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Het waaide hard op Vlieland.
Of de spetters op mijn poncho
vanuit de branding of de lucht
kwamen kon ik niet zien. Maar
tussen de duinen was het volop
zomer. Dat had de jongen op het
podium namelijk zojuist bepaald.
Als je maar breed genoeg lachte,
enthousiast genoeg danste en
vloeiend genoeg rijmde: dan
klaarde de hemel vanzelf wel
op. Dat was in september 2013.
Het was volop zomer toen dit
jaar zijn tweede album Lobi da
basi verscheen. Zijn faam reikt
inmiddels van eerstejaars tot
emeriti. Wie wij als gasthoofdredacteur voor ons eindejaarsnummer wilden was al snel beslist.
2014 was het jaar van Typhoon
geworden. Gelukkig was hij
bereid voor heel even terug te
keren naar de universiteit waar
hij in 2007 een klein jaar religiewetenschap studeerde.
Voor u ligt het nummer dat wij
samen met hem maakten. Dat
hij goed is, daar is iedereen het
inmiddels wel over eens. Maar
kwaad toonde hij zich ook. Over
hoe geruisloos we privacy inleveren. Hoe we een duister verleden
doodzwijgen. Over hoe eenvoudig alles uit je handen kan glippen en je buiten de maatschappij
komt te staan. Ergens om geven
betekent soms boos worden, weet
hij. Liefdevol, maar met het hart
op de tong. Via deze Folia is dat
dan ook onze kerstboodschap dit
jaar. Laat liefde de baas zijn. Maar
maak u af en toe ook eens goed
kwaad. yyy Clara van de Wiel
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aar je kijkt, is Glenn de
Randamie (30). Op Lowlands
zweepte hij op blote voeten
een festivalvaltent op tot grote
hoogten, in de Ridderzaal rapte hij voor de
koning en de koningin ‘We zagen zo veel, zijn zo
groot / Maar als ’t kantelt, zien we massamoord,
apartheid, slavernij en de slavenhandel’ – het
koninklijk paar genoot van zijn goed geconstrueerde teksten, Geert Wilders twitterde een
noodkreet de zaal uit. Hij is geroemd om zijn
optredens bij De Wereld Draait Door, geliefd
bij recensenten. Hij legde een zaal vol boze
bewoners van zijn hometown Zwolle beleefd
uit waarom hij tegen Zwarte Piet was, toen een
vrouw in een gitzwart masker riep dat hij haar
‘kameraad’ moest zijn. Begint Typhoon salonfähig te worden – is de storm gaan liggen?
Waar heb je je voor het laatst boos om
gemaakt?
‘Het is een cliché, maar nu ik meer succes heb,
wordt er zo veel over me geluld. Mensen gaan
ervan uit dat ik veranderd ben door het succes
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van mijn album, en anticiperen daarop. Dat is
het eerste wat in me opkomt, daar werd ik gisteren nog boos over, en verdrietig. Aan de ene
kant ben ik heel erg mezelf, aan de andere kant
verlangt de wereld dat ik een positie inneem die
ik freaking heftig vind: zowel een leider als de

‘Er kwam een moment
dat ik criminele
gedachten kreeg’
guy next door, en dat de hele tijd. Zo’n interview met Theo Maassen zal mijn bekendheid
vergroten, maar zorgt er ook voor dat mensen
nóg meer van me weten. Na dat interview, wat
overigens te gek was, voelde ik me enorm in m’n
hemd gezet, totaal naakt. Dat moet dan maar de
normaalste zaak van de wereld zijn.’
Dus er zijn vragen waarvan je er nu al
tegenop ziet dat ik ze ga stellen?

‘Laat me het omdraaien: wat weinig gebeurt
is dat mensen in m’n teksten duiken, in het
creatieve proces van de hele plaat. Journalisten
zeggen makkelijk: o ja, het gaat over de liefde.
Het gaat altijd over welke reizen ik heb gemaakt,
en zullen we Zwarte Piet er ook nog even bij
halen, want we weten dat hij daartegen ageert.
Ik ben een createur, zo’n album is mijn creatie.
Met A.R.T. en Dries Bijlsma [muziekproducenten/hiphopartiesten, red.] nachtenlang, na
optredens, in de studio vanuit vrije vorm pielen
met elkaar, in totale onbevangenheid creëren.
En uiteindelijk komen daar te gekke dingen uit.
Dat mis ik nu het meeste in de discussie, omdat
het steeds over de grote dingen gaat. Eigenlijk
ben ik een beetje klaar met praten, en heb ik gewoon zin om het weer te hebben over de kleine
mooie dingetjes waar het mee begon. Ik snap
het wel, we sturen dingen de wereld in met die
muziek, met mij als leider om het zo te zeggen,
dan komen daar ook vragen over. Als je, zoals
ik, het hart op de tong hebt, moet je daar ook
op voorbereid zijn. Het is een keuze, ik zou ook
niet anders willen.’
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De zeven jaar na Tussen licht en lucht en Lobi
da basi waren een roerige periode voor De
Randamie. Op zijn tweeëntwintigste was hij
opgebrand van de tours die hij al sinds zijn tienerjaren deed; hij ging achter de muziek aan in
New Orleans en Suriname en zocht rust op Terschelling. Een tijdlang woonde hij in zijn auto
en op logeeradressen – niet dakloos, maar wel
thuisloos, noemt hij het. Uit geldgebrek, maar
vooral uit principe: zijn leven na zijn eerste, gevierde album was te makkelijk, te comfortabel.
‘Ik besloot dat ik niet mee wilde doen aan alle
regels van de samenleving, wilde kiezen voor
mijn eigen vrijheid. Toen de paspoortwet werd
aangepast en je je vingerafdrukken in moest
leveren [in 2009, red.] heb ik mijn paspoort niet
vernieuwd. Daardoor kon ik niet huren, niet
meer op reis. Ik was officieel zelfs strafbaar. Er
werd gedreigd mij Nederland uit te zetten als ik
me niet snel ergens bij een gemeente inschreef.
Ik werd een kant opgeduwd, maar dacht: dit
heeft niets te maken met de vrijheid die ik voor
ogen heb. Dan duurt het dus wat langer om
een plaat te maken. Er komt geen geld binnen,
terwijl in Nederland ademhalen al geld kost. Je
moet verzekeringen hebben, ziektekosten, alles.
Je kunt jezelf daar niet van buitensluiten.
We zeggen zo makkelijk dat er in Nederland
weinig armoede is, of dat criminaliteit een
gevolg is van de opvoeding. Maar er kwam
een moment dat ik zelf criminele gedachten
kreeg. Toen ik niet eens meer geld had voor
mijn avondeten, een paar jaar geleden, stuurde
mijn vader geld op uit Suriname. Voor het eerst
kwam toen de gedachte bij me op: ik kan dit
geld verdrievoudigen, verviervoudigen misschien. Je hoort hier en daar wel van wietplantages, een drugsrun, een ritje maken over de
grens – easy money. Of pokeren, al is dat niet zo
mijn ding. Ik bedacht me dat ik dan mijn schulden kon afbetalen, weer normaal eten, mijn
meisje een keer wat geven én een kleine buffer
overhouden om weer met de muziek bezig te
gaan. En ik schrok daar zo van! Mijn broer
heeft vijftien jaar geleden een jaar gezeten. Ik
wil mijn ouders dat sowieso niet weer aandoen.
Dat stemmetje in mij zei, Glenn, focus je op de
muziek. Het komt goed, al voel je het nu niet.’

‘Ik begreep: dat is de realiteit. Op een gegeven
moment word je zo ver in een hoek geduwd;
er zijn zo veel maatschappelijke verplichtingen
en verwachtingen, als je daar niet aan kunt
voldoen ga je naar andere middelen zoeken. Ik
vat mensen die niet in het witte circuit hun geld
verdienen. Dat is de achterkant van Nederland
die we niet graag willen zien. Dat zijn wij ook,
daar wil ik graag muziek over maken.’
Wat is dat stemmetje in jou dat niet die
vinger op de scanner legt?
‘Het gaat om onrecht. We kiezen onze vertegenwoordiging een keer in de vier jaar, en als
je dat niet doet moet je ook niet zeiken – dat is

‘Ik ben er niet bang voor
als het schuurt’
een beetje de retoriek die je hoort. Maar toen
die nieuwe paspoortwet kwam, dat riekte, het
klopte niet. Last time I checked moeten alleen
verdachten of veroordeelden hun vingerafdrukken afgeven. Ik ben dat gaan onderzoeken, ik
heb overheidsdocumenten zitten doorspitten op
mijn vrije dagen, om te vatten wat er omgaat in
de politiek, bij die mensen die voor ons beslissen. Het belang van de mensen die ze vertegenwoordigen wordt niet gediend. Ja, dan ga ik een
andere conclusie trekken: dan gaat het kennelijk
om eigenbelang, om het belang van het geld,
of whatever, maar niet onze veiligheid. En hoe
verder ik daar in dook, hoe meer ik dacht: dit
is gewoon een circus! Pijnlijk: wat ik het liefste
wens voor mezelf als mens, als Nederlander,
voor de mensen om me heen, voor mijn land,
wordt niet ingevuld door de mensen die we
hebben uitgekozen om het te fiksen voor ons.
Daar zit ook een realisatie in van macht: hoe
kunnen we het prettiger maken voor onszelf, en
vooral die angstige sfeer, dat mistdekentje die
over Nederland hangt, oplossen?
Je hebt eens gezegd dat mensen ge-

noeg hebben van negativiteit.
‘Tijdens het maken van Lobi da basi realiseerde
ik me dat ik de strijd voerde met dezelfde negatieve middelen als waar ik tegen ageerde. Het
ontbrak me aan een hoop zelfliefde en zelfkennis. Op het moment dat dat niet aanwezig is
hou je je veel meer bezig met de buitenwereld,
terwijl de oplossing – het klinkt enorm EOJongerendag – in jezelf zit. Zo kwam ik op lobi
da basi: liefde is de baas. Maar wel de volledige
vorm van liefde: ook elkaar een tik geven op het
moment dat het nodig is. Liefdevol, schurend,
met het hart op de tong. Ik ben enorm aan het
strijden, maar realiseer me dat different times
call for different measures: polarisatie is gaande
als een gek, als ik daar een duit in het zakje doe
dan ben ik met hetzelfde bezig als zij. Dus ik
pak nog steeds aan wat me niet bevalt, maar
voor alles is een tijd en er zijn gelukkig veel
verschillende mensen die elk hun verschillende
aanpak hebben. Dat moet ook. De hardheid
van sommigen in het zwartepietendebat, ik
vat het. Die mensen moeten het op die manier
doen. Anderen doen het academisch, weer
anderen meer uit het hart, noem maar op. Maar
dat we gezamenlijk op zoek zijn naar nieuwe
oplossingen om samen te leven, dat is een feit.
Ik ben niet bang voor schuren, of dat dingen
te heftig worden. Want zoom je uit, dan zie je
alleen: er is wrijven, en daarvan komt vuur,
nieuw leven.’
Je zei ook dat niemand wil luisteren naar
een angry black man. Frustreert het wel
eens dat je zalvender moet zijn?
‘Ik kies goed waar ik me laat horen. Daar in die
Ridderzaal kon ik even mijn tanden laten zien:
het is, zoals mijn tante zegt, aaien-aaien-aaien
– pets! Maar door de manier waaróp bleven de
mensen daar niet hangen in de kritiek, omdat
er zo veel liefde en begrip achter zit. Ik zoek de
verbinding, maar ik ben wel een beetje klaar
met dat polderen hier in Nederland. Je niet
uitspreken, Zwitserland blijven spelen, ik vind
dat wat lafjes. Dit is een heftige tijd, man! We
hebben nu niet door hoe heftig deze tijd is.
Zoals in het Amerika van de jaren zestig lijfelijk
geweld de uiting was van die heftige tijd, zit die
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agressie nu op het psychologisch vlak. Iedereen
praat vanuit zichzelf, maar leeft zich niet in. Ik
zeg niet dat jij een racist bent, maar Zwarte Piet
anno nu heeft nog steeds racistische elementen.
Nederland houdt als bijna enige land nog blackface in stand. Pak je de geschiedenis erbij, dan
zie je die inconsequenties.’
Vind je het belangrijk om een lied als
Van de regen naar de zon te baseren op
kennis?
‘Ik ben een onderzoeker, dat is de academicus
in mij. Ik heb voor dat nummer twee weken de
Nederlandse geschiedenis uitgeplozen, verwijzingen in boeken nagezocht, alles. Om de vraag
te kunnen beantwoorden: wat definieert ons als
Nederlanders? Opiniestukken, wetenschappelijke artikelen. En ik denk dat het mijn kracht is
om die kennis dan weer tot menselijke proporties om te vormen: als je naar het nummer
luistert is het niet alsof je een geschiedenisles
opgelepeld krijgt. Gewoon een mooi nummer
maken, maar wel met een achtergrond van
kennis. Dat is de sleutel tot verbinding, voor
perspectief en begrip voor de ander.’
Je maakte je studie niet af.
‘Ik heb driekwart jaar gestudeerd, maar ik denk
dat ik nu meer bereikt heb dan als afgestudeerde
academicus in de religiewetenschappen. Dat is
achteraf natuurlijk makkelijk praten, maar ik
denk dat ik wat ik wil communiceren nu beter
kan overbrengen, ik heb een krachtige vorm
voor mezelf gevonden. Die studie was een
aanjager. Ik heb veel geleerd: kritisch naar de
bron van de informatie kijken. Wie heeft dit geschreven, waarom, wat zijn zijn conventies, zijn
perspectief. Dat heeft die driekwart jaar me nog
nét bijgebracht! Ik moest voor mijn propedeuse
academische vaardighalen halen, en ik snapte
gewoon echt niet waarom ik dat zou moeten
doen. Achteraf was het leuk geweest om mijn p
te hebben, maar ach. Ik heb er vooral veel geleerd over de opbouw van de wereldpolitiek, en
over hoe de Bijbel tot stand is gekomen vanuit
een historisch perspectief; op kennisniveau, niet
op het niveau van levensbeschouwelijke vragen.
Als iemand die protestants christelijk is opge-
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voed heb ik toen zo veel over mezelf geleerd, dat
neem ik mee.’

Hiphop kan een behoorlijke machowereld zijn. Hoe sta jij daarin?
‘Ik ben echt supervrij, ik sta gewoon in m’n
boxershorts midden in de kleedkamer, maar er
zijn jongens in mijn band die dat nooit zouden
doen. Dan stel ik ze vragen: wat doet het met je

uit. Ik ben gezond gek, wat zweverig; ik treed
op blote voeten op, omdat ik voortdurend in
contact wil staan met de grond. Schoenen vind
ik ballast. In het begin krijg je rare blikken, na
een tijdje wordt het de normaalste zaak van de
wereld. Ik wil zo min mogelijk excuses maken
voor mezelf, en die attitude is misschien anders
dan van een hiphopartiest. Maar ze pikken het
van me omdat het eerlijke energie is. Het is mijn
kwetsbaarheid, maar ook mijn kracht. Ik heb
geen tijd meer om daar ook nog onzeker over
te zijn. Mijn bullshitmeter slaat tegenwoordig
sneller uit.’
Terwijl Typhoon tourt, heeft Glenn een boerderijtje gehuurd in zijn eigen Zwolle. Hij werkt
hard aan nieuwe nummers en doet inspiratiesessies voor grote bedrijven. Kerst gaat hij vieren in
de rust van Terschelling – interviews houdt hij
voorlopig af. Maar hoewel de storm wat is geluwd, gaat het scherpe randje er niet af. ‘Dat kan
nooit, zolang ik mezelf blijf. Ik ben juist trots op
die scherpe randjes. Die maken ons menselijk.
Lobi da basi had veel perfecter kunnen zijn, we
hadden er langer aan kunnen werken, maar dat
had de plaat niet menselijker gemaakt.’
Hij lacht, vrolijk maar scherp, zijn tanden glinsteren mee met zijn ogen. ‘Ik blijf wel de tough
love geven waar ik onrecht zie. De rebel en de
zalvende onderzoeker zitten allebei in mij; ik
ben niet bang dat er eentje weggaat.’ yyy

‘Mijn bullshitmeter slaat
tegenwoordig sneller uit’

Glenn de Randamie/Typhoon

als een man je bij de schouder pakt? Beetje om
te kutten ook. Over masseurs en masseuses, en
wat als dat dan een man is. “Aan mijn lijf geen
polonaise, als het ’n man is” roepen ze dan. Dus
heb ik van het weekend een mannelijke masseur
uitgenodigd. Ik vind het leuk om te prikkelen,
om daarmee bezig te zijn – ook om de enorme
seksualisering van de samenleving wat te relativeren. Ik ben een beetje een buitenbeentje in de
hiphopwereld, maar dat maakt me helemaal niet

Geboren 8 augustus 1984 in ’t Harde
1999 Rapper bij Rudeteenz met onder meer
zijn broer Blaxtar
2001-2003 Solonummers ‘Het doek valt’ en
‘Alea iacta est’; ‘Als die mic aanstaat’ met
Opgezwolle
2004 Grote Prijs van Nederland
2006 Religiewetenschappen (UvA, niet
afgerond)
2007 Debuutalbum Tussen licht en lucht
2008 Zilveren Harp
2009-2013 Samenwerkingen met o.m.
Fakkelbrigade en New Cool Collective
2014 Lobi da basi

Koen Jansen (34) aRTiesTennaam Diggy Dex
HiT ‘Slaap lekker’ (met Eva de Roovere)
‘Drie generaties mannen op één foto, dat
is toch wel een ding ofzo. Ik denk dat mijn
vader denkt: “Dat heb ik toch maar mooi voor
elkaar gebokst”. Niet dat een dochter niet ook
prima zou zijn, hoor! Met kerst hoppen wij
als gezinnetje van familie naar familie. Mijn
vriendin en ik hebben allebei gescheiden
ouders. We zijn de hele kerst dus onder de
pannen. Eerst naar mijn moeder, dan naar

haar vader, dan weer naar mijn vader en tot
slot nog naar haar moeder. En daar horen alle
broers en zussen, zowel echt als stief, natuurlijk bij. Door het jaar heen ben ik best druk
en dan is de kerst een mooi moment om je
even bij te laten praten over de familie. Familie komt regelmatig terug in mijn muziek.
Bijvoorbeeld in het nummer Mama, I made it.
Dat is gericht aan mijn moeder. Ik moet haar

nog regelmatig overtuigen dat het echt wel
goed gaat. De muziekbusiness is geen vetpot,
dus mijn moeder is vaak bezorgd. “Eet je
wel gezond, red je het wel?” Ik ben soms wat
rebels, maar ik probeer ook wat mee te nemen
van haar degelijkheid.’ yyy tekst Daniël Rommens
/ foto Marc Deurloo
Koen met Henk (67) en Bow (4)
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Schrijver Thomas Heerma van Voss, liefhebber van het eerste uur, schetst Typhoons
ontwikkeling van een eenling met geldingsdrang tot een ongrijpbaar idool. illustratie Raoul Deleo

k zwijg je dood, verzegel je mond met
een bloedstollende korst. Kort maar
krachtig, hoger dope door je opium.’
Het is 2001. Aan het woord is de
zeventienjarige Glenn de Randamie.
Het is de eerste keer dat er iets officieels van hem
verschijnt. Uit alles blijkt dat hij zich wil laten
gelden: hij spreekt zijn couplet niet zomaar uit,
hij rapt het, in een moordend tempo en zonder
pauze. De zinnen zelf zijn eigenlijk net iets te
lang – bij het woord ‘bloedstollende’ lijkt de
rapper licht te hakkelen – en inhoudelijk is hij
vooral bezig zichzelf aan te prijzen. Regels lang
omschrijft hij hoe groots hij is, terwijl een niet
nader ingevulde ‘je’ het steeds moet ontgelden.
Het couplet klinkt daardoor opgejaagd, rusteloos,
alsof er een kleine wervelwind door je geluidsinstallatie raast. De rapper heeft alvast een toepasselijke naam voor zichzelf gekozen: Typhoon.
Wat Typhoon op dit nummer doet is allesbehalve
nieuw. Zolang hiphop bestaat is zogeheten brag
& boast een fundamenteel onderdeel van het
genre: jezelf met de meest spitsvondig geformuleerde omschrijvingen op de borst kloppen, jezelf
definiëren door al dan niet bij naam genoemde
anderen af te vallen. Het citaat is afkomstig van
het nummer ‘Als de mic aanstaat’, dat door de
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debuterende groep Opgezwolle (drie Zwollenaren met wie Typhoon goed bevriend is) in eigen
beheer wordt uitgebracht. In de jaren die volgen
zal deze groep nationaal geprezen en bekroond
worden, vooral vanwege het tekstuele vernuft
en de muzikale variatie. Er zal ook vol bewondering gekeken worden naar de hele rapscene
uit Zwolle, dat tussen 2001 en 2006 uitgroeit tot

Bij niemand klinkt hiphop
zo vanzelfsprekend
de hiphophoofdstad van Nederland. Maar hier,
aan het begin, is het alleen nog een verzameling
tieners die, zonder dat ze iets bewezen hebben,
niets liever willen dan zo scherpzinnig mogelijk
vertellen hoe goed ze zijn.
aLLeen VooR mij
Ik ben 14 als ik bovenstaand nummer voor het
eerst hoor, en ik ben er meteen van onder de
indruk. De geldingsdrang, het jeugdige enthousiasme, het voortrazende tempo – dit was waarom
ik enkele jaren daarvoor zo van hiphop was gaan

houden. Er zijn weliswaar meer artiesten in Nederland die het zo doen, maar bij niemand klinkt
het zo vanzelfsprekend als bij deze beweging.
Ik laat de eerste cd van Opgezwolle aan mijn
vader horen. Zoals gebruikelijk zit hij in zijn
leunstoel, tussen zijn duizenden blues-lp’s en
-cd’s, en ik verkeer in de naïeve veronderstelling
dat hij mijn enthousiasme meteen zal delen.
Terwijl de hoge, indringende stem van Typhoon
onze woonkamer vult, zie ik zijn gezicht steeds
ernstiger worden. Als het weer stil is, zegt hij
alleen maar: ‘Ik versta er helemaal niets van.’
Daarna laat ik hem jaren geen Nederlandse rap
meer horen, maar in mijn eentje draai ik het des
te meer, die afzondering geeft de muziek juist
extra kracht: alsof de muziek eigenlijk alleen
voor mij is opgenomen.
Opgezwolle wordt bekender, elke hiphopliefhebber raakt in de ban van de beweging, er zijn
talloze uitverkochte concerttours. Typhoon is
daarbij nooit het middelpunt. Hij is eerder een
outsider; een goedlachse jongen die er van begin af aan bij hoort en fanatiek staat te springen
op het podium, maar wiens talent nog geen
duidelijke vorm heeft aangenomen. Enerzijds
valt hij, niet alleen bij Opgezwolle maar ook
bij Kubus en zijn broer Blaxtar, op met aanste-

kelijke, enthousiaste gastbijdragen. Anderzijds
blijft langdurig het etiket ‘belofte’ om hem heen
hangen. Veel rappers uit het Zwolle-kamp brengen hun eerste officiële projecten uit, andere
besluiten zich toch af te zonderen van muziek
en richten zich op een vaste baan. De weg die
Typhoon bewandelt laat zich moeilijker voorspellen, zeker als hij zich in afzondering steeds
meer lijkt bezig te houden met maatschappelijke
visies en filosofische teksten.

Op zijn debuut Tussen licht en lucht (2007) combineert hij die nieuwe koers op een indrukwekkende manier met de brag & boast van weleer.
De beats zijn veelal hard en levendig, en hoewel
er in de instrumentale begeleiding en ritmes
voortdurend geëxperimenteerd wordt, heeft de
plaat de kracht van veel ouderwetse hiphop –
pompende bassen, groots aangezette drums, en
gastheer Typhoon gaat tekeer alsof dit zijn enige
kans is om het waar te maken. En tegelijk, en
dat maakt het album veel meer dan zomaar een

rapplaat, heeft Tussen licht en lucht iets wat in
hiphop zeldzaam is: tekstuele diepgang.
De meeste rappers – en vermoedelijk de
meeste kunstenaars – die hun publiek iets willen
bijbrengen, ontpoppen zich tot huis-tuin-enkeukenfilosofen. Typhoon niet. Zijn teksten zijn
niet langer zomaar spitsvondig of effectief, hij
rapt niet meer omdat hij wil laten horen dat hij
de beste is – nee, hij vertelt verhalen, met een
ruime woordenschat en vlekkeloze timing. Zijn
toon is wijzer geworden, bedachtzamer, er is in
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de muziek een gelaagdheid geslopen die vooral
zo beklijvend is omdat Typhoon het zichzelf toe
staat om hardop te twijfelen.
‘Schat laat mij me ding doen,’ rapt hij op ‘Zo
niet mij’. ‘Hoe kan ik volwassen zijn als ik in mij
nog steeds het kind voel. Je zwijgt en kijkt naar
buiten. Ik heb een dak boven mijn hoofd maar
of dit nou me thuis is.’
De tekst zit tegen het zweverige aan, maar op
een verleidelijke manier: Typhoon beheerst de
kunst van het onuitgesproken laten, er blijft
veel open voor suggestie. Dergelijke suggestieve
en vaak beeldende kracht heeft Typhoons hele
debuutalbum, en wat ook wonderlijk is: de teksten blijven vrijwel allemaal op papier overeind.
(Dat is een moeilijk te overschatten prestatie,
ik kan haast geen andere muzikant bedenken
wiens teksten zonder stem en muziek nog steeds
effectief werken.) Nog zo’n fraai citaat, dat tot
op de dag vandaag weleens onaangekondigd
in mijn gedachten opduikt: ‘Tijd vliegt voorbij
zonder pauzes. Ik treuzel, (...) Ik ben iemand die
geniet als die afgezonderd is. (...) Niets uiten en
wel gek vinden dat niemand helpt.’
ZoeKenDe ZieL
Er zijn muziekluisteraars die het liefst willen dat hun idolen nooit veranderen. Dat die
idolen elke keer min of meer hetzelfde album
maken, dat ze blijven doen waarmee ze in eerste
instantie zijn doorgebroken. Ook ik sta zelden
achter iemands nieuwe muzikale benadering of
een totale stijlverandering. Maar bij Typhoon
accepteerde ik het tot mijn eigen verbazing
meteen, de warmte die zijn nummers plotseling
kregen ten opzichte van het vroege werk. Misschien kwam dat doordat ik naar zijn nummers
luisterde toen ik zelf ook veranderde, van een
zwijgzame brugklasser in een onderzoekende
puber, in iemand die meer van het leven begon
te verlangen dan alleen maar vermaak.
Tussen licht en lucht wordt onthaald als een klassieker. De Zwolse hiphophegemonie blijft intact,
zeker als in 2008 de superformatie Fakkelbrigade werd geformeerd, met behalve Typhoon
onder meer de rappers van Opgezwolle. Er
volgt een nieuwe concerttour, er verschijnt een
groepsalbum, maar Typhoon lijkt daar, ondanks

enkele vakkundige bijdrages, niet helemaal op
zijn plek. Hij is, zoals zijn debuut zo pijnlijk
mooi duidelijk maakte, uiteindelijk toch vooral
een eenling; een zoekende ziel die lange coupletten nodig heeft om zijn gedachten te kunnen
ontvouwen, die niet langer alleen iets wil spitten.

Langdurig hing het etiket
‘belofte’ om hem heen
Er breekt een verbrokkelde periode aan. Typhoon laat zich wel nog regelmatig horen en
zien, met als hoogtepunt de samenwerking met
de band New Cool Collective en de bijbehorende
concertreeks, maar steeds sterker rijst de vraag:
hoe zit het met dat nieuwe soloalbum? Het talent
heeft hij duidelijk nog steeds, maar kan hij ooit
nog zo’n overweldigende plaat maken?
ComebaCK
Jaren verdwijnt hij min of meer uit zicht. Hij
maakt een wereldreis. In interviews zegt hij
dingen die gezien kunnen worden als wartaal
of als inzichten van een creatief genie. Typhoon
spreekt voortdurend van ‘een nieuw proces
instappen’ en dergelijke. Elders benadrukt hij
het belang van de band die hij voor zijn tweede
album wil gebruiken. Ze organiseren tryouts, de muziek moet dezelfde vibe krijgen als
Typhoon bij concerten voelt. Het nieuwe album
wordt aangekondigd, uitgesteld, ingetrokken en
weer aangekondigd. Als het begin 2014 uiteindelijk verschijnt, is er een heel nieuwe generatie
hiphopluisteraars en -artiesten aan het roer dan

toen Typhoon debuteerde. Toch is Lobi da basi
(liefde is de baas) meteen een overweldigend
succes. Typhoon wordt opnieuw geprezen om
zijn diepzinnige inhoud – en ja, er zijn ook weer
talloze fraaie regels te vinden: ‘De schande van
het niet groeten, is groter dan die van het niet
gegroet worden’ – en ook de muzikaliteit van
het album trekt aandacht.
De ontvangst in de pers is lyrisch, door het hele
land geeft Typhoon honderden shows. Nooit
eerder maakte ik een comeback in de Nederlandse hiphop mee die zo unaniem toegejuicht
werd. Bovendien was het een aangenaam pleidooi voor het nut van onzichtbaarheid: meer en
meer, zeker binnen de hiphop, hebben artiesten
de neiging zich dagelijks te laten zien – op social
media, door middel van foto’s of filmpjes, noem
het maar op.
Typhoon heeft zijn onzichtbaarheid juist jaren
intact gelaten en liet zien dat dat helemaal geen
kwaad kan. Dat jaren in de schaduw niet hoeven
te zorgen voor verwijdering van het publiek, maar
juist ook een zekere honger kunnen creëren, en
er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat een nieuw
album direct breeduit wordt opgepikt.
Ja, Typhoon heeft met Lobi da basi zijn horizon
flink verbreed en zich voorgoed aan de top van
de Nederlandse muziekwereld gevestigd. Onvermijdelijk is er daarmee voor sommige liefhebbers van het eerste uur ook iets verloren gegaan
– ook voor ondergetekende. Wellicht komt het
doordat Typhoon plotseling overal geprezen
wordt. Doordat hij met zijn band vast onderdeel
van De Wereld Draait Door is geworden; doordat
zijn concerten allemaal uitverkocht zijn terwijl
geen van zijn luisteraars nog lijkt te weten wat
zijn eerste muzikale stappen waren. Wellicht voel
ik gewoon de nostalgie van de stugge muziekliefhebber. Maar hoe vakbekwaam en intelligent
Lobi da basi ook klinkt, het album lijkt mede
opgenomen met het oog op een groot publiek, op
liveshows, op televisieoptredens. Het is muziek
geworden die mijn vader kan verstaan. yyy
Schrijver Thomas Heerma van Voss rondde in 2014
zijn studie Nederlands aan de UvA af met een scriptie
waarin hij de authenticiteit in de teksten van rapper
Sticks, Appa en Fresku onderzocht.
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Yo moawad (19)
Student taal- en schakeltraject
Koptisch
ls ik de Bijbel lees, word ik echt
blij. Toen ik vier jaar geleden uit
Egypte naar Nederland kwam,
sprak ik alleen Arabisch en ik
voelde me de eerste dag vreselijk eenzaam.
’s Avonds zei mijn vader: vertel al je zorgen aan
God. Op mijn kamer keek ik naar boven en zei:
ik ben verloren. De tweede dag was alles anders.
Ik voelde me hier thuis.
Nederlanders zijn respectvol. Laatst zat ik in
een bus die zo hard remde dat een oude man
naar voren viel. Iedereen stond op om hem te
helpen. Dat doen mensen hier, ondanks dat
ze niks van die man wisten. Dat maakte me
zo blij. Ik hoop dat er een dag komt dat dat
in Egypte ook kan. Behandel mensen zoals
je zelf behandeld wilt worden, dat is mijn
uitgangspunt. En als ik iets niet goed weet,
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dan kijk ik in de Bijbel.
Dat er mensen zijn die anderen vermoorden
om hun geloof is voor mij het grootste kwaad.
Welk boek je ook leest: religie betekent van
mensen houden. Mohammed, een vriend van

‘Mijn vader zei:
vertel al je zorgen
aan God’
mij hier, komt ook uit Egypte. Hij is moslim,
maar ik hou van hem. Toen ik hier aankwam
was ik bang dat mensen uit Israël mij zouden
haten. Omdat we daarover in Egypte altijd
slechte dingen horen. Maar ik ken ze hier nu

zelf en het zijn mijn vrienden geworden.
Ik ben wel een gevoelig persoon. Als mensen
nare grappen met me uithalen, raakt me dat
ontzettend. Op een schoolreisje waren er
eens klasgenoten die de leraar hadden verteld
dat ik drank en drugs bij me had. De leraar
werd boos op mij en vertelde het mijn vader.
Dat maakte me erg verdrietig. Met dat soort
mensen wil ik niet meer omgaan. Zelf kan ik
vooral kwaad worden als ik naar voetbal kijk.
Als mijn club Real Madrid slecht speelt, dan
zit ik soms schreeuwend voor de televisie.’
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Chris Kruse (62)
Bijzonder hoogleraar geneesmiddelenonderzoek
Christelijk
k ben natuurwetenschapper en heb dus
veel kennis kunnen maken met hoe de
natuur werkt, hoe ziektes werken en
hoe ze voorkomen kunnen worden.
Het is niet zo dat ik als gelovige anders de
wetenschap bedrijf, wel dat mijn motivatie en
bewondering ervoor anders zijn. Wetenschap
is één aspect van het bestaan, maar er zijn ook
andere aspecten. Wetenschap gaat over wat we
kunnen begrijpen, geloof over datgene wat we
niet kunnen begrijpen. Religie en wetenschap
versterken elkaar alleen maar.
Ik geloof in goed en kwaad, dat het goede van
God komt en het kwade van iets wat tegen God
is. Wat betreft het grootste goed en het grootste
kwaad dit jaar hou ik het binnen de universitaire sferen. Voor mij was het grootste kwaad
begin dit jaar, toen de fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU speelde. De onder-

nemingsraad heeft dat eind 2013 afgeblazen.
De reactie daarop van het College van Bestuur
aan de medewerkers vond ik teleurstellend en
denigrerend. In de mail hadden ze in moeten
gaan op de bezwaren die er waren, maar het was
één grote jammerklacht. Het was een typisch

‘Religie en wetenschap
versterken elkaar
alleen maar’
voorbeeld van hoe bestuurders die in hun
ivoren toren zitten, volledig losgezongen van
de realiteit, hun eigen visie willen doorzetten.
Er sprak zo veel onbegrip uit. Dat is typisch een
fout die bestuurders maken. Ik heb meer dan
dertig jaar in het bedrijfsleven gewerkt en heb
vaak meegemaakt dat topmanagers plannetjes

maken die losstaan van de werkelijkheid.
Laten we het gauw hebben over wat ik als het
grootste goed zag dit jaar. Het was een uitnodiging die ik kreeg van De Visiefabriek, een organisatie die voornamelijk bestaat uit studenten
die programma’s organiseren om mensen met
verschillende overtuigingen bijeen te brengen.
Zij hadden een debat georganiseerd over de
invloed van religie op onderwijs en onderzoek.
Als bestuurslid van ForumC, een stichting met
als doel om vanuit de christelijke overtuiging in
gesprek te gaan met anderen, was ik uitgenodigd, naast een atheïst en een moslim. Ik bewaar
hele goede herinneringen aan die middag, aan
de vrijmoedigheid die ik als christen die actief
is in de wetenschap over kon brengen. De sfeer
vond ik erg fijn en ik had het idee dat we zeer
respectvol elkaars visie bespraken en elkaars
argumenten aanhoorden.’
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Chamoetal Zeidler (22)
Student communicatiewetenschap (UvA)
Joods
it jaar heb ik ontdekt hoe krachtig en mooi een gemeenschap
kan zijn, en me ondersteund
gevoeld door mensen die daar
niets voor terug hoefden en die ik niet ken.
Mijn vader is Israeliër, en ik woonde met mijn
familie in Israël tot mijn negende. Daar is het
vanzelfsprekend dat je dienstplicht hebt, en
omdat het land constant bedreigd wordt voelde
het voor mij ook logisch om wat terug te willen
geven. Op mijn achttiende ben ik uit Nederland
teruggegaan om bij het Israëlische leger te gaan.
Ik hoopte daardoor uit te vinden waar mogelijke
oplossingen voor het conflict vandaan zouden
kunnen komen, maar ben er eerlijk gezegd alleen maar pessimistischer op geworden.
Nadat ik op televisie, bij Knevel & Van den
Brink, had verteld over mijn tijd bij het leger en
over de chaos waarin Israël zich bevindt, heb
ik heel veel bedreigingen gekregen. Honderden
Facebookberichten, waarvan het grootste deel
begon met ‘vieze jood’ of ‘vuile zionist’. Foto’s
van dode baby’s, boodschappen als ‘kijk altijd
achterom’. Dat heeft me een hele slechte kant
van mensen laten zien. Slechtheid die ontstaat
als mensen zichzelf niet openstellen voor de
mening van anderen, niet willen inzien dat aan
allebei de kanten van een conflict uiteindelijk
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mensen staan. Ik wil heel graag dat de staat
Israël blijft bestaan, in die zin ben ik een zionist.
Maar de mensen in dat gebied moeten leren met
elkaar samen te leven. Sinds die bedreigingen
ben ik de richting een beetje kwijtgeraakt. Ik
had niet meer veel hoop op een oplossing. Maar
de ondersteuning die ik na de bedreigingen
kreeg was erg bijzonder. Ik kreeg uitnodigingen
om op het platteland te komen logeren als ik de

‘Ik zou willen bijdragen
aan vrede, op het
diplomatieke vlak:
in de dialoog ligt de
oplossing’
stad uit wilde, van joodse én niet-joodse mensen. Ook grappig waren de steunbetuigingen
van Nederlandse militairen: ze complimenteerden me omdat ik nog steeds achter mijn beslissing sta, waar Nederland zelf die trots op het
leger mist. Het was fijn om die overeenkomst op
te merken, hoewel ik mezelf niet meer met het
leger associeer.

Het is makkelijk om weg te kijken van een conflict, of overmand te worden door de haat. Op
een reis met Nederlandse politieke jongerenorganisaties door Palestina en Israël vorig jaar
probeerde ik mijn pessimisme te verbergen voor
de groep. Ik wilde een tijd geen nieuws volgen,
geen gesprekken erover voeren, het was te
uitzichtloos. Maar de enorme warmte en steun
die ik heb ervaren, probeer ik nu vast te houden
als ik over de negatieve kanten nadenk. Ik zou
willen bijdragen aan vrede, op het diplomatieke
vlak: in de dialoog ligt de oplossing.
Ik heb helaas niet veel contact met moslims.
Dan wordt het makkelijk om alle moslims bijvoorbeeld te associëren met iets als de Islamitische Staat. Dat wil ik niet meer: volgend jaar
ga ik op zoek naar islamitische vrienden om het
gesprek mee aan te gaan.’

shogoefta akbarkhan (21)
Student sociaal-juridische dienstverlening (HvA)
Islamitisch
ver het afgelopen jaar kan ik
niet een specifiek iets bedenken wat mij heel gelukkig heeft
gemaakt, omdat ik elke dag
wel stilsta bij dat waar ik blij om ben; elk klein
dingetje dat positief is ervaar ik als iets groots.
Ik heb familie in Suriname en hoe zij daar leven
is niet te vergelijken met Nederland. Mijn neefjes en nichtjes moeten hard werken om genoeg
te verdienen, terwijl je hier een uitkering kan
krijgen en zo in je basisbehoeften kan voorzien.
Van mijn ouders heb ik geleerd na het eten te
bidden, om dankbaar te zijn voor elke maaltijd.
In de Koran staat dat ook, dat je dankbaar moet
zijn voor alle kleine dingen.
Het afgelopen jaar bracht ook minder goed
nieuws met zich mee. Een aantal weken geleden
heeft een vriendje van mijn broertje, een jongen
van veertien jaar oud, zelfmoord gepleegd. Hij
werd gepest op school en ondanks de steun van
zijn vrienden trok hij het niet meer. Wat mij
het meest in dit verhaal raakte, was dat hij deze
keuze heeft gemaakt door toedoen van anderen.
Ik vind het heel erg dat mensen zoiets kunnen
veroorzaken. Een kind van veertien jaar hoort te
genieten van het leven en niet zich ongelukkig
te voelen door wat anderen hem aandoen.
Ik hoop dat iedereen die erbij betrokken was

een les hieruit leert. Volgens de islam zou je een
ander geen kwaad mogen doen. Sterker nog,
als je het goede wil voor jezelf, dan wil je het
beste voor de ander – zo zou ik een goed mens
omschrijven. Ik probeer zo te leven; ik zou niet
willen dat wie dan ook onder een auto terechtkomt. Nu is dat een heftig voorbeeld, maar als

‘Als je over een
ander praat, eet je
mensenvlees, zo staat
het in de Koran’
we tentamens terugkrijgen hoop ik ook dat
iedereen uit de klas een goed cijfer heeft.
Ik zie ook wel veel punten aan mezelf waar ik
aan moet werken, bijvoorbeeld niet meer roddelen. Als je over een ander praat, eet je mensenvlees, zo staat het in de Koran. Elke keer als ik
mezelf erop betrap dat ik over iemand anders
aan het praten ben stop ik meteen. Ik vind ook
dat je beter de persoon die jou iets slechts heeft
aangedaan erop kan aanspreken dan dat je over
diegene met anderen gaat praten. Het probleem
is namelijk niet opgelost als je het aan vrienden

vertelt – alleen als je diegene ermee confronteert
valt er een last van je schouders. Ik heb wel de
behoefte gevoeld om de pesters aan te spreken
op hun gedrag, maar heb dat niet gedaan. Het is
niet iets waar ik persoonlijk mee te maken heb –
het is niet mijn taak.
Heel graag zou ik tijdens mijn leven anderen
willen helpen, iets betekenen voor de mensheid. Momenteel loop ik stage bij Het Juridisch
Spreekuur van de HvA, waar buurtbewoners
langskomen met allerlei problemen. Bijvoorbeeld mensen die dreigen hun baan te verliezen,
die proberen wij juridisch te ondersteunen. Als
klanten tevreden zijn kan ik met een glimlach in
slaap vallen.
Ook degenen die de jongen pestten die zelfmoord heeft gepleegd wens ik het beste toe. Ik
hoop dat zij hun fout inzien. En dat ze gestraft
worden – niet om hen te pesten, maar om ze
duidelijk te maken dat je je medemens moet
toewensen wat je voor jezelf wenst. Mijn moeder zegt altijd: “Als jij denkt dat je een pijn niet
kan verdragen, moet je het iemand anders ook
niet aandoen.”’ yyy
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what’s on?

www.crea.uva.nl

rollerdisco
€ 5 entree + € 7,50 skates

In april was het een groot succes:
de rollerdisco in CREA. Met een DJ,
discobal en gratis workshop belooft
deze editie nog beter te worden!
Kaarten: bestellen bij de CREA balie.
Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus. Als student
kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!

FLOOR

Heb je altijd al eigen baas willen zijn?
En heb je een goed idee voor een eigen bedrijf?

Meld je dan aan bij Jong & Baas.
Bij Jong & Baas leer je alles over het starten van je
eigen onderneming. Deelnemen aan Jong & Baas
is gratis, wel wordt er 100% inzet van je verwacht.
Jij ■ bent tussen de 18 en 27 jaar;
■ volgt geen opleiding;
■ hebt geen werk;
■ woont in of om Amsterdam.
Voor meer informatie en de voorwaarden:
www.amsterdam.nl/jongenbaas

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR

FLOOR wenst je leuke feestdagen en een mooi 2015!
In het nieuwe jaar bij FLOOR weer collegecafé’s, debatten, films, lezingen,
symposia, comedy, modeshows en meer…
Check regelmatig het programma op hva.nl/floor en volg
ons op
en
En wil je in 2015 jouw eigen debat of symposium
bij FLOOR organiseren? Stuur dan een
mailtje naar floor@hva.nl.

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR

GeRT-Jan muLDeR (39) aRTiesTennaam Brainpower
HiT ‘Dansplaat’ (2002)
‘Als artiest heb je het in de kerstperiode vaak
ontzettend druk. Maar deze kerst heb ik expres
helemaal vrijgehouden, zodat ik bij mijn familie
kan zijn. Wat we precies gaan doen weet ik
nog niet eens. Ons gezin is ongedwongen, als
je niet kan komen is dat ook prima. Mijn twee
zussen zullen er ook wel zijn. En waarschijnlijk
is mijn kleine zusje dan net bevallen van haar
tweede kind. Voordat zij een gezin kreeg ging

ze jarenlang mee naar alle shows. Ik weet nog
dat ik als klein jochie in de jaren tachtig de
hiphop ontdekte. Dat vond mijn pa supercool.
Hoewel hiphop vaak verkeerd begrepen wordt,
zag hij de diepere boodschap. En als ik na een
familiedag snel door moest naar een talentenjacht vond iedereen dat cool. Sowieso zijn mijn
ouders creatieve mensen. Mijn vader speelde
altijd piano en orgel, mijn moeder gitaar. De

muziek die ik maakte vonden ze altijd supervet.
Ik doe het nu al 26 jaar. In januari komt mijn
eerste volledig Engelstalige album uit en ga ik
op tour met Jörgen Raymann. Het wordt weer
een drukke tijd, dus ik ben blij met kerst nog
een paar dagen rust te pakken.’ yyy tekst Clara van
de Wiel / foto Fred van Diem
Vader en zoon Mulder in de Ziggo Dome
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aatst gebeurde het weer,’ vertelt
hoogleraar informatierecht Natali
Helberger. ‘Ik kreeg een formulier
van drie pagina’s van de schoolarts van mijn kind met daarop allerlei intieme
vragen. Ik vul dat gewoon niet in zonder dat
ik weet waarvoor de gegevens verzameld en
gebruikt worden. Te veel mensen doen dat
klakkeloos wel.’ Een verkeerde grondhouding,
zo vindt ze. ‘In Nederland wordt er veel te vaak
naar persoonlijke data gevraagd. En burgers geven die vervolgens ook veel te gemakkelijk weg.’
In Duitsland, het geboorteland van zowel
Helberger als hoogleraar wijsbegeerte Beate
Roessler, is dat wel anders. ‘Hier in Nederland
wordt de overheid gezien als de vader of de
moeder van ons allemaal, als een pater familias
die voor ons zorgt. In Duitsland hebben mensen
eerder de neiging om de overheid te mißtrauen.’
Hoe is dat verschil te verklaren?
Roessler: ‘In Duitsland oordeelde het constitutionele hof al in 1983 dat er een recht bestaat op
informationele privacy. Bovendien stelde het dat
dit niet alleen belangrijk voor burgers is, maar
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ook voor het functioneren van de democratie
als geheel. Het hof deed deze uitspraak in een
zaak tegen een volkstellingwet, die de regering
wilde invoeren. De bedoeling was dat er een
agent langs de deuren zou gaan om persoonlijke
informatie op te vragen. Burgers zou van alles

‘Zonder privacy kun je
geen mening vormen,
omdat je bang wordt om
iets fouts te zeggen’
worden gevraagd over hun religie, werksituatie
en gebruik van vervoersmiddelen.’
in nederland bestonden tot in de jaren
zeventig ook zulke volkstellingen.
mensen werd zelfs gevraagd waar ze
hun auto parkeerden. Het leverde nooit
rechtszaken op.
Roessler: ‘Je moet natuurlijk niet vergeten dat zowel West- als Oost-Duitsland door het nazisme
en het communisme ongelooflijk slechte ervaringen hebben met surveillance van de overheid.

Duitsers weten wat er kan gebeuren als het fout
gaat. Dat besef is er in Nederland minder.’
Helberger: ‘Dat is natuurlijk wel logisch. De
overheid hier heeft het vertrouwen nog nooit zo
beschaamd als in Duitsland. Dat betekent echter
niet dat je niet waakzaam moet blijven. De DDR
is een goed voorbeeld van wat surveillance met
burgers doet en hoe diepgaand de gevolgen
voor hun dagelijks leven zijn. Uiteindelijk was
die totale surveillance ook een van de redenen
voor de val van de muur. Dat zou nu ook een
mooie oproep zijn: Break the cookie walls!’
Wat doet surveillance met een volk?
Roessler: ‘Het depolitiseert. Zonder privacy is
het niet mogelijk om vrij je mening te vormen
omdat je bij voorbaat al bang moet zijn om iets
fouts te zeggen. Bovendien is het belangrijk om
te begrijpen dat wij verschillende sociale relaties
alleen kunnen hebben als we de mogelijkheid
hebben om de toegang tot onze data te controleren. Als iedereen alles over ons te weten zou
kunnen komen, zouden verschillende relaties
niet meer mogelijk zijn. Wanneer jij alles over
ons zou weten, zou dit een heel raar interview
worden. Privacy zorgt ervoor dat wij verschillende rollen kunnen aannemen in de maatschappij. In die zin heeft informationele privacy
een belangrijke sociale functie.’

maar wat is er erg aan dat bijvoorbeeld
Facebook weet welke websites ik bezoek?
Helberger: ‘Het is heel erg dat Facebook niet
zegt wat het met de informatie doet die het
verzamelt. Ze doen daar bewust zeer vaag over.
Het is vooral onrustwekkend dat men die data
verkoopt aan iedereen die er maar geld voor
over heeft en het je daar niet voldoende over
informeert. Aan de andere kant roepen ze wel
“Privacy matters to us”. Dat is gewoon hypocriet.’

kan verdienen.
Roessler: ‘Precies. En daar komt nog bij dat Facebook op een sluipende manier marktrelaties een

Het is ook radicaal anders dan wat mark
Zuckerberg vier jaar geleden zei.
Roessler: ‘Inderdaad. Toen riep hij nog dat het
tijdperk van privacy over was. Een belachelijke
uitspraak. Ook omdat hij van zijn eigen huis
een ommuurd fort heeft gemaakt. Zelf heeft hij
wel behoefte aan privacy. Wat hij bedoelt is dat
mensen het steeds leuker vinden om informatie
over zichzelf te delen.’

ingang biedt in onze vriendenrelaties. Je vrienden
krijgen bijvoorbeeld advertenties te zien van bedrijven die jij liket. Daarmee worden vriendschappen gecommodificeerd en krijgen marktpartijen
macht in onze relaties. Door sociale netwerken als
Facebook vervalt het onderscheid tussen onze rol
als vriend en onze rol als consument.’
Helberger: ‘Eigenlijk worden vriendschappen
misbruikt om reclame te maken. Bovendien
worden we door Facebook ook nog eens
gemanipuleerd in onze emotie, zo bleek bij dat

Waar Facebook dan weer geld mee

‘Wanneer jij alles over ons
zou weten, zou dit een
heel raar interview worden’

experiment waarin men onderzocht of men de
gelukstoestand van gebruikers kon manipuleren. Op dat soort momenten zie je hoe veel
macht informatie geeft. Als daar misbruik van
wordt gemaakt is dat een heel serieus probleem.’
er zijn genoeg gebruikers die dat niet
erg vinden, die zeggen dat ze niets te
verbergen hebben.
Helberger: ‘Ten eerste denk ik dat mensen die
niets te verbergen hebben een heel saai leven
hebben. Ten tweede moet je naar privacy kijken
als een recht dat niet enkel individuele, maar ook
maatschappelijke waarde heeft. Het feit dat iemand geen behoefte heeft aan privacy en al zijn
data wil delen, wil niet zeggen dat ik dat ook wil.
En al helemaal niet dat dit een pijler zou moeten
zijn van een maatschappij. Ten derde gaat het
uit van een nogal defensieve houding. Alsof je
alleen behoefte aan privacy hebt als je iets fouts
hebt gedaan dat je moet verbergen. Mensen
vergeten dat privacy een vrijheidsrecht is.’
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is privacy dan meer dan bescherming
van de privésfeer?
Roessler: ‘Door de geschiedenis heen wordt steeds
anders gedacht over privacy. Het begint eigenlijk
bij Aristoteles, die een onderscheid maakt tussen zaken die publiek horen plaats te vinden en
dingen die thuis horen plaats te vinden. De vrije
mannen behartigen de publieke zaak en Aristoteles omschrijft dat als een vorm van vrijheid. De
slaven en vrouwen doen de noodzakelijke handelingen thuis. Dat laatste noemt hij privacy.
In de achttiende eeuw beziet men religiebeleving als een vrijheidsrecht, waar de overheid niets mee van doen heeft. Dat wordt een
privézaak en religiebeoefening wordt daarmee
een soort onderdeel van privacy. Wat belangrijk
is, is dat de lijn tussen wat privé en wat publiek
is altijd weer opnieuw en op een andere manier
wordt getrokken. Die grens is niet van nature

staat vandaag meer en meer ook de privacy van
gewone mensen op het spel.’
Roessler: ‘Een belangrijk onderdeel van privacy
is ook controle. Controle op wat er met jouw gegevens gebeurt en wie die gegevens onder ogen
krijgt. Privacy is de basis voor zelfbeschikking.’
Helberger en Roessler lijken behoorlijk eensgezind in hun opvattingen. Niet vreemd voor twee
collega’s die veel met elkaar van doen hebben.
Jurist Helberger en ethicus Roessler zitten
bijvoorbeeld beiden in het Amsterdam Platform
for Privacy Research, een interdisciplinair en
interfacultair forum dat vanuit alle mogelijke
invalshoeken onderzoek doet naar privacy.
Bovendien werkt Roessler met verschillende
informatierechtjuristen bij het opzetten van

een minor privacystudies. Hoewel de plannen
daarvoor al klaar zijn, staat de Faculteit der
Geesteswetenschappen niet te springen om mee
te werken aan nóg een minor. Roessler en Helberger zijn ervan overtuigd dat het meerwaarde
zal hebben. ‘Het is een onderwerp waar veel
studenten mee bezig zijn en waarover constant
nieuwe vragen en uitdagingen opduiken,’ legt
Roessler uit. ‘Bovendien wordt er nauwelijks
onderwijs over gegeven. Ik vroeg vorige week
tijdens mijn college aan honderdvijftig eerstejaars wie er op de middelbare school les heeft
gehad over sociale media en privacygevaren.
Slechts één student stak zijn hand op.’
en dat in een land dat vorige maand
zeventien databases koppelde om

‘Vaak weet de overheid
niet waar ze bepaalde
data voor gaat gebruiken,
maar verzamelt ze maar
wat in het wilde weg’
gegeven, maar puur op conventies gebaseerd.’
Helberger: ‘In 1890 schrijven de Amerikaanse juristen Warren en Brandeis een artikel dat je kunt
zien als het startpunt van ons privacydenken.
Het is opmerkelijk om te zien dat dit gebeurt in
een tijd waarin een nieuwe informatietechnologie de kop op steekt, namelijk de wijdverspreide
krantenjournalistiek en persfotografie. Warren
en Brandeis betogen in dat essay dat er een right
to be let alone bestaat. Sindsdien wordt dat recht
vooral ingeroepen door diegenen over wie de
media berichten: politici, koningshuis en andere
vooraanstaande burgers, maar de laatste jaren
zien we dat vooral mediagebruikers het inroepen. Als gevolg van nieuwe technische mogelijkheden, zoals het maken van uitgebreide profielen
van nieuwsconsumenten en het gericht targeten
van gebruikers met gepersonaliseerde content,
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natali Helberger

beate Roessler

1970 Geboren in West-Duitsland
1990-1998 Rechtenstudie Freie Universität
Berlin en Oberlandesgericht Zweibruecken
1995-1998 Onderzoeker Institut für
Europäisches Medienrecht, Saarbrücken
1998-2013 Eerst junior, daarna senior
onderzoeker bij het Instituut voor
Informatierecht (IViR), UvA
2001-2005 Promotie op de controle van
toegang tot informatie aan de UvA
2007 Veni-subsidie voor onderzoek naar
mediapluralisme
2013-heden Hoogleraar informatierecht bij
het IViR

1958 Geboren in West-Duitsland
1976-1987 Studies filosofie in Tübingen,
Londen, Oxford en Berlijn
1988 Promotie aan de Freie Universität Berlin
1990-1993 Docent filosofie aan de Freie
Universität Berlin
1993-1997 Docent filosofie aan de Universität
Bremen
1997-2007 Universitair hoofddocent
wijsbegeerte aan de UvA
2003-2010 Bijzonder hoogleraar wijsgerige
antropologie aan de Universiteit Leiden
2009-heden Hoogleraar filosofie, in het
bijzonder ethiek en haar geschiedenis, aan
de UvA

betere risicoprofielen op te stellen.
Roessler: ‘Ze lijken inderdaad totaal doorgeslagen. En altijd maar weer dat killer-argument
dat de veiligheid in het geding is. Daarmee kun
je de hele discussie stopzetten. Na de onthullingen van Snowden is toch wel duidelijk dat
geheime diensten veel meer informatie willen
verzamelen dan ze eigenlijk nodig hebben. Dat
veiligheidsargument gaat niet meer op.’
Helberger: ‘Privacy legt het vaak af tegen andere
waarden, zoals veiligheid of efficiëntie. Om
privacy echt te beschermen is een belangrijke
politieke keuze nodig.’
Roessler: ‘Natuurlijk moet de overheid dingen
van ons weten om goed te functioneren. Als je
huurtoeslag wil krijgen, moet de overheid weten
dat je een huurhuis hebt. En als de overheid
niet weet dat je werkloos bent, kun je ook geen
uitkering krijgen. Het gaat nu alleen veel te ver.’
Helberger: ‘Je moet kijken naar wat een staat aan
informatie nodig heeft om goed te functioneren,
niet naar wat er allemaal bij elkaar te schrapen
valt. In veel gevallen weet de overheid ook niet
waar ze bepaalde data voor gaat gebruiken,
maar verzamelt ze maar wat in het wilde weg.’
Roessler: ‘Zo’n houding van de overheid verstoort de balans tussen burgers en de staat. Het
maakt iedereen verdachte. Burgers worden van
democratische subjecten ineens verdachte ob-

jecten. De staat controleert de burgers, in plaats
van dat het volk de overheid controleert.’
Waarom is daar geen verzet tegen?
Roessler: ‘Ik bezocht laatst een conferentie in
Duitsland en daar vertelde een antropoloog die
ook veel onderzoek deed bij mensapen over zijn
visie op privacy. Vroeger was er een duidelijke

‘Roepen dat we dan
maar geen Facebook
moeten gebruiken, is
geen oplossing’
tiran die al je data wilde hebben, een personificatie van het kwaad waar je tegen kon strijden.
De NSA is een veel te abstracte entiteit om je tegen te verzetten. Mensen zijn niet gewend tegen
zulke abstracte kwaden te strijden. Dat zou een
plausibele verklaring zijn.’
Helberger: ‘Er is denk ik wel op individueel
niveau verzet. Ik ken genoeg mensen die
formulieren niet of opzettelijk onjuist invullen,
cookies verwijderen of encryptie gebruiken.
Daarmee maken ze privacy tot een soort lifestyle, een onderdeel van hun dagelijkse routine.’

moeten we ervoor zorgen dat we zo min
mogelijk data achterlaten?
Roessler: ‘Jacob Kohnstamm, de voorzitter van
het College Bescherming Persoonsgegevens,
zei dat laatst ook in een interview. Hij gebruikt
bijna geen Facebook en probeert andere privacyschendende diensten te vermijden. Ik probeer
de data die ik achterlaat ook te minimaliseren.
Als individuele strategie kan dat werken, maar
als algemeen beleid niet. Eigenlijk gooi je dan
als overheid alles bij de burger over de schutting: “Zorg zelf maar dat je het goed regelt, want
wij doen het niet.” Het politieke idee moet zijn
dat je de burger beschermt tegen privacyschendende diensten en niet dat de burger zelf maar
voor bescherming moet zorgen.‘
Helberger: ‘Bovendien hebben wij als burgers
recht op toegang tot innovatie. Roepen dat we
dan maar geen Facebook moeten gebruiken,
is geen oplossing. De toekomst is denk ik dat
gebruikers veel meer controle krijgen over welke
gegevens zij wel en welke zij niet delen met sites.
Bovendien moeten sommige praktijken, zoals
cookiemuren bij de publieke media of het verkopen van gevoelige informatie over politieke
voorkeuren, simpelweg verboden worden. Dat
is gewoon onethisch.’
bent u optimistisch over de toekomst?
Roessler: ‘Eigenlijk wel. Je moet niet vergeten dat
sociale verhoudingen altijd veranderen. Dertig
jaar geleden verhielden we ons heel anders tot
elkaar dan nu en ook weer heel anders dan we
zestig jaar geleden deden. Bovendien is met
name de Europese Unie op de goede weg met
haar verordeningen. Daarin staan goede handvatten om privacy te waarborgen, zoals hogere
sancties bij overtredingen en de mogelijkheid
om niet-Europese bedrijven beter aan te pakken.’
Helberger: ‘Ik maak ook onderdeel uit van een
adviesorgaan van de Europese Commissie op
het gebied van privacy. Daar zie ik dat veel ontwerpers bewuster bezig zijn met privacy in de
ontwerpfase. Lang werd technologie ontwikkeld
en pas achteraf gekeken naar mogelijke gevaren
voor privacy. Nu staan privacyvragen vaak al in
de ontwerpfase op de agenda.’ yyy
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(advertentie)

HUIZE FRANKENDAEL
KUNST - GASTRONOMIE - LOCATIE IN AMSTERDAM

Huize Frankendael is het laatste buitenhuis van Amsterdam.
Gebouwd in de 18e eeuw, werd het huis gebruikt door
notabelen om van natuur en vriendschap te genieten. De
stad heeft het buitenhuis inmiddels omarmd, maar aan het
grote genieten is weinig veranderd.
Partijen en vergaderingen
In Huize Frankendael zijn prachtige authentieke ruimtes
beschikbaar voor groepen van 2 tot 200 personen.
Bijvoorbeeld voor huwelijken, vergaderingen en private
dining. De keuken van Merkelbach verzorgt de culinaire
invulling hiervan met bereidingen volgens onze filosofie.
Kunst en Cultuur
Het gehele jaar zijn er kunst exposities in het huis. Elke
zondag start er om 12 uur een gratis rondleiding met een
deskundige gids die u alles over de expositie en rijke
geschiedenis van huis en tuin vertelt.

Onze gasten een onvergetelijke ervaring bezorgen. Dat is het
idee van Merkelbach. Deel van die ervaring is dat we
meebewegen met de seizoenen, werken met duurzaam
geproduceerde ingredi‘ nten en respect hebben voor de
dieren die ons vis en vlees geven.
Groene beleving
Restaurant Merkelbach bevindt zich in het koetshuis van het
18e-eeuwse Huize Frankendael en draagt de naam van de
stadsbouwmeester Ben Merkelbach. In de stijltuin, waar wij
terras hebben, beleef je de seizoenen in de stad.
Ons restaurant is een unieke plek in Amsterdam om
ontspannen te genieten van eerlijk eten en verfijnde smaken.

Slow Food
Bij Merkelbach omarmen we de waarden van Slow Food. We
kennen onze producten en producenten.
Het vlees voor onze gerechten komt van boerderij
Lindenhoff uit Baambrugge. We werken uitsluitend met
authentieke rassen en verwerken het hele dier van kop tot
staart.
De vis wordt gevangen door de Ô Goede VissersÕ , rechtstreeks
op de veiling gekocht en dezelfde dag nog geleverd. Zo is de
vis in onze gerechten altijd vers.
Onze met zorg geteelde groenten komen van de koude grond
en veel van onze kruiden uit Park Frankendael.
Met visie en vakmanschap maken onze chefs van eerlijke
ingredi‘ nten heerlijke gerechten.

Huize Frankendael, Middenweg 72, 1097 BS Amsterdam
+31 (0) 20 423 39 30 ,info@huizefrankendael.nl
www.huizefrankendael.nl
www.restaurantmerkelbach.nl

Donnie aDams (32) aRTiesTennaam Xception banD The Soul Travelers / G-Do & Xception
HiT ‘I Wish’
‘Mijn moeder is boeddhistisch, en ik was me
al vanaf jonge leeftijd bewust van Kerstmis als
een feest van materialisme en geld uitgeven.
We vierden het niet echt in Chicago, waar ik
ben opgegroeid, en hier doe ik het ook niet.
Waarschijnlijk sta ik tijdens de kerstdagen
op het podium, en dat vind ik helemaal geen
probleem. Mijn ‘familie-fix’ heb ik gelukkig
net gehad: ik kom net terug uit Amerika.

Daar vierde ik Thanksgiving, wat ik misschien
nog wel een erger feest vind dan Kerstmis,
omdat het een jaarlijkse herinnering aan de
genocide op Native Americans is. Maar ik heb
lekker gekookt met mijn moeder en zus. Hier
in Nederland zijn mijn vrienden mijn familie,
en ik vind de etentjes en bijeenkomsten in
deze dagen heerlijk. I just love being with people: ik woon ook met twee huisgenoten en we

hebben altijd Airbnb-gasten in huis. En een
klein kerstboompje op tafel, dat toch wel.’ yyy
tekst Bob van Toor / foto Mats van Soolingen

Donnie Adams (met hoed) met zijn ‘familie’ van huisgenoten en -vrienden: Wiebe (gestreepte trui), Maikel
(donkere baard), Paul (lichtgrijs shirt) en John (T-shirt)
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sHaRon De RanDamie, eaRL De
RanDamie, KeVin De RanDamie en
GLenn De RanDamie ( TYPHoon),
’T HaRDe, 1986
denkt alleen niet
De Randamie-maffia noemen ze zichzelf wel eens
grappend. Een familiebedrijf, zou je het inmiddels
ook kunnen noemen. Drie broers, één zus: samen
in de muziek. ‘We waren de enige gekleurde familie
in ’t Harde en omgeving,’ vertelde Glenn (rechts op
de foto) ooit aan de regionale krant De Stentor. Het
gezin was hecht. En muzikaal. Vader De Randamie
speelde saxofoon in de fanfare van het Surinaamse
leger. ‘We hebben het van geen vreemde. Mijn moeder zingt, mijn vader speelt saxofoon. Het is tof om
dingen samen te doen, maar net als in ieder gezin
hebben we heus wel onderling onenigheid. We zijn
uiteindelijk vier verschillende personen.’
Oudste broer Kevin (met stropdas) baande als rapper Blaxtar het pad vrij voor Typhoon. ‘Ik had Blax
als voorbeeld, zo ben ik er ingerold. Maar als hij
bijvoorbeeld een goede breakdancer was geweest,
was ik hem misschien daarin gevolgd.’ Ook tekstueel
inspireerde zijn grote broer hem, vertelde Typhoon.
‘Van hem heb ik geleerd te zeggen waar je bang
voor bent. Echtheid is belangrijk en een goede tekst
bestaat uit woorden die bij je passen.’ Blaxtar won
in 2006 – twee jaar na Typhoon – de Grote Prijs van
Nederland, bracht meerdere albums uit en rapte
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tevens in Kytemans Hiphop Orchestra. ‘We stimuleren elkaar vooral,’ zei hijzelf bij het uitkomen van
tweede plaat Chronozbaäl over het gezin. ‘Natuurlijk
is er ook competitie, maar dan wel in positieve zin.
We willen niet voor elkaar onderdoen.’ Naast rappen beheert Blaxtar ook zijn eigen label Randamie
Enterprises (RAEN). Tot voor kort deed hij ook het
management van zijn broertje.
Op het podium wordt Typhoon bijgestaan door
broer Earl (in het wit), die onder alias O-Dog furore
maakte als mc en stand-upcomedian. In 2011 bracht
ook hij een hiphop-album uit. Zijn muzikale broers
betrok hij niet bij de productie daarvan, vertelde hij
destijds aan Elsevier. ‘Ik ga graag tegen de stroom in.
Op school vond ik het kind dat alleen op een bankje
een broodje at het stoerst. Maar ik heb mijn broers
wel vaak om advies gevraagd.’
Jongste van het stel is Sharon, die de agenda van Typhoon beheert en daarnaast optreedt als r&b-zangeres
Dinopha. Op albums van beide broers levert ze met
enige regelmaat een muzikale bijdrage. Die samenwerking is prachtig, vertelde Typhoon ooit aan Het
Parool. ‘Als ik er zelf over nadenk krijg ik een glimlach op mijn gezicht, omdat dat het mooiste is wat er
is: samen met je broers en je zus op het podium staan
en dat mensen dan losgaan.’ yyy Clara van de Wiel
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e slaaf is karig bedeeld op school.
Toenmalig minister Roger van
Boxtel putte uit eigen ervaring,
toen hij in 2001 tijdens een VNconferentie over racisme en discriminatie
klaagde over het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Niet meer dan vijf regels hadden zijn
schoolboeken over gehad voor de slavernij,
herinnerde hij zich. Hij pleitte voor eerlijk
herschreven geschiedenisboekjes.
Het pleidooi had ongetwijfeld te maken met de
periode waarin Van Boxtel in de schoolbanken
zat. In het verzuilde Nederland van de jaren
vijftig was er nog maar weinig aandacht voor
de donkere kanten van het koloniale verleden.
Vanaf de kleurige schoolplaten keken hardwerkende donkere katoenplukkers en suikerplanters neer op de leslokalen, waar vaak met geen
woord gerept werd van hun lijden en exploitatie. De schoolplaten zijn sindsdien verbannen
naar antiekzaken en retro-interieurs om hun
waarde als curiosum, maar daadwerkelijke
verandering in de geschiedenismethoden
liet nog lang op zich wachten – vaak liep
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het onderwijs zelfs erg achter op historische
inzichten die maatschappelijk al breed werden gedragen.

De historica Lucia Hogervorst studeerde in
2004 af op een onderzoek naar hoe het Nederlandse koloniale verleden in geschiedenisboekjes terugkomt. Tot in de jaren zestig werd het

Plaat van de Duitse uitgever Wachsmuth. Zulke platen werden tot in de jaren 60 in het onderwijs gebruikt.

heid over de slavernij allang bekend was. De
lange omlooptijd van dergelijke zeer verouderde
schoolboekjes had volgens Hogervorst vooral te
maken met het beperkte budget van scholen en
leidde tot een vaststaande geschiedeniscanon.

Het thema slavernij werd niet expliciet op schoolplaten verbeeld. Wel komen op de platen
van het schoolvak ‘Kennis der natuur’ als vanzelfsprekend zwarte slaven voor.

slavernijthema volgens haar onder het tapijt
geveegd, hoewel er in sommige methodes
toch ook ‘luid en duidelijk blijk werd gegeven
van morele verontwaardiging’ over de manier
waarop de kolonisator in de koloniën had huisgehouden. Die verschillen kwamen vooral door
de verzuiling, ontdekte Hogervorst. ‘Wat opvalt
is dat vooral de katholieke boekjes bol staan
van trots op het koloniale verleden, wellicht bij
wijze van inhaalslag,’ vertelde ze destijds aan de
Volkskrant. ‘Bij de emancipatie van het katholieke volksdeel hoorde kennelijk ook annexatie
van die geschiedenis.’
Daarnaast kon ook het schoolhoofd zelf een belangrijk stempel drukken op de manier waarop
het vak geschiedenis werd gegeven. Nogal wat
auteurs waren ook schoolhoofd van een (verzuilde) school en produceerden een verzuilde
geschiedenismethode, op de markt gebracht
door een verzuilde uitgeverij. Maar voor alle
zuilen gold: de slavernij kwam er bekaaid vanaf.
Zo haalt Hogervorst het protestants-christelijke
Geschiedenis van de Nederlanden aan, waarin
werd gesproken over dappere zendelingen die
een fikse schouderklop werd gegeven. Aan de
slaven op de Surinaamse plantages was tegelijkertijd welgeteld één regel gewijd.
Toch kwam in sommige boekjes ook iets van

de christelijke moraal naar voren. De bekende
protestants-christelijke kinderboekenschrijver en
schoolmeester Willem Gerrit van de Hulst nam
al in de jaren 1920 duidelijk stelling tegen wat er
op de plantages was gebeurd. In zijn lesboek Toen

Met horten en stoten
kwam de slavernij in de
lesboeken terecht
en nu, dat nog in 1964 werd herzien voor een
twintigste druk, schrijft hij: ‘Ze [de slaven] werken
voor – niets. Ze zijn gevangen in Afrika – als
beesten; daar zijn ze verkocht aan de meester van
de plantages, en daar moesten ze werken onder ’t
striemen van de zweep – als beesten.’ En de katholieke leergang Het heden uit het verleden schreef:
‘De slavenhandel heeft ons land een slechte naam
gegeven en het liefst praten we er niet over.’
Iets veranderde er zeker in de kijk op het slavernijverleden, in de jaren daarna. Maar omdat
de oude geschiedenisboeken vaak decennialang
niet vervangen werden, veranderde het curriculum nauwelijks. Zo werd de negentiendeeeuwse methode Toestanden en gebeurtenissen
meer dan zestig jaar gebruikt, terwijl de waar-

Geen onDeRWeRP
Dat veranderde in de jaren zeventig. Maar dan
vooral omdat geschiedenis als vak sowieso een
ondergeschikte rol kreeg in het onderwijs: het
hier en nu werd leidraad. In de methode Geschiedenis in onderwerp en opdracht, die in die
jaren het meest werd gebruikt, was de aandacht
voor slavernij en slavenhandel nihil. ‘Op de
Amsterdamse basisschool waar ik als enige kind
van Surinaamse afkomt in een klas zat, werd de
slavernij nooit besproken’, zegt Aspha Bijnaar
(48). Als onderzoeker bij het Nationaal instituut
Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en schrijfster van Op zoek naar de stilte.
Sporen van het slavernijverleden in Nederland
(2007) is Bijnaar goed op de hoogte van de
belangrijkste Nederlandse geschiedenismethodes op het voortgezet onderwijs. ‘Tegenwoordig
kan niemand meer beweren dat de slavernij
ontbreekt in schoolboeken, toen was het totaal
geen onderwerp van discussie. Ik miste het ook
niet; ik was te jong om dat te beseffen.’
Toch veranderde er wel iets in de geschiedenisboekjes, al was het maar omdat bijvoorbeeld grote
groepen Surinamers na de onafhankelijkheid van
Suriname naar Nederland kwamen en hun plaats
in de geschiedenis opeisten. Maar voor zover er
aandacht kwam voor slavernij werd vooral het ellendige bestaan en het slachtofferschap van de slaaf
benadrukt. In de thematische geschiedenismethode Hoe het is, hoe het was werd er weinig aandacht
aan het onderwerp geschonken; Hogervorst kwam
uit op een percentage van 2,4 procent in elk exemplaar van het boek. Maar wat erover werd gezegd,
liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Zo staat
in het hoofdstuk ‘Kopen en verkopen’:
‘Hollandse kooplieden deden ook verkeerde
dingen. Ze zonden schepen naar de kust van
Afrika. Daar kochten ze mensen van negerkoningen. Soms ook werd een negerdorp
overvallen en werden de gezonde mannen en
vrouwen meegenomen. Men bracht de negers
naar Amerika, waar ze op de plantages moesten
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(advertentie)

Anas ontvluchtte de oorlog
in Syrië. In Nederland wil
hij graag weer aan de slag.
Met steun van het UAF
bouwt hij aan een nieuwe
toekomst.

foto: Aleksandra Mihajlovic

www.uaf.nl/anas

Anas, gevlucht uit Syrië:

‘In Syrië was ik kaakchirurg en
had ik twee masterdiploma’s.
In Nederland heb ik niets meer.’
Geeft u vluchtelingstudenten ook een toekomst? Rekening NL41 INGB 00000 76300

werken. Aan deze slavenhandel werd veel verdiend. De negers hebben veel geleden. Negers
die tijdens de overtocht ziek werden, werden
overboord gegooid.’
Een kritiese houding, maatschappelijk engagement en betrokkenheid bij politieke en maatschappelijke problemen in andere delen van
de wereld –zoals de oorlog in Vietnam of het
apartheidsregime in Zuid-Afrika – domineerden de hele westerse samenleving en dat vond
zijn weerslag in de geschiedenismethoden.
HanGijZeR
Met horten en stoten kwam de zwarte bladzijde
in de boeken terecht. Sinds enkele decennia zal
geen uitgever het meer in zijn hoofd halen om
de slavernijverleden met de mantel der liefde te
bedekken. ‘Ik geef speciale lessen op basisscholen over het slavernijverleden, en ben vaak verrast over hoe veel zevende- en achtstegroepers
er al van af weten’, vertelt Bijnaar. De belangrijkste methoden op het voortgezet onderwijs varieren in aanpak en diepgang, ‘maar wat je moet
weten over de slavernij staat er in hoofdlijnen
in.’ Al is er inhoudelijk nog wel het een en ander
op af te dingen: ‘Een heet hangijzer waar nog
over wordt gediscussieerd is bijvoorbeeld het
ontbrekende perspectief van de slaaf zelf. Vaak
gaat het over het grote economische verhaal. De
driehoekshandel, dat er mensen nodig waren
om op de plantages te werken. En dat het toen
werd afgeschaft, en welke landen Nederland
daarin zijn voorgegaan. Hoe de slaaf het heeft
beleefd krijgt vaak een bijzin.’
Slavernij slechts bespreken in combinatie met de
afschaffing ervan, wat ook wel gebeurt, kan het
onderwerp verbloemen. Ook zou er nog meer
aandacht moeten komen voor individuen uit die
periode, zegt Bijnaar. ‘Dat is moeilijk, omdat er
weinig egodocumenten van slaven bewaard zijn,
maar een methode als Memo weet het weinige
materiaal toch heel goed te gebruiken om het
perspectief van de slaaf te belichten.’
De anGeL eRuiT
Dat nieuwe inzichten moeilijk doordringen tot
het onderwijs herkent ook promovenda Tina van
der Vlies, die momenteel in Rotterdam onderzoek
doet naar Nederlandse en Engelse geschiedenis-

Schoolplaat over de winning van cacao

methoden tussen 1920 en 2000. Van der Vlies:
‘Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten
sijpelen over het algemeen maar langzaam door in
geschiedenismethoden. Dat geldt voor slavernij,
maar ook voor de omgang met nationale helden.
Daarnaast is het inderdaad een geldkwestie. Ook
uit mijn onderzoek blijkt dat methoden heel lang
meegaan: titels uit de jaren twintig werden soms

‘Denk niet dat kinderen
buiten de discussie over
het slavernijverleden
moeten blijven’
tot ver in de jaren zestig gebruikt.’
Probleem is volgens Van der Vlies vaak geweest
dat het geschiedenisonderwijs terugblikkend
als veel te nationalistisch werd beschouwd. ‘Na
de Eerste Wereldoorlog raakte het geschiedenisonderwijs bijvoorbeeld in diskrediet,
omdat dit schoolvak kinderharten “vergiftigd”
zou hebben met nationalistische geschiedenis.’ In navolging van Wilsons Volkerenbond
moest geschiedenis vooral vrede aanmoedigen, en opwekken tot vaderlandsliefde. En dat
gebeurde natuurlijk niet met aandacht voor
de zwarte bladzijden in de geschiedenis, zoals

de slavernij en de slavenhandel. Inmiddels
is dat wel anders, ziet Van der Vlies. ‘In de
jaren zestig en zeventig vond er een herorientering plaats: er kwam meer aandacht voor
maatschappijgeschiedenis, historisch besef en
historische vaardigheden. Vragen over nut en
noodzaak van historische feiten en vaardigheden kwamen dan ook steeds terug. Dat debat
wordt eigenlijk nog steeds gevoerd, ook op
internationaal niveau.’
Wat we in ieder geval niet moeten doen,
zegt Bijnaar, is denken dat kinderen buiten
gevoelige maatschappelijke discussies over
het slavernijverleden moeten blijven. ‘Vooral
niet omdat kinderen zelf vaak met vragen
komen. Er is altijd wel één kind in de klas dat
van z’n ouders hoort over de discussie rond
Zwarte Piet.’ De beladen vraag of Zwarte Piet
racistisch is, vindt de onderzoeker een goed
voorbeeld van een discussie die beter gevoerd
had kunnen worden als de geschiedenisboekjes van de jaren vijftig en zestig meer informatie hadden bevat. ‘Als het onderwijs toen
beter was geweest, had deze generatie al van
tevoren het onderwerp van meerdere kanten
bekeken, had het debat ze niet overvallen en
was het wellicht minder agressief gevoerd.
Door goed onderwijs haal je de angel er al
van tevoren uit. We winnen heel veel bij een
eerlijke bespreking van de gevoelige delen
van onze geschiedenis.’ yyy
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Typhoon in zijn eigen quotes door illustrator Floor Rieder
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a het opstaan zet ze een kop
koffie en een hiphopnummer
op. Deze kromme zin, die ze zelf
zou aanduiden als een ‘zeugma,’
beschrijft het ochtendritueel van taalkundige
Vivien Waszink (1977). Ze is hiphopfan vanaf
haar twaalfde, toen de term nederhop nog niet
eens was uitgevonden. Een kwart eeuw later
combineert ze haar passie met haar werk op
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Waszink schreef vorig jaar het boek Woord! over
de taal van nederhop.
Volgens Waszink denken veel mensen bij nederhoptaal alleen aan woorden als doekoe en patta.
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‘Ik vind het irritant dat veel mensen kleinerend
doen over hiphoptaal, zonder te weten wat
die taal inhoudt,’ zegt ze. ‘Omdat de muziek
simpeler is dan bij andere genres, zouden de
teksten ook niet veel voorstellen. Hiphopteksten
bevatten echter een heleboel leuke en creatieve
stijlfiguren, waarmee rappers anderen proberen
te overtreffen.’
Of je nederhopteksten zelfs kunt zien als poëzie, vindt Waszink moeilijk te zeggen. ‘Ik schrijf
geen wetenschappelijke artikelen over de taal
van nederhop, en weet ook niet of dat wel zou
kunnen. In ieder geval is het in Nederland een
relatief nieuw genre dat zich snel ontwikkelt.

Combinati
e
vergelijking
en
woordspeli
ng

Ik wil vooral dat meer mensen te weten komen
hoe mooi de teksten in elkaar zitten.’
Waszink denkt dat Typhoon bij uitstek een
rapper is die nederhop naar een groter publiek
brengt. ‘Typhoon is heel goed en heeft momenteel enorm veel succes, ook bij mensen
die normaal niet naar hiphop luisteren. Dat
komt onder andere door zijn verhalende stijl,
die afwijkt van de opschepperij die in veel
hiphopteksten zit. Zelf houd ik meer van die
traditionele stijl, maar dat komt waarschijnlijk
voort uit nostalgie. Ik dacht altijd dat je als
hiphopfan nooit ouderwets kunt zijn, maar dat
valt vies tegen.’

Oké, oké, oké, oké, je vraagt: wat
was dat?
Glenn 1984, Jean Michel Basquiat.
Laat de verbeelding maar spreken als
Magritte of Dali of Satchmo.
It’s such a wonderful world of niet.
Laat je niet afleiden, niet kennen
en zien.
Een vreemde eend in de bijt sinds de tijd
van Rudeteenz.
Ik heb dromen waargemaakt, het
is gelukt.
Wat m’n eerste plaat is voor een generatie
is voor mij Binnenlandse Funk.
Of Documents en wat later
Eigen Wereld.
Deelde m’n pijn met ‘Zo Niet Mij’. Gaf
jongeren een weerwoord.
Laat me niet terugkijken, ik begin pas.
Fresh als een 80’s hiphophead met lakens
uit de linnenkast.
‘Glenn 1984’ – Lobi da basi

elf zegt Typhoon op de site spraak-water.com
dat ‘Glenn 1984’ het enige nummer op het
album is waarin hij zich schuldig maakt aan
brag & boast, oftewel opschepperij. ‘Typhoon
is wat dat betreft inderdaad een vreemde eend in de bijt,’
zegt Waszink. ‘In plaats van met veel blingbling de strijd aan
te gaan met andere rappers, vertelt hij verhalen waarin hij
zijn kwetsbaarheid toont. Dat verschil in stijl zie je terug in
zijn taalgebruik. Typhoons taal is een stuk normaler dan die
van andere rappers. Straattaal komt bijvoorbeeld nauwelijks
in zijn teksten voor. Typhoon gebruikt soms wel Surinaamse
woorden, wat veel mensen zien als straattaal, maar dat zijn
normale woorden uit het Sranan.’ Als Typhoon zichzelf dan
eens ophemelt, dan gebruikt hij daarvoor wel een echte
rapstijlfiguur: een combinatie van vergelijking en woordspeling. Waszink: ‘Typhoon noemt zichzelf ‘fresh als een 80’s
hiphophead’, omdat fresh een typische jarentachtigterm is
voor iets cools. Daarnaast gebruikt hij ook de standaardbetekenis ‘fris’, als lakens die net uit de linnenkast komen. Als
Typhoon voor de verandering een metafoor of vergelijking
gebruikt, dan zit die meestal goed in elkaar.’
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Joden, hugenoten, moslims,
filosofen,
oorlogsslachtoffers die
aankomen per boot.
Surinamers, Anti’s, Turken,
Marokkanen, Indo’s en Polen.
Het geeft ons kleur, het maakt
ons groter.
Wie zijn wij en waar staan we?
De grote vraag
maakte van handelaren
wereldveroveraars.
De ontdekking van de
houtzaagmolen voor de
scheepvaart
maakte ons koning te water.
Voor het graan, voor de
specerijen,
pakhuizen vol, grachtenpanden,
rederijen.
We zagen zo veel, zijn zo groot,

maar als ‘t kantelt
zien we massamoord, apartheid,
slavernij en de slavenhandel.
Zonder donker kan het licht
zichzelf niet kennen,
vandaar de onwetendheid rond
5 december.
De wereld draait door, we deinen
mee, houden vast.
Verandering is confronterend, ik
ervaar het elke dag.
Mijn land en mijn haven,
zelfs de wind zorgt hier voor
korting op stormachtige dagen.
‘Wij’ wordt bepaald door waar
we gaan, niet waar we waren.
Houd de macht bij het volk en
laat de angst varen.
‘Van de regen naar de zon’ –
Lobi da basi
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it nummer, ‘Van de regen naar de zon’, is een stuk langzamer
dan traditionele hiphop. ‘Typhoons vertellende stijl komt hier
extra sterk naar voren.’ zegt Waszink. ‘Typhoon behandelt grote
thema’s zoals natuur, cultuur en historie. De hele Nederlandse
geschiedenis komt hier zo’n beetje in één nummer langs, inclusief ingewikkelde
termen als ‘hugenoten’ en ‘houtzaagmolen’. Daarmee schept hij toch ook wel een
beetje op, door te laten zien hoe veel hij weet.’ Zelfs de zwartepietendiscussie
komt hier en passant voorbij, moeiteloos gevolgd door een verwijzing naar een
tv-commercial van Eneco.
Mocht je de geschiedenisles niet helemaal doorzien, dan biedt Typhoon een helpende hand op de website spraak-water.com, waar hij elke verwijzing netjes toelicht. Waszink: ‘Typhoons verwijzingen zijn soms wat filosofisch, maar meestal
wel helder. Hij wil duidelijk dat we zijn boodschap begrijpen, vandaar ook al die
toelichtingen op die site.’
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Het is een nacht die aanvoelt alsof het
een eeuw is.
Een zonder clichés in de trant van
Guus Meeuwis.
Je ziet pas de gevolgen als de maan
weer gehuld is in een waas
veilig achter de wolken.
Vage gestaltes,
mannetjes met een veel te hoog
testosterongehalte.
Met nog de afdruk van een halter in hun
hand. Jagend op erkenning,
een minderwaardigheidscomplex is een
kwestie van gewenning.
Maar wie ben ik? Misschien is mijn
aanwezigheid nadelig voor de stemming
Dus ik vervolg mijn pad, volg de trend,
maar zolang de maan vol is, spreek ik
geen mens meer aan.
Volgens mij ben ik lichtelijk gek,
elektrostress wordt bevestigd op
deze plek.
Stroomkabels zetten de lijnen uit in
de lucht.
Het lijken muziekbalken, maar de
noten ontbreken.
Dus geen klanken, maar kanker, het
wordt nog veel kouder.
Gevangen in het netwerk, multimedia
benauwt me.
‘Volle maan’ – Tussen licht en lucht
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et nummer ‘Volle maan’ werd in 2007 bekroond met een Urban Award voor beste
lyrics. Volgens Waszink is dat met name
dankzij het laatste couplet, dat Typhoon
zonder beat uitspreekt. ‘De vergelijking tussen elektri
elektriciteit en muziek is goed uitgewerkt. Ook hier zie je dat
áls Typhoon een vergelijking maakt, die vrij ingenieus
in elkaar zit.’
‘Volle maan’ is afkomstig van het eerste album van
Typhoon,
Ty
phoon, dat iets klassiekere hiphop bevat dan het
tweede album. Waszink: ‘Je ziet dat Typhoon hier
nog wat meer zoekende was naar een eigen stijl. Hij
gebruikt meer traditionele hiphopelementen, zoals je
bijvoorbeeld ziet in de sneer naar Guus Meeuwis. Ook
zijn de teksten wat moeilijker te doorgronden dan in
het tweede album, waar de thema’s algemener zijn.’
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g
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Je hoort, ben wat pragmatischer
van aard geworden.
Dit is oneindig, geen finishlijn of
laatste horden.
We zijn het middelpunt, de basis,
the Dons, de bazen muzikaal,
Plaats m’n capo’s als voor
gitaarakkoorden.
Shit, ze zeggen trots is een dure
hobby,
Maar hier krijg je het puur en
onversneden, (So So Trobi)
Maar houd het binnen de kring
snitches,

Jullie zijn Adriana’s, mijn netwerk
heeft te veel antennes.
De beste zijn de stilste rappers,
Ik heb niets met dat geschreeuw
van rappers.
Ik zeg je, liever grinden voor m’n
money dan dineren met de varkens,
iemand die anders zou beweren is
geen partner van me. Stay humble,
stay humble.
‘Acties’ – Great minds, Jiggy Djé,
Winne & Sticks

eze tekst spreekt Typhoon uit als gastrapper op het album van Great Minds,
waartoe onder andere Winne behoort. ‘Winne is mijn favoriete rapper,’ vertelt
Waszink. ‘Hij heeft die traditionele, Amerikaanse stijl waarmee hij de strijd
aangaat met andere rappers.’
Typhoon laat zich meeslepen in die stijl, wat zorgt voor een atypisch stukje tekst. Hij zet
zichzelf neer als een soort Godfather, onder andere met de in hiphop veelvoorkomende
combinatie van metafoor en woordspeling: een capo is een maffiabaas en tevens een klem
die gebruikt wordt bij snaarinstrumenten. In het laatste couplet zien we echter toch weer de
ware aard van Typhoon: een ‘stille’ en bescheiden rapper, die zich afzet tegen de traditionele hiphopcultuur. yyy
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Sensuele dans, maar ook
lange tijd een saaie taak
doen (in games)

JonaTHan HaRinG (31) aRTiesTennaam Joon banD ClassAparte
HiT ‘Alleen’
‘Ik vind het heerlijk om met kerst twee weken
vrij te zijn, waarin ik samen ben met familie en
vrienden. Vroeger zaten we altijd met de hele
familie bij oma thuis, met allemaal lekker eten.
Dit jaar heb ik van 22 tot en met 27 december
elke dag wel iets afgesproken. Eerste en tweede
kerstdag vier ik bij mijn ouders en schoonouders. Maar ik verheug me het meest op de
23e, als ik met mijn ouders en zusje naar het

optreden van Typhoon in Paradiso ga. Gelukkig houdt mijn familie wel van hiphop. Vooral
mijn zusje heb ik flink aangestoken. Mijn
moeder is natuurlijk in de eerste plaats fan van
mij, maar Typhoon vindt ze ook leuk; die heeft
ze zelfs een keer bij de slager aangesproken.
Mijn vader [HvA-docent Martin Haring, red.]
is sowieso muziekgek. Ik ben begonnen met
rappen doordat hij me ooit een cd van Osdorp

Posse gaf. Zelf heb ik de komende weken geen
optredens, maar het eerste optreden van 2015
is wel meteen iets om naar uit te kijken. Eind
januari sta ik bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag met het project Classick, een
combinatie van hiphop en klassieke muziek.’ yyy
tekst Yannick Fritschy / foto Bob Bronshoff
V.l.n.r. Tamar, Martin, Jonathan en Anita
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ien jaar geleden deden ongeveer vijftig jonge kinderen mee aan een droevig onderzoek. Daarbij kregen ze een
poppenspel te zien over meneer Muis,
die zijn dag niet heeft. Hij is verdwaald, voelt
zich niet lekker en heeft de hele dag nog niets
gegeten of gedronken. En dan, terwijl hij nietsvermoedend ronddrentelt, wordt hij besprongen
door Krokodil. Hap, slik, weg, meneer Muis is
dood. ‘Wat denk je’, vroegen de wetenschappers
na afloop aan de kinderen. ‘Werken de hersenen
van meneer Muis nog? Zal hij ooit nog vogels
horen zingen? Wil hij nog steeds naar huis? En
houdt hij nog van zijn moeder?’ De onderzoekers stuiten op een aangeboren menselijk geloof
in psychologische onsterfelijkheid. Want hoewel
de jongste kinderen goed uit de voeten konden
met het idee dat het afgelopen was met het
lichaam van meneer Muis, kunnen ze er niet bij
dat hij niet meer van zijn moeder zou houden,
niet meer bang is voor de krokodil, niet meer
naar huis terug verlangt of niet meer hoopt dat
hij beter wordt in wiskunde.
Het is een van de onderzoeken die inzicht
geven in de menselijke aanleg voor religiositeit. De eerste religies ontstonden rond 10.000
voor Christus. En hoewel veel kerken in onze
contreien leeglopen, lijken mens en geloof op

wereldschaal nog onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2010 was 84 procent van de wereldbevolking religieus en bevonden zich op aarde
zo’n 5,8 miljard joden, christenen, moslims,
hindoes, boeddhisten, shintoisten, bahaiisten,
taoisten, zoroastrianen, rastafari, aanhangers
van Scientology en andere gelovigen. En van de
1 miljard mensen die zich niet met een religie
identificeert, geeft een deel aan wel in ‘een
hogere macht’ te geloven. Wat verklaart dat universele succes van religie? Waarom zijn zo veel

‘We willen
wetmatigheden in recht
en onrecht ontdekken’
mensen gelovig, ook nu steeds meer wonderen
wetenschappelijk verklaard zijn?
eVoLuTionaiR VooRDeeL
Religie is een complex fenomeen, dat gaat over
ervaringen, rituelen, verhalen en macht. Het
wordt onder meer onderzocht door evolutiewetenschappers. Gegeven de weergaloos
persistente populariteit van geloof, moet het
wel een evolutionair voordeel hebben, aldus
hun redenering. Maar waar dat voordeel in
zit, daarover zijn ze verdeeld. De ene evoluti-

onaire school ziet religie als een bindmiddel
dat ervoor heeft gezorgd dat de mens, toen die
in steeds grotere groepen ging samenleven,
zich gedwee naar de regels van het straffend
opperwezen schikte en daardoor succesvol
was als gemeenschap. Het feit dat de sporen
van de eerste religies uit dezelfde tijd stammen
als de eerste landbouw, versterkt die gedachte.
Daarnaast blijkt dat gelovigen gezonder zijn
en gemiddeld iets langer leven, waarschijnlijk omdat ze meer zorg voor elkaar dragen.
Bovendien hechten veel godsdiensten belang
aan voortplanting en krijgen gelovige mensen
gemiddeld meer kinderen.
De andere evolutionaire school verklaart het
succes van het geloof op geheel andere wijze.
Zij stellen dat religie is ontstaan uit het belang
voor mensen om alert te zijn op de aanwezigheid van andere mensen of dieren in hun
omgeving. Stel, je loopt in je eentje door een
duister bos. Achter je hoor je geritsel en een
tak die breekt. Word je gevolgd? Of is het een
dier? Is het gevaarlijk? Of is het gewoon de
wind? Mensen die in zo’n situatie snel de aanwezigheid van iets of iemand veronderstellen,
hebben een evolutionair voordeel, zo is de gedachte. In het ergste geval schieten ze onterecht
op de vlucht, verspillen ze wat energie, maar
veel leed is daarmee niet geleden. De andere
fout daarentegen, niet op de vlucht slaan terwijl er toch een struikrover in de bosjes zit, kan
fatale gevolgen hebben.

FoliaMagazine

39

Cognitiewetenschapper Michiel van Elk toetst
deze overactief-aanwezigheidsdetectiecentrumtheorie – ja heus, zo heet-ie. Hij schotelt
proefpersonen spannende muziek of een enge
film voor, zodat ze zich ongemakkelijk voelen
en alert zijn. Vervolgens toont hij hen vage afbeeldingen waar soms wel en soms geen mensen
of gezichten in te zien zijn. De eerste resultaten
spreken voor het belang van het aanwezigheidsdetectiemechanisme in religie: religieuze
mensen slaan vaker ‘vals alarm’, ze herkennen
gezichten of mensen in willekeurige ruis. Of
daarmee ook echt de oorsprong van religiositeit
is geïdentificeerd, durft Van Elk niet te zeggen.
‘We weten niet wat oorzaak en wat gevolg is.
Word je eerder religieus als je ‘iets’ ziet in ruis?
Of zijn religieuze mensen door de verhalen
waar ze mee opgroeien eerder geneigd aanwezigheid waar te nemen die er niet is?’ Van Elk
zou het graag uitzoeken, door de ontwikkeling
van religie en het aanwezigheidsdetectiemechanisme te onderzoeken bij kinderen in gelovige
en niet-gelovige gezinnen.
Toch is het conceptueel een grote stap van het
ontwaren van een mens op een vage afbeelding
naar het geloof in een scheppende en controlerende god. Universitair hoofddocent psychologie Hein van Schie van Radboud Universiteit
Nijmegen vermoedt dat bij geloof in een opperwezen nog een andere typisch menselijke eigenschap meespeelt: theory of mind, of ons vermogen ons in anderen te verplaatsen. ‘In de sociale
situaties waarin wij ons continu bevinden zijn
we gewend van anderen in te schatten wat ze
van ons vinden en wat hun beweegredenen zijn.
En dus is het vanzelfsprekend dat we dat ‘iets’,
dat opperwezen, ook menselijke eigenschappen
en menselijke motieven toedichten.’
WeTmaTiGHeDen
Maar waarom bedenken we überhaupt dat er
iets bovennatuurlijks is? Van Schie verklaart dat
vanuit de neurowetenschap. Om alle beelden,
geluiden, geuren en andere prikkels die we
binnenkrijgen efficiënt te verwerken, zijn we
continu op zoek naar patronen en wetmatigheden die helpen de uitkomst van situaties te
voorspellen. We zoeken naar oorzaak-gevolgrelaties als het gaat om factoren die ons van
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een goede oogst voorzien of die ervoor zorgen
dat we ongeschonden door het Amsterdamse
verkeer kunnen manoeuvreren. Zo kunnen
we onze aandacht richten op prikkels die een
spannende uitkomst zouden kunnen inluiden.
Predictive coding, heet dit mechanisme en het zit
er bij mensen ingebrand.
En dus willen we ook wetmatigheden in het
recht en onrecht op de wereld ontdekken. Hoe
kan het in vredesnaam dat in India kinderen
geboren worden die hun hele leven slovend
in een fabriek slijten en nooit de kans krijgen

Gelovigen zijn gezonder
en leven langer
zich te ontwikkelen? Of dat mensen verongelukken of ongeneeslijk ziek worden? De
willekeur waarmee narigheid over de wereld
lijkt uitgestrooid is in strijd met ons verlangen
patronen van oorzaak en gevolg te herkennen. Zeker bij grote gevolgen, kwesties van
leven en dood, zoeken we grote oorzaken, zo
blijkt ook uit een experiment dat Amerikaanse
psychologen in 2009 uitvoerden. Ze toonden
proefpersonen een foto van een gemoedelijk
picknickend gezin dat zo in een Nutella-reclame had kunnen figureren – stralend zonnetje,
groen grasveld, rijkgevulde picknickmand
en blozende wangen. Dan, zo vertellen de
onderzoekers, gebeurt er iets vreselijks. Een
nabijgelegen dijk breekt door en het veld loopt
onder. En hier splitst het verhaal zich in vier
scenario’s. De ene groep proefpersonen krijgt
te horen dat een niet-oplettende dambewaker
de overstroming veroorzaakte, maar dat de
schade gelukkig mee viel, dus dat het picknickende gezin er slechts een nat pak aan
overhoudt. In het tweede scenario heeft de
fout van de opzichter fatale gevolgen voor het
modelgezin. De derde en vierde groep krijgen
niets over een menselijke fout te horen. In het
derde verhaal overleeft het gezin de overstroming en in het vierde verhaal niet. In hoeverre
was hier een bovennatuurlijke kracht in het

spel, vroegen de onderzoekers vervolgens. De
resultaten suggereren dat wij niet zo’n best
beeld hebben van onze godheid. Een dijkdoorbraak zagen de deelnemers namelijk voornamelijk als het werk van God wanneer die fatale
gevolgen had. Zeker wanneer er geen opzichter is om de schuld te geven. Bij een niet-fatale
overstroming vermoedde men geen goddelijk
ingrijpen. Van Schie: ‘Dat is niet omdat we
God als een kwaadaardige verwoester zien,
maar bij kwesties van leven en dood komen
de grote vragen in beeld: Waarom gebeurt
dit? Hoe kan dit rechtvaardig zijn? En dan kun
je bedenken dat God het gezin bij zich wilde

Zingende en biddende jongeren op de EO-Jongerendag in het GelreDome, Arnhem.

hebben of dat het gezin deze ramp wellicht
over zich heeft afgeroepen.’
LeVen na De DooD
Existentiële vragen zijn uniek voor de mens
omdat wij ons in tegenstelling tot dieren bewust
zijn van het feit dat het leven onvermijdelijk
eindigt in de dood en we dus geconfronteerd
worden met onze eigen eindigheid, meent Van
Schie. Wat maakt ons nietige bestaan dan uit?
Wat is het grotere verhaal? Leeft onze geest
voort? Antwoord op die vragen en een suggestie
van leven na de dood zijn gemene delers tussen
alle religies. Het natuurlijke geloof in onze eigen

psychologische onsterfelijkheid dat blijkt uit
het onderzoek met meneer Muis en Krokodil,
neemt Van Schie ook waar bij zijn studenten.
‘Wanneer ik in het eerste jaar vraag wie er gelooft dat zijn leven doorgaat na de dood, steken
acht op de tien studenten zijn hand op.’ Maar
na vier jaar college over het brein, onderzoeksmethoden en de empirische aanpak, steken nog
maar twee van de tien zijn hand op.
Hebben mensen met een wetenschappelijke
opleiding dan geen behoefte meer aan een
geloof of aan houvast? Het promotieonderzoek
van UvA-psycholoog Bastiaan Rutjens suggereert het tegendeel. Hij onderzocht onder meer

een groep studenten in het vliegtuig op weg
naar een vakantiebestemming. Daar ervoeren
de studenten minder controle over hun situatie
en dat leidde tot meer vertrouwen in morele en
wetenschappelijke vooruitgang. Het idee dat de
mens leert van zijn fouten en dat de mensheid
steeds minder barbaars zal worden, of het idee
dat wetenschap de wereld verbetert, geeft net
als religie houvast en betekenis aan het eindige
leven, concludeert Rutjens. Dus wie tijdens de
kerstdagen behoefte heeft aan een groter verhaal
maar geen zin heeft in een slaapverwekkende
mis: Darwins The Origin of Species biedt wellicht
een inspirerend alternatief. yyy
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Ritalin op de hersenontwikkeling:

mannen van 23 t/m 40 jaar oud met een vermoeden op ADHD,
maar die hiervoor nooit eerder behandeld zijn geweest
.
Geen wachttijden voor diagnostiek en vergoeding bij deelname aan de
studie.
Neem voor een korte ADHD screening of informatie over het onderzoek
contact op met: Cheima Bouziane (arts-onderzoeker) via e-mail:
c.bouziane@amc.nl of bel: 06-11259786.
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Diploma op zak, maar nog geen baan?
Ga aan de slag met de Startersbeurs Amsterdam.
Elke maand salaris op je rekening én relevante
werkervaring.
■
■
■
■

32 uur per week
Minimaal € 500 per maand
Maximaal 6 maanden
Bij een werkgever naar jouw keuze

Voor meer informatie en de voorwaarden:

www.startersbeurs.nu/amsterdam

ReVeLinHo HameL (23) aRTiesTennaam Mad Rev
HiT ‘The Daily Dosis’
‘Eerste kerstdag vier ik met mijn familie in
Amsterdam. Ik ga naar mijn moeder, waar mijn
broertje, oma, ooms en tantes en neefjes en nichtjes ook komen. We zijn dan met een stuk of negen
man. Mijn oma maakt soep, pindasoep. En ook
een soort van Surinaamse cake, bojo. Die is heel
zoet met veel suiker en kaneel, erg lekker. Nee, zelf
help ik niet mee met koken – het eten wordt altijd

voor mij klaargemaakt. Ik zie mijn familie vaak
op feestdagen. Het is erg gezellig; we praten over
alledaagse dingen, van onze hobby’s tot dingen die
in het nieuws zijn. Kerst vind ik zeker belangrijk.
Voor mij betekent het een leuke tijd hebben met
de mensen om wie ik geef. Dat klinkt misschien
een beetje cliché, maar zo ervaar ik het wel echt.
Op tweede kerstdag ben ik overdag vaak nog bij

mijn moeder, maar later ga ik gewoon naar huis of
naar een vriend. Sentwali zie ik ook wel als mijn
familie, als een soort van broertje. Samen maken
we muziek; hij doet de beats, ik doe de raps.’ yyy
tekst Mina Etemad / foto Bram Belloni
Revelinho (r) met zijn producent/‘broertje’ Sentwali
Dorst alias Nyame
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et is het enige moment dat ze het
over huilen heeft. Stephanie-Joy
Eerhart heeft net drie kwartier
verteld over de talloze tehuizen
waar ze haar jeugd doorbracht, de plekken op
straat waar ze sliep en hoeveel gram methadon
ze gemiddeld per dag gebruikte. Maar als het
gaat over die ene dag valt ze even stil. Drie dagen voor haar opleiding maatschappelijk werk
& dienstverlening van start ging kreeg ze het
verlossende bericht. Ze was geslaagd voor haar
21+-examen en mocht beginnen. Stephanie-Joy
Eerhart moet nog altijd slikken als ze aan dat
moment terugdenkt. ‘Ik heb me op de grond
laten vallen, moest huilen, heb God gedankt.
My goodness, wat was ik blij. Ik was binnen op
het hbo.’
Stephanie-Joy (29) kent de weg op het Jan Bommerhuis goed. Op zoek naar een rustige plek
om te praten trekt ze zonder schroom lokalen
open. ‘Hier zit meestal niemand,’ weet ze. Meer
dan drie jaar loopt Stephanie-Joy inmiddels op
de HvA rond. Nog anderhalf te gaan, dan heeft
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ze haar diploma. Ze herinnert zich haar eerste
dag op de hogeschool nog goed. ‘We moesten
als opdracht in een rijtje gaan staan, op basis
van hoe lang je niet in de schoolbanken had
gezeten. Ik stond ineens in het groepje van
langer dan tien jaar. Ik was 25, maar stond tussen allemaal veel oudere mensen. Dat was wel
confronterend. My goodness, dacht ik: ik ben er

‘De straat was er altijd.
Niemand kon zeggen:
ga er vanaf’
al tien jaar uit. En ik ga weer terug naar school!’
Over de tien jaar dat ze níet in de schoolbanken zat schreef Stephanie twee boeken. Haar
levensverhaal gaat over jeugdinstellingen,
psychische problemen en drugsverslaving.
Op haar veertiende werd de Haarlemse uit
huis geplaatst. Een auto-ongeluk dat haar op
zesjarige leeftijd gehandicapt maakte en een

door een oorontsteking opgelopen gehoorbeschadiging deden haar kindertijd geen goed.
‘Daarmee leren omgaan was voor mij en het
hele gezin ontzettend moeilijk,’ vertelt ze. Ze
kreeg een eetprobleem, kampte met zware
stemmingswisselingen en begon zichzelf te
verminken. Nadat ze weg was gelopen en met
zelfmoord had gedreigd, was de maat vol. Een
lange weg door jeugdinstellingen begon. ‘Ik
was zo bleu als ik weet niet wat, had zelfs nog
nooit gerookt,’ vertelt Stephanie-Joy. ‘Maar als
je steeds wisselt van instelling, kom je in aanraking met mensen die niet zo bleu zijn. Of die
verslaafde ouders hebben. Dat is allemaal heel
interessant in je puberjaren.’ Op haar zestiende
begon ze met blowen, op haar zeventiende
met cocaïne. Als gevolg daarvan werd ze uit
haar jeugdinstelling gezet en kwam ze in de
daklozenopvang terecht. Om niet veel later
helemaal op straat te belanden. ‘Hulpverleners
probeerden me toen nog wel te helpen,’ vertelt
ze. ‘Maar ik was al verhard, ik raakte meteen
aan de straat gehecht.’

die in de problemen zitten is achttien worden
een kantelpunt, legt ze uit. In plaats van een
feestje, betekent het voor hen vooral dat de
ondersteuning en begeleiding van jeugdzorg in
één klap wegvallen. ‘Terwijl dat op dat moment
vaak ontzettend hard nodig is om de jongeren
op het juiste pad te houden,’ aldus Masuger. En:
‘Eenmaal op straat is het lastig terugkeren in
de samenleving. En al helemaal in de normale
onderwijsstructuur.’
Haar eerste dag op straat verliep zoals ze daarna
constant zouden verlopen, vertelt StephanieJoy. ‘Je gaat eerst in de coffeeshop zitten. Het
wordt later en later en dan sluit de tent. Dan
ga je samen met een vriend naar Zandvoort
lopen. Speed gebruiken, daar ergens proberen
te slapen. En de volgende dag weer naar een
coffeeshop en misschien eens bij een vriend
slapen.’ Er waren momenten dat Stephanie-Joy

‘Je voelt niets meer.
Zo kun je je staande
houden’

In heel Nederland leven op dit moment circa
negenduizend jongeren tussen de achttien en
de drieëntwintig jaar zonder vaste woon- of
verblijfplaats. Het is een verborgen probleem,
vertelt Hella Masuger, directeur van Stichting
Zwerfjongeren Nederland (SZN). Dit jaar ontvouwde die stichting samen met andere partijen

het programma ‘Van de Straat’, een plan van
aanpak dat voor een doorbraak moet zorgen
bij de hardnekkige problemen waar dak- en
thuisloze jongeren in Nederland mee kampen.
Zorg, onderwijs, schulden, sociaal netwerk en
wonen zijn de speerpunten. Als Masuger het
probleem beschrijft, heeft ze het voortdurend
over achttienmin en achttienplus. Voor jongeren

een kamer had, of een tijdje in een opvangtehuis
verbleef. Maar de straat heeft ook een enorme
aantrekkingskracht, legt ze uit. ‘Ik was steeds
elke veilige plek kwijtgeraakt. De straat was er
altijd. Niemand kon zeggen: ga er vanaf. Het
was de bodem van de put, dus je hebt niks te
verliezen. En de mentaliteit is er zo hard dat je
geen ruimte kunt maken voor emoties. Je voelt
niets meer. Zo kun je je staande houden.’ Ze vertelt het haast geroutineerd. De dynamiek van de
straat weet ze feilloos te analyseren. ‘Vrienden’
zijn er bijvoorbeeld gigantisch belangrijk, legt ze
uit. ‘Mensen die voor je opkomen of je geld geven voor drugs: dat zijn allemaal je vrienden. En
je beschouwt het als de geweldigste, diepgaandste vriendschap die je kunt hebben. Als jij doodziek bent omdat je methadon nodig hebt en een
vriend gaat de straat op en zorgt dat je dat krijgt:
dan is dat voor jou het hoogst haalbare wat-ie
kan doen om vriendschap te tonen.’
banKsuRFeRs
Niet alle jongeren zonder vaste woon- of
verblijfplaats slapen elke nacht op straat,
vertelt Masuger van SZN. Ze gebruikt de term
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banksurfers: jongeren die bij verschillende
vrienden constant van bank naar bank hoppen.
Tegelijkertijd willen veel wel degelijk aan een
opleiding beginnen. Onderwijs is dan ook een
van de speerpunten in de nieuwe aanpak om
jongeren een perspectief te geven. ‘Het kan een
eerste vorm van structuur zijn,’ legt Masuger uit.
‘En als het ze lukt, geeft het jongeren hernieuwd
zelfvertrouwen.’ Maar het is ook verschrikkelijk moeilijk, benadrukt ze. Zelfs als ze op
een gegeven moment een vaste plek hebben
om te wonen, kampen ze vaak nog steeds met
torenhoge schulden. Precieze cijfers zijn er niet,
maar vrijwel alle jongeren in de daklozenzorg
hebben zo’n schuld. En pas als die helemaal is
afbetaald, kan er studiefinanciering worden
aangevraagd. Waardoor de jongeren in een
uitzichtloze situatie terechtkomen: zonder stufi
geen studie, zonder studie geen goede baan,
zonder goede baan geen geld. Daarom is het een
prioriteit van SZN om te zorgen dat schuldhulp
kan worden gecombineerd met het volgen van
een opleiding. In de provincies Friesland en
Groningen hoopt Van de Straat binnenkort met
een pilot ‘Onderwijs op maat’ te starten. Zolang
jongeren binnen het onderwijs blijven, worden
dan bijvoorbeeld de voorwaarden voor het
aflossen verzacht.
Schulden zijn niet het enige probleem. Stephanie-Joy had ze niet eens. Maar, legt ze uit: de
straat betekent ook een fantastische vrijheid. En
is daarmee verschrikkelijk moeilijk te verlaten.
Op haar 21e ging haar verslaving van kwaad tot
erger. Op een gegeven moment zat ze dagelijks op 80 milligram methadon. ‘Dat is heel
veel,’ zegt ze droog. Doodziek werd ze op een
gegeven moment opgenomen in de ziekenboeg
van het Leger des Heils. Daar stroomde ze door
naar een eigen kamer. Het was in die kamer,
dat ze op een dag op bed zat en een uitzending
van Oprah Winfrey zag. ‘Die huisdokter, Oz,
vertelde daar dat je hersenen doorgroeien tot
je 24e. Shit, dacht ik. Dat betekent dat mijn
hersenen volgroeien onder opiaat. Ik was 23 en
alles waarvan ik had gehoopt dat ik het zou hebben – huisje, boompje, beestje – had ik niet. Het
is nu of nooit, dacht ik. Anders blijf ik hangen
in dit wereldje. Dat wereldje vond ik geweldig.
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Maar uiteindelijk had ik toch een andere visie
voor de toekomst.’
Ze kickte af. En deze keer definitief. Het boek
dat ze er in 2009 over schreef, Pappie’s kleine
meid slaapt op straat, werd een bestseller.
Ondertussen slaagde ze erin op zichzelf te gaan
wonen en in de avonduren een vooropleiding
te volgen om het 21+examen te halen. Tegenwoordig werkt ze naast haar HvA-opleiding ook
parttime bij het Leger des Heils. ‘Iedereen zei
altijd: je kunt toch gewoon ervaringsdeskundige
worden?’ snuift ze. ‘Maar daar heb ik zo’n hekel
aan. De ervaring mag een toevoeging zijn: ik
wilde theoretische kennis. En de afgelopen jaren
heb ik zoveel geleerd. Over hoe hersenen in

‘Vrijwel alle jongeren in
de daklozenzorg hebben
torenhoge schulden’
elkaar zitten, of hoe je in gesprek moet gaan met
een zorgmijder. Als ik in de praktijk loop, maar
op bepaalde dingen uit de theorie kan bouwen:
dat vind ik schitterend.’
sTRuCTuuR
Een succesverhaal, noemt ze haar eigen geschiedenis niet zonder enige trots. Haar gemiddelde
cijfer is niet lager dan een 8. Maar ook voor
minder begaafde zwerfjongeren moet het volgen
van een opleiding mogelijk worden, vindt Hella
Masuger. De ROC’s waar de stichting aanklopt,
verwijzen echter vaak naar de enorme hoeveelheid kwaliteitsnormen en het verplichte aantal
contacturen, waardoor ze de jongeren vaak niet
kunnen behouden. ‘Terwijl je volgens ons misschien ook wel een aantrekkelijker, alternatief
onderwijsprogramma voor deze groep kunt
bedenken,’ vertelt Masuger. ‘Het is al heel wat
om je staande te houden binnen de structuur en
de netwerken die een schoolomgeving bieden.
En ze halen er zelfvertrouwen uit om hun
leven weer daadwerkelijk op de rails te krijgen.
Daarna kunnen ze wellicht doorstromen naar
een echte opleiding. ’

Heerlijk, vond Stephanie-Joy het in de avonduren cursussen te volgen voor het 21+-examen.
‘Ik had weer wat te doen. En ik bleek ook heel
goed te kunnen leren.’ Toch is de moeilijkste
stap voor de jongeren volgens haar precies dat:
überhaupt iets gaan doen. ‘Ze doen geen moer.
Ze hangen de hele dag maar in de coffeeshop.
Ze moeten iets gewoons ondernemen, iets met
structuur: een cursus, of een bijbaantje als afwasser. Maar het is altijd: moe, moe, moe. Leven
op straat betekent altijd moe.’ Ze beaamt dat
het belangrijkste is de jongeren de school binnen te halen. ‘Eigenlijk moet het kant en klaar
voorbereid zijn. Gewoon: hier heb je je rugtas,

hier twee boeken. Maandag word je op school
verwacht. Je moet tegen dit soort jongeren niet
zeggen: laten we samen eens gaan kijken of je
dit kunt. Ze weten toch al zeker dat ze het niet
meer kunnen. Zodra je naar school gaat heb je
een structuur, buiten het straatleven. En pas dan
kun je gaan werken aan alle dingen die boven
water komen waardoor ze beschadigd zijn.’
Sinds de presentatie van haar tweede boek heeft
Stephanie-Joy het razend druk. School, werken,
interviews geven. Onlangs vertelde ze haar
verhaal bij Jeroen Pauw. ‘Af en toe word ik wel
moe van mezelf,’ verzucht ze. Maar, vervolgt ze
resoluut: het dient een hoger doel. ‘Ik kan hier

wel gaan zitten klagen, maar daar schieten we
niks mee op. Je bepaalt zelf om met je verhaal de

‘Het is nu of nooit, dacht
ik. Anders blijf ik hangen
in dit wereldje’
openbaarheid in te gaan en dan weet je dat dit
komt.’ Ze hoopt op aandacht, voor zwerfjongeren, dakloosheid, drugsverslaving. ‘Dat mensen
boos worden en denken: potverdorie, waarom

gebeurt dit in Nederland? Waarom hebben we
niet meer opvangplekken? En dat ze begrijpen
dat het niet die vervelende crimineel is van twee
straten verderop, maar die arme jongen die door
zijn ouders in de steek is gelaten en op zeventienjarige leeftijd op straat voor zichzelf moest
zorgen.’ Zelf ziet ze de toekomst rooskleurig in.
Werken bij het Leger des Heils. Maar ook: veel
reizen, naar verre streken. Ze grinnikt. ‘Ja hé:
ik ben drugsverslaafd geweest. Er moet wel een
beetje een kick in het leven blijven.’ yyy
Onlangs verscheen Stephanie-Joy’s tweede boek
Littekens van de straat bij Just Publishers.
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(ingezonden mededeling)

SLACHTING
VAN DE
GEESTESWETENSCHAPPEN
Ingrijpende hervormingen zijn aangekondigd voor de
Faculteit Geesteswetenschappen. Binnen slechts twee
maanden moet er een grote slachting plaatsvinden.
Tijd om hier iets van te zeggen is er niet; studenten en
docenten worden zowel monddood als hersendood
gemaakt.

HUMANITIESRALLY.COM
#FGWSLACHTING

Rally!

Humanities,
Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden

massiH HuTaK (22)
HiT ‘Beroepsgeheim’ (met Maikal X, Rosco, Hef en DJ Jane Doe)
‘Op mijn zesde ben ik vanuit Afghanistan naar
hier gekomen. Sindsdien heb ik kerst altijd een
bijzondere tijd gevonden. Mijn volledige voornaam is Issa Massih, wat Jezus de Messias betekent. Ik dacht vroeger: dit is het feest van die
beroemde meneer naar wie ik vernoemd ben.
Op eerste kerstdag ben ik bij mijn broer. Hij
is verloofd met een Surinaamse en we krijgen
daar altijd veel lekker eten. Tweede kerstdag

breng ik door met Surinaamse vrienden, die ik
ook als familie beschouw. Mijn echte familie
woont over de hele wereld verspreid, waardoor
bij ons vooral het gezin belangrijk was. Door
de asielprocedure die mijn vader met zijn drie
zoons moest doorlopen zijn we heel hecht. Ik
beschouw ons haast als vier broers. Maar dat
ik muzikant ben vindt mijn vader moeilijk te
accepteren. Ook dat ik als leraar Nederlands

werk: hij zag me liever in een ‘echte’ baan. Mijn
oudste broer begon ooit met rappen en leerde
mij hoe je coupletten opbouwt, wat rijm is. Ik
ben hem daar eeuwig dankbaar voor. Van mijn
andere broer leerde ik de kneepjes van het
beats maken. Volgend jaar komt hopelijk mijn
nieuwe plaat Noord Gestoord uit. Daarvan durf
ik voor het eerst te zeggen dat het echt goed is.’
yyy tekst Clara van de Wiel / foto Bas Uterwijk
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eeRsTe KeR
sTDaG
Typhoon: Don
ald Byrd - ‘Cris
to Redentor’
Gewoon luistere
n… niets zeggen
. Gewoon
luisteren.
Daniël Romm
ens: Mahalia
Jackson ‘In the Upper
Room’
Te vroeg wakke
r worden en da
n maar besluite
om het ontbijt
n
te maken voor
de
rest van de
familie. Deze go
spel is ideaal vo
or dit moment,
vooral omdat er
een koortje met
lage stemmen
in zit, waardoo
r ik met
mijn ochtend-ba
riton
aardig mee kan
hummen. Niet te ha
rd, want
de rest ligt nog
te pitten.

KeRsTDineR
ineR
Typhoon: Amy Winehouse ‘Me & Mr. Jones’
Het album Back to Black past perfect bij
de kerstmelancholiek en muzikaal komen
generaties bij elkaar: pa en ma blij, zelfs opa
en oma. De ontspannen soul is de witte vlag,
hoognodig als de vraag ‘Wordt het niet eens
tijd om wat verantwoordelijkheden te nemen?’ over tafel jouw kant op wordt gegooid.
Tekstueel anticipeert dit nummer daar perfect
op, al in de eerste zin: ‘What kind of fuckery is
this?’ Gewoon slikken en wegspoelen met een
extra slok wijn.
mirna van Dijk: Caesar ‘Hang Myself From The Tree’
Heerlijk cynische tegenhanger van de zoetgevooisde ‘Chestnuts Roasting On An Open
Fire’; alle oneindige liefde en warmte die er in
liedjes zijn maar niet in de echte wereld. Van
opgelegde gezelligheid word je vanzelf recalcitrant. Maar stiekem word ik toch blij als we
aanschuiven bij kaarslicht, mijn vader een fles
witte bourgogne opentrekt en mijn moeder
het voorgerecht serveert. ‘Have Yourself a
Merry Little Christmas’ – ben ik er toch
weer ingetuind.

TWeeDe KeRsTDaG
Typhoon: Ray Charles ‘Mess Around’
Wakker worden met een lich
te hoofdpijn,
realiseren dat je een halve dag
vrij bent voordat je weer naar het volgen
de kerstdiner gaat.
Je hebt beloofd voor het ont
bijt te zorgen.
No worries. Hoewel kerst iets
beladens kan
hebben, is het ook erg mooi
en fijn dat je het
met familie kan vieren.
Je draait je nog één keer om
en ziet je lief
naast je. Je lacht, herinnert
je de ‘messin’
around’ van vannacht. Ho
pen dat de familie
jullie niet heeft gehoord... Da
nsend de keuken in. Shake shake shake it!
Yannick Fritschy:
André Hazes –
‘Eenzame kerst’
Tweede Kerstdag is
traditioneel het moment dat de familie
wordt ingeruild voor
de schoonfamilie.
Tenzij je schoonouders gee
n
kinderen konden krijgen: dan
rest een eenzame kerst in eigen huis, dat
op die momenten aanvoelt als de gevangeni
s waarin Hazes
zich in zijn eerste hit bevind
t.
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