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Sanne Terlingen (25)
Hoofdredacteur Join
Superwoman

Is alles in deze Join zo 
super als het lijkt?

Ciao,
Sanne Terlingen

Hier ben ik dan: Sanne. De kersverse hoofdredacteur van deze 'Superjoin'. ‘Een leuke 
blonde vrouw’, schreef mijn voorganger Marten. Dus moest een andere vrouw het 
veld ruimen: interviewster Renske de Greef Want twee blonde vrouwen, die vechten 
als hanen in een Filipijnse arena. Kamran Ullah, zwartharig en bovenal man, neemt 
het stokje van Renske over.  Oké, ik moet bekennen dat Renske te druk is met haar 
dagelijkse column voor NRC next, en dat we haar eigenlijk met pijn in het hart laten 
gaan. Maar de hanenvechtarena levert een mooi bruggetje op naar de special in deze 
Join. Waar die over gaat? Juist ja, over de Filipijnen. 
Zes studenten journalistiek van de Christelijke Hogeschool in Ede gingen samen met 
Filipijnse studenten (hun buddies) op verhalenjacht. Ze vonden Grace, die haar thuis 
achterliet om in Nederland te werken als au pair. Met het verdiende geld steunt ze haar 
familie. Covergirl Adri (22) is minder blij met haar ouders. ‘Mijn vader noemt me een 
vrouwelijke man’.  Door haar verhaal te vertellen wil Adri begrip kweken voor transgen-
ders en andere buitenbeentjes.  Student Gerwald reed mee met een auto die anders 
is, de eJeepney. Deze elektrische variant van de jeepney (een kleurige ov-jeep) lijkt op 
een mislukt duplowagentje, maar hij rijdt wel volledig op groene stroom. Een superi-
nitiatief. (Of toch niet?)
Iedereen op de Filipijnen zet zich ergens voor in. En daarover gaat het vierde verhaal in 
deze special. In een werkplaats in sloppen-
wijk Santa Ana probeert een gezin zich aan 
de armoede te ontworstelen door gipsen 
Superman-poppetjes te maken. Weldoen-
ster Violet zet Superman op een taart voor 
arme kinderen. Weten zij dankzij Super(wo)
man aan de armoede te ontsnappen?
Hoe super is deze Join? Stuur je oordeel naar 
redactie@joinmagazine.nl

 P.s. De studenten kwamen thuis met zoveel mooie verhalen dat ze niet 
allemaal in deze Join pasten. Meer foto's en artikelen vind je op www.verspers.nl
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38 Super(wo)man
 Studenten, rijke stinkerds, kerk-
 gangers en sloppenwijkbewoners; alle 
 Filipino's strijden tegen armoede.
43 Manilla gaat groen
 De elektrische jeepney. Hot or not?
44 Babe met ballen
 Fashiondesigner Adri werd geboren  
 als jongen.
50 Exotische oppas
 Terwijl haar vader zijn velden ploegt  
 met behulp van een waterbuffel, fietst  
 au pair Grace door Gelderland.

10 Flying Dutchman
 Comedian Soundos: ‘Marokkanen op  
 familiebezoek lachen de hele tijd’. 
14 Join op reisn
 Nieuw-Zeelanders groeten in de taal  
 van de Maori. Ozzies willen niks weten  
 van de Aboriginals en hun didgeri- 
 doos. Waar ging het mis?
18 Snapshot
 Nigeriaan Andrew Esiebo showt zijn  
 mooiste foto.
22 Beyond
 Hoe film je in een Afrikaans dorpje?  
 Achter de schermen bij documentaire  
 De Belofte.

17 Het 8ste wereldwonder
 Nicolien Sauerbreij snowboardt op 
 een vulkaan in Chili.
20 Groeten uit...
 Van Suriname tot Sri Lanka, van Oe- 
 ganda tot Mexico: Join-lezers op reis.
30 Kamran
 ‘De nieuwe Renske’ voelt 
 Europarlementariër Marietje Schaake  
 aan de tand. 
34 Dennis 
 ’De naam van mijn ware liefde begint  
 met een C.  Is het mijn ex Celine?'
51 Blind date

On tour Filipijnen special

En verder
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blz28
Kolmanskuppe en acht 
andere spooksteden

WAAR IS JOIN?
VOOR MEER INFO, TIPS OF LIEFDESBRIEVEN: 
REDACTIE@JOINMAGAZINE.NL OF 
WWW.JOINMAGAZINE.NL
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TEKST: SVEN BOONE
BEELD: JIMMY DOMINGO
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Een reis naar de Filipijnen is niet compleet zonder
 hanengevecht. Toeschouwers verwedden er hun laatste 

centen. In een bomvol stadion showen eigenaars hun
 goudhaantjes. Wie overleeft? Wie eindigt als soepkip?

Geschreeuw, gesis, oogcontact wordt gezocht om 
de aandacht te trekken van andere gokkers. Zodra 
het wedden begint gaan de handen omhoog om be-
dragen te gebaren. Van donderdag tot zondag zijn 
de vechtarena’s in de Filipijnen overvol. 
Stilte. De hanen zijn los en ze observeren elkaar. 
Nekveren gaan omhoog, een aanval, rondvliegen-
de veren, een sprong, een beslissende move. In tien 
seconden is een van de hanen dood. De eigenaar 
van de overwinnaar brengt zijn beest met grote 

spoed naar de hanenchirurg. Gejuich en kreten 
van ontzetting vullen de arena. Winnaars worden 
uitbetaald en de volgende ronde gaat van start. 
Hanengevechten zijn big business voor gokkers 
en fokkers. Tophanen trainen op hoogte voor ex-
tra longinhoud en bij oefengevechten dragen de 
kemphanen kleine bokshandschoenen. Wil je we-
ten waarom? Surf voor het complete verhaal naar 
verspers.nl. Meer verhalen uit de Filipijnen lees je 
in de special vanaf pagina 35.
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Werelds

STOP DE SCHAPENSCHETEN

GIJ ZULT NIET 
FACEBOOKEN 
Cedric Miller, een 
dominee in New Jer-
sey, wil niet dat zijn 
schaapjes hun zieltjes 
blootstellen aan het 
verderfelijke 
Facebook. Volgens de 
voorganger leidt het 
ontmoeten van oude 
liefdes op internet tot 
huwelijksproblemen.

UIT VORM

De naam Takeru Kobayashi (32) 
zegt je misschien niets, maar in 
het professionele wedstrijdeten is 
de Japanner een levende legende. 
Hij maakte furore toen hij in 2001 
de Nathan's Coney Island hotdog 
eetwedstrijd op zijn naam schreef. 
In 12 minuten  stouwde Kobayashi 
vijftig hotdogs naar binnen. Sinds-
dien brak hij record na record.
Maar de laatste tijd lijkt de eetatleet 
uit vorm.  Hij verslikte zich in een pizza toen 
hij in New York een gooi deed naar het Guin-
ness World Record. Volgens zijn manage-
ment lag het aan de pizza. Die was te zacht 
en niet goed gebakken. Ongeschikt voor een 
dergelijk evenement.
Boze tongen beweren dat het tijdperk Ko-
bayashi op z'n einde loopt. Zijn persoonlijk 
record (63 hotdogs) stamt alweer uit juli 

2007. Zelf ontkent Kobayashi in een vorm-
crisis te verkeren, al beseft hij dat zijn leeftijd 
een rol gaat spelen. 'Na je dertigste komt het 
aan op ervaring en techniek.'
Zelf eens proberen? Leer het dan van de 
meester zelf. Kobayashi slikt de hotdog 
in twee helften door en spoelt daarna het 
broodje weg met water. 
www.takeru-kobayashi.com

Laatste maal voor Japanse legende?

Reis rond de wereld 
in vier pagina’s.  
Tips?  Mail naar redac-
tie@joinmagazine.nl

TEKST HELEEN DEKENS,
ANDRE VAN DER STOUWE, SANNE 
TERLINGEN

Boeren en scheten laten is niet alleen onbe-
schoft, het blijkt ook slecht voor het milieu. In 
Australië zijn de uitlaatgassen van grazend 
vee goed voor iets meer dan 5 procent van 
de totale CO2-uitstoot. Down Under zoeken 
ze nu een manier om de methaanproductie 
van vee terug te dringen. Wetenschappers 
bestuderen 700 schapen in de hoop een 
genetische oplossing te vinden voor het 
ongegeneerde boer- en schijtgedrag van de 
beesten.
Klinkt als 1 april, maar dat is het nog lang niet 
en op de website van het Sheep Cooperative 

Research Centre maakt men er dan ook geen 
grappen over. De methaangassen van gra-
zend vee staan op de tweede plaats als het 
gaat om de uitstoot van broeikasgassen in 
Austrailë. Landbouw is verantwoordelijk voor 
16 procent van de totale CO2-uitstoot in het 
land. 
Het zijn niet alleen schapen die dit klimaaton-
vriendelijke gedrag vertonen. Ook koeien we-
ten van wanten. McDonalds wilde er daarom 
ooit al iets tegen doen en ijsboer Ben & Jerry's 
compenseert  zelfs voor de ontsnapte koei-
enwindjes.

FEITJE
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Lig je op zondag met je schatje in bed, gaat 
ineens de bel: schoonmoeder op de koffie! 
Dat vette feest moet je laten schieten omdat 
zij haar verjaardag viert. Tijdens het kerst-
diner van twintig gangen werpt ze je ijzige 
blikken toe als je haar zelfgebakken groente-
taartjes onvoldoende eer aandoet. Komt de 
stoom bijna uit je oren? Bedenk dan dat jouw 
schoonmoeder een engeltje is vergeleken 
met die van de jonge Marokkaanse bruide-
gom uit dit verhaal. De knul wachtte op het 
vliegveld in Marokko urenlang op zijn Rus-

«  Wetenschappelijke
 doorbraak! De

 bossprinkhaan heeft
 officieel de grootste 

ballen ter wereld.
 De testikels van het insect wegen

 maar liefst 14 procent van zijn
 lichaamsgewicht.

14%

«  Carnaval in Brabant of Rio? Zó 2010. Dit jaar
 is de 20 uur durende parade in Oruro, Bolivia,
 de place to be.   »

MATROESJKA

REISADVIES

Downloaden maar! 
Volgens Amerikaans 
onderzoek hebben 
mannen die op kan-
toor porno kijken 69 
procent meer kans op 
promotie dan hun col-
lega's die dat niet doen.

FEITJE

sische bruid. What happened? Zijn schoon-
moeder had een anoniem telefoontje naar 
de luchtvaartmaatschappij gepleegd. ‘Er is 
een passagier met een bom aan boord!’ Het 
toestel bleef aan de grond. Toen de politie het 
telefoontje traceerde, bekende de dame di-
rect. ‘Ik wil niet dat mijn 33-jarige dochter in 
het huwelijksbootje stapt.’ De verliefde bruid 
bleek geen explosieven bij zich te hebben 
en vloog even later alsnog naar Marokko. Of 
moederlief nog is uitgenodigd voor de recep-
tie, is niet bekend.

Jij dacht dat jouw schoonmoeder erg was?
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Waarom naar Hollywood 
vliegen als je ook in Europa 
een fi lmset kunt bewonde-
ren? In het Engelse markt-
plaatsje Alnwick staat 
Alnwick Castle. Hoewel de 
eerste steen al in 1096 werd 
gelegd, is het gebouw pas  
echt beroemd sinds het 
werd omgetoverd tot Zwein-
steins Hogeschool voor 
Hekserij en Hocus-Pocus. 
Minder bekend is dat ook 
het eerste seizoen van de 
komedieserie Blackadder in 
Alnwick is opgenomen. 

Voor hardcore travelers: sandalen met water-
dichte compartimenten voor geld, sleutels, en 
creditcard. Zo hoef je nooit meer waardevolle 
spullen onder je handdoek achter te laten. 

Prijs: € 49,-. Meer info: www.reef.com

BEN JE ONLANGS NAAR EEN BESTEMMING GEWEEST WAAR-
VAN JE ZEKER WEET DAT IEDEREEN ER HEEN MOET? EN IS 
JE FOTO ADEMBENEMEND, GEK, EIGENZINNIG, AUTHENTIEK 
OF ABNORMAAL? STUUR HEM DAN NAAR REDACTIE@JOIN-
MAGAZINE.NL VERGEZELD VAN EEN KORTE TOELICHTING.

GADGET

Welkom 

in 

Holland

Irakees Moham-
med Kaplan (27) 
vluchtte 2,5 jaar 
geleden in zijn een-
tje naar Nederland. 
Dankzij de hulp van 
UAF, een stichting 
voor vluchteling-
studenten, volgt hij 
sinds september 
2009 een master 
biomoleculaire 
wetenschappen.
‘Nederland was voor mij 
eerst een koud en ver 

land. Ik voelde me al-
leen zonder familie. Nog 
steeds mis ik mijn fami-
lie en mijn "Qushtumur 
groepje", een groepje van 
drie vrienden. Elke don-
derdag ontmoetten we 
elkaar in een oud café. We 
praatten over literatuur, 
wetenschap, wijsbegeer-
te en natuurlijk meisjes. 
Bellen is duur, maar af en 
toe spreek ik ze via inter-
net. Inmiddels woon ik 
in een flat in de Bijlmer. 

Nederland voelt als mijn 
tweede land. Alles is goed 
geregeld en geordend. Ik 
ben heel dankbaar dat 
ik hier kan wonen. Op de 
universiteit word ik be-
oordeeld op basis van 
mijn kennis, mijn achter-
grond speelt geen rol. Ik 

wil graag promoveren en 
dan met mijn kennis Irak 
helpen. 
Af en toe vind ik Neder-
landers, net als dit land, 
koud. De meeste studen-
ten zeggen geen hoi als ik 
ze tegen kom. Ze glimla-
chen even of trekken hun 

wenkbrauwen op. Soci-
aal contact is belangrijk 
voor mij, ik zou dat graag 
meer in Nederland wil-
len hebben.’
www. uaf.nl

« Hier word ik
beoordeeld op
basis van mijn
kennis »

Werelds
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Dirk Janssen (20) is de nieuwe VN-vertegenwoordiger

 namens jong Nederland. Hij heeft twee drukke jaren voor

de boeg. Tijd voor actie.

Wat doet een VN-jongerenvertegenwoordiger?
'Ik werk twee kanten op. Namens de Nederlandse jongeren spreek ik 
in New York bij de Verenigde Naties. Volwassenen vergeten namelijk 
vaak aan de jeugd te denken. Tegelijkertijd probeer ik het werk van de 
VN dichter bij jongeren te brengen.'

Hoe dan?
'Lullen is leuk, maar zelf iets doen met ontwikkelingswerk is veel in-
teressanter. Ik heb projecten gedaan in Rwanda en Ghana. Daardoor 
wilde ik jongerenvertegenwoordiger worden. Ik ga veel concrete ac-
ties doen op hogescholen en ROC's in Nederland. Ik wil mijn enthou-
siasme overdragen aan anderen. Iedereen moet de kans hebben om 
door middel van een stage of uitwisseling zelf iets te doen. Dat kan 
bijvoorbeeld bij een sportproject in Tanzania, of in een ziekenhuis in 
Cambodja.' 

Wat ga je doen in New York?
'In februari en oktober overleg ik met de andere jongerenvertegen-
woordigers. Dan kiezen we zaken waarvan wij willen dat ze worden op-
genomen in VN-resoluties.  Als wij bijvoorbeeld willen dat er gratis en 
anonieme HIV-testen komen voor jongeren, dan gaan wij daar keihard 
voor lobbyen bij onze eigen en andere delegaties.'
Meer weten? Zoek contact met Dirk via www.gajijvoor.nl

Q & A
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Op 12 februari is 
het Warme Truien-
dag. Kruip in een 
dikke, warme slob-
bertrui en draai de 
thermostaat een tandje lager. Per 
graad bespaar je 7 procent ener-
gie en CO2-uitstoot.

AGENDA

Eens in de week checkt Bolu 
(18) zijn mail in het cybercafé. 
Soms gaat zijn oma hem dan 
achterna en vraagt aan het 
personeel of haar jongen daar 
geen verkeerde dingen doet. 'Ik 
heb geprobeerd uit te leggen 
dat ik voor mijn opleiding mijn 
inbox in de gaten moet houden. 
Maar ze snapt het niet.’ 

Journaliste Femke van Zeijl dook 
in het Afrikaanse stadleven. Op 
de zwarte markt in de Mozam-
bikaanse hoofdstad Maputo 
ontdekte ze waar je moet zijn 
om je gestolen autospiegels te-
rug te kopen. In Jinja, Oeganda, 
liep ze mee met de leerlingen 
van klas 3D en praatte ze over 
vrijen, vriendjes en wat hun ou-
ders daarover te zeggen hebben. 
Tweederde van de stedelingen in 
Afrika is jonger dan 24 jaar.

Mooiste stadsmoment?
‘Het speciaal voor mij georgani-
seerde afscheidsfeest in Bobo-
Dioulasso (Burkina Faso). Een 
filmpje kun je zien op de blog 
nrcnext.nl/city-life-in-afrika.'
Geschrapt?
‘Zuster Flora-Marie, een 27-jarige 
Nigeriaanse non in een strakke 
spijkerbroek en met hoge hakken 
aan haar voeten. Ze was zo leuk! 
Maar paste niet in het verhaal.’
Leukste stad?
‘Altijd Maputo, daar kom ik min-
stens eens in de twee jaar. Maar 
Bobo-Dioulasso is een goede 
tweede.’

GIN-TONIC EN CHOLERA, € 19,95, 

368 PAGINA’S, ISBN9047200608

WWW.GINTONICENCHOLERA.NL

LEESVOER
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Vertel eens, waar gaat je show "Soun-
dos Aangenaam" over? 
'Ik stel mezelf de vraag: waar zou ik bij wil-
len horen? Ik ben soms wel eens jaloers op 
mensen die een sterk groepsgevoel heb-
ben. Ik hoorde, of het nu op school was of 
op de universiteit, namelijk nooit ergens 
bij. Pas tijdens het maken van de show zag 
ik dat dit de verbindende lijn was tussen 
alle verhalen die ik wil vertellen. Bij wie ik 
wil horen ga ik trouwens niet verklappen. 
Dan moet je zelf maar komen kijken.'

Waar maak je grappen over?
'Ik heb het over mijn jeugd, maar ook over 
dingen die me boos maken. Ik kan me om 
belangrijke, maar ook om heel onbelangrij-
ke dingen druk maken. Soms word ik boos 
als ik zie dat mensen een Senseoapparaat 
hebben en dat nooit schoonmaken. Maar 
ik ben ook eens gebeld door een radiopro-
gramma, vlak na de moord op Theo van 
Gogh. Dat was een pijnlijk gesprek, omdat 
ik niet wist waarom ze me in godsnaam 
belden. Ze bleken me niet als Amsterdam-

Stand-up comedian Soundos el Ahmadi tourt met 
haar nieuwe show door Nederland. Ze maakt graag 
grappen over Wilders en vindt dat Marokkanen wel
 humor hebben.  'Wij zijn veel grappiger dan jullie!'
TEKST: PIM VAN DEN DOOL
BEELD: LEONARD FÄUSTLE
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geen talent hadden. Hier hoor ik niet tussen, 
dacht ik. 
Dus ik stopte en deed  met een vriend mee 
aan een stand-up comedyconcours. Daar 
werd ik goed gewaardeerd. Ik ben nooit meer 
opgehouden.'

Je bent in Amsterdam geboren, maar hebt 
Marokkaanse ouders. Heb jij nou meer al-
lochtonen in je publiek dan andere come-
dians?
'Ik ben blij dat ik af en toe een kleurtje zie. Het 
theaterpubliek blijft blank. Ik denk dat thea-
terbezoek bij Marokkaanse Nederlanders 
nog niet in de opvoeding zit. De eerste genera-
tie was alleen maar bezig met keihard werken 
en een bestaan in Nederland opbouwen, niet 
met vrijetijdsbesteding. Maar iemand als Na-

jib Amhali opent nu de deur voor allochtone 
jongeren. Ik heb goede hoop dat zij meer gaan 
komen. 
Er mogen sowieso meer jongeren komen. 
Theater zit nog niet in de jongerencultuur. 
Terwijl er zoveel bullshit en troep op tv is. Als ik 
met jonge bezoekers van mijn shows spreek, 
merk ik dat ze denken: dit moeten we vaker 
doen. Mijn eigen vrienden gingen vroeger ook 
weinig naar het theater. Dankzij mij gaan ze  
vaker. Voor een ouder publiek spelen is trou-
wens niet saaier hoor. Soms zitten er bejaar-
den in de zaal die helemaal los gaan.'

Als je voor veel ouderen speelt, houd je 
daar dan rekening mee?
'Nee, ik doe gewoon mijn ding. Vroeger pro-
beerde ik me aan elk publiek aan te passen 
door onderwerpen aan te snijden waarvan 
ik dacht dat zij die leuk vonden. Soms werkte 
dat, maar ik hield er zelf een slecht gevoel aan 
over. Ik wil mezelf zijn op het podium. '

» mer, maar als Marokkaan te benaderen. Daar 
wond ik me toen vreselijk over op.'

Je hebt van alles gedaan: acteren, presen-
teren en nu stand-up comedy. Wat doe je 
het liefst?
'Ik ben een mislukte, gefrustreerde actrice en 
daarom ben ik nu stand-up comedian, haha. 
Als actrice ben ik eens afgewezen omdat ze 
geen Marokkaan zochten. Een Marokkaanse 
actrice mag vaak alleen ‘Fatima die bang is 
voor haar man’ spelen. Ik wil ook wel eens een 
verpleegster zijn. Ik wil een vak dat eerlijk is. 
Daarom doe ik stand-up comedy het liefst. 
Als je goed bent kun je er altijd een carrière in 
opbouwen. Het maakt niet uit of je dik, lelijk, 

slank of knap bent. Bij tv-werk en acteren is 
uiterlijk wel belangrijk.'

Hoe ben je uiteindelijk in het wereldje van 
stand-up comedy beland?
'Toen het acteren niet lukte, heb ik een op-
leiding jongerentheater gevolgd en dacht ik 
binnen een jaar vet bekend te zijn. Niet dus. 
Ik begon aan de studie Theaterwetenschap-
pen. Daar zat ik in de collegezaal tussen men-
sen die op het podium wilden staan maar 

« Ik mocht alleen ‘Fatima die bang is 
voor haar man’ spelen » 

Soundos
NAAM: SOUNDOS EL AHMADI. 
BEKEND VAN: COMEDYTRAIN, DE MEIDEN VAN 
HARAM , VROUW EN PAARD, DE OMBUDSMAN.
LEEFTIJD: 28.
PRESENTEERDE: KUNSTBENDE, LEIDS CABA-
RETFESTIVAL, GENDERDAGEN KONINKLIJKE 
LUCHTMACHT.
GEBOREN IN: AMSTERDAM.
SOUNDOS AANGENAAM: 20 JANUARI

CULEMBORG, 22 JANUARI AMSTERDAM, 
2 MAART ZUTPHEN.
2011: TE ZIEN IN HET PROGRAMMA WIE IS DE 
MOL?
INTERNET: WWW.SOUNDOS.NL OF 
SOUNDOS.HYVES.NL.



scholieren in een uurtje wat ik heb bereikt en 
hoe dat me is gelukt. De moraal van het ver-
haal is: zorg dat je in ieder geval je diploma 
haalt. Ik ben een goed voorbeeld, want ik wist 
in mijn pubertijd ook niet wat ik met mijn le-
ven moest.'

Nu ben je een succesvolle Nederlands-
Marokkaanse comedian met een eigen 
show. Ben je een uitzondering?
'Er staan steeds meer jonge ‘allochtone’ co-
medians op. Ons vak, de stand-up comedy, 
bestaat nog maar twintig jaar. Ik vind dat we, 
zeker bij Comedytrain, een heel gemêleerd 
gezelschap hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld 
aan Murth Mossel. Of Howard Komproe.'

Wat wil je nog bereiken?
'Als ik groot ben wil ik Hans Sibbel zijn, haha. 
Hij is altijd goed, een rasechte stand-uppert. 
Ik zou ook héél graag nog een keer acteren en 
ik wil een Telekidsachtig kinderprogramma 
presenteren. Het kan alle kanten op gaan. Als 
er iets op mijn pad komt waarvan ik denk, dit 
is mijn kans, dan sta ik daar voor open.' q PIM 
VAN DEN DOOL SPRAK SOUNDOS IN THEATERCAFÉ TOOM-
LER. EERDER GING HIJ MET JOIN NAAR JORDANIË.
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« Wilders zegt zulke bizarre dingen, 
dat het weer grappig wordt » 

Ben je gelovig?
'Ik ben een parttime liberale moslima, haha. 
Ik geloof wel, maar ik geloof ook in de weten-
schap. Ik wil mijn manier van geloven niet uit-
leggen. Het wordt toch niet begrepen. Boven-
dien vind ik het privé.'

Maak je wel grappen over de islam?
'Ik maak wel eens een grap over uithuwelij-
king, maar verder kan ik er niet zo veel mee. Ik 
maak ook weinig seksgrappen. Daar zit niet 
mijn humor.'

Ben je bang om te provoceren?
'Ik houd  niet van provoceren om het provoce-
ren. Toch is er altijd wel iemand die een grap 
te ver vindt gaan. Dat is niet mijn probleem. Ik 
ga mijn publiek niet aaien. Als je de waarheid 
vertelt en mensen gaan daar over nadenken, 
dan is dat mooi meegenomen. Maar ik ben 
een comedian, geen politicus. Het belangrijk-
ste is dat mensen lachen. Ik ga de wereld niet 
veranderen met mijn grappen.'

Over politiek gesproken. Geert Wilders 
lijkt een dankbaar onderwerp voor elke 
komiek. 
'Ik doe niet veel met actualiteiten, maarWil-
ders is voor comedy gemaakt. Hij zegt zulke 
bizarre en trieste dingen dat het gewoon 
grappig wordt. Zoals: “Ik zeg wat iedereen 
denkt”. Dan denk ik: je kunt niet altijd zeggen 
wat je denkt. Zeker als politicus niet.'

Wat is een goede grap over Wilders?
'Wisten jullie dat Wilders’ idee voor een boer-
kaverbod niet van hem komt, maar van Rita 
Verdonk? Toen zij ermee kwam vond ik het 
al een dom idee, want laten we eerlijk zijn, de 
boerka is het enige kledingstuk dat haar sexy 
kan maken!'

Bij sommige Nederlanders is door de rel-
len over de Mohammedcartoons het beeld 
ontstaan dat moslims geen humor heb-
ben. Is dat zo?
'Nee joh, wij zijn veel grappiger dan jullie! Co-
medy is groot in Marokko. Mensen gaan daar 
vaker naar het theater. Als Marokkanen op 
familiebezoek zijn, is iedereen de hele tijd aan 
het lachen. Marokkanen hebben wel andere 
humor. Het verschil zit vooral in de taal, dat is 
moeilijk uit te leggen. Maar over die Moham-
medcartoons: daar kunnen veel moslims 
gewoon om lachen hoor. Die protesten waren 
het werk van een kleine groep fundamenta-
listen.'

Even iets anders, er wordt fors bezuinigd 
op cultuur. Wat vind je daarvan?
'Verschrikkelijk, het doet me pijn. Gesub-
sidieerde theatergroepen brachten jonge-
ren zelfrespect en discipline bij. Sommige 
groepen krijgen nu al geen subsidie meer. Ik 
maak me zorgen om de projecten die ik met 
vmbo-scholieren doe. Misschien worden die 
gestopt. Het project dat ik steun heet S-Cool. 
Met een andere bekende jongere vertel ik 
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Voor een rugbymatch in Nieuw-Zeeland dansen de spelers
de Haka – een oorlogsdans van de Maori. In Australië 
worden de oorspronkelijke inwoners met de nek  aangekeken. 
Journalist Nick Kivits verdiept zich in dit fenomeen. 

ACHTERLIJKE 
ABORIGINALS
& MACHTIGE 
MAORI

TEKST: NICK KIVITS
BEELD: INFO@BARBARAWINTERS.NL

EEN ABORIGINAL IN SYDNEY BESPEELT DE DIDGERIDOO. WERELDWIJD BEKEND, MAAR IN 
AUSTRALIË ALLEEN POPULAIR ONDER TOERISTEN.
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'Kia ora'. Het klinkt onwennig als je voor het eerst een winkel in Nieuw-
Zeeland binnenloopt: bezoek je een Engelssprekend land, krijg je in-
eens woorden in een ondefinieerbare taal naar je kop geslingerd. Het 
vrolijk klinkende kia ora (spreek uit als kiora, met rollende r) is Maori 
voor 'hallo' en er is geen Nieuw-Zeelander die de uitdrukking niet kent. 
Op de scholen krijgen kinderen les in het Maori, het is regelmatig te 
horen op de Nieuw-Zeelandse televisie en ook de overheid gebruikt 
de taal. Hoe anders is dat in buurland Australië. Ook daar word je als 
toerist vrolijk begroet, maar de Ozzies houden het bij ‘G’day’. Hoe klinkt 
een Aboriginalgroet? 'No idea, mate.' 
De begroeting kenmerkt de manier waarop de 'nieuwe' inwoners van 
de twee landen omspringen met de oorspronkelijke bevolking. Nieuw-
Zeelanders leven mét ze, Australiërs tolereren hun aanwezigheid. Ki-
wi's (zoals Nieuw-Zeelanders zichzelf liefkozend noemen) respecte-
ren de cultuur van de oorspronkelijke bewoners. Ozzies, not so much. 
Het meest schrijnende voorbeeld daarvan is de ‘gestolen generatie’. 
Tussen 1910 en 1970 haalde de Australische overheid ongeveer hon-
derdduizend Aboriginal-kinderen bij hun ouders weg. Ze plaatsten de 
kids in speciale tehuizen of in westerse gastgezinnen, zodat ze een 
blanke opvoeding kregen. Veel van hen vonden hun moeder pas de-
cennia later terug, als ze dan nog leefde. Pas twee jaar geleden bood 
de Australische regering de betrokken families haar excuses hiervoor 
aan.
Het contrast met Nieuw-Zeeland kan niet groter. Daar werd de cul-
tuur van de oorspronkelijke bewoners niet weggepoetst. Sterker nog: 
de Maori kregen een eigen ceremoniële bestuurlijke functie. Naast de 
vaste regering heeft Nieuw-Zeeland een Maori-monarch. Toen de be-
langrijke Maori-koningin Dame Te Atairangikaahu in 2006 na veertig 
jaar 'regeren' overleed, werd de begrafenisceremonie live uitgezonden 
op televisie. De weg tussen Auckland en Wellington – de enige fatsoen-
lijke mogelijkheid om per auto het noordereiland over te steken – werd 
een groot deel van de dag afgesloten als eerbetoon aan de overleden 
koningin. En dat terwijl de dame eigenlijk amper macht had over de 
gemiddelde Nieuw-Zeelander.

Terra Nullius
Dat verschil in de omgang met de oorspronkelijke bewoners heeft te 
maken met de manier waarop Nieuw-Zeeland en Australië ooit onder-
deel werden van het grote Britse wereldrijk.
Toen de Britten in 1770 de oostkust van Australië claimden, zagen zij 
het gebied als 'leeg'. De Aboriginals leefden in groepjes van ongeveer 
veertig mensen als jagers en verzamelaars, zij eigenden zich de grond 
nooit toe. De Britten verklaarden Australië tot Terra Nullius; onge-
claimd land, en legden dit later zelfs per wet vast. En omdat het land 
van niemand was, kon iedereen het opeisen. De Aboriginals vochten 
wel tegen de Britten toen die hun land veroverden, maar ze waren niet 
goed georganiseerd. Hoewel ze aardig overweg konden met hun spe-
ren, sloegen ze nog geen deuk in een pakje boter. 
Daarnaast waren de Aboriginals niet bekend met enige vorm van hi-
erarchie, waardoor de Britten geen contact wisten te leggen met de 
verschillende volken. Je kunt niet onderhandelen met een stamhoofd 
als er geen stamhoofd is.
Als je een vlieg vermoordt verwacht je geen tegenaanval. Vermoord 
je een bij, dan is de kans groot dat de rest van de zwerm je lek prikt. »

Vergeleken met de Aboriginals vertoonden 
de Maori pure krijgslust. De Maori sloegen de 
Britten harder en vaker terug dan de Aborigi-
nals. In 1809 doodden en verorberden Maori-
strijders 66 scheepslieden tijdens de zoge-
heten Boyd-moorden. De reden? Een van de 
matrozen had de zoon van een stamhoofd 
een tik gegeven. 
Het was niet de bedoeling dat de nieuwe be-
woners van Nieuw-Zeeland constant in angst 
leefden vanwege een mogelijk conflict met de 
Maori, dus besloten de Britten om met ruim 
vijfhonderd stamhoofden te onderhandelen. 
Toen deze in 1840 een verdrag onderteken-
den was Nieuw-Zeeland officieel gesticht. 
Dat de Britten de Maori serieuzer namen 
dan de Aboriginals betekent niet dat de Ma-
ori het makkelijk hadden. Vier jaar lang (van 
1860 tot 1864) vochten zij tegen de 'Pakeha' 
(vreemdelingen) toen die hun vruchtbaarste 
stuk land wilden innemen. Het baatte niet: 
het Waikato-gebied werd verdeeld onder Eu-
ropese immigranten. Maar deze vreemdelin-
gen respecteerden de strijdlust van de oor-
spronkelijke inwoners, ze dreven handel met 
hen en de twee volken leerden naast elkaar te 
leven. De Maori ruilden voedsel en drinkwater 
tegen dekens, zeep, metalen werktuigen en 
wapens. Maar de blanke nieuwelingen brach-
ten ook Europese ziektes zoals de griep en 
de mazelen mee. Deze ziektes vormden de 

« Zonder moeite verorberden  
de Maori 66 Britse matrozen,  
De Aboriginals sloegen nog
geen deuk in een pakje boter.» 

Op Reis

VIND JE HET GEK DAT DE BRITTEN ONDER DE INDRUK WAREN VAN DE MAORI?
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doodsoorzaak van 10 tot 50 procent van de Maori. 
Toch bleven de Maori op hun strepen staan. In 1867 kregen zij een stem 
in het Nieuw-Zeelandse parlement. In 1918 maakte de regering van 
Australië juist wetten die de vrijheden van de Aboriginals beperkten. 
Pas in 1962 mochten de Aboriginals voor het eerst naar de stembus!
Nog zoiets: in oktober 2007 had de Australische regering het plan 
een referendum te houden. Hoofdvraag: moeten de Aboriginals er-
kend worden in de grondwet? Goed idee, vond toenmalig president 
John Howard, de man die elf jaar lang de roep om een excuus aan de 
Aboriginals negeerde. Maar toen er plots verkiezingen uitgeschreven 
moesten worden, trok hij het plan razendsnel in. 
Veel Ozzie’s zien de Aboriginals als luie donders die niet willen werken. 
'They're just walking around with their goon-handbags', vindt Lynda 
Handy uit Brisbane. 'Lousy drunks.' Voor de duidelijkheid: 'goon' is 
de Australische benaming voor een pak goedkope wijn. Een partij die 
zich hardmaakt voor deze dronkaards verliest stemmen. De rechten 
voor de Aboriginals zijn nog steeds niet opgenomen in de Australische 
grondwet.

Alleen in de toeristenwinkeltjes
De blanke inwoners van Nieuw-Zeeland integreren de tradities van 
de Maori juist in hun dagelijkse leven, tot grote trots van de oorspron-
kelijke bewoners. De meeste blanken onthalen je niet alleen met kia 
ora, ze gebruiken ook de termen 'marae' (ontmoetingsplaats) en 'kai' 
(eten). Ook de 'hongi', waarbij mensen hun neuzen als begroeting 
tegen elkaar wrijven, is bekend. Rugbyspelers dansen voorafgaand 
aan een internationale wedstrijd de 'haka', een oorlogsdans van de 
Maori. Vaak wordt het volkslied zowel in het Engels (God defend New-
Zealand) als in het Maori (Aotearoa) gezongen. Eind jaren ’90 voerde 
de Nieuw-Zeelandse overheid zelfs campagne voor het gebruik van 
de Maori-benaming 'Aotearoa', dat 'land van de lange witte wolk' bete-
kent. Het merendeel van de steden draagt een Maori-naam. Denk aan 
Waitomo, Wanaka, Te Anau, Taupe en Tauranga. In Australië heten de 
steden gewoon Melbourne, Canberra en Sydney, lekker Engels. Ook in 
het dagelijkse taalgebruik van de Australiërs ontbreken de Aboriginal-
woorden. Ze komen niet verder dan ‘boomerang’ en ‘billabong’. Dat 

laatste betekent waterplas, maar is in Austra-
lië bekender als naam van een kledingmerk. 
De laatste jaren stelt de Australische rege-
ring zich politiek correct op ten opzichte van 
de Aboriginals. Het officiële excuus voor de 
misdaden tegen de 'natives' is gemaakt. De 
Aboriginals hebben een eigen, erkende vlag 
en sinds 1993 heet hun heilige rots gewoon 
weer Uluru in plaats van Ayers Rock. Maar in 
het Australische volkslied vind je geen verwij-
zing naar de oorspronkelijke inwoners. Net als 
in de tijd dat de eerste blanken op het eiland 
arriveerden, worden de Aboriginals gezien 
als onderdeel van de flora en fauna. Hun cul-
tuur is ondergeschikt aan die van de Ozzies. 
Alleen in de toeristenwinkeltjes vinden hun 
boomerangs en didgeridoos gretig aftrek.
q  NICK KIVITS REISDE IN 2008 MET JOIN NAAR OE-
GANDA, OP EIGEN HOUTJE REISDE HIJ  3 MAANDEN DOOR 
AUSTRALIE EN 1,5 MAAND DOOR NIEUW-ZEELAND.

« 'Aborginals zijn luie  
dronkaards. Ze slenteren 
door de stad met een pak 

goedkope wijn in hun tas.' »
»

Maori  en Aboriginal 
HET MAORI-VOLK KOMT OORSPRONKELIJK VAN DE POLYNE-

SISCHE EILANDEN, DIE VLAKBIJ DE NOORDELIJKE PUNT VAN 

NIEUW-ZEELAND BEGINNEN. DAAR BOUWDEN ZE HUN WAKA'S. 

MET DEZE GIGANTISCHE KANO'S STAKEN ZE AAN HET EIND VAN 

DE DERTIENDE EN HET BEGIN VAN DE VEERTIENDE EEUW DE 

OCEAAN OVER. VOOR EEN VOLK VAN 'WILDEN' WAREN MAORI 

DUS AL VER ONTWIKKELD. NOG STEEDS LEVEN ER IN NIEUW-

ZEELAND MAORI ZOALS HUN VOOROUDERS DAT DEDEN. 14 

PROCENT VAN ALLE NIEUW-ZEELANDERS IS MAORI. DAT ZIJN 

ZO'N 725.000 MENSEN. 

DE ABORIGINALS WORDEN GEZIEN ALS HET OUDSTE, NOG 

BESTAANDE VOLK TER WERELD. VOLGENS SOMMIGE ONDER-

ZOEKERS BEVOLKEN ZE AUSTRALIË AL 70.000 JAAR. DE EERSTE 

ABORIGINALS KWAMEN TOEN VANUIT ZUIDOOST-AZIË NAAR 

AUSTRALIË. ANDERS DAN BIJ DE MAORI HEBBEN DE ABORIGI-

NALS GEEN OVERKOEPELENDE CULTUUR. ER ZIJN HONDERDEN 

VERSCHILLENDE TALEN EN LEVENSWIJZEN. ER ZIJN NU NOG 

WEINIG ABORIGINALS DIE LEVEN ALS HUN VOORVADEREN. DE 

MEESTEN PROBEREN HUN CULTUUR IN STAND TE HOUDEN 

DOOR HET VERTELLEN VAN HET SCHEPPINGSVERHAAL, DE 

EIGEN KUNST (SCHILDERIJEN, BESCHILDERDE STENEN, ETC.) 

EN TRADITIONELE WERKTUIGEN. DE BEKENDSTE ZIJN DE 

BOEMERANGS EN DIDGERIDOO'S, DIE BIJ DE VLEET VERKOCHT 

WORDEN IN IEDERE STAD EN IN BIJNA IEDER TOERISTENWIN-

KELTJE. VAN ALLE AUSTRALIËRS IS 2,6 PROCENT ABORIGINAL: 

ONGEVEER 517.000 MENSEN. VEEL ABORIGINALS GAAN NIET 

NAAR SCHOOL. ZE STERVEN GEMIDDELD ZEVENTIEN JAAR 

EERDER DAN 'NIEUWE' AUSTRALIËRS.INTERNATIONAAL GELIEFD: 
DE MAORI TRIBALTATTOO
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Het 8ste
Wereldwonder

De mooiste plek op aarde vind ik Pucón, 
een dorpje aan de voet van de Villarrica 
vulkaan in Chili. Ik bezocht het dorpje in 
2002. Ik had extra punten nodig om te 
mogen deelnemen aan de Olympische 
Winterspelen in Salt Lake City. Er werd 
een wedstrijd georganiseerd op de Villar-
rica vulkaan dus schreef ik me in.
Met mijn snowboard stapte ik in de skilift. 
De top van de vulkaan kwam steeds iets 
dichterbij. Uit de krater kringelde rook 
omhoog, de Villerrica is nog altijd actief. 
Toen ik uitstapte stond ik daar maar twee-
honderd meter vandaan. Ik vond vulkanen 
sowieso al indrukwekkend. Dat ik mijn 
sport kon uitoefenen op de flanken van 
een vulkaan vond ik uniek. 
Het klinkt wat suf, maar alle bergen waar-
op ik snowboard lijken op elkaar. Bergen 

zijn hoog en sneeuw is wit. De bergen in 
Frankrijk zijn net iets puntiger dan die in 
Oostenrijk, en de Amerikaanse bergen 
liggen gemiddeld een beetje hoger, maar 
de omgeving is vergelijkbaar. Snowboar-
den op een Chileense vulkaan was een 
totaal nieuwe ervaring. Op de vulkaan ligt 
sneeuw maar het hele gebied eromheen 
is groen. 
’s Nachts geeft de Villarrica rood licht. 
Soms spuwt de vulkaan vuurballen. Ik ben 
een topsporter. Normaal gesproken gaan 
sporters vroeg naar bed om de volgende 
dag helemaal fit te zijn. Maar de actieve 
vulkaan maakte zoveel indruk dat ik ’s 
nachts mijn wekker zette om er even naar 
te kijken. En ik was zeker niet de enige in 
ons hotel die dat deed.’ q

'Ik zette mijn wekker om 's nachts 
naar de rode vuurballen te kijken.'

SNEEUW OP EEN 
CHILEENSE VULKAAN

Nicolien 
Sauerbreij
GEBOREN OP 31 
JULI 1979 IN DE 
HOEF, EEN GEHUCHT IN DE PROVINCIE UTRECHT. 
IS DE MEEST SUCCESVOLLE NEDERLANDSE 
SNOWBOARDSTER. 
WON IN 2010 DE GOUDEN MEDAILLE OP DE 
PARALLELREUZENSLALOM OP DE OLYMPISCHE 
WINTERSPELEN. 
WAS 2 JAAR TOEN ZE VOOR HET EERST OP SKI'S 
STOND. TIEN JAAR LATER ZOEFDE ZE OP EEN 
ZELFGEMAAKT SNOWBOARD VAN EEN HELLING.
KOMT UIT EEN SPORTIEVE FAMILIE. ZUS 
MARIEKE IS EVENEENS PROFESSIONEEL SNOW-
BOARDSTER. VADER MAARTEN WAS SKILERAAR. 
IS AMBASSADEUR VAN JUMP, HET JEUGDFONDS 
VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING ÉN VAN 
RIGHT TO PLAY.

TEKST: LAURA SPOELSTRA
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Andrew: ‘Ik  ben erg tevreden over het licht, de 
kleuren en de compositie van de gebouwen. 
In de stad is de ruimte beperkt. Deze foto laat 
zien hoe mensen de ruimte benutten. Je ziet 
markten, banken, scholen, kerken en mos-
keeën. Ik vind het heerlijk om mensen met 
verschillende achtergronden te ontmoeten. 
Lagos is daarvoor de place to be. Er wonen 
zestien miljoen mensen en dat aantal groeit 
snel. De dynamiek van de stad blijft me ver-
bazen. De hybride levenstijl, een combinatie 

Ooit de plek waar de eerste inwoners van Lagos zich
vestigden, nu het economisch hart van Nigeria. Zie hier 
de favoriete foto van fotograaf Andrew Esiebo (32).

LAGOS
ISLAND 

van verschillende culturen en religies, fas-
cineert me enorm.
Om de foto te maken beklom ik een hoog, 
leegstaand gebouw. Dat kostte me bijna 
een camera. Een paar daklozen die daar 
vertoefden, pakten hem van me af. Maar 
een dag later kreeg ik de camera terug en 
nu zijn we zelfs vrienden. Ik ga vaak terug 
om foto's te maken.' Meer foto’s van An-
drew Esiebo vind je op www.tinyurl.com/
andrew-esiebo q 

TEKST: ANDRE VAN DER STOUWE
BEELD: ANDREW  ESIEBO
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SURINAME TEKST ANOEK OFKENS (21)

stageadres kook ik. Wat een fiets-onvrien-
delijk land! Een Creoolse collega grijnst: ‘Wij 
fietsen hier ook niet, veel te heet’. 
Toch spring ik elke dag weer op mijn gehuur-
de Sparta. Fietsen is een goedkope gewoonte 
die ik niet kwijt wil. Ook al ben ik in Suriname, 
ik blijf een Hollander. 

Lekker fietsen
in Paramaribo

Afrikanen zijn zielig. Ze verdienen medelijden 
en medeleven. Daarom trekken met name 
christenen  massaal  naar Oeganda om scho-
len te bouwen en weeskinderen te knuffelen. 
Maar waarom zijn Afrikanen zielig? Niet om-
dat er niet genoeg scholen of weeshuizen zijn. 
Het zijn  de leermiddelen die ontbreken.
Het valt niet mee voor de goedwillende Oegan-
dees. Stel je voor: je spaart veel geld, je koopt 
een tweedehandscomputer en net als je jezelf 
aan het ontwikkelen bent valt de stroom uit. Je 
bent je documenten kwijt. En met een beetje 
pech de computer zelf ook, want de schokken  
in het stroomnet verwoesten het ding binnen 
de kortste keren. Een speciaal apparaat dat je 
computer beschermt en je vijf minuten de tijd 
geeft om je werk op te slaan kost 50 euro. Koel-
kast zelfde verhaal: zonder stroomstabilisator 

OEGANDA TEKST ARNE DOORNEBAL (27)

Nederland nog geen kwart daarvan waard is. 
De wegen hier zijn zo slecht dat ik elke twee 
maanden de garage bezoek. Dat Afrikanen 
dagelijks met dit soort problemen te maken 
krijgen is bedroevend. We zouden er goed aan 
doen om voor dit soort dingen een oplossing 
te vinden. Dat er ondertussen talloze chris-
tenen naar Oeganda komen en zonder enige 
bouwervaring schooltjes timmeren in de hoop 
in de hemel te komen, dat is pas echt zielig. 

Arme 
Afrikaantjes

Een fiets huren was het eerste dat ik in Para-
maribo deed. Op het bussysteem is geen peil 
te trekken en iedere dag met de taxi naar mijn 
stage kost te veel geld. Joopie speelt daarop 
in, zo vertelde een huisgenote me. Joopie 
verhuurt fietsen aan Hollandse studenten. 
Voor nog geen 20 euro per maand was ik 
voorzien. 
Fiets ik naar mijn stage, dan gaan de eerste 
vijftig meter prima. Weinig auto’s, windje 
door mijn haren. Maar bij het eerste kruis-
punt staat het zweet op mijn voorhoofd. In 
Suriname fiets je niet rechts, maar links. En 
dat blijft lastig. Net als balanceren tussen 
voorbij sjezende auto’s en diepe zandkuilen. 
Fietspaden zijn er niet. In het centrum zitten 
voetgangers me op de huid. ‘Hé prinses!’, ‘wat 
ben je mooi’ of ‘ha poppetje’.  Hun doel? Een 
afspraakje. Of beter nog: een vliegticket naar 
het beloofde Nederland. Eenmaal op mijn 

Bizarre, ontroerende
en hilarische
belevenissen van
Join-lezers op reis.
Ook een mooie reis 
gemaakt? Mail je 
verhaal naar redac-
tie@joinmagazine.nl

van 100 euro is hij binnen een dag kapot. Wie 
een gasoven koopt moet elke paar maanden 
een gasfles halen. Om je water-, stroom- of 
telefoonrekening te betalen dien je telkens 
een uur in de rij op een kantoor te staan. Een 
postbus openen duurt maanden. Poststuk-
ken verdwijnen. Het zijn dit soort problemen 
die Afrika op achterstand zetten. Zelf schafte 
ik, net als rijke Afrikanen, een auto aan. Ik telde 
1700 euro neer voor een barrel uit 1991 dat in 
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Hoe Rob 
eindelijk een 
olifant spot...

SRI LANKA TEKST ROB FABER MEXICO TEKST EVELINE GILLOT (23)

Al vijfduizend jaar voedt dit witgele goud vele 
monden. Daarom een ode aan de grote liefde 
van iedere Mexicaan: de tortilla. De Mexicaan 
verorbert zijn eerste tortilla al bij het ontbijt. Ge-
bakken, zo knapperig als een cracker, noemt hij 
zijn tortilla een tastada. Eet hij hem in partjes, 
met veel saus en kaas, dan is de tortilla getrans-
formeerd tot chilaquiles. Geen tortilla’s op de 
lunchtafel? Dan schieten de wenkbrauwen 
van een Mexicaan direct om hoog. Om vier uur 
maakt de Mexicaan tijd voor tortillachips (to-
topos) met guacemole en salsa-dip. 's Avonds 
dineert hij met een taco, een dubbelgevouwen tortilla gevuld met gehakt, bonen, mais en al het 
andere waar hij trek in heeft. Maar denk erom: als er een laagje kaas in de taco zit, dan heet hij 
niet langer taco maar quesadilla. Denk je dat je alles weet? Mis. Je moet je tortilla niet alleen bij de 
juiste naam noemen. Hoe je je tortilla eet is eveneens van levensbelang. Mijn Mexicaanse geliefde 
Andrés stikte ooit bijna in zijn taco toen ik de mijne met mes en vork te lijf ging. Een taco neem je 
in je hand en dan neem je een hapje van het uiteinde. Daarna is de andere kant aan de beurt. Om 
en om hap je de taco naar binnen, zonder te knoeien. 
Vroeger kon een vrouw pas trouwen als ze de perfecte tortilla kon bakken. 'De ultieme doorsnede 
is 15 tot 20 centimeter', vertelde een dametje dat dagelijks kilo's mais tot tortilla’s verwerkt. Met 
een speciale steen maalt ze de maiskorrels waarna ze er water en limoen aan toevoegt. Gelukkig 
heb ik een moderne Mexicaanse man. Hij is gerustgesteld als er in ons huis voldoende tortilla’s 
zijn. De tortilla is meer dan een pannenkoek, het is een lifestyle. Mijn pakketje pak ik dan ook met 

gepaste nederigheid uit het tortillaschap in de Walmart.

Ga je op safari in het Udawalawe National 
Park, dan moet je je laten vergezellen door een 
lokale gids. Aangezien ik op Sri Lanka was in 
mijn functie als voorzitter van de natuurbe-
schermingsorganisatie Vrienden van de Oli-
fant en als hoofdredacteur van het tijdschrift 
"de Olifant", was mijn interesse voornamelijk 
op de olifanten gericht. Na een halfuur zagen 
we een groot exemplaar onder een boom. 
Hij kwam naar onze auto toe. De gids werd 
daar zo zenuwachtig van dat hij de chauffeur 
sommeerde gas te geven. De olifant kuierde 
de struiken weer in. Het was een bijzondere 
ontmoeting, maar het had nog bijzonderder 
kunnen zijn als we niet zo’n bange gids hadden 
meegekregen. 

‘Wat kom jij hier doen’, vroegen twee mannen in 
gladde leren jasjes. Ze hielden me staande toen 
ik de Zainab moskee in Damascus wilde bezoe-
ken. Blijkbaar gaf ik het antwoord dat ze wilden 
horen, want na twee minuten lieten de mannen 
me gaan. ‘Dat was de Mukhabarat!’ zeiden de 
Syrische studenten met wie ik op pad was. De 
Mukhabarat is een nog geheimere dienst dat de 
vijf officiële geheime diensten van Syrië. Gek ge-
noeg voelde ik me daardoor veilig. Het alziende 
oog van de geheime dienst zou er vast voor zorgen 
dat ons niets zou overkomen.

Ode aan de tortilla

SYRIË TEKST JONAS REMMERSWAAL 

Mannen in leren jasjes



22 – JOIN22 – JOIN

De Belofte
Drie intieme portretten van jonge Afrikanen in een klein dorpje 
in het Ghanese regenwoud. Ruth (15), Gideon (15) en Mary (21) 
vechten elke dag om te overleven. De millenniumdoelen? Voor 
hen vormen die doelen enkel de zoveelste niet nagekomen belof-
ten van het westen.Op televisie: 10 februari 2011.



In 2009 onderzocht journalist Sanne Terlingen  'ontwikkeling'
in het ongooglebare dorpje Toamfom. Dit voorjaar

 schitteren de inwoners in  de documentaire ‘De Belofte’.

VAN GEHUCHT  
TOT FILMSET

TEKST: SANNE TERLINGEN
BEELD: SANNE TERLINGEN & TON VAN DER LEE 

Beyond
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'Ik woonde twaalf jaar in Afrika. Steeds weer 
stuitte ik op mislukte ontwikkelingsprojec-
ten', vertelt initiatiefnemer Ton van der Lee. 
In vijftig jaar tijd spendeerde het westen 
2500 miljard dollar aan ontwikkelingshulp. 
'Tien jaar terug kwamen de Verenigde Naties 
met een nieuwe belofte aan de wereld: in vijf-
tien jaar zouden zij acht ambitieuze doelen 
halen, zoals halvering van armoede en scho-
ling voor alle kinderen. Die doelen worden 
niet gehaald. Zou hulp effectiever zijn als 
Afrikanen met ons geld zichzelf helpen?'
In "De Belofte" zoekt de documentairema-
ker naar een antwoord. Ton: 'Ik wilde geen 
film maken waarin de westerling kijkt naar 
arme negertjes, maar een film die laat zien 
hoe gewone Afrikanen uit een gewoon dorp-
je naar ons kijken.'
Een Afrikaans dorpje? In Nederland denken 
we dan aan een verzameling hutjes in het 
oerwoud. Maar Afrika verstedelijkt in een 
rap tempo. Nog even en er wonen meer Afri-
kanen in de stad dan op het platteland. En 
veel Afrikaanse dorpjes liggen tegenwoordig 
onder de rook van een miljoenenstad. Ook in 
die dorpen wonen meisjes die een hele dag 
brandhout kappen om ’s avonds een beetje 
te kunnen eten. Ton: 'Over het dagelijks leven 
van gewone Afrikanen zie je hier nooit wat. 
Dat stoort me. Mensen realiseren zich niet 
hoe hard het leven daar is.'

Hulp door de ogen van Afrikanen - 
Het idee (2008)

»SCHOOLJUF LUCY INTERVIEWT RUTH.
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Een doodgewon dorpje - Het decor
'De kern van het leven is in alle Afrikaanse dorpen hetzelfde', 
vindt Ton. 'Het filmdorp had in Tanzania kunnen liggen, maar 
ook in Ethiopië.' Het werd Toamfom in Ghana. Nana Asomadu 
Asare II, de 74-jarige chief van het dorpje, vertelt: 'Lang, lang, 
geleden – misschien wel vijfhonderd jaar – wilde de Ashanti-
koning een heilige reliek verbergen. Midden in het bos ontdekte 
hij een plek waar zijn jager iedere dag opnieuw een groot beest 
doodde. Daar verstopte hij zijn schat. Dag en nacht waakten 
onderdanen over het heiligdom. Zo ontstond Toamfom. Am-
fom betekent "raak schieten" in de lokale taal, to "altijd".'
Anno 2010 telt het dorpje 1500 inwoners. De asfaltweg die 
het dorpje in tweeën splijt eindigt 20 kilometer verderop in 
Ghana’s tweede stad Kumasi. In Toamfom geen hutjes van ba-
nanenbladeren. De huizen zijn groot en van steen, sommige 
hebben zelfs een veranda of sierpilaren. De reliek? Die heeft 
chief Nana zorgvuldig opgeborgen in zijn bezemkast. 
Op het eerste gezicht lijkt Toamfom niet arm. Maar grote bees-
ten? Die eten de dorpelingen enkel in hun dromen. De enige 
waterpomp is kapot. De vrouwen halen water in buurdorp 
Kuntanase. Dat kost een cent per volle emmer. Best veel als 
je wilt drinken, koken en wassen terwijl je minder dan een dol-
lar per dag verdient. De koloniale huizen blijken een façade. In 
een kamertje van twee bij twee meter leven vijf volwassenen en 
drie kinderen. Ze zijn geen familie. Toch delen ze  een slaapmat.

Documentairemaker Ton verbleef in Nederland en 
ik (Join-hoofdredacteur Sanne) deed onderzoek 
in Ghana. Ton belde: 'Wil jij een voorselectie maken 
van de dorpelingen die geschikt zijn voor de film?' Ik 
piekerde: hoe organiseer je in hemelsnaam audities 
in een Ghanees dorpje? Chief Nana wist er wel raad 

mee. Hij plantte me in een plastic kuipstoeltje 
onder de mangoboom voor zijn huis en trom-
melde het hele dorp bijeen. 'In de rij! Om de beurt 
gaan jullie vertellen wat jullie probleem is.' 
Na zonsondergang stuurde ik Ton een lijstje met 
mijn favorieten:

 

Mary (19) sjouwt stenen op een 
bouwplaats. Ook zij hoopte ooit 
verpleegster te worden. Haar 
vriendje betaalde haar school-
geld. Toen raakte zij zwanger en 
maakte hij zich uit de voeten.

Ruth (13) verzamelt padden-
stoelen en ze doet rotklusjes 
voor de andere inwoners van 
Toamfom. Sinds haar ouders 
zes jaar geleden overleden 
gaat ze niet meer naar school. 
Ruth slaapt buiten. Ook als 
het regent. Ruth wil verpleeg-
ster worden.

Gideon (13) zit officieel wel op 
school. Zonder schrift mag hij 
van de leraar de klas niet in. Hij 
moet een week op het land wer-
ken om één schrift te kopen, 
daarom mist hij veel lessen.

Comfort (22) heeft twee kin-
deren (8 en 4) die in een an-
der dorp wonen. Vier jaar ge-
leden onderging Comfort een 
zware buikoperatie waardoor 
ze niet voor hen kan zorgen. 
Haar ouders zijn dood.

Casting onder de mangoboom - De hoofdrollen (maart 2009)

Samen met Eyeworks-producente 

Janneke vloog Ton naar Ghana voor 

de eindselectie: Christopher? Niet 

te linken aan een millenniumdoel.

Faustina? Haar huis staat te dicht 

bij de weg – voorbijrazende busjes 

creëren achtergrondherrie. Blinde 

Evans? Nee, de lokale kliniek wil geen 

filmploeg over de vloer. Comfort? Die 

blijkt met de noorderzon vertrokken 

uit Toamfom. Bleven over: Ruth, Gi-

deon, Mary en Yao. 'Zij zijn jong, open 

en energiek', vindt Ton. 

»
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Faustina (30, drie kinderen) 
is gehandicapt sinds ze vijf 
jaar geleden kokende olie 
over haar been kreeg. Haar 
man is dood. Ze overleeft 
dankzij de restjes eten van 
haar zussen.

Christopher (22) is de oudste van acht 
kinderen. Hij kan goed tekenen en le-
ren. 'Mijn probleem is dat mijn vader 
nog leeft”, vertelt Christopher. Zijn 
vader dronk zoveel alcohol dat zijn ze-
nuwen beschadigden. “Hij is spastisch 
en geschift.' Nu gaat Christopher niet 
meer naar school om dokter te wor-
den, maar om geld te verdienen in de 
schoolkeuken.

Yao (40) verbleef negen jaar illegaal 
in Nederland. Hoewel hij in Ghana 
een vrouw en twee dochters heeft, 
stelt hij alles in het werk om zo snel 
mogelijk terug te keren naar Eu-
ropa.

Evans (12) is de oudste 
zoon van Ophelia. Hij is bijna 
blind. Een half jaar geleden 
ging hij voor de derde keer 
op zijn bril zitten. Omdat 
zijn moeder geen nieuwe 
kan betalen gaat Evans niet 
meer naar school.

Houthakken met Mary
Een maand fi lmen 
(maart & april 2010)
'Zonder toestemming van de chief begin je niets in Afrika', weet Ton. 
Die grote blanke mannen met camera’s en andere opnameappara-
tuur, die kunnen niet ongezien door een dorpje banjeren. Eerst moest 
Ton heel veel lauwe flessen bier drinken onder chief Nana’s mango-
boom, maar daarna verleende het dorpshoofd de mannen officieel 
toestemming om in zijn dorp te filmen. Ton: 'Eerder filmde ik in Mali, 
daar stroomden de mensen toe zodra de camera draaide. Hier gingen 
de inwoners door met hun dagelijkse bezigheden. Ik heb nog nooit zo 
makkelijk gefilmd. Het hielp dat we de kleinzoon van de chief inhuur-
den als productieassistent. Hij kwam altijd te laat, maar zijn afkomst 
opende deuren.' 

Een fi lmdag
07:00 – Crew naar Toamfom (in een gehuurde oude taxi).
07.15 – Met Mary brandhout hakken in de bush, paddenstoelen pluk-
ken met Ruth, eten met Yao en zijn dochters of naar school met Gi-
deon. Ton: 'We liepen achter hen aan en draaiden als er iets gebeurde. 
Vaak zie je in films dat de maker vragen stelt tijdens de bezigheden, 
maar als Mary stenen sjouwde lieten we haar gewoon sjouwen. Vier 
keer volgden we Gideon naar school en vier keer gebeurde er  niets. 
Maar de vijfde keer stuurde de leraar hem weg omdat hij geen schrift 
had.' 'We kunnen er niets aan doen', zei de hoofdmeester. 'Er zitten wel 
twintig kinderen als Gideon in deze klas.' 'Er zijn miljoenen kinderen als 
Gideon in de wereld', zegt Ton.
11.00 – Te heet, terug naar het hotel. 
13.00 – Spotten 'Op mijn hotelkamer bekeek ik de shots die we ’s och-
tends gemaakt hadden', vertelt Ton. 'Zo zag ik welke beelden nog mis-
ten. Ook noteerde ik de mooie momenten, daardoor hoefde ik daar bij 
de montage niet naar te zoeken.'

Mooie beelden die de film 

niet haalden? Ton: 'Mary 

die in huilen uitbarst als ze 

over haar ex (de vader van 

haar dochtertje) praat, ter-

wijl ze eigenlijk heel boos 

op hem is. Ze geeft zich al 

bloot, ik ga niet over lijken.' »



Dit is Rafy Al Khayat (25). Hij vluchtte uit Irak. Nu studeert hij met 

steun van het UAF.

Steun het UAF met 7 1,50 per maand 

sms STUDENT AAN naar 4488 

www.uaf.nl
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Join Magazine is op zoek 
naar stagiaire(s)

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN COMMUNICATIE STAGE? GA NAAR DE 

WEBSITE: WWW.JOINMAGAZINE.NL

Join
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«Ruth plukt niet alleen 
paddenstoelen. Ze wast ook 
kleren vol poep. Ze zal nooit
verpleegster worden. » 

'Bij het filmen van Yao’s pogingen om een visum voor Nederland te 
bemachtigen, stuitten we op een muur van geheimzinnigheid”' vertelt 
Ton. 'De regelaars wilden niet in beeld.' Yao werd uit de film geknipt.

Na een maand volgen was de tijd rijp voor "het grote interview". Hoewel 
Ruth en Gideon redelijk Engels spreken, kunnen zij zich niet écht uit-
drukken in hun tweede taal. Mary spreekt alleen Twi, de lokale taal, haar 
Engels is niet goed genoeg voor een serieus gesprek. Ton: 'Ik maakte 
een lijst vragen in het Engels en Lucy, de plaatselijke onderwijzeres, 
stelde ze in het Twi aan Mary, Gideon en Ruth. Lucy is een bekende van 
ze, daarom voelde het voor hen vertrouwd om haar te antwoorden.' 
Een Ghanees in Nederland heeft de gesprekken vertaald.

Nooit verpleegster -  Monteren & première (september 2010)
'In 2015 zullen honger en armoede gehalveerd zijn.' Ruth (inmiddels 15 
jaar) kijkt de mensen in zaal drie van de Rembrandtbioscoop in Utrecht 
recht aan. 'In 2015 gaan alle kinderen naar school', zegt Gideon (15). 
Mary (21) vervolgt: 'In 2015 zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig.” 
De beelden van de houthakkende Mary en Ruth worden afgewisseld 
met shots van overenthousiaste westerlingen die Afrika beloften doen. 
'Ik doseer de beelden', zegt Ton. De documentairemaker wil de kijkers 
niet meteen confronteren met ellende. 'Dat willen ze niet. Je moet het 
opbouwen.' Pas halverwege ziet het publiek dat Ruth niet alleen pad-
denstoelen plukt, maar ook kleren vol poep uitwast. Per dag verdient 
ze 85 cent. De tweejarige opleiding tot verpleegster kost 1800 euro. 
Zes jaar werken en niets uitgeven. Ruth weet dat haar droom nooit 
werkelijkheid wordt.
De openingsscène van de film is ook de slotscène. Ruth leest opnieuw 
haar millenniumdoel voor: 'In 2015 zullen honger en armoede  gehal-
veerd zijn. 'Ton: 'Dat vind ik het mooiste moment. Als de film begint kijk 
je met een open blik naar deze jongeren. Als je na een uur opnieuw ‘de 
beloften’ hoort, dan maakt het veel los.' 

Na de aftiteling
'Confronterend', reageert het publiek na de aftiteling. 'Eigenlijk zegt 
deze film alles over de millenniumdoelen', vindt voormalig minister 
van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk. Zijn politieke tegenstan-

der Arend Jan Boekesteijn beaamt dat. 
In Toamfom hebben ze de film nog niet ge-
zien. 'Zodra de dvd’s gebrand zijn stuur ik 
er eentje op', zegt Ton. Dankzij de filmploeg 
beschikt het dorp nu over een eigen water-
toren. Een gulle gever betaalt Ruth’s school-
geld – over twee jaar kan ze aan de slag als 
verpleegster. En ook voor Gideon wordt 
gezorgd: de half-Ghanese Georgina Kwakye 
(ooit vj bij MTV en Gladys in GTST) regelt 
een studiebeurs voor de jongen. 'Ik heb mijn 
eigen ontwikkelingsorganisatie, Ghanasi. Ik 
hoop dat we een project kunnen opstarten 
om heel Toamfom te helpen.'
Beroemd? Nee, dat zijn de inwoners van 
Toamfom nog niet. Maar de eerste stap naar 
ontwikkeling is gezet: het dorpje heeft nu 111 
hits op Google. q SANNE TERLINGEN IS HOOFD-
REDACTEUR VAN JOIN. TIJDENS HAAR MASTEROPLEI-
DING 'AFRICAN LANGUAGES AND CULTURES' DEED ZE 
VIJF MAANDEN ONDERZOEK IN DE ASHANTI-REGIO IN 
GHANA.

RUTH KOOPT MEEL BIJ HET ENIGE WINKELTJE IN TOAMFOM.
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9De
spooksteden

In deze steden wil je niet alleen 
achtergelaten worden. De straten 
zijn leeg en de huizen verlaten. 
Deze steden…  zijn dood. 

01  
Prypjat, Oekraïne

Locatie: 51° 24' 20" N, 30° 3' 25" E
In 1970 werd Prypjat uit de grond gestampt. 
13.414 appartementen huisvestten de jonge 
arbeiders die bij de kerncentrale in Tsjerno-
byl werkten. Negen jaar, 50.000 inwoners, 
drie binnenzwembaden en een bioscoop 
later mocht Prypjat zich officieel een stad 
noemen. Een grote vuurbal maakte daar in 
1986 alweer een einde aan. Kernreactor 4 
ontplofte. De inwoners van Prypjat werden 
geëvacueerd naar het speciaal gestichte 
stadje Slavoetytsj, 45 kilometer verderop. 
Honden en katten bleven achter. Nu, ruim 25 
jaar later, is Prypjat nog steeds onbewoond. 
Bomen groeien in gebouwen, de natuur heeft 
vrij spel. Zien? Boek een dagexcursie via sov-
jetreizen.nl (inclusief ecologische lunch die 
je zelf met een geigerteller op straling con-
troleert). Zorg dat je papieren in orde zijn: de 
Oekraïense geheime dienst (SBU) bewaakt 
het gebied.

TEKST: GERWALD VAN DE MUNT EN HELEEN DEKENS 02  
Oradour-Sur-Glane, Frankrijk

Locatie: 45° 56' 0" N, 1° 2' 0" E
Op 10 juni 1944 richtten de Duitsers een bloedbad aan in  het Franse 
Oradour-sur-Glane. Van de 650 dorpelingen overleefden er zes.  De 
reden voor deze slachtpartij? Vermoedelijk was de leidinggevende 
majoor boos. Twee dagen eerder blies het Franse verzet de brug bij 
Saint-Junien op en daarbij twee Duitse soldaten. Een van die soldaten 
was Helmut, een vriend van de majoor.  Toch bekt het lekker: ‘Deze zo-
mer ga ik naar Oradour-sur-Glane’. Je tentje kun je hier niet opzetten, 
maar het dorpje doet wel dienst als museum. De ruïnes zijn voorzien 
van plaquettes: ‘hier werkte de kapper’, ‘dit was een kledingatelier’. De 
auto van de toenmalige dokter staat nog altijd op het dorpsplein.

03  
Kolmanskuppe, Namibië

Locatie: 26° 42  0  S, 15° 14  0  E
1908. Tijdens het aanleggen van een spoorlijn in de woestijn vond de 
zwarte arbeider Zacharias Lewala een glimmende steen. Een dia-
mant, concludeerde opzichter August Stauch. Vierhonderd Duitsers 
stroomden toe. Zij bouwden niet alleen huizen, een school en een 
ziekenhuis, maar ook een balzaal, een casino en een ijsfabriek. Kol-
manskuppe noemden ze hun stadje, naar de Duitser die in 1905 met 
zijn ossenkar in de woestijn bleef steken en omkwam van de dorst. 
Toen waren de diamanten op en hielden de Duitsers het voor gezien. In 
1954 trok de laatste dorpeling de deur achter zich dicht. Kunstenaars 
blijven dol op de stad. Dat het zand tot hun knieën komt en ze toestem-
ming nodig hebben om het beschermde woestijngebied te betreden, 

03
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« Wil je een Sovjet-kinderboek, een
 keukenrasp of een platenspeler 
voor je studentenkamer scoren? Dan 
is Kadykchan de place to be. » 

weerhoudt hen er niet van Kolmanskuppe te 
bezoeken. De verlaten stad vormde het decor 
van de horrorfilm ‘Dust Devil’. 

04  
Kadykchan, Rusland 

Locatie: 63° 5' 10" N, 147° 2' 41" E
Toen de Russen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog steenkool ontdekten, verplaatsten 
zij duizenden Goelagwerkers naar de vind-
plaats. Toch beleefde het stadje zijn bloeitijd 
pas na de dood van Stalin. Communistische 
jongeren kregen hier vijf keer zoveel salaris 
als elders in de Sovjet Unie. In 1986 telde Ka-
dykchan 10.000 inwoners. Maar de behoefte 
aan kolen nam af. Een grote explosie in 1996 
bleek de druppel. Zes mijnwerkers vonden de 
dood, de rest spoedde zich weg.  De water-
leiding werd afgesloten, de stadverwarming 
begaf het en in 2003 sloot de staat de stroom 
af. Anno 2010 staan de verlaten huizen vol 
authentieke prullaria. Wil je een Sovjet-kin-
derboek, een keukenrasp of een platenspe-
ler voor je studentenkamer scoren? Dan is 
Kadykchan de place to be. Pas wel op voor de 
200 achtergebleven bejaarden. 

05  
Humberstone, Chili 

Locatie: 20°12 30 S 69°47 40 WE
Ooit wilde iedereen mest met salpeter (ni-
traat). En salpeter, dat was er in Humbersto-
ne in overvloed. Maar door de uitvinding van 
kunstmest is het mijnstadje sinds 1961 com-
pleet verlaten. Heb je sinds afgelopen zomer 
een zwak voor Chileense mijnwerkers? Dank-
zij het droge klimaat is Humberstone goed 
geconserveerd. Volgens de Rough Guide is 
het spookstadje van 9 uur ‘s ochtends tot 18 
uur ’s avonds geopend. Als je goed luistert 

06  
Ganzedijk, Nederland

Locatie: 53° 12’ 0” N, 7° 7  0” E
Drie straten met rode bakstenen rijtjeshui-
zen en een molen. Welkom in Ganzedijk. 
Het Noord-Groningse dorpje is een beetje 
beroemd dankzij schrijver Richard Klinkha-
mer. Richard sloeg zijn vrouw Hannie met 
een koevoet de hersenen in, begroef haar 
stoffelijk overschot onder het schuurtje in 
zijn achtertuin (in Ganzedijk) en schreef daar 
in de bajes het boek ‘Woensdag Gehaktdag’ 
over. Is het gek dat de wethouder van Reide-
land ervoor pleitte de overige 56 huizen in 
Ganzedijk plat te gooien? ‘Laten we Ganze-
dijk eindigen als samenleving en teruggeven 
aan de natuur.’ Het dorpje heeft niet eens een 
brievenbus. Toch wilden de inwoners blijven. 
Het actiecomité Ganzedijk protesteerde 
en had succes. 17 huurwoningen werden 
opgelapt, slechts 5 gesloopt. Actievoerder 
Rikus Brader is gelukkig: ‘We kunnen weer 10 
jaar vooruit.’

07  
Bodie, VS

Locatie: 38° 12' 42" N, 119° 0' 46" W
Goudzoeker W.S. Bodey vond er in 1876 zijn 
eerste klompje. Vier jaarlater was Bodie, 
met 10.000 inwoners en 65 saloons, de 3e 

stad van Californië. Maar de mijnen raakten 
uitgeput en de laatse Bodie-krant verscheen 
in 1912. Toch is Bodie vandaag de dag alles 
behalve uitgestorven. Het Wild West-stadje 
trekt 200.000 toeristen per jaar. 

08  
Gunkanjima, Japan 

Locatie: 32° 37  40  N, 129° 44  18  E
835 mensen per hectare woonden in 1959 
op ‘Battleship Island’. Allen waren ingehuurd 
door Mitsubishi, de eigenaar van het eiland, 
om in de kolenmijnen te werken. Ze sliepen 
in speciaal neergezette hoge betonnen 
gebouwen. Vijftien jaar later was het eiland 
compleet verlaten. Petroleum had steenkool 
vervangen als brandstof en het was gedaan 
met Gunkanjima. Flats stortten in en de Ja-
panse regering cancelde alle transport naar 
de voormalige arbeidersstad. Wel streek 
er in 2002 een filmploeg neer. Het tweede 
deel van Battle Royale, waarin leerlingen van 
een Japanse middelbare schoolklas elkaar 
verplicht uitmoorden op een verlaten eiland, 
is hier opgenomen. Sinds 2009 is het eiland 
opengesteld voor bezoekers.

09  
Iram, Midden-Oosten

Locatie: onbekend
Wilde je altijd al op zoek naar Atlantis, maar 
werd je belemmerd door koudwatervrees? 
Zoek dan Iram, ook wel bekend als Ubar, 
Aram, Irum, Wabar en de Stad van duizend 
pilaren. Wij kennen Iram alleen uit duizend-
en-een-nacht en uit de Koran. Maar in een ver 
verleden was deze stad een handelscentrum 
in de Rub al Khali woestijn. 2000 jaar geleden 
ontvingen we het laatste teken van leven uit 
Iram. Volgens overleveringen liet God de stad 
in de woestijn zinken omdat Koning Shaddan 
een waarschuwing van profeet Hud negeer-
de. Folklore? Er zijn bewijzen dat de woes-
tijnstad echt bestond. In de bibliotheek van 
de 4.300 jaar oude stad Ebla in Syrië is een 
document gevonden waarin staat dat Ebla 
handel dreef met Iram. Ga je graven? Begin 
dan in Oman. Volgens wetenschappers is 
de kans het grootst dat Iram zich onder het 
zand in de Dhofar-provincie bevindt. q

hoor je kinderen spelen in de oude scheeps-
romp die dienst deed als zwembad.  

07
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Ik sta voor mijn kledingkast. Zometeen ontmoet ik Marietje op het Centraal Station. De 32-
jarige politica is slechts een paar uur in Amsterdam, de stad waar ze ruim 13 jaar woonde. Net 
terug van werkreizen naar Turkije en Engeland, staat ze alweer op het punt te vertrekken naar 
Brussel, haar huidige werkstad. Ik bedenk me dat Marietje niet veel in Nederland is geweest 
sinds het minderheidskabinet-Rutte aantrad. Dit is vast niet haar favoriete regering. Ik ver-
moed dat ze de gedoogsteun van de PVV niet kan waarderen. Ik trek een paars jasje aan. Mis-
schien kan ik haar zo opvrolijken. Paars is de kleur van haar voorkeurskabinet (zonder het CDA, 
en met Marietjes partij D66).

Op deze plek in Join ondervraag ik voortaan mijn tegenpolen. Ik wil meer begrip krijgen voor het 
standpunt van de ander. Voor Marietje weer de trein neemt richting de Europese politiek, hoop 
ik te weten wat ze te zoeken heeft in Brussel. Hebben jongeren ‘Europa’ überhaupt wel nodig?
‘Leukjasje,’ zegt Marietje als we elkaar ontmoeten. ‘Gisteren droeg ik ook paars.’ Ondanks haar 
drukke programma oogt ze fris. We gaan snel zitten, want de trein heeft geen vertraging.

Ik kan me voorstellen dat je het fijn vindt om weer in Amsterdam te zijn. Maar je bent ook 
meteen in het land van Rutte. 
‘Daar heb ik minder mee. Dit kabinet doet nul aan hervormingen, dat vind ik jammer. Met her-
vormingen kunnen jongeren meer kansen krijgen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.’

BOOMING 
BRUSSEL
Europese samenwerking? Duf? Net zo nutteloos als gebreide
mutsjes voor Afrika? Onze kersverse interviewer 
Kamran ondervraagt Europarlementariër Marietje Schaake.
TEKST: KAMRAN ULLAH
BEELD: LEONARD FÄUSTLE
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Rutte wordt gedoogd door de eurocriti-
casters van Geert Wilders’ PVV.
‘Europa verandert. Het nationalisme neemt 
toe, dat zie je ook in andere EU-landen. Po-
litici doen alsof samenwerken met andere 
landen vooral problemen oplevert.'

Je bedoelt dat wordt gewezen op het ge-
vaar van arbeidsmigranten. Oost-Europe-
anen die massaal naar ons land trekken 
en onze banen inpikken.
‘Dat soort geluiden, ja. Terwijl jij ook in an-
dere EU-landen kunt werken. Europa biedt 
juist kansen. Zo maken studenten gebruik 
van uitwisselingsprogramma’s als Erasmus. 
Ze studeren in het buitenland zonder extra 
collegegeld te betalen. We moeten onze ze-
geningen tellen.’

Na je studie adviseerde je instellingen en 
overheden over diversiteit en integratie. 
Voordat we dieper op Europa ingaan, ben 
ik benieuwd waarom je je baan als advi-
seur verruilde voor de politiek.
‘Ik werkte veel in de Verenigde Staten. Steeds 
als ik terugkwam zag ik dat Nederland weer 
veranderd was. De blik keerde naar binnen,  
de grenzen moesten dicht. Maar ik zag ook 
veel hoogopgeleide, ambitieuze, jonge men-
sen die in hun eigen land hun ei niet kwijt 
konden. Ze trokken naar Berlijn, New York of 
Johannesburg. Daar wilde ik iets aan doen.’

Er iets aan doen is wat anders dan aan de 
slag gaan bij het Europees Parlement.
‘Ik hielp bij de campagne. Toen zei iemand: 
meld je aan voor de lijst!  Tot mijn verbazing 
plaatste de kandidatencommissie me op 
plek drie. D66-leden mochten nog stemmen 
over de volgorde van de kandidaten, dus ik 
voerde flink campagne. Ik was een nieuwko-
mer, maar de leden vertrouwden me. Veel 
generatiegenoten klagen dat jongeren geen 
ruimte of kansen krijgen. Maar ik hield mijn 
hoge plek op de lijst.’ 

Je kreeg 18.000 voorkeursstemmen en 
mocht meteen naar Brussel om het Ne-
derlandse belang te dienen.
‘Het Nederlandse belang is het Europese 
belang.’ 

Dat begrijp ik niet.
‘Een groot deel van de wetten in Nederland 
komt uit Brussel. Van je telefoonnetwerk tot 
je burgerrechten; in het Europees Parlement 
besluiten we erover. Gaat het goed met Eu-
ropa? Dan merk je dat in Amsterdam.’ »

WIE: MARIETJE SCHAAKE.
GEBOREN: 18 OKTOBER 1978 IN LEIDEN.
OPLEIDING: LIBERAL ARTS (OHIO), SOCIOLOGIE EN AMERIKANISTIEK 
MET EEN MINOR IN NIEUWE MEDIA (UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM).
EUROPA: SINDS 2009 ZIT MARIETJE NAMENS D66 IN HET EUROPESE 
PARLEMENT. ZE IS DE JONGSTE NEDERLANDSE VROUW, DE ENIGE 
NEDERLANDSE VERTEGENWOORDIGER IN DE COMMISSIE ONDERWIJS, 
CULTUUR EN MEDIA EN LID VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN.
ORIGINEEL IDEE: EEN UITWISSELINGSBEURS VOOR MBO-STUDENTEN. 
WEBSITE: WWW.MARIETJESCHAAKE.COM.
HET EUROPEES PARLEMENT HEEFT 736 LEDEN UIT 27 LANDEN, 25 VAN 
DE PARLEMENTARIËRS KOMEN UIT NEDERLAND. 



Er zijn landen waar mensen niet mogen zeggen wat ze willen en niet kunnen zijn wie 

ze zijn. Hivos wil al die mensen zo veel mogelijk een stem geven. Want iedereen moet 

 kunnen zijn en zeggen wat hij of zij wil. Help Hivos. Giro 1969 www.hivos.nl
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» En toch hoor ik daar zo weinig over.
‘Niet alles haalt de media. Als onze wetten succes hebben gaan na-
tionale politici met de eer strijken. "Goldplating" noemen we dat. 
Alleen de regeltjes komen uit Europa, denken de mensen. Het Eu-
ropees Parlement moet duidelijker laten zien waar het aan werkt, 
zodat jij beter weet wat wij nou bespreken en besluiten.’

Grijp je kans. Dit is mijn eerste verhaal voor Join, met jou, over 
Europese samenwerking. 
‘Heel goed. Zo zijn er meer hoopvolle signalen. BNR Nieuwsradio 
heeft een nieuw programma met alle ins en outs over Europa (BNR 
Europa, iedere dinsdag om 19h00). NRC is helaas gestopt met de 
Europa-pagina. Toch heeft de krant een mooie visie: Europa is ge-
integreerd in alles’ 

Je betreurt dat het nationalisme toeneemt. Je verdedigt de 
invloed van Europa op onze levens. Je bent zó pro-Europa… 
‘Europese samenwerking is geen luxe. De noodzaak zal alle sceptici 
inhalen! China, Brazilië en India zijn de snel groeiende economieën. 

Als we met hen willen concurreren, een rol 
willen spelen op het wereldtoneel, dan moe-
ten we samenwerken.’

De tijd dringt. Over een paar minuten vertrekt 
de internationale trein naar Brussel. Samen 
lopen we richting het perron. 

Je werkt nu anderhalf jaar als Europarle-
mentariër. Verlang je terug naar het on-
dernemerschap of voel je je als een vis in 
het Brusselse water?
 ‘In Brussel gebeurt het, daar wordt aan de 
toekomst van ons continent gewerkt. Ik wil 
daar zeker nog een tijd onderdeel van zijn. 
Niet alles wat ik doe haalt de media, maar 
ik geloof in Europa. En ik heb een prachtige 
portefeuille: Turkije, Iran, onderwijs, mensen-
rechten en de digitale agenda. Ik strijd ervoor 
dat iedereen vrij kan surfen op het internet.’

Hou je het wel vol?
‘Het is elke dag heel hard werken. Tegelijker-
tijd is het ontzettend leuk. Weet je, ik wilde al-
tijd al met mensen praten en iets veranderen. 
Verbeteren. Dat deed ik als ondernemer. Nu 
doe ik hetzelfde in de politiek.’

We zijn aangekomen bij de roltrap naar het 
perron. Marietje stapt erop. In een hand 
houdt ze drie tassen vol paperassen, met de 
andere sleurt ze haar trolley vol persoonlijke 
spullen mee. Ze is op weg naar een volgende 
hectische periode. Ze werkt keihard, maar in 
haar thuisland hoeft ze niet op dankbaarheid 
te rekenen. Onterecht, weet ik nu. Toch blijf ik 
kritisch ten opzichte van Europese samen-
werking. Kritiek houdt onze Europarlemen-
tariërs scherp. En dat kan zelfs de ambitieuze 
Marietje gebruiken bij het ontvouwen van 
haar talenten.q KAMRAN ULLAH HOOFDREDACTEUR 
VAN CAMPUS TV EN PRESENTATOR OP RADIO1. DAAR-
NAAST IS HIJ EEN VEELGEVRAAGD GESPREKSLEIDER EN 
(PODIUM)PRESENTATOR.

« Maken wij een succesvolle wet,
dan gaan nationale politici met de

eer strijken, alsof er alleen 
regeltjes uit Brussel komen...» 
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Met behulp van overgebleven drek in je 
kop koffie voorspellen hoe de toekomst 
eruit ziet; in Istanbul kan het. Ik zit op een 
vol terras in een straatje in de moderne 
wijk Beyo: lu. Ik zie een paar andere toe-
risten, maar verder is het terras gevuld 
met trendy Istanbullies met veel tatoea-
ges en piercings. Het is zonnig, een graad 
of twintig. Eigenlijk geloof ik niet in zulke 
toekomst-onzin, maar nu en dan schrik 
ik wakker van de uitspraak die een oud 
vrouwtje in Roemenië ooit deed. Ze voor-
spelde dat ik zeven kinderen zou krijgen. 
Ik ben wel benieuwd wat een Turkse waar-
zegger voor mij in petto heeft.
De slappe stroop in mijn kopje is ster-
ker dan elke andere bak koffie die ik ooit 
dronk. Met grote moeite neem ik de laat-
ste slok. Ik zet mijn kopje omgekeerd te-
rug op het schoteltje. Zo is het de bedoe-
ling, is mij verteld. Nu moet ik wachten op 
de serveerster.
Ondanks de drukte op het terras komt het 
meisje tegenover me te zitten. Ze kan niet 
alleen met vier borden tegelijk lopen, maar 
ook koffiedrek ‘lezen’. Ze pakt mijn kopje 

Salut,
Dennis

en bestudeert  de drab die achterblijft op 
het schoteltje. Ik kijk er ook eens goed 
naar en probeer ‘iets’ te zien. De grillige 
vormen in de witte zee van het schoteltje 
doen me nog het meest aan een landkaart 
denken. Maar de serveerster ziet iets an-
ders:  ‘Je hebt een gelukkig leven’, vertelt 
ze me. Dat kan ik alleen maar beamen. 
Al ben ik nu wat ongeduldig. Ze zou toch 
mijn toekomst voorspellen? Ze staart al 
minuten naar mijn schoteltje, onderwijl 
fluisterend in het Turks. Ineens praat ze 
harder: ‘Je begint een nieuw bedrijf. Het 
wordt een succes.’ ‘O’, zeg ik. 'Dat klopt.’ 
Ik voel me betrapt. Met twee vrienden zet 
ik inderdaad een nieuw mediabedrijf op, 
maar dat weet vrijwel niemand. Hoe kan 
zij er dan van weten?
Voor ik mijn verbazing te boven ben ver-
volgt ze: ‘Tijdens een van je reizen dit jaar 
kom je de liefde van je leven tegen.’ ‘O’, zeg 
ik weer. Dit is een leuke verrassing. ‘Weet 
je hoe ze heet’, vraag ik. ‘Dat zou het een en 
ander wat makkelijker maken.’ De serveer-
ster kijkt nog eens naar mijn koffiedrek. 
‘Ik zie een C.’ Ik denk hardop met haar mee. 

« Ik win een Oscar, begin een flamingoboerderij 
en ontmoet mijn droomvrouw.»

‘Catherina? Chantal? Of… Celine mis-
schien?’
Een paar jaar terug was ik verliefd op Ce-
line. We waren een half jaar samen maar 
ik ging vreemd en.. Tja, daar was ze niet 
zo blij mee. Zag ik over het hoofd dat zij 
mijn grote liefde was? Of ontmoet ik een 
ander meisje met een C in haar naam? De 
serveerster zwijgt. Ze ‘leest’ nog wel dat 
ik na een boottocht op een onbewoond 
eiland beland waar ik een tijd moet over-
leven. Ook win ik een Oscar en begin ik een 
flamingoboerderij. Zeker weten doe ik 
het niet, maar het lijkt me onwaarschijn-
lijk dat het meisje het bij het rechte eind 
heeft. Toch wil ik meer weten, maar he-
laas, de drek is op. Toch ben ik enthousi-
ast. Ik droom niet langer over zeven kinde-
ren maar over een grote liefde. De vrouw 
in mijn dromen is prachtig en ik zou haar 
heel graag in levende lijve tegenkomen. 
Maar wordt dat werkelijkheid? Dat blijft 
toch koffiedik kijken. q

2011 WORDT EEN 
TOPJAAR VOOR DENNIS

Elk kwartaal in Join: 
de avonturen van 
BNN-verslaggever 
Dennis Storm
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Ingrediënten voor 10 personen:
2 eetlepels bruine suiker
2 eetlepels sesamzaadjes
5 bananen
10 plakken filo bladerdeeg (gewoon bladerdeeg kan ook)
1 ei
Plantaardig frituurvet
Poedersuiker

Snijd de bananen in dunne reepjes in de lengte. Bestrooi ze met suiker 
en sesamzaadjes en plaats een tweede bananenreep daar bovenop. 
Ga door tot alle reepjes op zijn. Let op: maak de reepjes niet te dik, 
want dan wordt de turon erg machtig.

Plaats de banaan op het filodeeg en vouw het deeg aan de uiteindes 
dicht. Rol nu de banaan erin. Smeer het deeg in met ei, elke keer dat je 
opnieuw rolt. Zo blijft het beter plakken. Bestrooi de buitenkant met 
bruine suiker. Doe dit met alle gevulde bananenloempia’s.

Zet de frituurpan op de hoogste stand. Frituur de turons tot ze knap-
perig en goudkleurig zijn (ongeveer 10 minuten). Haal ze er voorzich-
tig uit met een spaan en laat ze drogen op keukenpapier. 

Warm serveren, bij voorkeur 
met poedersuiker.

Kainan na!

Meer Filipijnse recepten vind 
je op www.asiafood.com/
phifood.html

Imelda Marcos, echt-
genote van dictator 
Ferdinand Marcos liet 
1060 paar schoenen, 
888 tassen en 508 
jurken achter toen ze 
in 1986 naar Hawaii 
vluchtte. 

Filipino’s zijn zo dol 
op de waterbuffel dat 
ze hem als nationaal 
symbool van hun land 
beschouwen. De reus 
komt niet alleen van 
pas bij het ploegen 
van het land, van 
zijn hoorns worden 
prachtige sieraden 
gemaakt. 

Volgens de Philippine 
Happiness Index hou-
den Filipijnse vrouwen 
meer van eten dan van 
seks. Waar komt dat 
bevolkingsoverschot 
dan vandaan?

 Bij oorlog hangen de 
Filipijnen als enige 
land ter wereld hun 
vlag ondersteboven. 
Dit gebeurt ook wel 
eens per ongeluk, zo-
als tijdens het staats-
bezoek van president 
Aquino aan Amerika. 

Uit eten in Manilla? 
Bezoek Hobbit House. 
De Amerikaanse 
professor Jim Turner 
liet zich in 1973 inspi-
reren door Lord of 
the Rings. Hij laat de 
maaltijden, geheel in 
Tolkien-stijl, serveren 
door “little people”. 
Dwergen dus.

FEITEN  ... sms’jes per dag worden verstuurd 
door de gemiddelde Filipino? Niet 
voor niets wordt Manilla ook wel 'text 
capital of the world' genoemd. Tele-
foonproviders spelen daarop in: voor 
het sturen van vijftig  berichtjes betaal 
je ongeveer een euro.

20
WIST JE DAT...

RECEPT

Special

Turon (bananenloempia’s)
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Voor liefhebbers van de onderwaterwereld zijn de Filipijnen een ab-
soluut paradijs. Donsol, Puerto Galera en Tubbataha Reef zijn slechts 
drie van de vele duiklocaties van wereldklasse. Je spot er reuzen-
schildpadden, mantaroggen en walvishaaien. De koralen van Apo Reef 
zijn adembenemend. Niet voor niets staan ze op de Unesco Wereld-
erfgoedlijst. Nog iets bijzonders: in 1934 werd de grootste parel ter 
wereld (25 cm, 6 kilo) hier opgedoken. 
Beste reistijd: december tot en met mei. Een vlucht van Amsterdam 
naar Manilla duurt 13 uur. Zou je diezelfde afstand per auto afleggen, 
dan zou je 105 uur onderweg zijn.

REISADVIES

KNUFFEL 
EEN WALVISHAAI

Karaoke uitge-
vonden in Japan? 
Hoe kom je erbij! 
De ontdekker van 
het meezingen was 
niemand minder 
dan de Filipijnse 
Roberto del Ro-
sario. Zelf zingen? 
Kies niet voor My 
Way. Filipino’s 
slaan elkaar de her-
sens in om de song 
van Sinatra te mo-
gen vertolken.

7 keer Nederland

7017, waarvan er ongeveer 1000 bewoond zijn.  Grootste eilan-

den zijn Luzon (met hoofdstad Manilla) en Mindanao.

87,5 miljoen

Filipino, Engels en meer dan zeventig onofficiële talen. 

De Filipijnen zijn na de Verenigde  Staten het land met  de 

meeste inwoners met Engels als officiële taal.

De Filipijnen zijn het enige overwegend Rooms-katholieke land

 in Zuidoost Azië. 68 procent van de Filipino’s gaat naar de kerk. 

Alleen Nigerianen en Ieren zijn trouwere kerkgangers.

Oppervlakte

Eilanden

Inwoners

Taal

Religie

FEITEN & CIJFERS

FEITJE



Special

38 – JOIN

Het iets-doenisme viert hoogtij in de Filipijnen.
Rijke mensen laten hun sporen achter in de levens
van de armen, maar zetten hen niet op de rails. 

SUPER(WO)MAN

»

een rijke weldoener. Is een van de kids 
jarig? Dan trakteert de vrouw, net als nu, 
op taart. Op die taart schittert Superman, 
een ingekleurd poppetje van gips. Zijn op-
geheven vuist oogt strijdbaar. 
Zes dagen per week verkopen de kinderen 
Sampaguita’s, de nationale bloem van 
de Filipijnen. Elke ochtend brengt Violet 

Als Superman ontfermen Filipino’s zich over 
de minderbedeelden in hun samenleving: 
liefdadigheidsprojecten zijn razend populair 
in het Aziatische land. De kinderen rond de 
taart (op de foto) kruipen vannacht niet on-
der de warme dekens. Ze moeten terug naar 
hun krot in de sloppenwijk. Eens per week 
worden ze verwend door Violet Valdez (55), 

TEKST: ANS BOERSMA
BEELD: JIMMY DOMINGO
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verse bloemen naar de Santa Clara kerk in Quezon City. Dankzij de 
opbrengst overleven de kids. 
Violet voelt zich verplicht om de armen in haar land te helpen. Ze is 
ongetrouwd, heeft een goede baan als onderzoeker aan de universiteit 
en werkt daarnaast als journalist. Alleen bloemetjes uitdelen vond ze 
niet genoeg, daarom sponsort ze vier schoolgaande kinderen en zette 
ze samen met haar familie een handwerkproject op voor vrouwen. Het 
park naast haar huis riep ze uit tot zaterdagse speelplek voor de bloe-
menkinderen. ‘Er is altijd iemand aanwezig om iets met de kinderen te 
doen. De ene week knutselen we, de andere week is er een sportieve 
activiteit. We brengen eten en zorgen voor teiltjes water zodat ze zich 
kunnen wassen.’ Volgens Violet komen de kinderen hierdoor los uit 
hun dagelijkse realiteit, ‘ook al is het maar even’. 
Violet verricht dus een behoorlijke rits aan liefdadigheidswerk. Toch 

ziet ze zichzelf niet als Superwoman. ‘Er zijn 
zoveel mensen die meer doen om een ver-
schil te maken. Ik geef een deel van mijn tijd 
en geld, dat is het minste wat ik kan doen.’ 
Violet snijdt de taart in stukjes en deelt uit. Al 
snel verplaatst de aandacht van de kinderen 
zich van Superman naar het gebak op hun 
bordje. De superheld zag het levenslicht in 
een sloppenwijk maar eindigt in een vergeten 
hoek van het grasveld voor de villa van Violet.   

Kansloos
Dagelijks vermenigvuldigt Superman zich 
in Santa Ana, een sloppenwijk net buiten 
Manilla. De maker verdient met 320 gipsen 
figuurtjes 1000 peso (zo’n 15 euro) per week 
voor zijn gezin. De uitgaven liggen een derde 
hoger. 
De stenen huisjes met golfplaten verhullen 
de grootste armoede. In de nauwe straatjes 
wassen vrouwen onderbroeken, kinderen 
rennen er tussendoor. Een groep mannen 
drinkt uit een waterkraantje, ze komen net 
van het land. Uit een van de huisjes klinkt 
een schrapend geluid. Valeriano Demecillo 
(49) bewerkt in zijn werkplaats een gipsen 
figuurtje dat net uit het rubberen vormpje 
komt. Zijn jongste dochter Jovelyn (17) stopt 
meteen nieuw gips in het model. Junior, zoals 
Valeriano zichzelf noemt, mag zich na 34 jaar 
ervaring met recht een Superman-specialist 
noemen. Hij heeft met zijn grote bos haar en 
snor wel wat weg van Gepetto, de maker van 
Pinokkio. 
Junior geeft een spoedcursus verjaardag-
staartfiguurtjes maken. ‘Het is vrij simpel: ik 
meng water met gips en schenk het in de mal. 

« Op het feestje van Violet krijgen kids      
taart en een teiltje om zich te wassen.» 

»

40 – JOIN

VOOR 15 EURO PER WEEK MAAKT 
JUNIOR 320 GIPSFIGUURTJES.
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»

« Meestal hebben we eten. Ik ben gelukkig, er
zijn Filipino's die helemaal niets hebben.» 

Na zes minuten haal ik het figuurtje eruit en 
schaaf ik de randen glad met een mes. Even 
schuren en het poppetje is klaar voor de verf.’ 
In Juniors’ werkplaats staat een tafel vol met 
beschilderde modellen. Tussen old school 
beroemdheden als SpongeBob en Assepoes-
ter staat Superman. Superman is een gouwe 
ouwe en blijft Juniors’ favoriet: ‘Ik wil net als 
Superman de wereld veranderen. Maar die 
mogelijkheid heb ik niet, ik ben blij dat ik voor 
mijn gezin kan zorgen.’ De kinderen van Junior 
helpen alle acht in het bedrijf. ‘Meestal werken 
er een paar thuis, maar er zijn ook dagen dat 
we met z'n allen in de werkplaats bezig zijn.’ 
Wonderlijk, want met vier mensen is het al 
een krappe bedoening in het hokje. Nu kun je 
nog net je kont keren, met het dubbele aantal 
mensen zijn elleboogstoten onvermijdelijk. 
Maar Junior zwaait er de scepter: ‘Als ik moet 
schilderen stuur ik ze naar buiten.’
Juniors’ kinderen skippen school. Dochter 
Jovelyn praat daar niet over met haar ouders. 
‘Ik weet dat er geen geld is’, zegt ze. ‘Ik ben blij 
dat ik mee kan werken in het bedrijf van mijn 
vader.’ 
Ook Junior aanvaardt zijn lot. ‘Natuurlijk had 
ik een opleiding willen volgen zodat ik nu een 
goede baan had. Maar ik ben in armoede 
geboren en heb nooit studiemogelijkheden 
gehad.’ Ondanks zijn uitzichtloze baan ziet 
Junior zichzelf als een gelukkig man. ‘Ik heb 
mijn eigen bedrijfje, een leuk gezin, een huis 
en meestal hebben we te eten. Er zijn mensen 
in de Filipijnen die helemaal niets hebben.’ Ju-
nior twijfelt aan de redenen van rijke mensen 
die Superman spelen en projecten opzetten. 
‘Ik vraag me af in hoeverre ze het daadwerke-

Handje helpen
RUIM 80 PROCENT VAN DE FILIPINO’S IS KATHOLIEK. DE KERK SPEELT 
DAN OOK EEN GROTE ROL BIJ DE ARMOEDEBESTRIJDING IN HET LAND. 
ZO HIELP ORGANISATIE CARITAS MANILA AL 125.000 FAMILIES IN ARME 
STADSWIJKEN. 
GAWAD-KALINGA WIL 700.000 HUIZEN BOUWEN IN ZEVEN JAAR. IN NE-
GENHONDERD ARME WIJKEN STAAN INMIDDELS KLEURIGE BOUWSELS. 
ZIE: WWW.GK1WORLD.COM. 
JONG GELEERD IS OUD GEDAAN: STUDENTEN VAN DE ATENEO DE MANILA 
UNIVERSITY HEBBEN JAARLIJKS VERPLICHTE SOCIALE ACTIEDAGEN. 
TEAMS VAN STUDENTEN WORDEN INGEZET NA NATUURRAMPEN. 
FILIPIJNSE CELEBS STEKEN HUN HANDEN EVENEENS UIT DE MOUWEN. 
MODEONTWERPER RAJO LAUREL VERBOND ZIJN NAAM AAN RAGS2RI-
CHES. IN DE SLOPPENWIJKEN GEFABRICEERDE TASSEN, GEMAAKT VAN 
KLEDINGRESTEN, WORDEN ALS ECHTE 'LAURELS’ VERKOCHT. WIL JE OOK 
EEN TAS? WWW.RAGS2RICHES.PH

JUNIORS DOCHTER JOVELYN 
GAAT, NET ALS ZIJN ANDERE 
ZEVEN KINDEREN, NIET NAAR 
SCHOOL.
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lijk doen om ons te helpen en niet omdat het 
hoort. Uit zelfbelang, om hun schuldgevoel 
ermee af te kopen bijvoorbeeld.’ Maar hoe 
nobel de motieven zijn maakt hem niet uit. 
‘Als mijn gezin kleding of eten krijgt, hoor je 
mij niet klagen.’

Super(wo)man #fail
Zodra Junior een bestelling klaar heeft, wordt 
die weggebracht naar de afnemers. Een van 
de vaste afleverplaatsen is bakkerij Ramos, 
net buiten de sloppenwijk. In de Filipijnen 
groeit de middenklasse van de bevolking. 

Santa Ana
EEN OP DE VIER FILIPINO’S LEEFT VAN MINDER 
DAN EEN EURO PER DAG. IN SANTA ANA, DE 
WOON- EN WERKPLEK VAN SUPERMANMAKER 
JUNIOR, HEEFT EEN GEMIDDELD HUISHOUDEN 
VAN ZEVEN PERSONEN 90 EURO PER MAAND TE 
BESTEDEN. NEGEN HULPORGANISATIES HELPEN 
DE INWONERS VAN DE SLOPPENWIJK OVERLE-
VEN. HUN SPEERPUNTEN ZIJN SCHOLING EN 
VEILIGHEID, MAAR DAARNAAST ORGANISEREN ZE 
RAMPOEFENINGEN EN EHBO-CURSUSSEN. SAN-
TA ANA LIGT NAMELIJK AAN EEN RIVIER EN DE 
KANS OP OVERSTROMINGEN IS GROOT. IN 2009 
RAASDE TYFOON KETSANA OVER DE WIJK. NIET 
ALLEEN DE HUIZEN VAN DE BEWONERS WERDEN 
VERWOEST, ZE VERLOREN OOK HUN BRONNEN 
VAN INKOMSTEN: DE KLEINE WINKELTJES EN 
WERKPLAATSEN. VIJF MENSEN OVERLEDEN AAN 
INFECTIES. VEELVOORKOMENDE GEZONDHEIDS-
PROBLEMEN IN SANTA ANA ZIJN HUIDAANDOE-
NINGEN, KOORTS EN ZWAKKE LONGEN. OOK 
KENT DE BUURT EEN GROOT DRUGSPROBLEEM.

Er zijn mensen die uit de armoede wisten te 
ontsnappen. Nilda Salomatar (57) is een van 
hen. Op haar veertiende begon ze als schoon-
maakster in de bakkerij, inmiddels is ze be-
drijfsleidster. Ze spuit gekleurde room op een 
taart. Een van Juniors Supermanfiguurtjes 
staat binnen handbereik. Junior is niet de 
enige leverancier van de bakkerij, maar wel 
de beste en goedkoopste, want ‘de verf zit er 
netjes op en de figuurtjes breken niet snel’. 
Nilda is enthousiast over de samenwerking 
met Junior en zijn familie. ‘Je helpt een gezin 
in armoede, maar het is handel, geen liefda-

digheid. Zo behouden zij hun waardigheid.’
De taart die Violet voor haar bloemenkinde-
ren kocht, kost 500 peso, bijna 8 euro.  Een 
bedrag dat ver boven het dagelijks inkomen 
van de sloppenwijkbewoners ligt. Niet ver-
wonderlijk dus  dat de klanten van de bakkerij 
uit betere kringen komen. Over de verhoudin-
gen  tussen arm en rijk is Nilda duidelijk: ‘De 
rijken in de Filipijnen worden rijker, de armen 
armer. Zo is het altijd geweest en zo zal het 
blijven.’ Ze plaatst Superman op de taart. ‘Je 
moet jezelf uit de armoede vechten, anderen 
doen het niet voor je.’ q

»

BAKKER NILDA SALOMATAR WERKTE 
ZICHZELF OP VAN ARMOEDZAAIER TOT 
MIDDENKLASSEMENS. ZE IS SCEPTISCH 
OVER DE LIEFDADIGHEID VAN DE RIJKEN.
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MANILLA GAAT GROEN

De grote Jeepneys, ooit achtergelaten door de Amerikanen, zijn hét 
icoon van de Filipijnen. Ingezet in het openbaar vervoer rijden er dui-
zenden door Manilla. Eén probleem: de  versleten dieselmotoren 
hebben een CO2- uitstoot waar Al Gore van verbleekt. 
GRIPP bedacht hier iets op. De stichting vervangt vervuilende Jeep-
neys door elektrische varianten, gevoed met groene stroom. Zien? 
In Makati, een rijk stadsdeel van Manilla, rijden al twintig eJeepneys 
rond.  Stichting DOEN, het fonds van de goededoelenloterijen in Ne-
derland,  steunde dit project met 300.000 euro.
Een nieuw type voertuig integreren in de wetgeving voor het open-
baar vervoer blijkt echter lastig in de Filipijnen. Na vijf jaar mogen de 
eJeepneys nog geen passagiers oppikken langs commerciële wegen. 
Dus rijden de eJeepneys voorlopig alleen op korte particuliere routes 

in het rijke stadsdeel Makati, worden ze bestuurd door medewerkers 
van de gemeente die liever wat anders doen, is meerijden gratis en 
zijn de meest enthousiaste passagiers de postbodes die nu niet hoe-
ven te lopen. 
Jeffrey Prins, programmamanager van Stichting DOEN, houdt de 
moed er in. ‘Het gaat om het aangeven van een trend. Aziatische ste-
den lopen vol, en daarmee neemt ook de luchtvervuiling toe. Laat je 
dat gebeuren, of werk je aan een alternatief? Subsidiegeld is om te 
testen.’ 
De redactie van JOIN heeft voor 2025 alvast een reisje naar Manilla in 
de agenda gezet om te turven hoeveel eJeepneys er dan rond rijden. 
Het volledige eJeepneyverhaal vind je op www.verspers.nl.q  

Een chromen grille met koehoorn  en
een airbrush waar MTV’s Pimp My Ride
een puntje aan kan zuigen: de Jeepney!
Nu ook op groene stroom. 
TEKST EN BEELD: GERWALD VAN DE MUNT
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Je speelde vroeger met barbies? 
‘Ik deed altijd meisjesdingen. Ik was dol op verkleedpartijen. Mijn jeugd 
was niet gemakkelijk. Als jongen hoor je goed te zijn in sport. Dat was 
ik niet en daarom werd ik gepest. In de puberteit dacht ik dat ik een 
vrouwelijke homo was. Ik had ook relaties. Toen ik hierover sprak met 
een geestelijke zei hij dat ik zou branden in de hel. Op het moment dat 
ik ontdekte dat ik een meisje in een jongenslichaam was, vielen alle 
puzzelstukjes op hun plaats. Toch was het nog maar het begin van de 
zoektocht naar wie ik ben. Ik slik nu vrouwelijke hormonen. Daardoor 
is mijn baardgroei bijna verdwenen, ook krijg ik eindelijk borsten.’

Maar je hebt nog wel een piemel…
‘Ik weet nog niet of ik een geslachtsveranderende operatie aandurf. 
Al is het rot om te zien dat er iets tussen mijn benen hangt wat daar 
niet hoort. Van kinds af aan leer je dat je geslachtsdeel bepaalt of je 
jongen of meisje bent. Ik weet nu dat het ín je zit. Ik draag graag vrou-
welijke kleding, ook al heb ik nog een piemel. En ik ben dol op brillen. Er 
mankeert niks aan mijn ogen, ik vind ze gewoon leuk. En ze geven mijn 
gezicht een extra vrouwelijk accent. Met speciale make up-technieken 
versterk ik mijn vrouwelijke uitstraling.’

Wat doe je nog meer om je vrouw te voelen?
‘Mijn volledige naam is Thad Adri Pangilinan. Thad is zowel een jon-
gens- als een meisjesnaam, maar vooral jongens heten zo. Sinds ik 
bewust vrouw ben noem ik mezelf Adri. Adri klinkt vrouwelijker, meer »

Special

TEKST: NICK KIVITS

Ze is 22, baas van een fashionlabel en verzamelaar
van vintage brillen, ook al zijn haar ogen prima.
Moeilijk te geloven dat Adri geboren werd als jongen. 

BABE MET BALLEN

zoals ik ben. Ik heb Thad niet geschrapt, om-
dat ik onder die naam bekend ben in de mo-
dewereld.’

Vind je jezelf een mooie vrouw?
‘Ja. Eerst vergeleek ik mezelf met mooie 
transvrouwen. Toen voelde ik me lelijk met 
mijn piemel. Nu denk ik: als ik mezelf niet 
eens accepteer, hoe kan ik dan vechten voor 
de menselijke diversiteit?’

Wat vinden je ouders ervan?
‘Mijn moeder accepteert me inmiddels. Maar 
mijn vader noemt me een vrouwelijke man. 
Hij erkent niet dat ik vrouw ben. Dan denk ik: 
“Where are you from?! Pluto?” 
Ik ken transseksuelen die mishandeld en uit 
huis gezet zijn. Bij mij blijft het beperkt tot sta-
rende blikken en scheldwoorden. Ik negeer 
zulke mensen meestal. Als iemand me ‘sir’ 
noemt verbeter ik hem wel. Het ergste vind ik 
het als kinderen ‘homo’ tegen me zeggen. Ik 
praat hierover met andere transgenders via 
STRAP, the Society of Transsexual Women 
of the Philippines. We maken hetzelfde mee. 

TEKST: REINILDE BLOTENBURG EN HELEEN DEKENS
BEELD: JIMMY DOMINGO
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Ook mijn vrienden, mijn roommate Fe en mijn 
vriendje steunen me.  Daardoor kan ik de ne-
gatieve reacties beter naast me neerleggen.’

Je hebt een vriend?
‘Colin. We leerden elkaar kennen via Face-
book. Hij zag mijn pagina met prikkelende 
statements over transvrouwen en dat raakte 
hem. Hij vindt transvrouwen interessant. Hij 
gaat ook mee naar de STRAP-bijeenkom-
sten. Tenminste, naar de gedeelten waar 
niet-transgenders bij mogen zijn. Als wij over 
vertrouwelijke dingen beginnen, moet hij 
naar buiten.’

Gaan jullie trouwen?
‘Ik wil heel graag trouwen. That’s every girl’s 
dream. Maar we hebben het nooit concreet 
besproken. Bovendien zou dan eerst de wet 
moeten veranderen. Kinderen vind ik leuk. 
Maar Colin en ik zien onszelf niet als mensen 
die ze krijgen.’

Veel Filipijnse transseksuelen 
werken als drag queen. Jij bent 
fashion designer, ook geen alle-
daags beroep. 
‘Het stereotype is dat we in de entertain-
mentindustrie werken. Daardoor eindigen 
transgenders inderdaad vaak in het nacht-
leven. Maar we zijn normale mensen. Een 
‘gewoon’ beroep moet dus mogelijk zijn. Ge-
lukkig willen steeds meer transgenders een 
topcarrière. Ze leven niet langer volgens het 
verwachtingspatroon.’

Accepteren andere fashiondesig-
ners jou 
als vrouw?
‘Fashiondesigners zijn vaak buitenbeentjes. 
Als je het zwart-wit bekijkt, pas ik dus goed in 
het plaatje. Toch heb ik het niet gemakkelijk in 
dit werk. Nog te veel mensen vinden mij een 
homo en geen vrouw.’ 

Wat moet veranderen? 
‘Als mensen beter begrijpen wat transsek-
sualiteit inhoudt, hebben ze minder snel hun 
oordeel klaar. Voorlichting is erg belangrijk. 
Ik doe mijn best om een mooie carrière op 
te bouwen. In dit land moet je eerst preste-
ren, dan luisteren mensen pas. Mijn kleding 
is nu in zeven winkels te koop en via internet. 
Check www.thadfashion.com.’

Fe Reyes (44) is de beste vriendin 
van Adri. Ze leerde Adri kennen 
toen ze zes was. Nu delen ze een 
appartement.  ‘Het is alsof we een 
bloedband hebben.’

Jij accepteert Adri, wat als andere 
mensen dat niet doen? 
‘Als iemand Adri lang aanstaart, staar ik te-
rug: “waar kijk je naar?” Ik vind het onbegrij-
pelijk dat haar ouders haar niet accepteren. 
Ze zijn ouderwets. Haar ouders geloven dat 
God man en vrouw geschapen heeft en dat 
het niet de bedoeling is om je te transforme-
ren naar het andere geslacht.  Maar Adri’s va-
der is dokter en haar moeder heeft lesbische 

zussen. Zij zouden haar moeten accepteren! 
Misschien zijn ze bang, maar daar heeft hun 
kind niets aan.’

Hoe is het als een vriend verandert 
in een vriendin?
‘Toen ik Adri leerde kennen, deed ze actrices 
na. Ze danste en stopte haarspeldjes in haar 
haren. Ik dacht dat ze homo was. Adri ontdek-
te make-up en liet haar haren groeien. In haar 
middelbare schooltijd merkte ik dat ze ook 
dacht als een meisje, ze gedroeg zich verant-
woordelijk. Ze maakte lijstjes met dingen om 
te kopen zoals zeep en toiletverfrisser. In die 
tijd leerde ze aan mij wat transseksualiteit was, 
want ik wist er niets van. Twee jaar geleden ver-

»

DANKZIJ HORMONEN HEEFT ADRI GEEN BAARDGROEI MEER 
EN KRIJGT ZE BORSTEN. EEN BEETJE MAKE-UP DOET DE REST.
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telde ze dat ze zelf transgender is. Sindsdien noem ik Adri “haar”.’ 

Is Adri anders als transgender? 
‘Vroeger was Adri wel eens humeurig. Ze is nu veel gelukkiger dankzij 
haar vriendje Colin, a very hot guy. Verder kleedt ze zichzelf meer girly, 
ze draagt vaker jurkjes en rokjes.’

Wat betekent het voor jou dat Adri nu een zij is?
‘Onze band wordt steeds hechter. Door alles wat Adri meemaakte,  werd 
ze snel volwassen. Ik ben ouder, maar ik kan met haar over alles praten: 
over seks, jongens, noem het maar op. Zelf heb ik nauwelijks  make-up, 
maar nu kan ik het van Adri lenen. Zij is degene die mij advies geeft.’

Een geestelijke zei tegen Adri dat ze zou branden in 
de hel. 
‘Ik geloof dat God transseksuelen accepteert. Het gaat er niet om wat je 
bent maar wie je bent.’ q

STRAP
WAT? THE SOCIETY OF TRANSSEXUAL WOMEN OF THE PHILIPPINES. STRAP DUS.
SINDS? 2002

AANTAL LEDEN? ZESTIG, WAARVAN TIEN IN HET BUITENLAND.
WAT DOET STRAP? DE ORGANISATIE IS DE ENIGE VROUWENGROEP IN DE FILIPIJ-
NEN DIE OPKOMT VOOR DE RECHTEN VAN TRANSGENDERS. STRAP WIL DE MAAT-
SCHAPPIJ ERVAN BEWUST MAKEN DAT TRANSGENDERS, NET ALS IEDER ANDER, 
EEN MENING EN EEN IDENTITEIT HEBBEN. OOK LEERT STRAP TRANSGENDERS 
HOE ZIJ VOOR ZICHZELF OP KUNNEN KOMEN.  
TRANSGENDERS? NEDERLAND TELT ONGEVEER VIJFDUIZEND TRANSSEKSUE-
LEN (DRIEDUIZEND MANNEN DIE VROUW WERDEN, EN TWEEDUIZEND VROUWEN 
DIE ZICH LIETEN OMBOUWEN TOT MAN). VOLGENS DE VOORZITTER VAN STRAP 
WONEN ER HONDERDDUIZENDEN TRANSGENDERS IN DE FILIPIJNEN.
WEBSITE? WWW.TSPHILIPPINES.COM

NAAST KLEDING ONTWERPT ADRI OOK SIERADEN.

ADRI PAST OP HET DOCHTERTJE VAN HAAR VRIENDIN FE.

GIRLS NIGHT OUT MET FE: SHOP UNTIL YOU DROP.
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'Nederland was kouder dan ik verwachtte', 
vertelt Grace. ‘Ik kreeg een dikke winterjas 
van de oudste dochter van het gezin waar ik 
ging werken. Ik had nog niets wat ik kon dra-
gen bij lage temperaturen.’ Het was herfst. 
Grace zag hoe de bladeren van de bomen vie-
len. 'Ik schrok. Ik dacht dat alle bomen dood 
gingen. Mijn gastmoeder legde uit dat dit nor-
maal is in de herfst.’
Elke dag verlaten vierduizend Filipino’s hun 
land om elders te werken. Mannen kiezen 
vaak het ruime sop en vinden een baan als 
zeeman. In de Verenigde Staten zijn veel 
Filipijnse verpleegsters. Au pairs als Grace 
vind je overal ter wereld in de huizen van wel-
gestelde families. Filipino’s zijn geliefd op de 

Exotische oppas
TEKST EN BEELD: SVEN BOONE

Wij smullen van programma’s als “Grenzeloos verliefd” en
 “Ik vertrek”. Voor Filipino’s is emigreren gesneden koek. De
 25-jarige Grace werkte een jaar als au pair in Wijchen.  

arbeidsmarkt. Ze spreken Engels en het on-
derwijs in de Filipijnen is beter dan in andere 
ontwikkelingslanden. 
'Ik ben in Nederland gaan werken voor het 
geld en voor het avontuur', zegt Grace. 'Na 
drie jaar werken als secretaresse zei een 
vriendin tegen mij: “Je moet au pair worden. 
Het is echt geweldig.” Ik ben toen naar het 
"Smiling faces agency" gegaan om me in te 
schrijven.'
De reis van een au pair begint bij een uitzend-
bureau. ‘Ze stellen geen speciale eisen’, ver-
telt Grace. Wel moest ze allerlei vragen be-
antwoorden. ‘Waarom wil je au pair worden, 
vroegen ze. Ik antwoordde dat ik wilde leren 
hoe je een baby verzorgt. En dat ik een andere 

cultuur wilde leren kennen.’ Het uitzendbu-
reau wilde ook weten in wat voor gezin Grace 
opgroeide. Grace: ‘Mijn familie woont Surigao 
del Norte. Ik heb veel broertjes en zusjes, dus 
ik ben gewend om voor kinderen te zorgen.’ 
Dat was voldoende voor het uitzendbureau. 
Grace mocht naar Nederland.
In Wijchen draagt Grace de zorg voor drie 
kids. ‘Ik eet met ze. Ik breng ze naar de sport-
club of naar school. Ik haal ze op. We praten 
veel, ze spreken een beetje Engels. Daarnaast 
stofzuig ik, ik kook en doe de was.’ Nu Grace 
in Nederland woont, is haar gastgezin als een 
tweede familie voor haar. ‘We vierden samen 
kerst. Er was veel lekker eten en ik zag voor 
het eerst sneeuw. In de Filipijnen kent ieder-

GRACE SCHROK TOEN 
ZE VOOR HET EERST 
BLADEREN VAN DE BO-
MEN ZAG VALLEN.
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een het liedje "White Christmas". De sneeuw voelde heel zacht een 
raar, maar vooral koud.’
Grace komt uit een gezin met zes kinderen. ‘Ik ga weg om mijn fami-
lie te helpen. In het buitenland verdien ik veel meer dan in de Filipij-
nen. Het geld stuur ik naar huis. Ik ken verhalen over families die het 
extra geld gebruiken om een flatscreen te kopen, maar mijn familie 
doet normaal.’ Graces’ broer kan dankzij haar geld naar school en wat 
overblijft is voor hun ouders. Zij sparen het geld of investeren het in de 
boerderij. 
‘Ik mis mijn thuis heel erg als ik weg ben’, vertelt Grace ‘De zee, de na-
tuur, mijn familie. Ik stuur iedere dag een sms’je. Zo heb ik toch het 
gevoel dat ik een beetje bij ze ben.'
In de Filipijnen wordt betaald met peso’s. Een bescheiden Europees 
salaris kan door de wisselkoers een vorstelijk inkomen opleveren voor 
de mensen thuis. ‘In Nederland verdien ik veel beter dan vroeger als 
secretaresse. Toen verdiende ik 128 euro per maand, nu, als au pair, 

Filipino's vliegen uit

DE FILIPIJNEN ZIJN, NA INDIA, CHINA EN MEXICO, DE GROOTSTE EXPORTEUR 
VAN ARBEIDSKRACHTEN TER WERELD. IN DE JAREN ’70 STIMULEERDE EX-
PRESIDENT FERDINAND MARCOS FILIPINO’S OM UIT TE VLIEGEN, OMDAT HIJ 
EEN OPLOSSING ZOCHT VOOR DE ECONOMISCHE CRISIS IN ZIJN LAND. ANNO 
2010 WERKEN ER 8,2 MILJOEN FILIPINO’S IN HET BUITENLAND. JAARLIJKS 
STUREN ZIJ EEN TOTAALBEDRAG VAN 12,8 MILJARD EURO NAAR HUIS. GOED 
VOOR 10 PROCENT VAN HET NATIONALE INKOMEN. AU PAIRS DIE IN NEDERLAND 
WILLEN WERKEN KRIJGEN EEN VISUM VOOR EEN JAAR. 394 FILIPIJNSE MEIDEN 
MAAKTEN AFGELOPEN JAAR GEBRUIK VAN DEZE MOGELIJKHEID OM ZO DE NE-
DERLANDSE CULTUUR TE LEREN KENNEN. EEN NEDERLANDS GEZIN DAT EEN AU 
PAIR WIL, KAN TERECHT BIJ UITZENDBUREAU AU PAIR IN HOLLAND. NAAST EEN 
MAANDELIJKS SALARIS VAN 340 EURO, DEKT HET GASTGEZIN DE KOSTEN VAN 
HET VLIEGTICKET, HET VISUM EN DE VERBLIJFSVERGUNNING VAN DE AU PAIR. 
DE MEIDEN DIE IN NEDERLAND KOMEN WERKEN ZIJN TUSSEN DE 18 EN 25 JAAR.

»

HET GELD DAT GRACE 
NAAR HUIS STUURT, 
WORDT DOOR HAAR 
OUDERS GEÏNVESTEERD 
IN DE BOERDERIJ.



50 – JOIN

Welkom thuis
GRACE THUISKOMST WERD, NET ALS HET EINDE VAN EEN AVONTUUR VAN 
ASTERIX EN OBELIX, GEVIERD MET EEN SPECIAAL GESLACHT VARKEN EN EEN 
FEEST TOT LAAT IN DE AVOND. GRACE KAN MAAR HEEL EVEN GENIETEN VAN HET 
GEZELSCHAP VAN HAAR FAMILIE EN VAN DE VERTROUWDE RIJSTVELDEN IN HET 
TROPISCHE LANDSCHAP. IN JANUARI IS ER WEER WERK AAN DE WINKEL. DAN 
GAAT ZE WEER NAAR EUROPA. DIT KEER NAAR HET NOG KOUDERE DENEMAR-
KEN.

ontvang ik 300 euro. Van dit bedrag geeft ik 
zelf zo weinig mogelijk uit. Want het is niet zo 
dat ik me niet meer verantwoordelijk voel nu 
ik in Nederland ben.’
Drie maanden voordat Grace terugkeert naar 
de Filipijnen gebeurt er iets ergs. Haar broer 
wordt ernstig ziek. Zijn nieren doen het niet 
meer en hij heeft acuut medische hulp nodig. 
Grace stuurt nog geld om de behandeling te 
betalen, maar als het geld aankomt is haar 
broer al twee dagen dood. ‘Het overlijden van 
mijn broer voelde als het einde van de wereld’, 
vertelt Grace. ‘Mijn gastouders zeiden dat ik 
naar huis kon als ik dat wilde. Maar tegen de 
tijd dat ik thuis zou zijn, zou mijn broer al be-
graven zijn. Ik zou thuis vervolgens niets kun-
nen doen.’ Grace bleef bij haar gastgezin. ‘De 
Filipijnse gemeenschap in Nederland heeft 
me ongelooflijk geholpen. De priester en een 
oudere katholieke Filipina gaven mij kracht.’  
Als haar jaar om is, pakt Grace dan toch haar 
koffers. ‘Ik kan niet met lege handen thuisko-
men, dus neem ik een enorme lading zeep 
mee. Genoeg voor het halve dorp.’ q

»

GRACE KAN MAAR EVEN GE-
NIETEN VAN HET GEZELSCHAP 
VAN HAAR FAMILIE, ZE VER-
TREKT AL GAUW WEER NAAR 
DENEMARKEN. 
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Special

BLIND DATE

Josh is in zijn nopjes
met het sjieke diner. 
Hij zoekt een prinses. 

Josh is de ideale Filipino voor een date met 
een westers meisje. Hij is katholiek, maar al-
leen op papier. Dus als we na deze date samen 
in bed belanden, hoeven we niet meteen te 
trouwen. Heb ik liever een goed gesprek? Dan 
ben ik bij Josh ook aan het goede adres. Hij 
groeide op in een arme wijk maar dankzij een 
beurs studeert hij aan de universiteit. 
Josh neemt me mee naar een sjiek restaurant. 
Terwijl ik een onhandige poging doe om met 
vork en lepel het vlees van mijn kippenpoot 
te eten, kletsen we over onze hobby’s. Josh 
houdt van gamen, popmuziek en bier drinken 
met vrienden. Na twee uur vragen we de reke-
ning. ‘Delen?’, opper ik. Hij kijkt verbaasd: ‘Ik 
betaal.’ Ik vertel maar niet hoeveel ik verdien 
aan mijn bijbaantje in Nederland. We lopen 
nog een rondje door het romantische uit-
gaansgebied vol Fonteinen. Josh is westerser 
dan ik had verwacht. Jammer dat hij zo klein 
is, anders was hij bijna mijn droomman. Nu zit 
er duidelijk niet meer in dan een gesprek. We 
geven elkaar een snelle hug. Ik vond het een 
gezellige date.  

Josh: ‘Ik val eigenlijk niet op een meisje dat 
groter is dan ik. Bovendien vind ik dat een 
vrouw een beetje het prinsesje moet zijn. Jo-
lijn is erg direct en dominant.’ q 

Hoe 'hot' is de 
Filipijnse man? 
Jolijn van Har-
ten date met 
economiestu-
dent Josh (21).

TEKST: JOLIJN VAN HARTEN
BEELD: JIO L. IGUAL

Au pair in nood!
VOOR GRACE IS OPPASSEN IN HET WESTEN EEN DROOMBAAN, MAAR VEEL 
FILIPIJNSE MEISJES TREFFEN HET NIET ZO GOED. VOLGENS DE FILIPIJNSE 
MIGRANTEN-ORGANISATIE 'MIGRANT EUROPE', ZIJN ER IN NEDERLAND EN 
BELGIË AU PAIRS FYSIEK EN PSYCHISCH MISHANDELD EN ZELFS VERKRACHT. ‘IN 
VERGELIJKING MET ANDEREN HAD IK HET GOED’, VERTELDE DE FILIPIJNSE MARIA 
IN TROUW. MARIA WAS 30 TOEN HAAR IN EEN INTERNETCAFÉ WERD GEVRAAGD 
OF ZE AU PAIR WILDE WORDEN. ‘IK ZOCHT OP WAT DAT WAS. HET LEEK ME WEL 
LEUK.’ ZE KWAM TERECHT BIJ EEN HAAGS ECHTPAAR. OM ZES UUR GING HAAR 
WEKKER. OM NEGEN UUR ’S AVONDS ZAT HAAR WERKDAG ER EINDELIJK OP. MA-
RIA: ‘IEDERE ZATERDAG MOEST IK HELPEN BIJ HET DINER VOOR DE ROTARYCLUB.’ 
HAAR “HANDELAARSTER” VERLANGDE DAT ZE MEER EN MEER GELD NAAR HUIS 
STUURDE. ZELF HIELD ZE GEEN CENT OVER AAN HAAR WERKZAAMHEDEN. ‘TOEN 
IK GEEN GELD MEER WILDE STUREN, DREIGDE “MIJN SMOKKELAARSTER” DAT IK 
IN DE GEVANGENIS ZOU KOMEN.’ 
IN 2007 ZOND DE NEDERLANDSE AMBASSADE IN DE FILIPIJNEN EEN WAARSCHU-
WING UIT. DE IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST ZOU WERKVERGUNNINGEN 
UITDELEN AAN FILIPIJNSE MEISJES DIE IN WERKELIJKHEID WAREN GERONSELD 
DOOR BENDES. ZODRA DE MEISJES IN NEDERLAND ARRIVEERDEN VERDWENEN 
ZE IN HET ILLEGALE CIRCUIT. VEEL BELANDDEN IN DE PROSTITUTIE.

Waarom een Filipina?
FILIPIJNSE MEISJES ZIJN FLEXIBEL, LIEF, GEHOORZAAM EN ZE WERKEN HARD. 
ALTHANS, DAT IS HET STEREOTYPE BEELD DAT WE IN NEDERLAND VAN ALLE 
INWONERS VAN ZUIDOOST-AZIË HEBBEN. OMDAT VEEL MENSEN IN DE FILIPIJNEN 
ENGELS SPREKEN EN EEN OVERGROOT DEEL VAN DE BEVOLKING KATHOLIEK IS, 
STAAN FILIPIJNSE MEISJES QUA TAAL, RELIGIE EN CULTUUR DICHTER BIJ HET 
WESTEN DAN BOEDDHISTISCHE, HINDOEÏSTISCHE OF ISLAMITISCHE AZIATEN. 
BIJ FILIPIJNSEAUPAIR.NL KRIJGEN DE GESELECTEERDE MEISJES EEN ‘REAL LIFE 
TRAINING’ VAN TWEE WEKEN OM TE WENNEN AAN DE WESTERSE GEWOONTEN. 
BEMIDDELINGSBUREAU AU PAIR IN HOLLAND MELDT: ‘BEWONERS VAN DE FILI-
PIJNEN HEBBEN STERKE FAMILIEBANDEN EN ZE ZORGEN VOOR ELKAAR OP EEN 
HELE SPECIALE MANIER. IEDERE FILIPINO HEEFT WEL EENS VOOR EEN BROER, 
EEN ZUS, EEN NEEF, EEN NICHT OF ZELFS VOOR EEN BUURJONGEN GEZORGD! 
ZORGEN EN VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL WORDEN VAN JONGS AF AAN 
MEEGEGEVEN. EEN AU PAIR UIT DE FILIPIJNEN ONDERSCHEIDT ZICH VAN ANDERE 
AU PAIRS. ZE ZAL MET PLEZIER INTEGREREN ALS ‘LID’ VAN UW FAMILIE. ZE ZAL 
VOOR UW KINDEREN ZORGEN ALSOF HET HAAR EIGEN KINDEREN ZIJN. ZE ZAL ER 
TROTS OP ZIJN DAT ZE HAAR LEVEN BETEKENIS GEEFT DOOR DEEL UIT TE MAKEN 
VAN HET LEVEN VAN ANDEREN.’ EEN FAMILIE KRIJGT NIET ZOMAAR EEN AU PAIR 
TOEGEWEZEN. ZE KUNNEN PER WEBCAM SELECTEREN WELK MEISJE HET BEST 
BIJ HEN PAST.
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