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In Amsterdam, bijvoorbeeld, werken de gemeente, universiteiten 
en hogescholen, bedrijven, bewoners en andere organisaties, 
samen om deze nieuwe kennis te maken. Hieruit is onder meer 
dit boek ‘Wij zijn ritme’ ontstaan. Het gaat over wij mensen, wij 
dieren, wij planten, wij golven in de zee, wij sterren en de maan, 
wij wezens die leven en samen onze planeet zijn. Kortom over 
ritme.

Ritme is overal en ook in jou. Luister maar naar je hartslag. Je 
hart slaat ongeveer zoveel slagen per minuut, soms een beetje 
meer, soms een beetje minder, maar je hart slaat niet regelmatig 
als een klok. Je hart heeft een steeds veranderend eigen ritme. 
Of denk bijvoorbeeld aan school, waar elke dag precies om negen 
uur de bel gaat. Iedereen komt ongeveer voor 9 uur binnen. 
Nooit precies allemaal tegelijk. Te veel variatie geeft chaos en is 
ongezond. Te weinig variatie is mechanisch en daar worden wij 
mensen heel moe van. Als we lang moeten lopen, gaan we in een 
ritme lopen. Als we dansen, voert het ritme ons mee. Ritme geeft 
energie. 

Al meer dan 2000 jaar wordt er over ritme nagedacht. Een filoso-
fische definitie van ritme formuleert het zo: Ritme is de variatie 
in een patroon van een structuur. De kennis over ritme kan ons 
helpen om goed samen te leven in tijden van onzekerheid en 
onvoorspelbaarheid.

Vanuit deze gedachte hebben we ‘Wij zijn ritme’ gemaakt met 
verhalen van onderzoekers uit de wetenschap en de kunsten 
over hun ervaring met ritme in een snel veranderende wereld.

Caroline Nevejan

Huda AbiFarès

Amsterdam, Oktober 2021

OPMAAT

Dit boek gaat over oude kennis die nieuw is geworden. We 
hebben dagelijks kennis nodig om goed te kunnen leven. Kennis 
ontstaat op allerlei manieren wanneer we dingen maken en 
samen dingen doen. Wetenschap gaat over hoe kennis ontstaat 
en de kunst gaat over hoe je goed leven kan inspireren. Daarom 
hebben wij wetenschappers en kunstenaars gevraagd om samen 
verhalen te maken voor jonge mensen over die nieuw oude 
kennis die de wereld nodig heeft. Deze wetenschappers en kun-
stenaars komen uit verschillende vakgebieden met verschillende 
stemmen en verschillende beeldtalen. 

Diversiteit is nodig als je iets nieuws wil begrijpen en/of iets 
moois wil maken dat betekenis heeft. Dit brengt met zich mee 
dat je niet alles meteen begrijpt. Ook in dit boek is niet alles voor 
iedereen toegankelijk. Soms begrijp je iets niet op een manier, 
maar is het bijvoorbeeld wel mooi, of spannend en begrijp je het 
op een andere manier. 

In de wetenschap werken mensen samen aan het ontstaan van 
kennis via ‘logica’. Logica eist dat iedereen op eenzelfde manier 
werkt waardoor resultaten herhaalbaar zijn en betrouwbare 
kennis ontstaat. Ten tweede eist wetenschap dat je deze kennis 
zo formuleert, dat iemand, inclusief jijzelf, het er nu of later ook 
mee oneens kan zijn. Zo ontstaat een debat of dialoog door de 
tijden heen. In de kunst ontstaat kennis en dialoog juist omdat 
de kunstenaar heel persoonlijk haar of zijn werkelijkheid laat 
zien. Deze kennis is uniek en juist niet herhaalbaar. De spanning 
tussen kunst en wetenschap geeft soms onverwacht inzicht 
waarin wat is goed om te doen samenvalt met wat is waar vol-
gens wetenschap en andere manieren van kennen.
 
Anno 2021 woont 70 procent van de mensen in steden. Voor 
samenleven in de stad is veel kennis nodig. Zeker nu we klimaat-
verandering hebben en tegelijkertijd onze sociale vormen onder 
invloed van internet en mobiele netwerken zo snel veranderen en 
de kloof tussen mensen die rijk of arm zijn steeds groter wordt. 
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Hoe weet je wat de juiste vraag is 
op het juiste moment? Sommige 
vragen dwalen eeuwenlang de we-
reld over en komen, zo lijkt het, op 
hetzelfde moment in de hoofden 
van verschillende mensen terecht, 
ook al kennen deze mensen elkaar 
niet en wonen ze ver van elkaar 
vandaan. De vraag die ik zo zal 
stellen is precies zo’n vraag. Het 

Wanneer twee honden naast 
elkaar rennen, beginnen ze hun 
sprongen al gauw op hetzelfde 
moment. Wanneer twee mensen 
samen wandelen lijken hun benen 
te bewegen alsof ze onderdeel 
zijn van hetzelfde lichaam. We 
stemmen af op het ritme van dag 
en nacht, op de seizoenen die 
zon en regen en kou brengen, we 
stemmen af op het moment dat 
de aardbeien rijp zijn en de maïs 
klaar is om geplukt te worden. 

is een vraag die al vaak opgelost 
is, zonder dat mensen er echt over 
gesproken hebben. Misschien 
hoefde deze vraag vroeger niet 
gesteld te worden, omdat de 
oplossing een natuurlijk onderdeel 
van het leven was. Tegenwoordig 
lijkt het alsof we vergeten zijn hoe 
we over deze vraag na moeten 
denken. Daarom stel ik hem juist 
nu. De vraag heeft te maken met 

We stemmen af op elkaar en we 
komen samen als we iets te vieren 
hebben. De vraag die ik stel gaat 
over afstemmen op het ritme van 
anderen. Ritme bestaat uit een 
aantal bewegingen, een aantal 
geluiden, ruimtes en vormen die 
elkaar opvolgen en allemaal an-
ders kunnen zijn, maar samen een 
patroon vormen. Ritmes bestaan 
uit momenten en de momen-
ten tussen momenten. Ritmes 

hoe wij mensen samenleven en 
ook hoe we samenleven met alle 
andere vormen van leven. In ons 
leven stemmen we alsmaar door 
af op vrienden en familie, op 
katten en honden, op planten, 
bomen, muizen en muggen, maar 
hoe we dat precies doen, dat 
weten we niet. 

doen aarde en ruimte en energie 
ontstaan en helpen ons om te syn-
chroniseren, om samen dingen te 
doen als één. We houden er vooral 
van om af te stemmen op mu-
ziek. Het ritme in muziek laat ons 
dansen, het geeft een vrij gevoel 
in ons hart en laat ons nieuwe, 
onbekende werelden binnenstap-
pen. Ritme verleidt  
ons en waar we ook naartoe gaan, 
ritme helpt ons onze weg  
te vinden.
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regeringen ook af op het ritme van 
dieren en planten. Zo zorgen ze 
ervoor dat mensen ook rekening 
houden met dingen die andere 
levende wezens nodig hebben. Dit 
klinkt makkelijk, maar dat is het 
niet. De natuur kan gevaarlijk, 
moeilijk te begrijpen en onvoor-
spelbaar zijn. Met zulke onze-
kerheid heb je in steden niet te 

Klimaatverandering gaat steeds 
sneller. Over de hele wereld ver-
andert de omgeving van mensen 
voorgoed. Het gekke is dat rijke 
mensen in de steden deze veran-
dering niet voelen. Zij voelen ook 
niet het lijden van mensen die op 
andere plekken wonen. Helaas 
wonen de mensen die beslissen 
wat regeringen doen meestal in de 

maken. De meeste mensen wonen 
nu op plekken waar verkeerslich-
ten ervoor zorgen dat mensen 
zich veilig kunnen verplaatsen. 
De openingstijden van scholen en 
werkplekken, verlichting, verwar-
ming en airconditioning zorgen 
ervoor dat mensen leven zonder 
rekening te hoeven houden met 
het weer, de seizoenen en het 
klimaat. Er zijn veel winkels die zo 
ongeveer alles verkopen, met aller-
lei soorten etenswaren en spullen. 

steden. We zijn tegenwoordig zo 
slecht in het afstemmen op elkaar 
en de planeet. Konden we maar 
weer de hele planeet voelen! Hoe 
kunnen we terug naar het ritme 
van het leven? Afstemmen op het 
leven gaat over afstemmen op an-
deren, andere mensen en andere 
dieren en planten. Het gaat ook 
over het afstemmen op levende 
wezens die we niet kunnen zien 
en die we niet kennen – de meeste 

Tegenwoordig leven rijke mensen 
in steden zoals de goden in de 
oudheid. De kracht en het geweld 
van de natuur lijken ver weg.

Maar tegelijkertijd hebben miljoe-
nen kinderen op de wereld geen 
onderdak, geen schoon water, 
geen voedsel, krijgen ze te maken 
met droogte, overstromingen en 
orkanen en moeten ze soms hun 
huis ontvluchten.

andere levende wezens kennen we 
namelijk nog niet. Als we het ritme 
van anderen niet herkennen, kan 
dit ritme voelen als een betonnen 
muur. Een muur die ons tegen-
houdt om mee te doen en om  
te verbinden met anderen. Soms 
wekt zo’n muur-van-onwetend-
heid zelfs haat op. Hoe kunnen 
we afstemmen op iets onbekends; 
omgaan met iets wat ons  
vreemd is?
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Adem in Adem uit, Adem in Adem 
uit Adem in Adem uit – lucht 
vult onze longen in een ritme dat 
doorgaat zolang als we leven. 
Mét adem bewegen we, zónder 
adem stoppen we. Als je dicht 
in de buurt van een vriend bent, 
ademen jij en je vriend al snel in 

De meeste mensen wonen 
tegenwoordig in steden waarin 
ze samenleven met systemen. 
Elektriciteit en transport maken 
bijvoorbeeld net zo goed deel uit 
van de stad als de gebouwen en 
de mensen. Het internet en de 
algoritmen die ervoor zorgen dat 
het internet werkt, beïnvloeden 
elke dag wat mensen doen. Ze 

hetzelfde tempo. Het ritme van 
deze ademhaling verbindt ons met 
elkaar. De natuur is vol ritme en 
deze ritmes zorgen voor verbon-
denheid. Niemand bepaalt het 
tempo of de maat. Alle levende 
wezens stemmen af op het ritme 
van anderen. Alleen één vierkante 
meter grond barst al van het le-
ven. Wormen, mieren, schimmels, 

laten ons de wereld om ons heen 
zien en maken het mogelijk om 
contact te houden met elkaar. 
Zoekmachines en sociale netwer-
ken zoals Instagram en TikTok 
stemmen ook op jou af terwijl jij 
op hen afstemt. Zo ontstaat er 
een soort spiegelpaleis, een online 
plek waar je nog maar moeilijk 
het verschil ziet tussen feit en 
fictie, tussen wat echt is en wat 
nep. Afstemmen op het ritme van 

wortels, spinnen en microben bewe-
gen samen en maken deel uit van 
het ritme van de wereld. We liggen 
in het gras en ademen met en door 
alle ritmes om ons heen. We voelen 
dat we ritme zijn, in het ritme, in 
ritme, wij zijn ritme ...

anderen is op deze plek niet mak-
kelijk. Hoe kun je voelen, naast de 
woorden die je hoort en leest, wat er 
nog meer gebeurt als je elkaar alleen 
op een scherm ontmoet en alleen 
nog maar ziet wat speciaal voor jou 
is klaargezet? De onlinewereld biedt 
geweldige mogelijkheden om op de 
hoogte te blijven, maar op hetzelfde 
moment word je ook voor de gek 
gehouden.
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een eerste stap te zetten en je over 
te geven aan wat er daarna ge-
beurt. Misschien word je gekwetst, 
misschien ook niet. Misschien 
word je verrast en blij omdat je 
een nieuwe vriend maakt. Als je 
ervoor kiest om te vertrouwen, 
luister dan naar je lichaam. Je 
lichaam weet hoe het zit. Zorg 
ervoor dat je goed oplet, fit blijft 

Wanneer we de verbinding met 
elkaar en de wereld om ons heen 
verliezen is het belangrijk om 
nieuwe manieren te vinden die 
ons helpen afstemmen. Kunnen 
we ook in de steden waar we 
wonen afstemmen op het ritme 
van de sterren en het ritme van 
de wolken en de wind? En hoe 

en danst en zingt om zo je ziel in 
evenwicht te brengen. Je lichaam 
is je beste adviseur bij het maken 
van de beslissing om wel of niet te 
vertrouwen. Het lichaam is gevoe-
lig en gebruikt alle zintuigen om 
de juiste beslissingen te nemen 
en te overleven. Zonder dat je het 
merkt, stemt je lichaam af op 

stemmen we af op het ritme van 
ons lichaam en het ritme van onze 
ziel? Hoe stem ik af op het ritme 
van jou? Dingen duren zo lang 
als ze duren. De maan kan niet 
sneller bewegen, de golven breken 
op hun eigen moment, je kunt je 
adem niet voor eeuwig inhouden 
en de ziel heeft tijd nodig om te 
genezen. Het is tijdens de ‘tijd-
die-het-neemt’ dat ritme ontstaat. 

het ritme van anderen. Stel jezelf 
bloot aan verschillende ritmes in 
verschillende groepen mensen en 
ontdek alle verschillende ritmes 
in de natuur. Ook leren helpt je 
bij het nemen van goede beslis-
singen. Als je eenmaal weet hoe 
je moet zwemmen, kun je diep in 
de oceaan duiken. Laat je lichaam 
leren, wees niet bang, dit is onze 
manier om te overleven.

Daarom heb ik aan mijn vrienden, 
en de vrienden van mijn vrienden, 
gevraagd om verhalen te vertellen 
en beelden op te sturen zodat 
we die ene vraag beter kunnen 
begrijpen: hoe stemmen we af op 
het ritme van anderen?
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Verhaal
Juan-Carlos Goilo

Beelden 
Francis Victor Sling
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Er was eens een plek genaamd 
Alles & Niets. Je weet wel, een 
beetje zoals Trinidad & Tobago, 
maar dan anders. Het was een 
bovennatuurlijk eiland, waar alles 
uit een enorm niets was gemaakt. 
En ik bedoel echt alles! Alle dingen 
leefden in verschillende soorten 
dingbuurten en dingbossen, alle-
maal verbonden op het dingennet. 

“Ik heb wat water nodig,” zegt 
Simia.
Tera lijkt afgeleid.

“De temperatuur moet precies 
goed zijn. Het is allemaal een 
kwestie van tik tak tik taks,”  
zegt Tera.

Elk ding voelde als een dingividu-
eel. En door deze dingividualise-
ring van Alles & Niets werden de 
dingen soms een beetje lastig of 
liep het zelfs uit de hand. Soms 
stortten dingen in. Dit verhaal 
over Tera en Simia speelt zich af 
in die tijd. Tera’s dingividualiteit 
is een beetje zoals de aarde en die 
van Simia als een zaadje. Het ver-
haal van Tera en Simia stamt uit 

Tera lijkt met van alles bezig te 
zijn en het lukt Simia niet om de 
aandacht te trekken.

Simia kan er niet meer tegen en 
stormt op Tera af.
“Wat doe je?” vraagt Tera terwijl 
het een stap opzij doet. 

de tijd dat het nog hielp om iets te 
wensen. Doorgegeven van ding op 
ding, groot en klein, van generatie 
op generatie is dit verhaal uitein-
delijk op deze pagina’s terecht 
gekomen. Daar gaat ie dan ...

“Ik vraag al een tijdje om wat wa-
ter en je luistert gewoon niet!”

Simia stormt weer op Tera af en nu 
begint alles te beven. Niets staat 
meer stil.
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Tera probeert Simia weer te 
ontwijken, maar slaagt er niet in. 
Padabam! 

Simia probeert rustig te blijven, 
maar dat lukt niet. Alles begint 
te draaien. Zelfs niets. Tera is een 
beetje geschrokken van dit alles 
en probeert tot dingzelf te komen.

“Wacht! ... stop ... Misschien 
begrijp je me als ik laat zien waar 
ik alle dingen bewaar die eerder 
kwamen.”

“Eerder dan wat?”

“Hier en nu!”

“Wat voor dingen, Tera!? Ik ben 
klaar met die spelletjes van je.”

“Ik vraag het je niet nog eens. 
Vanaf nu kan het alleen nog maar 
erger worden. Waar is het water, 
Tera!?”

“Dingen zoals wij. Hier en nu is 
als een ritme, waar dingen gaan 
als tik tak, boem bep, klik, klak.”

“Nou, ...ik wil gewoon wat woesj 
swoesj, slok slok en wat aaaah!”

“Ja, precies dat! Dan is dat het 
ritme dat ons naar water zal 
leiden.”

“Dat zei ik al. Alles op zijn tik tak 
tik taks!”

Simia maakt zich klaar voor een 
nieuwe aanval.

Simia hoort maar één ding ... wa-
ter. Tera gaat door met onsamen-
hangend geklets.

“Kijk om je heen. Zoveel dingen 
op zoveel momenten, die met hun 
eigen bewegingen dansen op het 
kosmische ritme van een inter-
galactisch carnaval. Zo levendig! 
Jouw ritme moet hier ergens 
tussen zitten.”
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“Ik was je kwijt vanaf intergalac-
tisch carnaval ... eigenlijk ook al 
bij alle dingen die daarvoor kwa-
men. Het enige wat ik wil is water. 
In welke taal moet ik met je praten 
zodat je me begrijpt?”

“Het is echt niet zo moeilijk! Ik heb 
jou gehoord, hoor jij mij?  

Tera vraagt zich af waarom Simia 
alles drinkt.
“Alles is niets, toch?” antwoordt 
Simia.

“Heeft alles water nodig?” vervolgt 
Tera.
“Ik denk dat je zelf het antwoord 
op die vraag wel weet, Tera.”

Als we op elkaar afstemmen kun-
nen we samen water vinden.”

Simia begint met Tera mee te 
luisteren. 

Eerst horen ze een lalala dat lijkt 
op een Nederlandse carnavalskra-
ker, daarna een choro als in een 
Portugese Fado, dan hoort Simia 

“Hoezo?”
“Ben jij niet alles?”

“Dit is totaal niet wat ik had 
verwacht, ik verspil mijn 
tik-tak-tik-taks.”

even een nanana dat lijkt op de 
Braziliaanse Samba en vervolgens 
kan Tera de sprong en zwaai van 
de Soca niet laten. Dan worden ze 
alweer gegrepen door de heeesooo 
van Curaçaose Tumba wanneer 
plotseling, woesj swoesj, slok slok 
en een aaaah!

“We hebben eindelijk wat water. 
Hoe kan dat een verspilling zijn 
van tik-tak-tik-taks?”

“Dit voelt zo smerig, Simia …”

“Ja, een enorme troep! Maar aan-
gezien niets alles is, is het ook een 
oase van troep. Ik geniet van deze 
smeerboel!”
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“Kun je stoppen met die onzin, 
Simia?”

“Waarom? Ik begrijp je eindelijk. 
Er valt zoveel te leren in deze 
modderpoel. De dagen van uit-
gedroogd, versuft en verward zijn 
behoren tot het verleden!”

... eigenlijk houdt het verhaal 
hier niet op. Het verhaal houdt 
eigenlijk nooit op. Zelfs niet als 
het ding zelf door een geit wordt 
opgegeten. Er wordt gezegd dat 
het contact tussen Simia en Tera 
voor altijd is vastgelegd in de 
groove van alles en niets, wat we 
tegenwoordig zien als de kosmos. 

Terwijl Tera en Simia van gedach-
ten blijven wisselen, komt er iets 
tot leven wat een eigen gevoel 
met zich meebrengt, gebundeld 
en ingepakt. Het duwt zowel Tera 

Sommigen noemen deze groove 
de natuurlijke orde der dingen. 
Sommigen noemen dit God, som-
migen noemen dit het universum 
en de hele mikmak van wat er op 
het moment toe doet. Maar be-
palen momenten de richting van 
de mikmak of is het de mikmak 
die leidt tot momenten? Ik weet 
het nooit zeker. Hoe dan ook, de 

als Simia aan de kant en komt 
tevoorschijn zoals alles en niets zo 
vaak doen. Het wortelt zichzelf in 
alle dingen die eerder kwamen en 
net zoals Tera als Simia wordt het 
een ding op zich. Einde.

enige richting die de kosmische 
ritmes van alles en niets in het 
intergalactische carnaval houden, 
is plezier. 

Plezier kent geen begin, geen 
maker. Plezier is Tera en Simia. 
Plezier is alles en niets, voor eeu-
wig in verbinding, met alles wat 
mooi is, met eindeloos veel plezier.
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In India zijn alle plekken die je je 
maar kunt voorstellen gehuld in 
ritme en muziek. Mijn voorouders 
komen uit de staat Gujarat, en 
van daaruit zijn mijn opa en oma 
per stoomboot naar Mombasa, 
Kenia vertrokken. Mijn vader werd 
daar geboren, maar kwam op een 
gegeven moment weer terecht 
in Gujarat, en trouwde daar met 
mijn moeder. Samen met haar 
verhuisde hij dan weer naar 
Tanzania, waar ik even later in de 

stad Tabora werd geboren. Mijn 
vader, Pandit Bhagwanji Manji, 
was een goede klassieke zanger, 
bespeelde veel verschillende 
instrumenten en was leraar. Van 
hem leerde ik vanaf mijn zesde 
jaar muziek spelen. Hij liet me 
zien dat ritme overal aanwezig is; 
in de natuur, onze steden en in 
ons dagelijks leven.

Mijn vader kreeg de kans om in 
Oeganda muziek te maken en op 
televisie op te treden. Ik zat nog 
maar een jaar op tablales, toen 
ik op zevenjarige leeftijd optrad 
voor het televisiepubliek van mijn 
vader. Vanaf dat moment ging 
ik mee op toernee. Ik heb in mijn 
carrière met heel veel verschil-
lende muzikale talenten, artiesten 
en componisten gewerkt, die 
klassieke Indiase muziek combi-
neren met jazz, moderne muziek, 
(westerse) klassieke muziek, pop 
en andere muzikale tradities van 
over de hele wereld.

Mijn vader leerde me dat taal, 
dat in het Sanskriet (Hindi) ritme 
betekent, een traditioneel rit-
misch patroon is dat je overal 
in de klassieke Indiase muziek 
terugvindt. Ik zal hier een paar 
anekdotes vertellen waarin je het 
ritme kunt horen. Je begrijpt dan 
hoe ritme voort kan komen uit de 
bewegingen van dieren of treinen, 
of van wat dan ook – als het maar 
beweegt.

TIN TAAL

We leven in een fantastische 
wereld, met overal om ons heen 
muziek. Onze planeet staat bol 
van de voorbeelden die ons van 
alles kunnen leren over ritme. 
Paarden lopen en rennen op een 
bepaalde, zichzelf steeds herha-
lende, manier. Je kunt dit ritme 

ook horen als je luistert naar een 
trein die wegrijdt van een station. 
Naarmate de trein sneller over 
het spoor rijdt, neemt het ritme 
op een gelijkmatige manier toe. 
Muzikanten bespelen hun instru-
menten op zo’n zelfde herhalende 
en gelijkmatige manier, zodat 
ze in hetzelfde ritme blijven. Dat 
maakt muziek mooi. 

1 5 92 6 103 7 11 12 13 14 15 164 8
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EK TAAL & CHAR TAAL

Een ander dier dat ons wat over 
ritme kan leren is de olifant. 
Olifanten zijn traag en maken niet 
zomaar bewegingen. De eerste 
stap van elke vier stappen die ze 
zetten is de krachtigste en luidste. 
De Bada Khayals worden op deze 
Ek Taal gezongen vanwege het 
langzame en diepe ritme (Bada 
geeft de lange stiltes tussen de 
tellen één tot en met twaalf aan, 

en Khayal is de ‘verbeelding’ in 
langzame noten). Char Taal is 
het basisritme dat lijkt op het 
trage wandelen van een olifant. 
Net als bij paarden, verandert de 
taal wanneer olifanten begin-
nen te rennen. Dit gebeurt ook 
wanneer de oude Hindoestaanse 
klassieke muziekstijl (de Dhrupad 
Gayan) wordt gezongen. Wanneer 

het gezang begint verandert de 
tablaspeler zijn eerste langzame 
Char Taal bewegingen in de 
snellere bewegingen van de Tin 
Taal. Wanneer hij dat doet lijkt 
de taal niet langer op een olifant, 
maar eerder op een kudde herten, 
rennend over een open veld. De 
zanger past zich aan op de snelle 
bewegingen van de kudde herten, 
door van de ene noot naar de 
andere te springen.

JHAP TAAL 

De Jhap Taal heeft een ritme van 
vier tellen, dat lijkt op de bewe-
ging van een kameel die vanuit 
een staande positie gaat zitten. De 

voorpoten buigen op de eerste tel 
naar de grond. Op de tweede tel 
buigt de rechter achterpoot naar 
voren om te knielen, gevolgd door 

de linker achterpoot, om de derde 
tel af te maken. Met een volledig 
zittende kameel heb je vervolgens 
de vierde tel afgerond. 

1 5 92 6 103 7 11 124 8 1 5 92 6 103 74 8
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KEHARWA TAAL 

De ezel heeft een eigen taal. 
Ezels worden bereden door 
kinderen die leren paardrijden 
en soms worden ze ook ingezet 
als kalmerende kameraden voor 
nerveuze paarden. Omdat de ezel 
een bescheiden dier is dat ieder 
landschap kan trotseren, wordt 

de ezel-taal veel gebruikt in tra-
ditionele volksliederen. Dit wordt 
de Taal Keharwa genoemd. Deze 
taal bestaat uit noten die kunnen 
worden gespeeld in groepen van 
twee, vier en acht; geschikt voor 
elk type dans en volkslied. Stel 
je hier bijvoorbeeld een pauw bij 

voor die danst met bewegingen 
van 4 stappen naar rechts en dan 
4 stappen naar links, waarmee hij 
weer terugkomt op de plek waar 
hij begon, net zoals hoe wij zou-
den dansen op een lied. Daarom 
is de Taal Keharwa perfect voor 
elke soort dans of volkslied.

1 52 63 74 8
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Ons gezin verhuisde in 1972 naar 
Engeland, waar ik nu nog steeds 
woon en waar ik in Londen een 
opnamestudio heb. Sinds ik in 
Londen woon, ben ik met veel 
verschillende soorten ritme in 
aanraking gekomen. Ik ben me 
ervan bewust dat elke plek waar 

je woont anders klinkt. Het ritme 
in Engeland is bijvoorbeeld anders 
dan in India en Oeganda. Als we 
onszelf openstellen voor de magie 
van muzikale ritmes in onze om-
geving – of we nu luisteren naar 

de metro die uit Victoria Station 
vertrekt, of naar een trein die van 
Mumbai naar Delhi gaat – kunnen 
we zien dat de muziek van het 
universum enorm en oneindig 
is. Dat voel ik pas echt wanneer 
mijn vingers klanken uit de tabla 
toveren. 

DADRA TAAL

De Taal Dadra is een ander voor-
beeld van een taal die je terug 
kunt zien in de natuur. Denk aan 
een duif die kruimels van de grond 
pikt. In deze taal bestaat de bewe-
ging uit drie tellen. Op de eerste 

tel pikt de duif een kruimel van 
de grond en kijkt hij zijwaarts op. 
Op de tweede tel zet de duif twee 
stappen naar voren. Op de derde 
tel worden de bewegingen van de 
eerste tel herhaald. Het simpele 

karakter van deze taal geeft een 
lied een schoonheid die ons diep 
raakt. Als we ons een groep duiven 
voorstellen, kunnen we zien hoe 
dit ritme wordt gespeeld – of liever 
gezegd, wordt gedanst – in de 
natuur. 

1 52 63 4
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We zijn wel een grappig ge-
zelschap, hier in Amsterdam 
Zuidoost. Sommigen van ons 
zijn hier geboren en sommigen 
komen uit verre oorden, uit andere 
steden of van het platteland – met 
boerderijen en grote tuinen. Hier 
in Zuidoost worden hoge flats 
omringd door grasvelden met 

Op de grasvelden en in de kleine 
bosjes zijn we aan de slag gegaan 
met het aanleggen van een 
voedselbos waarbij het regenwater 
wordt opgeslagen in de bomen 
en de bodem. Hiermee kunnen 
we hitte en droogte in de zomer 
verminderen en de gevolgen van 
hevige regenbuien beperken. We 
kunnen onszelf beter beschermen 

bosjes, wegen, parkeerterreinen, 
winkelcentra, fietspaden, speel-
tuinen en een metrostation. Ons 
stadsdeel is pas vijftig jaar oud 
en ontworpen als een groot park 
met landbouwgrond eromheen. 
Het was de bedoeling dat het het 
groenste deel van Amsterdam zou 
worden. We vinden het hier nu al 
geweldig, maar we willen dat het 
groen in Zuidoost nog fijner wordt. 

tegen de klimaatverandering en 
het groen zorgt voor voedsel voor 
iedereen: mensen, dieren, planten 
en schimmels. Als we het goed 
ontwerpen, dan kan het groen 
uiteindelijk voor zichzelf zorgen. 
Sommige planten bedekken de 
grond, waardoor onkruid weg-
blijft en de grond niet uitdroogt. 
We geven ook ruimte aan de 
hardste werkers: de insecten en 

Vooral nu, tijdens de pandemie en 
de klimaatcrisis. We willen groen 
waar we fruit, noten en kruiden 
kunnen oogsten. We willen dat 
dieren en insecten zich hier veilig 
voelen en kunnen leven tussen 
ontelbare bomen, bloemen en 
schimmels.

regenwormen. Hierdoor wordt 
de grond rijker, neemt deze meer 
water op en laat deze meer plan-
ten groeien. Midden in de stad 
werken we met alle verschillen. 
Met planten, dieren, schimmels 
en seizoenen. Wat een grappig 
gezelschap en sommigen van ons 
zijn niet eens mensen!
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len dat er meer is dan dat wat we 
zien? We beginnen ons voedselbos 
met het groen dat we kunnen 
zien: de bosjes en grasvelden. 
Maar niemand van ons kan alles 
zien, dus hoe weten we dan wat er 
allemaal is in ons groen? Omdat 
we allemaal zo verschillend zijn, 
vallen ons ook verschillende din-
gen op. Sommigen zien meteen 

We zijn begonnen met elke woens-
dag samenkomen om te koken en 
te eten, om plannen te maken en 
te tekenen. Gebruikmakend van 
onze verschillende manieren van 
waarnemen, hebben we bedacht 
hoe we meer planten en meer-
dan-planten aan het voedselbos 
konden toevoegen. Met steun van 
de gemeente hebben we winter-
bloemen geplant waardoor we 
meer bijen wisten te verleiden om 

de bomen en anderen merken de 
aarde op. Onze groep bestaat uit 
deskundige waarnemers – mensen 
die vogels en insecten waarnemen 
en vogels en insecten die wilde 
bloemen waarnemen. Sommigen 
zien het stadsdeel zoals het al vijf-
tig jaar is en anderen zien wat er 
nu gebeurt. Tijdens de lange wan-
delingen die we maken ontdekken 

zich bij ons aan te sluiten. Maar 
de maaiers van de stad houden 
ervan om het gras op de velden 
kort te houden, en in april, toen 
de bijen nog aan het eten waren, 
hadden de maaiers enkel oog voor 
de lengte van het gras. 

Het lied van het bijenvolk: 
“Net wanneer de wilde bloemen tot 
bloei komen, worden alle grasvel-
den ritmisch gemaaid, 22 keer tot 

we hoe iedereen waarneemt en zo 
ontstaat onze taal. Met deze taal 
kunnen waarnemers onderling 
vragen uitwisselen en gezamen-
lijk zoeken naar oplossingen. Dit 
noemen we ook wel een ‘praktijk-
gemeenschap’. Wat een geluk dat 
we zo verschillend zijn, zodat we 
samen meer en op verschillende 
manieren kunnen waarnemen.

eind oktober, totdat de zaden van 
wilde bloemen worden gezaaid,
Toen nectar nog al het groen in 
de stad verbond, zat de toekomst 
van bloemen in zaden die worden 
gezaaid door wind en vogelkont. 
Lege buiken van bijen, wanneer het 
maaien begint, wrede kracht die de 
bloemen verslindt. 22 keer, regen of 
zonneschijn, en door het opgedeelde 
landschap zullen er steeds minder 
soorten zijn.”
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en dus zijn we naar de gemeente 
gestapt om uit te zoeken hoe we 
het konden stoppen. Veel ambte-
naren vonden het voedselbos een 
goed idee. Zij weten dat verande-
ring in de grasvelden en bosjes, 
wanneer er meer-dan-planten 
worden toegevoegd, ook verande-
ring betekent voor de verzorging 
van het groen. De hele gemeente 

Dus besloot onze praktijkgemeen-
schap om stadsplanners te be-
naderen: ontwerpers, managers, 
mensen met geld en mensen die 
het groen beheren. We spraken 
met elkaar over waarnemen, het 
toevoegen aan wat er al is en 
hebben uitgelegd waarom er op 
een andere manier gezorgd moest 
worden voor het groen. Deze 
manier van werken kostte veel tijd 
en ondertussen ging het maaien 
door. Onze praktijkgemeenschap 

werd op zijn kop gezet door het 
waarnemen en de zorg voor het 
voedselbos. Door het voedselbos 
werd ons stadsdeel misschien 
leefbaarder, maar het werk van 
de gemeente juist moeilijker. Het 
nam veel tijd in beslag. Plannen 
van de gemeente worden niet 
bepaald door seizoenen en 
regen, maar door afspraken en 
documenten. De gemeente kon 

heeft een heel jaar verloren met 
vruchtbare seizoenen waarin 
geplant had kunnen worden.

Sommige stadsplanners hebben 
ons waarnemen waargenomen. 
Ze werden door onze praktijk-
gemeenschap herinnerd aan de 
geschiedenis van de buurt en de 
belofte van een groene inrichting. 
Zij zagen in dat het planten van 
nieuw groen en de verzorging 
daarvan door de praktijkgemeen-
schap zo z’n voordelen had. Het 
voedselbos draagt bij aan het 

daarom niet wachten tot de bijen 
klaar waren met eten of wachten 
op de groei van nieuwe planten. 
Om alles in orde te maken doken 
ambtenaren meteen weer in hun 
documenten. Toen onze praktijk-
gemeenschap aangaf dat ‘maai-
en’ ook zou moeten betekenen 
dat je ‘waarneemt wanneer je niet 
moet maaien’, vond iedereen dat 
we te ver gingen.

oplossen van de klimaatcrisis 
door water en CO2 op te slaan 
en door meer soorten planten en 
dieren aan te trekken. Het is een 
kans voor oude en jonge buren 
om samen te werken in de bui-
tenlucht, waarbij we misschien 
wel leren hoe we onze buren 
kunnen vertrouwen en steunen. 
Daarnaast biedt het voedselbos 
een kans om op een nieuwe 
manier plannen te maken voor de 
stad. 
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wel op onze praktijkgemeenschap. 
Ze werken aan dezelfde proble-
men en ook zij hebben verschil-
lende manieren van waarnemen. 
Sommigen hebben meer macht 
dan anderen. Als je iets gedaan 
wilt krijgen in de gemeente, moet 
je heel veel anderen zover zien te 
krijgen dat ze het met je eens zijn. 
Dit kan veel tijd kosten, maar op 

Dit vonden wij moeilijk om te be-
grijpen. Waarom lukte het niet om 
het maaien te laten stoppen als 
de gemeente ons voedselbos wel 
onderschreef? Het bleek dat door-
dat het groen van het voedselbos 
op steeds meer manieren gebruikt 
werd en het steeds meer voorde-
len bleek te hebben, er ook steeds 
meer stadsplanners nodig waren 
die het allemaal met elkaar eens 
moesten worden. Voor veel bewo-
ners, bijen en planten was deze 
steeds tragere loop van zaken een 

deze manier worden de dingen 
wel samen besloten. Soms weten 
zelfs stadsplanners niet bij wie ze 
moeten zijn om een probleem op 
te lossen, wat de boel nog meer 
vertraagt.

Het voedselbos vormt maar 
een klein gebied in Amsterdam 
Zuidoost. De verschillende stads-
planners nemen ook beslissin-
gen over andere delen van dit 

grote domper. Sommigen wilden 
hierdoor het voedselbos zelfs 
opgeven.

Maar toen gebeurde er iets 
speciaals. Een nieuwe stadsplan-
ner voegde zich bij onze groep. 
Deze vrouw begreep zowel hoe 
de praktijkgemeenschap waar-
neemt en ontwerpt als hoe de 
gemeente te werk gaat. In plaats 
van de aandacht te richten op het 

stadsdeel. Onderling verschilden 
de stadsplanners vaak van me-
ning over het voedselbos – de één 
vond het bouwen van nieuwe flats 
belangrijker dan de klimaatcrisis 
en de ander vond de bijenge-
meenschap minder belangrijk dan 
de maaiers. Zelfs met steun van 
de wethouder was er altijd wel 
iemand die het er niet mee eens 
was.

voedselbos als geheel, probeerde 
ze steun te krijgen van collega’s 
voor kleine onderdelen van het 
voedselbos. Op die manier lukte 
het haar om duidelijke afspraken 
over het voedselbos te maken met 
haar collega’s. Door onze praktijk-
gemeenschap en onze collega’s 
van de gemeente met elkaar te 
verbinden, maken we nu op een 
nieuwe manier plannen voor het 
voedselbos.
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Wat een grappig gezelschap zijn 
we hier in Amsterdam Zuidoost. 
Sommigen zijn stadsplanners, 
sommigen zijn hier geboren 
en sommigen komen uit verre 
oorden. Hier, waar hoge flats om-
ringd worden door groen, voegt 
onze praktijkgemeenschap van 
waarnemers planten toe aan de 
bosjes en grasvelden. Het wordt 

Tussen het gras en de bosjes van 
Amsterdam Zuidoost laat onze 
praktijkgemeenschap langzaam 
een voedselbos groeien dat 
regen opslaat in de bomen en in 
de bodem. Dit is onder andere 
mogelijk door de manier waarop 
stadsplanners werken en waar-
nemen. Er zijn al documenten 
opgesteld om het voedsel voor 

één groot park dat doorloopt tot 
aan het landbouwgebied dat hier 
vlakbij ligt. Het was altijd al het 
groenste gebied van Amsterdam, 
maar nu kan het op meer ma-
nieren worden gebruikt. We zijn 
begonnen met het oogsten van 
meer fruit en kruiden. De dieren 
en insecten voelen zich steeds vei-
liger tussen de bomen, bloemen 
en schimmels. Door onze nieuwe 

de bijen te beschermen. En ook 
om onze praktijkgemeenschap te 
helpen bij het laten groeien van 
het voedselbos, zodat het uitein-
delijk groot genoeg is om voor 
zichzelf te zorgen. Nieuwe planten 
bedekken de grond, waardoor 
onkruid wegblijft en de grond niet 
uitdroogt. En de hardste werkers 
van allemaal – de insecten en 
wormen – tellen nu mee wanneer 

manier van samen-plannen-ma-
ken, hoeft er minder gemaaid te 
worden. Meer bloemen bloeien en 
verspreiden hun zaden, en meer 
bijen blijven eten. De lente is be-
gonnen en de stadsplanner, haar 
collega’s en onze praktijkgemeen-
schap vormen een nieuw grappig 
gezelschap. 

er afspraken gemaakt worden 
met de gemeente. We werken 
steeds meer met de seizoenen, 
een gezelschap van stadsplan-
ners, oude en jonge buren, bijen 
en bomen. Midden in de stad zijn 
wij een grappig gezelschap dat 
samenwerkt. En sommigen van 
ons zijn niet eens mensen!
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MARIE: Toen ik jong was, was 
ik bang voor ruzies omdat je in 
ruzies je grenzen moet aangeven – 
je moet duidelijk maken wat je wel 
en niet leuk vindt – en wanneer 
je dat doet bestaat er de kans dat 
je wordt afgewezen. In het huis 
waar ik opgroeide, probeerden de 
mensen met wie ik woonde ruzie 

altijd te vermijden door zichzelf 
op te sluiten in kamers, door te 
vertikken met elkaar te praten en 
dagenlang stil te blijven. Toen 
ik ouder werd voelde ik me nog 
steeds ongemakkelijk bij ruzies, 
maar ik begon in te zien dat ze 
onvermijdelijk waren. Ik moest 

ermee leren omgaan. Mijn manier 
om dat te doen was door ruzies 
te gaan zien als studieobject. De 
meeste ruzies lopen vreedzaam 
af maar sommige zijn zo erg dat 
mensen agressief kunnen worden. 
Als iemand agressief is wil diege-
ne iemand anders pijn doen. Zo 
kan een ruzie ontaarden in een 
gevecht. 

Als volwassene heb ik door het 
bestuderen van gevechten geleerd 
dat ze niet zo chaotisch zijn als 
ze misschien lijken. Ik ontdekte 
dat gevechten een ritme heb-
ben. Ik bestudeer ze nu door te 
kijken naar andere mensen die in 
gevechten terechtkomen en door 
met hen te praten over wat ze mee 
hebben gemaakt. Ik heb mensen 
gesproken die ver over de grens 

zijn gegaan door hun tegenstan-
ders in gevechten te doden. Ik 
raakte bevriend met bendeleden 
die elke dag vochten om indruk 
te maken op anderen. Ik heb 
honderden ruzies en gevechten 
in het echt bekeken en nog meer 
gevechten goed bestudeerd door 
video-opnames te analyseren. Ik 

heb menselijke gevechten met die 
van niet-menselijke apen verge-
leken. Ik ontdekte hoe ruzies en 
gevechten uit patronen bestaan. 
Door er op die manier naar te kij-
ken, door die patronen te ontdek-
ken, kun je leren hoe je met ruzies 
om moet gaan en misschien zelfs 
hoe je ze kunt sturen. Als je beter 
naar je eigen ruzies gaat kijken, 
welk ritme zie je dan?
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Samen met haar zoek ik uit wat 
ruzie maken en vechten is.

SEA: Op school heb ik nog nooit 
iemand geslagen. Soms heb ik 
zin om te slaan. Ik word boos op 
momenten waarop anderen mij in 
een bepaalde rol duwen. Als ze mij 
zien als een type en niet als een 
persoon. Als mensen denken dat 

ik zwak ben omdat ik een meisje 
ben, of denken dat ik niet kan 
voetballen omdat ik een meisje 
ben, of dat ik niet kan weten 
wat lijden is omdat ik wit ben, of 
dingen niet begrijp omdat ik jong 
ben.

MARIE: Ruzie maken is natuurlijk. 
We maken ruzie met vrienden 

wanneer we ons buitengesloten 
voelen, met ouders over regels, 
met broers en zussen over wat 
zij wel mogen en wij niet, met 
vreemden over grenzen. Door ruzie 
te maken leren we de wereld beter 
kennen en begrijpen. We leren om 
datgene wat anderen nodig heb-
ben af te wegen met wat we zelf 
nodig hebben. We leren waarom 
sommige dingen belangrijker 
voelen dan andere.

SEA: Als mijn vrienden ruzie 
maken, voelt het alsof ik niet 
kan voorkomen dat ik erin word 
betrokken. Mijn lichaam vult zich 
met hun woede en frustratie en 
ik wil meedrijven op die emoties. 
Als ik in zo’n gemoedstoestand 
terechtkom, weet ik dat ik even 
moet stoppen. Ik probeer op een 
afstand te blijven, de andere kant 
op te kijken, de afstand tussen ons 
groter te maken of de kamer te 
verlaten.

MARIE: Ruzies zijn besmettelijk. Als 
we ruzie maken voelen we wat 
anderen voelen en proberen we af 
te stemmen op hun emoties. Dit 
afstemmen op het ritme van ande-
ren zorgt ervoor dat we nog meer 
ruzie maken of juist meer naar 
elkaar toe trekken. Als iemand van 
dichtbij in je gezicht schreeuwt, 

voel je zijn of haar agressie en 
vaak word je dan zelf ook agres-
sief. Er zal dan waarschijnlijk nog 
meer geschreeuwd worden. Als 
iemand nerveuze bewegingen 
maakt en zichzelf van de zenuwen 
begint te krabben, voel je zijn of 
haar ellende, en zelf voel je je dan 
vaak ook ellendig. Als mensen 
iemand zien die van streek is, 
reageren ze waarschijnlijk door 
die persoon te helpen.
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SEA: Als ik boos word, wijs ik met 
mijn wijsvinger naar de andere 
persoon, mijn tegenstander. Als 
mijn tegenstander ouder is dan 
ik, lacht diegene soms als ik met 
mijn vinger wijs, alsof ze mij niet 
serieus nemen. Ik word boos als ik 
uitgelachen word. Dan stap ik over 
van wijzen naar slaan.

MARIE: Gevechten kun je zien 
aankomen. Ruzies volgen bepaalde 
gedragspatronen. Je kunt een 
gevecht van verre zien aankomen 
wanneer een wijsvinger wijst, een 
lichaamshouding breder wordt 
en er ongeduldige bewegingen 

worden gemaakt. Het kan gevaar-
lijk zijn om tijdens een gevecht op 
de grond terecht te komen, omdat 
agressie vaak erger wordt wanneer 
één persoon op de grond ligt.

SEA: In onze supermarkt vond er 
een keer een steekpartij voor mijn 
ogen plaats. De dader vertrok te 
voet, op hetzelfde moment als 
mijn vriend en ik. Normaal loop ik 
daar altijd over een rustige straat, 
maar in plaats daarvan maak-
te ik die dag een omweg langs 
een drukke weg. Zo kon ik altijd 
iemand om hulp vragen als ik de 
dader tegen zou komen.

MARIE: Met de dreiging van een  
gevecht kun je omgaan. Bij de 
meeste ruzies die uit de hand 
dreigen te lopen zijn er mensen in 
de buurt die kunnen ingrijpen om 
de boel te sussen. Als je in een ge-
vecht terecht dreigt te komen kun 
je op deze mensen vertrouwen. 

Je kunt rekenen op de hulp van 
anderen wanneer je je bedreigt 
voelt op een openbare plek. Dus 
als je kunt kiezen tussen ’s avonds 
naar huis gaan via in een rustige 
of een drukke straat, ga dan voor 
de drukke straat. Mensen zullen 
je helpen als er iets onveiligs 
gebeurt.
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SEA: Als ik boos word, denken 
mensen vaak dat ik een slechte 
dag heb of dat ik niet goed heb 
geslapen. Als mijn broer boos 
wordt, vinden ze hem eerder grof 
en agressief.

MARIE: Ruzies zijn cultureel. 
Cultuur speelt een rol in hoe we 
naar ruzies kijken en wanneer 
we denken dat we iets moeten 
doen of moeten ingrijpen. Onze 
culturele ideeën over mannen en 
vrouwen hebben invloed op hoe 
we reageren op ruzies. Mensen 
zien conflicten tussen mannen 

en vrouwen vaak als iets privés. 
Iets waarbij je als buitenstaan-
der minder snel ingrijpt dan bij 
een conflict tussen mannen. En 
vrouwen kunnen heviger geweld 
gebruiken dan mannen, voordat 
mensen ingrijpen.

SEA: Als ik ruzie zoek, ga ik dichter 
bij mijn tegenstander staan. Ik 
praat harder, staar met openge-
sperde ogen en ik gebruik mijn 
armen om een bredere houding 
aan te nemen. Door mezelf groter 
te maken, voel ik me sterker en 
durf ik mijn mening te geven. Ik 
doe het tegenovergestelde als ik 
de ruzie probeer te sussen. 

MARIE: Ruzies gaan over wat het 
lichaam doet. We denken dat 
gevechten gaan over wat we zeg-
gen, maar eigenlijk gaan ze over 
wat we doen met ons lichaam. 
Wanneer gevechten beginnen, 
stappen mensen vaak naar voren 
en maken zichzelf groter. Als men-
sen proberen te sussen, raken ze 
zichzelf en anderen aan. Aanraken 
leidt tot minder stress en laat 

verbinding tussen mensen zien. 
Het gevoel van verbondenheid 
zorgt ervoor dat mensen samen 
bewegen als één, ofwel ‘syn-
chroon’. Als de ene persoon naar 
voren beweegt, volgt de andere. 
Deze ‘synchrone’ beweging is 
normaal voor geliefden, maar zelfs 
in ruzies bewegen mensen syn-
chroon op de momenten waarop 
ze zich verbonden voelen.
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InnaVisions

TRILLINGEN



64 6
5KLEUR

TRILLINGEN VAN_
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TRILLINGEN VAN_ 

PATRONEN
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RAADSELS
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SAMEN

De stad
dichtbij anderen
met anderen
soms apart 
 
Zoeken naar verbinding 
zoeken naar wat ons verdeelt
wat ons verbindt
onze blikken kruisen  
 

Knip een strook papier
Pak de uiteinden,
twist en plak ze aan elkaar 

Maak er met streepjes in het 
midden een fietspad van. 

Teken fietsen aan één kant van
de weg, totdat je helemaal
rond bent

Vanzelfsprekende kennis voor 
de één kan nieuw zijn
voor mij, of een ander
 
Hoe word je zichtbaar
of opzettelijk anoniem

Knip langs de stippellijn
het fietspad in tweeën
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Als je iets doet voor de tweede keer
is het anders dan de eerste keer
Dus eigenlijk is het een soort van
eerste keer

Kun je met je pen een reis maken 
en alle bruggen
in één keer, niet in twee keer 
oversteken? 

Als je dingen niet twee keer doet
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Voor een schaakbord
zijn twee kleuren genoeg

De kleuren raken alleen 
met de hoekpunten 
dezelfde kleur aan 

Voor deze kaart heb je al
drie kleuren nodig

De makers van de wereldkaart
zouden graag willen weten wat
het minimum aantal kleuren is
dat nodig is om élke kaart te kun-
nen kleuren

Kun jij een kaart bedenken
die vijf kleuren nodig heeft
en deze tekenen?
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Als je heel lang
aan het schommelen bent
kun je scheef gaan

Misschien komt dat door
het draaien van de stad
die vastzit aan de aarde

ZON 

Trek op een zonnige dag
elk uur met stoepkrijt
de schaduw van
een lantarenpaal, verkeersbord
of boom over

De zon
maakt het ritme
van dag en nacht
en winter en zomer

Waarom zijn schaduwen korter 
in de zomer?
En maakt dat de winters 
kouder?
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en werkt op een boerderij voor 
mensen met speciale behoeften, 
vanwege zijn 18p- syndroom. De 
boerderij heet Ons Verlangen en 
ligt in Zunderdorp bij Amsterdam. 
Hij sport bij Only Friends en zijn 
andere passies zijn schilderen en 
pianospelen. Simon’s schilderijen 
zijn geïnspireerd door verhalen uit 
Wij zijn ritme. 

HET ZAADJE, EN MET DE ZON 
MET LIPPENSTIFT

Dit gaat over zaadjes in de natuur, 
van de planten en de bloemen.
De zon schijnt en onder de groene 
zon zijn een paar planten gegroeid 
en die hebben verschillende 
kleuren. De aarde is zwart, bruin, 
groen en ook groen gras met 
regen achter grijs stormweer.
De zon heeft lippenstift.

PIAZZA DEL CAMPO, SIENA, 
TOSCANE

Dit is het plein van Siena waar 
sinds 1287 ieder jaar twee keer 
de Palio wordt gehouden. Dit is 
de paardenrace van de contrade, 
de buurten van Siena. Ik kom hier 
mijn hele leven bij mijn vader 
zijn vrienden en ik ben van de 
contrade van de Onda.

 
Op het schilderij zie je waar de 
paarden springen en in het mid- 
den staan de mensen. Hieronder 
is de weg waar de paarden aan 
komen lopen richting het plein. 
Het blauw is de fontein, de fontein 
met water, boven aan Piazza Del 

Campo. Daarboven is de vlag van 
de Nicchio en aan de andere kant, 
links, is de vlag van de Onda en 
daaronder een Spritz Aperol en 
Campari. De gekleurde bolletjes 
rechtsboven is Gelato, dat is ijs: 
Citroen, Ananas, Mango, Minta, 
Chocola en Koffie. Hierboven is 
ook rode wijn, witte wijn, koffie 
en cappuccino, espresso. Dat heet 
caffè in Italië. 
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MUZIEK VAN DE WERELD

Muziek is van de hele wereld, 
met de ritmes van alle dieren en 
mensen en landen. 

Ik zie mensen op straat lopen, en 
muziek maken, allemaal verschil-
lende mensen uit Azië, Amerika en 
Europa. De mensen zijn blij door 
de muziek, de zon schijnt. Ik hou 
van klassieke muziek, vooral met 
piano en viool, maar eigenlijk hou 
ik van alle soorten muziek . 

Muziek geeft mij rust. Als ik boos 
of verdrietig ben dan speel ik 
piano. Ik speel dan liedjes uit mijn 
hoofd en dat maakt mij rustig.

Toen ik heel klein was, een jaar of 
negen ontdekte ik de piano. Ik was 
bij mijn opa en oma en ik ging 

zoeken naar mijn opa op de gang. 
Maar opa was daar niet. Hij was 
boven op de tweede verdieping 
(het was een groot huis) waar 
een piano stond. Daar zat opa te 
spelen.

Ik vroeg aan hem; is dat een 
instrument? Opa zei; ja dat is een 
piano. Ik ging luisteren en later 
toen ik groter was ging ik stiekem 
naar boven om te spelen.

CORONADANS

In Corona gingen heel veel 
mensen de Coronadans doen. 
De verplegers, de brandweer, de 
mensen van kantoor. Wij ook 
op de zorgboerderij Ons Verlan-
gen. Dansen voor veiligheid en 
volhouden.
 
Het begon in Afrika, met het 
dansliedje Jerusalema. Het gaat 
over dansen met iedereen in de 

wereld, met verschillende landen. 
Heel veel mensen zijn aan het 
dansen, mannen en vrouwen, 
jongens en meisjes. 

Rechtsboven dansen de mensen 
uit Italië. Links boven uit Span-
je en daar tussenin uit België 
en Frankrijk. In het midden en 

rechts zijn Polen en Oost-Europa 
samen. Afrika is aan het koffie 
drinken aan de bar beneden in het 
schilderij en altijd aan het dansen. 
In het geel dansen mensen uit 
Colombia en Brazilië en Equador. 
In rood is de danseres uit Turkije 
en Tunesië en Libanon. En de 
witte zijn dansers uit Israël, met 
een blauw streepje. En de roze jurk 
draait rond en komt uit Kosovo.
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P-18, Waar ben ik, zo heet dit 
schilderij. 

Links boven zie je een oor en een 
Indiase snor.

Dan links is de linkerhand, left 
side.

Dan mijn hoofd met haar en lin-
keroor, vijf ogen, snorren en mond 
rechts boven, rechterhand, twee 
voeten.

Blauw is lucht, koud en internet
Groen is van aarde

Baard, de bruine stippen en 
lichaam daaronder, en benen 
zijn twee lichtblauwe strepen 
daarnaast met knie in oranje en 
blauwe neus, met neusgaten, on-
der baard. De bruine stippen van 
de baard zijn ritme van de muziek, 
van de piano.

SPACE in SPACE

Dit is de ruimte. Met de roze raket 
vlieg ik heen en met de blauwe 
weer terug naar de blauwe aarde 
door de witte wolken van de  
sterren heen. 

Ik ben overal met mijn lichaam in 
de ruimte, op internet, in de lucht 
en op de grond. 
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INDIA, INDIGO 
EN HET RITME  
VAN HET 
WEEFGETOUW
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van grote invloed kunnen zijn op 
een mensenleven’, dat is het idee 
waarmee ik ben opgevoed. Ik ben 
geboren in hartje Amsterdam, in 
een klein huis met een winkeltje. 
Vroeger speelde ik in de winkel, 
waar mijn ouders de mooiste 
kleurrijke en glinsterende din-
gen verkochten. Oorbellen met 
paarse en diamantachtige stenen, 

kleurige sjaals, rokken, vrolijke 
kussenhoezen met spiegeltjes en 
zelfs wat gekke houten poppen. 
In de winkel viel er altijd wel iets 
te ontdekken waar ik over kon 
fantaseren. Vroeger was het erg 
druk in de winkel. Ik weet nog dat 
ik klanten graag hielp met het 
uitkiezen van zilveren kralen om 
kettingen en armbanden mee te 

maken. Mijn ouders komen uit 
Delhi, India. Voordat ik gebo-
ren werd, reisden ze samen en 
zochten ze in India, Nepal, Sri 
Lanka en Afghanistan de mooiste 
objecten uit. Later ging mijn vader 
alleen. Er was een vast ritme. Mijn 
vader reisde naar India om met de 
Indiase ambachtslieden te werken 
terwijl mijn moeder hier het bedrijf 
draaiende hield. 

Ambachtslieden in India wonen 
vaak in dorpen omringd door 
natuur. Deze mensen volgen het 
ritme van die natuur. Tijdens 
het regenseizoen tussen juni en 
september regent het aan één stuk 
door. Dit wordt de ‘moesson’ ge-
noemd. Kinderen dansen en dou-
chen dan in de regen en alles ruikt 
naar modder. Veel ambachtslieden 
kunnen tijdens de zware regen-
val niet veel werk verzetten. Het 

bedrukken van stoffen is onmo-
gelijk met vochtig weer want dan 
kunnen de stoffen niet drogen. Als 
je erover nadenkt zijn deze stoffen 
dus rechtstreeks verbonden met 
de weerpatronen en de seizoenen 
van het jaar. Zelfs de kleuren van 
de prints zijn afhankelijk van het 
weer. Met vochtige lucht worden 
kleuren lichter, terwijl de kleuren 
die in het droge seizoen worden 

gedrukt, tussen oktober en maart, 
juist dieper worden. De kleuren 
worden gemaakt door het mixen 
van planten, wortels en blade-
ren en door het ruwe textiel een 
tijdje in speciaal water te laten 
weken. Deze kleuren, zoals het 
indigoblauw van de Indigofera-
plant, zijn zo intens dat je lange 
handschoenen moet dragen om te 
voorkomen dat je blauwe handen 
en armen krijgt.
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ouders mij en mijn zus mee naar 
India. We bezochten er familie, 
maar gingen ook naar verschillen-
de andere plekken. Het voelt altijd 
een beetje alsof je in een magisch 
circus staat, met mensen die de 
meest kleurrijke kleding dragen 
en overal dieren; koeien, varkens, 
honden, apen, geiten, vogels, 
olifanten, kamelen. Er zijn altijd 

heel veel mensen aan het lopen, 
fietsen, rijden: op riksja’s, met de 
bus, bovenop de bus, met de trein, 
bovenop de trein, in vrachtwa-
gens, bovenop de vrachtwagens. 
De steden maken honderden 
geluiden en produceren allerlei 
soorten geuren want alles gebeurt 
op straat; baden, koken, eten, 

leren, lesgeven, werken, plassen, 
slapen, leven. Je kunt mensen zelfs 
de mooiste stoffen zien maken 
op straat. Ze worden gekleurd, 
gewassen, gedroogd en genaaid. 
Ondanks de overweldigende 
drukte lijkt alles toch ook perfect 
te passen in het ritme van de stad. 
Alles is mogelijk, alles kan worden 
gemaakt en alles kan worden 
gerepareerd.

Als je in India in een familie van 
ambachtslieden geboren bent, ga 
je naar school, maar leer je ook 
om, net zoals je ouders, stoffen 
te maken. Als je een jongen bent 
leer je dit van je vader en als 
meisje leer je dit van je moeder. 
Net zoals in veel gebieden over de 
hele wereld was er ook in India 
een lockdown. De kinderen van 
ambachtslieden konden net als 
andere kinderen niet naar school. 

Maar deze kinderen hadden 
geen laptop waarmee ze konden 
leren. Dus vertelden de ouders en 
grootouders de kinderen verhalen 
over hun geschiedenis: “Kun je je 
voorstellen hoe oud deze kennis 
is? Deze prachtige stoffen werden 
vroeger gemaakt voor de koningen 
en koninginnen van India, die 
honderden jaren geleden leefden. 
We weten nog steeds hoe we deze 
stoffen moeten maken en zelfs 
jij kunt leren hoe het moet.” De 

kinderen waren opgetogen, ze 
wilden dolgraag leren hoe ze die 
mooie stoffen konden maken: 
“Hoe moet dit, laat het ons zien, 
we willen het leren!” Je leert door 
je zintuigen te gebruiken; het is 
belangrijk om goed luisteren naar 
het ritme van het weefgetouw; 
voel je lichaam bewegen op het 
ritme van de beitel en kijk goed 
naar het ritme van het patroon 
dat op de stof wordt gedrukt.
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Toen ik wat ouder was bezocht ik 
eens het Tropenmuseum, waar ik 
een vrolijk gekleurd kinderjasje en 
een babymutsje zag. Ik kreeg te 
horen dat deze kleding meer dan 
vierhonderd jaar geleden in India 
werd gemaakt. Dit maakte me 
enorm nieuwsgierig. Ik móest hier 
meer over te weten zien te komen. 
Dus ging ik naar de bibliotheek 

om boeken te lezen, afbeeldin-
gen te bekijken en verschillende 
mensen vragen te stellen over de 
stoffen, onze geschiedenis en de 
handel tussen India en Nederland.

Ik ontdekte dat er in die tijd een 
levendige handelsroute was tus-
sen India en Nederland. Het was 
een tijd waarin Europa de wereld 
buiten het eigen grondgebied 

ontdekte. Na maanden zeilen 
vonden de Europeanen ver van 
huis geweldige producten. Ze 
brachten ideeën voor patronen 
uit Nederland mee naar India en 
kwamen terug met de producten 
van katoen en zijde, prachtige 
gekleurde stoffen gemaakt met 
indigoblauw en meekrap, een rode 
kleurstof.

Zowel in India als in Nederland 
veranderde deze uitwisseling de 
manier waarop mensen naar de 
wereld keken. Er werd niet alleen 
gehandeld in producten. Het 
contact en de uitwisseling tussen 
deze verschillende delen van 
de wereld was ook een inspira-
tiebron voor de manier waarop 
stoffen werden gemaakt; voor 

nieuwe patronen en afbeeldin-
gen, nieuwe manieren van leren 
en communiceren en zelfs voor 
nieuwe gewoontes. Het Indiase 
textiel werd enorm populair in 
Nederland. De stoffen waren een 
echte rage. Mensen droegen ze om 
te pronken en te vertellen dat al 
het moois dat ze hadden gekocht 
uit verre landen kwam. Ze waren 
uitzonderlijk qua ontwerp, met 

grote mysterieus ogende bloemen, 
prachtige exotische vogels en gek-
ke wezens, in de felste kleuren be-
schilderd met bamboe-pen. Dat de 
kleuren in de stoffen zelfs na vele 
malen wassen niet vervaagden, 
verbaasden de mensen destijds 
heel erg. De Indiase ambachts-
lieden zorgden hiermee voor een 
grote verandering in Europa.
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Vroeger waren de ambachtslieden 
trots en onafhankelijk en geres-
pecteerd om hun vakmanschap. 
Nu, vierhonderd jaar later, is dit 
heel anders. De meeste stoffen 
worden tegenwoordig gemaakt 
in fabrieken waar mensen voor 
weinig geld vele uren per dag 
moeten werken. In sommige 
landen werken er in die fabrieken 

zelfs kinderen, zij gaan niet naar 
school. Het is ook bekend dat veel 
van die fabrieken hun omge-
ving vervuilen. Verf en kunststof 
zijn chemische producten die 
zorgen voor schadelijk afval en 
daardoor lucht, water en bodem 
vervuilen. De mode-industrie wil 

tegenwoordig veel geld verdienen 
en creëert daarom het hele jaar 
door een ritme van nieuwe mo-
decollecties. In Amsterdam zijn we 
blij als we voor weinig geld leuke 
kleding kunnen kopen. We besef-
fen niet hoe deze kleding wordt 
gemaakt, ten koste van kinderen, 
mensen en de planeet als geheel.

Of je nu in Peking, Amsterdam, 
Delhi of Mexico-Stad bent, mensen 
lijken op elkaar. Ze dragen dezelf-
de kleding, zoals spijkerbroeken en 
shirts in dezelfde soorten kleuren. 
In die kleding, die alle mensen 
leuk lijken te vinden, vind je nog 
altijd sporen van de patronen en 
de kleuren van het oude tex-
tielambacht. De blauwe kleur van 

spijkerbroeken is bijvoorbeeld als 
het indigo van vroeger. In al die 
steden gooien we na ongeveer 
een jaar onze kleding weg en zo 
ontstaan grote bergen weggegooi-
de kleding die op hun beurt het 
milieu vervuilen.

Onthoud alsjeblieft dat er goe-
de manieren zijn om kleding te 
maken en slechte manieren. Jij 
en ik en wij allemaal, kunnen 

zorgvuldiger zijn in het kiezen van 
wat we kopen en waar we kopen. 
Je kunt besluiten om de speciale 
kleding te kopen van ambachtslie-
den die met hun handen prachtige 
stoffen maken. Misschien kun je 
ook zelf één van de ambachtslie-
den worden en meewerken aan 
een goede toekomst voor onze 
wereld.
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ELSA EN HET 
STOPLICHTEN-
COMPLOT
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“Het is zo moeilijk om wakker te 
worden! Ik ben te lang opgebleven 
om dat geweldige stripboek uit te 
lezen,” denkt Elsa terwijl ze zich 
omdraait in haar bed.
 
“Elsa, kom ontbijten, anders kom 
je te laat!,” schreeuwt haar moe-
der vanuit de keuken.

“Laat ik maar opstaan,” denkt 
Elsa. “Ik moet Timo vandaag nog 
zien voordat school begint.”

In de keuken staat het ontbijt op 
tafel. Maar Elsa grijpt meteen 
naar haar telefoon ... “Wat ge-
beurt er op TikTok?,” denkt ze. De 
tijd verstrijkt en Elsa is nog steeds 
niet klaar met ontbijten.

“Je bent nog steeds niet klaar!” 
roept haar verbaasde moeder.
“Het is bijna 8 uur en je hebt nog 
steeds je pyjama aan! Leg die 
telefoon weg en maak je klaar!”

“Ik ben onderweg!” roept Elsa 
terwijl ze de rest van haar ontbijt 
op tafel laat staan.

De straten van Amsterdam zijn 
al erg druk. Zoveel bewegingen, 
zoveel ritmes. Er zijn moeders met 
kinderen op de fiets, auto’s wach-
ten voor het stoplicht, mensen 
springen in en uit de tram. Ik heb 
mijn moeder niet meer nodig om 
me naar school te brengen. Ik ben 
een grote meid. Ik ben tien jaar 
oud, denkt Elsa terwijl ze begint 
te trappen. De rij met fietsers is zo 
lang en er zijn zoveel verkeerslich-
ten. Gelukkig staan ze tot nu toe 

allemaal op groen. Maar dan die 
grote kruising aan het einde van 
de weg. Daar is dat verkeerslicht 
waardoor ze altijd te laat komt!

Elsa pakt haar telefoon om naar 
de tijd te kijken, maar ze wordt 
afgeleid door een nieuw TikTok-
bericht. Terwijl ze de telefoon 
weer in haar zak stopt, ziet ze 
niet dat het stoplicht op rood is 
gesprongen.

TUUUUUUUUUUUUT!!!! “Oh jee!”  

Ze stopt, versteend van angst. Een 
grote vuilniswagen is twintig cen-
timeter bij haar vandaan gestopt. 
Elsa weet niet wat ze moet doen 
en begint te huilen.

Een oude dame die bij het stop-
licht wacht pakt Elsa bij de arm 
en leidt haar van de straat af. De 
dame zwaait naar de vrachtwa-
genchauffeur om aan te geven 
dat alles in orde is terwijl ze Elsa 
zachtjes probeert te kalmeren.
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“Hè hè, wat een schrik,” zegt de 
glimlachende dame. “Maar nu is 
alles voorbij en kun je de straat 
oversteken.” Elsa is nog niet bijge-
komen van de schrik en mompelt 
een simpel “Oké.”

De school is dichtbij en Elsa 
begrijpt niet waarom het stoplicht 
zo’n akelige truc uithaalde. “Het 

was groen, dat weet ik zeker. Toen 
werd het ineens rood. Dat licht 
haat me!”

Elsa is nog steeds van slag wan-
neer ze aankomt op school. “Het 
stoplicht haalde een truc met 
me uit,” vertelt Elsa om aan haar 
klasgenoten uit te leggen waarom 
ze te laat is.

Maar iedereen is boos op haar. 
Zelfs Timo ziet er heel geïrriteerd 
uit.

“Je moet altijd kijken voordat je 
oversteekt, dat weet je toch?” 
“Wie weet hoe erg de vracht-
wagenchauffeur geschrokken 
is? Mijn vader zegt dat kinderen 
altijd door rood rijden, en dan is 
hij degene die in de problemen 
komt,” zegt een andere klasge-
noot. “Misschien zat je weer op je 
mobiel…,” zegt Timo.

Elsa vindt het erg oneerlijk: 
“Waarom denkt iedereen dat het 
mijn schuld was? Dat stomme ver-
keerslicht verpest altijd alles.”

Na school, op weg naar huis, blijft 
Elsa aan het stoplicht denken: 
“Elke keer kom ik te laat door dat 
stoplicht!! Ja, ik zou wat eerder 
van huis kunnen gaan, maar de 
telefoon is zo leuk! En waarom 
springt hij steeds op rood?!”

Het wordt OPNIEUW rood als Elsa 
bij het stoplicht aankomt. “Ja 
hoor, ik wist het! Waarom? Wat 
heb ik jou misdaan?”

Aan de overkant van de straat ziet 
Elsa de oude dame die haar een 
paar uur eerder hielp.

“Goedemiddag!” zegt Elsa verle-
gen. “Ik wil mijn excuses aanbie-
den. Ik denk niet dat ik je bedankt 
heb.”

De dame antwoordt met een 
warme glimlach. “Ik hoopte al dat 
je terug zou komen! Het stoplicht 
vertelde me dat je vanmorgen je 
telefoon bent verloren.”

Elsa voelt in haar zak. “Oh, nee! 
Mijn telefoon is weg! Wat moet ik 
mam en pap vertellen? Ze zullen 
zo boos op me zijn!”
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De dame geeft de telefoon aan 
Elsa. “Ik zei het je al, het stoplicht 
vertelde me waar het was.”

“Dit is echt mijn telefoon,” zegt 
Elsa verbaasd. “Dank je! Maar 
ik weet zeker dat ik hem weer in 
mijn zak stopte ... en toen gebeur-
de alles ...”

“Kom hier bij me zitten lieverd. Ik 
wil je een geheimpje vertellen,” 
zegt de oude dame. “Kijk, ik heb 
een speciale bril. Hiermee kan ik 
de verborgen wereld van de stad 
zien en praten met de wezens die 
daar leven.”

“Verkeerslicht 2.2.1 houdt je al 
een tijdje in de gaten. Een van je 
handen is altijd bezig met je mo-
biel. Hij en zijn team maken zich 
altijd zorgen wanneer je aankomt 
bij het grote kruispunt.”

Elsa barst in lachen uit en 
staat op van het bankje. “Dat 
is niet waar. Ik doe dat nooit!” 
zegt ze. “En ik ben al tien jaar. 
Verkeerslichten praten niet! Er is 
geen verborgen wereld in de stad! 
Ik geloof niet in sprookjes!”

De oma graaft in haar tas, haalt 
een rode bril tevoorschijn en zet 
die op.

“Weet je, de stad is een hele 
ingewikkelde machine. Een 
machine die ons helpt om alles in 
harmonie te laten werken. Neem 
de stoplichten hier. Deze hebben 
een hele belangrijke taak: ze 
geven ons allemaal een ritme. De 
camera’s en sensoren in de grond 
zijn als ogen en huid, om mensen, 
auto’s en fietsers te zien en te 
voelen. Hun brein bestaat uit al-
goritmen die bepalen wie er mag 
passeren en wie moet stoppen.”
“Algoritmen?” vraagt Elsa.

“Ja, instructies die stap voor stap, 
in de juiste volgorde worden opge-
volgd. Zoals in het kookboek van 
je moeder, wanneer jullie samen 
koekjes bakken.”
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De oude dame zwaait met haar 
hand naar het dichtstbijzijnde 
verkeerslicht. “Hallo 2.2.1, ze is 
terug! Het is zo’n lief meisje!”

Elsa is nu heel nieuwsgierig: 
“Mag ik hem opzetten? Ik zou ook 
graag met het stoplicht willen 
praten,” zegt Elsa giechelend.

“Op één voorwaarde,” zegt de 
oude dame met een ernstig ge-
zicht. “Je kunt niemand over deze 
bril vertellen. Alleen speciale men-
sen kunnen praten met de wezens 
van de verborgen wereld.”

Elsa knikt. Ze is nu zo nieuwsgie-
rig. Ze zet de rode bril op en kijkt 
naar het stoplicht.

Na een paar seconden zet ze hem 
af. Ze kijkt naar de dame en zegt: 
“Je kunt iets scherper zien, maar 
ik zie verder niets bijzonders.”

“Niet zo gehaast kleine meid, pro-
beer goed te kijken en zwaai dan 
naar het licht. Goede manieren 
zijn belangrijk!” zegt de dame.

“Eh ... goedemiddag 2.2.1 ...” zegt 
Elsa tegen het stoplicht.

Op dat moment draait verkeers-
licht 2.2.1 zich even naar haar 
toe en zegt: “Goedemiddag, Elsa. 

Ik ben blij dat je je telefoon hebt 
gevonden.”

“Weet je, ik zie je elke dag. Mijn 
team en ik kennen je goed,” 
vervolgt 2.2.1. “Daar zie je 2.2.3, 
2.2.2 ... en daar is 2.2.4, en daar 
2.2.0.”

Elsa’s hoofd tolt bijna. “Praten 
jullie allemaal met elkaar?”vraagt 
Elsa.

2.2.1. antwoordt: “Ik zorg ervoor 
dat de fietsers veilig oversteken, 
en als mijn team iets geks ziet, 
vertellen ze me wanneer ik de 
fietsers moet stoppen. We zijn een 
best goed team, weet je? Heb je 
ons ooit aan het werk gezien? Als 
er veel auto’s voor een rood licht 
staan te wachten, stoppen we de 
fietsers een paar minuten zodat er 
geen files ontstaan.”
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“2.2.2 laat de auto’s recht over 
het fietspad passeren,” gaat 2.2.1 
door. “Hij was zo bang toen hij 
jou door een rood licht zag over-
steken. Je werd bijna overreden 
door die grote vrachtwagen.”

2.2.2 voegt eraan toe: “Ja, geluk-
kig heb ik de vrachtwagen kunnen 
waarschuwen. Zoals elke ochtend 
moet ik op veel dingen letten. Je 
bent altijd afgeleid, maar ik had 
gewoon niet verwacht dat je niet 
naar de weg zou kijken.”

Elsa realiseert zich hoeveel werk 
de verkeerslichten elke dag doen, 
zonder dat ze het merkt. En ze ziet 
nu in dat ze tot nu toe veel fouten 
heeft gemaakt.

“Dus jullie zijn niet boos op me? 
Het wordt altijd rood als ik hier 
fiets.”

2.2.1 antwoordt: “Nee, nee! Het is 
onze taak om het verkeer te regu-
leren en opstoppingen te vermij-
den. We maken ons zorgen om je, 
maar we zijn op niemand boos.”

“En we maken geen uitzonderin-
gen,” zegt 2.2.3 stellig.
Elsa vraagt: “Maar waarom is het 

voor mij elke ochtend rood?”

2.2.1 legt uit: “Weet je dat als je 
tien minuten eerder aan zou ko-
men, het verkeerslicht altijd groen 
zou zijn?”
“Echt waar? Misschien begint 

het probleem dan thuis ...” zegt 
Elsa een beetje gegeneerd en ze 
beseft dat al haar problemen door 
haar eigen gewoontes worden 
veroorzaakt.
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“Sorry voor alle keren dat ik je de 
schuld gaf omdat ik te laat kwam. 
Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik 
weet niet of ik jullie in de toe-
komst ooit nog zal zien, maar 
ik zal zeker beter letten op jullie 
duidelijke signalen.”

“Graag gedaan,” antwoordt 2.2.1. 
“Je zult ons hier altijd vinden. 
Maar vergeet niet voorzichtig te 
zijn en goed te kijken.”

Elsa raakt haar gezicht aan. Haar 
bril is weg. Ze draait zich om en 
de oude dame is er ook niet meer. 
De verkeerslichten zijn nu ook stil. 
Alles is weer normaal.

Elsa denkt dat het misschien 
allemaal maar een droom was, 
maar ze voelt aan haar gezicht en 
beseft zich dat ze niet slaapt. 

Ze begint breed te glimlachen en 
voelt zich uitgelaten. Wat er was 
gebeurd, was echt te gek!

Elsa neemt nog eens afscheid 
van de wezens uit de betoverende 
wereld die ze een paar seconden 
eerder had ontmoet. “Tot morgen, 
jongens. En morgen zie ik jullie 
tien minuten eerder …”
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Ik heb altijd al een fascinatie 
gehad voor de kosmos en voor 
biologie. Als kind keek ik naar de 
wereld met zowel een telescoop 
als een microscoop. Ik haalde 
waterdruppeltjes uit beekjes en 
sloten en nam deze mee om de 
kleine wezentjes die erin rond-
zwemmen te bestuderen. ‘s 
Nachts ging ik met mijn telescoop 
de tuin in, in de hoop dat de 
wolken weg zouden blijven en ik 

Net zoals knikkers die elkaar ra-
ken, kunnen deze deeltjes elkaar 
naar een nieuwe hoek van de 
ruimte stoten. Maar wanneer deel-
tjes met hele hoge snelheden te-
gen elkaar aan knallen, versplin-
teren ze in nog kleinere stukjes die 
allemaal hun eigen pad volgen. 
Wanneer het er minder hard aan 
toegaat, kunnen stofdeeltjes ook 
samenklonteren, als gevolg van 
de zwaartekracht. De vorming 
van planeten en sterren begint op 

naar de sterren kon kijken. Er valt 
zoveel te ontdekken. Het is ei-
genlijk heel moeilijk om een plek 
te vinden waar helemaal niets 
is – een echt vacuüm. Zelfs de 
weidse, uitgestrekte ruimte tussen 
de sterren bevat kleine hoeveel-
heden minuscule deeltjes. Het 
is nooit leeg in de ruimte. Er zijn 
altijd kleine stukjes moleculen en 

die laatste manier. Het binnenste 
van die sterren is de plek waar 
atomen worden gemaakt. Maar 
er is meer dan alleen stof in de 
ruimte tussen de sterren. Er is ook 
kosmische straling; kleine stukjes 
atoom, een soort scherven, die 
met de snelheid van het licht door 
de hele kosmos reizen. Er bestaan 
veel theorieën, maar niemand 
weet precies waar deze straling 

atomen die wachten tot er iets 
gebeurt – ook wel interstellair stof 
genoemd. Het kan erg lang duren, 
maar uiteindelijk worden deze 
eenzame stofdeeltjes geraakt door 
iets anders in de ruimte. En dan 
kunnen er verschillende dingen 
gebeuren.

vandaan komt. Mensen moeten 
zichzelf beschermen tegen kosmi-
sche straling wanneer ze door de 
ruimte reizen. Geen gemakkelijke 
klus, want deze deeltjes gaan 
door bijna alles heen. In de ruimte 
is er een constante dans gaande 
van deeltjes die van elkaar weg 
bewegen, weer samenkomen, bot-
sen, breken en samensmelten.
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Cyanobacteriën (microscopisch 
kleine wezens) zijn het begin van 
de wereld zoals we die kennen. 
Ze worden ook wel blauwgroene 
algen genoemd en maken, net 
als normale planten, hun eigen 
voedsel. Ze nemen zonlicht en 
CO2 op uit onze atmosfeer en 
gebruiken dit om in leven te 
blijven en meer cyanobacteriën te 

Langzaam maar zeker ontstond 
de atmosfeer zoals we die nu 
kennen. Tegenwoordig wordt on-
geveer de helft van de zuurstof in 
de wereld gemaakt in de oceanen 
en de rest door planten en bomen 
op het land. Samen vormen al 
deze organismen, van de kleinste 

maken. Tegelijkertijd produceren 
ze verse zuurstof voor ons. Maar 
vroeger was alles heel anders. Op 
de jonge aarde ademde niemand 
in of uit. Gedurende de hele eerste 
helft van de geschiedenis van 
onze planeet was er geen zuurstof 
in de atmosfeer. Als je terug in de 
tijd zou reizen, zou je een zuur-
stofapparaat mee moeten nemen 

cyanobacteriën tot de hoogste 
bomen, de levende longen van de 
aarde. Zodra de zon opkomt en 
de eerste lichtstralen hen raken, 
beginnen ze CO2 op te nemen 
en zuurstof uit te ademen. Ze 
vervangen precies datgene wat 

om adem te kunnen halen. Maar 
de cyanobacteriën die in poelen 
en oceanen leefden, gebruikten de 
energie van de zon en begonnen 
zuurstof de wereld in te pompen. 
Sommige cyanobacteriën nestel-
den zich comfortabel in andere 
eencellige wezens en samen 
evolueerden ze. Het werden algen 
en planten, die op hun beurt nog 
meer zuurstof maakten.

wij de hele tijd verbruiken. Omdat 
we zuurstof nodig hebben om te 
leven, kunnen we het ons niet ver-
oorloven deze organismen kwijt te 
raken. Het is belangrijk om goed 
voor onze oceanen en bossen 
te zorgen. We hebben elkaar 
allemaal nodig, elke seconde, in-
ademend en uitademend, gevend 
en nemend.
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Ik hou van de ruimte en van 
sciencefiction. En soms bouw 
ik mijn eigen sciencefiction. 
Biomodd is een kunstproject met 
installaties dat ik ben begonnen 
met een groep vrienden. In deze 
installaties leven bacteriën, algen, 
planten en vissen intiem samen 

Ik kan me toekomstige ruim-
teschepen voorstellen waarin 
biologie en technologie volledig 
verstrengeld zijn en samenleven, 
elkaar helpen en met elkaar com-
municeren, net als in Biomodd. 
Met dezelfde groep vrienden als 
waar ik het eerder over had ben ik 
nog een kunstproject begonnen: 
Seeker. We houden er echt van 

met computers. De warmte die 
wordt opgewekt door de com-
puterelektronica helpt bij hun 
groei. Eencellige algen worden 
door buizen rond de installa-
tie gepompt en koelen de hete 
computerprocessoren af. De 
processoren blijven opwarmen 
omdat mensen een multiplayer 
game spelen op de computers. 

om dingen te bouwen. Voor het 
Seeker-project bouwen we met 
afvalmaterialen modellen van 
grote ruimteschepen. We maken 
constructies van soms wel 
twintig meter lang, met hout en 
karton en allerlei materialen uit 
de kringloopwinkel. Ze kunnen 

De computers crashen niet; ze 
blijven werken omdat de algen 
ze afkoelen. Tegelijkertijd groeien 
de algen beter doordat ze iets 
warmer worden. Ook al hebben 
de computers, de gamers en alle 
organismen totaal verschillende 
ritmes, ze komen allemaal samen 
in deze complexe uitwisseling.

niet echt vliegen, maar ze helpen 
ons om meer te leren over ons 
toekomstige leven in de ruimte. 
En net als in Biomodd bouwen we 
in deze ruimteschepen biologi-
sche gemeenschappen, of ‘eco-
systemen,’ omdat we denken dat 
het voor de astronauten van de 
toekomst nodig zal zijn om hun 
eigen voedsel te verbouwen. 
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In ons zonnestelsel zwermen 
miljoenen planetoïden in ver-
schillende banen rond de zon. 
Vooral tussen Mars en Jupiter zijn 
er veel planetoïden , dit wordt 
ook wel de planetoïdengordel 
genoemd. In feite zijn zij de 
overblijfselen van het begin van 
het zonnestelsel, zoals puin dat 
achterblijft na bouwwerkzaamhe-
den. Maar ze hebben hun eigen 
bijzondere schoonheid: sommige 
planetoïden zijn gemaakt van 

Dit kan alleen werken als de 
indeling van het schip bestaat 
uit verschillende typen kamers 
en allerlei robots die helpen bij 
al het werk dat gedaan moet 
worden; kamers waar mensen 
kunnen eten, drinken en slapen; 
kamers voor de planten, dieren 
en bacteriën die de mensen 
in leven houden; robots die 
3D-printen en bouwen; robots die 

waardevolle metalen, andere 
bevatten ijs en organisch materi-
aal. Deze verschillende materialen 
zullen van pas komen bij het 
bouwen van grote ruimteschepen 
die mensen naar naburige sterren 
brengen. De materialen zouden 
door robots uit de planetoïde 
opgegraven kunnen worden om er 

aan mijnbouw doen. Natuurlijk 
wordt er bijna niets weggegooid, 
want als je diep in de ruimte reist 
is er geen extra toevoer van mate-
rialen. De planetoïde is alles wat 
je hebt; je kunt daar maar beter 
op een hele slimme manier ge-
bruik van maken. Elke molecuul 
is waardevol en je wilt al je afval 
zo lang mogelijk hergebruiken. 

vervolgens nieuwe delen van het 
ruimteschip mee te 3D-printen. 
In het binnenste deel van de uit-
gegraven planetoïde, kunnen dan 
kamers worden gebouwd. En als 
deze grotten vol zijn kunnen nog 
andere kamers aan de buitenzijde 
van het ruimteschip worden toe-
gevoegd, zodat ze als een lange 
staart uit de planetoïde steken.

Het zal niet gemakkelijk zijn 
om daar, ver weg in de ruimte, 
leven op te bouwen; de werk-
omstandigheden zijn lastig. De 
ruimte is heel dodelijk. Er is geen 
druk, niets om te ademen, het 
is ijskoud en er is altijd straling. 
Het maken van een levenscyclus, 
die zichzelf aanvult met zuurstof, 
voedsel en vers water, lijkt bijna 
magisch onder deze uitdagende 
omstandigheden. 
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De aarde draait in 24 uur om 
haar as, waardoor dag en nacht 
ontstaan. Ook draait de aarde 
in één jaar om de zon, wat de 
verandering van de seizoenen ver-
oorzaakt. Maar deze dingen zullen 
niet voor iedereen altijd hetzelfde 
blijven. De mensheid zal zich door 
het hele zonnestelsel verspreiden 
en op het oppervlak van andere 

Tegelijkertijd zullen die kosmische 
deeltjes uit het begin van dit ver-
haal door al onze lichamen blijven 
racen, onafhankelijk van waar we 
ons in het universum bevinden. 
Die kleine atomaire deeltjes zullen 
ons eraan blijven herinneren dat 
we allemaal zijn gemaakt van 
hetzelfde sterrenstof. De miljarden 
atomen van ons eigen lichaam 
zijn ooit gemaakt in één of andere 
ster – elke afzonderlijke atoom. 

planeten en manen gaan leven. 
De lengtes van dag en nacht 
kunnen daar totaal verschillend 
zijn. Wist je dat zelfs op onze 
eigen maan de dag en de nacht 
beide twee weken duren? Mensen 
zullen ook op grote afstanden van 
planeten gaan leven, in afgelegen 

Door de onvoorstelbare hitte en 
druk die heersen in de kern van 
sterren, kunnen alleen daar alle 
verschillende atomen van het 
universum worden gemaakt. 
En wanneer de grootste sterren 
sterven, gebeurt dat met een 
gigantische knal, waarmee al die 
atomen worden verspreid door 
de ruimte en terecht komen op 
miljarden planeten. Hier op aarde 
vormen die atomen de lucht, het 
water, algen, planten, mensen, 

ruimtestations waar de zon nau-
welijks te zien is. Plekken zonder 
zonsondergang of zonsopgang, 
zonder dag en nacht. En nog 
later zullen mensen zelfs andere 
sterren bezoeken, waar ze zullen 
leven op het buitenaardse ritme 
van hun nieuwe thuiswerelden.

kunstwerken, ruimteschepen… 
en boeken, zoals dit boek. Wij 
mensen maken deel uit van alle 
ritmes die tegelijkertijd zowel 
binnen als buiten ons lichaam 
bestaan, in elkaar verscholen als 
Russische matroesjkapoppen. 
Van de elektronen die rond hun 
atoomkernen racen en molecu-
len die in ons lichaam worden 
afgebroken en opgebouwd, tot de 
zichzelf in stand houdende eco-
systemen op aarde, de beweging 
van de zon en het ronddraaien 
van de melkweg.
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1. LICHAAM EN ZIEL

(Fragment uit het dagboek van 
een surfer)
 
“Door de golven, die in de verte met 
een laag brommend geluid de kust 
bereikten, heb ik geen oog dichtge-
daan. Ik was klaarwakker omdat 
ik al uitkeek naar de ochtend, 
wanneer het windstil en eb zou zijn. 
Vroeg in de morgen reed ik naar de 

2. EEN LANG VERHAAL

Voordat ik surfinstructeur werd 
was ik een surfer. Maar als ik wil 
uitleggen hoe je een golf vangt 
heb ik weinig aan mijn jarenlange 
surfervaring. Als instructeur kan ik 
veel informatie geven. Lastiger is 

kust om te zien hoe de prachtige 
zeedeining het land had bereikt. 
Ik zag een gestreepte oceaan waar 
uit elkaar staande blauwe lijnen 
met steeds dezelfde snelheid over 
het water trokken. Het was een 
noordwestelijke deining, een mooie 
ijzige deining. Niemand was op het 
strand, behalve ik. Misschien omdat 
de weersvoorspelling van de afge-
lopen week niet klopte en surfers 

het om aan iemand uit te leggen 
hoe je die informatie vervolgens 
moet gebruiken. Leren surfen is 
als het maken van een reis die je 
verandert. Je leert niet alleen om 
op een surfplank te staan en over 
de golven te glijden, maar ook om 
de golven te lezen, ze te begrijpen, 

tegenwoordig niet snel de deur uit-
gaan zonder deze eerst te checken. 
Vandaag kwam de deining eerder 
dan verwacht en bereikte plechtig 
de kust. Het was alsof een heilige 
bezoeker zonder aankondiging ver-
scheen. Alle afspraken die ik voor de 
komende dagen in mijn agenda had 
staan zegde ik af, de golven riepen 
en ik moest erbij zijn.”

wavescapes (golfschap) te ontdek-
ken, waar ze vandaan komen en 
waar ze naartoe gaan. Het draait 
allemaal om ritmes, het ritme van 
je lichaam en je geest, het ritme 
van de oceanen en de lucht. Een 
lang verhaal …

“Een probleem mooier maken is een nobele taak voor de filosofie.” Gonçalo M. Tavares
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3. ZEEDEINING

Hevige winden in Groenland 
kunnen golven opwekken die een 
lange reis naar Portugal maken. 
Maar niet alle golven beginnen in 
Groenland. Soms wordt de bewe-
ging van de zee veroorzaakt door 
lokale winden. Deze golven zien er 
rommelig en schokkerig uit omdat 

4. WAVESCAPES

Een zeedeining is gemaakt van 
groepen golven die over zee 
trekken. Een constante wind die 
een bepaalde afstand aflegt over 
water, ofwel de fetch, wekt golven 
op die zich verplaatsen totdat ze 
de kust van een eiland of conti-
nent bereiken. Golven kunnen 
zowel korte als lange afstanden 
afleggen, waardoor verschillende 

ze te dicht bij de wind staan die 
ze heeft gemaakt. Dit worden kor-
te-periodegolven genoemd. Soms 
wordt de zeedeining veroorzaakt 
door orkanen die wilde golven 
maken. De winden in een orkaan 
maken cirkelvormige bewegingen 
en creëren golven met angstaan-
jagende vormen. Een zeedeining 
die ver weg ontstaat, in een plaats 

wavescapes ontstaan. Elke wa-
vescape heeft zijn eigen unieke 
ritme. Verschillende frequenties 
(het aantal golven) en perioden 
(de tijd tussen twee golftoppen) 
maken een bepaalde golfslag, 
maar ook de lokale wind en de 
bodem van de oceaan vormen de 
golven. Winden die van de kust af 
waaien heffen de top op, en lan-
dinwaartse winden zorgen ervoor 

als Groenland, wordt een grond-
deining genoemd. Het begint 
in een storm ver weg, minstens 
drieduizend kilometer van de kust, 
en reist dan van west naar oost al 
slingerend naar de evenaar. Als 
de draden van een weefgetouw 
maakt de zeedeining een land-
schap van golven.

dat de golven weer omvallen. Als 
ik aan de horizon een golvenpa-
troon zie van uit elkaar staande 
lijnen met daartussen steeds 
dezelfde afstand, dan weet ik dat 
de golven van ver komen. Het 
lijkt op een gigantische slang die 
zwervend vanuit Groenland onder 
de zee slingert. Hevige stormen 
in Groenland brullen luid in de 
toppen van de adembenemende 
golven in Portugal. 
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Moderne technologie en de data 
die daarbij horen hebben iets 
nieuws toegevoegd aan surfen: 
voorspellingen. Als een kristallen 
bol vertellen ze ons de windsnel-
heid en -richting, en alles over 
de kwantiteit en kwaliteit van 
de deining en de golven. Het is 
tegenwoordig mogelijk om op 

6. PEDDELEN, PEDDELEN, 
PEDDELEN

 Als je wilt leren surfen, moet 
je het landschap van de golven 
leren begrijpen. Om af te stem-
men op het ritme van de golf heb 
je misschien een surfplank en wat 
surflessen nodig. Laten we begin-
nen. Breng eerst wat tijd op het 
droge door. Opwarmen. Bestudeer 

elk moment en op elke plaats 
op de planeet een wavescape te 
voorspellen. Het lezen van een 
golfvoorspelling is iets moeilijker 
dan het lezen van een weers-
voorspelling. Je moet alle data 
combineren en rekening houden 
met de specifieke kenmerken van 
een bepaalde locatie. Is er een 

het water. Gebruik een grote 
surfplank. Gebruik altijd een riem. 
Wees niet bang, maar wees geen 
held. Doe het rustig aan. Begin 
klein. Krijg eerst het liggen onder 
de knie. Oefen je pop-up op het 
droge. Ga het water in. Ga op de 
plank liggen. Vind je evenwicht. 
Drijf. Wees kalm. Wacht op een 

rif of een zandbank? Ligt de baai 
van het strand op het westen, 
zuidwesten of zuiden? Deze 
gegevens worden verzonden door 
satellieten. Maar afstemmen op 
satellieten is niet hetzelfde als 
afstemmen op golven. Uiteindelijk 
volgen zelfs satellieten de ritmes 
die voor de hele wereld gelden en 
die ook de jaargetijden, de maan 
en golven bepalen.

golf. Peddelen, peddelen, pedde-
len. Leer hoe je neusduiken kunt 
vermijden. Slik geen water door. 
Sluit je mond. Wen eraan om 
eraf te vallen. Doe anderen niet 
na. Leer hoe je goed kunt vallen. 
Buig je rug niet. Blijf staan in een 
rechte hoek ten opzichte van het 
water. Luister naar je lichaam. 
Probeer het opnieuw en opnieuw 
en opnieuw. 
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7. HET GEVOEL EN DE TIMING

Je hebt het keer op keer gepro-
beerd, maar er werkt iets niet. Het 
lukt je niet om af te stemmen op 
de timing van de golf en je belandt 
in een woeste draaikolk. De plank 
schiet weg, je benen en armen ge-
draaid en uitgerekt als spaghetti. 

Onder water weet je niet wat bo-
ven of onder is. De mooie rustige 
golven die je aan de horizon zag, 
storten neer op je hoofd. “Wat 
doe ik verkeerd?” denk je. Om af 
te stemmen op de golf, moet je 
begrijpen dat je meedoet aan een 

beweging die al eerder is begon-
nen. De golf reist met een bepaal-
de snelheid en je moet precies op 
het moment dat de golf jou bereikt 
meedoen in die beweging. Het 
is alsof je op een rijdende trein 
springt. Het draait allemaal om de 
impuls en de timing oftewel, het is 
een kwestie van gevoel.

8. ERVOOR GAAN 

Peddelen is erg belangrijk bij het 
surfen omdat het ervoor zorgt dat 
je dezelfde snelheid hebt als de 
golf op het moment dat de golf 
je bereikt; anders komt de golf 
over je heen. Als de golf dichterbij 
komt, moet je beginnen met ped-
delen, maar peddelen heeft geen 
zin als je niet het gevoel – een im-
puls – hebt met de juiste timing. 

En toch, gevoel is niet genoeg 
als je er niet voor gaat. Nu zijn 
we beland op een heel belangrijk 
moment. De top van de golf heeft 
je bereikt en je wordt opgetild, net 
voordat hij je wegspoelt. Op dit 
moment ben je misschien bang en 
trek je de plank naar achteren. En 
het is oké om bang te zijn, maar je 
vangt geen golf als je er niet voor 

gaat, want een golf vangen is niet 
iets dat zomaar gebeurt. Een golf 
vangen vereist kracht en peddelen, 
het gevoel van het juiste moment 
en ervoor gaan. Alles gebeurt 
in een paar seconden en in één 
enkele handeling. Je bent omringd 
door zoveel krachten die op je af 
komen, te beginnen met je eigen 
geest. Je bent pas klaar wanneer je 
je overgeeft. 
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9. HE’E NALU, DE OUDE KUNST 
VAN HET SURFEN

Het is gek om te bedenken dat 
er ooit een samenleving was 
met gedragscodes gebaseerd op 
surfen. De westerse kolonisten die 
op Hawaï aankwamen verboden 
het surfen. Surfen was geen hob-
by, maar een manier van leven, 
wat je nog steeds hoort in de 
Haiwaïaanse term he’e nalu, golf 

glijden. Planken werden gebruikt 
bij rituelen, als vrijetijdsbesteding, 
bij het trainen van Hawaïaanse 
leiders en als een manier om ru-
zies op te lossen. Surfen betekende 
meer dan alleen zelf gelukkig zijn; 
het maakte deel uit van de sociale, 
politieke en religieuze manier van 
leven, bekend als kapu. Surfen is 
nu niet verboden op Hawaï, maar 

die oude samenleving bestaat 
niet meer. Toch zijn sommige 
schatten nog steeds verborgen in 
de Hawaïaanse taal. Hawaïanen 
begroeten elkaar nog altijd met 
aloha, wat zowel liefde, gene-
genheid, vrede, mededogen en 
genade kan betekenen. Mensen 
zeggen dat dit woord verbonden is 
met een kracht die al het leven op 
aarde bij elkaar houdt.

10. AFSTEMMEN IS NIET TEMMEN

De surfplank heeft veel ontwikke-
lingen doorgemaakt sinds deze 
voor het eerst werd gemaakt in het 
oude Hawaï. Toen werd de plank 
gemaakt van hout van lokale bo-
men, zoals de koa, nu van schuim 
bedekt met glasvezeldoek, po-
lyester of epoxyhars. De surfplank 

weerspiegelt de cultuur waar die 
vandaan komt. In het oude Hawaï 
werden natuur, handwerk, cultuur 
en beleid allemaal gebruikt voor 
het maken van een surfplank. 
Om af te stemmen op de golven, 
stemden mensen uit Hawaï ook 
af op al deze andere dingen. Het 
maken van een surfplank was een 

spiritueel proces. Veel surfers stel-
len zich het oude Hawaï voor als 
een mooie tijd en plaats waarin li-
chaam en ziel, natuur en gemeen-
schap één waren. Tegenwoordig 
gaat alles anders, maar niets 
houdt jou of mij tegen om te 
surfen. Alles wat eruitziet als een 
smalle plank en kan drijven werkt: 
een boot, een koelkastdeur, een 
tafel of een gitaarkoffer.

“Het gaat om waar je aandacht op gericht is.” Kelly Slater (legendarische surfer)
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Er is een sterrenkundige in mijn 
stad. Ik zag hem altijd naar de gol-
ven kijken op de plek waar ik vaak 
ga surfen. De sterrenkundige ver-
telde me dat golven niet bestaan 
uit bewegend water, maar uit 
energie die via water beweegt. Hij 
vertelde me dat als hij het exacte 
gewicht van de surfer weet, dat 

hij dan de snelheid van de surfer 
in de golf precies kan berekenen 
met behulp van de vergelijking 
die hij me op het onderstaande 
stukje papier liet zien. Mensen en 
dolfijnen hebben ieder een eigen 
manier om golven te begrijpen. Als 
ik surf op de golven, wil ik lijken 
op een dolfijn.

(het originele papiertje van de  

sterrenkundige Manuel Rosa Martins)
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Er was eens een klein meisje dat 
in een Noord-Afrikaans land, 
genaamd Ifriqiya, woonde.

Ze voelde zich erg eenzaam omdat 
ze veel simpele dingen niet mocht, 
zoals op straat spelen, in bomen 
klimmen en dansen in de zee. Het 
was haar verboden, alleen maar 
omdat ze een meisje was. Dat 
vond ze zó oneerlijk.

Het ergste was het geweld. Er was 
veel geweld, van mannen tegen 
vrouwen, jongens tegen meisjes, 

alleen omdat ze vrouwen waren, 
alleen omdat ze meisjes waren.

Voor het kleine meisje, we zullen 
haar Coco/Kaouthar noemen, 
voelde het onrechtvaardig. Ze 
leed ontzettend onder het geweld 
van één van deze mannen, haar 
Babbo, haar vader, dat gericht 
was tegen haar moeder en haar 
zussen. 

Ze kon niet anders dan recht voor 
haar vader staan om zo haar moe-
der te beschermen. Ze probeerde 
het lichaam van haar moeder 
achter haar kleine lichaam te ver-
bergen en zoveel mogelijk klappen 
op te vangen. 

Bij elke stomp herinnerde ze zich 
wat haar grootmoeder tegen haar 
zei: “Een man kan je lichaam 
pijn doen, maar zorg ervoor dat 
hij nooit je ziel pijn doet. Je moet 
je ziel beschermen, wat er ook 
gebeurt.”

vader, dat haar verlamde.

Ze begon met een kleine shimmy 
in de knieën. Beetje bij beetje wer-
den deze kleine shimmies groter 
en groter, ze veranderden in een 
vuur dat naar de toppen van haar 
lichaam steeg, van de knieën, 
naar de benen, het bekken, de 
onderbuik, bovenbuik, borst ... 

Haar hele lichaam danste met 
vurige shimmies. Het vuur werd 
een vulkaan en al die vastzittende 
knopen van angst in haar lichaam 
verschroeiden ... Zo stond ze als 
een feniks in vuur en vlam ...

Eenmaal opgewarmd verandert 
het vulkanische vuur in lava, in 
een gloeiende vloeistof die door 
haar lichaam stroomt. Dan begint 
haar lichaam langzaam te golven, 
op een betoverende manier, als 
een slang, in een grote golf die be-
gint bij de heupen, naar de buik, 
naar de borst ... 

Om haar ziel te beschermen, 
danste Coco/Kaouthar. Elke dag. 
Ze had een heel ritueel van dans-
bewegingen bedacht om haar ziel 
te beschermen tegen het geweld 
van haar Babbo en de mannen 
van haar stam. Ze had twee favo-
riete plekken om te dansen: de wc 
en de zee.

Op de wc danste ze het ‘Caca-
’(poep)repertoire. Al die troep die 
ze uit haar lichaam moest krijgen. 
Ze begon met shimmies, schud-
dende bewegingen, om de stront 
van angst van zich af te spoelen. 
De angst voor het geweld van haar 



14
2

1
4
3

De grote golf dansend, van be-
neden naar boven, stijgend met 
de lava-energie van haar vagina, 
naar haar buik, naar haar hart. 
Terwijl haar lichaam golft, opent 
ze haar armen en begint ze te 
dansen met slangenarmen, ze 
spreidt ze uit en ze vliegt, naar de 
hoogste hoogten.

Daar in die donkere kleine wc voel-
de ze zich weer herboren, vol hoop 
en moed, woest als een krijger, 

klaar om elk monster te trotseren. 
De feniks, uit de as herrezen. Dan 
spoelt ze de wc door, ze spoelt de 
angst voor het monster weg en 
gaat terug, haar lot tegemoet, als 
een feniks. 

Soms waren de toiletdansen niet 
genoeg, had ze ruimte nodig voor 
grote bewegingen. Dan ging ze 
naar de oceaan. 

Ze danste graag het verhaal van 
Mozes die de Rode Zee overstak, 
zoals verteld door zuster Marie-
Thérèse op de katholieke non-
nenschool waar ze in de winter 
naartoe ging, en door Hadj Ali de 
leraar op de koranschool waar ze 
’s zomers tijd doorbracht. Ze gaf 
de voorkeur aan de islamitische 
versie, omdat die avontuurlijker en 
leuker was. Lekker eng.

De kleine Coco/Kaouthar stond 
dan voor de oceaan, met haar 
blik gericht op de horizon en liep 
langzaam de zee in terwijl ze 
achtvormige bewegingen maakte 
met haar heupen. Net als de letter 
‘H’ in het Arabisch, met een cirkel 
naar rechts en een cirkel naar 
links duwde ze het water opzij met 
haar heupen. 

Zo stelde ze zich voor dat haar 
heupen een droog pad door de zee 
zouden ‘openen’. 

Ze bewoog haar heupen zo wijd 
mogelijk om het water naar de zij-
kanten te duwen, zodat het droge 
pad breder en breder werd en zou 
veranderen in een lange, brede 
snelweg die haar naar de andere 
kant van het water zou brengen, 
naar Europa.

Net als Mozes moest ze zien te 
ontsnappen aan de farao-Babbo. 
Ze wilde ver weg gaan, buiten 
het bereik van het geweld van de 
mannen van haar land. Ze zou 
niet omkijken, om niet bang te 
worden van haar vader en de woe-
dende mannen (en vrouwen) van 
haar stam die haar achtervolgden, 
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zoals het Egyptische leger de 
Israëlieten achtervolgde die door 
Mozes de Rode Zee in werden 
geleid. Met de kracht van haar 
heupen zou ze de ‘Witte Zee’ (de 
Middellandse Zee) scheiden om 
de oversteek naar de andere kant 
te kunnen maken. Eenmaal veilig 
aan de overkant zou ze achter-
omkijken om te genieten van het 

zicht op de zee; het water dat 
weer normaal werd en dat de boze 
mannen, onder leiding van de 
farao-Babbo, overspoelde.

En als het volle maan was en de 
oceaan het zilveren licht van de 
maan weerspiegelde, vierde ze 
haar overwinning door over het 
strand te wervelen en voelde ze de 
streling van het hete witte zand 
onder haar voeten. 

Ze draaide rond en rond en rond, 
net als haar soefi-voorouders, de 
derwisjen die vanuit Turkije, via 
Ifriqiya naar Andalusië zwierven, 
wervelend, met hun dans van 
extase. Ze danste, in eindeloze 
cirkels en draaide rond totdat ze 
op het hete zand viel, uitgeput, in 
trance ...

Ze lag daar een tijdje op het zand 
om vervolgens als een zeehond 
de zee in te rollen en zich door de 
golven naar de afgrond van de 
oceaan te laten dragen. Gefocust 
op de maan stelde ze zich voor 
dat ze door de sensuele golven 
voorzichtig werd gebracht naar 
het land van Syracuse, lang gele-
den veroverd door haar voorvader 
Hannibal van Carthago. 

En eenmaal daar, danste ze als 
een koningin. Met de kracht van 
een godin bewoog ze haar heupen 
hevig en sensueel op en neer. En 
al cirkels makend met haar kleine, 
trots wijzende borsten en haar 
arm die naar de lucht reikte, droeg 
ze de vlam van overwinning om 
de wereld te verbeteren met haar 
vrouwelijke kracht.
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Voor de coronalockdowns, spraken 
we in ons dagelijks leven als van-
zelfsprekend af met vrienden en 
familie. We knuffelden en speel-
den samen. Dat we dit niet meer 
kunnen doen vinden we moei-
lijk en soms worden we er zelfs 
verdrietig van. We voelen ons wat 
beter wanneer we onze vrienden 
en familie horen en zien bewegen 
op een scherm. Hier is een goede 
reden voor, die iets te maken heeft 

Met ons gehuil en gebrabbel als 
baby en de melodieuze stem en 
het gefluister van onze moeder 
maken we voor het eerst in ons 
leven muziek. Je zou er een mu-
ziekstuk voor kunnen schrijven. 
Muziek en dans vind je in alle 
culturen. Ze helpen ons bij het 
zorgen voor elkaar en bij het beter 
worden in wat we doen. Ze helpen 

met evolutie, muziek en dans! Het 
begint in de baarmoeder. Voordat 
we worden geboren, kunnen we de 
ritmes, toonhoogtes en melodieën 
van de stem van onze moeder al 
horen. Heb je gezien hoe volwas-
senen met baby’s praten, hoe 
ze grappige geluiden en gekke 
gezichten trekken? Nou, dat zit zo. 

om ons met elkaar te verbinden 
en dit vast te houden; wanneer 
we afstemmen op het ritme van 
het geluid, bewegen we samen als 
één, we draaien, we glijden en we 
springen weer terug. Door muziek 
en dans raken we gehecht aan 
elkaar. Eigenlijk is ons lichaam 
zo gemaakt dat we van nature 
bewegen op muziek en ritmische 
geluiden. Zelfs als we naar muziek 
luisteren terwijl we stil zitten, 

Toen je een baby was, hielpen die 
overdreven stemmen en gezichten 
je om volwassenen na te doen. 
Door met ze mee te bewegen leren 
we als kind bepaalde ritmes om 
goed met andere mensen om te 
kunnen gaan. Deze hebben we 
nodig om ons met anderen te kun-
nen verbinden en om te overleven. 
Het verbaast je misschien, maar 
dit afstemmen op ritmes doen we 
in microseconden!

schieten de motoneuronen in onze 
hersenen erop los! Hierdoor kun-
nen we de bewegingen van onze 
lichamen aanpassen op elkaars 
stemgeluid, kunnen we in de 
pas lopen met de luid klinkende 
voetstappen van iemand anders, 
of ademen op de geluiden van de 
natuur tijdens het wandelen. Het 
is onmogelijk om niet af te stem-
men op de wereld om ons heen.
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ren zijn als we ons niet in dezelfde 
ruimte bevinden? Als we online 
met een vriend communiceren, 
maken we samen een nieuwe 
ruimte, een nieuwe omgeving, 
waar we elkaar geluiden kunnen 
toesturen, een kopje thee en een 
glimlach kunnen delen en op deze 
manier op elkaar afstemmen. 
Terwijl we dit doen, zijn we ons 

Hoe stemmen we eigenlijk af? We 
improviseren! We improviseren 
elke dag van ons leven in hoe 
we lopen, hoe we bewegen en 
hoe we praten. Gesprekken zijn 
improvisaties. Improvisatie houdt 
in dat we acteren als we onzeker 
zijn en dat we in ons contact met 
anderen soms een gokje wagen. 
Als we improviseren stellen we ons 
de andere persoon voor, hebben 
we verwachtingen van wat zijn of 

soms misschien niet bewust van 
wat er om ons heen gebeurt. 
Zo kunnen we het eten laten 
aanbranden terwijl we met een 
vriend skypen, of niet doorheb-
ben wat onze ouders tegen ons 
zeggen aan de eettafel. Tijdens 
de coronalockdown bestond 
school uit een mix van online af-
stemmen met je schoolvrienden 

haar volgende stap kan zijn, wat 
diegene zou kunnen zeggen, welke 
geluiden diegene zou kunnen 
maken, maar we weten het nooit 
zeker. Als we online zijn, zijn onze 
gesprekken soms vertraagd omdat 
de technologie tijd nodig heeft 
om ons signaal te verzenden. 
Dan moeten we wachten tot het 
signaal aankomt en moeten we 

en leraren aan de ene kant en 
afstemmen met je ouders die je 
thuis hielpen met je schoolwerk 
aan de andere kant. Alhoewel 
de wetenschap heeft laten zien 
dat afstemmen in millisecon-
den gebeurt, blijft het moeilijk. 
Afstemmen op één wereld werkt al 
twee kanten op. Moet je nagaan 
hoe moeilijk het is als je je aan-
dacht moet verdelen over twee 
aparte werelden … 

het ritme van ons gesprek veran-
deren. Als we een gokje wagen bij 
iemand, doen we dat omdat we 
diegene vertrouwen. Waarom? 
Onthoud dat afstemmen beide 
kanten op werkt, en dat dit alleen 
werkt wanneer er vertrouwen 
is. Misschien zullen we ooit ook 
online geweldige muziek maken 
en improviseren, met risico’s op 
vertragingen, via een netwerk dat 
signalen supersnel doorstuurt.
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Dus wat is vertrouwen? Wie ver-
trouw je? Kunnen we afstemmen 
op iemand die we niet vertrouwen, 
en wantrouwen we iemand wan-
neer we niet op diegene kunnen 
afstemmen? Nou, dat hangt af van 
de situatie. Stel je de momenten 
voor waarop je je somber voelde, 
weet je nog dat je je anders voelde 
dan de mensen om je heen, zelfs 

We kunnen door anderen mee 
worden getrokken in een ander 
gevoel, zelfs online. We weten dat 
we hetzelfde gevoel hebben als 
we samen spelen, en verrassend 
genoeg is er zelfs in grote groepen 
maar één van ons nodig om dit 
voor elkaar te krijgen! Stel je voor 
dat een meisje door een speeltuin 
huppelt: terwijl ze van de ene 

je eigen familie? Dit kan ook zijn 
omdat je zelf niet lekker in je vel 
zat. Om ons goed te voelen in de 
wereld om ons heen, om verbin-
ding te kunnen maken, moeten we 
onszelf goed voelen. Kunnen we in 
een onlinegesprek merken dat een 

groep kinderen naar de andere 
springt neemt ze hun mee in het 
ritme van haar gehuppel, totdat 
ze iedereen bij elkaar heeft en je 
het ritme van de speeltuin kunt 
horen. In muziek noemen we dit 
effect ‘synchronisatie’. Het huppe-
lende meisje wordt ook beïnvloed 
door het ritme van elke groep 

vriend verdrietig is, of zien onze 
vrienden het wanneer we somber 
zijn? Het is moeilijk als je je vriend 
niet via het scherm kunt knuffelen 
en troosten. En soms is het zo dat 
hoe meer onze lichamen van el-
kaar gescheiden zijn, hoe minder 
we worden gezien. Zo kunnen we 
afgezonderd raken.

kinderen waar ze voorbijkomt. Dus 
in dit ‘synchroniseren’, wordt het 
ritme aangepast vanuit twee kan-
ten. Als we de tijd vergeten omdat 
we het zo leuk vinden om met 
een vriend te praten, is dat ook 
‘synchroniseren’, net als samen 
zingen, dansen en wandelen. Het 
gaat allemaal over het afstemmen 
van onszelf op anderen.
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Onze aantrekkingskracht op el-
kaar is zo sterk dat een kunstma-
tig ritme van een apparaat onze 
aandacht niet vasthoudt. In een 
experiment werd aan muzikanten-
paren gevraagd om twee minuten 
lang op de aangegeven momenten 
van een metronoom te tikken – 
tijdens het experiment begonnen 
de muzikanten op hetzelfde ritme 
als de metronoom, maar ze pasten 
zich op een gegeven moment aan 
op elkaars getik. Daarna kwamen 

Kunnen we ook naar elkaar 
worden toegetrokken door het 
overbrengen van signalen via 
online netwerken? Laten we hier 
eens over nadenken. Stel je voor 
dat je in je klas zit, online, maar 
je de leraar en je vrienden niet 
kunt zien of horen. Het enige dat 
je op het scherm ziet, zijn kleine 
afbeeldingen die jullie namen 

ze weer terug naar het ritme van 
de metronoom om deze reeks te 
herhalen en elkaars ritme weer 
over te nemen. Ze hadden geen 
idee dat ze zich op elkaars getik 
aanpasten! Ook de natuurlijke 
wereld heeft op dezelfde ma-
nier een aantrekking op ons. Zo 
worden we meegevoerd door onze 
huisdieren, planten, bomen en de 
grond waarop we lopen. Denk aan 

laten zien of aangeven dat iemand 
zijn hand opsteekt of hoeveel 
leerlingen aanwezig zijn. De vol-
gende scène is een echt voorbeeld 
uit de jaren negentig. Een lerares 
gaf les aan drie groepen studen-
ten die elkaar nog nooit hadden 
ontmoet. Na een jaar besloot ze 
de groepen door elkaar te husse-
len. Ze dacht dat ze elkaar niet 
konden kennen omdat ze elkaar 
nog nooit hadden ontmoet. Maar 

hoe je je voelt wanneer je bij een 
bos aankomt en begint te lopen: 
je lichaam ontspant zich en je 
begint in een gelijkmatig tempo 
te wandelen en je ademhaling 
verbetert. Dit komt doordat we ons 
afstemmen op onze omgeving; 
ons lichaam en wijzelf bewegen in 
harmonie met de natuur. Een bos-
wandeling wordt door Japanners 
shinrin yoku genoemd, oftewel 
bosbaden, wat goed is voor je 
gezondheid.

de studenten waren van streek. Er 
was vertrouwen ontstaan en op 
de een of andere manier hadden 
de leerlingen op elkaar afgestemd 
zonder direct contact. Dus mis-
schien is afstemmen meer dan het 
timen in milliseconden? Het lijkt 
erop dat we zelfs met heel weinig 
informatie kunnen afstemmen op 
de aanwezigheid van leven, maar 
is dit ook synchronisatie?
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gebeurt dit ‘synchroniseren’ 
en ‘in-hetzelfde-ritme-komen’ 
eigenlijk alleen in microseconden? 
Laten we hierover nadenken. Waar 
we ook gaan in de wereld, we 
leren ons aanpassen aan anderen 
en zij passen zich ook aan ons 
aan. Zo ontwikkelen culturen zich. 
Zelfs binnen een land ontwikkelen 
verschillende dorpen en steden 

We zijn super goed in afstemmen, 
zelfs met al onze verschillen. Neem 
het voorbeeld van groeten. Als 
we op de wangen kussen, knuf-
felen, elkaar de hand schudden 
of buigen, stemmen we het zo af 
dat we niet tegen elkaars neus 
botsen of elkaars handen missen. 
We herkennen een begroeting, 
ook als we een nieuwe cultuur 

hun eigen ritmes voor de omgang 
met elkaar. De verschillende cultu-
ren hebben invloed op deze ritmes. 
Dus misschien kun je de aan-
trekkingskracht op verschillende 
niveaus vinden. Op het hogere ni-
veau van cultuur heeft elk gebied 
zijn eigen feestdagen en dagelijk-
se rituelen om samen te leven. Op 

leren kennen. Waarom? Misschien 
omdat het een ritueel is van op 
hetzelfde moment samenkomen, 
of ‘in-hetzelfde-ritme-komen’; 
een belangrijk moment, omdat 
het ons tijd geeft elkaar beter te 
leren kennen. Zonder zouden we 
elkaar eigenlijk nooit ‘ontmoeten’. 
Het is een moment van empathie, 
wat betekent dat je dichter bij 
elkaar komt, dat je voor even één 
bent met de ander. In mijn werk 

een lager niveau, thuis, gebruiken 
we verschillende gebaren om te 
praten met onze grootouders of 
met onze vrienden. Zelfs online 
passen we ons aan elkaar aan en 
verzinnen we manieren om samen 
te zijn. Als je praat met vrienden 
en familie in verschillende landen 
vind je manieren om met hun mee 
te praten en mee te bewegen.

bestudeer ik hoe mensen elkaar 
‘ontmoeten’. In deze bijeenkom-
sten die niet langer dan een paar 
seconden duren ontdekte ik dat 
als je begrijpt wie de ander is, je 
conflicten kunt oplossen, je naar 
elkaar kan luisteren, zelfs als je 
het niet eens bent, je liefde ervaart 
en je mee kunt voelen met ande-
ren! Allemaal in slechts een paar 
seconden.
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HET DELEN VAN DE EERSTE TEL

Op de eerste tel, de oerknal, 
ontstond het universum en zo 
begon het ritme van het leven. Tot 
op de dag van vandaag zoeken 
sterrenkundigen naar ritme op 
verre planeten om ook daar leven 
te vinden. Ritme is alles en niets, 
zónder ritme ga je dood en mét 
ritme wordt het leven fijner. Ritme 
zit in de beweging van dieren en 

Mensen die in de zon leven, 
hebben een ander ritme dan 
mensen die in de sneeuw wonen. 
Kerkklokken, tempeltrommels 
en de gebedsoproepen van de 
muezzin geven ritmes aan voor 
het bidden, het vasten en de 
feestdagen. De meeste van onze 
grootouders zijn op andere plek-
ken geboren. Plekken met andere 

treinen, en eigenlijk in alles wat 
beweegt. Verschillende ritmes die 
op elkaar reageren kunnen samen 
een mooie ervaring opleveren. 
Bijvoorbeeld bij zonsopkomst, 
wanneer de laatste holle kreet 
van de nachtuil de koude lucht 
doorbreekt en het intense gezoem 
van insecten het begin van de 
dag aankondigt. Dan beginnen de 
eerste vogels te kwetteren en te 

culturen en verschillende ritmes. 
Mensen nemen onderdelen van 
de culturen en ritmes van hun 
grootouders mee naar hun nieuwe 
gezinsculturen. Op de plek waar 
ze leven komen die eigen ritmes 
naar voren. Als mensen samenle-
ven en verschillende ritmes elkaar 
ontmoeten, beginnen mensen een 
eerste tel met elkaar te delen. We 
lijken op elkaar en tegelijkertijd 

schetteren, wat zich opbouwt tot 
een steeds luider klinkend concert 
van gefluit, geschreeuw en geroep. 
Als de stad wakker wordt, gaan 
trams rijden en hoor je het klette-
rende ijzer van de marktkraampjes 
die worden opgebouwd. Het geluid 
van de stemmen van kinderen op 
weg naar school klinkt door de 
straten. Zonsopkomst is de eerste 
tel waarop alle levende wezens, en 
ik dus ook, zich afstemmen.

zijn we heel verschillend. Als we 
als mensen niet meer afstemmen 
op elkaar ontstaan muren van 
armoede, trots en vooroordelen 
en worden haat en uitsluiting 
verspreid. Maar zodra we de eerste 
tel weer beginnen te delen, die ene 
tel, dan vormen zich openingen in 
die muren, waardoor ontmoetin-
gen en plezier kunnen ontstaan. 
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OPENINGEN GEVEN AAN ELKAAR

Er zijn veel manieren om af 
te stemmen op het ritme van 
anderen. We stemmen vaak af 
zonder het echt te beseffen, maar 
als je goed oplet zie je nieuwe 
openingen verschijnen. Als je 
gebruik maakt van zo’n opening 
en een nieuwe ruimte betreedt, 
is daar altijd al een ritme. Ritmes 
zijn verschillend van omvang. 

Je kunt een opening niet van 
tevoren voor je zien, je moet het 
aanvoelen op het moment zelf. Als 
je eenmaal bent afgestemd op het 
ritme van iemand (of iets) dan kun 
je het voelen en kun je meedoen. 
Net als bij het surfen; wanneer je 
met de golf mee begint te bewegen 
en erop moet vertrouwen dat het 
goed gaat. Een opening bieden 
aan vreemden is een risico. Soms 
vechten mensen, maar zelfs in een 

Zoals in het heelal, waar zowel 
het ritme van het kleinste deeltje 
in een molecuul als het ritme van 
de grootste dingen die we kennen, 
de sterren, gezamenlijk het ritme 
van het universum bepalen. 
Duizenden jaren geleden was de 
maan afwisselend wassend en 
afnemend met precies hetzelfde 

gevecht stemmen we op elkaar 
af. Angst en pijn veranderen de 
manier waarop we afstemmen en 
ons toegang verschaffen. Te veel 
afstemming, als gevolg van angst 
of pijn maakt het onmogelijk om 
zelf nog iets te kunnen doen en 
te weinig afstemming maakt het 
onmogelijk om binnen te treden. 
Als je in het ritme van anderen 
naar je eigen ritme luistert, zoals 
wanneer je samen zingt bijvoor-
beeld, voel je je goed en sterk. 

ritme als nu. Hiermee bepaalt de 
maan wanneer het vloed wordt 
en de vissers de zee op gaan, 
hun geliefden hen uitzwaaien, de 
kat van huis vertrekt en de vogel 
de boom in vliegt ... We worden 
geboren en alles wat we daarna 
doen vindt plaats te midden van al 
deze ritmes. Ritmes wachten niet 
op ons, maar bij elke stap die we 
zetten bieden ze een opening.

Zoals muzikanten weten, is er in 
elk ritme een opening. Zelfs als we 
samenwerken, of als we iemand 
nieuwe vaardigheden aanleren of 
zelf iets leren, bieden we elkaar 
een opening waardoor we kunnen 
afstemmen en meedoen. Voor 
ons, als mensen, is het nodig om 
te synchroniseren, te pauzeren en 
even te wachten, zodat we mee 
kunnen doen in de stroom van 
ritmes van over de hele wereld.
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RIFFS, RAGA’S, OSTINATO’S EN 
PHRASES

Elk levend wezen heeft een eigen 
ritme, een eigen reeks bewegingen 
en geluiden waarop anderen af-
stemmen. Als je op je gemak bent 
in je eigen ritme is het makkelij-
ker om te improviseren en af te 
stemmen op anderen. Muzikanten 
hebben woorden voor deze 
ritmische patronen. In jazz en 
R&B noemen muzikanten dit riffs, 

Steden zijn complexe systemen 
waarin ritmes verbindingen 
maken en vele netwerken tot leven 
laten komen. Zelfs gevechten 
volgen ritmische patronen. De 
bullebak op het schoolplein ver-
andert de manier waarop anderen 
bewegen, totdat iemand zijn ritme 
doorbreekt. Alleen dan kan hij 
weer luisteren. Dit gebeurt ook bij 
mensen met veel macht. Maar hoe 
geweldig is het om te bedenken 
dat we allemaal afkomstig zijn van 

klassieke westerse muzikanten 
noemen het ostinato’s, mensen die 
via een livestream op het internet 
samenspelen spreken van phrases 
en Indiase muzikanten spelen 
raga’s. Door samen te improvise-
ren op basis van deze ritmische 
patronen kunnen muzikanten hun 
eigen muziek spelen en tegelijker-
tijd afstemmen, synchroniseren en 
gebruik maken van elkaars ritmes 

sterrenstof, afkomstig van sterren 
hier ver vandaan! Door te explo-
deren, zachtjes samen te smelten, 
te wachten en te bewegen onder 
enorme hitte en druk, ontstaan 
nieuwe atomen. Wanneer riffs en 
raga’s, phrases en ostinato’s sa-
menkomen, ontstaat er een nieuw 
soort luisteren. Tegenwoordig zijn 
er nieuwe algoritmen die probe-
ren af te stemmen; ze versnellen 
en veranderen in iets anders, net 
als dat het ritme van een kudde 

en openingen. Je kunt de stad zien 
als een enorme improvisatie van 
riffs, raga’s, phrases en ostinato’s 
van menselijk en meer-dan-men-
selijk leven. In de stad stemt ook 
elk levend wezen zijn of haar be-
wegingen af op elkaar. Wanneer je 
al deze manieren van afstemmen 
bij elkaar optelt, vind je het gevoel 
van de stad als geheel. Dit is wat 
wetenschappers ‘een complex 
systeem’ noemen.

olifanten verandert wanneer 
de kudde begint te rennen. De 
technologie algoritmen verande-
ren dan niet in een kudde herten, 
maar in iets dat we nog niet ken-
nen. Technologie en de verschil-
lende snelheden en schaal waarop 
algoritmen werken, zorgen ervoor 
dat de volgende fase van de na-
tuur in opkomst is. Voor deze fase 
hebben we nieuwe vaardigheden 
nodig waarmee we kunnen waar-
nemen en afstemmen.
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AFSTEMMEN IN HARMONIE

Er is veel onzekerheid in de wereld 
en we weten of begrijpen de 
meeste dingen nog steeds niet. 
Het ervaren van de verbazingwek-
kende schoonheid van hoe kleur 
verandert in patroon en patroon 
in ruimte; het mysterie van een 
vel papier met maar één kant, 
het zijn dingen die niet verklaard 
kunnen worden. Die onzekerheid 
vind je ook terug in de harde les 

Ons lichaam is een instrument 
dat de kleinste veranderingen in 
geluid kan horen en de kleinste 
trillingen in de verandering van 
toon kan voelen. Onze zintuigen, 
onze omgeving en onze ervaring 
vertellen ons hoe we kunnen ver-
trouwen op wat er gebeurt en wat 
we kunnen doen om ermee om te 
gaan. In de wereld aanwezig zijn, 
in leven zijn, betekent telkens weer 
afstemmen op wat er nu gebeurt 
en op wat er daarna kan gebeuren. 

dat dingen soms niet mogelijk zijn 
of niet ongedaan kunnen worden 
gemaakt. Het leven is tegelijkertijd 
zowel heel mooi als heel moei-
lijk. Als je geen gemakkelijke tijd 
hebt in je leven, kun je dansen of 
andere bewegingen maken die je 
leuk vindt en die je helpen weer 
op krachten te komen. Door af te 
stemmen op je eigen riff of raga, 
kan levensenergie je ziel nieuwe 
kracht geven. Het geeft je de moed 
die je nodig hebt om door te gaan. 

Onze beleving en de waarden die 
we delen, helpen ons om gelukkig 
te zijn en te overleven. Daarom 
is het grappige gezelschap in 
het voedselbos in Amsterdam 
Zuidoost ook zo belangrijk, net zo-
als eigenlijk alle andere grappige 
gezelschappen dat zijn. Ze herin-
neren ons eraan de wereld om ons 
heen waar te nemen en om dit 
waarnemen samen te doen met 
alle menselijke en meer-dan-men-
selijke levende wezens die er zijn. 

Als de tijden goed zijn, biedt het 
afstemmen op je riff of raga ma-
nieren om je geluk te uiten en met 
anderen te delen. Goed op jezelf 
afgestemd zijn maakt afstem-
men op anderen, en meedoen 
aan wat er ook maar gebeurt, 
gemakkelijker. Het helpt je bij het 
beschermen van jezelf. Zelfs in de 
onlinewereld zijn we in staat om 
op elkaar af te stemmen, als we 
maar een ritme ontwikkelen voor 
hoe we met elkaar omgaan.

Te midden van de verschillende 
ritmes en bewegingen, tussen 
alle verschillende stemmen en 
zienswijzen, klopt ons hart een 
eigen ritme. Afstemmen op ritme 
is hoe we samenleven. Afstemmen 
op ritme is een van de belangrijk-
ste waarden die we nodig hebben 
en die we met elkaar delen om te 
kunnen overleven. Als we goed 
afstemmen, voelen we het ritme 
in alles.
De wereld is ritme. Wij zijn ritme.
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Het ritme onderzoek maakt deel 
uit van het onderzoeksprogramma 
Values for Survival dat parallel 
plaatsvond aan het Nederlandse 
paviljoen op de 17e Internationale 
Architectuurtentoonstelling – La 
Biennale di Venezia 2021. Het 
Nieuwe Instituut, in de persoon van 
de algemeen en artistiek directeur 
Guus Beumer, was opdrachtgever 
van het paviljoen en ontwikkelde 
onder leiding van curator Francien 
van Westrenen de presentatie 
Who is We? Het instituut nodigde 
architect Afaina de Jong en kunste-
naar Debra Solomon uit om hun 
respectievelijke onderzoeken The 
Multiplicity of Other en Multispecies 
Urbanism te presenteren. Prof. dr. 
Caroline Nevejan, Chief Science 
Officer Gemeente Amsterdam, 
werd benaderd om een flankerend 
programma te ontwikkelen. 

In samenwerking met dr. Huda 
AbiFarès, heeft Nevejan van winter 
2020 tot en met zomer 2021 het in-
terdisciplinaire onderzoek Values for 
Survival georkestreerd. In het licht 
van de klimaatcrisis hebben Nevejan 
en AbiFarès meer dan honderd 
wetenschappers en kunstenaars 
gevraagd bij te dragen aan het on-
derzoek naar het samenbrengen van 
de fysieke en sociale agenda’s in de 
stad. Het onderzoek vond voorna-
melijk online plaats ten tijde van de 
COVID19 pandemie. De resultaten 
van Values for Survival zijn gepubli-
ceerd in drie opeenvolgende cahiers.

Het boek Wij zijn ritme is een bewer-
king en Nederlandse vertaling van 
het derde cahier Tuning to Rhythm. 

De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, 
financiert een 5 jarig onderzoek 
naar Desiging Rhythm for Social 
Resilience (2019-2023) dat geleid 
wordt door Prof. dr. Caroline Nevejan 
(Universiteit van Amsterdam) 
in samenwerking met Prof. Dr. 
Alessandro Bozzon (Technische 
Universiteit Delft), het Amsterdam 
Institute for Metropolitan Solutions 
en de gemeente Amsterdam.

PODCAST & DOWNLOADEN

Wil je de verhalen in Wij zijn ritme 
beluisteren? Dat kan! Voor dit onder-
zoek naar ritme hebben we ook een 
podcast gemaakt. Hierin worden de 
verhalen verteld, ondersteund door 
muziek en geluiden die je de ritmes 
van het leven laten voelen. 

De verhalen kunnen zowel in het 
Nederlands als in het Engels worden 
beluisterd via de onderstaande 
QR-code.
 
Met dank aan Mart Jeninga van 
Podcast Studio Amsterdam voor  
de productie van deze podcast.
 
Via dezelfde QR-code kun je het  
hele boek ook online lezen en  
downloaden.





Ritme is een kracht die helpt om gezond te zijn, 
vol te houden en je goed te voelen. 

Ritme is van alle tijden en overal om ons heen. 
In de maan en de sterren, in eb en vloed, in 
trams, bussen en stoplichten, thuis en op school, 
op internet en in je telefoon. 

Dit boek nodigt je uit om jouw ritmes en de ritmes 
van de wereld om je heen te verkennen. 

Je vindt hier verhalen van onderzoekers uit de 
wetenschap en de kunsten over hun ervaring met 
ritme in een snel veranderende wereld.
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