te schrijven; zichzelf zien 
ze als uitzonderingen op de regel.

Vanuit dat perspectief is Greers vinnig-
heid over de #MeToo-beweging misschien te 
begrijpen. Haar hele leven heeft ze zich afgezet 
tegen vrouwelijk slachtofferschap en vrouwelijk 
‘gezeur’. In The Female Eunuch is ze op haar 
harteloost als ze geweld tegen vrouwen aanroert 
en noteert dat ze het vaak zelf uitlokken met 
‘stomme verwijten’. Zelf woonde ze een aantal 
keren samen met gewelddadige mannen en die 
had ze er prima onder, door niet bang te zijn.

Of anders gezegd: haar leven lang heeft Greer 
zich ingezet voor de bevrijding van de vrouwe-
lijke seksualiteit en het opeisen van vrouwelijke 
autonomie. Haar reactie op #MeToo is als die op 
het ‘gezeur’ van vrouwen in de jaren zestig, die 
al klagend het liefst in hun beschermde kooitje 
bleven zitten. En al kiest ze in haar opmerkingen 
over verkrachting, zoals zo vaak, voor de hyper-
bool – ergens is het ook een verademing dat een 
vrouw zo ongegeneerd de feministische consen-
sus aan haar laars lapt.

De Nederlandse vertaling van het boek van Ger-
maine Greer verscheen als De vrouw als eunuch 
bij Meulenhoff, vertaling Henny Scheepmaker

Om te testen hoe 
geëmancipeerd ze zijn, raadt 
Greer vrouwen aan hun eigen 
menstruatiebloed te proeven

1971, Germaine Greer: ‘een pepmiddel en geen pijnstiller’
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OP 19 JUNI VAN DIT JAAR is de Cubaanse dich-
ter en romanschrijver Rafael Alcides overleden. 
Gelukkig heeft hij nog net de prachtige docu-
mentaire over zijn leven en werk kunnen zien 
die de Cubaanse cineast Miguel Coyula heeft 
gemaakt en die nu op World Cinema Amster-
dam te zien is. Nadie heet die film, Niemand 
dus, naar een gedicht van Alcides zelf en tevens 
zeer op de auteur van toepassing. Want – eens 
vereerd en populair als revolutionair auteur op 
Cuba – werd hij in 1968 voor het regime van 
Fidel Castro opeens een non-person.

Dat was nadat Alcides zich had uitgespro-
ken tegen de interventie van de landen van het 
Warschaupact tegen de Praagse lente. Die lente 
was, historisch gezien, de laatste geloofwaardige 
poging om aan het door Moskou gedecreteerde 
socialisme naar sovjetmodel nog een idealis-
tisch, ‘menselijk’ gezicht te geven. Castro, die 
‘zijn’ revolutie in de voorgaande jaren hoe langer 
hoe meer had vormgegeven naar sovjetmodel 
en sovjet-instructies, had die interventie uitvoe-
rig geprezen, als een slag tegen een dreigende 
contra revolutie in Tsjechoslowakije.

Alcides is ook een van de weinige Cubanen 
die de documentaire over zijn leven heeft kun-
nen zien. Want toen de film in april van dit jaar 
in Havana in première zou gaan in een kunst-
galerie – aan vertoning in een filmtheater viel 
bij deze film die zonder overheidsbemoeienis 
tot stand was gekomen niet te denken – sloot 
de geheime dienst van het regime een hele 
stadswijk af om te verhinderen dat potentiële 
toeschouwers de galerie zouden kunnen berei-
ken. Gelukkig staan delen ervan nu op internet, 
zodat Cubanen met veel geduld – gezien de lage 
downloadsnelheden op het eiland – zich er een 
indruk van kunnen vormen.

Een in ongenade gevallen dichter die zich 

opwerpt als het geweten van de natie. Een 
geheime politie die door de blokkade van een 
hele stadswijk wil laten zien hoe de machts-
verhoudingen liggen. Dat ruikt allemaal heel erg 
naar Oost-Europa in de jaren zeventig en tachtig 
toen – net als op Cuba nu – zelfs de machtheb-
bers niet meer geloofden in hun eigen politieke 
retoriek, om over de door economische tekorten 
en demoralisatie geplaagde bevolking nog maar 
te zwijgen. Die gelijkenis is natuurlijk ook niet 
toevallig: Cuba is een soort museum voor de 
maatschappijvorm die voor 1989 door zijn laat-
ste adepten wel eens ‘het reëel bestaande socia-
lisme’ werd genoemd en die na de val van de 
Muur overal elders bij het oud vuil is gezet – als 
we de varianten in China en Noord-Korea even 
buiten beschouwing laten.

En het regime neemt, zo blijkt, deze 
museum  functie zeer serieus. De al sinds de 
jaren negentig lopende, vruchteloze pogin-
gen om het Cubaanse socialisme te versterken 
door het mondjesmaat toelaten van particulier 
ondernemerschap gaan deze maand een nieuwe 

fase in, als in de Cubaanse grondwet bepalingen 
over privébezit worden geïntroduceerd – het 
formele einde dus van het staatsmonopolie in de 
economie. Deze ‘hervormingen’ lijken als twee 
druppels water op de pogingen onder sovjetlei-
der Michail Gorbatsjov om eind jaren tachtig 
door zorgvuldig gereguleerd particulier onder-
nemerschap de economie weer vlot te trekken. 
Vermoedelijk hebben ze ook hetzelfde resul-
taat: geen. In een structuur waar het opgebla-
zen overheidsapparaat leeft bij de gratie van 
een imaginaire gesocialiseerde economie, zal 
ieder succesvol initiatief in de kiem gesmoord 
worden. Net als in Oost-Europa voor 1989 
zijn de mogelijkheden van het model tot zelf-
generatie uitgeput, hoeveel duizenden, per bus 
aangevoerde demonstranten met uitgekiende, 
enthousiaste slogans er ook op de been worden 
gebracht.

‘Ze hebben het verkloot’, zegt Rafael Alcides in 
Nadie over zijn voormalige mede-revolutionai-
ren. Het is een plezier om naar hem te luisteren, 
over poëzie, over de schoonheid van vrouwen, en 
dan natuurlijk ook over politiek. De oorsprong 
van de verwording van de Cubaanse revolutie 
ligt voor hem in het feit dat Fidel Castro en zijn 
guerrillero’s van het platteland afkomstig waren. 
Revolutionairen zoals hij zelf, jarenlang betrok-
ken bij de stadsguerrilla tegen het bewind van 
de in 1959 gevluchte dictator Batista, hadden 
een heel andere benadering en meer begrip voor 
de complexiteit van de Cubaanse samenleving, 
meent hij. Castro’s kompanen waren fanatici 
van het grote gebaar en schroomden ook niet 
om het er, na de verovering van de macht, goed 
van te nemen.

Alcides daarentegen woonde, blijkens de 
film, al vele jaren in een soort kelderwoning, 
waar hij sinds zijn royement uit de Cubaanse 

Hoe is het leven in het museum van 
het wereldsocialisme? Twee films 
tonen een zonnig Cuba waarvan de 
ideologische aantrekkelijkheid is 
verbleekt. 

door Raymond van den Boogaard

World Cinema Nadie en Adolece

Een oud 
geweten en 
jonge weemoed

World Cinema Amsterdam
Van 16 tot 25 augustus vindt World Cinema 
Amsterdam plaats, een filmfestival dat de 
thuisblijver meeneemt naar Afrika, Azië en Latijns-
Amerika. WCA kent een aantal vaste onderdelen: 
het competitieprogramma (negen genomineerde 
films strijden om de World Cinema Jury Award), 
Special Screenings, Open Air en natuurlijk een 
focusprogramma. Dit jaar staat de Cubaanse 
cinema centraal. Adolece en Nadie zijn onderdeel 
van dat thematische zwaartepunt CineCuba.
De kaartverkoop start deze week. Voor meer 
informatie zie: worldcinemaamsterdam.nl
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Adolece, regie Daiyan NoaNadie, regie Miguel Coyula

schrijversbond vlijtig voort heeft geschreven. 
Voor de bureaulade, noem je dat, met dien 
verstande dat hij te veel heeft geschreven om 
het nog in een lade op te bergen. Grote, welge-
vulde mappen van goedkoop papier, boordevol 
manuscripten, omringen de dichter achter zijn 
oude schrijf machine. Hij vertelt hoe hij onlangs 
het voornemen had verder te werken aan een 
ouder manuscript, een roman. Tenslotte zijn in 
Spanje de laatste jaren mondjesmaat gedichten 
van hem uitgegeven – misschien was er ruimte 
voor een roman. Maar het plan kon niet door-
gaan. De slechte kwaliteit van papier en inkt 
waarmee hij jarenlang in eenzaamheid had 
geschreven, zorgde ervoor dat hij zijn eigen 
manuscript niet meer kon lezen.

En nu is hij dus overleden, op 95-jarige leef-
tijd. De film die Miguel Coyula over hem heeft 
gemaakt, is nogal romantiserend van opzet – 
wat fragmenten uit Citizen Kane of Metropolis 
met het onderwerp te maken hebben, wordt niet 
geheel duidelijk. Maar gevoelvol is het wel en bij 
het portret van een dichter, tot stand gekomen 
in een dictatuur, moeten we iets door de vingers 
zien. Na de slecht bezochte begrafenis van Alci-
des wilde een groepje schrijvers een herdenking 
organiseren, onder de titel Palabras excluidas 
(Buitengesloten woorden), maar de Cubaanse 
staatsveiligheidsdienst pakte uit voorzorg de 
voornaamste deelnemers op, zodat ze zich niet 
naar de bijeenkomst konden begeven. Je kunt 
veel zeggen van het Cubaanse regime, maar net 
als vroeger in Oost-Europa wordt literatuur er 
nog steeds als een potentieel gevaar gezien – en 
dus, in zekere zin, serieus genomen.

HOE HET IS OM TE LEVEN in het Cubaans 
museum van het wereldsocialisme schemert 
door in Adolece, een kleine, sympathieke docu-

mentaire van de Cubaan Daiyan Noa Brand-
ford. De film volgt een vijftienjarig meisje op de 
drempel van de volwassenheid: ze moet eind-
examen doen en een vervolgstudie kiezen. Of 
liever gezegd: de overheid kiest voor haar, maar 
ze mag wel een voorkeur uitspreken. Haar eigen 
keuze is industriële vormgeving, maar het wordt 
filosofie – tot haar groot verdriet.

Bij dit alles valt vooral op hoe hol het is en 
van de werkelijke verhoudingen losgezongen. 
In een land waar de industriële basis zo zwak 
is dat het autoverkeer op straat nog voor een 
belangrijk deel bestaat uit Amerikaanse sleeën 
van vóór 1959 en door grote broer Sovjet-Unie 
geïmporteerde Lada’s, lijkt de betekenis van 
het vak ‘industriële vormgeving’ betrekkelijk 
imaginair. Maar filosofie is nog erger natuur-
lijk – dat komt in deze laatste volksdemocratie 
naar sovjet model bijna uitsluitend neer op het 
conformistisch herkauwen van het gelijk van 
Marx en Engels, waarin ook op Cuba inmiddels 
niemand meer gelooft.

Toch is Adolece een vrolijke film: er wordt in 
het één-oudergezin waarin het meisje opgroeit 
heel wat afgedold door de kinderen onderling, 
de moeder is een sympathieke figuur en het uni-
form waarin het meisje naar school gaat is onbe-
rispelijk gewassen en gestreken. Er is alleen voor 
het meisje – en daarmee, lijkt de filmer te willen 

zeggen, voor heel Cuba – geen toekomst meer 
waarnaar je zou kunnen uitkijken, waarin je je 
tanden kunt zetten.

Hoe lang blijft Cuba, als museum van het 
sovjetmodel van socialisme, eigenlijk nog open? 
Dat is moeilijk te zeggen. De Amerikaanse pre-
sident Barack Obama had op de valreep van 
zijn presidentschap de sinds de jaren zestig 
bestaande Amerikaanse blokkade verzacht, 
maar zijn opvolger in het ambt schijnt daar niets 
van te willen weten. De kans op een geleidelijke 
overgang van Cuba naar de werkelijke wereld 
is daardoor vermoedelijk niet groter gewor-
den. Fidel Castro is dood, zijn broer Raúl heeft 
inmiddels ook alweer het stokje doorgegeven.

De ideologische aantrekkelijkheid van Cuba 
voor de buitenwereld is sedert lang verbleekt. 
In de jaren zeventig en tachtig wilden som-
mige westerse intellectuelen in het zonnige 
eiland, met zijn warmbloedige bevolking, nog 
wel eens een ideologisch alternatief zien voor de 
grauwe straten van Oost-Berlijn of Leningrad, 
waarop het sovjetsocialisme was uitgelopen. 
Daar is niets van over: de toeristen uit Europa 
die Cuba bezoeken hebben misschien wel een 
vage bewondering voor het eiland dat al zo lang 
de Amerikaanse blokkade trotseert, maar min-
stens zoveel waardering voor de charmes van de 
lokale vrouwelijke bevolking.

Wat blijft is het soort weemoed dat past in 
een museum: voor de hoogstaande ideologie van 
socialisme die rechtvaardigheid en gelijkheid en 
saamhorigheid beloofde en waarin – ondanks 
alle repressie, corruptie en armoede waarin die 
is ontaard – miljoenen mensen in de wereld de 
hele twintigste eeuw door geloofd hebben. Zo’n 
machtig, menslievend ideaal bestaat er in de 
wereld van vandaag niet meer – ook al doen ze 
op Cuba nog een beetje alsof.

Literatuur wordt in Cuba nog 
steeds als een potentieel 
gevaar gezien – en dus, in 
zekere zin, serieus genomen
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OF ZE OOIT WEL EENS geesten heeft gezien of 
gehoord in het enorme, vervallen huis, vraagt 
José aan zijn oude grootmoeder Rosina. Zelf 
hoort hij ’s nachts vaak allerlei mysterieuze 
geluiden, alsof er inderdaad geesten rond-
waren. 

‘Ik zal je wat vertellen’, antwoordt Rosina en 
ze begint een spannend verhaal over de vroegere 
eigenaren van het huis, lang geleden in de tijd 
dat die nog slaven hadden. Ze hadden ook een 
hoop geld, gouden munten, en de overlevering 
wil dat ze een van hun slaven de goudschat lie-
ten begraven. Vervolgens doodden ze hem zodat 
zijn geest de schat zou bewaken. Rosina waar-
schuwt haar kleinzoon: die schat is gevaarlijk. 
Mocht je hem ooit vinden, dan mag je er alleen 
maar naar kijken, hem niet aanraken, want de 
geesten beschermen hem.

‘Het huis’ is een groot thema in de Latijns-
Amerikaanse literatuur. Het huis van groot-
ouders of overgrootouders als middelpunt van 
een familiegeschiedenis en dikwijls het symbool 
van de idealisering van het verleden. Bekende 
voorbeelden zijn natuurlijk Honderd jaar een-
zaamheid van Gabriel García Márquez en Het 
huis met de geesten van Isabel Allende. In beide 
gevallen is het huis in kwestie dé samenballing 
van de jeugdervaringen van de hoofdpersoon 
dan wel de schrijver en in beide gevallen wemelt 
het er van de geesten en andere bovennatuur-
lijke krachten.

La Soledad (De eenzaamheid) in de gelijk-
namige film is zo’n huis, waarvan zelfs de naam 
naar García Márquez lijkt te verwijzen. Het 
is een enorm vervallen landhuis in een van 
de rijke buurten van de Venezolaanse hoofd-
stad  Caracas. De oude villa staat volledig op 
 instorten,  stukken van de plafonds slingeren 
rond, de  tropische vegetatie van de wilde tuin 
baant zich aan alle kanten een weg naar bin-
nen. Er is geen water, de elektriciteit valt om de 
haverklap uit. 

Midden in dat verval hangen, als een blij-
vende herinnering aan een beter verleden, nog 
wel de portretten van de oorspronkelijke bewo-
ners, vertegenwoordigers van de rijke blanke 
bourgeoisie van Venezuela. 

José woont met zijn vrouw, dochtertje en 
grootmoeder als een krakersfamilie in een deel 
van het landhuis. Af en toe komt ook een andere 
zoon langs. Toen de laatste bewoners vijftien jaar 

geleden overleden mocht Rosina, de zwarte 
meid, er van de familie blijven wonen. Op een 
dag staat de blanke erfgename voor de deur. Ze 
brengt tassen vol boodschappen voor Rosina, 
maar maakt tegelijk duidelijk dat de fami-
lie moet ophoepelen. ‘Alleen jij Rosina mocht 
hier blijven wonen. Jij hebt al die mensen erin 
gelaten. Jullie lijken wel krakers.’ ‘Het zijn mijn 
zoons, die kan ik er niet uitzetten.’ ‘Kan mij niet 
schelen, ik heb het huis nodig. Jullie moeten 
weg.’

Alleen Jorge, de zoon van de eigenaren, staat 
op goede voet met de nieuwe bewoners: ‘Je weet 
dat ik anders ben dan de rest van de familie.’ 
Maar ook hij komt met slecht nieuws, hij heeft 
van de familie gehoord dat ze het huis willen 
gaan slopen. ‘En wat gebeurt er dan met ons 
plan het samen op te knappen?’ vraagt José. ‘De 
familie zegt dat de economische situatie van het 

land zo klote is dat het economisch niet renda-
bel is het op te knappen. Het is beter het te slo-
pen en de grond te verkopen.’

Het lijkt een onontkoombare verwijzing 
naar de werkelijkheid van het land. Het nieuwe 
regime zou het huis Venezuela komen opknap-
pen, maar heeft de bouwval die het erfde uitein-
delijk grondig gesloopt.

VERVALLEN OF NIET, de villa La Soledad is een 
soort baken van rust en veiligheid in een stad die 
wordt geteisterd door economische en politieke 
chaos en misdaad. Het is een poëtische film, met 
af en toe momenten of suggesties van wat heet 
magisch realisme, met lange shots van het ver-
val van het huis, die feitelijk uitstapjes zijn uit de 
rauwe werkelijkheid van Venezuela. 

De hoofdpersoon José jaagt de hele film door 
vergeefs op hoge-bloeddrukmedicijnen voor 
zijn grootmoeder. Die zijn nergens te krijgen; in 
geen enkele apotheek en ook niet bij de straat-
verkopers die soms nog wel eens iets hebben 
dat in de winkels in Venezuela allang niet meer 
te vinden is. Hij neemt haar ook mee naar een 
gezondheidskliniek, die uitpuilt van de mensen 
en waar oma, die er fysiek net zo slecht aan toe is 
als het huis waarin zij woont, op de grond moet 
gaan zitten wachten op een dokter. ‘We hebben 
geen medicijnen voor hoge bloeddruk’, zegt die 
kortaf, wanneer hij eindelijk verschijnt. ‘Breng 
haar maar naar een privékliniek.’ Een zinloos 
advies, want dat kunnen ze natuurlijk niet beta-
len. 

We krijgen flarden te zien van de rijen waarin 
het geduld van José en zijn landgenoten op de 
proef wordt gesteld – en meer dan eens zonder 
succes. ‘Ik wilde met melk’, zeurt zijn dochtertje 
als hij haar een kom cornflakes geeft. ‘Hoor eens’, 
zegt José, ‘de cowboys hebben me net gebeld, de 
koeien zijn met vakantie, er is geen melk.’

Buiten La Soledad ligt het harde, uitzichtloze 
leven van Caracas, met de schaarste en de lange 
rijen. Het geweld komt binnen met broer Tito, 

die moet ‘onderduiken’ in de villa. Tijdens een 
dodewake in de sloppenwijk, vertelt hij, kwa-
men vier gewapende mannen binnen die de 
vader van de overledene doodschoten. Volgens 
een vriend waren ze ook op zoek naar Tito. ‘Ik 
heb je gezegd dat je niet met die types moet 
omgaan.’ José’s vrouw is niet bepaald blij met 
zijn komst. ‘Wat kan ik doen?’ zegt José. ‘Het is 

La Soledad, regie Jorge 
Thielen Armand 

Het Venezolaanse La Soledad draait om een huis, een 
bekend thema in de Latijns-Amerikaanse literatuur. 
Het huis in de film symboliseert de staat van het land: 
op het randje van sloop.  door Cees Zoon

Het wordt het meest 
depressieve dagje 
aan het strand dat ik 
in tijden heb gezien

World Cinema La Soledad 

Het huis Venezuela
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mijn broer.’ ‘Oké, laat ze ons dan alle-
maal maar vermoorden.’

Herhaaldelijk dringt zich een type 
op dat in het criminele circuit zit. Je 
hebt geen rooie cent, hoont hij. ‘Zeg 
het maar, hè. Organiseren we een paar 
ontvoeringen en binnen de kortste 
keren heb je een dollarrekening. Dat 
is het enige wat geld opbrengt in dit 
land.’

José doet al het mogelijke om bui-
ten die criminele sfeer te blijven. Op 
een dag vindt hij een oud fotoalbum 
van de familie van de eigenaren en een 
van de foto’s brengt hem op het idee 
dat er misschien iets verstopt zit achter 
een muur. Hij tikt een metaaldetector 
op de kop en begint, ondanks de waar-
schuwing van zijn grootmoeder voor 
de gevaarlijke geesten, een eindeloze 
speurtocht naar de verdwenen schat.

LA SOLEDAD beweegt zich op de grens tussen 
speelfilm en documentaire. Alle hoofdfiguren, 
met uitzondering van oma Rosina die gespeeld 
wordt door een actrice, spelen zichzelf. 

De jonge Venezolaanse filmer Jorge Thielen 
Armand (27) ging met de film op zoek naar zijn 
verloren jeugd. Hij woonde al jaren in Canada, 
toen hij hoorde dat het huis van de familie 

gesloopt zou gaan worden. De familieverhalen 
hadden van het huis een surreële plek gemaakt, 
vertelde hij bij de presentatie van de film op 
het festival van Venetië. Hij trof er zijn jeugd-
vriend José, de kleinzoon van de huishoudster 
met wie hij opgroeide, die er nu met zijn fami-
lie woonde, en stelde hem voor samen een film 
te maken.

‘Ik vond onze oude sporen die samenleef-
den met de bezittingen van een nieuwe familie. 
Halters van cement op de oude naaimachine, 
tuinfonteinen waarin nu vuurtjes worden 
gestookt, motorfietsen voor een enorm schil-
derij in wat eens een luxe familievertrek was. 
Het huis was meer dan een metafoor voor de 
verspreiding van mijn familie, het vangt ook 
de werkelijkheid van het huidige Venezuela, 
verloren in de tijd, bewoond door mensen die 
hoop hebben maar geen kansen krijgen. Mid-
den in de economische chaos die het land teis-
tert vervagen ook morele waarden. In de film 
zien we dit door de ogen van José, wanneer hij 
door een vijandig Caracas trekt dat geen oplos-
singen biedt voor zijn zoektocht naar een betere 
toekomst’, aldus Armand.

De film opent met een reeks originele home 
movies van de rijke familie. De verteller ver-
klaart dat sinds de dood van de overgroot-
moeder de familie niet meer in het huis komt. 
Velen hebben zelfs het land verlaten.

Dat geldt vandaag de dag voor zo ongeveer 
 iedereen in Venezuela. Wie kan maakt dat hij 
wegkomt. Broer Tito vertrekt naar Ecuador. 
Vrouw Marley wil met hun dochtertje naar 
Colombia, maar José weigert ze te laten gaan. 
Uiteindelijk taait ook zijn oude jeugdvriend 
Jorge af. Maar José en zijn vrouw en dochter blij-
ven ondanks alles, ook al hebben zij geen enkel 
perspectief. Hij heeft zelfs het schatgraven in het 
huis opgegeven. Ze voldoen wel eindelijk aan de 
wens van de kleine en gaan met haar naar het 
strand. Het wordt het meest depressieve dagje 
aan het strand dat ik in tijden heb gezien.  

De home movies tonen het geluk van vroeger, 
althans het geluk van de rijken. Dat keert aan 
het slot terug. De vrolijke beelden van de rijke 
familie in vervlogen tijden aan het strand kun-
nen niet scherper contrasteren met die van de 
intrieste familie van José.

De archiefbeelden en het fotoalbum laten 
zien dat de kloof tussen blank en zwart in Vene-
zuela heel diep was. Die kloof bestaat onvermin-
derd. Er vindt dan ook geen echte verzoening 
plaats tussen José, de zwarte zoon van de meid, 
en Jorge, de blanke zoon van de bourgeois fami-
lie. Wanneer de laatste hem het slechte nieuws 
van de sloop van het huis brengt en zijn vertrek 
aankondigt, wil hij hem wat geld geven dat hij 
heeft gespaard. José loopt verontwaardigd weg: 
‘Jullie zijn allemaal hetzelfde.’



42  DE GROENE AMSTERDAMMER  2.8.2018

JA
N 

RO
TH

UI
ZE

N

Kijk ook naar onze 
klavers online! 
U kunt uw Klavers 
alleen online aan melden 
groene.nl/klavers

kennismaking
reageren kan op groene.nl/zomerliefde

Ik zoek een zomerliefde voor mijn 
moeder. Zij (66) is een intelligente, 
lieve vrouw. Slank, sportief, grote 
ogen. Gek op kunst, de Alpen en 
pindarotsjes. Zelf te verlegen om  
te adverteren.

Oosten van het land: Man, 66 jaar, 
zoekt wat dikke, stevige man met 
humor om samen mooie dingen te 
ondernemen.

Ondernemende jongeman (40) 
zoekt lieftallige jongedame met oog 
en hart voor kunst, cultuur,  
natuur, stijl, goede gesprekken en  
ontspannen stiltes.

Ik ben op zoek naar een lieve, 
oprechte man, met gevoel voor 
humor, om samen te genieten van 
het mooie, bourgondische en altijd 
boeiende leven. Zelf ben ik een 
ondernemende vrouw van 70 jr, 
met een opgewekt karakter, veel 
aandacht voor anderen,  
belangstelling voor kunst,  
wandelen, literatuur en filosofie.

Ontspannen optimist (V, 26, 020) 
zoekt open denker/doener (M, 
25-35) met ontwikkeld moreel 
kompas, om mee te zwemmen in 
buitenwater en uren mee te lezen.

Jazz-zangeres 59 zoekt een gezel-
lige man met humor om samen een 
vriendschap of meer op te bouwen.

Hardrechtse zakenman/roman-
tische boekenwurm (27) zoekt 
vrolijke vrouw om samen te genie-
ten van het mooie weer, humor en 
roadtrips. Uitvalsbasis dicht bij zee.

Gebalanceerd, sportief en optimis-
tisch, M 28, zoekt stabiele dame. 
Samen hand-aan-hand. Filosofe-
rend en ondernemend. Omgeving 
Amsterdam/Utrecht.

vakantie (buitenland)

Ben jij op zoek naar een unieke 
plek waar het nog echt stil is mid-
den in de Umbrische heuvels in 
een authentiek appartement in een 
boerderij met een bijzonder zwem-
bad? www.polmone.org

Writer in residence? Alle rust en 
stilte voor het schrijven van een 
boek, artikel of proefschrift! Of 
gewoon lekker vakantie; wandelen, 
fietsen, cultuur. Dat kan allemaal 
op onze Kroatische wijnboerderij - 
max 3 à 4 pers. Info: 06 51320677 / 
www.gornjavoca.eu

Aan de voet van de Franse Pyre-
neeën, 50 km onder Toulouse, mai-
son d’hôtes l’Oustal, alle seizoenen 
de moeite waard. www.loustal.eu

Prachtig vrijstaand huis in N-Italië. 
Zee en rivier. Nog vrij 8-15 juli en 
sept/okt. www.casadipiedini.nl

Holiday cottages in Catalonia. 
Great for children!  
www.larovirota.cat

Prachtige appartementen te huur 
aan de haven van Mortagne sur 
Gironde, precies tussen Bordeaux 
en La Rochelle. Niet alleen ideaal 
voor families, ook alleen of met 
z’n twee kunt u hier een heerlijke 
vakantie doorbrengen. Grote tuin, 
natuurlijke zwemvijvers, wandelen, 
lezen, zeilen en flipperen op één 
van onze 35 electro-mechanische 
kasten! Wijn proeven, oesters en 

brocantes, kijk op www.domaine-
dumeunier.com.

Tussen Parijs en Troyes. Op verhaal 
komen of op doorreis zijn; kamers 
bij de bewoonster. Landelijke stilte 
en gastvrije ontvangst. Heerlijke 
maaltijden indien gewenst.  
www.legrandchene.nl

Yoga, meditatie, cultuur en natuur 
in het schitterende Nepal. 16-dgs 
groepsreis in oktober met Neder-
landse reisleiding en Nepal -
kenners. 5 dagen meditatie en yoga 
in Pokhara, met prachtig uitzicht 
op de Himalaya. Yogalessen ver-
zorgd door een Tibetaans, Nepalese 
docente. Laat je inspireren door 
de boeiende, prachtige cultuur en 
natuur van Nepal! Info, mailto: 
inspirerendereizen@gmail.com

vakantie (binnenland)

Kent u het Reestdal? Drie vakan-
tiehuisjes in vogelrijk natuurgebied 
met eigen vogelkijkhut. www.
heidehuisje.nl 06-81525089

FRIESLAND. Te huur voor week-
end of vakantie een alleraardigst, 
geheel vrij gelegen boerderijtje 
met een groot stuk grond, in het 
zuidoosten van Friesland. Rust en 
ruimte, eenvoudig maar van alle 
gemakken voorzien en geschikt 
voor 1 tot 6 personen. www.boer-
derij2.inthelowlands.info. telefoon 
020-4204388

Bij Gouda, mooi huisje – grote 
tuin – veel privacy. Tot 5p, va 500 
pw, vrij vanaf 8-8. 06 21 82 38 75 / 
Boustein@me.com

Heerlijk genieten in de Achterhoek 
op vakantie boerderij Rietberghe. 
Huis is mix van modern en tradi-
tioneel met warme kunstzinnige 
sfeer. Grote tuin met vrij zicht. 
Ideaal voor vrienden gezinnen en/
of familieweekend. Tot 16-pers. 9 
slaapkamers. Ook te huur Schoppe 
tot 6-pers. www.rietberghe.nl

diensten

Verhuizen of verbouwen?  
Wij helpen u graag bij uw keuze  
(www.gremmen.nl)

Cilia Prenen Tuinadvies en Ont-
werp DOMWEG GELUKKIG IN 
DE ACHTERTUIN 020-6837762 
www.ciliaprenen.nl

KWALITEITS schilderwerk, 
wanden, plafonds en houtwerk. 
Amsterdam en omgeving. Marian: 
06 - 14 60 13 88  
www.marpi-schilders.nl

VAKVROUWEN! 3 meubelmaak-
sters en 1 timmervrouw bieden 
vakwerk op maat. Voor inspiratie 
en mogelijkheden: www.vakvrou-
wen.com of 020 6827614

divers

ZEEGEZICHTEN in OLIEVERF 
www.janschelhaas.nl Egmond aan 
Zee

Atelier tijdelijk te huur in de maan-
den september en oktober 2018; 
76 m2 op de 1e etage van het Gele 
Gebouw, Zomerhofstraat 80, Rot-
terdam; voor meer informatie stuur 
een e-mail naar a.c.p.veldhuizen@
gmail.com of bel 06-26160871

huisvesting  aangeboden 

Tijdelijk gemeubileerde woon-
ruimte te huur (50m2, 2 slaap-
kamers, sanitair, keuken) in Broek 
in Waterland vanaf 1/8/2018.  
Tel. 06-53296709

Vrijstaande, luxueuze woning voor 
schrijver of wetenschapper zonder 
huisdier. Max. half jaar. €700,- pm 
incl. (N.O.-Veluwe, bos, veld, stilte, 
privacy). indepauze@icloud.com

huisvesting  gevraagd

Schrijver en Groene-medewerker 
zoekt kleine werkruimte in Amster-
dam tegen een redelijke huur  
(plm. 300,-) 06-22960053

cursussen en coaching

Schildervakanties & creatieve 
weekenden. Schilderen, tekenen of 
beeldhouwen. Volpension.  
Achterhoek. www.tekenstreken.nl

lezersaanbieding

www.rutgerweemhoff.nl
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¿ES USTED FELIZ? Bent u gelukkig? Dat is de 
vraag die Alfredo Jaar eind jaren zeventig de 
straten van Santiago de Chile in slingerde. De 
vraag verscheen in zwarte letters op witte bor-
den op een kiosk, onder een klok, bij een prul-
lenbak, in een bushokje. Mensen konden hem 
soms beantwoorden door een simpele ‘ja’ of ‘nee’ 
in een doos achter te laten, maar om de ant-
woorden was het de kunstenaar van Studies on 
Happiness (1979-81) uiteindelijk niet te doen. 
Al snel verhuisde hij van Santiago naar New 
York.

De documentaire El lamento de las imáge-
nes (2017), het klaaglied van de afbeeldingen, 
is een productie van Paula 
Rodríguez, een Chileense 
regisseur die eerder een film 
maakte over Isabel Allende, 
familie van president Salva-
dor Allende die stierf op de 
dag van de staatsgreep door 
Pinochet, en de documen-
taire Pinochets kinderen, over 
opgroeien onder revolutie en 
leven in de maatschappij die 
dat bracht. Met de productie 
over Alfredo Jaar staat Rodrí-
guez opnieuw midden in die 
Chileense geschiedenis, want 
ook het kunstenaarschap van 
Jaar, geboren in 1956, is naar 
de revolutie terug te leiden. 
En wel naar een specifiek 
moment, door de kunstenaar 
in zijn werk verbeeld als een 
reeks cijfers: 11.09.1973.12.10. 
Dat staat voor 11 september 
1973, de dag van de militaire coup, en 12.10 voor 
het tijdstip waarop de eerste bom neerkwam op 
het presidentiële paleis in Santiago de Chile. De 
beelden van de verwoesting kwamen terecht in 
Jaars vroege kunstwerken.

El lamento de las imágenes is tevens de titel 
van een kunstwerk van Jaar dat bestaat uit twee 
identieke tafels met als tafelblad een lichtbak, de 
een met vier poten op de grond, de ander daar 
recht boven, op zijn kop, met vier poten vanaf 
het plafond. Het zijn typische werktafels voor 
een fotograaf, maar in dit kunstwerk is geen foto 
te zien, alleen het licht dat schijnt tussen de twee 
werkbladen, heen en weer, in een weeklacht om 
het beeld.

Het is een van de zeldzame kunstwerken 

van Jaar waar geen afbeelding in voorkomt. 
Zijn oeuvre is ervan vergeven, net als zijn stu-
dio in New York, laat deze documentaire zien. 
Foto’s, krantenknipsels en tekeningen liggen er 
opgeborgen in archiefkasten en tussen stapels 
vloeipapier. ‘Ik ben een kunstenaar omdat ik de 
wereld niet begrijp, maar wel zou willen begrij-
pen’, vertelt Jaar in de film. ‘Ik moet de wereld 
begrijpen. Wanneer ik daartoe in staat ben, 
kom ik in actie.’ Dan maakt hij zijn kunst, die 
hij omschrijft als een combinatie van informatie 
en poëzie.

Rodríguez brengt de balans tussen die twee 
prachtig in beeld: het vergaren van de feiten 

en het ontstaan van de poëzie met de presen-
tatie van het uiteindelijke werk. Jaar opereert 
voortdurend in gaten, tussen geschiedenissen, 
tussen continenten, tussen twee tafels. Bijvoor-
beeld door een witte wolk vol ballonnen los te 
laten op de grens tussen Mexico en de Verenigde 
Staten. Door in de leegte te duiken tussen de 
slachtoffers van de genocide in Rwanda en wat 
hij noemt de ‘criminele onverschilligheid’ van de 
media. Door in de stilte te wroeten die viel tus-

sen de Afrikaanse boer die bereid was afval op 
zijn land te stallen en de Europese bedrijven die 
hem daarmee vergiftigden.

Maar ook door tussen twee Amerika’s in te 
gaan staan. Midden op Times Square presen-
teerde hij de korte film A Logo for America. Op 
een beeldscherm tussen alle beeldschermen 
op het plein verscheen zijn boodschap ‘This is 
not America’, gevolgd door een logo dat beide 
Amerika’s belichaamt, Noord én Zuid. Jaar: 
‘Ik bewandel de dunne lijn tussen binnen en 
buiten, omdat ik het gevoel heb op hetzelfde 
moment aan beide kanten te staan.’ Mensen 
die hem vragen waarom zijn werk misstanden 
in verre landen aankaart, hebben er niets van 
begrepen: het werk gaat over hemzelf, over onze 
gedeelde wereld.

Jaar vertelt hoe hij in de jaren tachtig als 
nog onbekende kunstenaar in een (speciaal 
gehuurd) vliegtuigje naar een goudmijn in Bra-
zilië stapte om de misstanden daar met eigen 
ogen te aanschouwen. De beelden die hij er 
schoot – een danse macabre van jonge mannen 
met zakken op hoofd en schouders, hun voeten 
klompen modder, hun verweerde huid met een 
gouden gloed – bracht hij mee terug naar New 
York. Hij toonde ze in het ondergrondse metro-

station Spring Street, de 
laatste stop voor Wall Street, 
waar beurshandelaren in pak 
met schone handen specule-
ren over de hoofden van deze 
jongens, veilig ver weg. Hij 
vertelt hoe hij op eigen gele-
genheid naar Rwanda reisde 
toen de berichtgeving over de 
genocide tekortschoot. Steeds 
laat hij zien hoe de wereld 
vergeven is van beelden; 
ogenschijnlijk van alle kan-
ten verbonden, maar in wer-
kelijkheid bestaand uit harde 
scheidslijnen. Om iets te zien, 
moet je kijken. En kunst bij 
uitstek kan schoonheid inzet-
ten om horror te communice-
ren.

In de documentaire vol-
gen we Jaar door de wereld, 
niet naar Rwanda en Brazilië 

maar naar Turijn, Berlijn, Venetië en Santiago. 
Langzaam dringt zich het beeld op van het gat 
tussen kunstwereld en de wereld die schuilgaat 
achter de kunst. Soms is dat een kloof, soms een 
ravijn. ‘Cultuur is ons waardevolste kapitaal’, 
zegt Jaar in een speech bij de opening van zijn 
show in een white cube in Helsinki. De ruimtes 
waar kunst wordt getoond noemt hij de  laatste 
plekken voor vrijheid. Hij is als kunstenaar de 
uitverkorene die zich daarin mag bewegen.

Alfredo Jaar, El lamento de las imágenes, world-
cinemaamsterdam.nl. Tevens heeft Jaar van 26 
januari t/m 12 mei 2019 een tentoonstelling 
in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam; 
nederlandsfotomuseum.nl

El lamento de las imágenes, regie Paula Rodríguez
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Alfredo Jaar is kunstenaar om de wereld, met al zijn 
misstanden, te begrijpen. De film over zijn tochten toont 
hoe tussen de kunstwereld en de wereld achter de kunst 
een kloof, of zelfs ravijn, kan bestaan.  door Roos van der Lint

Kunst bij uitstek kan 
schoonheid inzetten om 
horror te communiceren

World Cinema El lamento de las imágenes

11.09.1973.12.10
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Kroniek van kunst&cultuur

Culturele clashes
In een havenstad in de 
buurt van Marseille neemt 
een groepje tieners deel 
aan een workshop roman 

schrijven onder begeleiding van Olivia (Marina 
Foïs). Tijdens het uitwisselen van gedachten 
over het te schrijven boek komt naar voren dat 
er een moord zou moeten worden gepleegd. En 
dat het verhaal vervolgens over de dader en zijn 
of haar motieven gaat. Een thriller, dus. Dat 
komt Olivia goed uit: zij is schrijver van dit soort 
verhalen. Maar gaandeweg blijkt dat de jongelui 
wel erg authentiek zijn in het uitwerken van de 
plot, vooral Antoine (Matthieu Lucci) die zich zo 
voorstelt dat een man met een semi-automatisch 
geweer een massamoord in de haven aanricht.

De setting is La Ciotat, een stadje dat ooit 
welvarend was vanwege de vele werkgelegen-
heid in de haven. Inmiddels is daar weinig van 
over. De inwoners zitten maar in barretjes te 
praten over wat er in de wereld gebeurt. Zijde-
lings vangen we op waar de gesprekken over 

gaan: Charlie Hebdo, de Bataclan, de plaats van 
immigranten in de Franse samenleving. Duide-
lijk is dat er onder de oppervlakte een spanning 
ligt waar ook de deelnemers aan de workshop 
mee kampen.

Het is bijna alsof regisseur Laurent Cantet, 
die eerder het thematisch soortgelijke Entre 
les murs (2008) maakte, tijdens het maken 
van de film samen met Olivia speurt naar wat 
er nu precies aan de hand is met de tieners. De 
focus is al gauw op Antoine, die vriendelijk lijkt, 
maar thuis in zijn kamer urenlang gewelddadige 
games speelt en kijkt naar militaristische film-
pjes op YouTube. Tegen Olivia zegt hij weinig 
contact met zijn ouders te hebben. Dan ontdekt 
ze online beelden van Antoine, zijn gezicht in 
camouflage, in de weer met een pistool.

L’atelier is een intiem werk over cultu-
rele clashes, gedraaid in breedbeeld. De vorm 
weerspiegelt een idyllisch landschap, maar het 
is net alsof er te veel ruimte is, alsof de jonge-
ren nergens vastigheid vinden. In de workshop 
gaan ze los. Antoine wantrouwt Olivia. Ze komt 

FILM
L’atelier

Bikini
Honderd jaar geleden 
leefde er in Amsterdam 
een hond genaamd Albert. 
Hij was de Tervuerense 

herder van een agent die geroemd werd om zijn 
bijzondere speurderskwaliteiten: Albert, ook 
wel ‘Ab’ of ‘Appie’ genoemd, zou onder meer een 
sleutelrol hebben gespeeld bij het oplossen van 
de moord op de directeur van de zuivelfabriek 
van Sint-Oedenrode. Tijdens een wandeling 
door het Oosterpark stuitte de Amerikaanse 
kunstenaar Anders Dickson op een granieten 
plaat die hem nog altijd herdenkt: ‘politiehond 
“Albert”’ staat in de steen gebeiteld, boven een 
hondensilhouet. 

Dickson, een kunstenaar met een achter-
grond in de filosofie, werd gegrepen door de 
melancholie van het verhaal en volgens een brief 
die bij zijn kunstwerk in De Vleeshal hangt, 
begon hij de plek te bezoeken, bij nacht en ontij. 
Met als resultaat Albert, the dog (2018), een 
ronduit eerie kunstwerk dat de spirit van Albert 
een eeuw later van Amsterdam naar Middel-
burg brengt.

In Paranoid House komen vijf buitenlandse 
kunstenaars samen die in Nederland het kunst-
onderwijs volgden: Anders Dickson en Henna 
Hyvärinen zijn beide deelnemers van de Ate-
liers, Philipp Gufler oud-deelnemer. Becket 
Mingwen was resident van de Rijksakademie 
en Sophie Serber studeerde vorig jaar af aan de 
Gerrit Rietveld Academie, als winnaar van de 
GRA Award 2017. Paranoid House is een eigen-
zinnige tentoonstelling met kunst van twin-
tigers en dertigers die voortdurend over hun 
schouder kijken, met nieuwe ogen naar klas-
sieke materie. Hun werk is op meerdere fronten 
‘buiten proportioneel’ te noemen: zoals Dick-
son de troebele geschiedenis van hond Albert 
brengt als een hedendaagse tragedie, zo blaast 
Serber de vrolijke kleurplaten uit een kleurboek 
op tot een serie spookachtige wandtapijten van 
formaat. ‘Stick and colour’ staat boven iedere 
kleurplaat in het textiel geweven en een scala 
van attributen omlijst een reeks hoofden met 
lege gezichten. Een hoofd hangt op z’n kop, Gra-
vity Sucks heet het werk.

En achter in de ruimte wacht een reusachtig 
kledingstuk. Het blijkt het bovenstukje van een 
bikini met cups van een meter in doorsnee, de 
stof plat uitgelegd over de geblokte vloer tegels 
alsof in haast achtergelaten op de vloedlijn. 
Verderop het broekje, ook larger than life, of 
tenminste te groot voor iemand in dit aardse 
bestaan. In de video van Hyvärinen komen ze 
opnieuw voorbij, samen met een saxofonist en 
een surfer. De saxofonist speelt melancholische 
klanken, de surfer trotseert hoge golven, maar 
het hele avontuur blijkt niet meer dan een pro-
jectie, een koortsachtige geschiedenis geleefd in 

Henna Hyvärinen, Tender 
Keys/Muddy Tongues, 

2018. In de expositie 
Paranoid House

een digitale roes, een meeslepend 
drama op het droge.

Je bekijkt de tentoonstelling 
overigens het best met het werk 
van Mingwen in de hand, een lang-
gerekte koker van een zacht zwart 
materiaal met een mp3-speler die 
met een snoer is verbonden aan 
een koptelefoon. Wandelend met 
het onhandige ‘ding’ luister je naar 
Paranoid House (2017), een dialoog 
tussen mensen met krakende stem-
men die elkaar vragen stellen die 
iedere millennial achtervolgen: hoe 
is je liefdesleven, hoe staat het met 
je carrière? Doodeng.
ROOS VAN DER LINT
Paranoid House, t/m 30 sept. (geslo-
ten tussen 3 en 9 aug.) in De Vlees-
hal in Middelburg; vleeshal.nl

KUNST
Paranoid House
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Duivelse donderpreek
Zeal & Ardor is veel meer 
dan de eenmansband van 
de Zwitserse Amerikaan 
Manuel Gagneux. Het 

is een gedachte-experiment. Toen 
Gagneux, zelf zwart, zich verdiepte 
in de spirituele liederen van Ame-
rikaanse slaven probeerde hij zich 
voor te stellen hoe die muziek zou 
hebben geklonken als het een protest 
was geworden tegen het opgelegde 
christendom. Waar is muziek tegen 
een christelijke meerderheidsmoraal 
het verst doorgevoerd, vroeg hij zich 
af. Het antwoord: in Scandinavië, 
bakermat van de satanistische black 
metal. Wat nou, maakte Gagneux zijn 
associatie af, als je die twee stijlen zou 
combineren? Als je zwarte spirituals 
dus zou laten klinken alsof ze worden 
gezongen en gespeeld door satanis-
ten?

Het had een muzikale rariteit kun-
nen worden, een grap – een slechte 
ook. Het werd Zeal & Ardor, een van 
de meest fascinerende bands van de 
afgelopen jaren. Het gedachte-expe-
riment van Gagneux is samengesteld 
uit twee muziekstromingen die ogen-
schijnlijk weinig met elkaar gemeen 
hebben, maar wat ze delen is een drei-

gende intensiteit. Gagneux heeft de repetitieve 
broeierigheid van oude zwarte spirituals, waarin 
de herhaalde, vaak waarschuwende korte zin-
nen na verloop van tijd het karakter van man-
tra’s krijgen, onder hoogspanning gezet door er 
een enorm omgekeerd kruis boven te hangen. 
Ieder moment kan de bezwering worden door-
broken door een hels gekrijs, en de bluesmaat 
van de dreunende kettingen aan flarden worden 
gebeukt. Voorspelbaar wordt het nergens: in 
een nummer als Built on Ashes op zijn nieuwe, 
tweede album Stranger Fruit, gebruikt hij de 
metal-invloeden juist om de blues te intensive-
ren, niet om die te doorbreken.

Op live-opnamen is te zien hoe serieus Gag-
neux het heeft uitgevoerd. Niet alleen ziet hij er 
met zijn tamelijk maniakale blik bepaald niet 
uit alsof hij hier met een ironische stijloefe-
ning bezig is, hij heeft ook de vocale en muzi-
kale fundamenten grondig aangepakt. Als zijn 
extra twee vocalisten a capella zinnen als ‘A good 
God is a dead one / A good lord is a dark one/ 
a good lord is the one that brings the fire’ inzet-
ten, schuiven donkere wolken als vanzelf voor 
de zon. En dan moet zijn band nog inzetten – 
venijnig en  afgemeten strak – en de duivelse 
donderpreek nog volgen: ‘The riverbed will run 
red with the blood of the saints and the blood of 
the holy’.

Het is op momenten als deze alsof Gagneux 
met een paar jaar vertraging de soundtrack van 
Quentin Tarantino’s Django Unchained heeft 
geschreven: een fantasie van een gewelddadige 
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Links: Manuel 
Gagneux, Zeal & Ardor 

POPMUZIEK
Zeal & Ardor

uit Parijs en ze praat en schrijft veel te hoog-
dravend. Ook onderling is het conflict voelbaar, 
in beeld gebracht via close-ups en subtiele beeld-
overgangen. Langzamerhand wordt duidelijk 
dat de mechaniek van de verhaalvorm waarover 
Olivia en haar groep zich buigen – de thriller – 
onherroepelijk de film waar we naar kijken heeft 
overgenomen.

Hierin ligt het plezier van L’atelier: de regis-
seur confronteert de kijker met de vraag of fic-
tie ooit iets over de werkelijkheid kan vertellen. 
Cantet lijkt de kant te kiezen van Antoine: die 
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Boven: Matthieu Lucci 
als Antoine en Marina 
Foïs als Olivia Dejazet 
in L’ atelier, regie 
Laurent Cantet;

walgt van de neppe personages die Olivia in haar 
romans opvoert. Het zijn jongens zoals hij, maar 
die lijken in niets op hem. Natuurlijk raakt Oli-
via geobsedeerd door Antoine: ze realiseert zich 
dat haar werk weinig echt is. Ze denkt: als ze 
maar kan doordringen tot Antoine, als ze maar 
de wereld door zijn ogen heen kan bekijken, dán 
zal haar werk waarde krijgen. Het is ijdele hoop. 
Want op het moment dat ze hierin slaagt, vindt 
ze meer dan haar lief is.
GAWIE KEYSER
Te zien vanaf 2 augustus
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Een levend wezen
Première 2014, nu dankzij 
Sieuwert Versters delica-
tessenlabel Attacca op één 
cd: Theo Loevendie’s laat-

ste opera The Rise of Spinoza. Daar valt van alles 
over te zeggen, in de eerste plaats dat het libretto 
van de componist een verschrikking is.

Loevendie (1930), sinds zijn jeugd 
 bewonderaar, verdichtte de meest dramatische 
gebeurtenis in Spinoza’s leven: zijn  uitstoting, 
op 23-jarige leeftijd, uit de Amsterdamse 
joodse gemeenschap wegens ketterij. Je hoort 
hem met rabbijn Morteira over zijn ideeën in 
 conflict raken en vaag amoureus verkeren met 
de dochter van zijn leermeester Van den Enden. 
Nadat Morteira het oordeel – de cherem – 
heeft  uitgesproken, zwaait de veroordeelde in 

de vierde en laatste scène per trekschuit naar 
Rijnsburg af.

Misschien had het een drama kunnen wor-
den. Het werd amateurtoneel dat Spinoza tot 
ideale schoonzoon degradeert. Loevendie kneedt 
de dwarse denker tot de positieve held die we in 
het muziektheater lang niet zagen. Hij schreef 
de rol bovendien voor een counter, een van de 
ergste plagen in moderne opera. Zijn argument 
voor het stemtype is plausibel: de protagonist 
is een vergeestelijkte figuur, geest is man noch 
vrouw, een macho-tenor was clownesk geweest. 
Maar nu klinkt hij als een angsthazige koor-
knaap, een parodie op zijn grootheid. Hoor hem 
in de eerste scène op de Amsterdamse markt 
zijn intellectuele vrijheden verdedigen in brakke 
conversatie met rabbijn Morteira.

Rabbijn: ‘Baruch Spinoza! He was the best 
student I ever had. But he is a danger to the 
people, even outside our community. (…) I don’t 
expect him to have changed his mind. Let us 
wait and see if he did.’ 

Spinoza, piepmuis: ‘You want to have a word 
with me?’

Rabbijn valt uit. Spinoza in het defensief: 
‘You cannot be against my search for the truth. 
You always advised me to study every opinion.’ 

Rabbijn: ‘You endanger our community.’
Filosoof, hoger en hoger joelend: ‘With all 

the respect I have for youhouuuuu, I can’t give 
the freedom to write what I think.’

Rabbijn: ‘This is a shame for our people, the 
cherem is unavoidable.’

Alles weggegeven, in de eerste scène. Maar 
Loevendie schreef wél een opera. Zo dood als de 
tekst, zo levendig is de partituur – zo eigen willig 
dat de vraag rijst of een beter libretto betere 
muziek had opgeleverd. Opera lijkt voor de 
musicus Loevendie weinig meer dan een dank-
baar voorwendsel om alles uit de kast te halen 
met een voor een tachtiger onwaarschijnlijke 
vitaliteit. Er staan verdomd veel mooie noten in, 
dat moet dan maar voldoende zijn.

De marktscène, dramaturgisch star, gaat 
muzikaal bevrijdend alle kanten op; donker, 
plechtig, monumentaal en amusant, intiem en 
massaal. Loevendie creëerde een dramaturgisch 
arbitraire maar voortreffelijke gastrol voor blok-
fluitist Erik Bosgraaf als Spinoza’s bijna-tijd-
genoot Jacob van Eyck, die met gebruik making 
van materiaal uit zijn Der Fluyten Lust-hof 
als verdwaalde speelman door het klankschap 
trekt. De archaïserende toets draagt bij aan de 
diversiteit van de riant geïnstrumenteerde par-
tituur. De koren loeien en scanderen, het koper 
schettert, de strijkers poken wagneriaans recita-
tivisch moedig het absente drama op – het is een 
jofele keet en dat is het.

Deze eenakter is als de stad die een compo-
nist en zijn onderwerp voortbracht: een levend 
wezen. In de noten dan. Dat hij maar snel een 
mooie suite in vier delen uit zijn mer à boire 
moge trekken.
BAS VAN PUTTEN
Theo Loevendie, The Rise of Spinoza (Attaca)

KLASSIEKE 
MUZIEK
Theo Loevendie

Zoekend naar zin
‘Geestelijk leiders’ vormen 
het tableau de la troupe 
van de vijftiende reeks Kij-
ken in de ziel van het gou-

den koppel Coen Verbraak en Gerald van Leip-
sig (montage). Tegelijk de laatste. Daarin schuilt 
logica: veertien keer over het aardse bestaan, 

de laatste over wat erna komt en hoe derhalve 
geleefd dient. De orthodoxe opperrabbijn en de 
liberale vrouwelijke rabbijn hebben, vooroor-
deel-bevestigend, de meeste gein. Wat weer iets 
anders is dan blijheid: daarin blinken de katho-
lieke ‘zuster’ en een baptistenpredikant uit. De 
zuster omdat ze mag dienen, de baptist omdat 
zijn Amerikaansige denominatie loopt als een 
trein en hij niet kan wachten op het einde der 
tijden, binnenkort in dit theater, want zijn groei-
ende kudde zit goed. Met de verdoemenis van de 
rest lijkt hij niet te zitten, in tegenstelling tot de 
bevindelijk gereformeerde dominee die op dag-
jes uit met het gezin (Efteling?) om zich heen 
kijkt en beseft dat de meesten rondom hem de 
hel wacht – een zware last om te dragen.

Verbraaks gezelschap is te groot voor een 
mop over rebbe, pastoor en dominee, want 
naast drie protestanten en twee katholieken 
(behalve de zuster ook de hulpbisschop van 
Roermond) worden imams, een hindoepriester 
(pandit) en boeddhistische leraren bevraagd 
over het Hoogste, over heilige boeken en de 

interpretatie daarvan. Over schepping en eind-
tijd, over bekeren of niet, al dan niet met geweld. 
Verbraak zit er als immer ontspannen bij en stelt 
vragen die je vooral stelt als je niet gelooft. En 
is niet te beroerd een beetje te jennen. Als de 
vrouwelijke dominee het tafelritueel van haar 
gezin beschrijft, met handbewegingen bij de 
zelf gemaakte tekst ‘hemel, aarde, jij, ik, samen, 
amen’, riposteert hij vrolijk dat dat wel erg veel 
lijkt op ‘hoofd, schouders, knie en teen’.

De imams legt hij de ‘zwaardsoera’ voor 
(‘doodt de ongelovigen’) die we volgens hen niet 
letterlijk meer moeten nemen (‘het was toen 
oorlog’). Verbraak: ‘Dus het is geen jachtakte?’ 
Vergeef me de triviale voorbeelden, want het 
gaat natuurlijk om Grote Zaken. Maar juist de 
lichte, nieuwsgierige toon levert inzicht in zowel 
de kernvragen als in wat die dan voor betrokke-
nen in eigen leven betekenen. Zelden heeft de 

baptist zoiets doms gehoord als 
de oerknal van professor Dijk-
graaf, dat specimen van de arm-
zalige postmoderne mens. Voor 
diens malle theorie is heel wat 
meer geloof nodig dan in de zo 
overduidelijke Schepper, want 
zelfs het knoopsgat in het col-
bert heeft een maker.

De mannelijke boeddhist 
is zelden zen en drinkt graag 
whisky. De vrouwelijke was 
eerst non. De mens is zoekend 
naar zin, zoveel is zeker. Ik zag 
alleen de eerste twee afleverin-
gen. Als altijd verbaasd over 
de rijkdom aan waarheden, 
interpretaties en metaforen. En 
er zijn er nog zoveel meer. De 
pandit is een van de prettigsten. 
Mijn geestelijk leider heet, pak-
weg, Bas Heijne.
WALTER VAN DER KOOI

Coen Verbraak, Gerald van Leipsig, Kijken in 
de ziel: Religieuze leiders, NTR, zes afleveringen 
vanaf maandag 23 juli, NPO 2, 21.10 uur
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Kijken in de ziel

TELEVISIE 
Kijken in de ziel

wraakoefening in het Mississippi van de laatste 
jaren voor de Amerikaanse Burgeroorlog. Om 
daar een satanistische twist aan te geven die 
zelfs Tarantino niet had kunnen bedenken – een 
compliment op zichzelf.
LEON VERDONSCHOT
Zeal & Ardor, Stranger Fruit. Zeal & Ardor 
speelt 17 augustus op Lowlands, 26 november in 
de Melkweg en 27 november in 013 in Tilburg
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Uiteindelijk is mijn werk (als we het zo kun-
nen noemen) komen te bestaan uit het kijken 
naar kunstwerken en daarover dan wat schrij-
ven. Wat ik aan kunstgeschiedenis heb geleerd, 
speelt zeker ook een rol. Maar onvervangbaar is 
de praktische omgang met hedendaagse kunst. 
Dat wil zeggen, kunst bij haar ontstaan – wan-
neer ze eigenlijk de geschiedenis net vóór is en 
haar energie heel avontuurlijk is. De kunst-
geschiedenis neigt naar beschouwelijk terug-
blikken. Maar de energie van iets nieuws is 
vooral toekomst en vol verwachting en daarom 
spannend. Het meest heb ik over karakter en 
gedrag van kunst geleerd toen ik, bij het maken 
van een mise-en-scène of in een atelier, van 
dichtbij die energie kon meemaken. Het was 
altijd heel praktisch. Voor het spinnen van theo-
retische vergezichten heb ik geen talent.

Wat bijvoorbeeld leer je van het in een zigzag 
uitleggen, in een zaal, van de zestig stenen van 
de sculptuur Sixty Stones van Richard Long? De 
voorgeschreven vorm is een rechthoekige lijn-
beweging in vijf segmenten van elk twaalf ste-
nen die dicht tegen elkaar op hun platste kant 
moeten komen te liggen. De sculptuur mag niet 

rommelig wiegen. De vorm van de zigzag moet 
er stevig en tegelijk los uitzien. Je krijgt daar 
gevoel voor (en meer begrip voor het wezenlijke 
karakter van deze kunst) als je de stenen ooit 
zelf hebt uitgelegd. Daarna een tweede en derde 
keer met dezelfde stenen in zeker een andere 
volgorde. Wij hielden geen protocol bij. Afhan-
kelijk van de plek ligt Sixty Stones er anders 
bij maar altijd ongeveer hetzelfde. Dat lyrische 
karakter ervan leer je pas al doende kennen.

Vaak heb je al weet van een werk voordat je 
het echt gezien hebt. De befaamde installatie of 
regie van twaalf paarden, Senza Titolo, door Jan-
nis Kounellis in een galerie in Rome, gebeurde 
in 1969. Ook daar was het een opwindende tijd – 
maar vanuit Nederland was New York, artistiek, 
toen dichterbij. Eerst kende ik alleen de foto. 
Daarna kwam een tweede versie, 1976 op de 
Biënnale van Venetië, waar de paarden strakker 
en in een hogere ruimte stonden opgesteld. Die 
heb ik wel gezien: het was een dramatisch beeld 
dat theatraal en rusteloos werkte, wat duister 
ook. Vlak daarna kwam ik vaker in Rome bij 
Kounellis in het atelier omdat wij begonnen aan 
de voorbereiding van een ten-
toonstelling. Onze gesprekken 
waren zogezegd vol Europese 
chiaroscuro waar wij ons aan 
vasthielden omdat Amerika ons 
net iets te brutaal en te eenzij-
dig was. Zo zag ik de ruimte met 
twaalf paarden als een moderne 
maar ook romantische installa-
tie. Dat het werk ook uitzonderlijk dwars was in 
zijn donkere uitdrukking begon pas later tot me 
door te dringen. Je ziet iets nieuws dat je over-
rompelt – dat wel, maar eerst breng je het onder 
in waar er plaats voor is in je hoofd. Ik was te 

veel kunsthistoricus, bovendien met een levens-
gevaarlijk talent voor romantische verhalen over 
de heroïek van het paard.

Kounellis in Eindhoven, met de romantische 
catalogus (ontwerp Walter Nikkels) die iedereen 
prachtig vond, was in 1981. Herfst 1979 hadden 
wij in het Van Abbe een strenge tentoonstelling, 
alles werk in plywood, van Donald Judd, som-
mige speciaal voor het museum ontworpen. 
Dat waren dus twee projecten vlak bij elkaar 
met twee superieure kunstenaars. Judd vond ik 
schitterend. Kounellis ook maar toch Europees 
anders. Voorlopig was dat een goed algemeen 
evenwicht, waaromheen toen in 1982 mijn 
documenta werd opgebouwd. Maar het beeld 
begon te kantelen toen ik in oktober 1987 voor 
het eerst verbleef bij Judd in zijn wonderbaarlijk 
ernstige Chinati Foundation in Marfa, Texas.

Op een dag stond ik met een New Yorkse 
vriend van een afstand te kijken naar vijftien ste-
vige rechthoekige sculpturen in beton die daar 
in een opeenvolging van driekwart kilometer 
in droog grasland staan langs de weg naar Pre-
sidio. Echte hardcore Judd is dat. Mijn vriend 

zweeg eerst en zei toen relentless, 
onverbiddelijk. Mij trof dat als 
een bliksem. Zo onverbiddelijk 
zijn ook twaalf paarden van Kou-
nellis – in de zin van hoe ver je 
kunt gaan in het maken van hard 
en dwars werk dat mensen uit 
het veld slaat. Dat is wat kunste-
naars altijd zoeken. Het gaat om 

het echte maken van het onmogelijke. Wij moe-
ten daarvoor, strompelend, woorden vinden.

Daarom, tot slot, nog een herinnering. Een 
paar jaar later zat ik in Marfa bij Judd in een 
hoek van zijn atelier waar hij op dat moment 
door de tv werd ondervraagd over het wezen van 
zijn werk. Hij had een zachte stem. Rudi daar, 
hoorde ik hem zeggen, thinks it is utopia but 
for me it is just real. De paarden in een galerie 
zijn gewoon echt, geen verzinsel, en daarom 
ook overrompelend, daverend goed. Zulk werk 
begrijpen – daarom gaat het al helemaal niet.

Kijken
Geen verzinsel
De sculpturen van 
Donald Judd zijn net zo 
onverbiddelijk als de 
twaalf paarden van Jannis 
Kounellis – in de zin van 
hoe ver je kunt gaan in het 
maken van hard en dwars 
werk dat mensen uit het 
veld slaat. door Rudi Fuchs 

Judd vond ik schitterend. 
Kounellis ook maar toch 
Europees anders

Boven: Donald Judd, 15 Untitled Works in Concrete, 1980-1984;Jannis Kounellis, Senza Titolo, Rome, 1969 
onder: Richard Long, Sixty Stones, 1975. 5 x 12 vuurstenen, ca. 720 x 480 cm
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Sheila Heti

Voor veel vrouwen 
is het wel of niet 
krijgen van een kind 
een dilemma waarbij 
uiteindelijk hooguit 
achteraf de illusie van 
de ‘juiste keuze’ kan 
ontstaan. Wie kan een 
moeder zijn? 
 
door Jan Postma

Het boek als 
voorbehoedsmiddel

SHEILA HETI
Motherhood
Vintage, 304 blz., 
€ 20,-

De verteller in Sheila Heti’s nieuwe roman 
Motherhood wil geen kind, al doet ze er bijna 
het volledige boek over om dat eerst te beseffen 
en het vervolgens te accepteren. De roman lijkt 
daarmee lang te gaan over de worsteling van een 
vrouw – halverwege de dertig, een leeftijd die al 
gauw ongemerkt overgaat in ‘bijna veertig’ – 

maar gaandeweg wordt duidelijk dat dat waar-
mee de verteller strijd levert niet zozeer de vraag 
is, als wel het antwoord. Haar antwoord. Alsof 
het eindeloos opnieuw stellen van de vraag wel 
of geen kinderen te krijgen de enige manier is 
om dat antwoord niet te hoeven geven; alsof het 
voortdurend wegen van de opties een manier is 

om bij een instantie buiten haarzelf – de door-
tikkende tijd – in plaats van een antwoord een 
voldongen feit af te dwingen.

Motherhood is net als Heti’s vorige roman 
How Should a Person Be? autofictie. Auteur 
en het personage dat het woord voert zijn voor 
de lezer niet van elkaar te scheiden. Deze ver-

JACQUELINE ROSE
Mothers: An Essay 
on Love and Cruelty
Faber & Faber, 
256 blz., € 13,99
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Jaqueline Rose

‘Misschien is dit waarom ik 
het schrijf – om mezelf naar 
de andere oever te brengen, 
kinderloos en alleen’

teller wikt en weegt: ‘Of ik kinderen wil is een 
geheim dat ik voor mezelf bewaar – het is het 
grootste geheim dat ik voor mezelf bewaar. (...) 
Enerzijds, de vreugde van kinderen. Anderzijds, 
de ellende.’ Ze weet dat ze voor het schrijven wil 
leven. Dat is wie ze is. Dat is wat ze wil doen. 
Maar ze heeft geen idee welke consequen-
ties – if any – er onlosmakelijk verbonden zijn 
aan dat ene dat ze zeker lijkt te weten. Ze telt 
nu weer haar  zegeningen en dan weer tast ze 
 voorzichtig het gemis af waarvan ze vreest dat 
het zich ooit zou kunnen openbaren. Zo nu en 
dan lijkt ze het plots zeker te weten: ik wil het 
toch. Maar die zekerheid ebt snel weer weg. 
Ze raadpleegt waarzeggers, voert verkennende 
gesprekken met een arts over het invriezen van 
eicellen, praat  eindeloos met vrienden met kin-
deren. Stuk voor stuk zijn het mensen die min-
der  verscheurd  lijken dan zijzelf. Ze maakt ruzie 
met haar vriend, ze praat met hem, ze vrijt met 
hem; allemaal zo schaamteloos vanzelfspre-
kend, als was het het leven zelf waarvan ze ver-
slag doet.

Miles, de donkerharige advocaat die ze al 
haar halve leven kent maar met wie ze pas sinds 
een eerder gestrand huwelijk samen is, heeft al 
een dochter. Maar zijn rol is bescheiden, zelfs in 
haar interne beraadslagingen: met het feit dat 
hij al een kind heeft is het strijdperk volledig 
naar haar verplaatst. De wereld om haar heen 
is amper een decor te noemen. Er zijn flarden 
van levensverhalen van anderen, een grootmoe-
der getekend door de holocaust, een moeder 
getekend door een door de holocaust getekende 
grootmoeder en daarbovenop een onderstroom 
van depressie in de familie. Er zijn gesprekken 
met anderen waarvan ze verslag doet, maar uit-
eindelijk speelt het boek zich grotendeels in haar 
hoofd af. Van een verhaal is daarmee in zekere 
zin geen sprake, de lezer verkeert simpelweg in 
aanwezigheid van een zichzelf onderzoekend 
bewustzijn, iemand die spaarzaam feiten en 
omstandigheden deelt – omdat ze nu eenmaal 
volledig wordt opgeslokt door dat waarmee ze 
worstelt – maar die in plaats daarvan niet alleen 
een roerig gevoelsleven weet te verwoorden 
maar er ook in slaagt daarop te reflecteren.

En toch: hoezeer de verteller ook in haar 
eigen hoofd zit, op hetzelfde moment is het 
onmiskenbaar een verhaal dat neerkomt op 
een fysieke werkelijkheid. Een verhaal over een 
lichaam dat vragen opwerpt en grenzen stelt. 
Een lichaam dat op allerlei manieren inwerkt 
op de gedachten. Waar de verteller grip op pro-
beert te krijgen is een realiteit die tegelijk fysiek 
en psychisch is. Dit lichaam en deze gevoelens, 
deze ideeën en die twijfels: ze zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.

Volgens een van de Chinese I Tjing (het Boek 
der veranderingen) afgeleide methode laat de 

verteller een eindeloze stroom vragen beant-
woorden door telkens een drietal muntjes te 
werpen: twee of drie keer kop betekent ‘ja’, twee 
of drie keer munt ‘nee’. Het is alsof de verteller 
het woord richt tot de willekeur zelf: vooraan in 
het boek benadrukt Heti dat de conversaties die 
ze heeft opgetekend het resultaat zijn van daad-
werkelijk geworpen muntjes. En welke twijfel ze 
ook aan hen voorlegt, iedere keer volgt een even 
zelfverzekerd als ondubbelzinnig antwoord. Zo 
opent het boek:

Is dit boek een goed idee?
Ja.
Is nu het moment om eraan te beginnen?
Ja.
Hier in Toronto?
Ja.
De gesprekken zijn soms grappig, maar 

vaker is de ondertoon serieus. Hoe dan ook is 
het uiteindelijke resultaat ambigu. Enerzijds is 
het voor de lezer een voortdurend gevecht om 
de eenduidige antwoorden die volgen op inge-
wikkelde, inhoudelijke vragen te blijven zien 
voor wat ze zijn – betekenisloos – terwijl alles in 
je zich daartegen verzet. Zinnen die zo logisch 
op elkaar volgen laten zich maar lastig als wil-
lekeurig accepteren. Anderzijds is het een bril-
jante zet: Heti heeft dat gevoel van willekeur 
die onlosmakelijk verbonden is met onze ant-
woorden op de grootste vragen als het ware haar 
roman in getrokken. Ze heeft haar eenzame ver-
teller gezelschap gegeven, een gesprekspartner, 
in de vorm van het onverschillige universum 
zelf. Altijd krijgt ze een eenduidig antwoord, 
maar als het niet naar haar zin is, of toch ver-
warrend, vraagt ze door, herformuleert ze haar 
gedachten. Op zoek naar dat ene antwoord op 

een vraag die zich niet laat beantwoorden, een 
dilemma waarbij uiteindelijk hooguit achteraf 
de illusie van de ‘juiste keuze’ kan ontstaan.

Wat maakt het leven het leven waard? is een 
vraag die niet te beantwoorden valt. Maar geldt 
dat ook voor de vraag wat haar leven het leven 
waard maakt? Ze wil schrijven, dat weet ze. Ze 
wil schrijven in plaats van een kind opvoeden. 
Maar dat schrijven lijkt zo klein vergeleken met 
het moederschap. ‘Kinderen opvoeden is het 
tegenovergestelde van alles waar ik naar ver-
lang, het tegenovergestelde van alles waarvan ik 
weet hoe ik het moet doen, en van alles waar ik 
plezier in heb’, zegt de verteller. Er schuilt een 
wrede ironie in het lot van iemand die geen 
kind wil, om te kunnen schrijven, maar die niet 
anders kan dan schrijven over het niet willen 
van een kind. Ze lijkt ook te begrijpen dat de 
vraag hoe therapeutisch haar woorden zijn zich 
niet niet laat stellen: ‘Misschien is dit waarom 
ik het schrijf – om mezelf naar de andere oever 
te brengen, kinderloos en alleen. Dit boek is een 
voorbehoedsmiddel.’

Hoe groot is het contrast met Mothers: An 
Essay on Love and Cruelty van de Engelse cri-
ticus Jacqueline Rose: zo kwetsbaar als Heti’s 
proza is, zo ongenaakbaar is Rose. Voor beiden 
is de mens vanzelfsprekend complex en uitein-
delijk in bepaalde opzichten ondoorgrondelijk, 
maar waar Heti binnen die context haar vertel-
ler haar vertwijfeling laat aftasten, is Rose intel-
lectueel vastberaden; vol natuurlijke autoriteit 
wanneer ze schrijft over de culturele betekenis 
van het moederschap. Heti’s verhaal draait om 
de biologische werkelijkheid van een vrouwen-
lichaam en de psyche van één haast toevallig 
individu dat zich daartoe moet zien te verhou-
den. Rose’s essay draait om het moederschap als 
iets wat meer is dan een particuliere aangelegen-
heid. Je zou het net zo goed als een strijd over 

betekenisgeving kunnen omschrijven, maar dan 
als maatschappelijk fenomeen.

‘Een simpel argument leidt dit boek: moe-
derschap is, in het westerse discours, de plek 
in onze cultuur waar we de realiteit van onze 
conflicten – wat het betekent om volledig men-
selijk te zijn – herbergen, of liever: waar we ze 
begraven’, schrijft Rose. Echt eenvoudig klinkt 
dat toch niet, maar al snel wordt duidelijk waar 
het haar uiteindelijk om te doen lijkt: wanneer 
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Niña Weijers
Muts 
Mijn eerste week in Amsterdam, ik was 
negentien en droeg T-shirts van de H&M. Hij was 
een tweedejaars literatuurwetenschapstudent, 
grote bos krullen, alfa-type met dichterlijke 
aspiraties. We kusten op een feestje en de week 
erna nam hij me mee naar een plek aan de oever 
van de Amstel waar we rosé dronken uit een 
literfles van het Albert Heijn-huismerk. Ik meen 
me werkelijk te herinneren dat hij me later, 
in bed, voorlas uit eigen werk – een gedicht 
gebaseerd op een gedicht, bergen en borsten. 
Voordat ik de volgende ochtend op de fiets 
stapte, overgeleverd aan een buitenwijk van een 
stad die ik nauwelijks kende (dit was ver voor de 
tijd van smartphones, laat staan GoogleMaps), 
zei hij tegen me dat hij in eerste instantie had 
gedacht dat ik nogal keurig en saai was. Wat 
de tweede instantie was bleef onuitgesproken 
in de lucht hangen, maar ik nam aan: het 
omgekeerde van keurig en saai.  

Ik kon bij een vriendin logeren tot ik een 
eigen kamer had gevonden. Ik bezocht een 
hospiteeravond in een huis waar drie studentes 
woonden. We kletsten wat. Ik benadrukte hoe 
netjes ik was maar waakte ervoor ook weer 
niet saai over te komen. Ik had gereisd! Zes 
maanden! Gelift door Uruguay toen ik geen geld 
meer had! De studentes boden me een glas 
rosé aan – of kleurt alles in mijn herinnering 
nu plotseling rosé? – dat ik afsloeg uit een, 
achteraf gezien, totaal misplaatst idee van 
bescheidenheid. Ik kreeg de kamer niet en de 
dichter kwam ik alleen nog tegen in de gangen 
van het universiteitsgebouw. Blijkbaar had ik 
meer instanties nodig dan twee. 

Dit alles kwam bij me terug toen ik laatst 
werd uitgenodigd om deel te nemen aan een 
avond over queerness. De overige deelnemers 
mailden al vlug gretig heen en weer over acts, 
performances, gedichten van Sappho op 
muziek. Maar ik? Queer? Durfde ik mezelf 
überhaupt zo te noemen? 

Hoewel ik, uit ethische en esthetische 
overwegingen, mijn kleren niet meer bij de H&M 
koop, voelde ik me onmiddellijk weer dat meisje, 
verwikkeld in een eeuwige strijd met haar 
ingebakken degelijkheid. Misschien hadden ze 
me uitgenodigd als de ernstige, theoretische 
van het stel. Een contrast. (Ik dacht aan de 
collega die me ooit aards had genoemd – wat ik, 
naar ik vermoed terecht, interpreteerde als het 
tegenovergestelde van hemels.) 

Aan de andere kant: er is geen theoretisch 
begrip dat me zoveel praktische wijsheid heeft 
bijgebracht als het begrip queer. 

Maggie Nelson schreef er ongelooflijk helder 
en erudiet over, een paar jaar terug, in haar 
instant-klassieker De argonauten. Queer, laat 
ze zien, is veel meer dan alleen een seksuele 
identiteit. Het is een onophoudelijk zoeken 

naar ‘een punt voorbij de Twee’, oftewel: iets 
anders dan de binaire opposities waarin we 
voortdurend verstrikt raken als we nadenken 
over onze levens. Voorbij man/vrouw en homo/
hetero, dus. Voorbij preuts/exhibitionistisch, 
persoonlijk/politiek. Et cetera. 

De praktische uitvoering van al dit 
voorbijgaan ligt natuurlijk niet vast, zoals geen 
enkel woord vastligt maar op elk moment 
en door iedereen kan worden voorzien van 
nieuwe betekenis. Ingesleten begrippen – 
moederschap, huwelijk, maatschappelijk, 
betrokken, binnenskamers, keurig, saai, aards 
– hoeven niet overboord te worden gesmeten, 
maar kunnen juist op talloos veel nieuwe 
manieren worden aangewend. De vrijheid van 
queerness is erin gelegen dat iedereen het 
op haar eigen manier kan zijn. ‘Geen enkele 
verzameling handelingen of verbintenissen’, 
schrijft Nelson, ‘[heeft] het monopolie op 
het zogenoemd radicale, of het zogenoemd 
normatieve.’ 

Eigenlijk, denk ik, komt het erop aan 
om onophoudelijk te blijven nadenken – zo 
simpel en ingewikkeld is het. Het is mogelijk 
je degelijkheid te omarmen als iets radicaals, 
net als je ernst en je twijfels. En het is mogelijk 
tegelijkertijd te blijven vechten tegen het 
burgerlijke in jezelf, dat verlangt naar vaste 
contouren en zekerheid en zich probeert te 
voegen naar andermans definities van geluk. 

Het is Nelsons portret op de achterflap van 
haar boek, van al haar boeken, dat me er steeds 
weer aan herinnert dat queer voor iedereen is. 
De foto staat heel klein afgedrukt in een hoekje, 
als het compromis in een discussie tussen de 
auteur, die geen foto van zichzelf wilde, en de 
uitgever, die het liefst een paginagrote foto zou 
afdrukken (vrouw! blond!). Hij is genomen door 
Nelsons geliefde, een vakantiekiekje van haar 
aan een strand. Ze draagt een grijze muts over 
haar oren, wat slordig aangebrachte eyeliner 
onder haar ogen en een lieflijke glimlach om 
haar lippen. En zo weet ik weer (zo weet ik 
onophoudelijk) dat achter ieder uiterlijk iedere 
geest kan schuilgaan, zonder dat de twee met 
elkaar in tegenspraak hoeven te zijn. 

Er is geen theoretisch begrip 
dat me zoveel praktische 
wijsheid heeft bijgebracht als 
het begrip queer

we het over moeders hebben, hebben we vaak 
maar amper door waarover we het allemaal wel 
en niet hebben.

Rose wil de repressieve sentimentaliteit (of 
de sentimentele repressie?) van de moeder als 
martelares blootleggen. We cultiveren een ide-
aalbeeld – rozig en zacht, maar daarmee niet 
minder tiranniek – maar vinden in de moeder 
net zo vaak een zondebok. Het eerste lijkt helder 
en mooi en eenduidig: de moeder is de goed-
heid zelve, het ultieme voorbeeld van de mens 
die zich opoffert voor de mens en die het lijden 
waarmee die zelfopoffering gepaard gaat met 
een bewonderenswaardig kalm gemoed onder-
gaat. Maar, zo lijkt Rose te willen zeggen, dat 
beeld ontkent de oceanische, onpeilbare diep-
ten: de duistere kanten, de woede en de erotiek 
van het moederschap. Het tweede draait om 
dat waarvoor de moederfiguur door de wereld 
om haar heen verantwoordelijk wordt gemaakt. 
Om de manieren waarop moeders die veel wer-
ken volgens de maatschappij tekortschieten en 
moeders die veel thuis zijn ook, om de manie-
ren waarop moeders verantwoordelijk worden 
gehouden voor klimaatverandering en voor 
het baren van kinderen die met hun etnische 
anders-zijn het maatschappelijk weefsel zouden 
aantasten. Kortom: om hoe we het over moe-
ders hebben om het niet over onze gedeelde pro-
blemen te hebben. In de moederfiguur vinden 
we dikwijls een manier om weg te kijken van ons 
gezamenlijke tekortschieten.

Ze combineert een ferme greep op de geschie-
denis (van de Oude Grieken tot de Tweede Golf) 
met een heldere blik op politieke ontwikkelingen 
en hoge en lage cultuur in het heden. Ze schrijft 
over westerse en niet-westerse literatuur, over 
Medea en Clytemnestra en over Adrienne Rich, 
aan wie ze prachtige woorden ontleent: ‘Every 
infant born is testimony to the intricacy and 
breadth of human possibility.’ Ze schrijft over 
de fascinerende botsing tussen Simone de Beau-
voirs ideeën over het moederschap en haar exi-
stentialisme: ‘Ondanks haar weerzin zijn het De 
Beauvoirs gedachten over het moederschap die 
ons naar de ethische kern brengen van wat het 
moeder-zijn wellicht betekent: een betwisting 
van de autonomie van de vrouw én een moge-
lijke opening naar het wijdste, onbedwingbaar-
ste bereik van waartoe een mens in staat is.’

Vrouwen die moeder zijn zijn niet beter of 
creatiever dan vrouwen die dat niet zijn, schrijft 
Rose: ‘Ze hebben simpelweg gekozen de dingen 
anders te doen, andere levens te leven.’ Dat lijkt 
ook de gedachte waarin Heti’s verteller uitein-
delijk een zekere rust vindt. Ze accepteert hoe 
moeilijk het is te begrijpen wat een ander heeft 
en wat een ander mist, maar dat daarin op een 
vreemde manier zowel de pijn als de troost 
schuilt, en een zekere balans: ‘Er is een precieze 
gelijkwaardigheid en een gelijkheid, gelijk in 
leegte en gelijk in volheid, gelijk in ervaringen 
gehad en ervaringen gemist, geen van de paden 
is beter of slechter, geen van beide huivering-
wekkender of minder vergeven van angst.’
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Tegen het einde van A Tokyo Romance, het ver-
slag van de jaren die hij als twintiger doorbracht 
in Japan, schetst Ian Buruma een afschrikwek-
kend tafereel. Het is tijdens een met drank 
overgoten avond in een restaurant in Kyoto. De 
weken ervoor is Buruma door het land getrokken 
met het theatergezelschap van de legendarische 
Juro Kara, een gevierde acteur en regisseur. Hij 
heeft zelfs een klein rolletje weten te bemach-
tigen. Buruma speelt ‘Iwan de gaijin’ (Ivan de 
vreemdeling) en zijn punchline is dat 
hij op een zeker moment ‘I’m the mid-
night cowboy!’ moet uitroepen.

Dat doet weinig af aan de trots die 
hij ervaart om onderdeel te zijn van 
de theatergroep. In het restaurant 
in Kyoto is Buruma getuige van een 
geweldsescalatie die ermee eindigt dat 
Kara een enorme glazen asbak naar 
het hoofd van zijn vrouw slingert (die 
haar op een haar na mist). Het blijkt 
te veel voor Buruma, die zich tegen 
de regisseur keert met de woorden: 
‘Zoiets doe je niet tegen een vrouw!’ 
Tegen alle codes in, want wie is hij 
immers om de sensei te vermanen? 
Wanneer Buruma Kara’s woedende 
ogen ziet beseft hij dat hij een onver-
geeflijke fout heeft gemaakt. Op weg 
naar huis wrijft Kara het nog eens in: 
‘Dus uiteindelijk ben je niet meer dan 
een ordinaire vreemdeling.’ Het is een 
sleutelscène omdat het zowel de diepe 
aantrekkingskracht tot het wezensvreemde van 
de jonge Buruma toont als de wijze waarop hij 
daarmee in Japan uiteindelijk steeds weer op 
een muur stuit.

De van oorsprong Nederlandse Buruma 
geniet een internationale reputatie als essayist en 
als auteur. Sinds vorig jaar is hij hoofdredacteur 
van de vermaarde New York Review of Books. 
Minder bekend is dat hij vanaf 1975 een aantal 
jaren in Japan verbleef. Hij wilde ontsnappen 
aan het Haagse milieu waarin hij opgroeide, ‘aan 
de gazonsproeiers, clubdassen, bridgeavond-
jes en het geluid van tennisballen in de zomer’. 
Via een mislukte studie rechten, een afgebroken 
kunstopleiding, een studie Chinees en een tus-
senjaar in Californië komt Buruma uiteindelijk 
terecht op een filmacademie in Tokio.

Het is niet het voor de hand liggende exotisme 
dat hem in Japan aantrekt: thee ceremonies, 
zenboeddhisme of vechtsporten. Het is eerder 
het rauwe menselijke van de Japanse film en het 
theater. En anders wel de talrijke mogelijkheden 
tot transgressie die een stad als Tokio biedt voor 
een welopgevoede westerse jongen. De traditi-
onele houten huizen waren tijdens de Tweede 
Wereldoorlog grotendeels verwoest door Ame-
rikaanse brandbommen. Moderne gebouwen 

verrezen, neonreclames knipperden de bezoe-
ker tegemoet. ‘De schaduw van de oorlog had 
plaatsgemaakt voor koortsachtig hedonisme’, 
schrijft Buruma.

Als betoverd trekt hij door de volksbuurten 
met hun overdaad aan visuele prikkels, theaters, 
platenwinkels, barretjes en cabaret. Het is het 
‘vunzige, het obscene, het losbandige, het bloe-
derige, het stinkende’ dat hem aantrekt. In tien 
vlot en beeldend geschreven hoofdstukken dom-
pelt Buruma de lezer onder in de ‘uitzinnige’ 
aspecten van het Japan van de late jaren zeven-
tig van de vorige eeuw, met steeds aandacht 
voor het overdadig erotische, het absurde en het 
groteske. De Japanse vriendin met wie hij van-

uit het brave Leiden de reis gemaakt heeft ruilt 
hij al snel in voor een bestaan van met drank 
overgoten etentjes en feesten, waarbij hij vrou-
welijke en mannelijke bedpartners afwisselt. 
‘Japan’, zo schrijft hij, was ‘wezensvreemd, over 
the top, merendeels ondoorgrondelijk, pervers 
erotisch, nogal angstaanjagend en totaal onver-
getelijk.’ Buruma’s gids in die dagen is de Ameri-
kaan Donald Richie, een openlijk homoseksuele 
auteur en filmcriticus die in de jaren veertig het 
benepen Ohio had ingeruild voor een bestaan 
in het relatief tolerante Japan. Er is een schitte-
rende scène van een gemeenschappelijk bezoek 
aan een van de talrijke pornobioscopen in de 
wijk Shitamachi. Bij het naar buiten gaan stui-
ten ze op een middelbare man in vrouwenkleren 
die uit het toilet stommelt. Zodra hij Richie her-
kent buigt hij diep en zonder enige ironie naar 
de sensei – hetgeen Buruma ertoe aanzet zich af 

te vragen of er dan niet toch iets als onschuld in 
deze stad bestaat.

De rol van outsider werpt Buruma terug op 
zichzelf. Tegelijk opent de status van westerse 
vreemdeling ook allerlei deuren bij de Japanse 
culturele elite. Hij komt eenvoudig in contact 
met grote cineasten, fotografen en theater-
makers van die dagen. Hij wordt gecast voor 
een rolletje in een film van de legendarische 
regisseur Akira Kurosawa, loopt stage bij de 
beroemde fotograaf Kinuyo Tanaka.

Tegelijk is het ook weer alsof hij daarmee een 
bocht afsnijdt. Want in zijn omgang met deze 
meesters hoeft hij zich niet volledig te voegen 
naar het hiërarchische meester-leerlingsysteem. 

De prijs voor de vrije omgang is dat hij altijd 
de gaijin blijft, hoewel hij er óók naar snakt 
volwaardig lid van de groep te worden. Het is 
onderdeel van een dieper verlangen zijn westerse 
individualiteit te ontstijgen – de rode draad van 
Buruma’s memoires. ‘Droog’ noemen Japanners 
dat, met het Engelse woord ‘dry’. Daar tegenover 
plaatsen ze ‘nat’ (wet). Dat is de groep, de clan, 
de hiërarchie – met de yakuza, de Japanse maf-
fia, als meest sprekende voorbeeld. Maar ook 
de theatergezelschappen waarin Buruma zich 
beweegt hebben die ‘natheid’.

Wat de twintiger Buruma bovenal zoekt is de 
confrontatie met de ‘absolute Ander’ – in Japan 
in grote hoeveelheden voorradig. Neem de Men-
selijke Pomp, een albino man die een excentriek 
circus in Tokio leidt dat Buruma een tijdlang 
fotografeert. De kunst van de man bestaat eruit 
dat hij twee goudvissen doorslikt, een gele en 
een oranje, en die dan vervolgens op commando 
weer ophoest. Maar wanneer Buruma de man 
en zijn familie in de provincie opzoekt wacht de 
desillusie. Het blijkt een familie als elke andere, 
in een huis als elk ander, met aardige, hartelijke 
mensen zoals je die overal ter wereld aantreft. Er 
is geen ‘absolute Ander’. Het is de belangrijkste 
les die hij in Japan leert.
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door Marijn Kruk

In Japan had ‘de schaduw van 
de oorlog plaatsgemaakt voor 
koortsachtig hedonisme’

Altijd de vreemdeling

IAN BURUMA
Tokio mon amour: 
Japanse avonturen
Vertaald door 
Arthur Wevers. 
Atlas Contact,  
238 blz., € 19,99

Foto van Ian Buruma op de set van Nagisa Oshima’s film Empire of Passion uit 1978
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Jeroen, een jonge schoenmaker, heeft 
sinds kort een relatie met Renske, een 
dromerig meisje met ‘een onbereken-
baar karakter’. Hun verhouding werd 
al vrij gauw serieus, binnen een paar 
maanden woonden ze samen en wierp 
Renske zich op als mede manager 
van Jeroens winkel. Om zijn nieuwe 
geliefde dan ook deelgenoot te maken 
van zijn verdere familieleven besluit 
Jeroen haar op een dag mee te nemen 
naar het graf van zijn vader. Renske 
heeft een tijdje op de kunstacademie 
gezeten en daarom wil hij haar graag 
de grafsteen laten zien die zijn oude 
buurman, een beeldhouwer, heeft 
gemaakt: een groot vrouwelijk naakt. 
‘Het lijkt wel het achtereind van een 
big’, zegt Renske als ze het beeld ziet. 
Vervolgens legt ze uit dat het geen 
kunst is. Ze vindt wel dat het beeld van 
de buurman op Jeroens moeder lijkt.

Een pijnlijke scène, die vrij typerend 
is voor de verhalenbundel Diepe aarde, 
het debuut van Maria Vlaar (1964). In 
de gebundelde vertellingen gaat het 
namelijk steeds om de onderhuidse 
spanningen in de menselijke omgang. 
Het zit al in de titel vervat: net zoals 
een jonge geoloog in De ongeborene, 
het verhaal over Renske en Jeroen, onderzoekt 
Vlaar ‘diepe aarde’, de verborgen menselijke 
kern die onder het uiterlijke gedrag schuilgaat. 
Die onderlaag is in dit boek vaak lelijk en onge-
makkelijk, en komt vooral tot uiting in verhalen 
over gestrande huwelijken, onevenwichtige rela-
ties en familieproblemen.

Bijvoorbeeld in Het pad van licht, een ver-
haal over een kunsthistoricus die gespeciali-
seerd is in afbeeldingen van de maagd Maria, 
en vanuit de kunst uitspraken doet over dood 
en leven: ‘Links op de Annunciaties heerst het 
binnenvallende licht, het leven, rechts het aan-
stormende donker, de dood. Misschien is het 
omdat wij mensen, als we onze ogen dichtdoen, 
het dichtste bij het werkelijke donker komen, en 
in onze slaap het dichtste bij wat wij ons voor-
stellen van de dood. Niet voor niets heet slaap 
de kleine dood en dood de grote slaap.’ Hij heeft 
een dochter, Johanna, maar haar moeder ver-
liet man en kind spoedig na de geboorte, en is 
sindsdien spoorloos. De verteller leeft volledig 
voor zijn werk en voor zijn dochter, die hij alleen 
opvoedt, totdat er een nieuwe vrouw ten tonele 
verschijnt. Tijdens zijn onderzoek in Italië ont-
moet hij een belezen, intelligente en mooie 
Nederlandse vrouw, die ook nog eens Maria 
heet; een opeenstapeling van wilde toevallig-

heden die de romantische kunsthistoricus niet 
kan negeren. Maar hoe meer hij naar Maria toe 
trekt, hoe minder hij denkt aan zijn dochter, die 
uiteindelijk nog maar weinig in zijn beschreven 
gedachtegangen opduikt. Dan besluit Johanna 
plots om hem te verlaten en zich aan te sluiten 
bij een radicale afgesloten sekte: nu ook haar 
vader haar in de steek heeft gelaten, heeft ze 
haar familie elders gezocht en gevonden.

De zeventien verhalen uit deze bundel 
zijn allemaal in een vlotte, gebalanceerde stijl 
geschreven, waarin dialogen en duidend vertel-
len elkaar vloeiend afwisselen. Hoewel Vlaars 
thematiek in alle verhalen vrij consistent naar 
voren komt, durft ze ook met verschillende gen-
res te spelen: naast bijna naturalistische familie-
verhalen bevat Diepe aarde ook een briefverhaal, 
een literaire pastiche en zelfs een kinderverhaal. 
Daardoor is het een gevarieerde bundel gewor-
den, waarin Vlaar ook de kans benut om te 

experimenteren, wat enkele geslaagde 
teksten vol verrassende perspectief-
wisselingen heeft opgeleverd. Toch 
doet het boek af en toe ook aan als 
een vergaarbak: niet alle verhalen zijn 
van hetzelfde niveau, en vooral in de 
langere teksten lijkt Vlaar er wel wat 
omheen te draaien, en minder goed te 
doseren, waardoor veel spanning ver-
loren gaat.

Niet alleen is de bundel wat wissel-
vallig, ook botsen sommige verhalen 
flink met de anders zo constante sfeer 
van het boek. Het landhuis en Oefe-
ning in nederigheid zijn bijvoorbeeld 
eveneens psychologische verhalen 
over menselijke relaties, maar spelen 
zich om onduidelijke redenen af in een 
dystopische nabije toekomst, waarin 
de beweging ‘Strijd Tegen Elite’ en de 
‘Populistische Partij’ de macht heb-
ben gegrepen. Niet alleen is dit zoge-
naamde doemscenario een beetje kin-
derachtig verbeeld, maar Vlaar doet 
verder heel weinig met deze politieke 
situatie, waardoor het weinig meer 
wordt dan een malle achtergrond van 
een verder redelijk conventioneel ver-
haal.

Een stuk beter is De tent, het laat-
ste verhaal en precies van het soort 
waarin Vlaar uitblinkt. Wachtend op 
de thuiszorg denkt een bejaarde vrouw 
terug aan een kampeervakantie met 
haar man, Vincent, en hun kinde-
ren. Na enkele alledaagse gedachten 

over zwemschoenen, af 
en toe onderbroken door 
wat licht-melancholische 
dichtregels van Remco 
Campert, memoreert ze 
een specifieke gebeurtenis: 
‘Al urenlang waren ze met 
z’n vijven aan het jokeren, 
Vincent verloor keer op 
keer en werd steeds ruste-
lozer, totdat hij opsprong, 
uitriep “ik houd het niet 
meer”, zijn autosleutel uit 
de driehoek griste en de 
tent openritste. De rits 
maakte een krakend geluid 
en de buitenwereld werd 
toegelaten; ineens klonk de 

regen veel harder. Vincent was te ongeduldig om 
de tent af te sluiten, rende naar de auto, startte 
en reed weg.’ Even later keert hij opgewekt terug 
met een grote zak mosselen en oesters. Waar 
Vincent precies door werd gedreven wordt hier 
niet duidelijk, en de vertelling behoudt daar-
door iets aangenaam vreemds. Voor een goed 
verhaal heb je helemaal geen dystopie of over-
dreven doordachte intrige nodig: een scherpe 
observator vindt in het alledaagse leven al mys-
terie, drama en schoonheid genoeg.
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door Lodewijk Verduin

Onderhuidse 
spanningen

Maria Vlaar benut de kans om te experimenteren

MARIA VLAAR
Diepe aarde
De Arbeiderspers, 
224 blz., € 18,99

Voor een goed verhaal heb  
je helemaal geen dystopie  
of overdreven doordachte 
intrige nodig
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Met een enigszins deftig woord kun je De buiten-
jongen typeren als een ‘voorstudie’. Deze roman 
van Paolo Cognetti verscheen in Italië al in 2013, 
bleef grotendeels onder de radar, er kwamen 
geen vertalingen – maar toen was daar drie jaar 
later Cognetti’s volgende roman, opvallend ver-
want aan zijn voorganger, en dat boek werd wél 
een succes. Eerst alleen in Italië, toen in de rest 
van Europa. In Nederland kreeg De acht bergen 
lovende recensies, er werden al meer dan hon-
derdduizend exemplaren van verkocht.

Dat zijn cijfers waar iedere uitgever naar 
hunkert, en op zich valt er ook weinig in te bren-
gen tegen de overduidelijk commerciële moti-
vatie van De Bezige Bij om De buitenjongen nu, 
terwijl De acht bergen bijna vijftig weken op rij 
ergens boven in de bestsellerlijst staat, alsnog 
te laten vertalen. Het valt zelfs te begrijpen dat 
de uitgeverij deze bescheiden novelle met een 
flink lettertype en veel wit heeft opgerekt tot 
een roman van ruim honderdvijftig bladzijden, 
waarna het is voorzien van een omslag dat wel 
erg nadrukkelijk geënt is op dat van De acht ber-
gen en een achterflap die voor alle aarzelende 
lezers nog even expliciteert dat de twee boeken 
echt ‘een logisch geheel’ vormen – zonder ver-
dere toelichting overigens.

Dit alles heeft er ongetwijfeld aan bijgedra-
gen dat De buitenjongen nu ook al weer weken in 
de bestsellerlijst staat, en ja, zoals gezegd lijken 
de romans veel op elkaar; de meest toegewijde 
liefhebbers van De acht bergen zullen geboeid 
nagaan welke elementen van die bestseller in De 
buitenjongen al een rol spelen, welke niet, hoe 
de personages en thema’s zich tot elkaar verhou-
den, enzovoort.

Het probleem is alleen dit: wie inhoudelijk 
de vergelijking tussen de twee boeken maakt, 
kan niet om de belangrijkste conclusie heen: De 
buitenjongen is, veel meer nog dan een interes-
sante voorstudie of een proeve van pril talent, 
een in elk opzicht merkwaardig mindere versie 
van De acht bergen. Minder spannend, minder 
verrassend, minder beeldend, minder vorm-
vast, minder ambitieus, minder gelaagd, min-
der dwingend, stilistisch een stuk minder sterk. 
Minder van hetzelfde, zo zou je De buitenjongen 
in één zin kunnen samenvatten – en dat is vooral 
jammer omdat De acht bergen een belangrijk 
deel van zijn kracht ontleende aan de soms 
overvloedige natuurbeschrijvingen, de wereld 
in de Noord-Italiaanse bergen die Cognetti zo 
kleurrijk omschreef en heel naturel verbond met 
vriendschap, familie, vrijheid.

Die thema’s zijn in De buitenjongen ook wel 
aanwezig, maar ze worden hooguit aangestipt. 
De grootste zwakte is nog wel dat het verhaal 
amper een kern lijkt te hebben. Het hoofdper-
sonage is een dertiger wiens stadse leven in 
Milaan is vastgelopen – wat niet geïllustreerd 

wordt maar wat we lukraak meegedeeld krij-
gen – en die daarom naar de bergen gaat waar 
hij in zijn jeugd kwam. Ook koestert hij vagelijk 
de droom om, eenmaal in afzondering, eindelijk 
zijn gedroomde boek te gaan schrijven. Maar 
waarom of wat voor boek precies blijft onduide-
lijk, hij onderneemt hoe dan ook geen serieuze 
poging tot schrijven. Wat doet hij dan wel? Tja. 
Hij leest veel, allerlei boeken en verhalen waar-
uit hij vervolgens best boeiende maar vooral 
vreemd lange citaten oplepelt: af en toe wor-
den complete pagina’s gevuld met woorden van 
anderen. Verder legt hij een tuin aan, hij schar-
relt eten bij elkaar, hij drinkt wat wijn, hij maakt 
een vuurtje, hij bouwt een halfslachtige vriend-
schap op met iemand die hij tegenkomt, hij mij-
mert over vroeger zonder dat die periode echt 
gaat leven of zijn verdere bestaan reliëf krijgt.

En hij loopt rond, dat vooral: vrij minutieus 
wordt dit Italiaanse berglandschap beschreven, 
in passages die soms afzonderlijk best sterk 
zijn en deels ook zo in De acht bergen hadden 
gepast, maar binnen deze roman het verken-
nende karakter nooit kunnen ontstijgen. Er is 
geen breder verhaal waar het allemaal bij hoort, 
geen dwingende structuur, geen spanning. Ook 
omdat er nauwelijks interactie is met anderen. 
En bovendien verstrijkt er binnen die hon-
derdvijftig bladzijden zoveel tijd – het boek is 
opgedeeld in seizoenen – dat het allemaal blijft 
voortkabbelen; Cognetti neemt nergens de tijd 
om ook maar even werkelijk in een scène of dag 

te verdwijnen, vrijwel elk 
hoofdstuk vervliegt terwijl 
je het leest. Lente, zomer, 
herfst, winter: door de ogen 
van onze verteller maken 
we bijzonder uitgebreid 
kennis met de veranderin-
gen binnen elk seizoen, het 
nieuwe uitzicht, het ver-
anderende licht, de gelui-
den die anders worden, 
de paar omliggende huis-
jes, de kou, de hitte. Soms 
saai, soms mooi, maar het 
blijft me steeds onduidelijk 
waarom we dit lezen, deze 
langgerekte rondleiding 
door de Italiaanse natuur, 
wat het los van een paar 
aardige vondsten werkelijk 

literair of memorabel maakt.
Het heeft natuurlijk iets flauws om zo kritisch 

te kijken naar vroeg werk van een bestseller-
auteur. Alsof Cognetti moet worden afgestraft 
voor zijn succes. Daarbij: er is niets mis met 
voorstudies of andersoortig vroeg werk van een 
boeiend auteur. Alleen wordt De buitenjongen 
naar buiten gebracht als een volwaardige, op 
zichzelf staande roman. En dat valt het toch las-
tig te noemen. Dit voelt eerder als een verzame-
ling aantekeningen, zoekend en citerend, her-
halend en traag. Een soort dagboek waarover je 
zou kunnen zeggen: verzin er een werkelijk ver-
haal omheen, ergens in deze probeersels zit een 
mooie, grote roman verstopt. Die is er inmiddels 
ook in volle glorie uit gekomen, weten we. Ik 
weet nog steeds niet of dat De buitenjongen op 
een bepaalde manier extra glans geeft of dat dit 
boek daarmee helemaal overbodig wordt.

door Thomas Heerma van Voss

Minder van hetzelfde

Het blijft onduidelijk waarom Paolo Cognetti ons zo uitgebreid rondleidt door de Italiaanse natuur

Dit voelt als een soort dagboek 
waarover je zou kunnen 
zeggen: verzin er een werkelijk 
verhaal omheen
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PAOLO COGNETTI
De buitenjongen
Vertaald door 
Yond Boeke en 
Patty Krone.  
De Bezige Bij,  
162 blz., € 18,99
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Amsterdam:
Havenstraat 1
Beethovenstraat 1
Zeeburgerstraat 6
Purmerend:
Purmersteenweg 13a
Soest:
Van Weedestraat 68-74

Heeft u ook iets te koop op het gebied van meubilair, 
lampen, tapijten en andere huisraad, antiek of modern, 
boeken, grammofoonplaten, cd’s, servies, glaswerk of 
ander kleingoed? Bel ons dan voor een vrijblijvende 
prijsopgave of komt u eens langs in één van onze winkels. 
Wij geven een redelijke prijs en betalen contant.

JERZY GAWRONSKI & PETER KRANENDONK

Beeldatlas met meer dan 15.000 archeologische 
vondsten die gedaan werden bij de aanleg van 

de Noord/Zuidlijn Amsterdam.

www.deharmonie.nl

In de boekhandel € 79,50

Cryptogram 3421 HENK JONGEBLOED

Horizontaal 
3. Mooie akkoorden tussen de VS en Rusland?? (14)
9.  Het is een seizoen lang hard werken om publiek te trekken (8)
10. Touwtje waardoor het vocht naar buiten stroomt (6)
11.  De lust om er zomaar op los te slaan getuigt van weinig verstand (15)
12. Levert een voorgekookte levensloop op maar ook warme gevoelens (7)
13.  Menige beroemdheid speelt hier een betaalde rol in (4)
15.  Waar criminelen heel veel geld voor betalen (10)
17.  Doet niets wat de baas niet wil (4)
18. Loopt ter afsluiting rondom het schip (7)
21.  Maak carrière in de groene wereld! (6)
22. Lesbisch stel naast hun motor (6)
23.Een vrome bezigheid tussen de banken (8)
 
Verticaal 
1.  Klinkers uit de weg halen en ermee gaan gooien (15)
2.  Een haas kan een behoorlijke snelheid produceren (10)
4.  Precies tijdens de in het drukwerk vermelde periodes (2,7,5)
5.  Komt omhoog langs de weg en valt in de bergen naar beneden (9)
6.  Dat is Juliana dus in mijn systeem (6)
7.    Een bewering die wellicht niet stand houdt maar het gaat om  

de molen! (14)
8.  Klets eens een hoop viezigheid (7)
14. Een vreemde gast die bijna doorgebroken is (7)
16. Een sufkop die zich hatelijk uitlaat over de stof (6)
19.  Zegt heel veel om de kijkers te beschermen (4)
20. Met andere woorden draai ’k eromheen? (4)

Oplossing cryptogram 3420
Horizontaal - 7 van kant gemaakt, 9 proef-vak, 10 platje (luis),  
11 verbeeldings-arm, 13 stee-vast, 14 ur-’n-en, 15 legger, 17 lust-slot,  
20 band, 21 riool-gemaal, 22 goten/Goten, 23 raam-werk.
Verticaal - 1 over-één-stemming, 2 ensemble, 3 stik!, 4 omslag-punt,  
5 lantaarn+plaatje, 6 st!-remmen, 8 afvoer-vermogen, 12 dis-claimer,  
16 gelost, 18 tijd-vak, 19 haha (hectare).
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U kunt uw ingezonden brief  
van maximaal 400 woorden  
sturen naar groene@groene.nl

Dieren & wij
In het zomernummer (De Groene, 
19 juli) schrijven medewerkers van 
het blad over hun favoriete dieren-
boeken. Noch in die bijdragen noch 
in de column van Elsbeth Etty, die 
is gewijd aan hetzelfde onderwerp, 
komt de auteur Anton Koolhaas 
ter sprake. Dat is jammer, omdat 
zijn werk zich onderscheidt van de 
traditionele reeks dierfabels van 
Aesopus tot Toon Tellegen, waarin 
het gaat om ‘mensen in vermom-
ming’ (om Elsbeth Etty te citeren). 
Er is een principieel verschil. Bij 
Koolhaas gaat het niet om het 
beschrijven van menselijk gedrag 
in dieren-termen, maar om het 
beschrijven van dierlijk gedrag in 
mensen-termen. Alle dierenverha-
len van zijn hand is gelukkig nog 
verkrijgbaar.

Met vriendelijke groet, 
HUBERT FERMIN, Rotterdam 

Dieren & wij (2)
Wat een prachtig, interessant en 
ook hoogst noodzakelijk, dubbeldik 
zomernummer (De Groene, 19 juli), 
Dieren & wij. Ter aanvulling ons 
verhaal. Wij hebben in 2015 twee 
honden in Frankrijk vrijgekocht: 
een labrador en een prachtige 
beauceron. De labrador zat opge-
sloten in een schuur met enkele 
vermagerde koeien en is volgens 
de oogarts blind door ondervoe-
ding (geen netvlies). Hij kreeg ook 

geen water en dronk de urine van 
de koeien. De beauceron zat dag 
en nacht, zomer en winter buiten, 
vastgeklonken op beton, niet eens 
met een halsband, maar zo met de 
ketting om de nek. Zij zaten daar 
ter bewaking van een hoop schroot. 
Nu is bekend dat noch de labrador 
noch de beauceron een waakhond 
is. Zij blaften en jankten wel de 
hele dag. Het hele dorp wist ervan, 
maar niemand stak een poot uit.

Echte dierenliefhebbers, die 
Fransen. Zien ze een mooie vogel, 
zeggen ze ‘lekker, met een snufje 
dragon’.

Enfin, wij hebben na veel 
onderhandelen en prijsopdrijving 
de honden vrijgekocht en thuis in 
Amsterdam in huis genomen. En 
in weerwil van alles wat zij hebben 
meegemaakt zijn beide dol op men-
sen en superlief.

Kom daar eens om bij de mens!
ROSE MARIE SCHOONEN-

BERG, Amsterdam

Dieren & wij (3)
Het Groene-zomernummer van 
2018, dubbeldik en exclusief gevuld 
met propaganda voor het gedach-
tegoed van Marianne Thieme c.s., 
is de kritiekloze bevestiging van 
een ‘wij hebben gelijk’-gevoel. De 
Groene ontwijkt het debat en loopt 
achter.

Met meer lef dan De Groene 
vatte professor Roos Vonk bijna 

een jaar geleden haar pleidooi 
voor de gelijkstelling in morele 
waarde van mens en dier samen 
in een provocatie: ‘Het is niet zo 
raar de Bio-industrie te verge-
lijken met de Holocaust’ (NRC, 
Opinie, 22 augustus 2017). Wie 
haar argumentatie door exerceert 
komt uit bij vragen als: moeten wij 
‘schadelijke’ parasieten dezelfde 
morele waarde toekennen als hun 
gastheren? Een parasiet is gewoon-
lijk geen herkenbaar verwant dier. 
Maar bezien vanuit een abstract 
filosofisch standpunt: waarom zou 
een teek minder rechten hebben 
dan een hond of mens? Gelden 
onze morele waarden voor het 
zeehondje? Dan ook voor de rat, de 
sprinkhaan en de malariamuskiet. 
Is consumptie van bio-industrie-
vlees moreel onaanvaardbaar? Dan 
is om gelijke redenen het bestaan 
van alle carnivore diersoorten 
onaanvaardbaar, want waarom 
zou elk roofdier zijn natuur mogen 
volgen maar alleen de mens niet?

De schepper (dan wel moeder 
natuur) verwerpt deze bio-ethiek: 
eten en gegeten worden is een 
basismechanisme van de evolutie. 
De morele gelijkstelling van de 
bio-industrie met de holocaust is 
vóór alles een perverse criminali-
sering van de veeteelt (‘het is niet 
zo raar veeboeren te vergelijken 
met SS’ers’). Daarnaast stelt het 
loslaten van een waarde-hiërarchie 
tussen mens en dier de mens in 
morele waarde gelijk aan het dier. 
En daarmee wordt een holocaust 
iets ‘gewoons’: ongewenste mensen 
kunnen gelijkgesteld worden met 
ongedierte en navenant worden 
verdelgd: de rehabilitatie van Hit-
lers antisemitisme.

KLAAS MAAS, Voorschoten
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Ondertussen op groene.nl 
staan er twee nieuwe afleveringen 
klaar van Mounir Samuels serie 
‘Hervormingsfundamentalisten’ en 
stellen we 21 vragen aan Geert Buelens. 
‘Wie van uw tijdgenoten wordt over 
honderd jaar nog steeds gelezen?’ Ik vrees: 
‘Zwemmen voor gevorderden’.
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Marja Pruis
Menselijk
beeld Femke van Heerikhuizen

Geen idee hoe het met Madonna is. Zozeer geen 
idee dat ik bijna denk dat ik moet uitleggen over wie 
ik het heb. Denk ik aan Madonna, dan zie ik een hard 
werkende persoon voor me. En misschien is dat 
al een veeg teken. Ze is gewichten aan het heffen, 
vieze soep aan het eten, ze doet het soort yoga dat 
niet voor mensen is bedoeld, ze is haar persoonlijk 
assistent aan het afblaffen.

Lange tijd was het geruststellend dat ze net wat 
ouder was dan ik. En nu vind ik het deprimerend. 
Niet het feit dat ze deze maand zestig wordt. 
Nee zeg. ‘Ik geloof niet in ouder worden’, schreef 
Virginia Woolf in haar dagboek. ‘Waar ik in geloof 
is je steeds door de zon van een andere kant laten 
beschijnen.’ Zij haalde de zestig net niet.

Deborah Harry, aka Blondie, Patti Smith... Zij zijn 
de overlevers. Popdiva’s horen niet oud te worden, 
behalve als ze meegroeien met hun tijd. Hun eigen 
tijd bedoel ik. Deborah Harry is gewoon beschaafd 
uitgedijd en jazzy gaan zingen, of voor haar zieke 
man gaan zorgen, daar wil ik van af wezen. Patti 
Smith bleef de uitgebeende heks die ze was, alleen 
maar aan grandeur winnend toen de geliefden om 
haar heen stierven. Madonna dacht zichtbaar voor 
heel de wereld aan sex-appeal te moeten inboeten, 
en dat weigerde ze. Het weigeren werd haar main 
act.

Voorzover ik weet. Ik ben in de romige 
Madonna blijven steken. Ik haakte af toen het 
vet op haar armen verdween en haar spieren 
zichtbaar werden. Toen ze in plaats van danspasjes 
gymnastiekoefeningen op het podium begon 
te doen. Kijk wat ik nog kan, met dit sterfelijke 
lichaam. Iets zegt me dat Beyoncé dit anders gaat 
aanpakken.

‘Madonna is human’, zei een paar jaar geleden 
filosofe Rosi Braidotti tegen me toen ik haar 
interviewde. ‘Echt een chick uit de eighties.’ Dit 
in tegenstelling tot iemand als Lady Gaga, door 
Braidotti gekenschetst als een typisch posthuman 
fenomeen.

Al mijn Madonna-levenlang krijg ik ongevraagd 
te horen: ‘Weet je dat ze er eigenlijk heel raar 

spelen? ‘Niemand weet wat ik weet en wat ik heb 
gezien’, aldus the queen of pop tussen twee happen 
soep door. ‘Alleen ik kan mijn verhaal vertellen. 
Ieder ander is een charlatan en een dwaas, op zoek 
naar instant beloning zonder ervoor te werken. Dit 
is een ziekte van deze tijd.’

Ondertussen circuleren er wel namen voor de 
hoofdrol, waarvan de opvallendste Lady Gaga en 
dochter Lourdes zijn. Of dat laatste een pervers 
verzinsel is, of een serieuze optie, kan ik niet 
helemaal nagaan, maar het lijkt me dat je dit 
moeder noch dochter kunt aandoen. En Lady Gaga? 
Sorry hoor, maar hoe oud is die zelf al wel niet 
inmiddels? Dan kan Madonna zelf ook nog wel in de 
grime.

Ik heb geen zin actuele beelden van haar te 
zoeken.

Ik geef toe, tussen de vorige en deze zin heb ik 
actuele beelden van haar gezocht.

uitziet?’ Waarom zou ik nu, nu 
ik er wat zwakker in sta, gaan 
zoeken naar bewijzen van het 
tegenovergestelde? Mentaal 
hebben mensen zich in de 
afgelopen decennia soepeler 
getoond dan ik me ooit had kunnen 
voorstellen. Roken werd van 
iets chiques iets abjects. In- en 
uitchecken met een OV-chipkaart 
werd van iets vergezochts een 
automatisme. Zwarte Piet kromp 
van een vanzelfsprekende figuur tot 
een naargeestig symbool. Allemaal 
zaken van voortschrijdend inzicht. 
Maar Madonna alsnog er raar gaan 
uit vinden zien? Haar publiekelijk in 
de ban doen?

Een tijdje geleden werd ik gevraagd voor iets 
feministisch, en of ik beelden mee wilde nemen. 
Dat is ook fijn aan Madonna. Haar Like a Virgin-clip 
is met terugwerkende kracht vintage hardcore, 
terwijl het toentertijd – als ik eerlijk ben – een gelikt 
filmpje was. Maar nu zie je met terugwerkende 
kracht hoe romantisch seks nog was, in de 
groezelige jaren tachtig. Met een getergd heen en 
weer lopende leeuw die de gekooide passie moest 
verbeelden. Een in het wit getooide bruid die zich 
op een enorm bed liet vallen. En dan weer dansen in 
een gondola, met een haarband in, strakke blauwe 
jurk.

I made it through the wilderness
Somehow I made it through-a-hoo
Alle feministen in de zaal, jong en oud en in 

between, wilden dat dit sprookje nooit ophield.
Ieder jaar circuleert een lijst in Hollywood met 

nooit verfilmde scripts. Ieder jaar staat daarop de 
biopic van Madonna, gefocust op haar begintijd, 
toen ze 22 was en alles op alles zette om het te gaan 
maken in New York. Het lijkt mij een droomfilm, 
nu al, maar misschien blijft het bij een droom. 
Madonna zelf is er niet happig op, vanwege een 
typische Madonna-reden. Want wie moet haar 

Lady Gaga? Sorry hoor, maar 
hoe oud is die zelf al wel niet 
inmiddels?



58  DE GROENE AMSTERDAMMER  2.8.2018

De officiële doop van De Zwarte Trui was in 
2009, op de foto’s in de Chrysler-fabrieken van 
Detroit met de net benoemde Barack Obama. 
Sergio Marchionne staat ontspannen met de 
armen over elkaar te praten met de 44ste pre-
sident van de Verenigde Staten in de donkere 
weekendtrui die hij in Italië al bij verschillende 
gelegenheden had vertoond, maar die vanaf dan 
zijn officiële handelsmerk zal zijn. Op dat niveau 
had hij de trui nog nooit gedragen. Barack 
Obama hoort hem aandachtig aan. Hij heeft net 
zeven miljard dollar in het zieltogende Chrysler 
gestopt, zijn eerste daad als president van Ame-
rika. Omdat Marchionne bereid is Chrysler erbij 
te nemen, bovenop zijn taak bij Fiat. Zijn tweede 
meestercoup in slechts vijf jaar tijd.

Sergio Marchionne was in 2004 benoemd tot 
ceo van Fiat, de Fabbrica Automobili di Torino, 
opgericht in 1899 en een eeuw lang het visite-
kaartje van Italië. Maar in 2004 was Italië’s 
vlaggenschip op sterven na dood, Marchionne 
was eigenlijk ‘aan het doodsbed van Fiat’ geroe-
pen, schreef men toen. 

Hij dacht daar anders over. In één geniale 
beweging lukt het  Marchionne de dodelijke 
schuld van Fiat bij de banken te heronder-
handelen, dankzij de twee miljard dollar die hij 
weet los te peuteren van 
General Motors om Fiat ‘te 
laten gaan’. General Motors 
ziet het als stervensbege-
leiding en is dolblij om 
van het loden Italiaanse 
vakbonds monster uit de vorige eeuw verlost te 
zijn. Omdat ze niet hebben begrepen wie er nu 
aan het roer staat. Barack Obama begrijpt het 
wel.

‘Toen ik begon bij Fiat in 2004’, vertelde Mar-
chionne in 2012 aan de studenten van de pres-
tigieuze Bocconi-universiteit in Milaan, ‘kwam 
ik in augustus uit Canada naar Turijn met een 
rechterhand die ik mee mocht nemen. We lie-
pen door de volkomen verlaten fabrieken van de 
Lingotto. Ook in de kantoren zat niemand. “Wat 
is er gebeurd?” vroeg ik aan de portier. Hij keek 
me niet-begrijpend aan. “Het is augustus, dot-
tore”, zei de portier op een toon alsof daarmee 
alles duidelijk was. Het was augustus, Fiat ver-
loor vijf miljoen euro per dag op dat moment, 
maar men zat aan het strand. Bij Fiat dan. 
Elders op de wereld was men gewoon aan het 
werk.’

De studenten van de Bocconi, waar de toe-
komstige financiële leidende klasse van Italië 
wordt opgeleid, schieten in de lach. Marchionne 
blijft ernstig. ‘Italië is het land waar ik geboren 
ben en waar ik dus om geef ’, zegt hij, ‘maar het is 
een land dat niet van zichzelf houdt. Het knuf-
felt zichzelf dood in provincialisme. De ochtend-
espresso in de bar, de lunchpauze, de vakanties, 
de oneindige onderhandelingen met de vakbon-
den over een uurtje meer of minder – en intus-
sen raast de wereld door. Italië is het land met 
het grootste niet-benutte potentieel ter wereld, 
omdat het stikt in typisch Italiaans-doen. Eigen 
persoonlijkheid hebben is iets heel anders dan 

provinciaals zijn. Op dat vlak valt nog heel veel 
winst te boeken voor Italië.’

De trui was zijn persoonlijke statement. Hij 
stond niet voor de ijdelheid die Marchionne ook 
wel is verweten: ik, Marchionne, kan mij een 
trui permitteren in een wereld die zich in pak 
en das presenteert. En dan helemaal de wereld 
van de eigenlijke koninklijke familie van Italië, 
de Fiat-familie Agnelli, waarin iedereen er altijd 
uitmuntend uitziet, voorop stijlicoon Gianni 
‘l’Avvocato’ Agnelli die in 2003 op zijn 81ste 
overleed zonder een sterke opvolger. De beste 
opvolger was Giovanni geweest, de talentvolle 
zoon van de broer van de advocaat Umberto, 
maar Giovannino overleed in 1997 op zijn 33ste 
aan een galopperende tumor. Zijn eigen zoon 
Edoardo was in 2000 op zijn 46ste van een via-
duct bij Turijn gesprongen, maar die kwam van-
wege zijn depressies en drugsverslaving sowieso 
nooit in aanmerking. Restte nog kleinzoon John 
Elkann, de oudste van dochter Margherita, qua 
presentatie een echt Agnelli-prinsje, maar bij de 
dood van zijn grootvader pas 27 en nog wel erg 
bleu. Toch is het deze jongste telg die de beste 
beslissing ooit heeft gemaakt voor Fiat: het 
benoemen van Sergio Marchionne, een jaar na 
de dood van de allesoverkoepelende advocaat 

Agnelli.
Zeker is het een vader-

zoonband geweest tussen 
het Agnelli-prinsje John 
Elkann die zijn pakken 
met adellijke nonchalance 

draagt en de manager in zijn trui.  Marchionne 
wilde ermee zeggen: een nieuw tijdperk is aan-
gebroken, kappen met al die Agnelli-onzin en 
dat typisch Italiaanse troonopvolgersgedoe. 
Mouwen oprollen en aan de slag, hijzelf voorop, 
eeuwig aan het werk, wekker om half vijf ’s och-
tends, voortdurend in het vliegtuig op en neer 
tussen Detroit en Turijn en alle andere plekken 
waar men van Marchionne wilde leren.

Hij was een Italiaan van eenvoudige komaf, 
geboren in Chieti, een zeer provinciale plaats in 
het kale Abruzzi-gebergte en op zijn dertiende 
geëmigreerd naar Canada met de familie; twee 
paspoorten, drie talen vloeiend (Italiaans, 
Engels, Frans), drie afgeronde studies – filosofie, 
economie en rechten – in Toronto. En geniaal. 
Zijn vader, een maarschalk van de carabinieri, 
had een toekomst als taxichauffeur in gedachten 
voor zijn zoon Sergio. Hij vertienvoudigde de 
omzet van twee zieltogende autofabrieken aan 
beide kanten van de oceaan in krap tien jaar tijd. 
Waar gehakt wordt vallen spaanders en die zijn 
ook gevallen, zeker in Italië, waar een aantal his-
torische Fiat-fabrieken moest sluiten ‘omdat we 
geen werkgelegenheidsprogramma van de staat 
zijn’, zoals Marchionne het zei.

De kettingroker Marchionne had waarschijn-
lijk al minstens een jaar longkanker. In 1997 
vroeg een journalist hem wat het cadeau was 
voor zijn zoontje, dat die dag drie werd. ‘Stop-
pen met roken’, zei Marchionne in 1997, ‘maar ik 
zeg het liever niet te hard, want ik houd niet van 
doelen die niet gehaald worden.’

Het einde

Sergio Marchionne
17 juni 1952 
– 25 juli 2018

De drager van De Zwarte 
Trui Sergio Marchionne 
(66) overleed plotseling 
vorige week. Niemand 
wist dat hij dodelijk ziek 
was. Wat je van weinigen 
kunt zeggen, geldt voor 
Marchionne, president-
directeur van Fiat en 
Chrysler: hij heeft het 
verschil gemaakt.

door Anne Branbergen

29 juli 2011, Washington
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‘Italië is een land dat niet 
van zichzelf houdt’



Welkom bij  
De Groene Filmclub
Iedere maand vertoont  
De Groene Filmclub een online 
film. Meestal een journalistieke 
documentaire. Altijd over een 
actueel thema. Ingeleid door  
onze redacteuren en ruim voorzien 
van achtergrondverhalen uit  
De Groene Amsterdammer. 
Om de films van De Groene Filmclub te kunnen bekijken  
moet u (proef)abonnee zijn van De Groene Amsterdammer.

groene.nl/filmclub

Te zien vanaf 
woensdag 1 augustus:
 El Último País

In augustus draait in De 
Groene Filmclub El Último 
País (2017). Sinds dit voorjaar 
heeft Cuba voor het eerst 
in meer dan een halve eeuw 
een president die niet Castro 
heet. Er zijn zelfs plannen om 
het communisme als ‘ultieme 
doel van maatschappelijke 
vooruitgang’ uit de grondwet 
te schrappen en privébezit 
te legaliseren. Maar is dit 
werkelijk de toekomst die voor 
de Cubanen in het verschiet 
ligt? Is dit dan el cambio, de 
verandering die hun jarenlang 
in het vooruitzicht is gesteld?
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