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Mannen, vrouwen en
leedconcurrentie
ziet Yvonne Woudenberg

Professor Van Creveld heeft naam
gemaakt op het gebied van krijgs-
kunde, maar van ‘the battle of the
sexes’ heeft hij weinig kaas gege-
ten. In nrc.next (19 oktober) voert
hij mythologische figuren en
personen uit religieuze boeken
ten tonele om zijn zienswijze te
bekrachtigen. Dat getuigt van
weinig wetenschappelijke
onderbouwing .

Om te stellen dat prostaat-
kanker waarschijnlijk nog iets
dodelijker is dan borstkanker
klinkt weinig ‘evidence based’ en
riekt naar leedconcurrentie. De
hoogleraar vergeet dat decennia
lang uitsluitend medicijnonder-
zoek werd gedaan bij mannen,
omdat de hormonale wisselingen
bij vrouwen als verstorende factor
werd gezien bij het zoeken naar
een nieuw geneesmiddel.

En dan de klaagzang dat man-
nen ‘altijd moesten betalen voor
het recht op trouwen, terwijl
vrouwen dat niet deden’ aange-
vuld met het verwijt dat ‘de wet
mannen altijd heeft verplicht om
hun vrouwen te verzorgen, maar
nooit andersom’. Ik denk dat mijn
oma met liefde haar aanrecht en
de zorg voor elf kinderen had in-
geruild voor een betaalde baan,
maar haar religieuze plicht was
om kinderen te baren en haar man
te dienen. Mijn moeder wilde
graag doorwerken maar moest in
1965 stoppen bij een bank toen ze
drie maanden zwanger was.

Het zou professor Van Creveld
sieren om daarover een historisch
perspectief te schrijven. Ik zal de
laatste zijn die de tekortkomingen
van mijn eigen sekse niet onder-
kent. Maar, professor, ik zeg het u
met mijn meest zoetgevooisde
stem: ‘Dank u wel dat u mij be-
schermt wanneer nodig, maar we
are here to stay. Get used to it.’

De pot verwijt de ketel
schrijft Theo Verschuren uit Malden

Het is misschien terecht om Poe-
tin een homohater te noemen en
zijn wetgeving op dit gebied te
veroordelen. Maar wie zijn wij,
Nederlanders, dat we dit denken
te mogen doen, terwijl we zelf een
besmeurd verleden hebben dat
stilletjes in de doofpot wordt ge-
houden. Lees het boek De Laatste
Stomme Zondaar van auteur Peter
Daanen maar eens en ontdek hoe
wij in de achttiende eeuw in ons
land een ware slachting onder
homoseksuele mannen hebben
aangericht. Dit verhaal zou een
vast onderdeel van de lesstof op
middelbare scholen moeten zijn,
want het maakt meer duidelijk
dan alle vage maatschappijleerles-
jes over dit onderwerp.

H
eeft Egypte een geliefde nieuwe sterke
man, verliest het nationale voetbalelftal
van Ghana! Met 6-1 maar liefst. Dat is
geen nederlaag, dat is een nationale
ramp. Wel eens in Egypte geweest als
het nationale elftal speelt? In alle cafés

zit iedereen op elkaar gepakt en gebiologeerd voor de
buis. De hele buurt houdt de adem in bij gevaar voor
eigen doel. Een ramp dus.

De kans is zo goed als verkeken dat Egypte zich kwali-
ficeert voor het WK in Brazilië. Half november volgt nog
de tweede wedstrijd tegen Ghana in hun play-off voor
Brazilië. Maar we kunnen allemaal rekenen.

Het is niet zo dat Egypte zomaar een vijfde-klasse-
onderbond-team heeft. Het won in 2006, 2008 en 2010 de
Afrika Cup. Des te erger dus dat het vorige week met
dergelijke cijfers verloor van Ghana, laten we zeggen: niet
bepaald het Brazilië van Afrika.

Dat komt ervan als de ster van de ploeg, Mohammed
Abu Trika, een openlijke fan is van de nu verdoemde
Moslimbroederschap, zeggen de aanhangers van sterke
man generaal Abdul Fattah al-Sisi en diens staatsgreep

van drie maanden geleden.
Die zijn ver in de meerder-
heid, dus Abu Trika heeft
meteen zijn conclusies
getrokken en voor het nati-
onale team bedankt. Het
zou me niet verbazen als hij
ook ondergedoken is, of
naar het buitenland ver-
trokken. Aanhangers van

de Broederschap roepen weer dat de coupplegers niet al-
leen de revolutie, maar ook het voetbal hebben verpest.
Maar ja, hun druiven zijn zuur. Het neutraalst nog was de
analyse dat zwarte magie was toegepast.

Hoe dan ook, de Amerikaanse coach Bob Bradley is nu
voor beide zijden een spion die moet worden vervolgd.
Het was al een wonder dat hij nog als coach werd getole-
reerd. Sisi’s aanhang en de Broederschap zijn het maar
over één ding eens: dat buitenlanders, Amerikanen voor-
op, verantwoordelijk zijn voor alles wat niet goed loopt in
het land. Hoe dat moet als toeristen ooit terugkeren naar
dit xenofobe Egypte, is mij niet duidelijk.

„Sorry lieve mede-Egyptenaren, we zijn al een hele tijd
de grootste losers”, schreef blogger Zeinobia vorige week.
En ze heeft gelijk, ben ik bang.

Niet zozeer omdat Egypte het onderspit dolf tegen
Ghana. (Speelde het Nederlands elftal kortgeleden niet
gelijk tegen Estland? Zijn wij losers?) Maar omdat Muba-
rak weer is opgestaan in de gedaante van Sisi, die in
chocolaatjes met zijn beeltenis wordt geëerd.

Geen probleem dat Moslimbroeders nog harder wor-
den vervolgd dan onder Mubarak gebeurde en alle critici
als verraders worden bestempeld. De media zingen col-
lectief Sisi’s lof en een campagne is gelanceerd om de
generaal, de Leeuw van het Egyptische Leger, ertoe te be-
wegen zich kandidaat te stellen voor het presidentschap.

Het is in Gods hand, zei hij bescheiden. Ja, de contra-
revolutie is geheel geslaagd in Egypte, dát is de ramp.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plek
iedere dinsdag de feiten van de hypes.

Carolien Roelants
Voetbal als

politieke ramp

Schrijven met
je hart, je pen

Alma Mathijsen geeft een schrijfworkshop op Aruba.
De non gebruikt brave woorden, de hosselaar volgt zijn
gevoel niet. En de mooiste zinnen ontstaan door fouten.

I
k voel me saai.

Ik lees de zin nogmaals.
Ik voel me saai.
Een maand lang geef ik een
schrijfworkshop op Aruba. Elke
doordeweekse avond komen

twaalf Arubanen vanuit alle hoeken van
het eiland, dat zo groot is als Texel, naar
de Ateliers ’89 in Oranjestad om hun
schrijfwerk te verbeteren. In de les
zitten, onder andere, een docent Papia-
mento, een non, een arts, een leerling van
de middelbare school, een vertaler, een
gepensioneerde en een kunstenaar.
Iedereen komt om andere redenen.
Slechts twee mensen noemen exact de-
zelfde reden. De non en de leerling van
achttien jaar oud haten het allebei om te
luieren.

„Ik wil altijd iets doen”, zegt zuster
Rebecca. Darwin knikt hevig: „Ik haat
het om stil te zitten. Ik wil geen schrijver
worden, ik wil modeontwerper worden.
Om goed te worden in een ding, moet ik
eerst zoveel mogelijk in me opnemen.”

Darwin heeft een paars shirt aan en
een kanten strik om de kraag geknoopt,
hij ziet er verzorgd uit. Achttien jaar
geleden heeft zijn moeder hem zo ge-
noemd omdat ze dat een mooie naam
vond. Niet omdat ze bijzonder geloofde
in de evolutietheorie, gewoon, omdat het
goed klonk. Misschien zouden we in
Nederland ook wat minder heilig moe-
ten omgaan met onze babyna-
men. De man die de Ateliers ’89
runt heet Elvis Lopez.

Ik voel me saai is een zin van
Darwin. Ik heb de klas gevraagd
een stuk te schrijven over de
eerste herinnering. Darwin
heeft geschreven over het bedje
waar hij in lag als peuter.
„Wat bedoel je met die zin?”,
vraag ik.
„Hoe bedoelt u? Is die fout? Ik
maak veel fouten in het Neder-
l a n d s. ”

De jonge generatie op Aruba spreekt
beter Engels dan Nederlands. De zin is
niet fout, integendeel. Maar een Neder-
lander zou zeggen ‘ik verveel me’ en dat
was ook wat Darwin probeerde op te
schrijven. Dat blijkt als hij de zin naar
het Engels vertaalt. „I’m bored, wilde ik
zeggen.”

De zin brengt iets nieuws met zich
mee. ‘Ik verveel me’ klinkt zo individu-
eel en zeurderig. Alsof het niet het pro-
bleem is van de persoon die de verveling
ondergaat, maar een beklag richting de
rest van de wereld die het moet oplossen.
‘Ik verveel me’ betekent eigenlijk: ik vind
alles saai en ik ga het zelf niet oplossen.
Door te zeggen dat ik me saai voel, maak
ik het weer mijn eigen zaak. Treffend.

Ik leg uit aan Darwin dat de zin niet
verkeerd is – juist níet – en dat mooie taal
vaak ontstaat door fouten. Dat hij dat
moet leren herkennen.

Drie talen in één zin

In de pauze praat niemand Nederlands,
en hoor ik louter Papiaments. Dat is de
taal die iedereen met elkaar spreekt. Elke
Arubaan spreekt Papiamento, Neder-
lands, Engels en soms ook nog Spaans.
Moeiteloos springen ze van de ene naar
de andere taal, af en toe spreken ze wel
drie talen in één zin. „Nee, love, ik hoef
geen cola, danki.”

Met een plastic bekertje ijsklonten
loop ik alvast terug naar het klaslokaal
waar geen airconditioning is. Ik ben niet
gewend aan hitte en september is de
heetste maand op Aruba. Bij mij rolt
zweet van mijn rug naar bilnaad om aan
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Moslimbroeders in Egypte
worden nu nog harder

vervolgd dan onder
Mubarak gebeurde en alle

critici zijn opeens ‘verraders’

ik@nrc.nl //

Van: Mariëlle Bonke-Jansen

Onderwerp: Sa m e n l ev i n g s vo r m e n

Afgelopen weekend is het lustrumfeest van mijn
oude hockeyclub en we komen met het team
waarmee we destijds in de hoofdklasse speelden
bij elkaar. Zoals het bij een reünie gaat, worden alle
relaties onder de loep genomen. De keepster is pas
gescheiden, onze oude coach van inmiddels 85 jaar
heeft sinds kort een nieuwe vriendin, een ander
heeft een nieuwe lesbische verhouding én een
kindje. De meest bijzondere is wel van mijn team-
genote die vertelt dat haar langdurige verhouding
met een Fransman dramatisch geëindigd is, en dat
ze onlangs getrouwd is, maar wel haar eigen ap-
partement heeft aangehouden. Ze hebben gekozen
voor een HOLA: een Huwelijk Op Loop Afstand.

■ Brieven en opiniestukken
kun je sturen naar
d e n ke n @ n r c . n l .
Vermeld naam, adres, tele-
foonnummer en, indien van
toepassing, titels en functies.

Alma Mathijsen (29)
is schrijver en beeldend
kunstenaar. In 2011
verscheen haar debuut-
roman Alles is Carmen.

IILLUSTRATIE WENDY PANDERS

het einde van de les een klein plasje
achter te laten op mijn stoel.

De leerlingen druppelen één voor één
binnen; ik snap niet hoe hun gezichten
zo mat kunnen blijven, geen spoor van
zweet. We beginnen met het stuk van
Zuster Rebecca, ik schat haar ergens in de

vijftig. Om haar nek hangt een
groot kruis dat rust op haar
borst. Ze spreekt zacht, ze loopt
langzaam, in de pauze drinkt ze
water zonder ijs – in alles is ze
wat ik van een non verwacht,
behalve in haar schrijven. Haar
verhalen gaan over haar pastoor
en telkens belicht ze karakter-
trekken die niet passen bij

iemand die zich aan God heeft gewijd. Zo
schrijft ze dat hij wel honderd keer per
dag in de spiegel kijkt. Als ze haar stuk-
ken voorleest gniffelt ze zachtjes. Ze
beschrijft een wereld die ik niet ken. Een
wereld waar nonnen zich op de veranda
verzamelen om de dienst te bespreken en
waar vreemde sprongen worden geno-
men om mensen terug de kerk in te
drijven. De parochie had een dag georga-
niseerd voor jonge mensen die gratis
konden skydiven.

Ook schrijft ze over haar lappenpop
Bebe, die ze als kind mishandelde. Ik kan
zuster Rebecca niet zoveel leren. Haar
Nederlands is perfect, maar ze gebruikt
alleen brave woorden. Ze noemt haar
pastoor geen ijdele kwast en ze schrijft
niet dat ze haar pop uit elkaar rijt.

Commentaar van de hele klas

Wanneer zuster Rebecca praat is iedereen
muisstil, bij Rodell is dat iets anders. Als
hij iets voorleest wil hij meteen com-
mentaar, van de hele klas. Hij is hosse-
laar, doet van alles, zo zegt hij het zelf.
Hij maakt kunstwerken, schrijft blogs,
schildert muren voor wie maar betaalt,
werkt voor de overheid, is dj en vader van
een babyzoontje. Zijn werk schiet nu nog
alle kanten op, James Joyce aan de LSD.
Hij schreef over een verloederde straat in
Sint Nicolaas waar hij een hoer hand in
hand zag lopen met haar klant. Ik vraag
hem te vertellen hoe de straat eruit zag,
en dan begint die te leven. In de straat
hangt een bord waar in roze neon letters
staat ‘the honey zone’. De vrouw in zwart
glimmend ondergoed met daaroverheen
een gehaakt strak jurkje waar haar billen
gulzig onderuit steken, de man in ruim
zittend pak met vale stropdas.

Wanneer Rodell vertelt, wordt alles
beeldend. Dat zie je vaak bij mensen die
nog niet zoveel schrijfervaring hebben.
Wanneer ze woorden op papier zetten,
gaan ze ‘s ch r ij v e n ’. Ze maken vreemd
geconstrueerde zinnen die ze in het ech-
te leven nooit zouden gebruiken. Het is
te vergelijken met acteren, iedereen kan

normaal een glas oppakken en
daar een slok uitnemen. Maar
zodra het geacteerd moet wor-
den, gaat het mis. Dat is met
schrijven net zo. Ik probeer het
Rodell uit te leggen dat hij zijn
stem moet volgen.

Dat is waarvoor ik op Aruba
ben: om een paar mensen die
toch al schrijven hun eigen stem
te laten ontdekken. Om van een
non een klein laagje beleefdheid

af te schrapen, om Rodell schrijftaal af te
leren, om Darwin zijn eigen taal te laten
volgen. Ik blijf nog een paar weken op
Aruba, totdat ik al het water uit mijn sys-
teem heb gezweet en mijn leerlingen wat
heb overgebracht. En wanneer ik me saai
voel, dan ga ik naar het strand. Want dat
hebben ze hier ook. Hagelwit.

ZUSTER REBECCA:
‘IK VIND HET ERG

VERVELEND OM TE
LUIEREN – IK WIL

ALTIJD IETS DOEN’

RODELL:
’ALS IK WAT

VOORLEES, WIL IK
GRAAG METEEN

COMMENTAAR – VA N
DE HELE KLAS’

DAR WIN:
‘OM GOED TE
WORDEN IN EEN
DING, MOET IK
EERST ZOVEEL
MOGELIJK IN ME
OPNEMEN’
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