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HERMAN BRUSSELMANS: “Mijn uitgever 
wil niet dat ik mijn haar knip” ➤ 10

STUDENTEN IN ATHENE: “Docenten komen 
simpelweg niet opdagen” ➤ 14

HET NAZISME LEEFT: Golden Dawn is 
de derde partij van Griekenland ➤ 16
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OP Z’N GRIEKS
Dit nummer draait volledig om Athene. De 
redactie was daar een paar maanden geleden 
vijf volle dagen om te genieten van de stad, 
Griekenland, de mensen en het eten. Het 
was zo leuk, dat iemand van ons (*kuch* ik 
dus *kuch*) zichzelf besloot op te sluiten in 
de badkamer vlak voordat we vertrokken naar 
het vliegveld. Halsbrekende toeren moesten 
uitgehaald worden, want de deur wilde echt 
niet meer open. Via het raam naar buiten 
en via een ander raam naar binnen was de 
enige oplossing, zeker in verband met de tijd. 
We zaten op drie hoog en heel even was het 
spannend, maar gelukkig viel ik in de veilige 
armen van de andere redactieleden (bedankt 
jongens!). Dat was eigenlijk het enige wat er 
(bijna) misging deze redactiereis. We hebben 
schitterende dingen onderzocht, zoals een 
groep polytheïsten, de anarchistische wijk 
Exarchia en het Atheense studentenleven. 
We zijn als razende reporters te werk gegaan 
bij een demonstratie van de beruchte Golden 
Dawn-partij en later door een bezoek te 
brengen aan een vluchtelingenkamp even 
buiten Athene. Verder komen dit nummer de 
Atheense democratie en de supporterscultuur 
van voetbalclub Panathinaikos, waar we een 
wedstrijd keken vanuit het vak van de harde 
kern aan bod, én lees je waarom avocado’s 
voor heftige emoties zorgen. Je komt 
erachter welke Griekse filosoof het beste bij 
je past en waarom Athene met kunstwerken 
versierd is. Tot slot: Herman Brusselmans 
siert onze cover. Oplettende lezers zullen 
denken dat we ons niet lijken te kunnen 
onttrekken aan blanke oudere schrijvers 
met botte humor en hebben daar absoluut 
gelijk in. 

Edwin van Druten
Hoofdredacteur Geestdrift

IN DIT NUMMER
Test jezelf ➤ 5
Welke filosoof past het beste bij jou?
De stad is je canvas ➤ 6
Atheners nemen graffiti tamelijk serieus
Interview met Herman Brusselmans ➤ 10
Gesprek met beste beffer van Vlaanderen
Studeren in Athene ➤ 14
“We delen met ongeveer honderd man een ruimte.”
Golden Dawn➤ 16
“We gaan liever dood, dan dat we verliezen.”
De Parthenon Marbles ➤ 24
Dé trots van Griekenland is nog altijd in het bezit van de Britten
De dynamische democratie ➤ 26
Durf te experimenteren

OH MY GODS ➤ 6
De Olympische goden vinden aanbidders in een onopvallend Atheens pand, 
waar mensen weer geloven in Zeus en de zijnen. Ze doen zelfs aan rituelen.

DE ULTRAS VAN GATE 13 ➤ 19
Panathinaikos’ supportersvereniging Gate 13 is berucht en beroemd. 
We bezochten een wedstrijd temidden van de harde kern.
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RUBRIEKEN
Op wereldreis middels poëzie ➤ 3
poet sandal maker Stavros Melissinos
Docent als onderzoeker ➤ 4
Floris van den Eijnde is een zelfbewust mens
Wat kunst met je doet ➤ 13
Onzekerheid, angst en Beethoven
Wat komt er van alfa’s terecht ➤ 18
Suzanne Veldink is junior conservator bij het Rijksmuseum
Driftkop ➤ 21
“OMG, avocado is bae”
Lelijk Athene ➤ 28
En weer een spookstad

Verscholen tussen de koffiezaakjes in een hippe wijk in 
Athene zit een schoenmaker. Niet zomaar een, Stavros 
Melissinos is ook poëet. Naast Jezus-sandalen verkoopt 
hij zijn eigen gedichtenbundels. De poet sandal maker 
is een begrip voor Atheners, die hem liefkozend de 
‘ reïncarnatie van Socrates’ noemen.

Stavros’ vader Gheorgios begon de winkel negentig 
jaar geleden. Van poëzie was toen nog geen sprake, maar 
om klandizie zat de zaak niet verlegen. Ook de toen-
malige koningin van Griekenland bestelde een paar. Het 
bedrijf werd geërfd door Stavros, die tussen het stikken 
door gedichten schreef. De combinatie sloeg aan – zelfs 
The Beatles waren fan. 

De sandelenmaker dicht het liefst over vrijheid en 
democratie. Een gevaarlijk genre, dat wel: zijn ‘anti- 
fascistische lexicon’ is verboden in eigen land. Stavros’ 
poëzie reikt gelukkig tot ver buiten de Griekse grenzen. 
Zijn belangrijkste werk, The Rubaiyat, siert tegenwoordig 
de boekenplanken van Harvard en Oxford.

Inmiddels heeft ook Tripadvisor de dichtende schoen-
maker ontdekt. Op een doorsnee zaterdag lopen groepjes 
toeristen voortdurend het zaakje binnen. In de zware 
geur van onbewerkt leer wordt wat door gedichten-
bundels gebladerd en naar boekenruggen getuurd. Voor 
ieder is er wat wils, van erotische verzen en lyrische 
poëzie tot kindergedichten aan toe. 

I’m not just Cretan, Spartan, Athenian,  
Macedonian

All Greek, the whole of Greece in my chest  
I have enclosed

And whoever the Greeks divide  
‘tis my  ancestral duty

To strike them back with the lance of  
Eternal truth

OP WERELDREIS MIDDELS POËZIE

AAN DE GRIEKSE KUST ➤ 20
Drieduizend vluchtelingen verblijven in een kamp vlakbij Athene, 
uit kijkend over het water. Er wordt geroeid met de riemen die ze hebben, 
maar rooskleurig is het allerminst.

GRIEKSE ANARCHISME ➤ 22
Midden in Athene ligt een wijk genaamd Exarchia. De wijk is een broed-
plaats van innovatie en enthousiasme, maar geweld en brandstichting doen 
afbreuk aan de bestaansredenen.

Als student moet je kiezen: 
continu je neus in de 
boeken, of er tussenuit  
met je neus in de wind. 
Geestdrift combineert de 
twee en gaat op wereldreis 
door middel van poëzie. 
Deze editie: Athene. 

Door Lauren Antonides
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Kan u mij wat vertellen over het onderzoek 
waar u zich mee bezighoudt?
“Op het moment ben ik met drie projecten bezig. Ik 
doe een privé-onderzoek naar Attica, een stadje in de 
buurt van Athene dat lang erg belangrijk is geweest. 
Daarnaast ben ik in samenwerking met de Universiteit 
van Gent en enkele studenten bezig met veldwerk in 
Griekenland, specifiek in het plaatsje Thorikos, een 
belangrijk zilvermijnstadje. Ook werk ik met studenten 
aan de Utrechtse collectie van Oudheden.”

 
Wat maakt de Klassieke tijd nog altijd de 
moeite waard?
“Een mens die weet waar hij vandaan komt is een zelf-
bewuster mens; dat geldt voor de Klassieke tijd net zoals 
voor alle perioden in de geschiedenis. In de Oudheid 
zijn enkele fundamenten binnen de filosofie en kunst 
gelegd die zo vernieuwend zijn geweest dat ze tot op 
heden invloedrijk zijn.

In de Renaissance kwam grote interesse voor de klassieke 
filosofie, omdat hierin met dezelfde vragen werd gewor-
steld als die tijdens de Oudheid actueel werden. Wat is 
een mens? Hoe moet een staat ingericht worden? In de 
negentiende-eeuwse context van het imperialisme kwam 
hier een vraag bij: waarom zijn wij superieur? Antwoor-
den op deze vragen werden gevonden in de Klassieke 
filosofie. Deze eeuwen waarin over de Middeleeuwen 
heen teruggegrepen werd naar de Oudheid waren nu 
net de eeuwen waarin belangrijke instituten opgericht 
werden die onze samenleving tot op heden vormen.”

 
Athene heeft zo’n rijk verleden, maar heeft 
tegenwoordig te maken met grote problemen. 
Wat betekent dit voor historisch onderzoek 
in Griekenland?
“De huidige situatie van Athene is natuurlijk een 
groot probleem. Het is een moderne, lelijke stad in een 
schitterend landschap. Na haar bloeiperiode is Athene 
door de eeuwen heen  verschrompeld tot een klein en 

onbelangrijk staatje. In de achttiende eeuw werd ze 
wederopgebouwd, maar dit was eerder een ramp dan 
een zegen. Hier kwam nog eens bovenop dat de stad 
in de twintigste eeuw te maken kreeg met een enorme 
migratiestroom. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog 
was Griekenland namelijk in conflict met Turkije. Dit 
resulteerde uiteindelijk in de uitzetting van alle Turken 
uit Griekenland en vice versa. De migranten uit Turkije 
vestigden zich bijna allemaal in Athene en het relatief 
kleine stadje barstte uit haar voegen.

De economische crisis heeft ook een groot effect 
gehad op de onderzoekswereld. De salarissen van 
onderzoekers en docenten zijn gehalveerd en nergens 
worden nieuwe mensen aangenomen. Bij het project 
dat ik leid in Thorikos kunnen we bijna gratis de beste 
specialisten optrommelen. Zij zijn al blij met het kleine 
bedrag dat wij hun kunnen bieden en proberen natuur-
lijk ook zoveel mogelijk een gat in hun cv te voorkomen. 
Het is diep triest. Een hele generatie intellectuelen gaat 
verloren. Er worden geen nieuwe projecten opgestart 
en er wordt nauwelijks prospectieonderzoek gedaan 
voordat bouwprojecten van start gaan. 

De passie voor het vakgebied gaat gelukkig met de 
crisis niet verloren. Ondanks het gebrek aan financiële 
middelen doen de onderzoekers hun uiterste best om de 
opgravingen zo goed mogelijk voort te zetten.” 

“ATHENE, EEN LELIJKE 
STAD IN EEN SCHITTEREND 
LANDSCHAP”
Door Roos Barends

Foto: Sietske Arnoldus

Naam: Floris van den 
Eijnde
Departement: Geschiede
nis van de Oudheid en 
Antieke Cultuur 
Onderzoekinstituut voor 
Geschiedenis en Kunst
geschiedenis (OGK)

“Een mens die weet waar hij vandaan 
komt is een zelfbewuster mens”

DOCENT ALS ONDERZOEKER
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OH MY GODS
DE GRIEKEN GELOVEN WEER IN HUN 
OLYMPISCHE GODEN  

Als je de goede weg weet te 
vinden, bevindt het onderko-
men van de redactie zich op zo’n 
tien minuten lopen van dat van 
Labrys. Niets doet vermoeden dat 
hier naast alle taxicentrales van 
Athene een organisatie huist die 

‘de restauratie van de hellenistische 
polytheïstische religieuze traditie 
en het hellenistische wereldbeeld’ 
bekokstooft. Ook aan de ontvangst 
valt dat niet af te leiden. Een 
tiental volwassenen volgt Spaanse 
les terwijl twee anderen bezig zijn 

de klinische kamer te decoreren. 
“We hebben deze ruimte pas een 
paar maanden geleden in gebruik 
genomen” vertelt Vasilios Tsantilas 
als hij even later aanschuift. De 
grote, goedlachse Griek is een van 
de twaalf mensen die rond 2000 

Door Dirk Baart

Het stormt op de Akropolis en zo gek is dat niet. Op de plek waar ooit een beeld 
van de godin Athena stond staat nu een kraan in het Parthenon - of wat daarvan 
over is. Twee katten hebben de Erechteion-tempel geannexeerd en er is geen hond 
om Zeus en de zijnen te vereren. Ergens anders in Athene gebeurt dat wél. Eén 
procent van de Griekse bevolking (ruim elf miljoen mensen) is namelijk niet 
christelijk, islamitisch of atheïstisch. Die procent bevat naast hindoes, boeddhisten 
en joden ook hellenistische polytheïsten, Grieken die geloven in de Olympische 
goden. In Athene spreekt Geestdrift met Vasilios Tsantilas, een van de oprichters 
van de religieuze organisatie Labrys, én bezoekt de redactie een ritueel.
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besluit Labrys op te richten. Zijn 
religieuze reis begint bijna twintig 
jaar daarvoor, als hij in 1981 stopt 
met studeren. “Veel van mijn leef-
tijdsgenoten gingen na school naar 
de kerk, maar ik was niet geïnte-
resseerd in de strikte regels van het 
christendom,” vertelt hij. “Ik was 
agnost, maar geen atheïst.”

“Een religie is geen 
voetbalteam waar 
je zomaar zonder 
reden fan van 
kunt worden.”

Nadat hij gedurende de jaren 
negentig door Azië heeft gereisd 
en in aanraking is gekomen met 
het boeddhisme, ontdekt Vasi-
lios hoe de Griekse overheid het 
onderwijs over het oude Grieken-
land beheerst. Op veel plaatsen 
in Griekenland is het gek genoeg 
verboden oud-Grieks te leren en 
scholen laten ook de meerderheid 
van de Griekse mythen links liggen. 
“Dankzij het internet was al die 
kennis ineens vrij toegankelijk. 
Kort nadat ik was teruggekeerd in 
Griekenland sloot ik me aan bij een 
polytheïstische organisatie. Daar 
heb ik de mensen ontmoet met wie 
ik Labrys heb opgericht.” Die ge-
meenschap is gevestigd in Athene, 
al organiseert ze ook evenementen 
bij Zeustempel in Nemea en bij 
de berg Olympus, dat binnen de 
Griekse mythologie wordt gezien 
als het huis van de goden.

Het is volgens Vasilios lastig te 
zeggen of de aanhangers van Labrys 
en vergelijkbare organisaties écht 
in die goden geloven, ook omdat 
dat voor ieder lid anders ligt. “Het 
draait niet om een terugkeer naar 
vroeger. We doen dit niet alleen 
omdat we het willen, maar vooral 
omdat we geloven dat de dingen die 
onze voorouders deden nu nog een 
betekenis kunnen hebben voor ons.” 
Dat is de reden waarom Labrys niet 
doet aan proselitisme, de winning 
van zieltjes zoals Jehova’s getui-

gen dat doen. “Een religie is geen 
voetbalteam waar je zomaar zonder 
reden fan van kunt worden. Je moet 
begrijpen waarom je gelooft.” De 
basis van democratie, waardigheid 
en rechtvaardigheid is het belang-
rijkst, volgens Vasilios.

Wie die afgelopen jaren echter 
niet onder een steen gelegen heeft, 
ziet dat juist het geloof geregeld 
voor geschillen zorgt. Dat erkent 
ook Vasilios: “Als je een jood, een 
christen en een moslim bij elkaar in 
een kamer zet, komt daar ruzie van. 
Wij erkennen dat we min of meer 
in hetzelfde geloven als aanhangers 
van andere natuurgodsdiensten. We 
zien hen niet als vijanden, maar juist 
als vrienden.” Volgens Vasilios hoeft 
het woord ‘polytheïsme’ niet alleen 
in te houden dat je in twaalf goden 
gelooft, in plaats van een. Het bete-
kent ook dat de je accepteert dat je 
‘godheid’ op verschillende manieren 
kunt zien. Dat is met het oog op 
het menselijk milieu ook niet meer 
dan logisch, stelt Vasilios. “Som-
mige mensen wonen in de bergen, 
anderen op een eiland. Ze maken 
verschillende dingen mee en hebben 
daardoor andere behoeftes. Dat is 
een belangrijk verschil tussen ons en 
monotheïstische godsdiensten. Zij 
zeggen: ‘Dit is de waarheid, de rest 
is een leugen.”

De grootste monotheïstische 
godsdienst in Griekenland is het 
orthodox christendom, dat tot op de 
dag van vandaag de grondwettelijk 
vastgelegde staatsgodsdienst is en 
door middel van kritische mani-
festen het bestaan van organisaties 
als Labrys actief bestrijdt. Het zet 
 Vasilios zelf er zelfs toe aan zijn 
naam te veranderen. De mails die 
we uitwisselen voor onze ont-
moeting sluit hij steevast af met 
‘Cheiron’, de naam van een centaur 
(half-mens-half-paard) die belang-
rijk is binnen de Griekse mytholo-
gie. “Voornamen hebben vaak een 
christelijke achtergrond. Ik kan me 
daar niet mee identificeren en heb 
daarom een Griekse naam aangeno-
men. Toch heeft Vasilios vrienden 
in iedere religie. “Het maakt me 
geen reet uit in welke god je gelooft, 
zolang je mij maar met rust laat. 

De priesters zijn het probleem, 
niet de mensen zelf. In de meeste 
monotheïstische godsdiensten is de 
priester is de vertegenwoordiging 
van de god tegenover gemeenschap. 
Bij ons is het andersom: de priester 
vertegenwoordigt de gemeenschap 
tegenover de goden.”

Hoe dat precies in zijn werk 
gaat, ziet de redactie de volgende 
dag, als we op de Philopappos, een 
heuvel vlak naast de Akropolis, 
Labrys’ viering van de nieuwe maan 
bijwonen. We treffen de geloofsge-
meenschap aan op een open plek bij 
de grot waarin de Griekse filosoof 
Socrates gevangen gezeten heeft. Al 
snel verzamelen zich zo’n twintig 
mensen, gekleed in witte en rode 
truien en toga’s, rondom een rots-
formatie waarop een beeld van Zeus 
en bloemen uitgestald staan. Een 
voor een dragen de aanwezigen hun 
hymnes op. Sommigen gebruiken 
oud-Griekse teksten van Orpheus 
en Homerus, anderen hebben hun 
eigen tekst geschreven. Later gieten 
de betrokkenen wijn, olijfolie en 
honing over de rotsformatie, als 
dank aan de goden. “Mensen die 
geen alcohol drinken hoeven na-
tuurlijk geen wijn te offeren,” vertelt 
Vasilios. “Voor mijn part gebruik je 
sinaasappelsap.”

De man die gisteren nog Spaanse 
les gaf, roept nu met wijd gespreide 
armen Apollo aan, de god van de 
zon die prompt begint te schijnen. 
Moeten we in Nederland mis-
schien ook eens proberen. Voor 
men begint aan een uitgebreid 
banket van Griekse lekkernijen (wie 
niet uitkijkt heeft plots een nieuw 
glas wijn in zijn hand), draait de 
hele kring zich om zodat we zicht 
hebben op de Akropolis. Daar baadt 
de nagedachtenis aan Zeus en de 
zijnen in het licht. Van een storm is 
geen spoor meer. 

Foto: Elvi Kleyn

“Het maakt me geen reet 
uit in welke god je gelooft, 
zolang je mij maar met 
rust laat.”
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We hebben deze stad gevonden, ze heet Athene. Ver-
geet haar archeologische wonderen. De ware kunstschat 
van Athene vindt men niet op de Akropolis, maar op 
straat. Het lijkt wel alsof de burgemeester van Athene 
de lokale graffitikunstenaars in het oor gefluisterd heeft: 
“Athene kan wel wat kleur gebruiken. Kijk, die hele cri-
sis en al die werkloosheid en dan ook nog een grauwe en 
vervallen hoofdstad, daar gaan de koppies van hangen. 
Niet doorvertellen dat je dit van mij hebt maar eh: de 
stad is je canvas, leef je uit”.

Lopend door Athene is overal waar je kijkt graffiti. 
Niet louter onbenullige tags of boze ‘fuck the police’ of 
‘capitalism stinks’-achtige leuzen, maar ook hyperrealisti-
sche kunstwerken, surrealistische landschappen, gevatte 
abstracte cartoons, vrijwel altijd beladen met -surprise, 
surprise- een politieke boodschap.

De Atheners nemen hun straatkunst dan ook tamelijk 
serieus. De Athens School of Fine Arts biedt cursus-
sen in ‘street painting’ aan, er is een Athens Street Art 
Festival en sinds 2012 is er door  studenten van het 
department Conservation of Antiquities and Works 
of Art een collectief opgericht voor het conserveren 
van straatkunst: ST.a.co ( kort voor: Street Art Con-
servators) opgericht. Op hun facebook pagina lichten 
de leden ST.a.co toe wat volgens hen de kracht van 
straatkunst is: ‘Public wall paintings are accessible pieces of 
art that provoke, on some certain level, interaction between 
themselves and their audience. They dare to contradict 
everybody and not just the ordinary educated and cultivated 
art-friendly viewers.’

Door Elvi Kleyn

“Imagine a city where graffiti wasn’t 
illegal, a city where everybody could 
draw whatever they liked. Where 
every street was awash with a million 
colours and little phrases. Where 
standing at a bus stop was never 
boring. A city that felt like a party 
where everyone was invited, not just 
the estate agents and barons of big 
business. Imagine a city like that and 
stop leaning against the wall - it’s 
wet.”  – Banksy, Wall and Piece
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Brusselmans’ voorlaatste boek, 
De fouten, haalde de shortlist 
voor de Libris Literatuurprijs. “Ik 
vind daar niks van,” mompelt de 
schrijver. Een nieuw boek is allang 
uit, Guggenheimer koopt een neger, 
en de datum voor zijn volgende 
boek is ook al geprikt. In septem-
ber verschijnt Hij schreef te weinig 
boeken, een autobiografie waarin 
zijn vriendin een hoofdrol speelt. 
Nuchter verklaart hij zijn produc-
tiviteit. “Een roman van tweehon-
derd pagina’s kost ongeveer vier 
maanden, dus da’s twee in een jaar 
hè. Ik ben niet een schrijver die een 
zinnetje schrijft en er dan over gaat 
nadenken.” Terwijl hij zijn knokkels 
ritmisch op de tafel tikt: “Rock ’n 
roll, er moet een beat in zitten.”

Brusselmans is duidelijk niet het 
soort schrijver dat maandenlang 
wacht op inspiratie en zit te broe-
den op een meesterwerk. “Schrijven 
is een vak. Je moet het veel doen, er 
dag en nacht mee bezig zijn. Niet 
om de drie weken eens een gedicht 

of een verhaaltje. Je moet leren 
hoe het moet.” Na ruim 35 jaar in 
het vak is Brusselmans zich meer 
dan bewust van zijn manier van 
schrijven: “Ik ben een echte stillist, 
ik hecht meer belang aan hoe ik 
het schrijf, dan aan wat ik schrijf. 
Op een vlotte, leesbare, parodisti-
sche, cynische, satirische, ironische 
manier schrijf ik over deze tijd.” Op 
de vraag of hij ooit van plan is een 
zuiver serieuze roman te schrijven, 
kaatst hij terug: “Serieus, wat is seri-
eus? Waarom zou je het leven in de 
kunst op een serieuze manier gaan 
evoqueren. Is het leven serieus?” 
Verrast door deze plotselinge vraag 
schudden we ons hoofd. “Nee, bij 
mij ook niet.”

Deze cynische kijk op zowel het 
schrijverschap als het leven maakt 
Brusselmans een graag geziene gast 
bij televisieshows. Daarnaast zorgt 
de aanwezigheid van de zelfver-
klaarde ‘beste beffer van Vlaanderen’ 
in de studio haast altijd voor een 
sappig gesprek. Quotes over de kut, 
zijn kloten en tante Sonja, door wie 
hij ontmaagd zou zijn, zijn legio. 
Hij vindt er het zijne van: “Vaak 
stellen ze ook vragen in die richting 
hè. Omdat je ooit één keer eens iets 
seksueel getints gezegd hebt. Na-
tuurlijk heb ik altijd wel gelachen 
met seks, maar ik ben geen porno-
graaf. Seks is nog altijd een taboe 
bij veel mensen. Ook op televisie 
doet men er altijd besmuikt over: 
‘Wij durven het niet te zeggen, dus 
doe jij het maar.’ Dat rolletje ben ik 
wel gaan spelen.”

Overigens heeft Brusselmans 
dit rolletje en de vluchtigheid van 
tv wel gezien. “Ze moeten altijd 
een blik mensen opentrekken die 
de usual suspects zijn. Ondertussen 
redeneren de mensen volgens mij: 
daar is die Vlaming met z’n lange 
haren ook weer. Ik heb bijna in alle 
shows meerdere keren gezeten en ik 

heb het gehad.” Op vermoeide toon 
praat Brusselmans over zijn tv-op-
tredens, die aanvankelijk dienden 
als platform om over zijn boeken 
te praten, maar gaandeweg steeds 
verder daarvan verwijderd kwamen 
te staan. “Op den duur is het ook 
een verdienste, een onderdeel van je 
inkomsten.” Later voegt hij toe: “Te-
levisie, wat heeft dat te maken met 
mijn vak? Mijn vak is schrijven.”

En dat is wat er voor ‘de jonge 
oppergod onder de Vlaamse letteren’ 
nu nog écht toe doet. Brusselmans 
is inmiddels bijna zestig, heeft het 
gehad met de televisie en ook het 
oeverloze heen-en-weer gereis 
voor lezingen komt zijn neus uit. 
Het voelt voor hem steeds meer 
als een verplichting. Net zoals zijn 
karakteristieke lange manen allang 
geen uiting van rebellie meer zijn, 
maar van gehoorzaamheid. “Mijn 
uitgever wil niet dat ik het nu knip, 
vanwege de foto’s enzo. Zolang het 
proper gewassen is, is het wel oké.” 
Waar is rockster Herman gebleven? 
“Mijn levensstijl is ooit rock ’n roll 
geweest, maar dat is allang voorbij.”

Als er iemand is die hem op-
nieuw tot de rock ‘n roll zou kunnen 
verleiden, dan is dat zijn vriendin. 
“Ze is een meisje van 25, dus die 
wil nog wel wat beleven.” Op de 
vraag of zij de ware voor hem is: 
“Dat denk je altijd hè. Het is altijd 
de bedoeling dat het blijft en op 
mijn leeftijd begin je toch te hopen 
dat het voorbij is, dat gejakker in 
de liefde.” Na vijf lange relaties 
en twee scheidingen concludeert 
Brusselmans: “Ik kan niet blijven 
rondkijken.” Wat nodig is om deze 
relatie te laten slagen is duidelijk: 
“Het goed hebben met elkaar, niet 
zenuwachtig of nerveus zijn, met el-
kaar kunnen zitten. Uren, dagenlang, 
samen dingen doen. Gewoon dat 
gevoel van, die hoort bij mij, met die 
wil ik leven. Da’s liefde zeker.”

VAN WILDE JAREN NAAR 
WILDE HAREN

Na een vermoeiende reis van Gent naar 
Den Haag inclusief parkeerperikelen is hij 
er dan eindelijk: Herman Brusselmans. 
De rockster onder de Vlaamse schrijvers, 
die inmiddels 72 boeken op zijn naam 
heeft staan en per maand zeventien 
columns schrijft, oogt opvallend rustig. 
Haast afwachtend. Het is duidelijk; de bal 
ligt bij ons. Bedeesd drinkt hij zijn koffie 
en kijkt door zijn lange haren de twee 
Geestdrift-redacteurs tegenover hem aan. 

Door Lauren Antonides 
en Rens van Hoogdalem

“Ze moeten altijd een blik 
mensen opentrekken die de 
usual suspects zijn”
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“Je begint toch te 
hopen dat het 
gejakker in de 
liefde voorbij is”

Herman Brusselmans
Geboren op 9 oktober 1957,  
te Hamme. 
Was in de jaren zeventig een 
verdienstelijk voetballer, zo 
speelde hij onder andere bij de 
UEFAjunioren van Sporting 
Lokeren. Hij verruilde de voet
bal al snel voor de pen. Na zijn 
studie Germaanse filologie was 
hij werkzaam als bibliothecaris 
in Brussel. Hier schreef hij zijn 
eerste succesvolle roman De 
man die werk vond. Brussel
mans is onder meer bekend 
van zijn tvoptredens bij  onder 
meer de DWDD en De slimste 
mens. Naast zijn boeken 
schrijft hij meerdere columns 
per maand en staat hij bekend 
om zijn passie voor rock ’n roll.  
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Een van Brusselmans eerste liefdes 
was de Germaanse filologie. Hij 
studeerde dit aan de Universiteit 
van Gent, waar hij zich speciali-
seerde in Nederlands en Engels. 
Stiekem hopen we dat een vraag 
naar zijn studententijd beantwoord 
wordt met spraakmakende anekdo-
tes over de wilde jaren van de rock 
‘n roll schrijver. Niets is minder 
waar: het hoogtepunt van deze 
periode noemt hij het schrijven van 
zijn eindwerkstuk. “Dat ging over 
de schrijver Jan Emiel Daele, die 
toentertijd eerst zijn vrouw met een 
jachtgeweer had neergeknald en 
daarna zelfmoord pleegde. Ik kon 

zijn vrienden, kennissen en eerste 
vrouw interviewen, dus ik zat er 
middenin.”
Dit academische werkstuk vormde 
het begin van zijn verdere leven als 
schrijver. “Dat werkstuk was vier-
honderd pagina’s en door daarmee 
bezig te zijn besefte ik dat schrijven 
leuk was en niet vermoeiend. Dat 
ervaar ik nog altijd zo. Het is een 
van de beroepen die je volledig in 
de hand hebt: je hebt geen baas, je 
hoeft niet vroeg op te staan. En als 
het goed loopt, verdien je ook nog 
behoorlijk wat geld. Het is eigenlijk 
een perfect beroep.”

Toch was de stap naar het schrij-

verschap niet meteen gemaakt. Na 
zijn afstuderen werkte Brusselmans 
eerst vijf jaar in een bibliotheek. 
Een baan die op het eerste gezicht 
niet te rijmen valt met zijn ruige 
imago. Daar is de schrijver het roe-
rig mee oneens. “Je kunt lezers goeie 
boeken aanraden, dat is toch rock ’n 
roll? Iemand die in een bibliotheek 
komt gesloft en niet weet welk boek 
‘ie moet lezen aan een goed boek 
helpen, waardoor ‘ie de volgende 
keer binnenkomt van: “Yes, geef me 
er nog een.’” Het is duidelijk: ons 
begrip van rock ’n roll is toe aan een 
grondige herdefiniëring. 

“Rock ’n roll kun je 
beter in je boeken 
houden, in plaats 
van er zelf aan 
onderdoor gaan”

Als we hem buiten vergezellen 
tijdens zijn rookpauze, krijgen we 
dan toch nog glimp mee van de 
rockster waar we heimelijk een 
beetje op hoopten. Terwijl Brussel-
mans de ene na de andere sigaret 
opsteekt, vertelt hij over zijn wilde 
jaren: “Ik was compleet verzopen.” 
Vijf jaar lang leefde hij in een 
Gents muziekcafé. “De stamgas-
ten, waaronder ik, kwamen binnen 
om elf uur ’s avonds en gingen de 
volgende middag of die middag 
daarna naar huis. Achteraf denk ik: 
wanneer heb ik dan al die boeken 
geschreven? Ik kan het me echt niet 
meer herinneren.”

Het rockcafe bestaat inmiddels 
niet meer. De eigenaar heeft er een 
pannenkoekenrestaurant van ge-
maakt. Brusselmans zegt net op tijd 
aan het rock ’n roll-bestaan te zijn 
ontsnapt; vier van zijn vrienden ver-
loren het van de fles. Sinds zijn 36e 
heeft hij dan ook cold turkey geen 
druppel meer aangeraakt. Pas als je 
zelf heel diep bent gegaan, kun je 
zeggen dat een bibliothecaris ook 
rock ‘n roll is. “Rock ’n roll kun je 
beter in je boeken houden, in plaats 
van er zelf aan onderdoor gaan.”
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WAT KUNST MET JE DOET

Dimitra (20), Dimitra (20) en Mariza (19)
Bachelor Communicatie, Media en Cultuur 
‘Shape of You’, 2017, van Ed Sheeran 
‘Summer Jam’, 2000, van The Underdog Project 
‘Kitchen Sink’, 2011, van Twenty One Pilots

Waarom hebben 
jullie voor deze 
nummers geko-
zen?
Dimitra (foto links): 
“Het is een moeilijke 
keuze! Er is zó veel 
muziek. Het hoeft 
niet per se Engels te 
zijn, toch? Ik ga voor 
‘Shape of You’, een 
nieuw nummer van 
Ed Sheeran. Zal ik 
hem even zingen?”

Mariza: “Voor mij is het ‘Kitchen Sink’ van Twenty One 
Pilots, denk ik.”

Dimitra (foto midden): “Hm, nu ik nog. Ik ga voor… 
Tromgeroffel… ‘Summer Jam’!” 

Goeie keus! Wanneer luisteren jullie vooral 
naar die nummers?
Dimitra (links): “Elke dag sinds hij uitgekomen is!”

Welke problemen doet deze muziek jullie 
vergeten?
Dimitra (midden): “Vooral het eeuwige gevoel van 
verantwoordelijkheid, in mijn geval. De eerste keer dat 
ik ‘Summer Jam’ hoorde is al lang geleden. Ik hoorde 
het nummer op de radio toen ik vijf of zes jaar oud was. 
Het is echt een oud nummer eigenlijk, maar ik luister 
het nog elke zomer als ik op vakantie ben.”

Mariza: “Onzekerheid en angst, bijvoorbeeld over de 
samenleving, maar ook over mezelf. Heel veel nummers 
van Twenty One Pilots gaan over dat onderwerp. Daar-
om ben ik ook groot fan van de band.”

Elly (19)
Actrice in opleiding 
‘Piano Concerto No. 5 / het Keizersconcert’, 1811,  
van Ludwig van Beethoven 

 
Ah, dat is pas een 
klassieker. Weet je 
nog wanneer je dit 
werk voor het eerst 
hoorde?
“Ik hoorde dit stuk 
volgens mij voor het 
eerst in mijn ouder-
lijk huis, als zesjarig 
meisje. Ik ben nu net 
negen tien geworden, 
dus dat is stiekem 
al best lang geleden. 
Ik was meteen gek 

van dit concerto. Ik luisterde vroeger, mede dankzij 
mijn ouders, ook een stuk meer naar klassieke muziek, 
voornamelijk uit de periode van Beethoven, dan naar 
popmuziek. Niet veel jongeren in Griekenland luisteren 
ernaar, maar het kan heel rustgevend zijn, vind ik.” 

Wanneer luister je het liefst naar Beethoven?
 “Vooral als ik zenuwachtig ben voor belangrijke mo-
menten. Ik doe een acteursopleiding in de stad en daar 
legt men best veel prestatiedruk op je. Ik heb net voor 
het eerst een echte hoofdrol gekregen in een film, een 
nieuwe bewerking van Frankenstein door een regisseur 
die heeft samengewerkt met Lars von Trier. Dat is alle-
maal heel leuk en spannend hoor, maar er komt wel veel 
bij kijken. Ik moet het script leren, repeteren, vergaderen 
en soms reizen naar het buitenland. Daar kan ik soms 
best gestresst van worden. Op dat soort momenten is 
het heel fijn om je even terug te kunnen trekken en alle 
druk te kunnen vergeten, bijvoorbeeld door dit stuk van 
Beethoven.”

Door Dirk Baart

Muziek vervult van oudsher een belangrijke rol binnen de Griekse cultuur. Voor de 
Oude Grieken was muziek onderdeel van een goede opvoeding. Het was meer een 
exacte studie dan een persoonlijke uiting van creativiteit. Daar kwam verandering in 
rond de tijd van Plato, die stelde dat men met plezier moest luisteren naar en leren 
van muziek. Een van Utrechts platenzaken ontleent duidelijk niet voor niets zijn 
naam aan de Atheense filosoof. Ook in die Griekse stad zelf is zijn invloed nog 
voelbaar, bijvoorbeeld onder de jongeren die - zoals ook deze Geestdrift illustreert - 
genoeg hebben om zich druk over te maken. Wij spraken in het centrum van Athene 
een aantal Griekse studenten over de muziek die hen al hun zorgen doet vergeten.
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“Ik hou van de buzz of the city,” zegt 
Chris, als hij een plekje heeft ge-
vonden op het Atheense terras. “De 

mensen, het ritme. Alles gaat snel.” 
Ook Melina koestert een zwak 
voor haar stad. “Het is meer een 
gevoel. De mensen maken me warm 
vanbinnen.” Het is geen verrassing: 
beiden zijn rasechte Atheners. De 
twee vrienden groeiden samen op in 
de Griekse hoofdstad en studeren 
er sinds kort ook. Chris studeert 
software engineering, Melina 
bedrijfskunde. “Ik vind het leuk om 
hier te studeren, maar het is anders 
dan in de rest van Europa,” zegt 
Melina. “We hebben bijvoorbeeld 
een probleem met klaslokalen, er 
is niet genoeg plek voor studenten. 
We delen met ongeveer honderd 
man een ruimte.”

“En dan is Melina’s universiteit 

de beste die er hier is,” zegt Chris. 
“Op mijn universiteit doen de pro-
fessoren hun werk niet eens. Ik heb 
nu een project waar ik alleen aan 
moet werken, omdat de docenten 
simpelweg niet komen opdagen 
tijdens de lessen. Ze krijgen betaald 
of ze nou lesgeven of niet. Vaak 
hebben ze er baantjes naast. Voor 
de klas staan heeft geen prioriteit, 
omdat ze de wereld over reizen voor 
hun bedrijven. Er is geen motivatie 
om ons les te geven.” De corruptie 
binnen het onderwijs strekt verder 
dan de lucratieve nevenfuncties die 
docenten erop na houden. “Voor 
mijn studie heb ik hardware nodig 
om te kunnen werken. Mijn univer-
siteit krijgt daar wel geld voor, maar 

“OP MIJN UNIVERSITEIT DOEN 
DE PROFESSOREN HUN WERK 
NIET EENS”
OVERLEVEN ALS STUDENT IN ATHENE

Door Lauren Antonides

Voor een knallende start op de arbeids-
markt ben je tegenwoordig bij de universi-
teit aan het juiste adres. Hulp nodig bij 
cv-building? Geen probleem. Een professi-
onele Linked In-foto? Zo gepiept. Kleine 
zenuwinzinking? Even aankloppen bij 
Career Services, en je hebt je carrière zo 
weer op de rails. In Griekenland is dat een 
heel ander verhaal. Geestdrift sprak met 
studenten Melina Androutsou (21) en 
Chris Karpoussis (21) over het Griekse 
onderwijs, de crisis en de toekomst. 
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Foto's: M
arissa Klaverde nieuwste technologie is hier nog 

steeds relatief oud. Van 2002 gaan 
we naar 2004, terwijl het inmiddels 
2017 is. Geld voor innovatie wordt 
achtergehouden. Het is een corrupt 
systeem.” 

Volgens Chris heeft de crisis erin 
gehakt. Door strenge bezuinigingen 
is er nu nog minder toezicht op 
docenten dan eerst, wat de corruptie 
verergerd heeft. Ook zelf heeft hij 
de gevolgen van de crisis aan den 
lijve ondervonden. Het werd voor 
zijn ouders steeds moeilijker zijn 
studie te financieren. “Ik ging die 
druk ook voelen. Een bijbaan is 
voor mij simpelweg onmogelijk. De 
studielast is te groot.” Melina vindt 
juist dat het effect van de crisis 
overdreven wordt. “Onze generatie 
is opgegroeid tijdens de crisis. Het 
is moeilijk om een verschil te zien 
met vroeger. Ik denk dat we te veel 
tijd besteden aan zeuren over dat 
we geen geld hebben, in plaats van 
er iets aan doen. Mijn vrienden en 
familie doen vaak dingen die best 
duur zijn. En dan verwijten ze de 
overheid dat ze geen geld hebben.” 

In de loop van het gesprek 
blijken Melina en Chris op meer 
gebieden fundamenteel van mening 

te verschillen. Voor Chris is het klip 
en klaar dat de overheid verant-
woordelijk is voor de huidige situ-
atie. “Ze weten wat er aan de hand 
is, maar het kan ze niks schelen. Ze 
hebben nergens spijt van.” Melina 
zoekt de kern van het probleem 
juist bij de mindset van de Griekse 
bevolking. “Natuurlijk hebben we 
geen geld, dat is een feit. Maar de 
manier waarop we ermee omgaan is 
niet de juiste. Het is niet pro-actief 
genoeg.” Het wordt al snel duidelijk 
dat hun verschillende kijk geen 
toeval is. “Wacht even,” zegt Meli-
na. “Chris’ vader is freelancer. Mijn 
moeder werkt in de publieke sector. 
Dat is het verschil.”

Ondanks hun verschillende 
perspectieven zijn Chris en Melina 
het eens over de oplossing: het on-
derwijs. Chris: “Er is weinig morele 
educatie. Je leert op school niet dat 
corruptie slecht is.” “We zijn op-
gevoed met het idee dat het oké is 
om niks te doen en toch betaald te 
krijgen van publieke fondsen,” voegt 
Melina toe. “Er is ook geen enkele 
aandacht voor onze geschiedenis. 
We leren niets over antieke Griekse 
cultuur en filosofie. Diogenes zei: 
‘The foundation of every state is the 

foundation of its youth.’ We geloven 
daar heel sterk in.”

Ook over de toekomst zijn de 
twee vrienden eensgezind. Die ligt 
niet in Athene. “Als ik mijn ambi-
ties wil waarmaken, moet ik het in 
het buitenland zoeken. De overheid 
heeft de sector in handen en wil dat 
ze ten onder gaat. Een jaar geleden 
waren er nog zes bedrijven, nu zijn 
er nog drie over. Do the math.” Ook 
Melina zoekt het buiten de Griekse 
grenzen, maar om een andere reden. 
“Ik weet niet of ik in Griekenland 
wil blijven; ik denk niet dat ik een 
typisch Grieks persoon ben. Ik 
wil graag naar Zweden of Canada. 
Mensen leven daar de regels na. 
Regels betekenen niets voor ons. 
Wij doen alles door trial and error.” 
Chris, lachend: “Ze wil zien wat 
het tegenovergestelde van ‘Grieks’ 
betekent.”

“Ze weten wat er aan de 
hand is, maar het kan ze 
niks schelen. Ze hebben 
nergens spijt van”

MEI 2017  –  15



Door Rens van 
Hoogdalem

DE BLOEDRODE OPKOMST 
VAN DE GOUDEN DAGERAAD

In het parlement van Griekenland zit een partij die een liefdesrelatie heeft met het Nazisme. 
De Gouden Dageraad begon met een tijdschrift dat gebaseerd is op de ideeën van onder andere 
Hitler en Goebbels. Knokploegen, maar ook parlementsleden van de Gouden Dageraad zaaien 
angst door iedereen die er niet-Grieks uitziet in elkaar te slaan. Meerdere parlementsleden zitten 
in de gevangenis omdat de partij direct gelieerd is aan onder andere twee moorden. Bij jaarlijkse 
demonstratie van deze partij spreekt redacteur Rens van Hoogdalem met een van haar kopstukken.

een onbenullig decoratief symbool 
kiest als partijlogo. Het rood-zwar-
te partijsymbool is niet de enige 
openlijke flirt met het nazisme. Zo 
bracht partijleider Michaloliakos in 
2011 tijdens een gemeenteraads-
vergadering een Hitlergroet uit, na-
dat een wethouder hem een fascist 
genoemd had. Daarnaast biedt de 
Gouden Dageraad voor leden die 
meer willen weten over de Tweede 
Wereldoorlog in hun winkeltje het 
dagboek van Joseph Goebbels aan. 
Het dagboek van Anne Frank zal 
je hier daarentegen niet vinden. Tot 

zover hun ‘heimelijke’ affaire met 
het nazisme.

Een kleine tweeduizend man 
staat op de weg voor het partijge-
bouw leuzen te scanderen, te praten 
en bier te drinken. Aan de rand van 
deze mensenmassa staat een groep 
potige mannen met kale koppen 
als een linie om de mensenmassa 
heen. Ze dragen camouflagebroe-
ken, zwarte bomberjacks en aan hun 
hand een zwarte helm. De zwarte 
helmen en zwarte kleren zijn het 
handelsmerk van de knokploe-
gen van de Gouden Dageraad. 

Het eerste wat opvalt aan de de-
monstratie voor het hoofdgebouw 
van de Gouden Dageraad, zijn de 
honderden vlaggen. Een lichte 
vlaag van verbazing en afschuw valt 
niet te onderdrukken wanneer een 
grote menigte op fervente wijze 
met vlaggen zwaait waarop een 
verkapt hakenkruis staat. Het moet 
een meandros voorstellen, een oud 
Grieks symbool dat gebruikt werd 
als decoratie van huizen. Een beetje 
zoals de love makes a house a home- 
poster van je tante. Het is opmer-
kelijk dat een politieke partij voor 
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Sinds 2012 beschrijven tientallen 
getuigen hoe zij door deze man-
nen met zwarte helmen bruut in 
elkaar geslagen zijn. Gewapend 
met knuppels, messen en planken 
met spijkers erin verspreiden ze 
hun nationalistische boodschap. 
Het vreemde is dat deze tak door 
de partijtop niet veroordeeld wordt. 
Sterker nog, op internet circuleren 
meerdere beelden rond waarin te 
zien is hoe partijleden letterlijk op-
roepen tot geweld tegen migranten, 
om vervolgens zelf mee te doen met 
het vernielen van marktkramen van 
migranten of met een knokpartij 
tegen de antifascisten van Antifa.

Al dit geweld komt in 2015 tijdelijk 
tot een halt met de arrestatie van 
maar liefst 69 Gouden Dage-
raad-leden. De aanklacht luidt: het 
aanzetten tot en organiseren van 
geweld en het runnen van een cri-
minele organisatie. Onder deze 69 
verdachten zitten ook alle achttien 
parlementsleden die vanaf 2012 een 
zetel hadden. Tijdens dit proces 
staat onder andere de moord op 
de rapper Killah P (Pavlos Fyssas) 
centraal. Deze werd op 17 septem-
ber 2013 neergestoken door een lid 
van Gouden Dageraad, terwijl de 

politie stond toe te kijken. Slechts 
één agente doorbrak de apathie 
van haar collega’s en arresteerde de 
moordenaar. Zij zette daarmee het 
strafrechtelijk proces in gang dat 
nog steeds bezig is.

Geestdrift ontmoet de vader van 
Pavlos Fyssas op een polytheïstische 
bijeenkomst (zie p. 6). Hij is van 
mening dat de Gouden Dageraad 
bestaat uit een “zooitje pestkoppen 
die opeens macht kregen. Het zijn 
eigenlijk gewoon criminelen. Hun 
manier van praten, hun kleding 
en hun gedrag; ze verbergen het 
niet eens. Een groot deel van de 
huidige parlementsleden waren voor 

hun politieke carrière uitsmijter of 
barpersoneel.” Toch kan dit ‘zooitje 
pestkoppen’ rekenen op de steun van 
honderdduizenden Grieken. Hun 
Wildersachtige ideeën over immi-
gratie, hun roep om een kleiner Eu-
ropa en een sterker Griekenland en 
hun belofte de werkloosheid tegen 
te gaan leverde de partij zeventien 
zetels op in 2015.

Op de demonstratie raak ik 
in gesprek met Irene Pappas, 
hoofdredactrice van het tijdschrift 
van de Gouden Dageraad en vrouw 
van Christos Pappas, parlements-

lid voor GD. Ik vraag haar wat 
iedereen toch aan het roepen is. 
Met een lieve lach vertelt zij mij 
dat men de volgende Spartaans 
leus schreeuwt: “Ofwel zal je over-
winnen ofwel zal je sterven en op 
het schild teruggebracht worden”. 
Ter verduidelijking legt ze even uit 
dat “de Gouden Dageraad altijd 
zal winnen. We gaan liever dood, 
dan dat we verliezen.” Even later 
worden er steeds vier woorden 
gescandeerd die de boodschap nog 
kernachtiger overbrengen: “Bloed, 
Eer, Gouden Dageraad!”

Ik vraag haar waarom er zoveel 
mensen in het zwart gekleed zijn 

en waarom het groepje mannen 
een paar meter verderop zwarte 
motorhelmen bij zich heeft. Ze 
kijkt even opzichtig om zich heen 
en antwoordt dan: “Nee, ik zie 
geen mensen met zwarte helmen 
hoor. Daarnaast, ik draag toch ook 
geen zwart.” Op de vraag of deze 
demonstratie voor mij ook veilig is, 
reageert ze geagiteerd: “Het is aan 
jou.” Kort daarna worden er fakkels 
verspreid. Voordat er ook hooi-
vorken uitgedeeld worden, besluit 
ik dat ik genoeg gezien heb en 
verlaat de demonstratie.
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WAT KOMT ER VAN ALFA’S TERECHT?
Foto: Rijksm

useum

Waar ben je nu mee bezig?
“Momenteel werk ik bij het Rijksmuseum in Amster-
dam. Daar maak ik een tentoonstelling over Matthijs 
Maris, een vergeten 19e-eeuwse kunstenaar. Zijn broers, 
die beiden ook kunstschilder waren, zijn veel bekender 
geworden. Matthijs was the odd one out, maar absoluut 
de interessantste van de familie als je kijkt naar zijn 
schildertechniek en onderwerpkeuze. Hij maakte hele 
‘on-Hollandse’ kunst in de tijd van de Haagse School. 
Het Rijksmuseum organiseert nu voor het eerst een 
grote tentoonstelling over hem, met bruiklenen uit de 
Burrell Collection in Glasgow die nooit eerder mochten 
reizen. Zelf ben ik al tien jaar met deze kunstenaar 
bezig. Ik kwam met hem in aanraking toen ik stage liep 
bij de Burrell Collection. Dat ik nu deze tentoonstelling 
mag maken, is fantastisch.”

 
Hoe komt zo’n tentoonstelling tot stand?
“Mijn collega Jenny Reynaerts startte dit project on-
geveer 3 jaar geleden. Ik heb vervolgens ruim een half 

Wie: Suzanne 
Veldink
Studeerde: Kunst
geschiedenis aan 
de Universiteit 
Utrecht (doctoraal 
en een research 
master), met een 
specialisatie in 
19eeeuwse schil
derkunst 
Werkt als: junior 
conservator bij het 
Rijksmuseum en 
Hoofd Museale 
Zaken bij Panora
ma Mesdag

Suzanne Veldink is junior conservator bij het 
 Rijksmuseum. Tijdens de carrièrenacht op 16 maart 
vertelde zij over haar loopbaan en over haar studie-
tijd. Met Geestdrift sprak zij over het Rijksmuseum, 
tentoonstellingen maken en carrièretips.

Door Luz 
Weekenstroo

“GELUKKIG HEEFT HET RIJKSMUSEUM 
EEN HELE GROTE GUNFACTOR”

jaar gezocht naar de juiste schilderijen en tekeningen. 
Een tentoonstelling draait grotendeels om beleving. De 
kunstwerken moeten de bezoeker meetrekken door de 
zalen heen en een verhaal illustreren. Daartoe moeten 
wel de juiste kunstwerken beschikbaar zijn en dat is 
lastig. De gekozen werken kunnen in particulier- of 
museumbezit zijn en moeten dan geleend worden. Vaak 
moet het je simpelweg gegund worden. Gelukkig heeft 
het Rijksmuseum een hele grote gunfactor.”

 
Hoe ben je bij dit vakgebied terecht gekomen?
“Ik wist altijd dat ik iets met kunst wilde doen. Ik 
vind het heel fijn dat ik met zulke mooie objecten mag 
werken, dat ik daar anderen mee mag enthousiasmeren 
en er verhalen mee mag vertellen. Toch ben ik als kind 
zelden in musea geweest. In mijn omgeving werd weinig 
met cultuur gedaan, ook op school niet. Mijn moeder 
zegt altijd dat ik, toen ik drie jaar was en we naar het 
Kröller-Müller Museum gingen, tekeningen van Van 
Gogh heb gezien en dat ik daar heel erg rustig van 
werd. Het is wel grappig dat ik daarna zowel in het Van 
Gogh Museum als in het Kröller-Müller heb gewerkt. 
Tegen de tijd dat ik in de bovenbouw van het VWO 
zat en echt een keuze moest gaan maken, was het heel 
snel duidelijk dat ik kunstgeschiedenis wilde gaan doen. 
Ik ben de studie begonnen als een blank canvas, en heb 
alles in mij opgenomen. Ik had alle tijd om te ontdek-
ken wat er allemaal aan kunst bestaat en om mijzelf af 
te vragen wat ik nu zélf eigenlijk mooi vind. Wat dat 
betreft heeft de universiteit heel veel voor mij gedaan: 
mijn studie opende mijn ogen voor wat er allemaal is in 
de wereld te zien is.”

 
Wat zijn je toekomstdromen?
“Graag zou ik nog mijn promotieonderzoek afmaken. 
Daar heb ik immers al een aantal jaren in geïnvesteerd. 
Heel veel kunsthistorici hebben een onvoltooid manu-
script van een PhD in de bovenlade van hun bureau 
liggen. Ik vind het heel belangrijk om die van mij af 
te ronden, maar het is lastig om in ons veld subsidie te 
krijgen voor zo’n onderzoek. Daarom moet je het vaak 
naast je baan doen. Maar ja, de baan die je hebt past 
ook al niet in die veertig uur die ervoor staan. Toch 
ben ik vastberaden om het onderzoek af te maken. En 
als ik echt wild mag dromen, dan zou ik heel graag 
een vaste aanstelling krijgen bij het Rijksmuseum. Die 
heb ik niet en dat zal ik de nabije toekomst ook niet 
gebeuren. Maar dat is wel een collectie waar ik heel 
graag verantwoordelijk voor zou willen zijn. Er zitten 
zulke prachtige schilderijen in de collectie, en het is zo’n 
mooi museum.”
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Het was een gezapige pot voetbal, maar evenzo gezapig 
waren de beruchte ultras van het harde kern-vak. Het 
vak waar een paar duizend man in kunnen, was maar 
voor eenderde gevuld. En ze zongen wel, maar niet zo 
hard en massaal als de vooraf bekeken YouTube-filmpjes 
mij hadden doen vermoeden.

We hadden een rij- en stoelnummer op onze kaarten 
staan, maar zoals de kaartverkoper al zei: niemand zit 
waar hij hoort te zitten. Sterker nog: iedereen stáát 
bij Gate 13. Doorgesnoven zingen de supporters van 
volksclub Panathinaikos negentig minuten lang hun 
team toe. Het werkte voor geen zier. De spelers hadden 
er totaal geen zin in, en werkelijk waar geen enkele 
voetballer trok een sprint, niet voor volk, noch voor 
vaderland. Het was, kortom, een zaadpot. En dat in een 
land waar het voetbal wordt gedomineerd door passie. 
Maar helaas, zo ontdekten wij, komt die passie niet 
vanuit de spelers, maar vanuit de supporters.

Dat laatste hadden we ook wel zien aankomen. De 
Grieken kunnen er wat van. Berucht en beroemd zijn de 
zogeheten harde kernen van de supportersverenigingen. 
Die passie slaat vaak door in spreekkoren en vechtpartij-
en. Die zijn zo gewelddadig, dat de Griekse competitie 
meerdere keren per jaar een aantal weken wordt opge-
schort. Voor een gesprek met de ultras van Panathinai-
kos verwees de fanshop-medewerker mij door naar het 
hoofdkwartier van Gate 13. “Vijf minuten lopen van het 
stadion’’, zei hij, “Je ziet het vanzelf ’’. Niets aan gelogen. 
Een gigantisch pand, volledig in de groene kleur van 
de club geschilderd, met luiken en stalen deuren ter 
bescherming tegen eventuele molotovcocktails. Er was 
helaas geen levende ziel te zien. 

Bij de wedstrijd, die de volgende dag gespeeld werd, 
wél, maar niet in groten getale. Ik schoot wat foto’s, 
genoot van de sfeer, maar tegelijkertijd drong de treurig-
heid van dit soort evenementen tot me door. Sport, en 
met name het wedstrijdbezoek, hoort vreugde en plezier 
in je omhoog te brengen. Deze mannen, want dat waren 
het uitsluitend, stonden hier als soldaten, gevormd in 
linies. Het was moeilijk te zeggen of ze aan het genieten 
waren van de wedstrijd, want er was geen bal aan. 

Aan het einde van de wedstrijd ontbrandde de boel 
plotseling. De brilstand waar het bij bleef leverde al de 
nodige onvrede op. Tot overmaat van ramp liepen de 
spelers van Panathinaikos direct naar de kleedkamer 
in plaats van de fans te erkennen. Doodeenvoudig is 
dat, maar het gebeurde niet. Om ons heen werden de 
supporters gek. Er werd geschreeuwd, mensen wilden 
het veld op, en mij werd verteld dat ik geen foto’s meer 
mocht maken. Gate 13 was gesloten. 

HOOLIGAN VOOR EEN DAG
IN HET VAK BIJ DE BERUCHTE 
PANATHINAIKOSSUPPORTERS

Door Edwin van Druten 

Zo rond de zestigste minuut van de 
wedstrijd Panathinaikos - Levadiakos 
begonnen de fanatieke supporters van 
de thuisploeg zich te roeren. Ze waren 
tot dan ook niet bepaald stil geweest, 
maar nu werden er liedjes ingezet die 
te maken hadden met het beroep van 
de moeder van de keeper van de 
tegenstander. Denken we.  

Foto: Edw
in van Druten
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Door Elvi Kleyn 

Wie het betonnen oppervlak, de containers die als 
woningen dienst doen en de hagen van prikkeldraad over 
het hoofd ziet, zou bijna het woord ‘pittoresk’ in de mond 
nemen. De sfeer die er hangt is ook wat unheimisch en 
doet me denken aan het gevoel dat ik kreeg als mijn 
moeder me als klein mormeltje, bij gebrek aan oppas, 
meenam naar een verjaardag met allemaal van die enge 
volwassenen en nul leeftijdsgenoten. Loom van verveling 
kon ik destijds maar aan een ding denken: ik wil naar 
huis. We bevinden ons in vluchtelingenkamp Skarama-
gas. Hier wachten drieduizend vluchtelingen tot ze een 
EU-land binnen mogen óf weer veilig naar huis kunnen. 
Op beide opties lijken ze weinig zicht te hebben.

Roeien met de riemen die je hebt
Deyaa Orfali, een 28-jarige technisch ingenieur uit Syrië 
en inwoner van het kamp, geeft ons een rondleiding waar-
bij hij vertelt over het leven hier en over de Hope School. 
Deyaa ontvluchtte anderhalf jaar geleden zijn thuisland 
om aan de militaire plicht te ontkomen. In eerste instantie 
bracht hij vier maanden door in Turkije. De omstandighe-
den waren daar echter zo erbarmelijk dat hij besloot naar 
Griekenland te komen, “by boat like everybody”.

De aanblik van de grote groep kinderen in het kamp, 

ongeveer zevenhonderd in de leeftijd van 7 tot 15, die 
dag in dag uit niks te doen hadden, spoorde Deyaa 
en enkele anderen aan tot het opzetten van de Hope 
School. Ze begonnen met vier leraren, vijftig kinderen, 
een tent als klaslokaal en louter Engelse les.

Maar de animo groeide rap, dus al gauw vond er een 
uitbreiding plaats naar een container met twee klaslo-
kaaltjes, een redelijk nauwgezet lesrooster, een breder 
lesaanbod en twintig leraren. Naast Engels bieden ze 
nu ook lessen aan in wiskunde, kunst en de verschillen-
de moedertalen die hier gesproken worden: Arabisch, 
Koerdisch en Farsi. Sinds kort bevat het lespakket ook 
Grieks, maar dat loopt nog niet zoals ze zouden willen. 
Men wil Engels of Duits leren, geen Grieks, ben je mal. 
Niemand wil hier immers blijven.

Het voelt wat ongepast om metaforisch taalgebruik 
over roeispanen te gebruiken in deze context maar het 
moet gezegd worden dat de vrijwilligers van de Hope 
School weten hoe ze moeten roeien met de riemen die 
ze hebben. Bij het opzetten van de school moesten er 
flinke obstakels getrotseerd worden: geldgebrek, gebrekkig 
materiaal, slechts enkele leraren met een educatieve ach-
tergrond en de enorme diversiteit in het educatieniveau 
onder de leerlingen. Sommigen kinderen hebben in het 
thuisland al een paar jaar fatsoenlijke educatie genoten, 
terwijl andere kinderen in de leeftijd van 11 of 12 nog 
geen woord kunnen lezen of schrijven in hun moedertaal 
omdat de oorlog hen verhinderde om naar school te gaan.

AAN DE GRIEKSE KUST

Foto: M
arissa Klaver
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AVOCADO – AVOCADON’T

Bij mijn vrienden sta ik bekend als avocado-liefhebber. Voor Sinterklaas 
kreeg ik eens een avocadoboom als surprise met heel veel avocado’s, dit 
was eind 2015. De groene vrucht genoot toen nog alleen aan de randen 
van de samenleving populariteit. Veganisten en health freaks konden er 
geen genoeg van krijgen. Een jaar later kreeg ik voor mijn verjaardag 
een trui met een avocado erop. Hij was heel leuk en comfy. Al snel werd 
het mijn favoriete trui.

Mijn avocado-trui maakte al snel kennis met de boze buitenwereld. 
Inmiddels is de avocado verorberd door de mainstream: iedereen weet 
anno 2017 wat een avocado is en iedereen vindt er iets van. Je zou het 
niet verwachten, maar mijn trui zorgt voor de nodige controverse en 
ongewenste associaties. Hij staat symbool voor iets groters: een stil 
protest tegen de chronische drang van mensen om hun mening te ven-
tileren en daarmee zichzelf en de ander te definiëren. Zonder er bewust 
van te zijn, werd ik geclassificeerd als de personificatie van deze hype en 
daarmee ook de massacultuur. Hautaine anti-hypers claimen zich eraan 
te onttrekken en positioneren zich hiermee boven de ‘meelopers’. Met 
mijn leuke avocado-trui ben ik in hun ogen een paria van de massacul-
tuur. Aan deze ‘coole’, ‘authentieke’ en ‘originele’ anti-hypers heb ik een 
boodschap: niemand ontsnapt aan de hype. Ook wanneer je je ergens 
tegen afzet, word je erdoor gedefinieerd. 

Het dragen van een avocado-trui is een statement. Blijkbaar. Overal 
waar ik kom wordt ik in het hokje ‘avocado-chick’ geduwd, of ‘cultureel 
kuddedier’. Mensen vinden het ook nodig mij dit te laten weten. De 
constante drang om je mening te ventileren zit zò diep geworteld in de 
mens. “Eigenlijk zijn avocado’s heel overrated”, “Oh, je bent zo origineel 
met je avocado-trui”, maar ook “OMG, avocado is bae”, hoor ik om 
me heen. Ik kan niet eens rustig van mijn avocadoloze lunch genieten, 
zonder dat ik word geconfronteerd met een ongezouten mening over 
hoe smerig avocado’s eigenlijk wel niet zijn. Ze willen het fruit op mijn 
trui wel becommentariëren, maar niet écht met me praten.

Een kantinejuffrouw gaf mij hoop op maatschappelijke acceptatie 
van mij en mijn trui. Ze gaf me zicht op een hokjesloze samenleving. 
Ze begon hard te lachen toen ze mij en mijn trui zag. “Haha, ja, het is 
wel een statement hè”, zei ik, lachend als een boer met kiespijn. “Oh, 
dat zag ik niet eens.” Mijn hart maakte een sprong van blijdschap. “Ik 
vind het wel gedurfd!”, vervolgde ze. “‘Gedurfd? Hoezo?” “Ja, ze leggen 
nogal de nadruk op je borsten.” Ik was niet langer een paria, maar een 
seksobject met mijn avocado-trui. 

Ik draag mijn trui nu als stil verzet. Dender met de toebedeelde 
hokjes door de samenleving. Ik, paria van de massacultuur, die zelfs in 
een seksloze avocado-trui wordt geobjectificeerd. Ik, die gehypte dingen 
gewoon leuk wil vinden. Niemand kan me stoppen. 

Door Amber Striekwold
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AAN DE GRIEKSE KUST

Hebban olla vogala nestas hagunnan 
Makkelijk was het dus niet, lonend wel. De kinde-
ren gaan ontzettend graag naar de Hope School. Ze 
hebben verder immers weinig te doen en bovendien 
zien ze het als een kans om te leren hoe ze kunnen 
communiceren met vriendjes in het kamp die een an-
dere moedertaal spreken. Niet alleen aan de kinderen, 
maar ook aan zichzelf bewijzen de leraren een grote 
dienst. De dagen in Skaramagas zijn lang, uitgestrekt 
in uitzichtloze verveling, slechts onderbroken door de 
momenten dat er een maaltijd uitgedeeld wordt. Door 
les te geven hebben de leraren (die allen universitair 
geschoold zijn) een dagbesteding gevonden die hen 
een gevoel van zingeving teruggaf en hen tegelijker-
tijd de mogelijkheid bood om iets terug te doen voor 
de gemeenschap. De gemeenschap is van groot belang 
in het kamp. Aanvankelijk was er echter niet echt 
sprake van één gemeenschap, maar van verschillende, 
door afkomst opgedeelde, groeperingen. De sfeer 
tussen deze verschillende gemeenschappen was zelfs 
zeer gespannen. Op een zeker moment besloten de 
kopstukken van de verschillende etnische groepe-
ringen de hoofden bij elkaar te steken om nader tot 
elkaar te komen. Waar soortgelijke bijeenkomsten 
op internationaal politiek vlak zelden iets opleveren, 
bracht de bijeenkomst hier in kamp Skaramagas 
daadwerkelijk cohesie en rust. Misschien hebben ze 
bij de ontgroeningscommissies dan toch gelijk: samen 
lijden schept saamhorigheid.

”Samen lijden schept 
 saamhorigheid”

Wachtend op de bus terug naar Athene, bij de bus-
halte van het kamp alias berm van de snelweg, schiet 
me te binnen wat op de muur van het klaslokaal 
Nederlands van mijn middelbare school geschre-
ven stond. Het is het oudste bekende zinnetje in de 
Nederlandse taal: ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan 
hinase hic enda thu wat ubidan we nu?’ (‘Hebben alle 
vogels nesten begonnen behalve ik en jij; wat wachten 
we nu?’). Omstreeks het jaar 1100 drukte een Vlaam-
se monnik met een ganzenveer al uit waar ik nu aan 
moet denken: het inherent menselijke verlangen naar 
(het stichten van) een eigen nestje. Toegegeven, de 
omstandigheden hier in kamp Skaramagas zijn leef-
baar: men heeft een dak boven het hoofd, voldoende 
voer en men probeert er met elkaar het beste van te 
maken op deze betonnen vlakte. Maar een warm, 
gezellig eigen nest, dat is het hier niet.
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Hoewel alle muren van de stad 
gretig benut worden door graffi-
ti-kunstenaars en knutselaars wordt 
het Atheense straatbeeld pas echt 
kleurrijk op weg naar Exarchia. 
Naast prachtige, ietwat grimmige 
creaties herken je het begin van de 
wijk vooral aan haar anti-politie 
leuzen – “confront the fucking police 
until they don’t exist anymore” – en 
de grote hoeveelheid anarchistische 
symbolen. Terwijl je de omcirkelde 
hoofdletter ‘A’ in Nederland voor-
namelijk terugziet op de legerjassen 
van tieners die Johnny Rotten aan-
bidden, wordt het al snel duidelijk 
dat het bekende teken hier meer is 
dan een rebelse kreet alleen. Het 
Griekse anarchisme leeft – en hoe.

Het Griekse woord anarchía 
betekent chaos, wanorde en ver-
warring. Anarchos, het anarchisme, 
streeft echter naar een vreedzame 

VAN (WAN)HOOP TOT 
(WAN)ORDE IN EXARCHIA
HET GRIEKSE ANARCHISME LEEFT – EN HOE
Door Marissa Klaver

Met sigaretten in de lucht, politieke ideeën op tafel 
en stamgasten die qua stijlgevoel niet onderdoen aan 
Dalí voelt café Ginger Ale aan Platia Exarchion als 
een Parijse salon in de jaren twintig. Op slechts een 
steenworp afstand van de stedelijke macht nippen 
jonge Atheners hier aan sterke espresso’s en de on-
eindige revolutie. Omsingeld door de bourgeoisie 
van Kolonaki, de politieke elite van Syntagma en het 
toeristische kapitalisme in Omonoia rebelleert hun 
opstandige wijk dan ook al ruim honderd jaar tegen 
de gevestigde orde die haar poogt in te sluiten. Wel-
kom in Exarchia: het anarchistische hart van Europa.
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samenlevingsvorm waarin geen en-
kel mens zijn of haar ondergeschikt-
heid aan een andere persoon erkent. 
In Exarchia komen beide definities 
samen in een existentiële vraag die 
de Atheense wijk al sinds de jaren 
zeventig in haar greep houdt: wat 
doe je met al je maatschappelijke 
woede? Van molotovcocktails en 
brandende bussen tot het vreedzaam 
herbergen van vluchtelingen: de 
twee gezichten van Exarchia hebben 
zich vandaag de dag ontwikkeld tot 
een paradoxale mix van sociaal en 
destructief anarchisme. Hoewel dit 
zorgt voor een gemeenschapszin 
en culturele bloei die de rest van 
Athene ver overstijgt, faciliteert de 
opstandige afkeer van autoriteit ook 
een hardnekkig klimaat van drugs 
en geweld in de wijk. 

“Je voelt je hier als 
jonge, progressieve 
stedeling al snel 
thuis. Geïnspireerd, 
zelfs“

Los van de scheve stoepen en de 
grote hoeveelheid vuilnis op straat 
is het echter vooral bedrijvigheid 
die de nieuwsgierige wandelaar 
tegemoet komt. Nergens in Athene 
kom je zoveel boekenwinkels, 
platenzaken, vintage boetiekjes en 
andere hippe detailhandel met het 
uitnodigende bordje ‘open’ voor het 
raam tegen als in Exarchia. Zoals 
de eigenaresse van onafhankelijke 
uitgeverij en boekhandel Bibiothéca 
het stelt: “Exarchia is dé broedplaats 
van Atheense creativiteit.” In de 
grote variatie aan boekwinkels tref 
je dan ook Griekse vertalingen van 
obscure communistisch-anarchis-
tische literatuur aan, maar schittert 
ook innovatief werk van jonge, loka-
le auteurs op de planken. Allemaal 
volgens het Exarchiaanse ideaal dat 
je ‘elkaar een handje moet helpen’ in 
een moeilijke wereld.

In Exarchia is solidariteit dan 
ook geen loze belofte. De Vox, een 

voormalige bioscoop, is getransfor-
meerd tot een buurtcafé waar een 
goedkoop biertje zonder bonnetje 
en btw komt, of gratis je kant op 
geschoven wordt als je het even 
niet kunt betalen. Onder het motto 
‘hun parkeerplaats, ons park’ heeft 
de actieve wijkvereniging een 
droevige betonnen vlakte opgeëist 
als park met speeltuin en groente-
tuin. Daarnaast worden er talloze 
vluchtelingen opgevangen in een 
gekraakt kantoorpand: het Notara 
‘solidariteitscentrum’. Grenzeloos 
solidair, cultureel explosief en con-
stant op zoek naar maatschappelijke 
oplossingen buiten de overheid om; 
dat is hoe Exarchia zichzelf het 
liefste ziet en presenteert. Met een 
beker koffie in de hand en een boek 
onder de arm voel je je hier als jon-
ge, progressieve stedeling dan ook al 
snel thuis. Geïnspireerd, zelfs.

Wel kun je je afvragen of dat 
hetzelfde zou voelen wanneer je 
Exarchia aandoet in driedelig pak 
of uniform. Achter haar sluier van 
culturele bloei en gemoedelijke 
solidariteit is de wijk namelijk niet 
voor iedereen vrij toegankelijk. Het 
anarchisme kwam tot bloei tijdens 
het herstel van de democratie in 
1974: activisten, intellectuelen, maar 
ook terroristische groeperingen ves-
tigden zich in de wijk die de dicta-
tuur ten val had gebracht. In protest 
tegen het militaire regime bezetten 
studenten de lokale Polytechnic 
Universiteit in 1973, waarop de 
overheid op 17 november een tank 
de campus op stuurde. Er vielen jon-
ge slachtoffers: een lot dat Exarchia 
zou blijven achtervolgen. In 1986 
werd de vijftienjarige Michalis 
Kaltezas doodgeschoten door de 
oproerpolitie, terwijl eenzelfde lot 
de vijftienjarige Alexandros Grigor-
opoulos wachtte in 2008. Dit leidde 
tot weken van intense strijd tussen 
jonge Exarchianen en de politie, 
een veldslag waarover we kunnen 
twisten of hij ooit gestaakt is.

Exarchia raakte zo op agressieve 
wijze geïsoleerd van de rest van 
Athene; iets dat haar sociale revo-
lutie goed leek te doen, maar tege-
lijkertijd haar interne problematiek 

door liet etteren. In 2016 sloot niet 
alleen het laatste politiebureau in 
Exarchia wegens de vele aanval-
len, maar ook lege bussen hebben 
de opdracht gekregen de buurt te 
ontwijken op weg naar het depot. 
De reden? Verbrandingsgevaar. 
Buitenstaanders zijn welkom om 
een kijkje te nemen, maar “are you a 
journalist?” bleek een veelgehoorde 
vraag met een negatieve connota-
tie. Zolang we konden praten over 
mooie boekwinkels en sociale initia-
tieven bleef het gezellig, maar de ei-
genaresse van Bibliothéca werd door 
haar collega tot stilte gemaand toen 
ze aangaf dat drugs een probleem 
waren. Ook een barista, verstopt 
achter haar koffiemachine, leidde 
een vraag over de rellen soepel terug 
naar het bruisende nachtleven dat 
we eerder op het terras al besproken 
hadden. Een vorm van zelfcensuur 
blijkt dus ook het politiek incorrecte 
anarchisme niet vreemd. 

De twee gezichten van Exar-
chia verschillen van elkaar als dag 
en nacht. Het sociaal anarchisme 
heeft zich ontpopt tot een vorm 
van solidariteit en medemenselijk-
heid die wij in Nederland sinds de 
ontzuiling al een beetje kwijt zijn 
geraakt. Zeker in een grijze stad 
als Athene, waar economische en 
politieke stilstand de Grieken bijna 
tot apathie dwingt, zijn de anarchis-
ten van Exarchia een verademing 
van innovatie en enthousiasme. Het 
ontbreken van ordenend leiderschap 
komt echter met een hoge prijs. 

Wanneer collectief tegengas uitblijft, 
dreigt de normalisatie van geweld en 
drugs de fragiele schoonheid van de 
wijk te overwoekeren. Hiermee staat 
Exarchia voor een belangrijke keuze: 
staat ze op om haar integriteit te 
verdedigen of kijkt ze lijdzaam toe 
terwijl haar idealen opgeslokt wor-
den door ongecontroleerde woede?

“Lege bussen ontwijken 
de buurt. De reden? 
Verbrandingsgevaar“ 

Foto: M
arissa Klaver
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waar, want waar belangen zijn, zijn 
argumenten:

 
De belangrijkste Britse argumenten
1. De Elgin Marbles zijn al twee-
honderd jaar een belangrijk deel van 
de collectie in het British Museum. 
Inmiddels zijn de friezen ook on-
derdeel van de Engelse cultuur.
2. Gedurende deze twee eeuwen is 
in het British Museum goed voor 
de friezen gezorgd. De friezen 
zijn beter geconserveerd dan in 
Griekenland mogelijk was geweest. 
Wanneer de Elgin Marbles in 
Athene waren gebleven, waren zij 
ongetwijfeld in een veel slechtere 
staat geweest. Wellicht waren ze 
zelfs verloren gegaan.
3. Het domino-effect: wanneer de 
friezen van het Parthenon terugge-

ENGELSE KUNSTROOF OF 
DE TRAGIEK VAN DE GRIEK?
HET SLEPENDE CONFLICT VAN DE 
PARTHENON MARBLES

De Akropolis is tot op de dag van vandaag een indrukwekkende verza-
meling van eeuwenoude ruïnes. Het mooiste van deze bouwwerken is 
natuurlijk het Parthenon, de tempel voor de godin Athena. De tempel 
is niet wat hij geweest is, niet ten minste omdat de belangrijkste delen 
ontbreken: de friezen. Het reliëf dat de voorgevel van de tempel sierde, 
is niet langer bevestigd aan het Parthenon. Sterker nog, het bevindt 
zich niet eens in Griekenland. De Parthenon Marbles zijn een van de 
belangrijkste stukken in het British Museum in Londen. Met een 
enigszins mistroostig gevoel bekeek de redactie van Geestdrift een 
replica van het reliëf, het hoogtepunt van het Acropolis Museum. Dé 
trots van Griekenland is nog altijd in het bezit van de Britten die hem 
roofden. Dat zorgt natuurlijk voor frictie. 

Door Roos Barends Elgin Marbles in een lastig parket: 
ze sieren hun belangrijkste museum 
met het erfgoed van een ander. Een 
moeilijk te verdedigen uitgangspo-
sitie zou je zeggen. Niets is minder 

De Engelsen hebben hun eigen 
naam voor de Parthenon Marbles. 
Zij vernoemden ze naar Lord Elgin, 
die de friezen naar Engeland bracht. 
De Britten bevinden zich met de 
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geven worden aan de Grieken is het 
een kwestie van tijd tot ieder ander 
land dat iets verloren heeft aan 
Engeland aanspraak maakt op zijn 
erfgoed. Het zou niet lang duren tot 
het hele British Museum leeg is.
4. In Londen komen de Elgin Mar-
bles goed tot hun recht en de Grie-
ken hebben niet eens een museum 
om de friezen tentoon te stellen.

 
Dit laatste argument hebben de 
Grieken serieus genomen. In 2009 
openden zij het Acropolis Museum, 
een enorm museum met diverse 
archeologische vondsten en als 
belangrijkste kopstuk de friezen van 
het Parthenon. Tot op heden moet 
de bezoeker van dit museum echter 
genoegen nemen met replica’s. Het 
museum-argument van de Britten is 
daarmee onderuit gehaald. Daar-
naast hebben de Grieken op hun 
beurt ook de nodige standpunten:

 
De belangrijkste Griekse argumen-
ten
1. De friezen van het Parthenon 
zijn deel van onze cultuur. Sterker 
nog, het zijn juist deze friezen die 
onze nationale trots symboliseren. 
Het is Grieks erfgoed en dat hoort 
in Athene.

2. Is er in de twee eeuwen Brits 
bezit werkelijk zo goed voor de frie-
zen gezorgd? Het is namelijk aan 
het licht gekomen dat de Parthenon 
Marbles tijdens een restauratie door 
een reiniging met een schuursponsje 
beschadigd zijn geraakt. Zo fantas-
tisch hebben de Britten de friezen 
dus ook weer niet onderhouden. 
In het Acropolis Museum zouden 
de friezen in minstens even goede 
handen zijn. 

 
Het conflict sleept nu al jaren voort, 
maar beide partijen blijven tot op 
heden vasthouden aan hun argu-
menten. De Britten zijn bang om 
zwak over te komen en zich op een 
hellend vlak te bevinden wanneer 
zij toe zouden geven, terwijl de 
Grieken veel te zwaar aan de terug-
komst van de friezen wegen om het 
ooit los te kunnen laten.

Zullen de Grieken en Britten 
ooit tot een overeenkomst komen? 
Tot voor kort leek het ondenkbaar, 
maar met het ontstaan van een 
nieuwe beweging in Engeland lijkt 
hier misschien toch verandering in 
te komen. Onder andere de Britse 
schrijver en komiek Stephen Fry 
maakt deel uit van deze beweging. 
In een debat over de kwestie stelt 

hij: “Wouldn’t it be classy, if we as 
Britain said: yes, for 200 years – it’s 
true – we saved it, but now we will 
return it.” Hij en steeds meer Britten 
zijn van mening dat het niet zwak, 
maar chic en rechtvaardig zou zijn 
om de friezen aan Griekenland 
terug te geven.

Wanneer dit daadwerkelijk zou 
gebeuren, zou de terugkeer van de 
Parthenon Marbles een overwinning 
zijn voor Griekenland. Voor de 
Grieken zijn de friezen het sym-
bool van het roemrijke verleden 
waar zij zo trots op zijn. Misschien 
wel iets te trots - Griekenland 
leeft nog altijd in de schaduw van 
haar geschiedenis. De crisis heeft 
de Grieken weinig gespaard om 
trots op te zijn en dat is een schril 
contrast met de beschaving van 
vele eeuwen geleden.

De tragiek van de Grieken is 
dat, ook als zij de friezen van het 
Parthenon terugkrijgen en het 
Acropolis Museum meer dan ooit 
de trots van Athene zal worden, de 
Griekse identiteitscrisis onop-
gelost zal blijven. De Griek zal 
altijd slachtoffer blijven van zijn 
glorieuze verleden, met of zonder 
Marbles.

Illustratie: Floor Rehback
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GEEN WOORDEN 
MAAR DADEN
DEMOCRATISCH EXPERIMENTEREN 
KUN JE OOK VAN DE GRIEKEN LEREN

”Politici grabbelen zo af 
en toe in het intellectuele 
bassin van de Grieken 
naar een concept“
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Redactieleden:

Sybrand Buma bracht deze formule tijdens 
een interview met Nieuwsuur in de prak-
tijk. Hier kwam zijn boek Tegen cynisme 
aan de orde. Naast een morele visie komt 
in dit boek ook iets anders naar voren: 
Buma’s angst voor de dictatuur van de 
meerderheid. Hierop volgend waarschuwt 
hij voor een ontaarde vorm van democratie: 
de ochlocratie. Hij wil hiermee aantonen 
dat democratie kan ontaarden. In het 
interview neemt hij de Verenigde Staten 
als voorbeeld, waar de president aanwijst 
welke kranten wel en niet mogen berichten. 
Buma: “Ik vind het onjuist hoe Donald 
Trump omgaat met de democratie. Het lost 
niks op, het maakt het erger.” Het patroon 
detecteren zoals Buma doet lost helaas 
ook niet veel op, maar hij heeft wel een 
mooi klassiek begrip opgerakeld. De term 
‘ochlocratie’ werd voor het eerst gebruikt 
door Polybius (203 v. Chr. - 120 v.Chr) in 
zijn Historiën om een ontaarde vorm van 
democratie te omschrijven. Eveneens kon 
een monarchie in tirannie ontaarden en 
een aristocratie in oligarchie. Op het eerste 

oog is dit een ijzersterk betoog, maar even 
voor de goede orde: een ochlocratie is een 
staatsvorm waar de menigte de bestuurlijke 
autoriteit dicteert. Niet waar een president 
aanwijst welke kranten wel en niet mogen 
berichten.

Buma’s betoog is een klassiek voorbeeld 
van begrippen-grabbelen, maar het bevat 
wel iets dat waardevol en essentieel is voor 
de democratie: het bekritiseren van het de-
mocratisch systeem. Bas van Bommel, uni-
versitair docent literatuurwetenschappen, 
zegt over de Atheense directe democratie: 
“De democratie in Athene was bijzonder in 
de zin dat het een radicale democratie was. 
Geen vertegenwoordiging, maar de burger 
heeft zelf inspraak. Daarvoor zijn geen pa-
rallellen te vinden.” Democratie bevorderde 
ook het deliberatieve en kritische klimaat, 
volgens Van Bommel. Daarnaast werd ook 
met de democratie geëxperimenteerd. De 
Atheense directe democratie ontstond niet 
van de ene op de andere dag: het speelde in 
op maatschappelijke ontwikkelingen. Van 
Bommel: “Na de overwinning op de Perzen 
waren de Atheners zich ervan bewust dat 
ze het samen hadden gestreden en gewon-
nen, ook door de hulp van de ‘anoniemen’, 
de mensen die geen zeggenschap hadden 
over het bestuur. Met name de roeiers die 
een enorme krachtsinspanning tijdens 
de zeeslagen hadden geleverd. Ook zij 
verdienden zeggenschap.” Verandering van 
het democratisch systeem was nodig en 
zo geschiedde. De democratie is altijd in 
ontwikkeling. Het weerspiegelt de tijd en 
de tijdsgeest. 

Ik moedig iedereen aan kritisch na 
te blijven denken over het democratisch 
systeem. Terugblikken naar het verleden 
kan hierbij ook geen kwaad, maar laten 
we ideeën ook tot uitvoer brengen. Ons 
huidige democratisch systeem is in haar 
vorm sinds het begin van twintigste eeuw 
hetzelfde gebleven. In de tussentijd is er 
veel veranderd en volstaat het systeem niet 
meer. Constateren dat het anders moet is 
een begin, nu is het tijd voor het besef dat 
het ook anders kan. G1000 burgertops - 
gebaseerd op de Atheense democratie - zijn 
een goed experiment om een duidelijk 
deficit in het democratisch systeem aan te 
pakken. Parallellen leggen met het verleden 
is interessant, maar gooien met ‘verloren’ 
klassieke ideeën is niet heel vruchtbaar. Het 
brengt niks teweeg. Durf te experimenteren 
en breng deze ideeën in de praktijk en zet 
de dynamische democratie weer in gang.
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Het culturele en politie-
ke gedachtengoed van de 
Griekse klassieken leeft nog 
steeds voort in onze moder-
ne samen leving. Denk aan 
de democratie, maar ook aan 
de filosofie en de kunsten. 
Sterker nog: er lijkt sprake 
van een herwaardering van 
oud-Griekse ideeën. Politi-
ci grabbelen zo af en toe in 
het intellectuele bassin van 
de Grieken naar een concept. 
Onder veel ‘ge-oeh’, ‘ge-ah’ 
en glinsterende oogjes van 
bewondering luisteren we naar 
deze ‘herontdekte’ pareltjes 
uit de politieke filosofie. Voor 
kritiek op de democratie lijkt 
er nu een simpele formule: 
tekortkoming in het demo-
cratisch systeem + Griekse 
term =  ogenschijnlijk rotsvast 
en overtuigend betoog. Maar 
helaas blijft het bij kritiek.

Door Amber Striekwold
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Ooit was dit terrein hét middelpunt van de wereld. Het 
bolwerk waar gepresteerd werd. Waar uitzonderlijk 
gezweet werd, en waar uitzonderlijke krachten vrij-
kwamen. En waar je kon kijken. Nu is het Noord-Korea. 
Grote witte reuzen staren op je neer, overal is beton. De 
zwembaden zijn wel in gebruik, kleine sportclubs hebben 
intrek genomen in de catacomben van het grote zwem-
paradijs waar Inge aantikte voor goud, zilver en twee 
keer brons. Pieter was daar ook bij; hij prolongeerde.

Al die sportieve inspanningen en nu is er niets. Uit-
gestrekte gebouwen van staal waarvan je weet dat het 

veel geld kostte. Het ziet er nog steeds grandioos uit, 
maar tegelijkertijd leeg. De boog van Calatrava die je 
verwelkomt bij het metrostation, straalt uit: hier zijn 
de Spelen. Nu is Griekenland bankroet. Logisch dat 
niemand het complex onderhoudt. Het is een plek van 
esthetiek en ellende, waar inwoners van Athene heen 
gaan om te zweten. Dat moet inspirerend zijn; sporten 
in de zalen van de halfgoden. Om je fysiek in te span-
nen op dezelfde plek waar het vertoon van menselijke 
kracht het summum bereikte, waar een land en stad met 
enorme en gepaste trots naar keken. De betonrot tiert er 
nu welig, maar daarin staat Athene niet op zichzelf. Dit 
soort plekken zijn gedoemd te falen. Beijing, Sotsji, Rio; 
al die miljarden yuans, roebels, réis en euro’s hebben 
stuk voor stuk spooksteden opgeleverd. Nu is de vraag: 
zal er ooit nog vuur branden?

De over de heuvels van Athene uitgesmeerde huizen 
en de Akropolis met de schitterende bouwwerken 
vormen slechts één kant van Athene. In de rubriek 
‘Lelijk Utrecht’ gaat Geestdrift op zoek naar de 
kracht van plekken die normaal gesproken verborgen 
blijven, maar nu eens over de grens. Deze keer: het 
Olympisch complex.

Door Edwin van Druten

Foto: Edw
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”Zal er ooit nog vuur branden?“

LELIJK UTRECHT

Ath ene


