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Doel

Het doel van SCRIPTIEKUNST.ORG is een originele 
en inspirerende aanpak van scripties binnen de 
kunstacademies van Zuyd Hogeschool te stimuleren.

Zo bouwen we ook een referentieplek op waar 
studenten en docenten, inspirerende voorbeelden van 
scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen 
kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en 
documentatie van het eigen werk komt in aanmerking 
voor deze prijs. Alle inzendingen worden getoetst op 
gedegenheid, originaliteit, relevantie voor de eigen 
artistieke praktijk en diversiteit in de aanpak. De jury 
bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en 
buiten Zuyd Hogeschool.

De scriptieprijs is ingesteld om studenten te 
stimuleren om scripties (en/of documentatie van 
artistieke processen) te maken die meer recht doen 
aan hun vakbekwaamheid. Te vaak grijpt reflectie in 
het kunstonderwijs terug op semiwetenschappelijke 
idealen van betrouwbaarheid, statistiek en 
objectiviteit. Daarmee wordt kritische reflectie 
te ver uit de kunstpraktijk getild, waardoor het 
soms een vorm krijgt die niet relevant is voor 
die praktijk. Wij ijveren voor de ontwikkeling van 
scripties, documentatie, reflectie en onderzoek in de 
kunstopleidingen die relevant zijn voor de kunsten en 
hun beoefenaars. Studenten worden gestimuleerd om 
de specifieke vakbekwaamheid die ze hebben, ook op 
talig gebied, reflectief te benutten en kritisch door te 
ontwikkelen in hun scriptie.

Selectiecriteria

Zowel begeleidende docenten als de studenten zelf 
kunnen hun scriptie of documentatie insturen. Ook 
documentatie van het eigen artistiek werk(proces) 
komt in aanmerking. 

De jury stimuleert actief het insturen van scripties 
en documentaties, zelfs als de betrokken studenten 
of docenten er niet helemaal overtuigd van zijn 
dat de scriptie geschreven is ‘zoals het hoort’. Zo 
wil de jury een zo groot mogelijke diversiteit aan 
onderzoekspraktijken aanmoedigen.

Alle aanmeldingen gebeuren via scriptiekunst.org.



Beoordeling

De jury kijkt bij de beoordeling van de ingestuurde 
scripties naar 

•  de mate waarin scripties gebaseerd zijn op eigen 
vormen van onderzoek die aansluiten op de eigen 
kunstenpraktijk en vaardigheden 

•  de wijze waarop in scripties gereflecteerd wordt 
over onderzoeks- en/of maakprocessen, ook waar 
deze mislukken 

•  in hoeverre er in scripties contextualisering, 
nuancering en verdieping plaatsvindt 

•  de mate waarin scripties relevant (en innovatief) 
bijdragen aan het vakgebied van onderhavige 
opleidingen 

•  de mate waarin de vormgeving van scripties een 
welbewust onderdeel vormt van de scriptie 

•  de mate waarin de scriptie vanuit een 
probleemstelling start

1. Originaliteit

Een scriptie mag best buiten de lijntjes kleuren, zowel 
in vorm als inhoud. Daarbij draagt de vorm wezenlijk 
bij aan de originaliteit van het artistiek onderzoek (of 
de documentatie van eigen werk).

2. Gedegenheid

Een scriptie baseert zich op grondig onderzoek en/of 
bronnenmateriaal.

3. Persoonlijkheid

Een scriptie is gelinkt aan je eigen praktijk en vertrekt 
vanuit een persoonlijke fascinatie.



English summary

The thesis prize Scriptiekunst.org was founded 
by the two research centres connected to the art 
academies at Zuyd Hogeschool (both Performing 
Arts and Fine Arts & Design) to encourage students 
to make theses (and/or documentations of artistic 
processes) that do justice to their own artistic 
practice. Too often, reflection within arts education 
falls back on semi scientific ideals of validity and 
objectivity. This removes critical reflexivity from 
artistic practice. Sometimes artists fall back on the 
other extreme: an entirely subjective reflection with 
the inner world as the only point of reference. In 
between these unfortunate extremes, the research 
centre Technology Driven Art and the Research Centre 
for Arts, Autonomy and the Public Sphere, support a 
wide diversity of theses, documentations, reflection 
and research within arts education that are relevant 
to the artistic practice.

A good thesis should/could be

1. Original - an art thesis should allow itself to 
think outside of the box. Both in form and content, it 
should be original in its approach.  

2. Thorough - an art thesis should be based on a 
form of thorough, artistic research and be based a 
wide variety of resources.

3. Personal - an art thesis should be relevant for the 
art practice of the student/artist. It should originate 
in personal fascination of the artist.



Jury Report 2018

The jury consisted of Jasper Coppes, Anne Geene, 
Marcel van der Klink, Peter Missotten, Arjan de Nooy 
and Ruth Benschop.  

www.scriptiekunst.org/jury

RUTH BENSCHOP (Katanning, Australia 1969) is 
reader at the Research Centre for Arts, Autonomy 
and the Public Sphere of Zuyd Hogeschool. Two fas-
cinations brought her to her current workplace. Her 
interest in the rich interspace between academic 
and artistic practices on the one hand. On the other, 
her affinity with the innovative methodological and 
exploratory opportunities of qualitative, participa-
tory research. 

www.lectoraataok.nl

JASPER COPPES (Amsterdam, 1983) is an artist 
and educator working between the Netherlands 
and Scotland. His films, sculptures and text-based 
works often investigate processes of transforma-
tion; in the form of narratives applied to, or inserted 
into, specific environments. 

www.jaspercoppes.com

ANNE GEENE (Breda, 1983) Using photography as 
a method, she archives, organizes, interprets and 
arranges the world around her. Later she analyses 
and catalogues this information in a seemingly log-
ical way. In her work, the relationship between the 
photographic image and science is a central theme. 
She explores the issues of scientific objectivity and 
of photography as a medium used for this purpose. 

www.annegeene.nl

MARCEL VAN DER KLINK (1962) is the Director of the 
Centre for Educational Innovation and Continuous 
Professional Development of Zuyd Hogeschool. His 
work entails educational research and consultancy 
for faculty staff, service centres and the Board of 
Zuyd Hoge school.

www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/
professionalisering-van-het-onderwijs

PETER MISSOTTEN (Hasselt, 1963) worked all of his 
life in and around theatre spaces as a media artist, 
set designer and (opera) director. He is reader at 
the Research Centre Technology Driven Art at Zuyd 
University.

www.petermissotten.be

ARJAN DE NOOY (Goes, 1965) studied chemistry and 
photography. One could say that his work is related 
to both fields: the scientific and artistic. Using his 
own as well as found images, he constructs histo-
ries, archives, ‘scientific’ theories and other stories. 

www.arjandenooy.com



of the window? In general, we looked for entries 
that start from a clear and necessary problem that 
emerges within the student’s practice. A problem 
that is positioned in a wider field and that drives both 
the choice of method and the structure of the thesis. 
Entries that seem to lack any curiosity for a critical 
input from the outside world, the jury found often felt 
quite self-indulgent at best. The aim for the writer 
and the reader is quite similar: to discover something 
new. If the author already knows his/her position, why 
bother to do research?

Less is more but sometimes it is just less

The jury was struck by the wordiness of some entries. 
We found ourselves sometimes irritated by the illusion 
of depth and substantiation is some theses. Pompous 
language, difficult words and lots of them do not 
necessarily make a good thesis. To write well, needs 
rewriting and editing and we advise students and 
teachers to take the craft of (re)writing more seriously. 

Theory and Relevance

Many theses have a part that deals with what is 
called “theoretical” research. Usually this means 
summarising one or two written (internet)texts about 
a chosen topic, and taking these texts for granted 
as ‘the truth’. The jury was uncomfortable about 
this practice. First, we would like a more worked out 
understanding/teaching of what “theory” is – working 
with written materials is often extremely practical as 
well as research of a practice. Second, the treatment 

The prize winners receive an iPad with a value of 
around €550. The two research centres also offer to 
publish the prize-winning theses as a book. This offers 
students a valuable experience of the publication 
process for their written work.

In 2018 we received 24 submissions for the thesis 
prize. Some more numbers: this year we received 
9 bachelor entries and 16 from students in master 
programs. Strangely enough there were substantially 
more female authors than male, and we noticed that 
for the first time we also received entries from the 
interior architecture curricula, but unfortunately none 
from the conservatory.

Some general impressions about this year’s entries: 
overall, the diversity in form and content of these the-
ses is a real inspiration. Some of them are extremely 
well designed, some of them are maddeningly tho-
rough, some look deeply at important issues, some 
are a nice read or are great to expose on a coffee table. 
This diversity is what this contest is about. We hope 
that both our critical remarks as the winning theses 
are a welcoming inspiration for young artists.

What is a thesis?

The jury found itself again and again posing this 
question. Is it a personal statement, a travel report, 
the development of a mood board… a thesis? How 
thorough should a thesis be? Or how brief and 
superficial is it allowed to be? How personal can it 
be, without throwing all critical (self)reflection out 



of written sources requires more than creating a 
list of summaries. It is the comparing of conflicting 
sources and the critical reading of sources that can 
be productive for research.

Trendy Topics

The jury noted a trend in the kinds of issues taken up 
in theses this year. Romanticism – with poster boy 
Kaspar David Friedrich (the number one ‘image hit’ 
when googling ‘Romanticism’) appeared alarmingly 
often - is making a surprising comeback. As in the 
past years, many theses question identity and truth-
fiction. More alarmingly, this year a substantial 
number of entries took a trip as starting point for 
their thesis. Often, these theses flirt with postcolonial 
theory and diversity issues. While of course welcoming 
these issues as relevant areas of research, the jury 
was disturbed that many of these entries were quite 
limited and superficial, both in “field” research (e.g. 
ethnography) as well as in theoretical substantiation. 
Sometimes they reverted to stereotyping and 
exoticism. The jury wondered whether through the 
supervision of such theses, a more informed, thorough 
and nuanced position might be achieved.

Winners

This year, four thesis prizes of the Faculty of the Arts, 
Zuyd, year 2018 are awarded (in alphabetical order):

Irina Birliba
Grafting Memory: The phenomenology of memory 
between space and individual

Feya Foppen 
Het geschreven woord: een wonderbaarlijke 
onvolmaaktheid

Sarah Gluschitz 
Corpse in the Copse: human taphonomy and 
disarticulation of the skeleton in 2D and 3D for 
archaeological applications

Ayisha Siddiqi 
Mijn Bollywood droom

All theses are available for download at scriptiekunst.org.



IRINA BIRLIBA
Grafting Memory: The 
phenomenology of memory 
between space and individual

In this thesis written in the Master Interior Architecture, 

Irina Birliba does remarkably thorough research into 

recent academic work on both individual and collective 

memory. Instead of the obligatory Wikipedia insights, her 

thesis really delves deep into - sometimes conflicting - 

theories. The research into the workings of our memory is 

an ever evolving field. Her texts are accompanied by her 

own illustrations. What distinguishes the thesis, is the 

last chapter in which she practically experiments as an 

architect with her own memory of a façade of a building 

that she revisits extensively over a period of time. The 

jury always enjoys work that brings together thought and 

practice, reflection and making. 

In the next pages, we present this thesis in its original 

form, as submitted by the student.
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process helped me to have a catalogue of images that I had associated 
mainly with the facade. The fact that I had some time to spend next to 
the building made me play with some elements that took me back to my 
childhood in Moldavia, or I thought of the years when I studied cinema in 
high school and everything that I knew about the first years of the cinema 
with Charlie Chaplin, the passage from silent to sound movies and the later 
years that took us to the blockbusters from today. On one hand, it was 
very interesting for me, as well, to explore and visualize, my own mind and 
images I had already there. On the other hand I needed a certain structure 
in order to give a shape to these images and narrate them.
First of all I needed to know what is memory and how does it work in our 
heads. Here is where the definition of Atkinson and Shiffrin (see page 14) 
helped me to understand that not only episodes from a long time ago are 
memories, but also associations and even the day-to-day observations 
where memories to become. More importantly the architectural elements 
that made me go back to a certain period or idea where index elements       

(see page 23) tht pushed me towards that episode. 
In this way I made my own definition of memory in connection with the 
Cinema Palace. I grouped my memories in three categories: childhood 
associations, cultural association, and first impressions. In order to narrate 
my stories I mapped the episodes within the facade of the building, as the 
facade was the first thing that attracted me, it had a strong language of the 
art-deco period and it was definitely the only part of the building I could 
freely make my observation on. 
Starting with the cultural associations from the facade. Everything I thought 
about was the general atmosphere around the building in the 20’s, the fact 
that I was outside made me contextualize the building in the beginning 
of the century. The structure is made in bricks because in the early 1900 
Maastricht had its industrial revolution. The main entrance has a very strong 
art-deco lettering title that awakens the imagery of the fashion of those 
days, of the design of everyday objects and art. Moreover the mapping 
was also a way to research more on what I already knew in order to be 
precise in my memories, in this way I had even more information about 
some facts. For example, I knew the general story of Singing in the Rain, 
was about the passage from the silent to sound movies, but by watching 
it again I noticed more details, and the movie is from 1952 but it is set in 
1927 when this change took place. Charlie Chaplin, not only is one of the 
main characters of that period but he also depicted in his movies the social 

Conclusion
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episodic  semantic
 
  visual-spatial
           imagery
 autobiographical memory

total number of items that can be held.
It is usually assumed that the short-term memory spontaneously decays 
over time, typically in the region of 10 - 15 seconds, but items may be 
retained for up to a minute, depending on the content. However, it can 
be extended by repetition or rehearsal (either by reading items out loud, 
or by mental simulation), so that the information re-enters the short-term 
store and is retained for a further period. When several elements (such 
as digits, words or pictures) are held in short-term memory simultaneously, 
they effectively compete with each other for recall. New content, therefore, 
gradually pushes out older content (known as displacement), unless the 
older content is actively protected against interference by rehearsal or by 
directing attention to it. Any outside interference tends to cause disturbances 
in short-term memory retention, and for this reason people often feel a 
distinct desire to complete the tasks held in short-term memory as soon 
as possible.
The forgetting of short-term memories involves a different process to the 
forgetting of long-term memories. When something in short-term memory 
is forgotten, it means that a nerve impulse has merely ceased being 
transmitted through a particular neural network. In general, unless an impulse 
is reactivated, it stops flowing through a network after just a few seconds.

Long-term memory

Typically, information is transferred from the short-term or working memory 
to the long-term memory22 within just a few seconds, although the exact 
mechanisms by which this transfer takes place, and whether all or only 
some memories are retained permanently, remain controversial topics 
among experts. Richard Schiffrin, in particular, is well known for his work in 
the 1960s suggesting that all memories automatically pass from a short-
term to a long-term store after a short time.
However, this is disputed, and it now seems increasingly likely that some 
kind of vetting or editing procedure takes place. Some researchers (e.g. 
Eugen Tarnow23) have proposed that there is no real distinction between 
short-term and long-term memory at all, and certainly it is difficult to 

22 Ibid 3 p.18
23 Ibid 3 p. 19

What is memory

JU
RY

 R
EP

O
RT



THE PHENOMENOLOGY OF MEMORY

 BETWEEN SPACE AND INDIVIDUAL



Thesis

Master of Arts in Interior Architecture
Maastricht Academy of Architecture - Faculty of Arts Maastricht

ZUYD University of Applied Sciences

Referent: Drs. Marion Zwarts



To Ghiulnara and Petru, to their patience and faith in my dreams,

To those who get goose bumps for true emotions,

To the music that  gave me tears of inspiration,

To the  moments of pure joy,

To the dreamers.



7

CONTENTS

CHAPTER 1  What is Memory 13

 - Definition and etymology
 - History of study of memory
 - A-S model and C-L Model
 - Atkinson-Shiffrin Memory Model

CHAPTER 2  Collective Memory 35

 - Sociological point of view on memory (Halbwachs) 
 - Who is the spectator of the architecture

CHAPTER 3  Arts and Memory 58

 - Proust and madeleine
 - Myth of memory
 - Invisible cities definition of memory (Italo Calvino)
 - The problem of memory in architecture

CHAPTER 4  Conclusion 73

 - Cultural association
 - Childhood memories
 - Day after day associations and memories
 - Conclusion



9

Introduction

I really like vintage stores. 

They are like small doors to other worlds that belong to the past. The 
objects, the cloths on display for me are like old grandpas that have so 
many stories to tell about their life, experiences and memories. The small 
tools of everyday use are authentic storytellers of how people used to 
make their juice or sew their cloths or how they used to get warm in winter, 
and I chase these moments of true life inside this shops.
I have a similar feeling when I approach old buildings sometimes they have 
a strong language to express the time and the point in history where they 
come from. Materials, structures, ornamental elements speak for the building, 
its region and traditions. On the other hand the structure is a teller of the time. 
Some buildings awake an imagery in my mind and I visualize how people 
moved around, with their specific cloths, traditions and everyday costumes. 
It is a small personal madeleine1, and it is different for every person. Even 
a staircase may arise a series of memories connected with the building or 
with the personal life of the spectator. 
I am fascinated by the magic that a building can whisper with its features. 
The moment that makes us imagine a world behind a building is the topic 
of my research and I investigate it through the means of the functioning of 
our brain, as well as social behavior and arts insight on this topic. 

1   M.Proust, p 23
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My goals are to understand what is memory, what kinds of memory exist, 
how does memory work between the spectator and space. Also how 
poetical literature and other arts dealt with the topic of memory.
In conclusion I offer my point of view on memory through my observations 
on the building that first has awaken different memories and a strong 
imagery. 
My curiosity upon memory in its shades, pushed me to start with a linguistic 
base on how humanity has seen memory through time, and what we 
consider memory today. Memory in architecture works in a two way relation 
Building-Spectator, who is my spectator and how is memory working in a 
social environment. 
The last part consists in my personal research on what memory is for me 
after what I learned from the different points of view on memory and 
especially in connection with the Cinema Palace in Maastricht, the building 
that first made me dream, imagine and awake memories. 
I visited the building several times per week from October until November 
and every time I took note of the associations, memories or episodes I 
imagined while looking at the building. This made me have a big catalogue 
of mind images that explained what kind of memory Cinema Palace 
awakens in me. Through the linguistic research of memory I come up with a 
new definition of memory between architecture, personal life and common 
knowledge.
I urge the attention on the fact that I reaserch on the phenomenology of 
memory. I learnt many interesting facts about memory connected with the 
person, arts and architecture, but my conclusions are guidelines on how to 
behave with memory. 
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CHAPTER 1 
What is memory? 

Since time immemorial, humans have tried to understand what memory is, 
how it works and why it goes wrong. It is an important part of what makes 
us truly human, and yet it is one of the most elusive and misunderstood of 
human attributes.
The popular image of memory is as a kind of tiny filing cabinet full of 
individual memory folders in which information is stored away, or perhaps 
as a neural super-computer of huge capacity and speed. However, in the 
light of modern biological and psychological knowledge, these metaphors 
may not be entirely useful and, today, experts believe that memory is in 
fact far more complex and subtle than that.
Memory is our ability to encode, store, retain and subsequently recall 
information and past experiences in the human brain1. It can be thought of 
in general terms as the use of past experience to affect or influence current 
behavior. Memory is the sum total of what we remember, and gives us 
the capability to learn and adapt from previous experiences as well as to 
build relationships. It is the ability to remember past experiences, and the 
power or process of recalling to mind previously learned facts, experiences, 
impressions, skills and habits. It is the store of things learned and retained 
from our activity or experience, as evidenced by modification of structure 
or behavior, or by recall and recognition.
Etymologically, the modern English word “memory” comes to us from 

1 A. Cattana, M.T.Nesci, p 235
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the Middle English memorie, which in turn comes from the Anglo-French 
memoire or memorie, and ultimately from the Latin memoria and memor, 
meaning “mindful” or “remembering”.2

In more physiological or neurological terms, memory is, at its simplest, a 
set of encoded neural connections in the brain. It is the re-creation or 
reconstruction of past experiences by the synchronous firing of neurons that 
were involved in the original experience3. As we will see, though, because 
of the way in which memory is encoded, it is perhaps better thought of as 
a kind of collage or jigsaw puzzle, rather than in the traditional manner as a 
collection of recordings or pictures or video clips, stored as discrete wholes. 
Our memories are not stored in our brains like books on library shelves, but 
are actually on-the-fly reconstructions from elements scattered throughout 
various areas of our brains.

Memory and Learning

Memory is related to but distinct from learning, which is the process by 
which we acquire knowledge of the world and modify our subsequent 
behavior. During learning, neurons that fire together to produce a particular 
experience are altered so that they have a tendency to fire together again4. 
For example, we learn a new language by studying it, but we then speak 
it by using our memory to retrieve the words that we have learned. Thus, 
memory depends on learning because it lets us store and retrieve learned 
information. But learning also depends to some extent on memory, in that 
the knowledge stored in our memory provides the framework to which new 
knowledge is linked by association and inference. This ability of humans to 
call on past memories in order to imagine the future and to plan future 
courses of action is a hugely advantageous attribute in our survival and 
development as a species.
The sociological concept of collective memory5 plays an essential role in 
the establishment of human societies. Every social group perpetuates itself 
through the knowledge that it transmits down the generations, either through 
oral tradition or through writing. The invention of writing made it possible 

2 www.etimonline.com
3 J.H.Byrne, p.12
4 Ibid 3 p.103
5 M.Halbwachs 1992

What is memory
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What is memory

The study of human memory

The study of human memory stretches back at least 2,000 years to 
Aristotle’s early attempts to understand memory in his treatise “On the Soul”. 
In this, he compared the human mind to a blank slate and theorized that all 
humans are born free of any knowledge and are merely the sum of their 
experiences. Aristotle compared memory to making impressions in wax, 
sometimes referred to as the “storehouse metaphor9”, a theory of memory 
which held sway for many centuries.
In antiquity, it was generally assumed that there were two sorts of memory: 
the “natural memory” (the inborn one that everyone uses every day) 
and the “artificial memory”10 (trained through learning and practice of a 
variety of mnemonic techniques, resulting in feats of memory that are quite 
extraordinary or impossible to carry out using the natural memory alone). 
Roman rhetoricians such as Cicero and Quintillian expanded on the art of 
memory or the method of loci, and their ideas were passed down to the 
medieval Scholastics and later scholars of the Renaissance like Matteo Ricci 
and Giordano Bruno11.
However, it was not until the mid-1880s that the young German philosopher 
Herman Ebbinghaus developed the first scientific approach to studying 
memory. He did experiments using lists of nonsense syllables, and then 
associating them with meaningful words, and some of his findings from 
this work (his classification of the three distinct types of memory: sensory, 
short-term and long-term) remain relevant to this day. 
The basis of today studies of memory start with this definition and scientists 
especially in the XXth century made new discovers every year composing 
the part of the bigger puzzle, arriving to what we know today about 
memory. 
As computer technology developed in the 1950s and 1960s, parallels 
between computer and brain processes became apparent, leading to 
advances in the understanding of the encoding, storage and retrieval 
processes of memory. The computer metaphor is, however, essentially just 
a more sophisticated version of the earlier storehouse view of memory, 
based on the rather simplistic and misleading assumption that a memory 

9  Aristotle p.6
10 A.L.Tota,T.Hagen, p.20
11 Ibid 3 p.23

for the first time for human beings to preserve precise records of their 
knowledge outside of their brains. Writing, audiovisual media and computer 
records can be considered a kind of external memory for humans.

How memory works

It seems that our memory is located not in one particular place in the 
brain, but is instead a brain-wide process in which several different areas 
of the brain act in conjunction with one another (sometimes referred to 
as distributed processing6). For example, the simple act of riding a bike is 
actively and seamlessly reconstructed by the brain from many different 
areas: the memory of how to operate the bike comes from one area, the 
memory of how to get from here to the end of the block comes from another, 
the memory of biking safety rules from another, and that nervous feeling 
when a car veers dangerously close comes from still another. Each element 
of a memory (sights, sounds, words, emotions) is encoded in the same 
part of the brain that originally created that fragment (visual cortex, motor 
cortex, language area, etc), and recall of a memory effectively reactivates 
the neural patterns generated during the original encoding. Thus, a better 
image might be that of a complex web, in which the threads symbolize the 
various elements of a memory, that join at nodes or intersection points to 
form a whole rounded memory of a person, object or event. This kind of 
distributed memory ensures that even if part of the brain is damaged, some 
parts of an experience may still remain7. Neurologists are only beginning to 
understand how the parts are reassembled into a coherent whole.
Neither is memory a single unitary process but there are different types of 
memory. Our short term and long-term memories are encoded and stored 
in different ways and in different parts of the brain, for reasons that we are 
only beginning to guess at. Years of case studies of patients suffering from 
accidents and brain-related diseases and other disorders have begun to 
indicate some of the complexities of the memory processes8, and great 
strides have been made in neuroscience and cognitive psychology, but 
many of the exact mechanisms involved remain elusive.

6 Ibid 3 p.16
7 Ibid 3 p.17
8 Ibid 3 p.14

What is memory
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is just a simple copy of the original experience.
The change in the overall study of memory during the 1950s and 1960s has 
come to be known as the “cognitive revolution”12, and led to several new 
theories on how to view memory, and yielded influential books by George 
Miller, Eugene Galanter, Karl Pribram, George Sperling and Ulric Neisser. In 
1956, George Miller produced his influential paper on short-term memory 
and his assessment that our short-term memory is limited to what he called 
“the magical number seven, plus or minus two13”.
In 1968, Richard Atkinson and Richard Shiffrin first described their modal, or 
multi-store, model of memory (consisting of a sensory memory, a short-
term memory and a long-term memory) which became the most popular 
model for studying memory for many years. In 1972, Fergus Craik and Robert 
Lockhart offered an alternative model, known as the levels-of-processing 
model.
As the first model (Atkinson-Shiffrin) is closer to my personal method of 
inquiring the memories in the building taken as a study case in the last 
chapter, I will explain better the details and different definitions of memory 
in Atkinson-Shiffrin model.

Craik-Lockhart 

It should be noted that an alternative model, known as the levels-of-
processing model was proposed by Fergus Craik and Robert Lockhart in 
1972, and posits that memory recall, and the extent to which something is 
memorized, is a function of the depth of mental processing, on a continuous 
scale from shallow (perceptual) to deep (semantic). Under this model, there 
is no real structure to memory and no distinction between short-term and 
long-term memory.

Atkinson-Shiffrin Memory Model

What we usually think of as “memory” in day-to-day usage is actually 
long-term memory, but there are also important short-term and sensory 
memory processes, which must be worked through before a long-term 

12 Ibid 3 p.10
13 Ibid 3 p.11
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memory, the memory for aural stimuli is known as the echoic memory, and 
that for touch as the haptic memory. Smell may actually be even more 
closely linked to memory than the other senses, possibly because the 
olfactory bulb and olfactory cortex (where smell sensations are processed) 
are physically very close - separated by just 2 or 3 synapses - to the 
hippocampus and amygdala (which are involved in memory processes). 
Thus, smells may be more quickly and more strongly associated with 
memories and their associated emotions than the other senses, and 
memories of a smell may persist for longer, even without constant re-
consolidation15. This is the reason why the Madeleine has such a strong 
impact on Proust reconstruction of the last time he found himself in a similar 
situation.
Experiments by George Sperling in the early 1960s involving the flashing of 
a grid of letters for a very short period of time (50 milliseconds) suggest that 
the upper limit of sensory memory (as distinct from short-term memory) 
is approximately 12 items, although participants often reported that they 
seemed to “see” more than they could actually report.
Information is passed from the sensory memory into short-term memory via 
the process of attention (the cognitive process of selectively concentrating 
on one aspect of the environment while ignoring other things), which 
effectively filters the stimuli to only those which are of interest at any given 
time.

Short-term memory

Short-term memory16 acts as a kind of “scratch-pad” for temporary recall 
of the information which is being processed at any point in time, and has 
been referred to as “the brain’s Post-it note17”. It can be thought of as the 
ability to remember and process information at the same time. It holds a 
small amount of information (typically around 7 items or even less) in mind 
in an active, readily-available state for a short period of time (typically from 
10 to 15 seconds, or sometimes up to a minute).
For example, in order to understand this sentence, the beginning of the 
sentence needs to be held in mind while the rest is read, a task which 

15 Ibid 3 p.20
16 Ibid 3 p.17
17 Ibid 3 p.17

memory can be established. The different types of memory each have their 
own particular mode of operation, but they all cooperate in the process 
of memorization, and can be seen as three necessary steps in forming a 
lasting memory.
This model of memory as a sequence of three stages, from sensory to 
short-term to long-term memory, rather than as a unitary process, is 
known as the modal or multi-store or Atkinson-Shiffrin model, after Richard 
Atkinson and Richard Shiffrin who developed it in 1968, and it remains the 
most popular model for studying memory. 

Sensory Memory

Sensory memory14 is the shortest-term element of memory. It is the ability 
to retain impressions of sensory information after the original stimuli have 
ended. It acts as a kind of buffer for stimuli received through the five senses 
of sight, hearing, smell, taste and touch, which are retained accurately, but 
very briefly. For example, the ability to look at something and remember 
what it looked like with just a second of observation is an example of 
sensory memory.
The stimuli detected by our senses can be either deliberately ignored, in 
which case they disappear almost instantaneously, or perceived, in which 
case they enter our sensory memory. This does not require any conscious 
attention and, indeed, is usually considered to be totally outside of conscious 
control. The brain is designed to only process information that will be useful 
at a later date, and to allow the rest to pass by unnoted. As information 
is perceived, it is therefore stored in sensory memory automatically and 
unbidden. Unlike other types of memory, the sensory memory cannot be 
prolonged via rehearsal.
Sensory memory is an ultra-short-term memory and decays or degrades 
very quickly, typically in the region of 200 - 500 milliseconds (1/5 - 1/2 
second) after the perception of an item, and certainly less than a second. 
Indeed, it lasts for such a short time that it is often considered part of the 
process of perception, but it nevertheless represents an essential step for 
storing information in short-term memory.
The sensory memory for visual stimuli is sometimes known as the iconic 

14 Ibid 3 p.16
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illustrated by the simple expedient of trying to remember a list of random 
items (without allowing repetition or reinforcement) and seeing when errors 
begin to creep in. The often-cited experiments by George Miller in 1956 
suggest that the number of objects an average human can hold in working 
memory (known as memory span) is between 5 and 9 (7 ± 2, which Miller 
described as the “magical number”20, and which is sometimes referred to 
as Miller’s Law). However, although this may be approximately true for a 
population of college students, for example, memory span varies widely 
with populations tested, and modern estimates are typically lower, of the 
order of just 4 or 5 items.
The type or characteristics of the information also affects the number of 
items which can be retained in short-term memory. For instance, more 
words can be recalled if they are shorter or more commonly used words, or 
if they are phonologically similar in sound, or if they are taken from a single 
semantic category (such as sports, for example) rather than from different 
categories, etc. There is also some evidence that short-term memory 
capacity and duration is increased if the words or digits are articulated 
aloud instead of being read sub-vocally (in the head). 
The relatively small capacity of the short-term memory, compared to the 
huge capacity of long-term memory, has been attributed by some to the 
evolutionary survival advantage in paying attention to a relatively small 
number of important things (e.g. the approach of a dangerous predator, 
the proximity of a nearby safe haven, etc) and not to a plethora of other 
peripheral details which would only interfere with rapid decision-making.
“Chunking”21 of information can lead to an increase in the short-term 
memory capacity. Chunking is the organization of material into shorter 
meaningful groups to make them more manageable. For example, a 
hyphenated phone number, split into groups of 3 or 4 digits, tends to be 
easier to remember than a single long number. Experiments by Herbert 
Simon have shown that the ideal size for chunking of letters and numbers, 
whether meaningful or not, is three. However, meaningful groups may be 
longer (such as four numbers that make up a date within a longer list of 
numbers, for example). With chunking, each chunk represents just one of 
the 5 - 9 items that can be stored in short-term memory, thus extending the 

20 Ibid 10 p.30
21 Ibid 10 p.32

is carried out by the short-term memory. Other common examples of 
short-term memory in action are the holding on to a piece of information 
temporarily in order to complete a task (e.g. “carrying over” a number in 
a subtraction sum, or remembering a persuasive argument until another 
person finishes talking), and simultaneous translation (where the interpreter 
must store information in one language while orally translating it into 
another). What is actually held in short-term memory, though, is not complete 
concepts, but rather links or pointers (such as words, for example) which 
the brain can flesh out from it’s other accumulated knowledge.
However, this information will quickly disappear forever unless we make 
a conscious effort to retain it, and short-term memory is a necessary 
step toward the next stage of retention, long-term memory. The transfer 
of information to long-term memory for more permanent storage can be 
facilitated or improved by mental repetition of the information or, even more 
effectively, by giving it a meaning and associating it with other previously 
acquired knowledge. Motivation is also a consideration, in that information 
relating to a subject of strong interest to a person, is more likely to be 
retained in long-term memory.
The term working memory18 is used interchangeably with short-term 
memory, although technically working memory refers more to the whole 
theoretical framework of structures and processes used for the temporary 
storage and manipulation of information, of which short-term memory is 
just one component.
The central executive part of the prefrontal cortex at the front of the brain 
appears to play a fundamental role in short-term and working memory. It 
both serves as a temporary store for short-term memory, where information 
is kept available while it is needed for current reasoning processes, but it 
also “calls up” information from elsewhere in the brain. The central executive 
controls two neural loops, one for visual data (which activates areas near 
the visual cortex of the brain and acts as a visual scratch pad), and one 
for language (the “phonological loop”, which uses Broca’s area as a kind of 
“inner voice” 19that repeats word sounds to keep them in mind). These two 
scratch pads temporarily hold data until it is erased by the next job.
The short-term memory has a limited capacity, which can be readily 

18 Ibid 3 p. 18
19 J.Bowers, p.10
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total number of items that can be held.
It is usually assumed that the short-term memory spontaneously decays 
over time, typically in the region of 10 - 15 seconds, but items may be 
retained for up to a minute, depending on the content. However, it can 
be extended by repetition or rehearsal (either by reading items out loud, 
or by mental simulation), so that the information re-enters the short-term 
store and is retained for a further period. When several elements (such 
as digits, words or pictures) are held in short-term memory simultaneously, 
they effectively compete with each other for recall. New content, therefore, 
gradually pushes out older content (known as displacement), unless the 
older content is actively protected against interference by rehearsal or by 
directing attention to it. Any outside interference tends to cause disturbances 
in short-term memory retention, and for this reason people often feel a 
distinct desire to complete the tasks held in short-term memory as soon 
as possible.
The forgetting of short-term memories involves a different process to the 
forgetting of long-term memories. When something in short-term memory 
is forgotten, it means that a nerve impulse has merely ceased being 
transmitted through a particular neural network. In general, unless an impulse 
is reactivated, it stops flowing through a network after just a few seconds.

Long-term memory

Typically, information is transferred from the short-term or working memory 
to the long-term memory22 within just a few seconds, although the exact 
mechanisms by which this transfer takes place, and whether all or only 
some memories are retained permanently, remain controversial topics 
among experts. Richard Schiffrin, in particular, is well known for his work in 
the 1960s suggesting that all memories automatically pass from a short-
term to a long-term store after a short time.
However, this is disputed, and it now seems increasingly likely that some 
kind of vetting or editing procedure takes place. Some researchers (e.g. 
Eugen Tarnow23) have proposed that there is no real distinction between 
short-term and long-term memory at all, and certainly it is difficult to 

22 Ibid 3 p.18
23 Ibid 3 p. 19
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It is sometimes called explicit memory, since it consists of information that 
is explicitly stored and retrieved, although it is more properly a subset of 
explicit memory.
The second type of long term memory is the procedural memory (“knowing 
how”) it is the unconscious memory of skills and how to do things, 
particularly the use of objects or movements of the body, such as tying 
a shoelace, playing a guitar or riding a bike. These memories are typically 
acquired through repetition and practice, and are composed of automatic 
sensorimotor behaviors that are so deeply embedded that we are no 
longer aware of them. Once learned, these “body memories” allow us to 
carry out ordinary motor actions more or less automatically. Procedural 
memory is sometimes referred to as implicit memory, because previous 
experiences aid in the performance of a task without explicit and conscious 
awareness of these previous experiences, although it is more properly a 
subset of implicit memory.
Declarative memory can be further sub-divided into episodic memory and 
semantic memory. 

Episodic memory26 represents our memory of experiences and specific 
events in time in a serial form, from which we can reconstruct the actual 
events that took place at any given point in our lives. It is the memory of 
autobiographical events (times, places, associated emotions and other 
contextual knowledge) that can be explicitly stated. Individuals tend to see 
themselves as actors in these events, and the emotional charge and the 
entire context surrounding an event is usually part of the memory, not just 
the bare facts of the event itself.

Semantic memory27, on the other hand, is a more structured record of facts, 
meanings, concepts and knowledge about the external world that we have 
acquired. It refers to general factual knowledge, shared with others and 
independent of personal experience and of the spatial/temporal context in 
which it was acquired. Semantic memories may once have had a personal 
context, but now stand alone as simple knowledge. It therefore includes 
such things as types of food, capital cities, social customs, functions of 

26 Ibid 3 p.20
27 Ibid 3 p.21

demarcate a clear boundary between them. However, the evidence of 
patients with some kinds of anterograde amnesia, and experiments on the 
way distraction affect the short-term recall of lists, suggest that there are in 
fact two more or less separate systems.
Long-term memory is, obviously enough, intended for storage of information 
over a long period of time. Despite our everyday impressions of forgetting, 
it seems likely that long-term memory actually decays very little over 
time, and can store a seemingly unlimited amount of information almost 
indefinitely. Indeed, there is some debate as to whether we actually ever 
“forget” anything at all, or whether it just becomes increasingly difficult to 
access or retrieve certain items from memory.
Short-term memories can become long-term memory through the 
process of consolidation, involving rehearsal and meaningful association. 
Unlike short-term memory (which relies mostly on an acoustic, and to a 
lesser extent a visual, code for storing information), long-term memory 
encodes information for storage semantically (i.e. based on meaning and 
association). However, there is also some evidence that long-term memory 
does also encode to some extent by sound. For example, when we cannot 
quite remember a word but it is “on the tip of the tongue”24, this is usually 
based on the sound of a word, not its meaning.
Unlike with short-term memory, forgetting occurs in long-term memory 
when the formerly strengthened synaptic connections among the neurons 
in a neural network become weakened, or when the activation of a new 
network is superimposed over an older one, thus causing interference in 
the older memory.
Over the years, several different types of long-term memory have been 
distinguished, including explicit and implicit memory, declarative and 
procedural memory25 (with a further sub-division of declarative memory 
into episodic and semantic memory) and retrospective and prospective 
memories.
Long-term memory is divided into two further main types: explicit (or 
declarative) memory and implicit (or procedural) memory.
Declarative memory (“knowing what”) is memory of facts and events, and 
refers to those memories that can be consciously recalled (or “declared”). 

24 Ibid 3 p.18
25 Ibid 19 p.20
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objects, vocabulary, understanding of mathematics, etc. Much of semantic 
memory is abstract and relational and is associated with the meaning of 
verbal symbols.
The semantic memory is generally derived from the episodic memory, in 
that we learn new facts or concepts from our experiences, and the episodic 
memory is considered to support and underpin semantic memory. A 
gradual transition from episodic to semantic memory can take place, in 
which episodic memory reduces its sensitivity and association to particular 
events, so that the information can be generalized as semantic memory.
For example, memories of people’s faces, the taste of the wine, the music 
that was playing, etc, might all be part of the memory of a particular dinner 
with friends. By repeatedly reactivating or “playing back” this particular 
activity pattern in the various regions of the cortex, they become so strongly 
linked with one another that they no longer need the hippocampus to act 
as their link, and the memory of the music that was playing that night, for 
example, can act as an index entry28, and may be enough to bring back 
the entire scene of the dinner party.
Our spatial memory in particular appears to be much more confined to 
the hippocampus, particularly the right hippocampus, which seems to be 
able to create a mental map of space, thanks to certain cells called “place 
cells”. Episodic memory does also trigger activity in the temporal lobe, but 
mainly in order to ensure that these personal memories are not mistaken 
for real life.

As humans possess multiple senses, there are multiple ways to sense 
new information and to encode that information. Raw sensory information 
comes in as visual, auditory, or olfactory information, as well as in other 
modalities. However, memories for tastes have not been much studied and 
because smell so greatly affects taste, separating these modalities would 
be difficult. Haptic memory, referring to memory for skin sensations, is also 
not much studied, although kinesthetic memory (for muscular movements) is 
a well-studied area. Studying memory for information presented in different 
sensory modalities has revealed both similarities and remarkable differ- 
ences in how modality affects memory performance.

28 Ibid 3 p.21
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Visual–spatial memory. Memory for scenes and spatial relationships is 
often referred to as visual–spatial memory or just spatial memory. This type 
of memory is responsible for humans navigating around town in a car and 
for squirrels finding buried caches of acorns. Although spatial memory and 
episodic memory both rely on the hippocampus and surrounding areas, 
some theorists have argued that spatial memory is different from episodic 
memory and other relational (semantic) memory systems because it 
requires the formation of mental maps. On the other hand, Mackintosh 
argued that spatial learning is not different than other types of associative 
learning29.

Imagery. Information presented either in events or pictures or words may 
be represented in the spatial system in imaginal form. One may see a 
butterfly and remember its appearance using this imaginal coding, or one 
may hear the word butterfly and be asked to form an image of the named 
insect. Converting verbal memories to images aids their memorability, 
either because the image is a deeply meaningful form or because coding 
information in verbal and imaginal codes provides additional retrieval 
routes to the information.

Olfactory memory is more difficult to study than visual or auditory memory. 
Due to limitations of human olfaction, memory for odors has generally been 
tested with recognition tests, not with recall tests. Olfactory memories seem 
to differ in some ways from other forms of memory, such as a tendency 
of smells to be particularly evocative of emotional memories. Indeed, the 
olfactory nerve is only two synapses away from the amygdala (responsible 
for certain types of emotions) and three synapses away from the 
hippocampus (which is critical for long-term memory). Olfactory memory is 
similar to auditory and visual memory in that performance on recognition 
tests decreases as the distracter set increases and as distracter similarity 
to targets increases. However, olfactory memory does differ from other 
kinds of memory in two respects. First, olfactory memory is highly resistant 
to forgetting: Multiple studies have shown that recognition perfor- mance for 
odors in a laboratory preparation is only about 5% less after 1 year than 
after a 30-s delay. Related to this remarkably flat forgetting curve is the 

29 Ibid 3 p.22
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or remembering to post a letter (action) after seeing a mailbox (cue).
Clearly, though, retrospective and prospective memory are not entirely 
independent entities, and certain aspects of retrospective memory are 
usually required for prospective memory. Thus, there have been case studies 
where an impaired retrospective memory has caused a definite impact 
on prospective memory. However, there have also been studies where 
patients with an impaired prospective memory had an intact retrospective 
memory, suggesting that to some extent the two types of memory involve 
separate processes.

Now that I have this clear, I think it’s time to introduce the main character 
of memories, the human in its complexity of remebering. As an architect I 
am interested in space and architecture used by the collectivity and I am 
fascinated to see how social groups are involved in this process. Maurice 
Halwachs in his book Collective memory helps to make clear who is the 
spectator perceiving memories.

finding that olfactory memory is highly resistant to retroactive interference. 
Proactive interference reduces olfactory memory performance greatly.

A further category of declarative memory, referred to as autobiographical 
memory30, is sometimes distinguished, although really it is just one area of 
episodic memory. Autobiographical memory refers to a memory system 
consisting of episodes recollected from an individual’s own life, often based 
on a combination of episodic memory (personal experiences and specific 
objects, people and events experienced at particular times and places) 
and semantic memory (general knowledge and facts about the world).
One specific type of autobiographical memory is known as a “flashbulb 
memory”, a highly detailed, exceptionally vivid “snapshot” of a moment 
or circumstances in which surprising and consequential (or emotionally 
arousing) news was heard, famous examples being the assassination 
of John Kennedy, the terrorist bombings on 9/11, etc. Such memories are 
believed by some to be highly resistant to forgetting, possibly due to the 
strong emotions that are typically associated with them. However, a number 
of studies also suggest that flashbulb memories are actually not especially 
accurate, despite apparently being experienced with great vividness and 
confidence.An important alternative classification of long-term memory 
used by some researchers is based on the temporal direction of the 
memories.

Retrospective and Prospective memory

The last aspect of Long term memory regards retrospective and prospective 
memory31. Retrospective memory is where the content to be remembered 
(people, words, events, etc) is in the past, i.e. the recollection of past 
episodes. It includes semantic, episodic and autobiographical memory, and 
declarative memory in general, although it can be either explicit or implicit.
Prospective memory is where the content is to be remembered in the future, 
and may be defined as “remembering to remember” or remembering to 
perform an intended action. It may be either event-based or time-based, 
often triggered by a cue, such as going to the doctor (action) at 4pm (cue), 

30 Ibid 3 p.20
31 Ibid 3 p.16
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As my research on memory is mainly meant to see how architecture 
awakens in the spectator certain feelings or loin memories, I believe it’s time 
to introduce the spectator in a social environment. 
Maurice Halbwachs helped me to see the idea of memory from a 
completely different point of view. He considers memory as a collective 
aspect, even the individual episodes.
Maurice Halbwachs was one of the most important figure of the second 
generation of Durkheimians in the interwar years. He not only contributed in 
important papers and books in an amazing variety of sociological research 
but continued the Durkheimian tradition in a creative manner. 
Although Halbwachs was a fairly orthodox Durkheimian1, his admiration 
for Durkheim stimulated him nevertheless to develop his own creativity 
rather than be stifled by it. He was one of the first French sociologists to 
perceive the importance of such foreign scholars as Weber, Pareto, 
Veblen, and Schumpeter2, to whom he devoted long scholarly essays, thus 
helping his French colleagues to overcome their parochial concentration 
on homegrown intellectual products. He was an accomplished statistician, 
coauthoring among other things an introduction to probability theory. He did 
statistical studies on such topics as the trend of wages in various national 
settings and comparative urban and rural suicide rates. He did studies of 
stratification, human ecology, and urban sociology, to mention but a few 

1 M.Halbwachs 1992, p.2
2 Ibid 1 p.2
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topics that attracted his ever curious mind. Large samples of these writings 
were translated into English and more people have access to them today.
One of his main works is the definition of Collective Memory. 
I decided to focus on the two books concerning collective memory, the first 
one On collective memory (original title Les cadres sociaux de la mémoire) 
was written in 1925 and shows his first studies on collective memory. 
After his death in 1945, in 1950 another book was published. It contains 
Halbwachs' answers to the main objections and critics of his earlier work 
on the subject. It’s not completely sure if the author himself would have 
been willing to publish it in what seems to be an unfinished state. The book 
nevertheless contains many further developments of Halbwachs’ thought 
in regard to such matters as the relation of space and time to collective 
memory as well as fruitful definitions and applications of the differences 
between individual, collective, and historical memory3. 

Collective memory is the shared pool of knowledge and information in the 
memories of two or more members of a social group4. 
It’s interesting for me how in the second book The collective memory he 
interlaces a strong image by small examples and by explaining what is not 
memory, what is forgetting, and finally all the aspects of collective memory.
The first witness in any past episode we can call is ourself. But when a 
person says, I don’t believe my own eyes, he feels himself two beings, 
one that for sure testified the event and one that somehow didn’t see it 
happening5. 

Comparing testimony

Our confidence in the accuracy of our impressions increases, of course, if it 
can be supported by others’ remembrances also. When we meet a friend 
after a long separation, at first have difficulty to re-establish contact with 
him. However as we start recalling various circumstances related to the 
same events, we can feel a stronger connection, and we can see the past 
more sharply  because we no longer represent those facts alone but we 

3 Ibid 1 p.8
4 M.Halbwachs 1968, p.1
5 Ibid 4 p. 3
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have the addition of seeing them through the eyes of another as well6. 
Comparing testimony is part of collective memory. Our memories remain 
collective even though only we were participants in the events. In reality 
we are never alone. Other people don’t need to be physically present, 
since we always carry with us and in us a number of district persons7. Here 
Halbwachs makes a very interesting example for me; if I arrive for the first 
time in London and take walks with different persons; an architect directs 
my attention to the character and arrangement of city buildings. A historian 
tells me why a certain street, house, or other spot is historically noteworthy. 
A painter alerts me to the colors in the parks, the lines of the palaces and 
churches, and the play of light and shadow on the walls and facades of 
Westminster and on the Thames. Even if I were unaccompanied, I need only 
to have read their varying descriptions of the city or been given advice on 
what aspects to see. Now suppose I went walking alone. It could be said 
that I preserve of that tour only individual remembrances, they belong solely 
to me. Only in appearance I took a walk alone. Passing before Westminster, 
I thought about my historian friend’s comments. Crossing a bridge, I noticed 
the effects of perspective that were pointed out by my painter friend. 
Many impressions during my first visit to London (St. Paul’s, Mansion House, 
the Strand, or the Inns of Court) reminded me of Dickens’ novels read in 
childhood, so I took my walk with Dickens. Halbwachs affirms that, in each 
of these moments, I cannot say that I was alone, that I reflected alone, 
because I had put myself in thought into this or that group, composed 
of myself and the architect or painter8. Other people have had these 
remembrances in common with me. Moreover, they help me to recall them. 
I turn to these people, I momentarily adopt their viewpoint, and I re-enter 
their group in order to better remember. I can still feel the group’s influence 
and recognize in myself many ideas and ways of thinking that could not 
have originated with me and that keep me in contact with it. 

Forgetting due to separation from a group

Halbwachs takes in consideration a professor who has taught for fifteen 
years at a lycée. He meets one of his former pupils and hardly recognizes 

6 Ibid 4 p.2
7 Ibid 4 p.3
8 Ibid 4 p.3
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him. The student speaks of his old classmates, recalling where each had 
to sit in class. He evokes many incidents that took place in his class during 
that year, the peculiarities or inadequacies of others, portions of certain 
courses, and certain explanations that particularly interested the students. 
Even though the pupil’s recollections are accurate, it is quite likely that the 
professor has kept no remembrance of any of this. Moreover, during that 
school year, the professor was definitely very aware of the character of 
this class. He could recognize each student and knew about all the events 
and incidents and built a specific history of its own. How is it possible that 
he forgot all of that? 
Halbwachs gives two main reasons why this happened. First of all the 
class has a strong identity, the students had almost the same age, they 
met during the year and recalled together what have happened in the 
classroom and they also met after the end of the academic year. Also, the 
teacher have thought them important concepts and overtime while thinking 
again about this or that concept, they often perceive the teacher who  first 
presented it to them, as well as their classmates who shared its reception.
On the contrary for the teacher the citation is quite different. In class he 
carried out his function. The technical aspect of his activity is the same 
for all such classes. In effect, the teacher repeats the same course, and 
each year of teaching is not so clearly contrasted to any other as each 
year is for the students. His instruction, from his exhortations, reprimands, 
and expressions of sympathy for each student to his gestures, accent, and 
even his jokes, are new to his students, but may be for him only a series of 
habitual actions deriving from his occupation. None of this can be the basis 
of a body of remembrances relevant to any specific class. There exists no 
durable group to which the professor continues to belong, about which 
he might have occasion to think, and within whose viewpoint he could 
place himself to remember with it the past. The class is a solid group, for the 
teacher the class is almost a routine. 
This discontinuity happens not only because the group doesn’t exist 
physically anymore but also because we don’t think about it anymore or 
we don’t feel part of it9. 

9 Ibid 4 p. 26
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The necessity of an affective community 

All memories that we have, for Halbwachs, could be placed within the 
sphere of collective memories, because in one way or the other we belong 
to a physical or even mental group. Even though, he claims that personal 
memories that have a strong emotional impact on ourselves are more likely 
to stay in our memory in time10.
Suppose we took a trip with a group of friends whom we have not seen 
since. Our thoughts at the time were both very close and very far from them. 
Something very personal happened, and we couldn’t share this information 
with them. We talked with them and shared interest in the details of our route 
and various incidents during the trip. But, simultaneously, our reflections 
followed other paths unknown to them. We carried with us, feelings and 
ideas originating in other real or imaginary groups; we conversed inwardly 
with other persons. We peopled the passing landscape with other human 
beings, and a certain place or circumstance gained a value not present for 
our companions. Later on, we might meet one of our traveling companions. 
He refers to certain particulars of the trip that he remembers. We would 
also remember those facts if we focused more on the conversations. But 
we have forgotten everything that he evokes in vain to make us remember. 
By contrast, we. recall what we then experienced unknown to the others, as 
if this type of remembrance had left a much deeper imprint in our memory 
because it concerned only ourself. Thus, in this example, the testimony 
of others is powerless to reconstitute a forgotten remembrance and, on 
the other hand, we remember, apparently without the support of others, 
impressions that we have communicated to no one. 
Here the author, confutes himself on the possibility of the existence on 
an individual memory, that it is contrasted to collective memory and it is 
sufficient condition to recall remembrances11. But then he explains why 
even these personal memories are still part of a group.
First of all you have to be really part of the group in order to remember 
events that happened in that specific time. The person who doesn’t 
remember parts of the trip has been sometimes mentally part of another 
group with different concerns and he has also been mentally absent during 

10 Ibid 4 p.27
11 Ibid 4 p.28

some events in the voyage.
On the other hand, he can’t evoke it because he has shared nothing with 
his former companions for so long. There is nothing to fault in his memory 
or theirs. But a larger collective memory, encompassing both his and theirs, 
has disappeared. They no longer “speak the same language12.” 
But the key of this personal memory is the mental belonging of the person 
to his original group of people whom he has problems or concerns with. It is 
as if he had never left that distant group of human beings who are the basis 
for his concern. He incorporates into that group every element assimilable 
from his new milieu. By contrast, he holds to the new milieu, considered in 
itself and from the viewpoint of his companions, with the least significant 
part of himself. He recalls them only as their persons were included in the 
framework of his concerns. 

On the Possibility of a Strictly Individual Memory 

On the basis of the last analysis, its conclusions may permit a reply to the 
most serious and, moreover, most natural objection to the theory that a 
person remembers only by situating himself within the viewpoint of one or 
several groups and one or several currents of collective thought13. 
Halbwachs affirms that a great many of our remembrances reappear 
because other persons recall them to us. Even in those instances when 
others are not physically present and we evoke an event that had a place 
in the life of our group, it might be granted that we can speak of collective 
memory because we once have been part of that event, as we still do 
now in the moment we recall it, from the viewpoint of this group. 
But, there are moments when we are physically alone, a person returning 
home by himself for example, has definitely spent some time all alone. 
Halbwachs affirms that he has been alone in appearance only, because 
his thoughts and actions during this period are explained by his nature as a 
social being and his not having ceased for one instant to be enclosed within 
some group. Even though, there are some remembrances that reappear 
that can in no way be connected with a group. Moments where we are 
really alone not only apparently, such remembrances would not be placed 

12 Ibid 4 p.4
13 Ibid 4 p.5
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within the thought of any body of individuals, and we would recall them by 
placing ourself within a viewpoint that could only be our own.  Even if this 
moments are very rear and exceptional, it means that collective memory 
cannot account for all our remembrances and alone cannot explain the 
evocation of any remembrances. The author then admits, that at the basis 
of every remembrance there is, the recollection of a purely individual 
conscious state that, in order to distinguish it from perceptions permeated 
by elements of social thought, could be called a “sensory intuition14.” 

Childhood remembrances

Childhood memories are difficult to define for the author. We recall barely 
nothing of early childhood because our impressions could not fasten onto 
any support so long as we were not yet a social being. The small examples 
that Halbwachs makes from Stendhal or even himself, about early childhood 
memories are not certain to be memories or later narrations from the 
parents that recall those events. Even if I think of my first memories, most of 
them are events where I hurt myself by falling or stumble somewhere and I 
still have scars on my face or knees, I could not really say if those are real 
memories or reconstructions from what my parents told me later on. 
One of the stories come from Benvenuto Cellini’s Autobiography, he is not 
certain that it is a remembrance but there are important elements to be 
taken in consideration.

“I was about three years old. My grandfather, Andrea Cellini, was still living 
and more. than a hundred years old. One day while the pipe for the sink 
was being changed, a giant scorpion crept out of it. Unseen by the others, 
he got to the ground and hid under a bench. I saw it, ran to it, and picked 
it up. It was so big that its tail stuck out from one side of my hand while its 
claws stuck out at the other. I ran joyfully, so I am told, to my grandfather 
saying “Look, grandfather, at my beautiful little crayfish.” He immediately 
recognized it as a scorpion and in his love for me, he almost died from 
fright. He begged me for it, with many caresses, but I held onto it all the more 
tightly, crying that I would not give it up to anyone. My father, who was 
in the house, came running at the outcry. Thunderstruck, he did not know 

14 Ibid 4 p.16
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how to take that venomous animal from me without its first killing me, when 
suddenly his eyes fell on a pair of scissors. Armed with them and coaxing 
me at the same time, he cut off the tail and the claws of the scorpion. Once 
the danger was over, he considered the episode a good omen. 
This episode involved he whole family. Even if we grant that the child recalls 
this event, the image is still situated within the framework of the family, 
because it was initially enacted there and has never left it 15.”

But what happens when the family is not present in the event, and they 
are not even aware of what happened? Charles Blondel writes a letter to 
Halbwachs giving his experience of an early childhood memory:

"I remember once, as a child, exploring an abandoned house and, in the 
middle of a dark room, suddenly falling up to my waist into a hole which 
had water at the bottom. I quite easily recognize when and where the 
thing occurred, but my knowing is totally subordinated in this case to my 
remembering.
We can understand that the remembrance occurs as an unlocalized image. 
He doesn’t recall it, therefore, by thinking first about the house, by placing 
himself in the viewpoint of the family living there. This is all the more true 
because, as Blondel says, he never told his parents about the incident nor 
has he thought about it since then. And he adds: 
In this instance, while I needed to reconstitute the environment of my 
remembrance, by no means needed to reconstitute the remembrance 
itself". In memories of this kind, it seems correct to say that we have a 
direct contact with the past which precedes and conditions the historical 
reconstruction."
These two narratives are very different. Cellini indicated time and place, and 
Blondel doesn’t really know how to contextualize the fact. More importantly 
Cellini is surrounded by his family and has a certain sense of safety, while 
Blondel not only is far from his family and his familiar environment but he 
is alone and afraid, and he has to act as an adult in order to get safe. So 
his memory belongs both to a child and an adult because the child was 
for the first time in an adult situation. Halbwachs affirms that Blondel was 
used to judge events by the standards that his parents had taught him, and 

15 B.Cellini p.43
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his surprise and fear were caused by his inability to relocate these new 
experiences in his little world. 

Space and Collective memory
The group in its spacial framework

Auguste Comte remarked that mental equilibrium was, first and foremost, 
due to the fact that the physical objects of our daily contact change little or 
not at all, providing us with an image of permanence and stability16. They 
give us a feeling of order and tranquility, like a silent and immobile society 
unconcerned with our own restlessness and changes of mood. So true is it 
that our habitual images of the external world are inseparable from our self 
that the breakdown is not limited to the mentally ill. We can also experience 
a feeling of uncertainty, as if we left behind our personality, when we move 
to new surroundings that are not familiar to us and we haven’t adapted to 
them yet. 
In the last chapter of his book Maurice Halbwachs, deepens the study 
of the relationship between people and objects or spaces. Why does a 
person become attached to objects?
Left aside the considerations about convenience and aesthetics, our 
physical environment bear our own imprint. Our home, with its specific 
furniture, arrangement and room decor, will recall us family. Our tastes in 
arrangement and objects will explain our attachment to specific social 
group. This everyday objects, circulate within the group, they are the 
measure of comparison, they show the fashion of the moment and recall 
older customs and social distinctions. In a vintage store, different ages and 
social classes come face to face in a whole new world of objects from 
this and that moment in time. Of course as soon as you see them, you try 
to contextualize them, or interpret their meaning as their style, the type of 
decor or arrangement as some kind of new language to be interpreted. If 
this objects grouped appropriately they will be the image of life common to 
many people. Even if these objects don’t speak, we can understand them 
because they are easily explained. 
On the other hand, the home of a family, imposes a comforting image of 
continuity of the family itself. It represents the routine of the everyday life. 

16 Ibid 4 p.160

Not only the group shapes the space, but it also adapts around its physical 
surroundings. If a group changes location, they will still be united because 
they have the image of their old home. 
Halbwachs adds: 
“The place a group occupies is not like a blackboard, where one may write 
and erase figures at will. No image of a blackboard can recall what was 
once written there. The board could not care less what has been written 
on it before, and new figures may be freely added. But place and group 
have each received the imprint of the other. Therefore every phase of 
the group can be translated into spatial terms, and its residence is but the 
juncture of all these terms. Each aspect, each detail, of this place has a 
meaning intelligent only to members of the group, for each portion of its 
space corresponds to various and different aspects of the structure and 
life of their society, at least of what is most stable in it17.” 
So, space and group have a unilateral relationship, they influence one 
each other. And if something extraordinary happens then neither the group 
neither the space will remain the same. 

Stones of the city

Strangely enough, if a major event happens in a nation, a national revolt for 
example, the citizens in the city will continue to read the newspaper, drink 
their coffee at their favorite café but all these troubles happen in a familiar 
setting that appears totally unaffected. Might it not be the contrast between 
the impassive stones and such disturbances that convinces people that, 
after all, nothing has been lost, for walls and homes remain standing? 
The inhabitants would pay disproportionate attention to what Halbwachs 
called the material aspect of the city18. The great majority may be more 
sensitive to a certain street being torn up, or a certain building or home 
being razed, than to the gravest national, political, or religious events. The 
passivity of these people make them be more attached to their own narrow 
circle than to what happens beyond its immediate horizon. The immobility 
of things gives them an idea of wellbeing. Same happens when in smaller 
groups disagreements, death or passion intervene. Under a big personal 

17 Ibid 4 p.163
18 Ibid 4 p.133
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shock, it’s quite comforting seeing life going on around us as nothing had 
happened. It is as society around us is formed of many particles that obey 
to the law of inert nature and even if their insensitivity may insult us it also 
calms and steadies us. 
The best way of understanding the influence the physical environment of 
the city exerts on groups that have slowly adapted to it is to observe smaller 
cities lying outside the mainstream of modern life where local traditions are 
more stable. Habits related to a specific physical setting resist the forces 
tending to change them. This resistance best indicates to what extent the 
collective memory of these groups is based on spatial images. Even if the 
group evolves rapidly the surroundings change appearance slowly. 
History indeed changes the city, new buildings come next to older and 
smaller ones, new roads, new city plans, but although older districts, 
encircled by newer and taller buildings, seem to perpetuate the life of 
former times, they convey only an image of decay, and were their former 
inhabitants to return, it is doubtful that they would even recognize them.
But even if stones are movable, relationships established between stones 
and men are not so easily altered. If we suppose to demolish these houses 
and streets, the stones and other materials will not object, but the groups 
will. What matters is the fact that the design made by the original people 
was embodied in a material structure. The force of local tradition comes 
forth from this physical object, which serves as its image. 

The implacement and displacement 

If the spacial framework of a group is partly demolished or if the group has 
to change location, it will indeed affect the personal habits, some may not 
find their picturesque bench in the park or favorite spot, but this individual 
sorrow will not affect the collectivity, for the collectivity will have the force 
of the tradition to reshape the space to its own habits. New second-hand 
shops will rise after some time or certain crafts or small businesses that are 
not so suited anymore to the modern city. Halbwachs affirms that for some 
of them to loose the walls, their location in the pocket of a certain street, or 
in the shadow of some wall or church, would be to lose the support of the 
tradition that recommends them and gives them their unique reason for 
existence. 
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simple image of this land as it appears to a stranger would not contain, 
but that are superimposed on it in the legal memory of the peasant group. 
These remembrances are connected with different parts of the land. They 
mutually reinforce one another because the parcels of land to which they 
relate are side by side. These remembrances are preserved in group 
thought because they are founded on the land, because the image of the 
land endures outside them and may be recaptured at any moment. 

Economic groups

For the economic exchanges it is different because we cannot see a 
worker’s labor or a doctor’s skills, they are not objects that occupy a 
definite space. Nevertheless, services are given to the citizens and tasks are 
executed and their value depends on the fact that they are executed in a 
specific office ore factory. Financial and banking activities are placed within 
a spacial framework and specifically in the institutions where we must go 
to sign papers or withdraw funds. We know just some of the activities that 
take place there but the notary public or mayor or union secretary are 
selected as examples because their memory has to explain all the other 
activities and connections between the occupations. They represent the 
focus of a memory that is itself collective and the fact that it is based on an 
image of a certain place proves that the same is true for all members. This 
is why we no more need to visit the country to know that a farm is both 
a place of habitation and work and we need to walk the streets of an 
ancient city and read signs saying “Tanners Street” or “Goldsmiths Street” to 
recall a time when occupations were grouped by location21. 
The small groups within the economic bound are based on a spatial 
framework. We know that the large cities may have a predominance of 
industry or varying grades of poverty and wealth and almost every part 
of the urban landscape bears the imprint of one social class or another. 

Religious groups 

Religions are spread in the world because ideas rooted the land because 
communities of believers distributed everywhere. Today we may visit 

21 Ibid 4 p144

Groups without an apparent spatial basis: legal, economic and religious.

So far Halbwachs considered groups that are united because they are 
together in the same area. A family is also a small society but living under 
the same roof or a mass of individuals living alongside one another. It goes 
without saying that this is not the only condition necessary for the existence 
of such groups, although it is an obvious and essential one. Other types 
of groups can arise in different conditions. Legal relationships are based 
on the individuals having the same rights. Economic groups are based on 
the position in production, types of remuneration and distribution of goods 
not on the space. The bond is even stronger with the religious groups. They 
establish invisible relationships between their members and emphasize the 
inner man19. Indeed they subdivide the latter according to rules that take 
no account of spatial configuration. Therefore; the fact that men live in the 
same place and remember its image never suffices for the discovery and 
recollection of the group to which they belong. 

Legal groups

While describing the legal groups, it appears to me how Halbwachs is a 
man of his time. He makes examples that may be today are more unusual 
considering our lifestyle. For the author it is more difficult to describe this 
groups if we have to avoid the spatial imagery. We can relate to the rights 
and obligations, but in former times the two were strictly connected, for a 
slave was bound to the soil, only by joining an urban community he could 
escape slavery20. In the Middle Ages knowing a man’s habitation meant for 
the others to know his legal status. According to Halbwachs law must in its 
applications disregard local circumstances. But collective thought is bound 
to these very circumstances and thus finds the law irrelevant. 
In the mind of a rural commissioner or village mayor, meadows, fields, 
woods, farms, homes, all evoke property rights, sales contracts, easements, 
mortgages, leases, a whole series of legal actions and situations that a 

19  Ibid 4 p.141
20 Ibid 4 p.145
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holyplaces in a disrespectful way only because we don’t know the meaning 
of a specific stone, engraving or symbol. Originally those places where full 
of religious meaning in every altar, state of pictures. As Halbwachs states: 
“We fashion a well-nigh inaccurate conception of the way their memory 
arranged remembrances of ceremonies and prayers, of all the actions and 
thoughts that make up the devout life, if we are ignorant of the fact that 
each found its place in a specific location22.” 

The insertion of collective memory into space

Every collective memory happens in a specific space, and while our 
impressions and associations are ephemeral and may leave nothing 
behind in our minds, we can recapture the past only by understanding our 
physical surroundings. We must focus on the space if we want a category 
of remembrances to reappear23. 
Halbwachs affirms that every group has its own space but it might be 
argued that this fact alone doesn’t explain how the image of a place 
conjures up thoughts about an activity of the group associated with that 
place. While each mental image has a framework we cannot give for 
granted the reverse; the framework doesn’t evoke the picture.
This objection would be valid if we take in consideration the space as a 
totality of colors and shapes; this is not how we perceive space. We would 
need to know how a genuinely isolated man from society would perceive 
space. Or we should take the point of view of a physicist or a painter that 
focuses on the shades of a river bank or a landscape. In any case it is 
very unnatural, remembrances of interest to other groups cannot find a 
place to be preserved in the space of the scientist or painter since they 
are constructed by the very elimination of all other spaces. “But this does 
not prove that these other spaces are less real than those of the scientist 
or painter24”. Various groups will perceive different remembrances from the 
same space. 

Religious groups

22 Ibid 4 p. 137
23 Ibid 4 p.146
24 Ibid 4 p 147
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Let’s take in consideration now the religious groups. They may recall certain 
remembrances on viewing specific locations, buildings or objects. The mere 
distinction between sacred and profane is realized materially in space. 
While entering the church the believer knows he will recover a mental state 
he experienced many times. The church is place where the community 
gathers in a spatial and mental unity, it keeps remembrances formed and 
maintained there through the ages. “For all saint is saintly” 25 the christian 
will evoke God in other ordinary spaces as well but the faithful experience  
need to congregate periodically in buildings consecrated to holiness, it’s 
the mental disposition common to the faithful when gathered in a place of 
worship that provides the most important basis and content of the religious 
collective memory. There is no doubt of its preservation at consecrated 
areas, for as soon as we return to such areas, we recover it. 
Even if the building remains closed and silent for some periods when the 
community gathers there is no reason that something has changed, the 
physical building of the church gives the guarantee for their faith, and a 
religious group more that any other the support of some objects, it must 
guarantee its equilibrium through physical things and in given areas of 
space.
The church is also the place that protects from the profane, its interior 
differers from any other collective space, its arrangement reflects devotional 
needs and is inspired by the traditions and thoughts of the religious group.
A church is like a book whose printed characters are understandable only 
to the very few. It demands of members a certain physical distribution and 
bodily posture as it deeply engraves in their minds images that become 
fixed and immutable as the rituals, prayers, and dogmas. Some areas 
may be separate from the rest. Finding images of God, apostles, and saints 
everywhere, surrounded by lights, ornaments, and ecclesiastical vestments, 
the faithful picture the sacred beings, heaven, and the transcendental truths 
of dogma in such a framework. 

That’s why the altars of the ancient Gods must be destroyed in order to 
obliterated from the memory of men, whereas each time a new church is 
raised, the religious group feels that it grows stronger and stronger. 
But every religion has a history. It usually comes from tradition from 

25 Ibid 4 p.140

far in the past in a specific location. In most cases we know about that 
place not because we visited it but just because it is possible to do so, 
it is guaranteed by testimony and witnesses. If we take for example the 
christian religion. The Crusaders, arriving in Jerusalem took possession of 
the holy places, they were not satisfied with the locations from the Bible, 
they also took the places that were chosen quite arbitrary, later on when 
the pilgrims started worship those spaces new traditions were born. Today 
it is difficult to distinguish those remembrances of places going back to the 
early centuries of the Christian era from everything the religious imagination 
has since added. Since places participate in the stability of material things 
themselves, some similar procedure is a primary condition of memory 
itself: the collective thought of the group of believers has the best chance 
of immobilizing itself and enduring when it concentrates on places, sealing 
itself within their confines and molding its character to theirs26. 

In conclusion, most groups engrave their form in some way upon the soil 
and retrieve their collective remembrances within the spatial framework 
thus defined. In other words, there are as many ways of representing space 
as there are groups.

This said about the studies on memory, I feel ready to dive into the 
mysterious world of poetry and arts. More importantly how memory and 
architecture are considered through the eyes of the poets and artists in 
time.

26 Ibid 4 p.148
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CHAPTER 3
Arts and Memory

“An exquisite pleasure had invaded my senses, but individual, detached, 
with no suggestion of its origin. And at once the vicissitudes of life had 
become indifferent to me, its disasters innocuous, its brevity illusory, this new 
sensation having had on me the effect which love has of filling me with a 
precious essence; or rather this essence was not in me, it was myself. [...]
And once I had recognized the taste of the crumb of madeleine soaked 
in her decoction of lime-flowers which my aunt used to give me (although 
I did not yet know and must long postpone the discovery of why this 
memory made me so happy) immediately the old grey house upon the 
street, where her room was, rose up like the scenery of a theatre to attach 
itself to the little pavilion, opening on to the garden, which had been built 
out behind it for my parents (the isolated panel which until that moment 
had been all that I could see); and with the house the town, from morning 
to night and in all weathers, the Square where I was sent before lunch on, 
the streets along which I used to run errands, the country roads we took 
when it was fine1. “   

The passage of Marcel Proust is the perfect definition of how I conceive the 
strength of memory. The madeleine can be a sound, a smell or a space, 
or also a building. It leads you a to a past time, happy moment of a strong 

1 M.Proust, p.80

memory related to that feeling.   
Although Marcel’s moment with the madeleine ultimately leads to the 
recapturing of memories of his childhood village of Combray, it is not an 
instantaneous process. Proust actually faces a struggle to make sense of 
his feelings at the moment of tasting the madeleine. Further tastings don’t 
work, at least not initially. “It is plain that the truth I am seeking lies not in the 
cup but in myself2.” The only way forward lies in deep, repeated plunges 
of introspection, after which, eventually, something starts to stir: “I can feel it 
mounting slowly; I can measure the resistance, I can hear the echo of great 
spaces traversed3.”  It is as though the gustatory memory needs to make 
contact with the visual one, and they take some time to meet. The struggle 
that Proust feels the first time he tries the madeleine in the tea, is what 
fascinates me the most, when you see a shape that is familiar and you 
struggle to contextualize it; when you finally find the original environment 
the ocean of memories and images in your head you can almost feel the 
atmosphere of the moment, like an imagery trip in time.
In this chapter I want to dive into the litterature and see other aspects of 
memory that cannot be shown by science or socialogy in particolar in 
relation to architecture. 
As an architect I believe in the memory of the images, in Chapter 1 we saw 
how etymologically ( see p.3) the word memory derives from latin “mindful” 
or “remembering” but the legend that I prefer the most comes from the 
greek root of the word memory- mneme, by the goddess Mnemosyne4. The 
myth wants Mnemosyne to be the Titan daughter of Uranus, she was also 
a goddess of time. She represented the wrote memorization required to 
preserve the stories of history and the sagas of myth before the introduction 
of writing. In this role she was the mother of the Muses who were originally 
patron goddesses of poets of the oral tradition. Memory was the mother of 
arts and poetry. Ancient poets used to invoke a muse to aid them in telling 
the story. I clearly remember the start of Iliad by Homer , he asks the muse 
to help him narrate of the rage of Achilles, the greatest Greek hero to fight 
in the Trojan War.

“Sing, O Muse!  in what ill-fated hour 

2 Ibid 1 p.80
3 Ibid 1 p.80
4 M. Gislon; R.Palazzi, p458
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Sprung the fierce strife, from what offended power
Latona’s son a dire contagion spread 5,[…]”

Homer asks memory to come and help him to narrate the story. This is how 
I understand memory a well, it must be a force that helps us to go forward 
with we already have in our mind, as a poet, artist or architect. 

Invisible cities 

The vision of Proust and Homer are very poetical, but there are also other 
aspects that are more problematic especially in the relation with architecture 
or space. The book “Invisible cities” by Italo Calvino is an example of a very 
colorful image of memory, that faces some risks as well. 
The book explores imagination and the imaginable through the descriptions 
of cities by an explorer, Marco Polo. The book is framed as a conversation 
between the aging and busy emperor Kublai Khan, who constantly has 
merchants coming to describe the state of his expanding and vast empire, 
and Polo. The majority of the book consists of brief prose poems describing 
55 fictitious cities, all of them with women names, that are narrated by 
Polo, many of which can be read as parables or meditations on culture, 
language, time, memory, death, or the general nature of human experience. 
Short dialogues between Khan and Polo are interspersed every five to ten 
cities discussing these topics. These interludes between the two characters 
are not less poetically constructed than the cities, and form a framing 
device that plays with the natural complexity of language and stories. In 
one key exchange late in the book, Khan prods Polo to tell him of the one 
city he has never mentioned directly, his hometown. Polo’s response: “Every 
time I describe a city, I am saying something about Venice6.”
Calvino blends real and imagined details into a concoction of seemingly 
irreverent tales. Invisible Cities is a travelogue to places that do not exist. It is 
a work that brushes aside conventions of form and narrative to ruminate 
on ideas of memory and place, touching on everything from trajectory of 

5 Homer, p 234
6 I. Calvino 2015, Introduction
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civilizations to the limits of communication. What makes these short stories 
transcend mere gimmickry is Calvino’s sheer writing prowess and scope 
of imagination. Revelling in wordplay and ambiguous meanings, each 
fantastical tale nevertheless contains some kernel of insight, demands to 
be mulled upon and relished, to be revisited again and again. I think I read 
this book a hundred times and not even once. Sometimes I just browse the 
book randomly looking for some insight and inspiration, every time that I 
read one of the tales I feel the need to draw what I’m reading in order to 
understand it better.
Calvino himself called the book, one last love poem to the cities7. Invisible 
cities are a dream that take birth from the Unlivable cities8. He makes a very 
structured division of modern cities in 11 categories: memory, signs, desire, 
subtle cities, exchanges, cities and the eyes,  names, cities and the dead, 
sky, continuous cities and hidden cities. For every category he narrates the 
story of five different cities. The cities of memory are also 5 but I am going 
to focus on the cities that show a different face of memory: Diomira, Zaira 
and Zora.

Zaira and Relationships

Marco Polo says it’s useless to describe all the marvelous features of this 
city, he would be able to describe how high are the bastions and how 
many steps make up the streets rising9, but it would have no point to know 
about them since the city doesn’t consist of this. It’s the relationship between 
measurements and of its space and the events of its past: the height of 
a lamppost and the distance from the ground of a hanged usurper’s 
swaying feet; the line strung from the lamppost to the railing opposite and 
the festoons that decorate the course of the queen’s nuptial procession; the 
height of that railing and the leap of the adulterer who climbed over it at 
dawn. Zaira is a big maze of shapes and stories from the past, it’s difficult to 
read the city. A description of Zaira as it is today should contain all of Zaira’s 
past. The city, however, does not tell its past, but contains it like the lines of a 
hand, written in the corners of the streets, the gratings of the windows, the 
banisters of the steps, the antennae of the lightning rods, the poles of the 

7 I. Calvino 1983, p.37-42
8 Ibid 7 
9 Ibid 6 p.10
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flags, every segment marked in turn with scratches, indentations, scrolls10.
In this city I found the concept of memory that interests me the most: the 
relationship between the parts of the city, the past and human activity. 
The past is hidden like the lines of the hand but it has its own signs in the 
structures of the city and its possible to read them only by knowing the 
past. Memory is important but it stays alive only if the stories continue to be 
told otherwise the layers are overlapped by something different.  Part of 
the memory are also the three old men seated on the dock mending nets 
and telling each other for the hundredth time the story of the gunboat of 
the usurper, who some say was the queen’s illegitimate son, abandoned in 
his swaddling clothes there on the dock11.

Zora and Freezed Memory

Zora is an unforgettable city for an unusual reason. Every visitor would 
remember everything, Zora has the quality of remaining in your memory 
point by point, in its succession of streets, of houses along the streets, though 
nothing in them possesses a special beauty or rarity. It is constructed in a 
very schematic way, like a pattern everything has its own place. It’s secret is 
how everything is organized in a musical score where not even a note can 
change spot or be altered.  
This city which cannot be expunged from the mind is like an armature, a 
honeycomb in whose cells each of us can place the things he wants to 
remember: names of famous men, virtues, numbers, vegetable and mineral 
classifications, dates of battles, constellations, parts of speech. It’s like a 
statue in marble of the image of the city, and everything stays the same, 
always.12 
The fate of this city is the most tragic of the, memory cities. Even if the traveler 
wanted to visit the city now it’s impossible. Forced to remain motionless 
and always the same, in order to be more easily remembered, Zora has 
languished, disintegrated, disappeared. The earth has forgotten her. 
I think this city is the example of what happens if we are too attached to 
the memory. If everything has to stay the same, then there is no space to 

10 Ibid 6 p.10
11 Ibid 6 p.10
12 Ibid 6 p.14
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change and therefore to grow and to become something else. 
Zora shows one of the risks of being too connected with the memory. This 
risk can be tied to architecture, arts or just everyday life choices.  
Hal Foster calls the phenomenon of frozen memory “the problem of the 
past seen as a picture13”: in the modern times, society has the inability to 
grasp the past except scenographically as a series of pictures or tableaux 
and project the future except in terms of entropy or apocalypse14.
Modern society tends to freeze the past and by putting pieces of art,objects 
or pictures in museums, that Foster defines as a rhetorical theatre of 
exclusive memory performed strictly for us, they occlude more than clarify 
historical practices. Moreover architecture is the most emblematic of periods 
of history visualized as a sequence of pictures or a series of monuments. 
Just like the painting by Thomas Cole the Architect’s Dream, that is more of 
a diagram of the dynastic or imperial model of history. It is a model in which 
the architectural- the monumental- stands in for the historical. This fetishism 
of the monument serves two purposes, to commemorate and disavow 
historical change. The main character the architect on a central stand gazes 
at a vanishing point having behind him a series of iconic architectures from 
the main historical cultures: from the pyramids to the greek and roman 
architectures. The figure of the architect can almost be compared to the 
Angelus Novus by Paul Klee and Walter Benjamin:
“A Klee painting named Angelus Novus shows an angel looking as though 
he is about to move away from something he is fixedly contemplating. His 
eyes are staring, his mouth is open, his wings are spread. This is how one 
pictures the angel of history. His face is turned toward the past. Where we 
perceive a chain of events, he sees one single catastrophe which keeps 
piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet. The angel 
would like to stay, awaken the dead, and make whole what has been 
smashed. But a storm is blowing from Paradise; it has got caught in his wings 
with such violence that the angel can no longer close them. The storm 
irresistibly propels him into the future to which his back is turned, while 
the pile of debris before him grows skyward. This storm is what we call 
progress.15”
Memory is about looking to the future with the eyes of the past. Hal Foster 

13 O.Bouman, p.159
14 Ibid 13 p.159
15 W.Benjamin, p.120
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raises an important problem and I think that it is easy to fall into the freezing 
of the past just like the city of Zora did but at the same time the solution 
to this would be knowing those images, what they stand for, it’s an old 
Freudian problem. In a early passage in The Interpretation of Dreams, Freud 
relates the dream to the rebus in order to suggest the folly of a pictorial 
reading opposed to a linguistic interpretation16. You cannot understand 
what happens in your dreams just by looking at the crazy images that 
come out of them. Foster is against the cult of monuments just for the sake 
of them I think that having the monuments sustained by the knowledge of 
the meaning, gives them a reason to exist.
Memory needs a meaning, on the other hand the meory model by Craik 
and Lockhart is based on the deepening of the meaning in order to endure 
in time (see p.17) 
We study history from a young age not just for the sake of knowing facts. 
During high school almost every begging of academic year there was some 
pupil asking why we study ancient or medieval history, facts and people 
that do not matter so much today, the answer that my history teachers 
usually gave made think a lot: only by knowing the reasons why certain 
tragedies happen we can avoid to make them happen again. 

Diomira and Nostalgia

Freezing memory has as a next consequence the nostalgia just like the next 
city from the invisible cities. Diomira is the city of sixty silver domes, bronze 
statues of all gods, streets paved with lead, a crystal theater, a golden cock 
that crows each morning on a tower. It has the scenario of a fairytale but 
as all the description of the cities by Calvino, after a powerful image of the 
city he describes a tragedy that occurs in the idyllic environment. All the 
beauties of the city seem already familiar to the visitor. who has seen them 
in other cities as well . 
Still this city has something special and the magic happens only when the 
human being comes in this scenario: “But the special quality of this city 
for the man who arrives there on a September evening, when the days 

16 Ibid 13 p.159
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are growing shorter and the multicolored lamps are lighted all at once 
at the doors of the food stalls and from a terrace a woman’s voice cries 
ooh!, is that he feels envy toward those who now believe they have once 
before lived an evening identical to this and who think they were happy, 
that time17.”Suddenly everything takes life, only architecture was a mere still 
nature. 
What makes Diomira fix in your memory was her beauty in September 
sunny days, when the darkness started to descend and the first multicolored 
lights illuminate the perfection of the shapes, in a game of reflexes. When 
the traveler hears the astonishment of a woman in front of the wonders  
of Diomira, a well-being sensation persuades him, recalling past moments 
of happiness. In this case memory is stimulated by the sensations of the 
visitor. Nostalgia is presented as part of the process of memory, but it’s a 
positive feeling in the eyes of the human. The real key of this city is not only 
the architecture but the contact between the traveler and the wonders of 
the city, that produce a nostalgia kind of memory. The poetical nostalgia 
in the eyes of Diomira’s visitor is a burning feeling, but nostalgia can also 
be a negative aspect for memory. Hal Foster expresses his opinion on 
this connecting to the picturized past, our tendancy to reduce the past 
(personal and collective) to so many tableaux for esethetic contemplation, 
which, take often the way of melancholy and nostalgia.
In conclusion, memory has to push us to the future like a living force. In this 
three chapters I had an overview of what is memory, how it works, and 
what risks you may take if you look too much to the past. Now it is time to 
make my own statement of what is memory.

17 Ibid 6 p.7
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CHAPTER 4
Memory maps

Conclusion

With the memory maps I introduce the building of interest in my anatomical 
model. The Cinema Palace in Maastricht, fascinated me since the first days 
here, when I have got lost in the small streets of the center to find the hidden 
wonders of the city. Every time I went in front of that building I imagined 
fantastic worlds inside, it was the testimony and theatre not only for the 
movies but also for lots of human tragedies and stories. From 1927, year of 
construction, that massive facade faced lots of changes in the city, in history 
and in itself of course. 
It was the communicative features of the facade that first made me think 
of how I perceived and imagined all the history behind the building and 
what precisely made me think and rebuilt a certain scenario around the 
Cinema Palace; in the end what and where is the memory of this building? 
After this research I feel like the real answer is very personal. The definition 
of collective memory of Maurice Halbwachs made it quite clear for me, the 
fact that we tend to create and be part of certain social groups makes us 
collect the aspects of certain periods as well, collective memory also helps 
to convey certain ideas in time and through generations. 
In order to come to a personal definition of memory, I started with the 
observation of the Cinema Palace, and I tried to put together all the 
associations, fantasies and memories that I had connected with that 
building. From October until December 2017, I went in front of the building 
several times a week and I took notes of things that I noticed for the first 
time, smells or general atmospheres around the building. This observation 
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process helped me to have a catalogue of images that I had associated 
mainly with the facade. The fact that I had some time to spend next to 
the building made me play with some elements that took me back to my 
childhood in Moldavia, or I thought of the years when I studied cinema in 
high school and everything that I knew about the first years of the cinema 
with Charlie Chaplin, the passage from silent to sound movies and the later 
years that took us to the blockbusters from today. On one hand, it was 
very interesting for me, as well, to explore and visualize, my own mind and 
images I had already there. On the other hand I needed a certain structure 
in order to give a shape to these images and narrate them.
First of all I needed to know what is memory and how does it work in our 
heads. Here is where the definition of Atkinson and Shiffrin (see page 14) 
helped me to understand that not only episodes from a long time ago are 
memories, but also associations and even the day-to-day observations 
where memories to become. More importantly the architectural elements 
that made me go back to a certain period or idea where index elements       

(see page 23) tht pushed me towards that episode. 
In this way I made my own definition of memory in connection with the 
Cinema Palace. I grouped my memories in three categories: childhood 
associations, cultural association, and first impressions. In order to narrate 
my stories I mapped the episodes within the facade of the building, as the 
facade was the first thing that attracted me, it had a strong language of the 
art-deco period and it was definitely the only part of the building I could 
freely make my observation on. 
Starting with the cultural associations from the facade. Everything I thought 
about was the general atmosphere around the building in the 20’s, the fact 
that I was outside made me contextualize the building in the beginning 
of the century. The structure is made in bricks because in the early 1900 
Maastricht had its industrial revolution. The main entrance has a very strong 
art-deco lettering title that awakens the imagery of the fashion of those 
days, of the design of everyday objects and art. Moreover the mapping 
was also a way to research more on what I already knew in order to be 
precise in my memories, in this way I had even more information about 
some facts. For example, I knew the general story of Singing in the Rain, 
was about the passage from the silent to sound movies, but by watching 
it again I noticed more details, and the movie is from 1952 but it is set in 
1927 when this change took place. Charlie Chaplin, not only is one of the 
main characters of that period but he also depicted in his movies the social 

Conclusion



Memory is the sum total of what we remember, and gives us the capability to learn and adapt from previous experiences as well as to build relationships. It is the ability to 
remember past experiences, and the power or process of recalling to mind previously learned facts, experiences, impressions, skills and habits. cinema palace is just an "index" 
shape  to what i already know about the building. a research within my knowlledge that is another name for the semantic memory.
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situation of the people and how modernization took place especially in 
the movie Modern Times. The life tone changed for everyone and the fact 
that Maastricht had a cinema in the 20s means that is was quite a rich city, 
and people had really free time to spend at the cinema, that the city had 
lightning in order for the citizens to feel safe to walk in the nighttime. All these 
thoughts where part of the first map.
The second map contains the associations with my childhood environment. 
The materiality, the weather and some habits are more close to my life in 
Moldavia then the big city life in Italy, so I had lots of index elements that 
took me back to my childhood. First of all the chimney made me think of 
the fireplace somewhere in the building, the chimneys had quite their own 
language in wintertime when I was a child, if the smoke went straight out 
of it, it meant the weather would have been very cold but with no rain or 
precipitations, on the contrary if the smoke was blown and messy then wind 
and precipitations had to be expected, thinking of the long winter days I 
thought of how we use to get warm, with the fireplace, my grandmother 
had to take the wood from outside and it took a lot to get the fire started. I 
dived into this scenario and took as many aspects as possible. 
The third category of memories takes in consideration the atmospherical 
notes, the first impressions, smells and all kind of small things that I noticed 
every time I made my observations. For instance the balcony on the facade 
made me think of a private room to watch the movie like the special stage 
for the important people in old theaters. It is the most realistic description 
of the building that opens up to the possible changes and material things 
that the building needs. If the spectator doesn't have cultural knowledge 
on the  building and the autobiographical episodes aren't recalled, then 
the building has  other means to stimulate our memory or imagination. It 
might have broken windows, or graffiti on the doors that let us think of what 
happened to the building to arrive to a certain status. 
Memory for me is the human ability to recall past episodes, out of personal 
experiences (based on the long-term/autobiographical memory)1 that are 
visible in my childhood maps; collective knowledge based on collective 
memory and semantic memory2, like in the cultural maps; and last the 
associations, based on the sensory memory and collective memory, visible 
in the first impression maps.
In this definition architecture might seem to have a passive role, but the  

1 See p. 32
2 See p. 27

individual is the object of the reaserch and it gave me guidelines on how to 
use architecture in order to influence memory and perception.
All the map memories made the index elements (see p.23) become the 
meaningful parts of my project. I have also translated this memories in a 
more technical language but more importantly I defined 9 elements that 
are the practical translation of vintage and memory: entrance, chimney, 
windows, balcony, bricks rhythm, everyday life objects, staircase, wall 
paintings and ceiling paintings. 
Looking at the maps I can notice at once the aspects that are important 
in the Madeleine effect3. The spectator is the protagonist, his experiences, 
knowledge and notations will change the perception. 
I take in consideration the phenomenological point of view on memory, I 
consider memory on the mean of my maps on the building of my interest. 
My method is definitely an ongoing definition or consideration of memory 
in architecture, and probably if I come back in a few years my maps and 
memories will be different also on the basis of my future experiences. 
As a conclusion I would like to draw to your attention that memory is very 
personal even in architecture, but nevertheless we are all part of the society, 
considering the idea of memory of Halbwachs, in a way or another we are 
part of a social group and we consider or perceive things just as someone 
else does as well, and we can have a  very personal insight on some 
elements but on the other hand we also have a point of view that comes 
from the social group we come from that can be connected with studies or 
family or personal interests. The spectator might have three reactions as I did 
in the maps. If the spectator has a background knowledge on the building, 
for example, he would imagine a scene that has more cultural aspects, on 
the other hand if the spectator comes in contact with a specific place for 
the first time then he would have more space for personal interpretation 
either autobiographical or first impression. On the contrary the building, is 
easily readable if it shows signs from the past, the decorations, the doors, 
the materials establish the language of the building through which it is 
possible to interpret it.  
As an architect, I believe, it is important how I make use of the memory in 
the space. The artists took in consideration in Chapter 3 have showed me 
that is important to look at the past just as it is important to look at the 
future, that memory needs to be the pace to the future.

3 M.Proust p.26

ConclusionConclusion
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cinema palace has multiple faces and aspects. every time i visit the building i see something different. different atmospheres, smells and images make me do different 
associations to what could happen to that part of the building. it was built in a certain way and now it develops with its own life into something with a new soul and aura.
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FEYA FOPPEN
Het geschreven woord:  
een wonderbaarlijke 
onvolmaaktheid.

The jury was taken with the extravagant ambition of this 

project: How to develop a universal (phonetic) system 

of writing? Inspired by Kurt Schwitters, Feya Foppen, a 

bachelor student at the Maastricht Academy for Media 

Design and Technology, researches communication as 

well as the specific historical development of writing 

and letters. She wonders if it would be possible to design 

a script that can be used for all spoken languages, 

and turns to phonetic systems to criticize the ways 

in which written language and scripts function today. 

Her new script - the quite beautiful Ursonate 2.0 - is 

thought as a translation device that can help mediate 

between different languages. By watching the mouth 

while speaking and recreating a 3D model of it, she 

designs a quite remarkable new script. This process 

is very methodically worked out and documented. Will 

it revolutionise the way we write? Probably not, but at 

least this utopian ambition is developed into a tempting 

concept. 

In the next pages, we present this thesis in its original 

form, as submitted by the student.

60

het gebruik
Een geschreven tekst wordt enkel duidelijk als er afspraken zijn over de 
leesrichting. Voor het Latijnse schrift hebben wij geleerd om van links naar recht 
te lezen. Dit is echter niet hetzelfde bij elke huidige schrijftaal. Verschillende talen 
hanteren verschillende leesrichtingen. Omdat dit nieuwe schrift zo universeel 
mogelijk is, is het van belang dat de lees- en schrijfrichting aangepast kan worden 

l / l

r / r

w / w

n / n

s / s

th / θ

m / m

r (Engels)

z / z

ng / ŋ

sj / ʃ

j / j

Figuur 7
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afbeelding 2
Candy Chang / Confessions / 2012 / P3 Studio, Las Vegas

Noten

3 Plato, Phaedrus, 274b-277a. Uit: Verzameld werk. (1999) 

 geheel herziene uitgave van de vertaling van Win de, X., 

 bewerkt door Ector, J. e.a.,

 Baarn, Nederland: Agora. pp. 2-5

4 McLuhan, M. (1967). The Medium is the Massage. 

 Londen, England: Penguin Books. pp. 44
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Introductie

‘Fümms bö wö tää zää Uu,

     pögiff, 

      kwii Ee.’
- Kurt Schwitters

7

inspiratie 
Twee jaar geleden raakte ik geïnspireerd door de Ursonate 1 van  
Kurt Schwitters. Dit gedicht is een compositie van opeenvolgende 
klanken die de luisteraar motiveert om een eigen verhaal te ontwikkelen 
uit de onbegrijpelijke klanken-waterval. In eerste instantie is het een 
absurde en lachwekkende voorstelling, maar de repetitieve aard van 
het gedicht laat de aanschouwer bijna achter in een meditatieve staat. 
Schwitters was een pionier van de Dada beweging, een stroming die 
tussen	1916	en	1922	floreerde	2. De Dadaïsten bagatelliseerden de 
nadruk die schilders traditioneel leggen op esthetiek, expressie en de 
onaantastbaarheid van het kunstwerk zelf. Het kinderlijke aspect van het 
Dadaïsme is iets wat me enorm aanspreekt. Het bewust onbegrijpelijk 
zijn om zo kritiek te leveren, in dit geval hoe kunst gezien werd door de 
samenleving, is iets waar ik erg gecharmeerd van ben. 
 Vanuit deze fascinatie heb ik een schrift ontwikkeld wat het gedicht 
van Schwitters ondersteund in zijn vorm. Het oorspronkelijk geschreven, 
dus niet voorgedragen, gedicht vindt zijn visuele vorm in het Latijnse 
schrift. Iets wat mij ongeschikt leek voor een kunstenaar die kritiek 
leverde op de toen huidige systemen. 
 Een nieuw schrift dat zich verhoudt tot de klanken binnen een 
gesproken en geschreven taal in plaats van de individuele letters was 
de uitkomst van dit project. Toen eenmaal het project gepresenteerd 
en beoordeeld was, ben ik achter gebleven met een gevoel van 
onbevredigdheid. Het project was naar mijn idee nog niet afgerond 
omdat er nog geen onderliggend doel gevonden was voor het schrift. 
Het was enkel gecreëerd om het gedicht van Schwitters te ondersteunen 
in zijn visuele vorm. Dit ongenoegen heeft geleid tot inspiratiebron voor 
mijn afstudeerproject. 

fascinatie
Acht jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om mezelf te laten opleiden 
tot	grafisch	ontwerper.	Door	deze	keuze	ben	ik	een	relatie	aangegaan	
met	taal	en	letters.	Een	combinatie	die	hand	in	hand	gaat.	Een	grafisch	
ontwerper is constant bezig met letters. Meestal letters uit de taal die 
de ontwerper ook spreekt. Naarmate de jaren vorderden ben ik steeds 
bewuster omgegaan met letters in hun visuele vorm. 
 Het wonderbaarlijke aan schrijven is dat elke mogelijke gedachte te 
vertalen is naar een reeks objecten die door de ontvanger en daarmee 
ook de lezer te begrijpen is, mits ze juist zijn vertaald. Ik heb me nooit 
afgevraagd waarom we schrijven, en waarom letters er zo uitzien als dat 
ze doen. Doordat we in ons onderwijssysteem op jonge leeftijd leren 
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lezen en schrijven bevragen we dit niet op latere leeftijd. Zo lijkt de spelling 
die gebruikt wordt om woorden te vormen volkomen logisch. Hierbij heb ik 
me op jongere leeftijd wederom nooit afgevraagd waarom we op deze manier 
schrijven. Dit heeft uiteraard te maken met hoe ons schriftsysteem werkt, 
en hoe het alfabet gebruikt wordt. Door deze fascinatie is mijn onderzoek 
begonnen naar de vorm van ons schrift. 

essentie
Vanaf het moment dat we geboren worden zijn we bezig met taal en het schrift. 
Het is een systeem dat we vrijwel niet bevragen omdat het een vast gegeven 
is in onze opvoeding. Uiteraard hebben we onze taal en schrift nodig om te 
communiceren met anderen. Maar je kunt je afvragen of de huidige vorm van 
ons schrift wel de meest optimale manier is. Dit onderzoek geeft antwoord op 
de vraag: 
 Wat is het meest optimale schriftsysteem binnen geschreven communicatie? 
Dit heb ik gedaan door het onderzoek op te delen in drie componenten.  
Het eerste deel is een bewustwording naar de wonderbaarlijkheid van het 
schrift. Het tweede deel levert kritiek op dit zelfde schrift. Het derde deel laat 
een alternatieve manier van geschreven communicatie zien. De uitkomst 
van dit theoretische en visuele onderzoek wordt vertaalt in een universeel 
fonetisch schrift dat toepasbaar is op elke menselijke spreektaal. 
 De essentie van dit project heeft enige tijd op zich laten wachten. Het was 
voor mij zaak om een maatschappelijke relevantie te vinden. De worsteling 
heeft vooral plaats gevonden rondom het feit dat ik geen antwoord kon 
geven op de vraag: ‘Waarom is dit nieuwe schrift relevant?’. Dit project is een 
bewustwording naar het schriftsysteem dat niet bevraagd wordt, omdat het 
onderdeel is geworden van onze algehele belevingswereld. Zodra een systeem 
de rol heeft aangenomen van realiteit is het geen gebruiksvoorwerp meer. Het 
zal zich niet meer laten lenen om te gebruiken maar enkel om te existeren en 
te vermommen als waarheid. In het geval van het schrift heeft dat te maken 
met de tijdspanne. Het schrift dat wij kennen wordt al eeuwenlang gebruikt. 
Uiteraard met hier en daar wat aanpassingen maar de basale vormen zijn 
hetzelfde gebleven. We zijn de ontworpen letters altijd blijven gebruiken 
zonder ons af te vragen of er geen geschikter schriftsysteem mogelijk is. De 
uitgewerkte visuele vorm van het algehele project is praktisch en invoerbaar. 
Of	het	efficiënt	en	een	reëel	streven	is,	is	betwistbaar.	Dit	is	ook	niet	waar	
mijn project om draait. Ik wil niet pretenderen dat mijn oplossing de beste is. 
Wel wil ik laten zien dat er een mogelijke andere toekomst zou zijn als we het 
huidige schriftsysteem zouden bevragen. 

9

Noten

1 Schwitters, K. (1932). Ursonate. 

 Hannover, Duitsland: Kurt Schwitters.

2 Farthing, S. (2011). Kunst In Het Juiste Perspectief. 

 Kerkdriel, Nederland: Librero. pp. 410-411
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1.1 
Hoe communiceren we?

11

Het uitvinden van het schrift en ons vermogen 

tot het gebruik is misschien wel een van de 

meest invloedrijke prestaties van de mensheid. 

Lezen en schrijven doen we de hele dag door. 

Het schrift is een onvermijdelijk systeem in 

ons mens-zijn en in onze samenleving. Door 

middel van het schrift kunnen wij elke denkbare 

boodschap overbrengen. Moge dit naar jezelf 

zijn, om iets te kunnen onthouden, of moge dit 

naar een ander zijn om ideeën te delen.
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inkomend
De kans is groot dat hetgeen wat je als eerste ziet zodra je wakker wordt de 
digitale tijd is. Waarschijnlijk op je mobiele telefoon, radiowekker of horloge. 
De getoonde cijfers geven ons de informatie die wij nodig hebben om de tijd 
te bevatten. Het verwerken van deze tekens doen we onbewust. Als het display 
van je horloge 06:30 aangeeft weet jij dat het half zeven is. De vormen die je 
hebt gezien betekenen op zichzelf heel veel en tegelijkertijd heel weinig. Alleen 
een context, in dit geval jouw ontwaken en de horloge, geven betekenis aan de 
symbolen. Deze symbolen vinden niet alleen hun vorm in cijfers maar ook in 
letters. We zijn gedurende de dag omringd door woorden en de daarbij behorende 
boodschap. In onze alledaagse bezigheden worden we continu geconfronteerd 
met het schrift. De krant staat er vol mee om nieuws over te brengen, 
reclameborden worden voorzien van tekst om ons koopgedrag aan te sturen en 
de verkeersborden op de weg laten ons weten aan welk snelheidslimiet we ons 
moeten houden. Onze belevingswereld wordt gedomineerd door letters om zo 
ons bestaan gestructureerd en begrijpelijk te houden. Het schrift is daardoor niet 
meer weg te denken uit onze samenleving. 

afbeelding 1
Banksy / What are you looking at / 2004 / Marble Arch, London
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Er zijn ook kunstenaars die het straatbeeld voorzien van schrift met 
de daarbij behorende kritiek. Het werk What Are You Looking At van 
Banksy afbeelding 1 is een duidelijke reactie op de tijd waarin we leven en 
we voortdurend in de gaten gehouden worden door bewakingscamera’s. 
Tekst is hier een uitermate effectieve manier om de boodschap over te 
brengen. Dit doordat de geschreven zin precies de visie van de kunstenaar 
verwoordt. De combinatie tussen het bestaande, in dit geval de camera, en 
de tekst zorgt voor een heldere boodschap die wellicht zonder schrift niet 
dezelfde impact gehad zou hebben.

uitgaand
Uiteraard wordt schrift niet enkel gebruikt om ons een boodschap te 
ontvangen. We kunnen ook de zender van een boodschap zijn door het 
schrift gebruiken om informatie over te brengen aan een ander. Wanneer 
is de laatste keer dat je iets geschreven hebt? Misschien is het wel een 
aantal minuten geleden toen je een Whatsappje gestuurd hebt naar een 
familielid of vriend. Of misschien is het wel een notitie in je agenda 
geweest om een afspraak vast te leggen. Het schrift dient in het laatste 
geval als ondersteuning van het geheugen. Zodra de woorden in je agenda 
opgeschreven staan, kan je het uit je hoofd zetten. Je hoeft de afspraak zelf 
niet meer te onthouden, enkel de handeling om te kijken in je agenda. De 
toekomstige afspraak is geen gedachte meer die zich in het hoofd bevindt 
maar een manier om een gedachte te kunnen onthouden. Socrates was zich 
hier ook al bewust van 3. Dit wordt duidelijk in zijn dialoog met Phaedrus 
over de Egyptische god Theuth, de uitvinder van het schrift. Theuth ging 
op bezoek bij de koning om zijn nieuwe uitvinding voor te leggen. 
 Hij zei: 
  ‘Hier, sire, hebben we een leervak dat de Egyptenaren verstandiger zal
  maken en dat hun geheugen zal verbeteren: mijn uitvinding is een 
  toverdrank voor geheugen en verstand.’ 
 Waarop de koning antwoordde: 
  ‘Uw uitvinding zal in de ziel van hen die haar leren, vergetelheid doen  
  ontstaan, doordat ze hun geheugen niet meer zullen oefenen. Door hun  
  vertrouwen in het schrift, zullen ze immers het middel om zich iets te  
  herinneren buiten zichzelf gaan zoeken, in vreemde lettertekens, 
  in plaats van in zichzelf door zelf hun geheugen te gebruiken.’ 
 
 Hierin wordt duidelijk dat Socrates zich bewust is van de keerzijde van 
het schrift. Het is inderdaad een geschikt middel om dingen te onthouden 
en kennis op te doen maar tegelijkertijd limiteren we onze hersens door ze 
lui te maken. 
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converserend
Letters worden niet alleen gebruikt om informatie op te nemen of door 
geheugenis te creëren. Door woorden op een bepaalde manier te componeren 
kan ook een reactie uitgelokt worden. Het converseren via schrift is iets dat we 
veel doen. Brieven schrijven, e-mails versturen en WhatsAppen zijn voorbeelden 
van hoe schrift een dialoog teweeg kan brengen. Een bericht sturen naar iemand 
met daarin de simpele vraag: Hoe gaat het?,  impliceert dat de zender een reactie 
verwacht. Hierin is het vraagteken een van de belangrijkste bouwstenen van 
de zin. Een vraagteken is niet de enige manier om een reactie uit te lokken. 
Het werk Confessions van Candy Chang uit 2012 afbeelding 2  vraagt ook om een 
reactie, maar in dit geval zonder het eerder genoemde symbool. Met dit werk 
vraagt ze, in gebiedende wijs, de bezoeker om een bekentenis op te schrijven. 
Op de gordijnen van de als stemhokjes uitziende kamers staat vermeld: Write 
a confession. Zoals de voorgenoemde opdracht al aangeeft is er in deze hokjes 
de mogelijkheid om een tekst op te schrijven. Al deze bekentenissen worden 
verzameld en vervolgens opgehangen aan een muur waar de bezoekers ze weer 
kunnen lezen. De participatie aan deze geschreven dialoog vormt een cruciaal 
component van het werk. De opgave die Chang haar bezoekers oplegt zal 
beduidend ingewikkelder worden zodra iemand het hokje betreedt die niet zou 
kunnen schrijven. Uiteraard is schrift niet de enige manier om een boodschap 
over te brengen maar door het medium dat de kunstenares haar participanten 
voorschotelt kan het eigenlijk alleen gebruikt worden door iemand die zijn of 
haar gedachtes en memoires kan omzetten naar schrift.  

 
 Om onze gedachten op het spreekwoordelijke papier te zetten hebben we 
een systeem nodig. De woorden die je op dit moment leest zijn geschreven in 
het Latijns alfabet. Dit alfabet is een allesomvattend constructie van vormen 
en regels. We gebruiken 26 lettervormen om elke mogelijke boodschap over 
te brengen. Dit beaamt Marshall McLuhan in Medium is the Massage 4 door 
aan te geven dat het alfabet een constructie is van gefragmenteerde stukjes 
en onderdelen die op zichzelf geen enkele semantische waarde hebben en aan 
elkaar geregen dienen te worden in een voorgeschreven volgorde. Dit door 
de mens uitgevonden systeem leren we vanaf het moment dat we ons bewust 
worden van taal, in zijn ongeschreven maar ook zeker in zijn geschreven vorm.

15

afbeelding 2
Candy Chang / Confessions / 2012 / P3 Studio, Las Vegas

Noten

3 Plato, Phaedrus, 274b-277a. Uit: Verzameld werk. (1999) 

 geheel herziene uitgave van de vertaling van Win de, X., 

 bewerkt door Ector, J. e.a.,

 Baarn, Nederland: Agora. pp. 2-5

4 McLuhan, M. (1967). The Medium is the Massage. 

 Londen, England: Penguin Books. pp. 44
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1.2
Hoe wordt een taal 

aangeleerd?

17

Misschien ervaar je het als compleet logisch dat 

deze geschreven woorden begrijpelijk zijn bij 

jou als ontvanger. De reden dat deze woorden 

begrepen worden door jou heeft te maken met  

het feit dat wij letterlijk dezelfde taal spreken.  

De woorden die je hier leest zijn alleen te 

begrijpen doordat jij en ik de Nederlandse taal 

beheersen. Deze geschreven letters vormen 

(hopelijk) een samenhangend verhaal wat jij 

moeiteloos kunt volgen. Voor ervaren lezers 

vergt een tekst zoals deze weinig tot geen 

moeite. Het koppelen van klanken uit onze 

spreektaal aan de bijbehorende vormen is 

een vrijwel automatisch proces. Wij zien een 

reeks aan vormen en weten onmiddellijk hoe 

we deze moeten omzetten naar spraak. Dit is 

een vaardigheid die niet zomaar uit de lucht is 

komen vallen.
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het begin
Leren lezen en schrijven is een vast gegeven in onze opvoeding. We hebben op 
jonge leeftijd geleerd om een taal te begrijpen en spreken. Daarnaast hebben 
wij geleerd om deze taal om te zetten naar visuele vormen: het schrift. Op deze 
manier hebben we een nieuwe vorm van communiceren aangenomen. Het 
leren van het schrift, als kind, is logischerwijs niet van de ene op de andere dag 
gegaan. We hebben ons best moeten doen met leesplankjes waar aap, noot en 
Mies ons bij geholpen hebben. Misschien kan je je niet precies meer herinneren 
hoe en wanneer je hebt leren lezen en schrijven maar het zal waarschijnlijk zo 
rond	je	derde	levensjaar	begonnen	zijn.	Leren	lezen	is	een	significant	grote	stap	
in een mensenlijk leven. Rita Kohnstamm 5 zei hierover het volgende: 
   ’Een kind dat kan lezen, kan op eigen gelegenheid gaan deelnemen aan 
  de cultuur van het geschreven woord, met alle positieve en negatieve 
  aspecten daarvan.’ 
Het leren lezen en schrijven is niet enkel een handige vaardigheid, het is 
een middel om een hogere staat van bewustzijn te creëren. Lezen betekent 
informatie vergaren en verspreiden. Met inderdaad alle gevolgen van dien. Het 
schrift wordt niet enkel gebruikt om waarheden een belichaming te bieden. 
Leugens of theorieën waar onenigheid over is ontstaan, worden ook op papier 
gezet. Als ouder van een kind is het logisch dat je hen wilt beschermen voor 
onjuistheden. Zodra een kind een vorm van autonomie heeft ontwikkeld, door 
het leren van lezen, kan het blootgesteld aan worden aan een groot scala aan 
meningen waar je het wellicht niet mee eens bent.

lettervormen leren
Het lezen en begrijpen van een taal is een complexe vaardigheid waar we, naar 
mijn idee, niet vaak genoeg stil bij staan. Via onderstaande opdracht wil ik 
laten ervaren hoe het is om opnieuw te leren lezen. Hieronder  zie je een reeks 
afbeeldingen figuur	1 met daaronder een aantal “nieuwe” lettervormen. Elke vorm 
representeert een letter zoals je die al kent.

figuur 1
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 Als je de hiervoor getoonde vormen kunt begrijpen dan zou je 
onderstaande afbeeldingen figuur	2 kunnen voorzien van de desbetreffende 
“letters”. De vormen die aan de rechterzijde van de afbeeldingen staan zijn 
alle letters die nodig zijn om de drie woorden te maken. 
 

Uiteraard is deze opdracht een basaal voorbeeld. Een taal werkelijk leren 
schrijven vergt zeker meer inspanning dan bovenstaande oefening. 
Het laat je hopelijk wel inzien dat lezen en schrijven niet voor de hand 
liggend is en dat het echt aangeleerd dient te worden. Als je eenmaal 
hebt   leren lezen en schrijven wordt je gedachteproces ook anders.
Als je denkt aan een tafel, dan verschijnt er hoogstwaarschijnlijk een 
afbeelding van een tafel in je hoofd. Dit omdat een tafel een tastbaar 
object is. Denk nu bijvoorbeeld eens aan het woord ideologisch, dit is een 
ontastbaar iets. Zodra een woord geen tastbare equivalent heeft zie je het 
geschreven woord verschijnen. Denken, spreken, lezen en schrijven zijn 
zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat we bijna niet kunnen bevatten 
hoe het is om niet te kunnen lezen. 

een andere taal
We worden echter met de neus op de feiten gedrukt zodra we een 
tekst moeten lezen in een spreektaal die wij niet beheersen. Dit is een 
uitermate frustrerende bezigheid. Alle visuele vormen waaruit de tekst 
is opgebouwd verliezen dan compleet hun betekenis. Misschien haal je 
er nog wel een aantal woorden uit maar de gehele context begrijpen zal 
waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Het wordt nog ingewikkelder als de 
tekst is geschreven in een schrift dat je totaal niet beheerst. Probeer maar 
eens een tekst te lezen in het Arabische schrift als je dit niet beheerst. 
Buiten dat het een totaal ander systeem is dan ons Latijnse schrift, geven 
de vormen ook geen enkele betekenis aan de inhoud zodra je niet bekend 
met de betekenis van visuele tekens. De geschreven tekst vervormt dan 
automatisch van een inhoudelijk stuk naar een visuele compositie. 

figuur 2
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 Wij, als normaal geletterden, dienen ongeveer 50 alfabetische tekens te 
herkennen en te kunnen schrijven uit ons Latijns schrift. Daarbij zijn er nog 
andere tekens, cijfers en semantische symbolen waarvan wij de betekenis 
kunnen begrijpen. Tekens zoals €, &, $ en + symboliseren een heel woord. Deze 
tekens worden ook wel logogrammen genoemd. Er zijn ook schriften die enkel 
gebruik maken van logogrammen. Het Chinese schrift behoort tot het zogeheten 
logografisch	schrift.	Deze	manier	van	schrijven	gaat	ervan	uit	dat	er	voor	elk	
individueel woord een teken is ontwikkeld. Door deze schrijfwijze dient de mens 
veel meer tekens te onthouden dan de Latijnse tegenhanger. Japanners dienen 
zo ongeveer 2000 symbolen te kennen. Van hoog opgeleide Japanners wordt 
verwacht dat ze ruim 5000 symbolen kunnen herkennen. En door technologische 
ontwikkeling komen daar ook veel nieuwe tekens bij. Toen de telefonie werd 
uitgevonden heeft de Chinese taal deze twee tekens aan elkaar gekoppeld 
om zo een nieuw woord te creëren: 电 & 话. Het eerste symbool (电) betekent 
elektriciteit en het tweede symbool (话) betekent tekst. Samen vormen deze 
tekens dus het woord telefoon. 

 We mogen dankbaar zijn dat we, op welk punt in ons leven dan ook, hebben 
leren lezen en schrijven. Het zal ons niet altijd even gemakkelijk zijn afgegaan. 
Door deze vaardigheden kunnen we op een hele andere manier nadenken en 
met anderen communiceren. In tegenstelling tot schriftloze culturen waar alle 
informatie overdracht via het gesproken woord geschiedt. Het is niet alleen 
een vaardigheid die je hebt vergaard maar ook dagelijks inzetbaar is op een 
ongekende hoeveelheid manieren binnen verschillende media. 

21

Noten

5 Kohnstamm, R. (2009), Kleine ontwikkelingspsychologie deel 2: 

 de schoolleeftijd. 

 Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum. pp. 17
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1.3
Waarvoor dient schrift?

23

Hiervoor heb ik het nog niet gehad over de 

boodschap binnen een tekst. De aaneen-

schakeling van lettervormen op het papier 

brengen uiteraard een boodschap met zich 

mee. Elk onderwerp kan worden verwoord 

middels een tekst. Geschiedenis, feiten, 

fictie,	meningen	en	geloofsovertuigingen	

zijn allemaal voorbeelden van wat er middels 

een tekst overgedragen kan worden aan 

anderen. Doordat de tekst geschreven is en 

niet enkel gesproken overgedragen hoeft te 

worden kunnen we altijd, op elk moment, 

de tekst als naslagwerk gebruiken. Zo zal de 

fysieke inhoud onveranderd blijven. Echter, de 

interpretatie van de lezer kan de boodschap 

wel doen veranderen.



24

geschiedenis schrijven
Heb je je wel eens afgevraagd of de lesboeken die je voorgeschoteld kreeg 
op school wel de absolute waarheid bevatten? Het gedrukte woord heeft een 
betrouwbaar imago. De statige zwarte letters op het witte papier zien eruit 
alsof ze een objectieve kijk hebben op de geschiedenis. Het zijn tenslotte 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Dit weten we omdat ze ooit door 
iemand zijn opgeschreven. ‘Geschiedenis schrijven’ is een uitdrukking die 
iedereen wel kent. Historische gebeurtenissen werden tot voor kort enkel 
overgedragen via het schrift. Maar hoe weten of die geschreven informatie ook 
daadwerkelijk de waar-gebeurde situaties beschrijven? 
  ‘History is written by the victors.’ 
 opperde Winston Churchill 6. Ik denk niet dat we dit in de meeste letterlijke 
zin moeten opvatten, maar overwinningen kunnen wel dienen als een vorm van 
propaganda. Door de feiten van overwinningen op te schrijven en nederlagen 
achterwege te laten kunnen volgende generaties een denkpatroon opgelegd 
worden	waar,	in	dit	geval,	de	winnaar	profijt	van	heeft.	Op	deze	manier	worden	
mensen gevoed met de gedachte van triomfantelijkheid, terwijl dit misschien 
wel misplaatst is. Zo zijn geschiedenisboeken een perfecte manier om een 
gecensureerde versie van geschiedenis over te brengen. Zo wordt er in het 
Westen hoogstwaarschijnlijk minder diep ingegaan op het slavernij verleden dan 
in andere delen van de wereld. Deze vorm van censuur zorgt voor een vertekend 
beeld van de geschiedenis. De uitvinding van het schrift heeft er dus voor 
gezorgd dat wij weten wat de generaties voor ons hebben bereikt. 
 Als alle historische gebeurtenissen via spraak overgebracht zou moeten 
worden, dan zou waarschijnlijk de geschiedenis tegen deze tijd ontzettend 
vertekend zijn. Naarmate een gesproken verhaal steeds vaker verteld wordt, 
wordt het afgevlakt en vervormd. Er zouden steeds kleine beetjes informatie 
achterwege gelaten worden, en kleine details zouden vervormd worden.  
Ik denk dat het veilig is om te stellen dat geschiedenis niet zou bestaan zonder 
het schrift. 

interpretatie
Ook complete levensstijlen worden gevolgd middels het schrift. Verschillende 
religies zien heilige geschriften als basis van de desbetreffende religie.  
De Thora, Koran en bijbel zijn voorbeelden van deze geschriften. Ze liggen ter 
grondslag aan de religie. Het woord thora zorgt alleen al voor enige verwarring. 
Zo betekent het Hebreeuwse woord leer, instructie, onderwijs of wet. In al deze 
woorden zit toch een behoorlijk verschil. Dit verschil laat ook zien dat zodra 
geschriften vertaald en geïnterpreteerd worden er meerdere betekenissen 
aan gegeven kunnen worden. Zo zijn er talloze geschillen ontstaan over de 
daadwerkelijke betekenis van deze geschriften. Deze teksten kunnen tussen 

25

meerdere personen voor fundamentele verschillen zorgen, enkel omdat 
de vormen die op het papier staan op een andere manier verwerkt worden 
door de lezer. 
 Het is belangrijk om te beseffen dat schrift niet een absoluut gegeven is. 
Het is een wisselwerking tussen de schrijver en de lezer. Het is naïef om 
aan te nemen dat zodra een tekst geschreven is, het alleen de gewenste 
betekenis van de schrijver zal representeren. De echte wonderbaarlijkheid 
ontstaat pas zodra de woorden gelezen worden door een ander. De 
schrijver kan trachten invloed uit te oefenen op de lezer. Verleidende 
reclameteksten zijn hier een voorbeeld van. De schrijver probeert de lezer 
over te halen om bijvoorbeeld producten aan te schaffen. Echter, is het 
niet mogelijk om met complete zekerheid te zeggen of dit daadwerkelijk 
het gewenste doel geeft. Zodra de woorden tastbaarheid gevonden hebben 
op het papier is het op enige manier gedistantieerd van de schrijver.  
Het is op dat moment aan de lezer om een mening of een actie te koppelen 
aan de tekst. Door informatie over te brengen via spraak is die misplaatste 
interpretatie een minder groot gevaar. Door het gebruik van intonatie  
en non-verbale communicatie, oftewel lichaamstaal, kun je de gesproken 
boodschap kracht bijstaan. Zodra de mimiek die gebruikt wordt tijdens  
het spreken gereduceerd dient te worden naar enkel schrift, bestaat er  
de mogelijkheid dat de boodschap verkeerd ontvangen wordt. Het duidelijk 
overbrengen van een boodschap via schrift vergt nou eenmaal veel  
meer tijd omdat de genuanceerde manier van lichaamstaal hierbij geen  
rol speelt. 

getallen schrijven
Tot nu toe heb ik vooral geschreven over letters. Deze letters vormen 
woorden, de woorden vormen zinnen en de zinnen vormen een lopende 
tekst. Maar schrijven heeft niet enkel met letters te maken. Toen we 
hebben leren schrijven zijn we ook begonnen met leren rekenen. Deze 
twee principes hebben veel met elkaar te maken. 1, 2 en 3 of ook wel: één, 
twee en drie. Cijfers zijn symbolen voor woorden die een hoeveelheid 
kunnen aangeven. 
 Niet alleen hoeveelheden kunnen op deze manier symbolisch 
weergegeven worden maar ook eenheden zoals lengte, snelheid en gewicht. 
De symbolische weergave voor deze eenheden zijn dan bijvoorbeeld: cm, 
km/u en mg. Deze hoeveelheden in combinatie met de eenheden zorgen 
ervoor dat de wetenschap op een schematische manier weer gegeven kan 
worden. E = mc2 is een beroemde formule waarvan de kans groot is dat je 
hem minstens een keer in je leven bent tegengekomen. Deze formule kan 
heel precies vertellen wat met enkel geschreven woorden onbegonnen 



26

werk is. Het zou vele zinnen benutten om enigszins duidelijk te maken wat 
deze formule betekent. Door symbolen, cijfers en formules te gebruiken kunnen 
gedachteprocessen inzichtelijk gemaakt worden. De boodschap kan via deze 
wijze op een gereduceerde en duidelijke manier weergegeven worden. 
 Formules zijn in dit opzicht niet gelijk aan woorden. Een woord kan voor 
iedereen een andere betekenis hebben. Zoals bijvoorbeeld het woord tafel.  
Ik kan nu niet weten hoe deze tafel er precies in jouw hoofd uitziet. Is de tafel 
laag? Is de tafel van hout? Hoeveel poten heeft de tafel? Bij cijfers en formules is 
dit niet het geval. Een 3 is altijd een 3 en dit zal niet interpreteerbaar zijn. Zodra 
de	cijfers	binnen	een	formule	gedefinieerd	zijn,	is	het	compleet	duidelijk	wat	
er bedoeld wordt. De kans is groot dat als wetenschappers niet de mogelijkheid 
hebben om hun gedachten via cijfers op te schrijven, technologische 
uitvindingen en ontwikkelingen nooit zouden hebben plaatsgevonden.  
De televisie in de woonkamer heb je dus in feite te danken aan het schrift. 

 Als het schrift nooit uitgevonden zou zijn, zouden talloze gebeurtenissen  
in de vergetelheid raken of vervormd worden door mondelinge overdracht.  
De huidige samenleving zoals we die nu kennen zou niet hetzelfde zijn zonder 
het schrift. Technologische uitvindingen zouden niet gedaan zijn als het schrift 
niet gebruikt zou worden. De uitvinding van het schrift heeft er mede voor 
gezorgd dat we nu op deze manier leven. Het is schrift is niet weg te denken uit 
de geschiedenis, omdat de verhalen dan enkel legendes zouden zijn in plaats 
van historische gebeurtenissen. Ons alfabet is een systeem dat veel gebruikt 
wordt. Het is inzetbaar om het gesproken woord te transformeren in geschreven 
vormen die een groter publiek kunnen bereiken.
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Noten

6 toegeschreven aan Winston Churchill, maar van onbekende oorsprong.
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2.1
Waarom ziet 

ons schrift er zo uit?

29

Als jij deze deze woorden kunt lezen 

en begrijpen dan betekent het dat je de 

Nederlandse taal spreekt en het Latijns 

alfabet kent. Dit alfabet is het meest gebruikte 

schrijfsysteem op de wereld 7. De oorsprong 

van het schrift tot de dag van vandaag niet 

geheel vastgesteld. Er worden nog steeds 

vondsten gedaan die een bijdrage leveren aan 

de puzzel die ten grondslag ligt aan het schrift. 

In dit hoofdstuk wordt niet de gehele, tot nu 

toe bekende, geschiedenis van het schrift 

uitgelegd. Het zou een volledige bibliotheek 

vullen om alle schriften en de daarbijbehorende 

geschiedenis te verduidelijken. Dit hoofdstuk 

zal een bescheiden verduidelijking bieden 

omtrent de geschiedenis van het schrift.
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de verschillende schriften
De ontwikkeling van het schrift kan onderverdeeld worden in vijf stadia: het 
beeldverhaal, beeldschrift, woordschrift, syllabeschrift en alfabetisch schrift 8. 
 Het beeldverhaal is te vergelijken met een stripverhaal. Weliswaar dan 
zonder tekst. Door middel van pictogrammen was het mogelijk informatie over 
te dragen door middel van een algehele compositie. Door middel van de hele 
afbeelding, met al zijn losse componenten, kon men een situatie uitbeelden die 
anders alleen te vangen zou zijn in een hele zin. 
 Het beeldschrift is een verder ontwikkeld beeldverhaal. Dit schrift gebruikt 
logogrammen om informatie te delen met anderen. Elk logogram representeert 
een woord binnen de zin. Hier is dus de volgorde van schrijven van essentieel 
belang om zo de boodschap op de juiste manier over te brengen. Het Chinese 
schrift is een voorbeeld van een beeldschrift. De logogrammen in het Chinese 
schrift zijn toepasbaar op al de verschillende Chinese talen die via spraak niet 
met elkaar overeenkomen. Via een beeldschrift is het dus wel mogelijk om 
schriftelijk te communiceren binnen verschillende talen. 
 Het woordschrift komt al dicht bij het alfabet dat wij gebruiken. Er zijn echter 
nog geen letters in dit schrift te vinden. Het woord bij kan in de Nederlandse 
taal verschillende betekenissen hebben. Zo is het een dier en een voorzetsel. 
De zinnen ‘de bij vliegt’ en ‘water bij de wijn’ bezitten beide dit woord. In het 
woordschrift zou voor deze woorden hetzelfde teken gebruikt worden. Bij dit 
schrift wordt dus de visuele representatie gescheiden van het woord. 
 Het syllabeschrift gebruikt logischerwijs syllaben. Binnen dit schrift zijn  
alle woorden opgebroken in lettergrepen. Dit schrift bevat minder symbolen 
dan een woordschrift omdat er altijd meer woorden zijn dan verschillende 
lettergrepen. 
 Vanuit het syllabeschrift is het alfabetische schrift ontstaan. Het schrift 
waarin deze tekst geschreven is. In dit schrift wordt elke iedere klinker en 
medeklinker geschreven in een eigen en uniek symbool. Doordat alle woorden 
niet meer dan 26 letters kunnen bevatten hoeven de schrijvers en lezers van dit 
schrift maar een klein aantal symbolen te kennen om het te bewerkstelligen. 

pictogrammen
We kennen allemaal de grottekeningen van de holbewoners. Deze grottekeningen 
verbeeldde mensen, dieren en andere objecten die in die tijd te zien waren 
met het oog. Het begon allemaal met visuele representaties van tastbare 
objecten.	Zoals	al	eerder	uitgelegd	is,	is	een	schrift	een	systeem	van	grafische	
symbolen dat kan worden gebruikt om elke mogelijke gedachte over te dragen9. 
De	grottekeningen	kunnen	niet	geclassificeerd	worden	als	schrift	omdat	het	
niet geheel mogelijk is om via pictogrammen exact duidelijk te maken wat de 
“schrijver” bedoelt. Uiteraard is het mogelijk om basale informatie op die manier 
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over te brengen. Maar zodra een afbeelding van een os niet voorzien wordt 
van verdere context kan er niet begrepen worden wat er met de afbeelding 
bedoeld wordt. Het kan zijn dat er bedoeld wordt: 
 ‘ik heb een os’, ‘ik wil een os’ of ‘ik heb een os gezien’. 
Er zijn uiteraard nog meerdere volledige zinnen te bedenken rondom een 
afbeelding van een os. Deze manier van informatieoverdracht middels 
pictogrammen wordt gezien als een proto-schrift. 
 Pictogrammen zijn uiteraard geen letters. In onze huidige manier van 
communiceren maken we nog steeds gebruik van pictogrammen om een 
boodschap over te brengen. Verkeersborden vertellen bijvoorbeeld aan 
welke regels wij ons dienen te houden. We weten wat de verkeersborden 
betekenen. Maar het is niet duidelijk wat er op detailniveau precies gezegd 
wordt. Zo kan onderstaand bord afbeelding 3 omgezet worden naar meerdere 
volledige	zinnen.	De	officiële	betekenis	van	dit	verkeersbord	luidt:	Gebod 
voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft 
10. Het bord zou niet van betekenis veranderen als de uitleg ‘alle bestuurders 
dienen aan de zijde die de pijl aangeeft voorbij te gaan’ zou zijn. 
 Kortom met pictogrammen is er ruimte voor interpretatie. Weliswaar 
is bovenstaand voorbeeld een genuanceerde vorm van interpretatie maar 
het is dus niet mogelijk om via pictogrammen woord voor woord duidelijk 
te maken wat er bedoeld wordt. Dit verlangen naar verduidelijking 
binnen het proto-schrift is de oorzaak van het huidige schrift volgens 
onderzoekers. De mensheid ontwikkelde zich en daar hoorde ook een 
schrijfwijze bij die meer toereikend was dan enkel pictogrammen.

afbeelding 3
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de ontwikkeling van letters
Er zijn 26 letters die ons alfabet maken tot wat het is. Het is onduidelijk wie 
de klanken uit de taal heeft omgezet naar letters 11. Ook is het niet vastgesteld 
wanneer dit precies gebeurd is. Helaas was de informatieoverdracht duizenden 
jaren geleden behoorlijk anders. Verondersteld wordt dat ons alfabet afgeleid is 
van het Fenicische schrift. Dit schrift is de voorloper van het Hebreeuwse schrift 
en het Griekse alfabet en is omstreeks 1000 v.C. geschreven door de Feniciërs 12.
Dit Fenicische schrift bestaat voornamelijk uit pictogrammen die op een 
geabstraheerde manier vormgegeven zijn. 
 Het kan zo zijn dat deze pictogrammen geleidelijk aan geëvolueerd zijn naar 
de letters die we nu gebruiken om te schrijven. Zo is bijvoorbeeld de letter A te 
herleiden naar de Alef. Dit is de eerste letter van het Hebreeuwse en Fenicische 
alfabet.	Over	de	precieze	definitie	van	de	Alef	valt	te	discussiëren	maar	het	
betekent zoiets als os. Als je de letter ‘A’ omdraait zou je hier een kop van een os 
in kunnen herkennen. Zo betekent Ajien oog in het Hebreeuws en komt tevens 
voor in het Fenicische schrift. De ajien werd geschreven als een cirkel en kan 
dus gezien worden als de representatie van een oog. Daardoor gebruiken we 
nu de letter ‘O’. Mem betekent water in het Hebreeuws. De Feniciërs schreven 
dit als een golvende lijn die water verbeeld. De fonetische waarde van de mem 
is logischerwijs dan ook de letter ‘M’. Deze voorbeelden geven aan dat onze 
lettervormen toch te herleiden zijn naar tastbare objecten die de Feniciërs in 
hun omgeving tegen zijn gekomen. Al deze losse lettervormen gebruiken we om 
een woord samen te stellen. Zo heeft het woord koe drie letters nodig om dit dier 
te beschrijven. De letter ‘k’ representeert een klank, maar de ‘o’ en de ‘e’ hebben 
elkaar nodig om een klank te vormen. 
 Als het alfabet daadwerkelijk ontworpen zou zijn om klanken op te 
schrijven dan zal het wordt koe enkel twee letters nodig hebben. De huidige 
letters geven geen pure klanken weer. Het zijn abstracte vormen afgeleid van 
visuele voorwerpen. Hier zit ook mijn ongenoegen ten aanzien van het schrift. 
De vormen pretenderen klanken te representeren maar niets is minder waar. 
Misschien is dit in de loop der tijd wel steeds meer gebeurt maar de essentie ligt 
niet bij de klanken van de menselijke taal. 
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2.2
Kunnen klanken 

geschreven worden?

35

Er is een drastisch verschil tussen spraak en 

schrift. Zo verdwijnt het gesproken woord gelijk 

nadat het uitgesproken is, mits het uiteraard 

niet opgenomen is. Het geschreven woord heeft 

een langere levensduur. Zo moet er een fysieke 

handeling uitgevoerd worden om het schrift 

te doen verdwijnen. Je kunt dit doen door een 

notitie weg te gooien, een a4’tje te versnipperen 

of het verwijderen van een digitaal bestand op 

je computer. Het schrift is dus een manier om 

taaluitingen zichtbaar te maken. Zoals al eerder 

aangegeven is het alfabet niet in staat om alle 

klanken met een enkele vorm weer te geven. 

Sommige letters kunnen voor meerdere klanken 

gebruikt worden en sommige klanken kunnen 

enkel met meerdere letters gevormd worden. 

Onze schrijfwijze is niet toereikend om op een 

fonetische wijze taal te kunnen laten zien.
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spelling en klank
Doordat de Latijnse letters geen pure klanken verbeelden hebben ze elkaar 
onlosmakelijk nodig om dit wel te kunnen verbeelden. Met ons huidige alfabet 
is er geen unieke vorm voor elke gesproken klank. Uiteraard zijn er letters die 
wel een klank verbeelden zoals bijvoorbeeld de ‘h’. Maar deze zelfde letter kan 
gebruikt woorden in combinatie met andere letters om een nieuwe klank te 
creëren. Zo wordt de ‘h’ ook gebruikt om de g-klank of de sj-klank te maken.  
De woorden chemie en champagne zijn hier voorbeelden van. Dezelfde 
combinatie van letters kan op meerdere manieren uitgesproken worden. Zo zijn 
er ook letters, en de daaraan verwante combinaties, die dezelfde klank tonen. 
Het woord zou op diverse manieren geschreven kunnen worden zonder dat de 
oorspronkelijke klank verdwijnt. Actie, axie en aksie zijn op dezelfde manier uit 
te spreken, maar gebruikmakend van een andere combinatie van letters. In dit 
geval zijn de ‘ct’, ‘x’ en ‘ks’ allemaal te lezen als de x-klank. Op deze manier is het 
dus niet mogelijk om aan het schrift te zien hoe je een woord moet uitspreken 
zonder dat je het woord kent. 
 Een persoon die geen Nederlands spreekt kan uit onze geschreven woorden 
niet geheel opmaken hoe het uitgesproken dient te woorden. Uiteraard kan er 
een aanname gedaan worden, en zal deze ook niet compleet afwijken van de 
daadwerkelijke uitspraak, maar de lezer zal nooit complete zekerheid halen uit 
het enkel lezen van de woorden. Zonder een eerste auditieve kennismaking, met 
de spelling en de daarbijbehorende klank, is het niet mogelijk om de woorden 
correct te kunnen uitspreken.

International Phonetic Alphabet
Er is wel een manier om spraak fonetisch weer te geven. Dit kan via het 
International Phonetic Alphabet, oftewel het IPA 13. Dit alfabet is sinds een 
eeuw de internationale standaard om de menselijke klanken te verbeelden. Door 
middel van dit schrift is het mogelijk om op een vele male nauwkeurigere manier 
de uitspraak te verbeelden. Normale spelling speelt bij deze schrijfwijze uiteraard 
geen enkele rol meer. Letters kunnen verdwijnen, samengevoegd of toegevoegd 
worden. Dit is ook de reden waarom een fonetisch schrift onderhevig is aan 
persoonlijke interpretatie. Een inwoner uit Groningen zal het fonetische schrift 
hoogstwaarschijnlijk op een compleet andere manier schrijven dan iemand uit 
Limburg. Bij conventionele spelling schrijven we meer letters die we niet bij de 
uitspraak horen. Daarom ziet een tekst in het IPA er ogenschijnlijk gering uit.

 Alfabetisch schrift  Fonetisch schrift
 Alle klanken uit onze taal ɑlə klɑŋkə œyt ɔnsə tal
 zijn te verbeelden in   zɛin tə vɛrbeldə ɪn
 fonetische symbolen  fonetisə sɪmbolə
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 Het voorbeeld van hiernaast laat zien hoe een tekst geschreven zou 
kunnen worden op een fonetische wijze. Zoals je ziet heb ik verbeelden 
(vɛrbeldə) met een ‘v’ geschreven. Het zou ook mogelijk zijn om dit woord 
met de letter ‘f ’ te beginnen. Dit hangt geheel af van de spraakwijze 
van de schrijver. Zo heb ik achter het woord klanken (klɑŋkə) ook geen 
‘n’ geschreven. Persoonlijk spreek ik in deze zin de ‘n’ niet uit bij het 
desbetreffende woord. Door dit schrift is het dus mogelijk om elk dialect, 
accent en taal op dezelfde schrijfwijze weer te geven. Het Nederlands 
gebruikt minstens 37 afzonderlijke klanken 16. Uiteraard zijn er klanken 
in bijvoorbeeld de Engelse taal die wij niet gebruiken maar ook hier 
zijn fonetische symbolen voor. Zo is de th-klank in truth weer te geven 
als θ. Het hele IPA bestaat uit 163 tekens en is dus toepasbaar op elke 
menselijke gesproken taal. In de tabel figuur	1		op de volgende pagina 
is de fonetische waarde van elke klank weergegeven die zich in de 
Nederlandse taal bevinden. De tabel op pagina 39 figuur	2 geeft klanken weer 
die niet enkel in onze taal voorkomen maar die we wel gebruiken voor 
bijvoorbeeld overgenomen woorden uit andere talen. 

Het is een interessant gegeven dat via een fonetisch schrift elke taal 
op dezelfde wijze geschreven kan worden. Echter, het probleem dat ik 
ondervind bij dit International Phonetic Alphabet is dat het grotendeels 
gebaseerd is op het Latijnse schrift. Nagenoeg alle klinkers uit onze 
taal zijn hetzelfde in het IPA als in ons gebruikelijke alfabet. Voor een 
schrijver in een niet-alfabetische taal is het dus beduidend moeizamer om 
dit schrift te gebruiken. Het Arabische, Cyrillische en Hebreeuwse schrift 
wijken in hun visuele vorm compleet af het Latijnse schrift. Het is op deze 
manier niet zo internationaal als dat de naam doet veronderstellen. Er is 
bij het ontwikkelen van het IPA niet getracht om een universeel schrift te 
ontwikkelen die in zijn visuele vorm losstaat van elk huidig schrift. Het is 
een aanvulling op de reeds bestaande Latijnse letters. 
 Het voelt haast oneerlijk om het een internationaal fonetisch schrift te 
noemen omdat het visueel niet toereikend genoeg is. Een overkoepelend 
grafisch	systeem	dat	toepasbaar	is	op	elke	menselijke	spreektaal	is	naar	
mijn idee een interessantere manier van een fonetische weergave. 
 Zoals we weten is schrift gemakkelijk los te halen van spraak. Dit komt 
doordat onze lettervormen geen klanken representeren. Ze bestaan enkel 
nog omdat ze al zo lang gebruikt worden door de mens. Het alfabet is van 
oorsprong een gebruikssysteem om informatie te onthouden en over te 
brengen. In de beginjaren van het schrift is het zich blijven ontwikkelen 
en geworden tot het alfabet dat wij nu gebruiken. De laatste honderden 
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Figuur 3
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Figuur 4
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ð

Goethe, zakdoek
djatihout, John
bootje
wasje, douchen
garage, jaquet
bonje, oranje
Engels thick, truth
Engels the, than

ned. gebruik IPA Voorbeelden

jaren is het echter niet meer veranderd. De mens heeft genoegen 
genomen met het alfabet en is zich niet blijven afvragen of het nog verder 
ontwikkeld of gewijzigd kan worden. Het schriftsysteem is, door de jaren 
heen, in zijn visuele vorm omgebogen tot een absolute waarheid.  
Die, naar mijn idee, niet vaak genoeg bevraagd wordt. 

Noten

13 International Phonetic Association, & Esling, J. (1991). 

 Handbook of the International Phonetic Association. 

 Cambridge, Groot-Brittannië: Cambridge University Press. pp. 1

14 Neijt, A. (1991) Universele Fonologie

 Dordrecht, Nederland: ICG publications. pp. 29
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2.3
Werkt het systeem 

naar behoren?

41

In dit onderzoek is al naar voren gekomen dat 

het schrift een wonderbaarlijke uitvinding 

van de mens is. De ontwikkeling die het heeft 

doorgemaakt heeft er voor gezorgd dat wij dit 

systeem nu zonder moeite kunnen gebruiken. 

Ook is er in dit onderzoek naar voren gekomen 

dat de enige mogelijkheid, om een taal op 

fonetische wijze weer te geven, door middel 

van een schrift gebaseerd op het Latijnse 

alfabet is. Doordat grenzen vervagen is ons 

huidige schrift achterhaald. Dit komt mede 

door een verwevenheid van economische, 

culturele en politieke systemen. Door deze 

globalisering is geschreven taal een facet dat 

alsmaar belangrijker wordt.
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ontoereikendheid
Door de technologische ontwikkelingen die onze wereld heeft ondergaan,  
en nog steeds ondergaat, zijn onze communicatiekanalen vele malen veranderd 
en zal dit blijven gebeuren. Van geschreven brieven en boeken naar computers 
en telefoons. Het schrift is niet meer weg te denken uit onze belevingswereld. 
We spenderen dagelijks veel tijd aan lezen en schrijven op onze computer en 
telefoons. Het is gemakkelijker en sneller dan ooit om te communiceren met de 
andere kant van de wereld. Deze ontwikkelingen zijn tekenend voor de huidige 
manier van communiceren. 
 Jammer genoeg zijn deze ontwikkelingen nauwelijks te zien in het 
visuele aspect van ons schrift. De drastische ontwikkelingen die de 
communicatiekanalen hebben ondergaan hebben er niet voor gezorgd dat 
de daadwerkelijke manier van schrijven veranderd is. De letters van het 
alfabet zijn al die jaren hetzelfde gebleven. Het zou interessant zijn geweest 
als de communicatie met anders-sprekende mensen er voor had gezorgd 
dat er een schrift zou zijn ontwikkeld dat toereikend was geweest voor alle 
talen. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld Chinese en Cyrillische karakters 
te lezen als je ze niet kent. Alle hedendaagse schriften die de mens gebruikt 
zorgen voor een onsamenhangend geheel. Dit was geen probleem toen er 
nog niet gecommuniceerd werd met anders-sprekenden. Nu het wel mogelijk 
is om binnen handbereik met anders-sprekenden op een schriftelijk manier 
te communiceren lijkt het vanzelfsprekend dat daar ook een schrijfwijze 
mee gepaard gaat wat op visuele wijze gelijk is aan elkaar. Het gebruik 
van verschillende schriften lijkt enkel nog gebruikt te worden omdat het 
al	duizenden	jaren	bestaat,	niet	omdat	het	de	meest	efficiënte	manier	van	
schrijven is. 

het systeem
Er	wordt	door	filmmakers,	vormgevers	en	kunstenaars	vaak	kritiek	geleverd	op	
de huidige gang van zaken. Een bekende systeem-criticus in het kunstvak is 
Banksy, die al eerder in het onderzoek besproken is. Banksy is een anonieme 
straatkunstenaar die kritiek geeft op hedendaagse situaties. Oorlogen, privacy, 
sociale media en kapitalisme zijn voorbeelden van onderwerpen die door 
Banksy worden aangesneden. Het werk What Are You Looking At (pagina 12) is 
een kritiek naar de privacyregelgeving. Op veel plekken hangen tegenwoordig 
beveiligingscamera’s om zo de veiligheid van burgers te waarborgen. Banksy 
is het niet eens met deze manier van surveillance en onderdrukking en besluit 
daarom dit werk te produceren. Dat zijn werk vervolgens zonder zijn inspraak 
in een museum hangt met een daadwerkelijke beveiligingscamera is dan weer 
pijnlijk ironisch. 
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	 Ook	films	zijn	een	medium	om	kritiek	te	leveren	op	het	systeem.	 
De	Zuid-Koreaanse	film	Snowpiercer 15  uit 2013 van Joon-ho Bong is een 
vertolking van de graphic novel Le Transperceneige van Jacques Lob 
en	Rochette	Jean-Marc.	Deze	film	laat	ons	een	klassensysteem	zien	in	
de meest lineaire vorm; namelijk in de gedaante van een trein. De lage 
klassen afbeelding 4 bevinden zich achteraan in de trein en de hoge klassen 
vooraan. Het ogenschijnlijke hoofdpersonage uit de lage klasse bevecht 
het systeem door binnenin het systeem te opereren. Dit doet hij op 
dezelfde wijze als de mensen die bovenaan deze keten staan, waardoor hij 
zelf een cruciale rol vertolkt in het het huidige systeem waar hij zich juist 
van wilt afkeren. Maar de uiteindelijke belangrijkste personages slagen 
erin om uit het systeem te breken door letterlijk uit de trein te geraken. 
Ze zijn nog geen vijf minuten buiten en een volgend levensbedreigend 
probleem doet zich voor. 
 Dit laat zien dat het niet betekent dat zodra een systeem “opgelost” 
is, er een perfecte wereld ontstaat. Zodra het ene probleem uit de weg 
geruimd is doet er zich weer een ander probleem voor. Een volmaakte 
samenleving is niet haalbaar omdat het bij de mensheid hoort om zich 

afbeelding 4 (film still)
 Joon-ho Bong / Snowpiercer / 2013 
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te blijven ontwikkelen en behoeftes van de mens zullen altijd verschillen. Een 
mens kan streven naar een vorm van optimale tevredenheid maar zodra dit 
ongrijpbare doel enigszins behaald is, zal een een nieuw verlangen opdoemen. 
 De bovengenoemde kritiek richting een systeem vormt ook de basis van mijn 
onderzoek.	Je	vraagt	je	niet	dagelijks	af	of	ons	schrift	wel	de	meest	efficiënte	
manier is van geschreven communicatie. Leren lezen en schrijven wordt op een 
jonge leeftijd aan kinderen geleerd. Basisscholen in Nederland zijn verplicht om 
dit scholieren te onderwijzen 16 . Docenten en scholieren zullen zich niet vaak 
afvragen waarom ons schrift er zo uitziet zoals het uitziet. Dit komt doordat het 
zich heeft ontwikkeld tot een vorm van waarheid. Omdat het overal om ons heen 
gebruikt	wordt,	is	het	ongebruikelijk	om	je	af	te	vragen	of	het	wel	efficiënt	is.	
Het schrift is naar mijn idee een systeem dat een brug zou moeten slaan tussen 
verschillende talen. Het schrift zou tevens een gebruiksvoorwerp moeten zijn 
om communicatie gemakkelijker te maken. Doordat de communicatie tussen 
verschillende talen een steeds grotere rol gaan spelen in onze globaliserende 
samenleving is het gebruik van verschillende schrijfsystemen onnodig. 
 Het is niet mijn streven om elke huidige spreektaal te vervangen door een 
universele variant. Dat zou de geschiedenis van verschillende culturen compleet 
laten verdwijnen. Taal ligt namelijk voor een groot deel ten grondslag aan 
de cultuur. Zo zijn er woorden die niet te vertalen zijn in een andere taal. Zo 
bestaat er het Portugese woord saudade. Dit is niet te vangen in één Nederlands 
woord. Het betekent zoiets als het verlangen naar verlies of het missen van 
iets of iemand. In het Nederlands kan het vertaald worden naar melancholie 
of weemoed maar het dekt de lading daarmee niet geheel. Dit voorbeeld laat 
de schoonheid van taal en cultuur zien. Het zou barbaars zijn om alle talen te 
vervangen door een overkoepelende taal. 
 Met mijn project wil ik geen universele taal maken. Hiervoor is het gebruik 
van de Engelse taal op globaal niveau al voldoende. Wat wél mijn streven is, is 
een universeel schrift dat enkel gebaseerd is op de klanken die men gebruikt om 
een taal te kunnen spreken te ontwikkelen. Het gaat hier dus om een nieuwe 
manier van huidige talen te visualiseren. Dit nieuwe schrift wordt verduidelijkt 
in het volgende hoofdstuk.

Ik wil met dit onderzoek en de visuele uitwerking hiervan laten zien dat het 
huidige schriftsysteem niet zo optimaal is als dat het zich voordoet. Het is 
een bewustwording naar een ogenschijnlijk voor de hand liggend systeem, 
maar wat niet naar behoren werkt. Het is niet de bedoeling om een utopie te 
creëren. Het is een visueel onderzoek naar een preferabele toekomst waarbij het 
huidige schriftsysteem in twijfel wordt getrokken. In dit project wordt de grens 
opgezocht	tussen	de	werkelijkheid	en	fictie.	
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Noten

15 Bong, J. (2013). Snowpiercer

 ‘film’. Zuid-Korea. Moho Film & Opus Pictures. Engels. 126 min

16 Rijksoverheid. (z.d.). Welke vakken krijgt een kind op de basisschool? 

 Geraadpleegd op 3 mei 2018, van https://www.rijksoverheid.nl/ 

 onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/welke-vakken-krijgt-een-

 kind-op-de-basisschool
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3.1
Wat is 

Speculative Design?

47

De toekomst is niet te voorspellen.  

Wel kan er gespeculeerd worden over een 

mogelijke, waarschijnlijke, aannemelijke of 

preferabele toekomst. Deze preferabele toekomst 

is de drijfveer achter het design principe 

Speculative Design 17. Dit principe is ontwikkeld 

en geanalyseerd door Anthony Dunne en 

Fiona Raby in het boek Speculative Everything. 

Bij dit principe gaat het vooral om de eerder 

genoemde preferabele toekomst. Er wordt bij 

deze manier van ontwerpen nagenoeg geen 

rekening gehouden met de waarschijnlijke 

toekomst maar er worden ideeën ontwikkeld 

die bijdragen aan een wenselijke toekomst. 

Volgens dit principe draagt speculeren, als 

ontwerper, bij aan een kneedbare toekomst. Bij 

dit principe hoeft er geen rekening gehouden te 

worden met de realiteit, waarschijnlijkheid en 

toepasbaarheid. Dit zorgt voor een ongedwongen 

manier van ideeontwikkeling. 
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speculeren
De toekomst wordt vaak voorspeld aan de hand van technologische 
ontwikkelingen. In de praktijk blijken deze voorspellingen regelmatig 
incorrect. Speculeren over het waarschijnlijke is om deze reden nutteloos. 
Het waarschijnlijke is niet vast te stellen en daardoor ook niet beïnvloedbaar. 
Speculeren over het wenselijke daarentegen, kan wel invloed hebben op de 
toekomst. Door te onderzoeken waar zich in de hedendaagse samenleving 
ongenoegen bevindt, kan door middel van toekomstgerichte concepten een 
wenselijke situatie vormgegeven worden. 
 Ontwerpers worden vaak gezien als probleemoplossers. En dan ook vaak 
nog met betrekking tot esthetische problemen. Maar een ontwerper kan ook 
problemen aan de kaak stellen waarvan de meerderheid zich niet eens bewust 
is. Speculeren over hoe dingen kunnen zijn kan een hernieuwde relatie vormen 
tussen mens en realiteit. Speculative Design gaat niet over het voorspellen 
van de toekomst maar het is een middel om bewustwording te creëren over de 
huidige gang van zaken om zo een wenselijke toekomst te kunnen bepalen. 
Speculeren zorgt ervoor dat verschillende lagen binnen een samenleving kunnen 
nadenken over alternatieve scenario’s die geëxploreerd kunnen worden om zo 
een kneedbare toekomst te creëren. Tevens kan het speculeren ook zorgen voor 
het vaststellen van onwenselijke toekomstgerichte situaties. 
 Ontwerpen hoeft dus niet enkel probleemoplossend te werken binnen het 
economische systeem. Dit principe is niet gedreven vanuit een winstoogmerk. 
Er	is	bij	deze	manier	van	vormgeven	geen	opdrachtgever	met	een	financieel	
probleem waarop de ontwerper een oplossing dient te vinden. Het gaat erom 
mensen bewust te maken van de huidige situatie, door ze in contact te laten 
komen met een mogelijke toekomst. Een ontwerp kan op deze manier een mate 
van surrealisme en onbruikbaarheid bevatten omdat het doel van het ontwerp 
of concept niet daadwerkelijke toepasbaarheid nastreeft. Het doel is om mensen 
bewust te maken, een discussie te starten of van gedachten te laten veranderen 
waarbij het visuele aspect enkel het gereedschap is om dit te bereiken.
 ‘Its much easier to imagine the end of the world than an alternative 
 to capitalism.’
De origine van dit citaat is niet vastgesteld maar Slavoj Zizek 18 en Frederic 
Jameson 19 gebruiken deze stelling om aan te geven dat de mens juist 
alternatieven nodig heeft. Door ontwerp-concepten in te zetten als middel tot 
het onderzoeken van alternatieve scenario’s dwing je de mens tot nadenken. 
We zijn vastgeroest in het bestaan binnen eerder ontwikkelde systemen wat het 
moeilijk maakt om op zoek te gaan naar alternatieven. Daarbij kan Speculative 
Design een uitkomst bieden. Hierbij worden situaties ontwikkeld die een dialoog 
kunnen starten.
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stelling en product 
Een voorbeeld van een Speculative Design concept is het werk Microbial 
Home 20 van Philips Design Probes 21. Het Philips Design Probes 
programma houdt zich bezig met verbeteren van de wereld middels 
design. Dit project laat zien hoe een huishouden zelfvoorzienend kan  
zijn afbeelding 5 . Dit huishouden bestaat uit apparaten, gebruiksvoorwerpen 
en meubels om zo een ketting aan processen te creëren. De output van de 
ene huishoudelijke activiteit is de input voor de andere. Zo worden in dit 
systeem paddestoelen gebruikt die plastic tassen en verpakkingen kunnen 
afbreken en tevens eetbaar zijn. De geïntegreerde snijplank in de keuken 
van dit project zorgt ervoor dat de gassen, die uit organisch snij-afval 
komen, omgezet kunnen worden naar energie om het gasfornuis te laten 
werken. Zo zijn er nog vele andere processen in dit concept die bijdrage 
aan een duurzaam huishouden. Dit project is niet ontwikkeld om het 
daadwerkelijk te produceren en in elk huis te kunnen gebruiken maar het 
project laat consumenten en andere producenten zien hoe er nagedacht 
kan worden over het huidige gebruik van huishoudelijke apparaten. 

afbeelding 5
 Philips Design Probes / Microbial Home / 2011 
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	 Niet	alleen	tastbare	producten	kunnen	gedefineerd	worden	middels	dit	
design	principe.	Ook	film	en	video	kunnen	een	speculatief	concept	bevatten.	 
Zo is de bekende serie Black Mirror 22 ook een voorbeeld van Speculative Design. 
De situaties in deze serie laten een schrijnende toekomst zien die niet mijlenver 
van de hedendaagse realiteit ligt afbeelding 6. Zo worden er scenario’s getoond die 
nu nog onmogelijk zijn maar waarbij de kijker zich wel kan inbeelden dat dit 
werkelijkheid zou kunnen zijn. Deze serie snijd onderwerpen aan zoals politiek, 
sociale media en massaproductie. Het laat zien hoe de razendsnelle moderne 
technologische ontwikkelingen zich tegen de mens zouden kunnen keren. Het 
voordeel dat bewegend beeld met zich meebrengt is dat de kijker compleet 
overgeleverd is aan de nieuwe visuele wereld van de maker. Hierbij draagt elk 
aspect bij aan een geloofwaardige beeldvorming. 

afbeelding 6 (film still)
 Charlie Brooker / Black Mirror / 2012
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afbeelding 7
 Rem Koolhaas/ AMO / Roadmap 2050 Eneropa / 2010

	 Ook	kan	grafische	vormgeving	helpen	bij	het	starten	van	een	
discussie. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe landkaart Eneropa 23 
gemaakt door Rem Koolhaas. Deze landkaart laat een nieuwe versie 
van Europa afbeelding 7 	zien	waarbij	de	grenzen	zijn	gedefineerd	door	
hernieuwbare engergiebronnen. Deze vernieuwde landkaart laat zien 
hoe Europa zou kunnen veranderen. Wederom is bij dit project niet 
het doel om dit daadwerkelijk realiteit te laten worden. Het laat de 
bevolking, beleidsmakers en de energie-industrie een discussie starten 
over de huidige landsgrenzen en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. 
Dit project pretendeert niet een oplossing te zijn, enkel een middel om 
mensen te laten nadenken. 
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de toekomst van het schrift
Dit design principe heeft mijn project de nodige relevantie kunnen bieden. 
Waar ik eerst geen praktische bewerkstelliging kon vinden, buiten het 
integreren in het onderwijs, heeft het nu geleid tot een bewustwording van 
onze	belevingswereld	en	het	opnieuw	definiëren	van	onze	relatie	met	de	
toekomstige realiteit. Met mijn project wil ik mensen laten nadenken over het 
schrift en hoe we het gebruiken. Ik wil laten zien dat onze wereld zich snel 
ontwikkelt maar daarentegen ook aspecten onveranderd blijven. Het schrift is 
daar een voorbeeld van. Naar mijn idee zouden we de normale gang van zaken 
altijd moeten bevragen. ‘Werkt dit systeem nog naar behoren?’, ‘Maakt het de 
wereld een betere plek?’ en ‘Is dit de preferabele toekomst?’ zijn vragen die gesteld 
dienen te blijven worden om als mensheid te ontwikkelen en om te kunnen 
streven naar een optimale samenleving.

Een idee, concept of ontwerp hoeft niet altijd toepasbaar te zijn. Het kan ook 
fungeren als gesprekstof om erachter te komen hoe een wenselijke, of juist 
onwenselijke, toekomst eruit kan zien. Door concepten niet te beperken tot wat 
daadwerkelijk realistisch en toepasbaar is, is het mogelijk om na te denken over 
de wenselijke toekomst van de mens en de belevingswereld. Op deze manier is 
het mogelijke om ongenoegens te belichten die voorheen nog niet bestonden. 
Speculative Design zorgt ervoor dat het concept het belangrijkste facet van het 
project is en daar hoort uiteraard een passend visueel aspect bij. Het is echter 
niet de hoofdzaak. Ontwerpen wordt op deze manier een gereedschap om de 
achterliggende kwestie duidelijk te maken.
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3.2
Hoe ziet de toekomst 
van het schrift eruit?

55

Elk schrift hanteert zijn eigen systeem. 

Verschillende lettertekens, karakters en spelling 

zorgen voor een onsamenhangend geheel in ons 

wereldwijde geschreven taal. In hoofdstuk 2.3 is 

al uitgelicht dat een mogelijke oplossing, voor 

het	probleem	van	de	inefficiëntie	van	meerdere	

schriftsystemen, een nieuw universeel schrift 

is. Een schrift dat niet gebaseerd is op een reeds 

bestaand schrift.
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het Pinyin
In de jaren ‘50 van de vorige eeuw is er getracht een brug te slaan tussen twee 
schrijfwijzes. In China is een systeem ontwikkeld dat Chinese karakters omzet 
naar Latijnse letters. Dit systeem heet Hanyu Pinyin 24, of kort gezegd het 
Pinyin. Dit Systeem is bedacht en ontwikkeld door Zhou Youguang. Het Pinyin 
maakt het mogelijk om het Mandarijn op een fonetische wijze om te zetten 
naar het Latijnse alfabet afbeelding 7, dat wij gebruiken. Het heeft er voor gezorgd 
dat het analfabetisme in China met meer dan tachtig procent gedaald is sinds 
de invoering van het Pinyin 25. De essentie van het Pinyin is het ene bestaande 
schrift om te zetten naar een ander bestaand schrift. In dit geval het Latijnse 
alfabet, dit hoogstwaarschijnlijk omdat de wereld gedomineerd wordt door het 
Latijnse alfabet. Mocht het nou zo zijn dat er universeel schrift bestond, dat op 
geen enkel ander schrift gebaseerd is, dan was het Pinyin overbodig geweest. 
Dit laat zien dat de mens op zoek is naar een allesomvattend schrijfsysteem 
dat communicatie gemakkelijker maakt. 

preferabele toekomst
Alle verschillende soorten schriften die de mensheid gebruikt komen op 
visueel gebied niet met elkaar overeen. Zo zijn bijvoorbeeld Chinese karakters 
niet te vergelijken met de Cyrillische letters. Een schrift dat het mogelijk 
maakt om elke klank uit de menselijke talen verbeelden, zou een alternatief 
kunnen zijn. Op deze manier is het door middel van vormen mogelijk om te 
laten zien hoe een woord uitgesproken dient te worden. 
 Het auditief aspect van een taal leren en lezen zal dan verdwijnen. De 
betekenis kan weliswaar onbekend zijn bij de lezer maar het is direct duidelijk 
hoe een tekst uitgesproken dient te worden. Op deze manier kan ook rekening 
gehouden worden met dialecten binnen een taal. Ursonate 2.0 figuur	5,	6,	7 is een 
systeem dat laat zien hoe dit nieuwe schrift zou kunnen zijn. Elke klank die 
de mens gebruikt binnen een taal wordt gemaakt door bewegingen van en 
in de mond. De vormen van het Ursonate 2.0 zijn visuele representaties van 
deze bewegingen. De vormen van dit nieuwe schrift zijn een abstracte en 
statische verbeelding van de beweging tijdens de uitspraak. De lippen, tong en 
kaken zorgen voor een unieke klank. Op deze manier is er dus altijd een uniek 
teken te koppelen aan de klank. De vormen zijn opgebouwd uit twee lagen; 
een boven- en een onderkant. De onderste vorm representeert de onderkaak 
en onderlip. De bovenste vorm representeert de bovenkaak en bovenlip. Het 
schrift bestaat op dit moment uit 38 klanken. 
 Deze vormen zijn toe te passen op elke Germaanse taal. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld Nederlands, Engels, Duits, Zweeds, Noors en Deens. Doordat 
de vormen gebaseerd zijn op de beweging van de mond is het mogelijk om 
dit nieuwe schrift uit te breiden naar elke menselijke taal. De schematische 

57

weergave van de gezichten laat zien hoe vormen tot stand zijn gekomen. 
Dit is te zien op de volgende pagina’s. Op http://test.ursonate.feyafoppen.
nl/Ursonate%20sound.html is door middel van een interactief programma 
te zien en te horen hoe de vormen met de klanken overeenkomen. 
 De vormen hebben een simplistisch en minimalistisch voorkomen. 
Dit draagt bij aan de universele toepasbaarheid van het schrift. De 
algehele visuele uitstraling is op deze manier niet te herleiden naar 
een reeds bestaand schrift. Voorheen waren taal, uitspraak en schrift 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door dit schrift toe te passen 
ontstaat er een samensmelting tussen geschreven talen die bijdraagt aan 
een grensoverschrijdende manier van communiceren. 

Er zijn twee soorten klanken. Een klank die bestaat uit een continuerend 
geluid figuur	6,	7 en een klank die tijdens het uitspreken nog een tweede 
beweging bevat figuur	5. Voorbeelden hiervan zijn de ‘a’ en de ‘b’. Een ‘a’ kan, 
zo lang de adem het toelaat, blijven uitgesproken worden. Er zal dan in 
deze periode niets veranderen aan de klank. Bij de uitspraak van een ‘b’ is 
het echter niet mogelijk om het oneindig te laten klinken. Zodra het eerste 
deel van klank is uitgesproken (het daadwerkelijke b-geluid) zal het snel 
overgaan op een uh-geluid. Bij deze klanken vindt er een beweging plaats 
tijdens of aan het eind van de uitspraak. In het ontwerp van deze klanken 
is dit te zien aan de dubbele lengte van de vorm. 

afbeelding 8
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b / b

t / t

ij, ei / ɛi

ui / œy

d / d

k / k

eu, ö  / ϕ

nj / ɲ

p / p

guh  / g

 au, ou / ɑu

Figuur 5
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aa / a

ie / i

uu / y

v / v

ee / e

oo / o

oe / u

h / h

a / ɑ

i / ɩ

u / œ

g, ch / ɣ

e / ɛ

o / ɔ

f / f

Figuur 6
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het gebruik
Een geschreven tekst wordt enkel duidelijk als er afspraken zijn over de 
leesrichting. Voor het Latijnse schrift hebben wij geleerd om van links naar recht 
te lezen. Dit is echter niet hetzelfde bij elke huidige schrijftaal. Verschillende talen 
hanteren verschillende leesrichtingen. Omdat dit nieuwe schrift zo universeel 
mogelijk is, is het van belang dat de lees- en schrijfrichting aangepast kan worden 

l / l

r / r

w / w

n / n

s / s

th / θ

m / m

r (Engels)

z / z

ng / ŋ

sj / ʃ

j / j

Figuur 7
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Figuur 8

aan de desbetreffende tekst. Om dit duidelijk te maken voor de lezer 
wordt	er	voorafgaand	aan	de	tekst	gedefineerd,	middels	een	pijl,	wat	de	
leesrichting is van de geschreven tekst. Het voorbeeld figuur	8	hieronder laat 
zien hoe Ursonate 2.0 gebruikt kan worden.
 
Onder de vormen van het nieuwe schrift wordt aangegeven hoe de tekst 
is opgebouwd door middel van de correcte Nederlandse spelling en het 
International Phonetic Alphabet. In dit voorbeeld wordt er met de pijl (  ) 
aangegeven dat deze tekst van links naar rechts gelezen dient te worden.  
De afbreking binnen een woord wordt aangegeven met het afbrekingsteken 
(  ). Het einde van de zin wordt duidelijk gemaakt door de liggende streep 
(  ). Ook is het bij dit schriftsysteem mogelijk om een vraag te stellen 
of nadruk te leggen op een zin. Een diagonale streep (  ) fungeert als 
vraagteken en de verticale streep (  ) als uitroepteken. 

dit
dit

is
is

een
en

uni-
yni

schrift.
srift.
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De voorbeeldzin op de vorige bladzijde figuur	8 wordt in dit nieuwe fonetische 
schrift geschreven met 21 tekens, dit in tegenstelling tot de normale Nederlandse 
spelling die 25 letters nodig heeft om dezelfde boodschap over te brengen.  
Het is met dit schrift mogelijk om, net zoals bij het International Phonetic 
Alphabet, elke mogelijke tekst om te zetten naar een fonetische weergave. Hier 
wederom inachtnemend dat het de interpretatie en daarbij de uitspraak van de 
schrijver is. Dit houdt in dat de woorden op verschillende manieren geschreven 
kunnen worden aan de hand van de uitspraak van de schrijver. Hierdoor is het 
dus mogelijk om dialecten te kunnen verbeelden binnen een taal. Het voordeel 
van het Ursonate 2.0 is dat het niet te herleiden is naar een reeds bestaand 
schrijfsysteem. Ursonate 2.0 is een “eerlijk” systeem in tegen stelling tot het Pinyin 
wat ontwikkeld is om de overheersende Latijnse talen tegemoet te komen. 

Toepasbaarheid
Ursonate 2.0 fungeert als brug tussen alle gesproken talen of dialecten. Hierdoor 
is het mogelijk om een taal correct uit te spreken terwijl de betekenis van de 
individuele woorden bij de lezer niet bekend zijn. Het nieuwe schrift elimineert 
de noodzaak van het auditieve aspect bij het leren uitspreken van een taal. De 
toepasbaarheid van dit nieuwe schrift zou zich bijvoorbeeld kunnen vinden in 
studieboeken voor het leren van een taal. 
 Ook kan het gebruikt worden in de logopedie waarbij het zou kunnen helpen 
om spelling om te zetten naar een fonetische weergave. Het schrift ziet er in 
eerste instantie ingewikkelder uit dan ons huidige schrift, maar dit heeft enkel 
te maken met gewenning. Omdat het schrift op geen ander schrijfsysteem 
gebaseerd is lijken het onsamenhangende tekens. Deze tekens zijn echter 
gebaseerd op de beweging de beweging die nodig is voor de uitspraak. De tekens 
zijn dus basale weergaven van de realiteit. 
 Huidige schriften hebben uiteraard een geschiedenis die ongekend 
teruggaan.	Hierdoor	heeft	het	voor	alle	generaties	een	significante	rol	gespeeld	
in de samenleving. En dan doet het uiteraard nog steeds. Nu communicatie zo 
laagdrempelig en letterlijk grensoverschrijdend is, lijkt het een logische stap dat 
het schrift ook een ontwikkeling mee dient te maken. 
 De laatste ontwikkeling omtrent schrift is het gebruik van emoji’s op sociale 
media. Dit is een andere manier van schrift maar het is geen systeem dat elke 
mogelijke gedachte kan verwoorden. Het communiceren via emoji’s is dus een 
hedendaagse vorm van het, eerder genoemde, beeldschrift. In tegenstelling 
tot dit hedendaagse beeldschrift is Ursonate 2.0 een schrift dat elk idee kan 
verwoorden en tracht het gebrek aan intonatie en non-verbale signalen op te 
vangen. Dit nieuwe schrift zoekt de grenzen op tussen cultuur en globalisering. 
Het laat een nieuwe manier van communiceren zien waarbij culturele 
achtergronden gewaarborgd worden, maar waarbij een connectie ontstaat tussen 
verschillende spreektalen.
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Noten

24 Library of Congress. (2000). Pinyin Conversion Project. 

 Geraadpleegd op 8 mei 2018, van http://www.loc.gov/catdir/pinyin/

 pinyin.html

25 Garschagen, O. (2017, 15 januari). 

 Hij leerde eenvijfde van de mensheid lezen en schrijven. 

 Geraadpleegd op 8 mei 2018, van https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/15/

 hij-leerde-eenvijfde-van-de-mensheid-lezen-en-schrijven-6219539-a1541319
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3.3
Is Ursonate 2.0 een 
optimaal systeem?

65

Ursonate 2.0 is een compleet nieuw schriftsysteem 

dat in zijn visuele vorm niet te herleiden is naar 

reeds bestaande schriften. Dit maakt het nieuwe 

schrift zo universeel mogelijk maar tegelijkertijd ook 

redelijk ingewikkeld voor de gebruiker omdat het 

geen enkele visuele houvast biedt. Het leren lezen 

en schrijven van dit nieuwe schrift zal voor mensen, 

die het Latijns alfabet of een ander schriftsysteem op 

jonge leeftijd hebben geleerd, niet binnen een aantal 

uren te beheersen zijn. Doordat een fonetisch schrift 

los staat van correcte spelling kan ook niet een tekst 

met één druk op de knop omgezet worden. De reeds 

bestaande tekst dient geanalyseerd en vervolgens 

uitgesproken te worden om het te kunnen vertalen 

naar het nieuwe schrift. 
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codetaal
Het	Pinyin	blijkt	te	floreren	omdat	de	technologische	ontwikkelingen	van	eind	
vorige	en	begin	deze	eeuw	geografische	grenzen	doen	vervagen.	De	drijfveer	
achter het Pinyin is het kunnen communiceren met personen die een ander schrift 
gebruiken. Smartphones kunnen nu feilloos Chinese karakters omzetten naar het 
Pinyin, oftewel het Latijnse schrift. Door smartphones, computers en internet in 
het algemeen is het tegenwoordig uiterst gemakkelijk om een gesprek te voeren 
met iemand aan de andere kant van de wereld. Het gebruik van verschillende 
schriften lijkt daarom niet meer toereikend. Echter, zal het invoeren van een 
universeel schrift moeilijk tot bijna onmogelijk zijn. 
 Technologische ontwikkelingen zijn nagenoeg uitsluitend gemaakt voor en 
met het Latijnse alfabet. Zo worden websites bijvoorbeeld gemaakt met HTML, 
CSS en Javascript. Dit zijn voorbeelden van zogeheten programmeertalen. Deze 
talen zorgen er voor dat door middel van geschreven codes een website visueel, 
interactief en werkend is. Waarschijnlijk zul je het al vermoeden: deze codes 
worden geschreven in het Latijns alfabet. Deze programmeertalen houden 
zich niet aan de reguliere betekenis van de Latijnse tekens maar ze worden 
wel gebruikt. Zo wordt een punt niet gebruikt aan het einde van een zin maar 
om het begin van een interactieve actie aan te geven. In deze codes worden 
uiteraard ook woorden geschreven. Engelse woorden weliswaar. Met uiteraard de 
daarbijbehorende correcte spelling. Het internet is niet meer weg te denken uit 
onze samenleving. We gebruiken het de hele dag door. Een smartphone is 24 uur 
per dag verbonden met het internet, en wij dus ook. Doordat internet “geschreven” 
wordt in programmeertalen, die gebaseerd zijn op het Latijns alfabet, is het dus 
bijna onmogelijk om deze programmeertalen op een fonetische wijze te schrijven. 
Puntkomma’s worden veel gebruikt in deze programmeertalen.  
 Het zal volstrekt onzin zijn om het teken voor een puntkomma fonetisch uit 
te schrijven als  , oftewel sɛmɛikɔlɔn 
wat het Engelse woord semicolon verbeeldt. Wat met één teken duidelijk 
gemaakt kan worden zou dan in het Ursonate 2.0 met negen fonetische tekens 
uitgeschreven	moeten	worden.	Dit	is	natuurlijk	verre	van	efficiënt.	Onze	wereld	
en de daarbijbehorende technologische ontwikkelingen zijn al zo compleet 
samengesmolten met het Latijns alfabet dat het haast onmogelijk is om dit nu nog 
te veranderen. 

Leestekens
Zoals er in hoofdstuk 1.1 is aangegeven maakt een taal veel gebruik van 
leestekens. Punten, komma’s, uitroeptekens en vraagtekens zijn van essentieel 
belang in onze geschreven taal. Deze interpunctie zorgt ervoor dat wij 
vraagzinnen van normale zinnen kunnen onderscheiden. In Ursonate 2.0 is 
deze interpunctie in mindere mate aanwezig. Dit omdat teveel interpunctie de 
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fonetische waarde van dit schrift teniet zal doen. Zodra er regels bedacht 
worden rondom leestekens betekent dit dat het niet meer om fonetiek 
gaat. Het gaat dan wederom om een nieuw systeem met afspraken die niet 
afgeleid zijn van de auditieve waarheid. De leestekens op zichzelf hoor je 
uiteraard niet bij het uitspreken van een geschreven tekst, maar ze zorgen 
wel voor structuur binnen een zin. Zoals er in hoofdstuk 3.2 al is verklaart 
zijn er slechts vijf leestekens aanwezig binnen dit nieuwe schrift. Dit zorgt 
uiteraard voor dat de lezer en dus ook de schrijver minder tekens hoeft 
te onthouden, maar het zorgt er ook voor dat het duidelijk maken van 
gedachtes middels een tekst moeizamer is. Er zijn duidelijke regels rondom 
de betekenis van leestekens. Deze regels zorgen er dus ook voor dat de dictie 
binnen een tekst beïnvloed wordt door deze tekens. In Ursonate 2.0 is zijn 
deze leestekens niet opgenomen omdat ze opzichzelfstaand geen enkele 
fonetische waarde bevatten. Ze zijn alleen begrijpelijk als ze in combinatie 
met letters en woorden gebruikt worden. Het ontbreken van een uitgebreide 
leesteken-set kan wellicht gezien worden als tekortkoming in dit pure 
fonetische schrift. 

getallen
Eerder	is	al	gesproken	over	de	efficiëntie	van	cijfers.	Ze	hebben	er	
voor gezorgd dat alle een- en hoeveelheden schematisch weergegeven 
kunnen worden. Cijfers zijn van cruciaal belang om de wetenschappelijke 
realiteit weer te geven en te begrijpen. Wederom is het hier met een 
enkel symbool mogelijk om een compleet woord weer te geven. Wat 
dus ook betekent dat cijfers geen fonetische waarde bevatten. Cijfers 
zijn hulpmiddelen om gesproken taal kort en bondig weer te geven. 
Zo is bijvoorbeeld 120m2 gemakkelijk te begrijpen door enkel 5 
symbolen te gebruiken in het Ursonate 2.0 zal dit geschreven worden 
als:   

      oftewel, 
hɔndɛrdenɜntwɪntɪɣ virkɑntœ metœr. Dit is uiteraard volstrekt omslachtig 
en onoverzichtelijk. Cijfers zijn binnen een schrift onmisbaar om een 
schematische weergave te creëren. Een puur fonetisch schrift is dus niet 
toereikend	genoeg	om	sommige	gedachtes	efficiënt	over	te	brengen.	Een	
ander voorbeeld van een onpraktische manier van getallen weergeven is het 
Romeinse talstelsel. Het getal 1737 wordt in dit stelsel uitgeschreven als 
MDCCXXXVII. Het kost op deze manier van schrijven meer tijd om een getal 
weer te geven. Cijfers zijn dus nodig om de wereld te kunnen begrijpen. 
Een fonetische weergave van getallen zorgt dus voor onduidelijkheid. In dit 
opzicht zal het niet realistisch zijn om het Ursonate 2.0 voor elke schrijfwijze 
toe te passen. 
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 Het nieuwe fonetische schrift zorgt dus voor een aantal fundamentele 
problemen. De ontwikkeling van het huidige schriftsysteem is te ver ontwikkeld 
om nu nog terug te kunnen draaien. Het is niet realistisch om het Ursonate 2.0 
globaal in te voeren en te gebruiken voor elke schrijfwijze. Dit is ook niet de 
bedoeling. Bij dit project draait het niet om de praktische toepasbaarheid van het 
nieuwe schrift. Het nieuwe fonetische schrift laat zien dat onze huidige manier 
van lezen en schrijven een wonderbaarlijk systeem is wat we voor lief nemen.  
We bevragen het niet. We nemen het aan als waarheid. 
 Ursonate 2.0 is niet de beste, enige of juiste oplossing voor een ongenoegen 
jegens huidige schriften. Dit nieuwe schrift laat enkel zien dat lezen en 
schrijven, op de manier waarop het nu geschiedt, niet meer weg te denken is uit 
onze samenleving. Het schrift is een gebruikssysteem dat zich heeft ontwikkeld 
tot absolute waarheid, wat niet meer separaat van de mens kan bestaan. Echter, 
het Ursonate 2.0 kan zijn toepasbaarheid wél vinden in het inzichtelijk maken 
van gesproken taal. Door een uniek fonetisch schrift is het mogelijk om iedere 
taal uit te spreken zonder de betekenis te begrijpen. Het is een stap naar een 
universele manier van schriftelijk communiceren. 
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Conclusie

71

Dit onderzoek is een zoektocht geweest naar de volmaaktheid van 
onze huidige geschreven belevingswereld. In dit onderzoek is een 
bewustwording, een kritische noot en een oplossing te vinden voor deze 
ontoereikendheid van reeds bestaande schriftsystemen. Ik heb met mijn 
visuele oplossing een begin gemaakt naar een schriftsysteem wat een 
schone lei voor iedereen zou kunnen zijn. Het is een nieuw universeel en 
fonetisch schrift wat de globalisering tegemoetkomt. 

Zoals in het eerste deel van dit onderzoek verwoord is, is het schrift 
een wonderbaarlijk systeem. Het wordt elke dag gebruikt waardoor het 
niet meer weg te denken is uit ons menselijk bestaan. We gebruiken 
het om elke mogelijke gedachte over te brengen. Een taal beheersen en 
deze kunnen lezen en schrijven vergt inspanning en is daardoor niet 
voor de hand liggend. Gedachteprocessen veranderen door het leren 
lezen en schrijven doordat het mogelijk is om ontastbare concepten een 
belichaming te bieden in het geschreven woord. Het schrift heeft er tevens 
voor gezorgd dat historische gebeurtenissen niet in vergetelheid zijn 
geraakt. Doordat geschiedenis schrijven hierbij op een letterlijke manier 
geïnterpreteerd kan worden zijn wij er van bewust wat de mensheid heeft 
doorgemaakt.
 In het tweede deel van dit onderzoek wordt het ongenoegen 
uitgesproken naar hedendaagse schriftsystemen. Het alfabet pretendeert 
klanken te verbeelden maar dit is niet het geval. Doordat sommige 
klanken enkel te verbeelden zijn door combinaties van letters en de 
daarbijbehorende correcte spelling is het schrift nauwelijks te herleiden 
naar pure klanken. Mede door de ontwikkeling van het internet wordt 
geschreven communicatie tussen anders-sprekende mensen steeds 
laagdrempeliger. Hierdoor zijn verschillende schriftsystemen niet meer 
toereikend genoeg. Doordat verschillende spreektalen ook gebruik 
maken van verschillende systemen is communicatie tussen deze groepen 
ingewikkeld. Er bestaat al een manier om klanken op fonetische wijze te 
schrijven, namelijk door middel van het International Phonetic Alphabet. 
Deze manier van schrijven is nadelig omdat deze gebaseerd is op het 
Latijnse alfabet. Dit is dus voordelig voor de mensen die het Latijns alfabet 
al gebruiken. Het is daardoor geen eerlijk systeem voor elke gebruiker. 
 In het derde deel van het onderzoek bevindt zich de mogelijke 
oplossing. Een nieuw fonetisch schrift dat toepasbaar is op elke 
menselijke spreektaal is de visuele uitwerking van deze oplossing. Dit 
nieuwe schrift, Ursonate 2.0 genaamd, is een universeel schrift dat niet 
gebaseerd is op een huidig schrift. Dit schrift bestaat enkel uit klanken. 
De vormen zijn te herleiden naar de beweging van de mond tijdens de 
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uitspraak van de klank. Ik wil als ontwerper een bijdrage leveren aan een betere 
wereld. Ik heb dit nieuwe fonetische schrift ontwikkeld omdat het een eerlijk 
systeem is voor elke gebruiker. Ik wil graag een verbintenis tussen verschillende 
mensen creëren. Daarbij is communicatie essentieel. Een verbindende factor 
tussen spreektalen is het gebruik van de mond. Daarom kan het Ursonate 2.0 op 
elke taal toegepast worden omdat het uitgaat van het het menselijke aspect wat 
nodig is bij de uitspraak.

Er is behoefte aan een universele manier van schrijven. Er is getracht 
oplossingen te vinden binnen de huidige schriftsystemen. Het Pinyin, wat 
genoemd is in het derde deel van dit onderzoek, is daar een voorbeeld van. Dit 
is een manier om het Mandarijn om te zetten naar een enigszins fonetische 
weergave. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Latijns alfabet. Zo heeft ook 
het klankgedicht van Kurt Schwitters, dat gefungeerd heeft als inspiratiebron 
voor dit project, zijn visuele uitwerking gevonden in dit zelfde alfabet terwijl 
dit geen pure klanken verwoordt. Deze voorbeelden laten zien dat men op 
zoek is naar een universeel schrift. Het Ursonate 2.0 is hierdoor een eerlijk 
schriftsysteem voor iedereen die geschreven communicatie gebruikt. 

Het antwoord op de vraag: 
 ‘Wat is het meest optimale schriftsysteem binnen geschreven communicatie?’
is niet objectief te beantwoorden. Dit onderzoek laat zien dat onze huidige 
schriftsystemen niet optimaal zijn. In dit onderzoek komt tevens naar voren 
komt dat het Ursonate 2.0 ook niet het meest optimale schriftsysteem is. Zo 
is er weinig ruimte voor interpunctie en is het niet mogelijk om getallen op 
een schematische manier weer te geven omdat het dan geen fonetisch schrift 
meer zou kunnen zijn. Het is niet mijn streven geweest om een foutloos, en 
daardoor optimaal, schrift te ontwikkelen. Het nieuwe schrift laat wel zien dat 
er mogelijke andere manieren zijn binnen de al bekende communicatiekanalen 
die gebruik maken van geschreven tekst. Met mijn onderzoek en de visuele 
uitwerking van dit project hoop ik een bewustwording te creëren omtrent de 
huidige schriftsystemen en de toekomst hiervan. Door toepasbaarheid niet als 
belangrijkste facet te zien binnen het concept kan deze bewustwording ontstaan. 
Het zorgt ervoor dat toekomstgericht denken niet begrensd wordt door een 
streven naar functionaliteit. Het visuele aspect fungeert als gereedschap om de 
daadwerkelijke boodschap te verbeelden. Deze manier van conceptontwikkeling 
richt zijn focus op een preferabele toekomst en niet op een waarschijnlijke 
toekomst. Door een gewenste en alternatieve toekomst te laten zien hoop ik dat 
onze	relatie	met	de	realiteit	opnieuw	gedefinieerd	wordt.
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Lezen en schrijven doen we de hele dag door. 
Korte berichtjes sturen via sociale media zijn de 
normaalste zaak van de wereld. Maar is ons schriftsysteem 
nog wel functioneel? Dit onderzoek richt zich op de 
wonderbaarlijkheid van het schrift en de daarbijbehorende 
ontoereikendheid. Het laat zien dat, ondanks dat schrijven 
een buitengewoon handige vaardigheid is, de onveranderde 
schriftsystemen niet meer lijken te passen binnen de 
hedendaagse tijdsgeest. Een uitkomst hiervoor is een 
universeel fonetisch schrift dat toepasbaar is op elke 
menselijke spreektaal. Deze nieuwe manier van schrijven 
maakt gebruik van klanken binnen een taal. Hierdoor is 
conventionele spelling overbodig. Het fonetisch weergeven 
van klanken zorgt ervoor dat globalisering dichterbij komt 
maar waarbij cultuur gewaarborgd blijft. Dit onderzoek laat 
een alternatieve toekomst zien waarbij onze relatie met de 
realiteit	opnieuw	gedefineerd	wordt.	

Writing and reading is something we do all day. Sending short 
messages through social media platforms is a completely 
common practice. The question is: Is our current writing-
system still functional? This research focusses on the 
amazingness, and at the same time the inadequacy of our 
writing-systems. It shows that, despite writing being an 
extraordinarily skill, the unchanged writing-systems don’t fit 
in our contemporary society any longer. A solution for this 
issue is an universal phonetic script that could be applied to 
any human spoken language. This new way of writing uses 
the spoken sounds within languages. Writing within this new 
system makes conventional spelling unnecessary. The visual 
representation of sounds wil let globalization flourish, and 
at the same time makes sure that cultural background is 
safeguarded. This research shows an alternative future where 
our relation with reality is redefined. 



SARAH GLUSCHITZ
Corpse in the Copse:  
human taphonomy and 
disarticulation of the skeleton in 
2D and 3D for archaeological 
applications (excerpt)

Over the years, the jury has come to appreciate the work of 

the Master of Scientific Illustration. It distinguishes itself 

as very thorough and with a high quality of craftsmanship. 

More and more, the jury recognises and appreciates the 

attempts here to develop a more personal, artistic and 

process-oriented way of doing research. This thesis is 

particularly strong because it takes an important and 

fascinating problem as a starting point (how to depict a 

process of decay), it positions this problem not only within 

archaeological research, but zoomed out to relevant 

examples in art history (across the globe). Lastly it takes 

the question how a scientific illustrator ought to position 

herself vice-a-vice the scientific world as an issue and 

makes a convincing argument for the importance of 

the role of the illustrator within academic (in this case 

archaeological) research.

In the next pages, we present an excerpt of this thesis in 

its original form, as submitted by the student.
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Chemistry of Death, Simon Beckett, 2006

“A human body starts to decompose four minutes after 
death. Once the encapsulation of life, it now undergoes 
its final metamorphoses. It begins to digest itself.  
Cells dissolve from the inside out. Tissue turns to liquid, 
then to gas. No longer animate, the body becomes  
an immovable feast for other organisms. Bacteria 
first, then insects. Flies. Eggs are laid, then hatch.  
The larvae feed on the nutrient-rich broth, and then migrate.  
They leave the body in orderly fashion, following each 
other in a neat procession that always heads south. 
South-east or south-west sometimes, but never north. 
No-one knows why. 

By now the body’s muscle protein has broken down, 
producing a potent chemical brew. Lethal to vegetation, 
it kills the grass as the larvae crawl through it, forming  
an umbilical of death that extends back the way they came. 
In the right conditions - dry and hot, say, without rain -  
it can extend for yards, a wavering brown conga-line of fat 
yellow grubs. It’s a curious sight, and for the curious what 
could be more natural than to follow this phenomenon 
back to its source?”



6 PROLOGUE

Fig. 1: FARF, Caging of fresh body donation, Dr. Hayley L. Mickleburgh, August 2017

Fig. 3: ORPL, Cleaned skeleton, Dr. Daniel J. Wescott, 2018

Fig. 2: FARF, Excavation of body donation, Dr. Hayley L. Mickleburgh, August 2017

Fig. 4: GEFARL, Photographing skeletal remains, Dr. Daniel J.Wescott, 2018  7PROLOGUE

PROLOGUE

And so, I did. I followed the “wavering brown conga-line 
of fat yellow grubs” (Beckett, 2006), a path cobbled with 
criminology novels, anatomy drawings, bones, visits to  
the natural history museum, photographs of Sally Mann,  
and a few years at the Royal Academy of Art in The Hague, 
until it led me South to pursue a Master’s Degree in 
Scientific Illustration in Maastricht.

When I first read the opening paragraph of Simon Becketts 
book The Chemistry of Death I was taken by the beautiful, 
withal morbid image that he painted. Ever since I have 
become fascinated with the dead, body farms and forensics. 
Regardless I’ve never lost my interest in arts. Scientific 
illustration has become a way for me to combine both  
of my passions.  

A group of vultures was circling the sky, whilst a few others 
would sit high up in the telephone posts and dead trees  
as we approached the Forensic Anthropology Research 
Facility (FARF), located on the Freeman Ranch, San 
Marcos, Texas. FARF is part of the Forensic Anthropology 
Center of Texas State University (FACTS) in San Marcos, 
Texas. It is an outdoor human decomposition facility, where 
scientists study the taphonomic process of the human body. 
During a three-week period, I visited the Freeman Ranch 
almost every day to help Dr. H.L. Mickleburgh gather 
data for her research. It gave me the opportunity to gain 
more insight on the origin of the data which I was going 
to work with during this thesis. Assisting in an excavation 
made me understand the difficulties archaeologists face due 
to the fragility of gravesites; highlighting the importance 
for accurate documentation. An excavation is always  
a destructive and irreversible process, which makes my 
work as an illustrator even more important. As a scientific 
illustrator, I have the tools to reconstruct an excavation 
site based upon the archaeologists data. Besides being able 
to reconstruct a site, my extensive knowledge of soft tissue 
and anatomy can help to interpret and reconstruct the 
taphonomic process. Hence, helping with the interpretation 
of burial positions and a therefore better understanding  
of past societies and their rituals. 

Before donations reach FARF, they are being brought to 
and documented at the Osteology Research and Processing 
Laboratory (ORPL). Throughout my stay I was able  
to witness the arrival of the final donation of the series  
of experiments. I assisted Dr. H.L. Mickleburgh and forensic 
dentist Dr. J.P. Fletcher in the taking of tissue samples such 

as teeth, bone fragments and fluids. Subsequently it was 
transported and placed at FARF (Fig. 1). Once a donation 
has reached a preferred state of decomposition, depending 
on the research, it is carefully collected (Fig. 2) and brought 
back to ORPL. The human remains are then cleaned of any 
soft tissue (Fig. 3), numbered and eventually stored at the 
Grady Early Forensic Anthropology Research Laboratory 
(GEFARL), San Marcos, Texas (Fig. 4).

I spent half of my days at FARF and ORPL helping to 
collect data, and spent the other half at GEFARL, where 
I had access to the skeleton of donation one (D1). I used 
Structure from Motion (SfM), a photogrammetric imaging 
technique which allows the estimation of 3D structure from 
2D images, to create 3D models of the individual bones for 
the purpose of a successful reconstruction of the process  
of decomposition and skeletal disarticulation. 

Whilst assisting at FARF, ORPL and GEFARL I was 
able to observe the process of decomposition in numerous 
willed human body donations. I observed all stages of 
human decomposition from fresh to skeletonized, as well as  
the procedure of outdoor placement, data collection, 
retrieval and cleaning of skeletonized remains, and 
subsequent data analysis conducted at FACTS. Being in  
a very research oriented and professional environment,  
to me, the donations soon started to become less a person 
with a face, but rather the face of particular research. 

And so, I did. I followed the “wavering brown 
conga-line of fat yellow grubs” (Beckett, 2006), 
a path cobbled with criminology novels, 
anatomy drawings, bones, visits to the natural 
history museum, photographs of Sally Mann, 
and a few years at the Royal Academy of Art 
in The Hague, until it led me South to pursue 
a Master’s Degree in Scientific Illustration in 
Maastricht.

When I first read the opening paragraph 
of Simon Becketts book The Chemistry of 
Death I was taken by the beautiful, withal 
morbid image that he painted. Ever since I 
have become fascinated with the dead, body 
farms and forensics. Regardless I’ve never lost 
my interest in arts. Scientific illustration has 
become a way for me to combine both of my 
passions.

A group of vultures was circling the sky, 
whilst a few others would sit high up in 
the telephone posts and dead trees as we 
approached the Forensic Anthropology 
Research Facility (FARF), located on the 
Freeman Ranch, San Marcos, Texas. FARF 
is part of the Forensic Anthropology Center 
of Texas State University (FACTS) in San 
Marcos, Texas. It is an outdoor human 
decomposition facility, where scientists 
study the taphonomic process of the human 
body. During a three-week period, I visited 
the Freeman Ranch almost every day to 
help Dr. H.L. Mickleburgh gather data for 
her research. It gave me the opportunity to 
gain more insight on the origin of the data 
which I was going to work with during this 
thesis. Assisting in an excavation made me 
understand the difficulties archaeologists face 
due to the fragility of gravesites; highlighting 
the importance for accurate documentation. 
An excavation is always a destructive and 
irreversible process, which makes my work 
as an illustrator even more important. As 
a scientific illustrator, I have the tools to 
reconstruct an excavation site based upon 
the archaeologists data. Besides being able to 
reconstruct a site, my extensive knowledge of 
soft tissue and anatomy can help to interpret 
and reconstruct the taphonomic process. 

Hence, helping with the interpretation 
of burial positions and a therefore better 
understanding of past societies and their 
rituals.

Before donations reach FARF, they are being 
brought to and documented at the Osteology 
Research and Processing Laboratory (ORPL). 
Throughout my stay I was able to witness the 
arrival of the final donation of the series of 
experiments. I assisted Dr. H.L. Mickleburgh 
and forensic dentist Dr. J.P. Fletcher in the 
taking of tissue samples such as teeth, bone 
fragments and fluids. Subsequently it was 
transported and placed at FARF (Fig. 1). 
Once a donation has reached a preferred state 
of decomposition, depending on the research, 
it is carefully collected (Fig. 2) and brought 
back to ORPL. The human remains are then 
cleaned of any soft tissue (Fig. 3), numbered 
and eventually stored at the Grady Early 
Forensic Anthropology Research Laboratory 
(GEFARL), San Marcos, Texas (Fig. 4).

I spent half of my days at FARF and 
ORPL helping to collect data, and spent 
the other half at GEFARL, where I had 
access to the skeleton of donation one 
(D1). I used Structure from Motion (SfM), 
a photogrammetric imaging technique 
which allows the estimation of 3D structure 
from 2D images, to create 3D models of 
the individual bones for the purpose of a 
successful reconstruction of the process of 
decomposition and skeletal disarticulation.

Whilst assisting at FARF, ORPL and 
GEFARL I was able to observe the process 
of decomposition in numerous willed 
human body donations. I observed all 
stages of human decomposition from fresh 
to skeletonized, as well as the procedure of 
outdoor placement, data collection, retrieval 
and cleaning of skeletonized remains, and 
subsequent data analysis conducted at 
FACTS. Being in a very research oriented 
and professional environment, to me, the 
donations soon started to become less a 
person with a face, but rather the face of 
particular research.
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Mijn Bollywood droom

The jury spent a lot of time discussing the text that is the 

basis for a lecture performance of this bachelor student 

at the Toneelacademie Maastricht. It is extremely per-

sonal, sometimes refreshingly naïve and not nearly sub-

stantiated enough through external sources. This text, 

which explores an actress’ dream to become a Bollywood 

star, through a personal narrative in which love and rac-

ism are described, has some acute qualities, aside of 

being a damn-good read. The problems described, we 

felt, are relevant beyond the theatre profession and we 

really appreciated the honest tone of self-exploration. By 

contacting Indian Bollywood producers, the author con-

fronts her dreams and aspirations to the outside world in 

a startlingly frank matter. As such, as a reader, you really 

learn something new about this strange world far away. 

This text made us debate the requirements of a thesis in 

such intensity, that it deserves the benefit of the doubt. 

Without any doubt.

In the next pages, we present this thesis in its original 

form, as submitted by the student.
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Dear Vivek,

thank you for your reply! That sounds like a big issue 
up there! Sad to hear about that. I hope it is okay if I 
ask u a few more questions. The last questions for my 
research.

Do u know why? Why is this so?

Is it because they feel threatened by them? They do 
not trust them? Or is it for their own safety?

Is it because of the past? What could be the reason?  
Will it ever end?

I hope u can answer these last questions. And really 
thanks for your help in my research. Although it does 
hurt, but facts hurt often I guess.

Thanks again.

Regards, Ayisha



Mijn Bollywood droom
Ayisha Siddiqi
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Vandaag is het 18 augustus 2017. Precies 22 jaar geleden 
is mijn vader gestorven aan een hartstilstand in zijn slaap. 
Vandaag zou hij 67 jaar zijn geworden. Maar wat heeft dit 
nou met mijn Bollywood droom te maken? Alles. Dit onder-
werp gaat over leven en dood. Dood op allerlei mogelijke 
soorten manieren: natuurlijke dood, moord en zelfmoord. 
En niet te vergeten, dit onderwerp gaat ook over: geloven.

Al deze sub onderwerpen vormen een geheel voor het onder-
werp: de Pakistaanse en Indiase geschiedenis en de ineenstor-
ting van mijn hedendaagse Bollywood droom. De geschiedenis 
en de droom, waarin de Britten1, Jinnah2 en Gandhi3 een cruci-
ale rol in hebben gespeeld.

Een situatie die ik niet begrijp. Geen grip op krijg. Hoe meer ik 
erover lees des te gefrustreerder ik raak. Des te minder ik be-
grijp. ‘Waarom wordt Jinnah de vrijheidsstrijder van de Mos-
lims altijd, in elke geschiedenisboek als een klootzak, zo kill 
en koud neergeschetst?’ ‘En Gandhi als de spirituele held?’ 
‘Hier klopt iets niet!’ ‘Waarom mag ik niet in Bollywood films 
spelen?’ ‘Wat heeft die geschiedenis nou met mijn Bollywood 
droom te maken?’

1 De kolonisatoren van India. Vanaf de 17de eeuw begon Engeland zich te ves-
tigen in India. Van 1858 tot 1947 werd India geregeerd als een onderdeel van het 
Britse Rijk. Het gebied werd tot 1858 onder een bindend verdrag bestuurd door 
de Britse Oost-Indische Compagnie. En in dit verhaal, de streep trekkende Brit: 
Meneer Cyril Radcliffe.

2 De vrijheidsstrijders van de Moslims tegen de Hindoes in India toen Pakistan 
nog niet bestond. En de stichter van Pakistan.

3 De vrijheidsstrijder van de Hindoes tegen de Britten in India.



4 5Ik besluit een onderzoek te starten. Want grip wil ik. Grip op alle 
onbeantwoorde vragen. Mijn onderzoeksvraag luidt:

In hoeverre kan ik door de geschiedenis van Pakistan en India 
en mijn persoonlijke situatie met elkaar vergelijken me inleven 
in de geschiedenis van Pakistan en India en grip krijgen op mijn 
Bollywood frustraties?

Het antwoord op mijn eerste vraag.

Wat trekt mij - Ayisha Siddiqi - naar Bollywood? Waar komt 
mijn Bollywood fascinatie nou vandaan?

Voor deze antwoorden moeten we - samen - een sprong terug 
in de tijd maken:

Op 7 maart 1991 ben ik geboren in het ziekenhuis van Al-Kho-
bar. Al-Khobar ligt in Saudie Arabië. Mijn zussen zijn ook gebo-
ren in hetzelfde ziekenhuis. Ik heb ook nog een oudere broer. 
Mijn ouders en broer zijn geboren in Pakistan. Om precies te 
zijn in Lahore. De Punjab. Dat is een stam in Pakistan. Dat is de 
stam waar ik vanaf stam. Mijn ouders zijn getrouwd in Laho-
re. Maar al snel na de geboorte van mijn broer vertrokken ze 
naar Saudie Arabië. Mijn vader kreeg daar een baan als inge-
nieur aangeboden en daarom vertrokken wij. Mijn vader deed 
het goed. We waren welvarend. Op een dag kwam hij thuis van 
zijn werk en zei impulsief tegen mijn moeder: ‘Lief, pak onze 
spullen in. We gaan op reis.’ Natuurlijk deed mijn moeder dat.

Ons oranje volkswagen busje werd ingeladen met spullen die 
we tijdens de reis nodig hadden. Het was officieel: we gingen 
op een droomreis! De planning was om naar twaalf landen te 
reizen. Groningen was de een na laatste bestemming en daar-
na zullen wij verder reizen naar Zwitserland om vervolgens 
weer terug te keren naar huis: Al Khobar - Saudie Arabië. De 

tweede nacht in Groningen deed onze droomreis ommekeren 
naar de grootste nachtmerrie. Een nachtmerrie waar we niet 
over hadden durven dromen. Ons thuis: Al-Khobar maakte 
plaats voor een nieuw thuis: Groningen.

De tweede nacht in Groningen overleed mijn vader aan een 
hartstilstand in zijn slaap. Terwijl ik op zijn borst lag. Mijn moe-
der, zussen en broer lagen in hetzelfde bed. We lagen allemaal 
naast elkaar en op elkaar. Vroeg in de ochtend werden wij wak-
ker. Vader was nog niet wakker. Dat was raar. Wij probeerden 
hem wakker te maken. Maar hij werd niet wakker. Dit was niks 
voor hem. Gewoonlijk werden wij door hem wakker gemaakt... 
Wij dachten dat hij een grapje maakte. Wij begonnen hem gie-
chelend te kietelen door onze vingers lichtjes tegen zijn buik 
aan te wrijven. Hij kan niet tegen kietelen. En toch werd hij niet 
wakker. We dachten het door te hebben. Ook al begrepen wij 
er niets van. Maar we begrepen het wel. Het was gebeurd. Ons 
droomreis was officieel een nachtmerrie. Ons vader was over-
leden. Een natuurlijke dood gestorven.

We konden niet meer terug naar Al-Khobar of Lahore, de Pun-
jab. Pakistan wilde ons niet, omdat de kinderen in Saudie Ara-
bië waren geboren en overigens woonden wij daar al jaren niet 
meer. We konden niet zomaar ineens weer terug komen. Op 
deze manier raakten wij verstikt in papier en regel werk. Saudie 
Arabië, ons thuis, wilde ons ook niet meer, omdat er geen man 
meer in huis was. In die tijd was het belangrijk dat er een kost-
winner was en die was er niet meer. Gedwongen in een nood-
toestand werd ons nieuwe thuis: Groningen. Ons droomreis 
was afgelopen. Althans, dat dacht ik, want ook in Nederland 
mochten wij niet blijven. We kregen geen verblijfsstatus. Elke 
dag was spannend: ‘Mogen we blijven? Of moeten wij weg? Zo, 
ja: Waarheen?’



6 7Ons reis zette voort: wij hebben twaalf keer moeten verhui-
zen in Groningen. Tussen Buurten. Wijken. Vrienden. Vijan-
den. Scholen. Instanties. Bureau’s. En twaalf sloopwoningen. 
Wij kregen alleen sloopwoningen. Dat zijn verrotte huizen die 
klaar zijn gesloopt te worden. Deze kregen wij tijdelijk, onge-
veer twee jaar. Elke keer weer dat gesjouw met spullen. Van hot 
naar her. Het klinkt naar, maar toch voelde ik mij misplaatst 
opgewonden. Want deze kleine meid was verdwaald in nieuwe 
werelden. Nieuwe energieën. Nieuwe warmtes. Nieuwe indruk-
ken. Ik vond het echt altijd spannend: ’Wat nu weer? Hoe richt 
ik mijn kamer nu in? 1001 nachten! En wie worden mijn nieuwe 
vrienden?’

Wat ik misschien wel het spannendst aan het verhuizen vond 
was onze ‘antenne’. In elk huis sluiten we de antenne weer 
aan. In die tijd nog vrij illegaal. Want we hadden geen geld. Dus 
we deden het via een omweg. Mijn broer is immers goed met 
techniek. En daar maakten wij gebruik van. Met zo een anten-
ne ontvingen wij kanalen vanuit thuis. Welk thuis? Alle huizen. 
Van over heel de wereld. Het aangenaamste en bevredigend-
ste thuis vond ik: Zee Cinema. Dat is een kanaal dat gestreamd 
wordt vanuit India. Daar waar ze Bollywood hebben. Om pre-
cies te vertellen ligt Bollywood in Mumbai – voorheen werd dat 
nog ‘Bombay’ genoemd. Vanuit daar werden dan ook vaak Bol-
lywood films gestreamd.

Elke dag Bollywood. Voor schooltijd in de ochtend en na school-
tijd in middag en avond. Ik keek naar de vrouwen en naar de 
mannen. Ik keek altijd naar de hoofdrolspelers en identificeer-
de mijzelf met hun. Vooral met de vrouw. De man die zijn liefde 
uit aan haar. Zij die verlegen wordt. En alleen maar denkt: ‘Niet 
te dichtbij komen. Dit mag niet. Ik ben kuis. En maagd. Ik ben 
halal4. Als je mij aanraakt word ik zwanger.’

4 rein

Ik vond het prachtig. De intensiteit. Het net niet aanraken. 
Het te dichtbij komen terwijl dat niet mag. Er gebeurt zoveel. 
Tussen die mensen, dat het wel moet. Ze moeten wel dichtbij 
elkaar komen. Ze moeten elkaar bijna aanraken. En ik moet 
daardoor geraakt worden. Ik moet dit allemaal voelen en het 
door mijn lijf laten stromen.

Het mooiste voorbeeld is een scene uit een van mijn lieve-
lings-Bollywood films: Kuch Kuch Hota Hai. Dat betekent: ‘Er 
gebeurt iets.’

‘Het regent. Het is overduidelijk neppe regen. Dat zie je echt 
aan alles. Het is teveel. Te symmetrisch. Maar het is zo mooi. En 
dat geluid dat klopt ook niet. Maar het gaat om het effect. Re-
gen is romantisch. Het is een man en een vrouw. En ze rennen, 
ze rennen keihard weg van die overduidelijk neppe regen en ze 
komen terecht onder een carrousel. Ze laat haar lokken naar de 
zijkant van haar schouder vallen en schud langzaam de drup-
pels uit haar haren. – Alsof het zo droger wordt. - Zij is helemaal 
gefocust op haar haren, terwijl de man naar haar zit te kijken. 
Hij voelt de romantische sfeer van de regen. Terwijl de camera 
op hem staat kijkt hij naar haar en gaat hij door zijn knieën. Hij 
reikt zijn rechterhand naar haar. De camera staat weer op haar 
en zij kijkt naar hem met een vraagteken blik. We krijgen de 
man weer in beeld: hij plaatst zijn andere, overgebleven arm, 
gebogen, naast zijn lichaam en maakt een dans beweging. Zij 
heeft zijn hint begrepen en fluistert, terwijl ze met haar duimen 
dichtbij haar oren wappert: ‘No music.’ Hij trekt zijn uitgereikte 
rechterhand lichtjes en langzaam terug en plaatst zijn vingers 
in standje piano spelen. Hij begint met zijn vingers te bewegen 
en we horen melancholische melodieën die afkomstig zijn van 
de piano. Zij staat verstelt. Ze zet haar handen op haar gezicht, 
opent wijd haar mond. Ze kijk verbaast om zich heen met een 
blik van: ‘Oh mijn god... Wauw... Is dit werkelijk?’ Hij reikt zijn 
piano hand terug naar haar, terwijl de piano op de achtergrond 



8 9doorspeelt. Ook reikt zij haar hand naar hem toe. Maar ze twij-
felt. Ze hebben elkaar nog nooit op deze manier aangeraakt. 
Ze zijn vrienden en nu misschien wat anders? Op dat moment 
voel je die spanning. Tussen die twee mensen. De intensiteit 
van de bijna aanraking. Waar ik het zonet over had. Ze willen, 
maar het kan niet. Ze is verloofd namelijk. En in die films heerst 
monogamie. India staat ook op nummer een in de lijst van 
monogamie. Toen ik daar achter kwam dacht ik: ‘Hoe zou dat 
toch komen? Films hebben invloed! Dit wil ik ook.’ De handen 
van deze twee mensen komen steeds dichterbij elkaar. Je ziet 
haar vingers vol in beeld. Die twijfelen. Zijn hand blijft geduldig 
wachten. Want hij heeft respect voor haar. Je raakt geen vrouw 
aan zonder haar wil. En dan uiteindelijk... glijden haar vingers 
in de zijne en ze beginnen een romantische dans. Een dans die 
op een gegeven moment iets te intiem wordt. Want inmiddels 
staat zij met haar rug voor hem en hij met zijn buik gericht naar 
haar, achter haar. Hij glijdt met zijn wijsvinger langs haar wang, 
vervolgens door naar haar nek. Het wordt haar teveel. Mij ook. 
Ik ben blij dat ze weg rent. Maar nu komt het: Hij heeft haar 
pallu5 vast. Dit is het moment. Het spannendste moment. ‘Wat 
gaat hij doen? Gaat hij haar uitkleden? Of laat hij het doek los?’ 
Het is ook prachtig in beeld gebracht. De camera staat in een 
diagonaal gericht op de vrouw. De man staat ver in de diago-
naal achter haar. We zien hem niet. En wat hij doet is super 
smooth en super zwoel: Hij komt achter haar vandaan, bam, 
in de camera! En dat ook nog eens precies mooi getimed op de 
muziek! Prachtig. We zien hem twijfelen. We zien hem overdui-
delijk denken: ‘Wat moet ik doen? Zal ik het doen? Nee. Ik heb 
respect voor haar! En liefde. Een vrouw kleed je niet zomaar 

5 Ze heeft dus een ‘sari’ aan en dat is een lange doek dat gewrapt zit om 
haar lichaam. Om precies te zijn om haar middel zodat haar benen bedekt 
zijn. Het laatste stuk overgebleven doek is langs haar borst gewrapt om ver-
volgens te rusten op haar linker schouder. En dat laatste stukje stof heet: 
‘pallu’. Deze heeft hij vast.

uit. Zij moet het zelf willen doen. Het moet een duidelijk, helder 
hint zijn: ‘Ik wil dit! Doe het.’ En dat is het niet. Ik zie dat zij bang 
en verlegen is. Ook zij weet het niet meer. Hij laat los.

Dit magische van Bollywood daar ben ik mee opgegroeid. Dat 
was mijn wereld. Zo naïef als ik ben heb ik dit mijn leven lang 
in de echte wereld gezocht. Nog steeds eigenlijk wel. Ik denk 
dan vaak: ‘Zo hoort dat toch? Zoals in die films?’ Al snel besef je 
dat de werkelijkheid anders en harder is. - Laat je het toe? Die 
pallu te openen? Vaak dacht ik: ‘Ik laat dit toe want ik vertrouw 
hem! Dit is voor het leven of in ieder geval voor een mooie trou-
we tijd!’ En dan word je ineens gedumpt... Soms wel een paar 
uur na het openen van je pallu. Een paar uur. Dan stel ik mijzelf 
vragen, zoals: ‘Was het toch te snel? Was het een spel? Was het 
waar? Is het zo snel over? Wat is het nou werkelijk? Waarom 
voel ik mij rot en gebruikt?’ En toch. Toch nog steeds geloof ik 
erin. Ik geloof nog steeds in een man dat verlangt naar hetzelf-
de als ik. De liefde dat voor mij gaat over respect, trouw en ma-
gie. Een liefde dat voor het leven is. Dit is waar ik in geloof. Ik 
geloof erin dat als de acteurs en actrices dit kunnen spelen, dat 
dit dan bestaat. Als mensen dit kunnen schrijven, regisseren en 
produceren dan bestaat dit. Ik geloof erin.

Zo heb ik ook altijd geloofd dat ik in Bollywood films kon spe-
len! Niet wetend dat mijn Pakistaanse achtergrond me niet 
zou toelaten daar te kunnen spelen. Niet wetend dat de pro-
blematische geschiedenis van Pakistan en India in het heden 
nog zoveel invloed zou hebben op mijn droom. De Bollywood 
droom. Niet wetend dat alle Pakistaanse acteurs gebanned zul-
len worden uit de Bollywood wereld. Niet wetend dat zij net zo-
als Jinnah zich zullen losrukken van mij zoals Jinnah van India. 
Niet wetend dat ik net als Gandhi zou smachten naar eenheid. 
Niet wetend dat dit als een klap zou komen aanwaaien: ik, die 
verbannen word, ver weg van mijn grote liefde. Hetgeen waar 
ik altijd al in heb geloofd: spelen in Bollywood films.



10 11Ik geloof dat liefde overal te vinden is. Ook op Tinder. Voor de 
mensen die niet weten wat Tinder is: Tinder is een app die je 
kan installeren op je smartphone. Je kan je via Facebook aan-
melden en alles blijft verder ‘geheim’ op Facebook. Mensen 
zien niet dat jij op Tinder zit. Het is top secret. Zij hebben name-
lijk respect voor jouw ‘privacy’. De app zoekt naar jouw smaak: 
mannen of vrouwen in de buurt. Er komt een foto tevoorschijn 
van een man of een vrouw. Dat hangt af van aan jouw keuzes. 
Je ziet de foto en vervolgens kan je gaan swipen met je vinger. 
Naar links of naar rechts. Als je naar links swiped betekent het 
dat je zijn of haar vlees, gezicht, aanzien niet leuk vindt. Als je 
naar rechts swiped betekent het dat je dat allemaal of een van 
die dingen wel leuk vindt. En dan is maar de vraag of diegene 
jou ook leuk vindt? Zo ja? Dan zijn jullie een match. Gefelici-
teerd! Nu kunnen we chatten.

Hij stond eindelijk, na twee maanden chat, voor me. De jon-
geman die me deed voelen, zoals in Bollywood films. Magisch, 
respectvol, vertrouwelijk en hij liet de spanningen door mijn lijf 
gieren. Ik voelde me een Bollywood-ster. Hij droeg een zwarte 
jilebba6. Hij had zich onlangs bekeerd tot de Islam. Dat had hij 
mij vertelt tijdens onze chat sessies op Tinder en ik had hem 
gevraagd om op ons eerste date een jilebba te dragen. Dat vind 
ik sexy, want het is zo kuis. Het is een soort van een fetisj.

We zaten wat te drinken in Rotterdam. Ik weet niet meer hoe 
die plek heet. Maar we zaten hoog en keken super romantisch 
uit op Rotterdam. We zaten naast elkaar. Dichtbij elkaar. Hij 
durfde me niet aan te raken. De spanningen liepen hoog op. We 
voelden aan alles dat we elkaar dolgraag wilden aanraken. Met 
elkaar wilden zoenen. Maar hij was verlegen. Net als de vrouw 
in Bollywood films. Ik was niet verlegen. Ik wilde, maar ik had 
respect voor hem. Net als de man in de Bollywood films. Omdat 

6 Een lange, Islamitische mannelijke jurk/gewaad.

hij zich onlangs had bekeerd tot de Islam werd alles nog span-
nender, want daardoor werd hij zo kuis. ‘Kan ik hem aanraken 
of niet?’ We lachten wel veel naar elkaar. ‘Was dit een hint of 
niet?’ We konden niet te lang in elkaars ogen kijken. Dat luk-
te gewoon niet. Mijn hele lichaam begon dan raar te doen. Het 
leek wel alsof ik ging flauw vallen. Soms raakte ik hem aan. Op 
z’n been. Nonchalant en super onopvallend. Zoals je dat doet 
in een gesprek. Zo van: dit was absoluut geen bewuste aanra-
king. Ik ben een actrice. Dat kan ik gewoon spelen! Daardoor 
had ik de Bollywood code eigenlijk al gebroken. Want ik raak-
te hem nonchalant aan. In Bollywood films is elke aanraking 
spannend en belangrijk. Toch deed ik het, want de spanning 
was er. Het werkte. Hij tintelde. En ik zei: ‘Sorry. Je bent leuk.’ 
Hij werd meer verlegen. Hij sloeg zijn ogen omlaag. En ik wilde 
hem alleen maar zoenen. Ik wilde voelen hoe zijn lippen voel-
den. Hij bleef ook maar steeds balsem smeren op zijn lippen. 
Dat trok de aandacht. Zijn lippen leken fluweel zacht. Ik vroeg 
mij af: ‘hoe voelt dat?’ Ik kwam dichterbij. En hij bleef op zijn 
plek zitten. Gewoon chill, niet verstijfd. Alsof ik dichtbij mocht 
komen. Dat klopt ook niet met mijn Bollywoodfilms! Je kan 
niet gewoon chill zitten! Dit moet spannend zijn! Ik heb liever 
dat je stijf zit dan chill. Maar ik nam het voor lief, want het was 
wel spannend. Ik keek. En hij keek terug. We voelden de span-
ning tussen onze lippen. Die te dicht bij elkaar waren om niet 
aangeraakt te worden. Onze lippen stonden op het punt elkaar 
aan te raken en mijn vragen te beantwoorden. Ik kon eindelijk 
zijn balsem en hem proeven. Maar ik deinsde terug. Ik kon het 
niet. Ik had nog geen duidelijke, heldere hint gehad. Een hint 
dat duidt op op mijn lieveling Bollywood film: ‘Ik wil dit. Doe 
het.’ Dus ik vroeg het gewoon en doorbrak weer alle regels: 
‘Mag ik je kussen?’ Ook hij doorbrak de regels door te zeggen: 
‘Ja.’ En we kusten. En ik vloog. Geloof ik.



12 13Toen we klaar waren rekende ik ons drankje af en liepen we 
naar de Vapiano7 om daar wat te eten. Super romantisch. We 
stonden in de rij en hij kreeg een vraag van een best mooie 
vrouw die een hoofddoek droeg: ‘Mag ik wat vragen?’ Het was 
een vraag met een overduidelijke ondertoon: ‘Je bent super 
knap. Kan ik alsjeblieft met je praten. Ik wil jou.’ Hij knikte, 
terwijl hij mij aankeek. ‘Draag je een jilebba voor het geloof of 
omdat je het mooi vindt?’ Hij antwoordde: ‘Beide.’ ‘Het staat 
je super goed.’ Even wierp ze een vuile, maar vooral een min-
achtende blik naar mij en mijn crop-top8 om vervolgens weer 
verder te lachen met haar vriendinnen. Op dat moment had 
ik haar graag een stoot willen geven maar dat deed ik niet. Ik 
bleef vriendelijk lachen. Want ik had van Gandhi de vrijheids-
strijder van de Hindoes tegen de Britten en van de Islamitische 
profeet Mohammed geleerd dat vechten niks oplost! Vechten 
doe je maar in jezelf! Van Jinnah, de vrijheidsstrijder van de 
Moslims en stichter van Pakistan had ik geleerd om los te laten 
en jezelf in bescherming nemen. Dus, dat deed ik.

Tijdens het eten zei de man in jilebba dat ik er wat van had 
moeten zeggen. Ik vroeg: ‘Waar had ik wat van moeten zeggen?’ 
‘Dat ze tegen me praatte. Je had moeten zeggen: ‘Waarom 
praat je tegen hem?’ Ik zei: ‘Dat is mijn taak niet.’ Hij: ‘Maar ze 
flirtte!’ Ik zei: ‘Het is aan jou of je terug flirt of niet. En of je res-
pect hebt voor mij of niet. Of je trouw bent of niet.’ Hij keek me 
in de ogen aan. Pakte mijn voorhoofd en kuste die met respect 
en trouw. En ik geloofde in hem. Ik geloofde in ons.

Geloof. Wat is geloof? Er bestaan verschillende soorten gelo-
ven. Religieus. Niet religieus. Je kan geloven in de ander. In je-
zelf. In iets? Geloof bestaat ook in een vorm van hoop! Of een 
spaghettimonster. Ikzelf geloof in de Islam. Ook geloof ik in mij 

7 Een keten van Italiaanse restaurants

8 Een top waarbij de buik te zien is.

zelf, in de liefde en in mijn doelen. Ik geloof dat als ik er hard 
voor werk ik er wel zal komen. Alles komt altijd goed, anders is 
het het einde niet.

Ik kom uit Pakistan. Nou... eigenlijk ben ik geboren in Sau-
die-Arabie. Mijn beide ouders zijn geboren in Pakistan. Dus 
dat betekent dat ik een Pakistaanse achtergrond heb. De Sa-
oedische paspoort heb ik nooit gehad, wel een Saoedisch ge-
boorteakte. De Pakistaanse paspoort heb ik wel gehad. De Pa-
kistaanse paspoort moest ik inwisselen voor de Nederlandse, 
anders mocht ik na 18 jaar in Nederland te hebben gewoond 
niet meer in Nederland blijven wonen en wist ik nog steeds niet 
waar ik heen moest. Dus nu heb ik de Nederlandse nationaliteit. 
Mijn ouders zijn Pakistaans en zij zijn Islamitisch opgevoed. Ik 
ben ook Islamitisch opgevoed door mijn ouders, in mijn geval 
door mijn moeder, omdat mijn vader al vroeg gestorven was. 
India, daar waar de Bollywood films vandaan komen, heerst 
het Hindoeïsme. Zij zijn daar Hindoe. Maar er wonen wel meer 
Moslims in India dan in Pakistan. India staat ook op nummer 
twee in de ranglijst voor de meest aantal Moslims als inwoner. 
Indonesië staat op nummer een, daar komt de Tinderman in 
een jilebba vandaan. Wat is het verschil tussen de Hindoes en 
de Moslims?

De Moslims hebben een God: Allah. De Hindoes hebben ver-
schillende Goden. Zij aanbidden bijvoorbeeld de koe. De aap. 
De slang. De olifant. En zelfs koeien stront. Dit zou als een bele-
diging opgevat kunnen worden door de lezer, maar dit is geen 
belediging. Het zijn heilige dieren voor de Hindoes. De Hindoes 
zijn er heilig van overtuigd dat bijvoorbeeld een koe voor de re-
incarnatie van een overleden naaste staat. En de uitwerpselen 
ervan ook heilig zijn omdat deze uitgedroogd gebruikt kunnen 
worden om erop te koken.



14 15Omdat dieren zo heilig zijn voor de Hindoes zijn Hindoes vaak 
ook vegetarisch. De Moslims eten wel graag vlees. Heel veel 
vlees. Behalve varkensvlees. Want dat blijkt Haram9 te zijn. Ook 
eten zij het vlees op een Islamitisch manier geslacht. Dat is voor 
de Islamieten weer heilig.

Dit is het enige verschil tussen deze twee groepen. Voor de 
rest zien ze er hetzelfde uit betreft kleur haar, ogen en huid. Ze 
kleden zich anders omdat het geloof verschillende kledingge-
woontes voorschrijft. Ze spreken dezelfde taal, behalve door 
het geloof spreken de Moslims in de U vorm en de Hindoes in 
de jij vorm. Net als de Belgen en de Nederlanders. Ze hebben 
dezelfde gewoonten: ze drinken beiden chai en eten met hun 
handen. Zij gebruiken dezelfde specerijen en het zijn dezelfde 
gerechten, alleen door het geloof eten de Hindoes geen vlees 
en de Moslims wel (behalve varkensvlees, dat is haram). En 
eigenlijk eten Hindoes ook wel stiekem vlees. Behalve koei-
envlees. Zij luisteren naar dezelfde soort muziek. Kijken naar 
dezelfde films. Bollywood films en Pakistaanse drama series. 
Beide spelen ze cricket. Ook nog eens goed. Ze hebben beiden 
drie dagen huwelijksfeest. Tel Mehendi10, Baraat11, Mayum12. 
Bijna dezelfde rituelen, behalve door geloof net iets anders aan 
het einde. Dezelfde dansstijl. En ze maken beiden veel kinde-
ren. En ze hebben beiden veel liever een jongen als baby dan 
een meisje. Een jongen kan meer betekenen voor inkomsten, 
dat geloven zij. Het enige verschil is dus: Geloof.

9 Onrein.

10 Eerste dag henna feest. De bruidegom wordt versierd met henna. De bruid 
komt later aanschuiven en ze worden door alle andere aanwezigen geze-
gend. Er wordt gefeest en gedanst.

11 De dag dat de bruidegom wordt opgehaald door de bruid en met hem mee 
gaat.

12 De volgende dag wanneer de bruidegom alleen terug gaat naar haar fami-
lie. Vaak om te vertellen hoe ze het bij haar bruid thuis gevonden heeft.

De verschillen in de vorm van religie zijn tot aan de komst van 
de Britten nooit een probleem geweest. Zij leefden in een Mo-
dus Vivendi13. Maar door de opkomst was het nu wel een pro-
bleem. Een manier van vredig leven die gedwarsboomd werd. 
Maar ook gehoor aan gegeven werd. Het probleem was: geloof, 
het enige verschil.

Ik geloofde in de jilebba man en in mijzelf. Die man in de jilebba 
heeft een naam, maar ik zal zijn naam in dit verhaal niet noe-
men. Vanaf nu noemen we de man in jilebba: A. Na zijn beke-
ring tot de Islam heeft hij zich door een Imam laten benoemen 
naar: Ali. Ali is dus niet zijn echte naam. De Imam vond A zijn 
innerlijk een match met die van Ali14, daarom is hij genoemd 
naar Ali. Ali is een voorbeeld van iemand die vocht, die oorlog 
voerde voor het geloof. Hij vond dat dat de echte Jihad15 was. 
Maar mijn moeder leerde me dat Mohammed, de profeet van 
de Islamieten altijd zei: ‘De Islam is een gevecht met jezelf en 
niet met de mensen om je heen. Het is een gevecht in jezelf. Om 
het goede te doen en wat slecht voor je is achter je te laten. Dat 
is de echte Jihad. Een innerlijke Jihad.’16

A, nee niet A, maar Ali ging telkens in gevecht met mij. Net als 
de Ali van Mohammed, in de fysieke vorm. Alsof hij van gedaan-
tes wisselde. Alsof hij acteerde en verschillende personages 

13 Modus vivendi is de Latijnse samenvoeging van modus (manier) en 
vivendi (van leven). Een modus vivendi is een manier van leven of een manier 
van omgaan met elkaars verschillen, meestal tussen conflicterende partijen 
die toch beslissen om door te gaan met datgene wat hen bindt, zelfs al delen 
zij niet dezelfde waarden en normen.

14 Ali is de neef en schoonzoon van Mohammed. Ali was na Aisha Siddiqa 
een van de eerste volgelingen van Mohammed. Aisha Siddiqa is de vrouw en 
de eerste volgeling van Mohammed na zijn openbaringen. Daarbij is ze ook 
de vrouw waar ik naar benoemd ben.

15 Mis geïnterpreteerd als een uiterlijke Jihad: inspanning gericht op het rea-
liseren van een bepaald doel.

16 Dit is geen letterlijk citaat.



16 17aannam. De ene dag was hij mijn Bollywood prins die A heette 
en de andere dag was hij Ali, the Warrior.

Op een dag was hij bij mij thuis. Ik kwam uit school. Moe en ka-
pot. Hij wilde graag discussies voeren over het geloof. Ik kreeg 
niet veel meer uit mijn mond dan: ‘Oke, ja en nee.’ Hij kon er niet 
tegen dat hij geen gepaste of diepgaande reacties terug kreeg. 
Dus hij greep naar mijn telefoon en wilde mijn moeder bellen. 
Ik begreep er niks was. Ineens was ik wakker. Ik was niet meer 
moe. Ook al was het twee uur in de nacht. ‘Het was al twee uur 
in de nacht en je kan op dat tijdstip niet zomaar, random even 
mijn moeder bellen.’ dacht ik. ‘Waar komt dit ineens vandaan?’

Ik probeer mijn mobiel te pakken want ik wil niet dat hij mijn 
moeder belt. Ze is vast als een eenzame koningin aan het dro-
men over haar koning. Onze koning17! En dan maken wij haar 
wakker met onze nachtmerrie? ‘Nee! Dat wil ik niet. Dus geef 
me mijn mobiel!’ Terwijl ik de mobiel probeer te pakken trek 
ik aan zijn shirt. Even ter verduidelijking: ik ben 1.50 m en hij 
1.83 m. Ik kom er niet bij dus trek ik aan zijn shirt zodat hij wat 
lager komt en ik kan springen. Per ongeluk scheur ik zijn shirt 
kapot en zeg: ‘Oh sorry.’ ‘Nu zullen wij vast ophouden met dit 
gepeupel, omdat zijn shirt kapot is. Daar moeten we iets aan 
doen!’ dacht ik. ‘Hij moet een nieuwe shirt aan. En we moeten 
gewoon lekker, knus in bed gaan liggen. Romantisch zijn. Meer 
doen zoals Gandhi en Mohammed voorschrijven. Dus liefde 
hebben voor elkaar. Niet vechten met de ander.’ Maar hij gaat 
door. Dus ik denk als Jinnah: ‘Oh we gaan door! Ik moet me-
zelf wel in bescherming nemen.’ Ik probeer mijn mobiel weer te 
pakken en hij duwt me naar de grond. Ineens komen we in een 
worsteling terecht met het willen pakken en het niet willen ge-
pakt worden. Ik denk: ‘De worsteling hoort met jezelf, in jezelf 
te zijn. Ik wil geen Ali zijn! Ik wil niet vechten met je. Dat ben ik 

17  Vader.

niet!’ Ineens voel ik zijn tanden. In mijn schouder. Het doet pijn. 
Ik laat los. En denk: ‘Wat was dit? Wat is er gebeurd? Waren dat 
zijn tanden? Zijn dit zijn tand afdrukken? Het doet pijn!’ Ik loop 
huilend de deur uit. Naar buiten. De straat op en denk alleen 
nog maar: ‘Hou mijn mobiel. Bel mijn moeder. Doe wat je wil. 
Mijn leven is mij veel belangrijker. Sorry voor je droom die een 
nachtmerrie is geworden mama. Sorry Allah.’ Het is klaar tus-
sen Ali en mij. Maar A, zijn andere gedaante, geeft niet op! Hij 
wilt eenheid net als Gandhi. En mijn hart wordt weer gegrepen. 
Ik geloof dat hij niet zo is. Ik geloof dat hij anders is. Ik geloof 
dat hij een beter mens is. Ook ik geloof net als Gandhi in een 
betere wereld waarin iedereen vredig samen leeft. Ik geloof 
dat hij A en geen Ali is. Ik geloof in mijn Bollywood liefde. Maar 
ik moet mijzelf in bescherming nemen. Ik moet voor mijzelf 
kiezen. Ik ben ook Jinnah. Slim en altijd een stapje voor. Op 
m’n hoede. En misschien ben ik ook wel de streep trekkende 
Brit: Meneer Cyril Radcliffe. Die de streep door India trok. Het 
in twee helften splitste: Pakistan en India. Alleen kan ik dat nu 
nog niet en wil ik dat wel?

Op een dag was ik bij hem thuis. Hij was op zijn werk aan het 
werk. Ik lag in zijn bed uit het boek Mohammed te lezen. Even 
later werd ik moe. Ik nam een pauze en begon om mij heen te 
kijken. Naast zijn bed ligt een kast. Aan de achterkant steekt 
een folder achtig papier uit. Daarop staat: ‘Seks.’ Ik kijk snel 
weg en mijn hersenpan begint een gesprek met zichzelf te voe-
ren: ‘Nee. Dat is niks. Ik heb niks gezien. Helemaal niks mis met 
seks. Zelfs in Bollywood films hebben ze seks zonder elkaar aan 
te raken. Het zal vast een artikel zijn dat over seks gaat... maar 
nee! Hoezo staat dat daar? Naast zijn bed? Er is iets!’ Ik pak het 
uit de kast en er komt een half naakte vrouw tevoorschijn. ‘Ik 
vind het niet leuk. Nee ik vind het echt niet leuk! Maar ik be-
grijp het wel. Hij is een man. Mannen hebben dat soort dingen. 
Zelfs Gandhi neukte met zijn nichtje van zeven. Zelfs Aisha, de 



18 19vierde vrouw van Mohammed was negen toen zij trouwde met 
Mohammed terwijl hij 54 was. Kut mannen.’ Ik ga weer lezen 
uit het boek Mohammed, maar ik kan mij niet meer concen-
treren. Mijn lichaam laat mij niet met rust. Er is meer. ‘Er is nog 
iets’ vertelt mijn lichaam. Dus ik begin te graaien in zijn kast 
en ik haal een stuk of twintig naakte vrouwen tevoorschijn. 
Ik begin te huilen. Ik denk alleen nog maar: ‘Het ligt naast je 
bed!!!!!!!!!!!!!!’ Ik word moe van het huilen en denk: ‘Er is meer. 
Er is nog iets! Iets waarvan ik weet dat ik het weet maar ik heb 
geen bewijs!’ Ik kijk nog een keer in zijn kast en het eerste pa-
pier dat ik tevoorschijn haal is een brief van de UWV18. Die brief 
vertelt: ‘U mag binnenkort op gesprek komen voor een baan.’ 
De brief is van twee dagen geleden. ‘Ik wist het!’ Ik snik een eind 
weg. Mijn geloof barst in stukken. ‘Mijn Bollywood liefde be-
staat niet. Hij heeft gelogen en ik geloof hem niet meer. Ik ver-
trouw hem niet meer!’ Hij komt thuis en natuurlijk confronteer 
ik hem hiermee, maar voorzichtig. Ik weet namelijk dat hij een 
Ali in zich heeft. Hij blijft volhouden: ‘Ik heb werk!’ Ik wil weg 
gaan want overduidelijk liegt hij. Waarop hij op mijn weg gaan 
antwoord door de koelkast vast pakken en zijn hoofd tegen 
de koelkast te stoten, tot het bloed... Ik weet niet meer wat ik 
moet doen. ‘Stop! Stop! Stop! Doe jezelf dit niet aan!’ schreeuw 
ik zachtjes in de war. Hij gaat maar door en door. En ik besluit 
nu echt weg te gaan. ‘Dit kan zo niet. Dit is gekkenwerk.’ Hij laat 
me niet gaan. Hij blokkeert de deur met zijn grote, mannelijke, 
machtige lijf. Ik probeer er langs te komen maar ik durf hem 
niet aan te raken. Ik weet wat er de vorige keer was gebeurd 
toen ik hem aanraakte, toen kwam Ali tevoorschijn. Toen kwa-
men we terecht in een worsteling. Gandhi en Mohammed spo-
ken door mijn hoofd. Niet in gevecht gaan. Houd je stil. Ook 
Jinnah spookt door mijn hoofd. Neem jezelf in bescherming. 

18 UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij stimu-
leren mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden.

Kom voor jezelf op. Ook Radcliffe spookt door mijn hoofd. Trek 
de lijn! Ik hou er niet van om gebeten te worden. Maar ik weet 
ook dat ik weg wil. Ik ben in paniek. Ik vertrouw dit niet. Ik moet 
hier weg. Ik vraag hem voorzichtig in tranen: ‘Mag ik weg? Mag 
ik alsjeblieft weg? Ik kom wel weer terug maar mag ik nu even 
alsjeblieft weg? Mag ik even naar buiten? Ik kom zo terug. Ik 
moet even naar buiten.’ Hij schreeuwt in pijn: ‘Nee! Ik kan er 
niet tegen als mensen bij me weg lopen. Dat kan niet. Eerst bij 
elkaar komen om dan vervolgens weg te gaan.’ Ik wist niet wat 
me overkwam. Dit had veel te maken met mijn Bollywood lief-
de! Ik heb er altijd in geloofd dat als je voor elkaar gaat dan 
ook echt voor elkaar gaat! Door dik en dun. Ik mag niet zomaar 
opgeven, dit zijn moeilijke, zware tijden, maar die gaan voorbij. 
De Islamitische leer leert mij ook om er voor je naasten te zijn. 
Juist in slechte tijden! Ik leg me erbij neer. Ik vergeef het hem. Ik 
ben er voor hem en ik doe alsof hij werk heeft. We hebben seks 
en alles is goed. A is back.

De volgende ochtend gaat hij douchen. Ik lig nog naakt in zijn 
bed en vraag: ‘Ga je naar je werk?’ en begin te lachen. Ik doe 
ijskoud zoals Jinnah. Ben recht voor mijn raap zoals Jinnah. Ik 
ga de confrontatie aan zoals Jinnah. Ik spreek mij uit zoals Jin-
nah. En hij loopt boos weg... ook net als Jinnah, rechtstreeks de 
douche in. Ik lag nog. Ik kijk even naar het plafond en zeg luid, 
maar alleen tegen mezelf: ‘Ik vertrouw deze hele situatie niet.’ 
Net zoals niemand de situatie in India meer vertrouwde. Jinnah 
niet. De Moslims niet. Gandhi niet. De Hindoes niet. De Britten 
wellicht ook niet. Ik zie zijn mobiel naast mij op het bed liggen 
en denk: ‘Nee Ayisha! Je mag niet in iemand anders zijn mobiel 
kijken. Je hebt een relatie met hem. Je moet hem vertrouwen. 
Nee, maar ik vertrouw het niet!’ Ik pak zijn mobiel en ik kijk 
naar zijn beeldscherm. Mijn hart gaat tekeer als een flipperkast 
alsof ik iets verkeerds doe? Dat doe ik ook. Ik kijk in zijn privacy. 
En Facebook heeft mij geleerd dat niet te doen. Facebook heeft 



20 21mij geleerd respect te hebben voor iemand anders zijn privacy. 
Ik kijk naar de deur en kijk terug naar zijn mobiel. Ik gooi zijn 
mobiel snel terug op zijn bed maar voor ik het weet heb ik hem 
weer in mijn handen. Ik zweet. Alles doet raar. Ondertussen ben 
ik zelfs uit zijn bed geklommen en zit inmiddels op mijn knieën 
tegen de rand van zijn bed. Met trillende handen kijk ik naar zijn 
apps. Ik durf zijn Whatsapp niet te openen. Dat is niet netjes. 
Dus ik swipe verder door zijn bladen. Ik kijk alleen maar naar 
zijn apps en zie in vogelvlucht de app Tinder langs komen. Tien 
gedachtes in mijn hoofd schieten achter en door elkaar: ‘Nee. 
Dit is niet waar. Hij had het toch verwijdert? Hij heeft Tinder! 
Hij is vast niet ingelogd. Nee. Hij heeft die app, maar hij is niet 
ingelogd. Zo is dat ook altijd in Bollywood films. Vergissingen 
die personages maken door rare dingen te doen of te hebben 
maar nooit met verkeerde intenties bedoelt zijn. Logisch. Dat 
snap ik. Geen reden om verder te kijken.’ Dus heel rustig leg ik 
zijn telefoon weer terug op dezelfde plek. Precies waar ik hem 
vandaan had. Op een afstand klik ik nog een laatste keer op de 
home button van zijn telefoon. Om toch even mezelf te beves-
tigen dat hij niet echt op Tinder ingelogd is. Ik tik de app Tinder 
open terwijl ik ‘Bismillah Hirrachma Nirrahiem’19 zeg. Tinder 
opent. Tinder zoekt naar vrouwen in de buurt. Ik kijk naar zijn 
matches. Ik open een random gesprek en lees zijn laatste be-
richt van gisteren naar een van de meiden: ‘Met zo een mooie 
meid als jou wil ik dat wel doen. Dit is mijn nummer: 06.....’ Ik 
hijs mijzelf op van mijn knieën. Ik ga rustig, terwijl ik kook, aan 
het uiteinde van zijn bed zitten. Ik heb zijn mobiel, als een ge-
recht dat gaar gekookt is, terug gelegd op zijn bed en ik wacht. 
Hij komt uit de douche. Kijkt mij aan. Ik kijk naar hem en zeg: 
‘Leuke gesprekken op Tinder!’ Hij raakt helemaal in paniek en 
wordt boos op mij, omdat ik in zijn mobiel zat! Ik besluit weg te 
gaan want hij begint te schreeuwen, ik zie geen transformatie 

19 Islamitisch gebed. In de naam van God, de erbarmende Barmhartige.

naar Ali maar een regelrechte versie van Ali. Ik word weer bang 
en denk: ‘ik moet hier weg wezen! Net zoals de Moslims bang 
werden van de Hindoes en vonden dat ze rechtstreeks weg 
moesten wezen! Net zoals Jinnah dat dacht! Ver weg van de 
Hindoe meerderheid!’

Ineens begint hij te huilen en zegt: ‘Ik heb geen werk.’ Hij raakt 
me weer op mijn gevoeligst. De liefde, mijn geloof. En ik ben 
klaar om rustig naar hem te luisteren en begrip te tonen voor 
zijn situatie. Ik stap in de rol van Gandhi. Want zelfs in Bolly-
wood films gaan mensen vreemd. ‘Hij heeft een zwakte voor 
seks. Maar het zal niet meer gebeuren. Beloofd! Hij is ook net 
drie maanden geleden uit de bak. Hij zat vast voor mishande-
ling en stalking.’ vertelt hij mij.

Ik weet even niet meer wat ik moet zeggen... ‘Ik wil niet in re-
latie zijn met hem. Al een tijdje niet meer. Vanaf de eerste beet 
niet meer. Maar waarom kan ik niet weg? Waarom kan ik de lijn 
niet trekken? Waarom ben ik nog geen Radcliffe, maar eerder 
Gandhi?’



22 23

Relaties zijn rare wezens. Je gelooft in elkaar maar toch ook 
weer niet. Als je vertrouwen, je geloof in iets eenmaal ge-
broken is dan is dat ook echt gebroken, op dat moment. Het 
is te lijmen. Maar daar waar het gebroken was, zie je nog. Je 
ziet de lijnen van de aangelijmde stukken. Sommige lijnen 
blijven zichtbaar.

Geloven schept verwachting. Dat komt omdat je in iets gelooft, 
en vaak is dat, als het goed is iets moois, waar je iets aan hebt, 
wat je op een of andere manier voldoening of troost geeft. Om-
dat je gelooft dat je er iets aan hebt, omdat je denkt dat je er 
iets voor terug krijgt, schept dat verwachting. Iemand vertrou-
wen schept ook verwachting. Dat komt omdat als je iemand 
vertrouwt je erin gelooft dat diegene niet te wantrouwen is. 
Want je vertrouwt diegene. En je verwacht dat het goed is. Je 
verwacht dat het te vertrouwen is... Verwachting gaat gepaard 
met teleurstelling.

Ik vertrouwde de man in de jilebba niet meer, net zoals de Isla-
mieten de Hindoes niet meer vertrouwden. De Hindoes en de 
Moslims waren als het ware ook in een soort van een relatie. 
Ze woonden samen op een stuk land dat India heette. Zoals ik 
met A samen woonde, maar ik woonde ook samen met Ali. Ik 
woonde samen met meervoud: A en Ali. En hij was twee perso-
nages voor mij: A mijn Bollywood prins en Ali the Warrior. Om-
dat hij twee was, was hij meer dan ik. Ik was alleen ik. Hij was 
dus meer en de meerderheid. Hij was de Hindoe in India, deze 
waren ook in de meerderheid. Ik was de minderheid, ik was de 
Moslim in India, de minderheid. A en Ali was de meerderheid, 
dus de regels van de meerderheid golden. Zij hebben de macht. 
Net zoals de Hindoes. Zij hadden de macht. Hun regels golden.



24 25Ook de Bollywood liefde had de totale macht over mij. Terwijl 
dat niet in de meerderheid was! Ook

Ali had de totale macht over A. Terwijl dat niet in de meerder-
heid was! Ook de Britten hadden de totale macht over de Indi-
ers20. Terwijl dat niet in de meerderheid was. Wij allemaal, A, de 
Moslims, de Hindoes en ik, hadden geaccepteerd dat deze Ali, 
de Hindoes en de Britten de macht over ons mochten hebben, 
want nu waren wij bang en zij sterk. Twee decennia lang moch-
ten zij, de Britten de macht houden. Twee decennia lang waren 
wij, de Indiërs, dus de Moslims en de Hindoes bang. Toen de Pa-
kistanen dus de Islamieten en de Hindoestanen dus de Hindoes 
nog samen woonden. Toen de Pakistanen nog niet bestonden. 
Toen Pakistan niet bestond. Daar kwam verandering in. 14 au-
gustus 1947. Vandaag precies 70 jaar en 4 dagen geleden. Dat 
was de geboorte van Pakistan! Waarom?

In deze situatie waren de Britten: Ali, want zij vochten en waren 
gevaarlijk. Zij vochten voor de macht. Hun macht. Zij geloof-
den erin dat zij zouden overheersen. En zij geloofden dat wat 
eenmaal van hun was van hun blijven moest. Dat vonden de In-
diërs niet leuk. Ja, hoe zou jij reageren als een stel Indiërs jouw 
land innam en je dwong een sari21 te dragen, Hindi te spreken, 
verse peper en met je handen te eten? Niet leuk!

Tijdens de eerste wereldoorlog (1914 - 1918) beloofden de 
Britten aan de Indiërs, dat als de Indiërs mee vochten met de 
oorloog zij vrij zullen zijn van hun, de Britten. Ali beloofde mij 
ook dat hij mij niet meer zou aanraken, dat ik vrij zou zijn van 
zijn klappen. De voorwaarde was dat ik met hem samen in re-
latie therapie moest gaan. Dan zou alles anders zijn. In deze 
situatie was hij A en Gandhi want hij wilde samen blijven. Hij 

20 Indiërs zijn de inwoners van India ongeacht geloof. Dus de Moslims en de 
Hindoes. 

21 Een lang gewrapte doek om je middel en borst.

kon geen afscheid nemen. De Britten wilden ook blijven en niet 
weg gaan. Zij dachten dat wij van hun waren en konden geen 
afscheid nemen. Net als A en Gandhi. Dus zijn A is Gandhi en 
de Brit!

Ik stemde in. Ik vocht samen met A en Ali voor deze relatie. Zij 
aan zij. De Indiërs vochten mee. Zij aan zij. Moslims en de Hin-
does maar ook de Britten zij aan zij! De eerste wereld oorlog 
was afgelopen en de Indiërs kregen geen vrijheid. Ik stemde in 
met de relatie therapie, maar Ali bleef aanwezig, eigenlijk werd 
het alleen maar erger. Ik kreeg geen vrijheid, de Moslims kregen 
geen vrijheid, de Hindoes ook niet. Zo makkelijk ging dat niet, 
de Britten gingen niet zomaar weg... A en Ali ook niet.

Het is net alsof je weg wilt lopen 

uit een situatie

maar iemand blokkeert de deur. 

Diegene, in dit geval A en Ali, 

Gandhi en de Britten 

blokkeerden de deur.

De Britten hadden totale macht over de Indiërs, want ze wa-
ren sterker. Groter. Machtiger. De Britten hadden wapens en de 
Moslims en de Hindoes in India niet. Ali had zijn grote en sterke 
lijf en ik niet. De Moslims en de Hindoes waren bang. Ze dach-
ten dat ze niet sterk genoeg waren. Dus zij wilden niet tegen 
de Britten vechten. Ik ook niet tegen Ali. Het verschil alleen is 
dat ik kon weg lopen net als Jinnah. En zij, de Moslims en Hin-
does konden niet zomaar uit hun huizen. Ik kon nooit meer iets 
van me laten horen en de lijn trekken net als meneer Radcliffe. 



26 27Maar de Hindoes en Moslims werden dag en nacht in de gaten 
gehouden. Ik kon verhuizen, een ander nummer nemen, naar 
de politie stappen. Maar dat deed ik niet. Mijn geloof was te 
sterk! De Gandhi in mij was te sterk. Misschien nog wel sterker 
als de sterkste fysieke vechters: de gewapende Britten en Ali. 
Ik hield nog stevig vast terwijl Jinnah en Radcliffe door mijn 
hoofd dwaalden, om aandacht en gehoor vroegen.

Inmiddels was de tweede wereldoorlog (1939 - 1945) aange-
broken en de Britten hadden nog steeds de macht en dit is 
wat ze vertelden: ‘Als jullie nu meevechten ontvangen jullie 
vrijheid. Dan rotten wij op uit jullie land. Beloofd.’ Weer brak 
er tussen Ali en mij een oorlog uit. En weer bleef vrijheid ach-
ter gesloten deuren. En de Indiërs en onder andere ik, waren 
bang. Ze, de Indiërs en onder andere ik, voelden ons gevangen 
in een vangnet. Dus de mensen in India, Indiërs, gingen de-
monstreren! Ik demonstreerde niet. Ik ging niet de straat op. 
Ik stribbelde enkel in de situaties tegen en gaf het weer een 
kans. Toen de Indiërs begonnen te demonstreren raakten de 
Britten in paniek. Om zichzelf te beschermen net als Jinnah 
begonnen de Britten een verdeel-en-heerstactiek toe te pas-
sen. Dat is een techniek waarbij ze de ene gemeenschap te-
gen de andere opzetten ter versterking van de positie van de 
kolonisator. Dus zetten zij de Moslims tegen de Hindoes op 
en andersom. Ik begon ook een verdeel-en-heerstactieken op 
A en Ali toe te passen. Nu was ik de Brit en ik probeerde zijn 
twee personages tegen elkaar op te zetten. Ik vertelde hem 
dat hij zijn A, de zachtaardigheid, de Gandhi in hem, mijn Bol-
lywood prins in hem meer aandacht moest schenken. En ik 
vertelde hem ook dat hij minder aandacht moest schenken 
aan zijn Ali. De Ali is namelijk al erg aanwezig en heeft name-
lijk al de macht over hem. In dit geval de Hindoe in hem die 
de macht over de Islamiet heeft. Maar ook de Brit in hem die 
de macht over alle Indiërs in hem heeft. Het werkte. Ali en A 

gingen deze Jihad met zichzelf aan, alleen was Ali te sterk voor 
A. Mijn verdeel-en-heerstactiek werkte niet. Die van de Britten 
op India wel. Een voorbeeld hiervan is onderkoning Lord Irwin: 
“Wij hebben altijd vertrouwd op de niet-boycottende Moslims, 
op de onderdrukte gemeenschap; op de zakenbelangen; en op 
vele anderen om de boycot houding te doorbreken.’ Hij paste 
aldus onverbloemd een verdeel-en-heers tactiek toe door in-
structie te geven dat er alom ruchtbaarheid gegeven moest 
worden aan de ontmoetingen tussen sir John Simon en ‘mos-
limvertegenwoordigers,’ zodat ‘immense Hindoe bevolking 
bevangen wordt door de vrees dat de commissie in de greep 
is geraakt van de Moslims en een rapport zal uitbrengen dat fu-
nest is voor de positie van de Hindoes” (De vrijheid of der dood, 
2013, p. 78).

Wat doe je als je bang bent? Als je vreest? Jezelf beschermen! 
Je past dan allerlei tactieken toe om jezelf te beschermen. Om 
de veiligheid weer op te zoeken. Dat deed ik wel. Want alles in 
een keer stoppen lukte niet. Daar was de situatie te ingewik-
keld, te riskant en te intens voor. De tactieken die de Britten en 
ik gebruikten waren puur uit zelfbescherming. De Britten wa-
ren bang om hun macht en status te verliezen. Ik was bang om 
mezelf te verliezen. De Islamieten en ik waren bang om geen 
rechten in het bestaan te hebben, de Hindoes en Ali waren net 
als de Britten bang rechten en macht te verliezen. Hun recht 
van bestaan. Ook was ik bang mijn rechten en macht over me-
zelf te verliezen. Iedereen was bang!

“Op 1 april tijdens de tweede wereld oorlog rapporteerde Crip-
ps een onderkoning van India aan Churchill dat het land in cha-
os dreigde te vallen: ‘De onrust onder de bevolking neemt toe... 
De voedselsituatie leidt tot beroeringen... De vooruitzichten 
voor wat interne situatie betreft zijn zeer slecht” (De vrijheid of 
der dood, 2013, p. 178).



28 29“Het verzet groeide. Er werden openbare gebouwen in brand 
gestoken en spoorlijnen vernield” (De vrijheid of der dood, 
2013, p. 197).

“De politie gedroeg zich volkomen beestachtig tegenover vrou-
wen, en zelfs zwangere vrouwen werden niet gespaard. Vrou-
wen waren het slachtoffer van brute charges met lathi’s22... 
Een van de vrouwen in Bombay werd niet verkracht door een 
agent, maar door de ene na de andere agent, onder wie de 
Britse agenten... ze wilde zelfmoord plegen” (De vrijheid of der 
dood, 2013, p. 196).

De situatie werd gekker en gekker. We doken er steeds meer 
in. Ik dook in groeiende wantrouwen en zelfbescherming. De 
Islamieten doken in groeiende wantrouwen jegens de Britten 
en de Hindoes en zelfbescherming. De Hindoes en A doken in 
groeiende wantrouwen jegens alles wat om hen heen gebeur-
de. De Hindoes dreigden de Moslims te verliezen en hun land. 
Ali dreigde A, de goedheid en de zachtheid, de liefde in hemzelf 
te verliezen. Hij dreigde mij te verliezen! Wij allen doken steeds 
meer in het spelen van dit spelletje. Spelletjes van macht, on-
macht, bescherming, vertrouwen, wantrouwen en allerlei tac-
tieken. Het wantrouwen onderling, tussen alle groepen, groei-
de en escaleerde. Wantrouwen had de totale macht over elk 
gelovende Indiër, Brit en over elk gelovende ik.

Weer keek ik in zijn mobiel. Ik kon het niet laten. Mijn systeem 
was gevuld met gif. Het gif van wantrouwen. Ik keek in zijn 
mobiel en ik zag duizenden, dit is geen overdrijving, duizen-
den foto’s van vrouwen, dik, dun, moddervet, wit, zwart, geel, 
perfect, lelijk, schattig, klein, groot. En ook nog eens allemaal 
gesorteerd in mapjes. Dit is mapje: sexy B, die overigens ook 
Pakistaans is en de ex van Ali is. Dankzij haar heeft hij in de bak 
gezeten. Go B! Ze zit naakt op haar bed en maakt een selfie van 

22 Stokken.

haar lichaam. Haar hoofd heeft ze eraf gehakt. Waardoor je nog 
alleen het gedeelte vanaf haar nek tot haar knieën ziet. Ze heeft 
een zandloper figuur. En in het midden van haar middel een 
diepe streep vanwege een vetrol. Een andere selfie van haar, 
maar nu van de zijkant: We mogen nu kijken naar de zijkant van 
haar lichaam. Nu zien we hoe haar billen van de zijkant eruit 
zien. Nu heeft ze wel een string en een bh aan. Oh kijk, er is een 
ander mapje: Een mapje dat heet screenshots van Snapchat.23 
Ik zie een dikke vrouw voor me. Ze heeft een bril op. Een kleine 
knot. Ze heeft bijna geen haar! Ze is donker. En kroes. Ze heeft 
een paar lagen vet die over elkaar heen vallen. Ze heeft geluk-
kig nog een BH aan want anders zou je die andere lagen niet 
eens meer zien. Daarnaast zie ik een foto van een blondine met 
lang, los haar. Ze heeft overduidelijk een push up bh aan en ze 
is oer lelijk. Ik ben boos. En teleurgesteld. Is dit liefde? Is dit mo-
nogamie? Ik vraag het aan hem, hij sliep en ik maak hem wak-
ker met mijn vraag: ‘Is dit liefde?’ En natuurlijk werd hij boos. 
Daar was de Ali, gekoloniseerd door zichzelf, zijn vervelende, 
gevaarlijke, macht hebbende, Brit. Hij pakt uit woedde mijn 
schoolboekje. Ja... het schoolboekje van de toneelacademie 
van Maastricht, waar ik studeer om een professionele actrice te 
kunnen worden en om zo snel mogelijk op te rotten naar Bolly-
wood. Die mijn hele leven regisseert. Het schoolboekje met alle 
nummers en adressen van iedereen op school. Hij wilde ieder-
een bellen. Mijn naakt foto’s sturen. Naar iedereen. Iedereen 
wilde hij lastigvallen. Terwijl hij foto’s nam van het boekje om 
later iedereen te bellen en te berichten ging ik kleren vouwen. 
We waren bij mij thuis en ik had al een tijd geleden de was ge-
daan. En terwijl ik de kleren aan het vouwen was, was ik allerlei 
tactieken, zoals ik van films en van verschillende mensen ge-

23 Snapchat is een populaire chat, video en foto uitwissel app voor op je 
smartphone. Wat deze app zo speciaal maakt is dat de foto’s en video’s enkel 
enkele seconden zichtbaar zijn en daarna worden deze verwijdert. En je krijgt 
een melding als iemand daar een screenshot van maakt. Voor jouw veiligheid.



30 31leerd heb, toe te passen om hem tegen te houden. Als eerst zei 
ik boos: ‘Doe maar. Je zet jezelf toch alleen maar voor schut.’ 
Het werkte niet. Hij ging gewoon door. Tweede poging: ‘Hou op. 
Laten we gewoon neuken.’ Hij keek even naar me. Ik heb hoop. 
Hij lacht me uit en gaat weer verder. Poging drie: ‘Schatje.. toe 
nou. Zo ben jij niet. Jij bent geen Ali. Jij bent A.’ Hij ging nog 
woedender verder. ‘Shit!’ Oké, laatste poging: ‘Het maakt me 
niks uit hoor. Als je denkt dat je me hiermee pijn kan doen. 
Guess what? Het doet me niks.’ Ik begin keihard te lachen. En 
het werkt niet. Hij gaat gewoon door. Hij heeft mij door. Ik loop 
uit wanhoop naar hem toe en pak het boekje uit zijn handen! 
Het is me gelukt! Het is me gelukt denk ik diep van binnen. Ge-
lukkig. Ik ben blij. En nu nog het schoolboekje bij me zien te 
houden. Ik ren door het huis. Ik ren overal heen, van de slaap-
kamer naar de woonkamer van de woonkamer naar de keuken 
en weer terug. Ik ren dezelfde rondjes. Ik ren ver weg van hem. 
Ik hou het boekje klem tussen mijn benen. Hij krijgt hem niet 
te pakken. Ik voel me sterk. Zie je wel, ik kan hem aan! Ook al 
ben ik klein. Ook al ben ik klein en in de minderheid. Ik kan hem 
aan! Ik wist dat ik het in me had. Ik wed ook dat de Indiërs, de 
Britten aan kunnen en de Moslims afscheid kunnen nemen van 
de Hindoes! Ik durf inmiddels ook te wedden dat A zijn Ali niet 
aan kan! Maar ik kan Ali wel aan! Ayisha Siddiqi kan Ali aan! Ik 
kan zelf Ali worden! Ik kan ook de Brit zijn! Ineens heeft hij me 
in een rare houding vast en gooit me met mijn rug op de grond. 
Hij vloert me. Ik zit vast in een houtgreep. Zo voelt het. Ik weet 
niet zeker of dat zo is. Ik probeer hem weg te schoppen. Van me 
af. Maar het lukt niet, want alles doet weer pijn. Volgens mij heb 
ik een gekneusde rug... Op de ene of andere manier krijg ik mijn 
voet vlakbij zijn gezicht. Ik geef hem met mijn voet twee fikse 
klappen in zijn gezicht. ‘Heeft hij nu een blauwe oog? Ben ik zo 
sterk? Heb ik een Ali, een Brit in mij? Ben ik echt in een fysiek 
gevecht?’ Ik zie een grote hand op me afkomen. Het is zijn hand 
die op mijn gezicht af komt. Het grijpt mijn hoofd vast. Zijn 

klauwvormige hand glijdt zwaar voelend verder richting mijn 
nek. Zijn vingers klemmen sterker om mijn nek, vooral om een 
spier of een ader dat in mijn nek zit. Ik voel dat ik geen adem 
meer kan halen. Hij heeft me precies goed vast. Vanaf moment 
een. Die ene spier of ader is allang gestopt. Ik voel dat alles 
stopt. Mijn adem. Mijn bewustzijn. Mijn ogen dwalen af. Ik zie 
alleen nog maar sterretjes. Zelfs die zie ik niet meer. Ik voel mij 
gaan. Alles stopt. Voor ik mijn ogen sluit denk ik: ‘Lieve papa. Ik 
kom eraan.’ Ik sluit mijn ogen. Ik voel zijn grote hand als duck-
tape van me afgescheurd worden. Hij heeft losgelaten. Ik neem 
een grote en diepe hap van de lucht. Ik voel mijn lichaam op-
geblazen worden met de wind. Ik leef nog. Ik leef en voel mij 
verslagen. De buren hebben de politie gebeld. Ali en zijn Brit, 
maar ook A rennen weg. Zijn A lijkt nu op Jinnah. Ook hij nam 
afscheid. De buren waren meneer Radcliffe, die zorgden ervoor 
dat iedereen uit elkaar ging. Ik zit hier in mijn eentje. Ik staar, ik 
weet niet meer wie ik ben en denk: ‘Ik wil zelfmoord plegen. Net 
zoals die vrouwen in India.’

Dit was chaos. Dit was link. Er is teveel gebeurd. Mensen zijn 
verwoest. Er moest een scheidingslijn getrokken worden. De 
scheiding was een realiteit en onvermijdelijk. Zo kon het niet 
verder. Maar wanneer en hoe?

Eerst werd door Cyril Radcliffe een lijn op papier gezet. Ik noem 
het de scheidingslijn. Deze heb ik ook getrokken, niet net als 
de buren maar ik heb de lijn getrokken door deze onreine 
relatie. Dus ben ik nu de Brit die de Moslims van de Hindoes 
scheidt. Jinnah van Gandhi. En Ali van mij, maar ook A van mij. 
De scheiding van de Hindoes en Moslims in India was nog niet 
officieel, het was nog maar enkel op papier gezette lijn. Maar 
Mohammed Ali Jinnah24 – Een personage die in alle boeken 
die ik over dit onderwerp gelezen heb pas laat in het verhaal 
een introductie krijgt.

24 Volledige naam van Jinnah.
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uit de geschiedenis. Jinnah is een man die de geschiedenis van 
India wijzigde door de randen van de diamant te breken en de 
destijds op vier na grootste soevereine staat ter wereld te cre-
eren. Hij is de vergeten speler in het verhaal van de onafhan-
kelijkheid en opdeling van India. Meestal duikt hij laat in het 
verhaal op als een schimmige boef wiens drang om een eigen 
land voor Moslims te scheppen eerder voortkwam uit kwaad-
willigheid, wrok en ijdelheid dan uit nobele staatkundige over-
wegingen of de wens de rechten van religieuze minderheid te 
beschermen” (De vrijheid of de dood, 2013, p. 48).

 
Mountbatten: ‘absoluut, totaal onuitstaanbaar.’ 

Gandhi: ‘Maniak, Kwade Genius.’ 

“Er zijn maar weinig individuen,’ aldus zijn biograaf Stanley 
Wolpert, ’die de loop van de geschiedenis significant hebben 
gewijzigd. Er zijn er nog minder die de wereldkaart hebben 
veranderd. Er is nauwelijks iemand die het heeft gepresteerd 
een natiestaat te scheppen. Mohammed Ali Jinnah deed alle 
drie... Feitelijk maakte Jinnah van dat land een soevereine 
staat door middel van zijn ontembare wilskracht” (De vrijheid 
of der dood, 2013, p. 49).

Mohammed Ali Jinnah was altijd geïnteresseerd in de kleine 
lettertjes. Jinnah’s punt was dat de Moslims in een vrij India 
niet simpelweg konden vertrouwen op beloften van goodwill 
van de Hindoes: ze hadden bij wet vastgelegde bescherming 
nodig om het risico van een dictatuur van de meerderheid uit 
te sluiten. Dat maakte Gandhi, de andere vrijheidsstrijder en 
de Britten boos. Gandhi wilde niet samen blijven met de Brit-
ten maar wel met de Moslims. Maar dat ging niet voor de Mos-
lims want juist zij hadden bescherming van hen, de Hindoes, 

de Gandhi mensen nodig. Bescherming tegen de meerderheid. 
De macht. De sterkere. De grotere. Maar Gandhi, de Hindoe 
mensen, maar ook de Moslims hadden bescherming nodig te-
gen de Britten. Gandhi begreep wel dat zijn volk bescherming 
nodig had tegen de Britten. En dat zij weg moesten, maar hij 
begreep niet dat dat hetzelfde gold voor de Islamieten. Het was 
een man die totaal in de war was. Die dacht door te zeggen dat 
hij wilde opkomen voor de rechten van Moslims en vlak erna 
liederen met de teksten ‘De Hindoe is de sterkste soort’ te zin-
gen dat hij opkwam voor de rechten van Moslims. Hij begreep 
echt niet dat de Moslims dit niet langer meer konden accepte-
ren en bij wet vastgelegde bescherming nodig hadden. Dit heb 
ik vaak tegen A gezegd. Dat ik bescherming nodig heb tegen Ali. 
Maar de Gandhi in A die kon maar geen afscheid nemen. Hij kon 
het niet zien! Hij kon het niet begrijpen! Hoe hard hij ook zijn 
best deed om afscheid te nemen, hij wilde blijven kleven. Het 
lukte hem niet. De lijn moest van hem op een papier getekende 
lijn blijven. Het mocht geen werkelijkheid worden. Maar de Jin-
nah in mij had dat wel nodig. We vonden dat we echt uit elkaar 
moesten. Dat zag Jinnah helder voor zich. En ik zag dat ook hel-
der voor me. Jinnah en ik wilden vrij zijn van de Britten, maar 
ook van de Hindoes en Gandhi. Wij wilden onze eigen rechten. 
Recht over onszelf. Gandhi wilde ook vrij zijn van de Britten 
maar niet van de Moslims en Jinnah. Net zoals A wilde hij ook 
vrij zijn van Ali, zijn Brit die hem op brute wijze koloniseert. Ook 
A had bescherming nodig van zichzelf. Alleen hij was te zwak. 
Zijn Brit was te sterk. En mijn Brit ook. Zo naïef als de Gandhi in 
mij en A waren. Het stopte. De scheidingslijn werd getrokken. 
Ik scheidde van Ali, de Hindoe en de Brit in hem, maar ook van 
A, de Indiër, en mijn Bollywood prins in hem. Dit was het einde 
van onze relatie en een start van Pakistan en India en de daarbij 
behorende mijn Bollywood frustratie.
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De geboorte van Pakistan25 is werkelijkheid. Het water is ge-
broken en de geblokkeerde deuren zijn geopend. De Moslims 
reisden zo snel mogelijk in alle vrede en hoop uit India weg 
voor hun vrijheid. Onwetend dat de geestelijke afslachting 
voort zal leven. De Hindoes vertrokken in alle vrede en hoop 
uit Pakistan. Onwetend dat de geestelijke afslachting voort zal 
leven. Om precies te zijn vertrokken zeven miljoen hoopvolle 
onwetende mensen uit India naar Lahore, de Punjab. En van-
uit Lahore vertrokken ook zeven miljoen hoopvolle onwetende 
mensen naar India. Sommige mensen gingen te voet, sommi-
gen met bussen anderen met treinen. Anderen bleven achter, 
omdat er geen geld was voor de verhuizing. De treinen zaten 
vol mensen en wat spullen die ze mee namen. Sommigen 
namen pannen mee en anderen kleren. De mensen zaten op 
stoelen, stonden naast elkaar, zaten op elkaar, hingen uit het 
raam, hingen aan de deuren en zaten op het plafond van de 
trein. De trein uit India kwam aan in Lahore met afgeslachte 
mensen. En vanuit Lahore kwam de trein aan in India met af-
geslachte mensen. Kleine kinderen waarvan hun strot doorge-
sneden is. Vrouwen waarvan de kleren van hun lijf gescheurd 
zijn. Mannen waarvan hun geslachtsdelen eraf gehakt zijn en in 
hun mond gestopt zijn of in de mond van een ander. Niemand 
leefde meer. Er zijn één miljoen mensen overleden in één dag. 
Eén dag. We zijn nu 70 jaar verder en niemand is het vergeten. 
Dit is onvergetelijk. Het leeft voort. Het is frustrerend. Tot op de 

25 De naam Pakistan is ontstaan uit de districten die om Pakistan heen en in 
Pakistan zelf liggen. De letters hebben de volgende betekenissen: de P is van 
de Punjab, de A van Afghanistan, de K van Kashmir, de S van Sindh en Tan 
van Baluchistan. De i is door de Britten toegevoegd zodat de uitspraak wat 
makkelijker werd.
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werkelijkheid van India en Pakistan. En de daarbij behorende 
mijn Bollywood werkelijkheid. Tot de dag van vandaag voeren 
zij oorlog. De Moslims en de Hindoes, want de scheidingslijn 
die toen in der tijd door meneer Radcliffe getrokken is, is een 
verwarrende lijn. Hij heeft namelijk geen lijn door Kashmir ge-
trokken. Kashmir is een plaats die in het noorden van Pakistan 
en India ligt. Dus nu vechten zij nog om Kashmir. Dat wordt ge-
zegd, door de mensen die in de politiek zitten, daar, in Pakistan 
en India, maar stiekem denk ik ook dat het vooral de haat is, 
die ze al jaren voor elkaar mee dragen.

Het is triest. Dat ze elkaar nog steeds haten. Het is triest. En Bol-
lywood frustrerend. Dat ze elkaar graag afslachten. Het is triest 
dat ze elkaar niet met rust laten en niet in vrede, uit elkaar, als 
een gescheiden echtpaar met elkaar kunnen leven. Het is lo-
gisch, maar triest. Er is teveel gebeurd. Het is Bollywood frus-
trerend. Het is een trieste gebeurtenis. De geestelijke afslach-
ting leeft voort. Het doet pijn, het frustreert en het is triest. Nog 
in Pakistan, nog in India en nog in ik.

Ik ben thuis. Ik lig in bed. Ik ben kapot, de geestelijke afslach-
ting leeft voort. Ik staar naar het plafond. Ik staar al dagen en 
ik ben leeg. Ik kan niet meer denken. Ik ben een automatisch 
piloot. Gevoel lijkt zoek te zijn. Mijn telefoon gaat af. Op auto-
matisch piloot geef ik een staar naar de telefoon. Ik kijk en zie 
dat een privé nummer mij belt. ‘Is dat Kemna casting?’ Ik neem 
op. Het is Ali.

Ik raak in paniek en hang de telefoon op. Ik zie nu dat hij mij 54 
keer gebeld heeft. Ik leg mijn telefoon weg. Ik ben weer aan het 
snikken. Mijn gevoel is terug. Dat is ergens wel fijn. Ik sta met veel 
moeite op uit mijn bed om even naar de wc te lopen. Om mijn 
neus te snuiten. Ik doe de deur open en ik zie Ali in mijn gang 
staan. Ik gooi de deur snel dicht. Ik voel mijn lichaam trillen. Ik 

voel mij naar adem happen. De lucht moet mijn lichaam vullen. 
Anders sterf ik. Dit duurt even tot ik door m’n knieën op de grond 
zak en denk: ‘Ik wil naar papa. Ik wil veilig zijn. Ik wil dood.’

Ooit heb ik een Bollywood film gezien. Dat ging over de liefde. 
Daar zat een vrouw in en een man en zij was wanhopig verliefd 
op deze man. Maar hij was verliefd op een ander. Zij kon geen 
afscheid nemen van de man waar ze zo wanhopig verliefd op 
was. Zij kon de lijn niet trekken. Ali kon ook geen afscheid ne-
men. Toen ik nog met hem en ik weg wilde gaan of deze relatie 
stop wilde zetten dreigde hij met zelfmoord. Hij kon geen af-
scheid nemen. Hij zei dat hij zichzelf wat aan ging doen. Op een 
dag, toen ik nog met hem ging, wilde hij zo graag dood dat hij 
in mijn huis uit het raam sprong. Vervolgens belde hij mij en zei: 
‘Ik ga nu voor een vrachtwagen springen.’ De dag ervoor pakte 
hij een mes uit mijn keuken lade en hield die voor mijn gezicht 
of voor zijn eigen gezicht. En deed er vervolgens niks mee. Maar 
die vrouw in de film deed wel wat met dat mes. Deze vrouw 
sneed zichzelf in haar polsen. Wat me misschien het meest ir-
riteert aan dit gegeven is dat dit te zien was op de televisie. En 
ik zat voor die televisie. Ik was 15 en ik keek hiernaar. En dan 
ben ik nou net een type die altijd denkt: ‘Oh, maar zo hoort dat 
toch? Zoals in die films?’ En laat ik nou net een actrice zijn die 
veel naar mensen kijkt. Soms bewust en soms onbewust ge-
drag overneemt. Ook dat van Ali, maar ook wel van A.

Inmiddels zit ik in een nieuwe relatie. En ik voel dat de geeste-
lijke afslachting tot op de dag van vandaag voort leeft. In mijn 
nieuwe relatie hoor ik oude teksten. Teksten uit mijn mond, 
maar afkomstig van Ali, soms van A, Ali heeft meer achtergela-
ten. Gedrag van Ali, soms van A, Ali heeft meer achtergelaten. 
Ik zie mijzelf situaties naspelen. Net zoals ik scenes uit films na-
speelde. Dat speel ik graag, maar ik speel niet graag situaties 
zoals deze na. Niet deze. Dit wil ik helemaal niet. Maar ik doe 
het wel.
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geworden van mijn doen en laten. Voor mij is het inmiddels bij-
na simpel, maar toch echt niet. In zulke situaties stel ik mezelf 
een vraag: ‘Zegt Ali dit of zegt Ayisha dit?’ En dan weet ik weer 
wat ik moet doen. Elke dag weer opnieuw.

En ik ben boos. Op mijzelf. Op films die laten zien dat pijnigen 
van jezelf ‘OKE’ is om te doen. Ik ben boos. Want ik kijk. Kin-
deren van 15 kijken ook. Afslachtingen? Moorden? Zelfmoord? 
Een stem die

dan zegt: ‘Neem hier geen voorbeeld aan! Dit is niet de bedoe-
ling?’ Zou fijn zijn. Een stem in de film, die zegt: ‘Dit is het stom-
ste wat je ooit kan doen. Niet naspelen.’ Zou genoeg zijn.

Ja, ik kijk. Ik kijk naar films en ik kijk naar series, ook kijk ik om 
mij heen. En dan spreek ik met mijn vrienden bijvoorbeeld over 
wat ik gezien en geleerd heb van de wereld: ‘Films. Dromen. 
De Dood. Zelfmoord. De Liefde.’ Zij vertellen dan: ‘Ik wil dood.’ 
Of ‘Ik ben moe.’ Of ‘Ik kan niet meer. Ik ben op. Depressief. Ik 
kan niks meer. Ik heb een burn out. Ik ben gewoon moe! Ik 
wil dood.’ En dan voel ik ook een zwaarte. Soms begrijp ik de 
werkelijke wereld niet meer en kruip ik liever in mijn magische, 
Bollywood wereld. En dan besef ik weer dat de werkelijkheid 
anders en harder is.

Ook heb ik laatst gehoord dat een wat oudere man voorbeeld 
heeft genomen aan de hoofdrolspeelster van ‘13 reasons why.’ 
In deze serie pleegt zij zelfmoord en laat tapes achter voor de-
gene die volgens haar verantwoordelijk zijn voor haar dood. 
Ook deze wat oudere man heeft dat gedaan. Zou hij gedacht 
hebben: ‘Maar zo hoort dat toch? Zoals in die series?’

‘De jihad is een strijd met jezelf. In jezelf.’  
Mohammed
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Ik loop. Ik loop over straten. Ik ben nog steeds moe, want zo 
makkelijk is het niet. Ik ben nog steeds kapot. Eigenlijk kan 
ik niet meer gaan. Ik ben verslagen. Ik stop. Ik kijk omhoog 
en zie een ster. Hij straalt. Hij lijkt op een ster uit een van 
mijn lievelings-Bollywood films: Kuch Kuch Hota Hai 26 . Ik 
kijk naar de ster. De ster kijkt terug naar mij en glimlacht. Ik 
glimlach ook, maar lichtjes en zeg: ‘Bollywood. Mijn droom. 
Mijn doel. Ik mis je.’

Teleurgesteld kijk ik weer naar de grond en loop levenloos 
terug naar huis. Ik ga in bed liggen en doelloos scroll ik door 
‘Facebook.’ Er komt een bericht langs dat mijn aandacht trekt. 
Shahrukh Khan, de grootste Bollywood acteur is in Nederland 
voor een shoot voor zijn nieuwe Bollywood film. Daarbij is hij 
ook de acteur van mijn lievelings-Bollywood film: ‘Er gebeurt 
iets.’ Weer krijg ik een glimlach op mijn gezicht. En toch scroll 
ik teleurgesteld verder. ‘Wat heb ik eraan?’ denk ik bij mezelf. 
Even later kom ik nog een interessantere bericht tegen van 
Farah. Farah werkte mee aan de Nederlandse speelfilm: ‘Layla 
M.’ In deze film heb ik gewerkt als actrice. Dus ik heb met hem 
samen gewerkt en ik ken hem inmiddels vrij goed. Farah heeft 
een foto geplaatst. Op de foto zijn te zien Farah zelf en Shah-
rukh Khan. Onderschrift: ‘Wat was het fijn om met deze man 
samen te mogen werken.’ – ‘Oh mijn god.’ Denk ik. ‘Oh mijn 
goooooddddd!!!! Ik voel dat dit mijn lot is!!’ Natuurlijk voel ik 
dat dit mijn lot is want er gebeurt iets. Per direct stuur ik een 

26  Vertaling: Er gebeurt iets.



42 43bericht met heel mijn Bollywood-droom verhaal naar Farah. 
En hij stuurt terug: ‘Ahh. Shit. Had ik het eerder geweten had 
ik misschien een kleine rol voor je kunnen fixen!’ ‘Shit.’ Denk 
ik. ‘Net te laat! Maar ik ben dichtbij.’ Ik kijk de lucht in en zoek 
de grootste ster, die het meest shined en vertel aan de ster: ‘Ik 
ben dichtbij! Nog even!’ Ik vraag Farah of hij mij kan helpen aan 
contactgegevens van producers, regisseurs of iemand uit India! 
En dat kon hij. Ik kreeg contactgegevens van de producer van 
deze film. De film waar Shahrukh Khan in speelt en die gescho-
ten is in Nederland. Ik kreeg ook contactgegevens van een paar 
andere producers en regisseurs. En ik weet het, daarom zeg ik 
tegen mijzelf: ‘Ayisha wees realistisch. Je bent Pakistaans. Oh 
nee, dat niet eens, je hebt een Pakistaanse achtergrond. Dat 
heeft effect. Ze, de Pakistanen en de Hindoestanen, hebben 
een enorme geschiedenis. Wees realistisch. Wees niet naïef 
of dom. Wees niet zoals Gandhi, negeer de werkelijkheid niet, 
wees niet in de war, maar wees zoals Mohammed Ali Jinnah. 
Realistisch. Wees je bewust en helder van je zaken en heb een 
enorme wilskracht. Zie alles voor je en wees eerlijk. Weet waar 
je het over hebt. Wees ook zelfverzekerd, wees rap in je woord 
maar niet te. Je wilskracht is enorm sterk, net zoals die van Jin-
nah, maar ook net zoals die van Gandhi. Gandhi had ook een 
enorme wilskracht. Hij wilde vredig samen blijven met Jinnah. 
Jinnah wilde dat ook, maar wilde ook zijn eigen rechten los 
van de Hindoes en dat wil ik ook. Ik wil ook samen met Bolly-
wood, onder andere ook mijn verleden en mijn geschiedenis, 
iets moois maken. Ik wil net als Gandhi herenigd zijn met India 
en Bollywood. Maar ook net zoals Jinnah iets voor mezelf cre-
eeren. Ook ik wil mijn ding doen. Ik wil daar als een trotse Pa-
kistaanse, met een Nederlandse nationaliteit die geboren is in 
Saudie Arabië en Islamitisch is maar ook een Indische achter-
grond heeft, en als vrouw, in India als een professionele actrice 
werken. Ik wil mijn onbevredigde magie bevredigen. Ik wil het 
doen. Ik wil herenigd zijn.’ Ik heb ze allen een bericht gestuurd.

Dear Vivek, 

A long time ago. I think when I was a baby girl, I had 
this thing in my mind. This thing, called: a longing. 
Instead of keeping it a longing I decided to make it a 
goal. And I made my goal my research.

I am sending you this email because in my research 
my search came to ur address. I got your address from 
Roche Wong and we thought that u maybe could help 
me get further in this research.

Dear Vivek again. I am Ayisha Siddiqi and I study ac-
tors at the theatre academy of Maastricht (Holland). 
I am in my third year now, so that means I am almost 
graduating. To graduate we have to make an essay 
and my longing, my goal came after me.

My research question became:

How many chances are there for me, as a Pakistani 
women (who lives in Holland) to get (as fast as possi-
ble) a role in a Bollywood film?

I am doing this research because of the time: NOW 
(and of course... because I am a madly dream chaser)

I read, I listen to news and I hear rumors. To get a 
nuance: I know there are different stories. 
Is it a problem?

Is it more difficult because I am a Pakistani women? 
Are there chances? 

The next question is for you: Can u maybe help me 
get further in this research? In this case: my goal. 
How I am thinking about it? Maybe u could guide me 
a little with agencies where I can apply as a Pakistani 



44 45actress? Maybe u know someone else who could guide 
me or u maybe know someone who has to tell a lot 
about this subject? Or maybe there is a great audition 
waiting for me there? For me as a Pakistani women 
with goals?

I am hoping that u could help me get further in that 
thing. That longing.

My goal that I have since I was a baby girl.

I am sending with this email some pictures and my CV. 
So you will get a little bit a picture of whom is texting 
you.

I hope to hear from u soon. 

Kind regards,

Ayisha Siddiqi

Dear Ayisha,

Thank you for your mail.

Am answering your questions below in line with the 
relevant questions hence please see trail mail below 
for my response.

Regards 

VBA 
Vivek B Agrawal 
Producer 
Phantom - Head of Operations/Head of Production

Dear Vivek, 

A long time ago. I think when I was a baby girl, I had 
this thing in my mind. This thing, called: a longing.

Instead of keeping it a longing I decided to make it a 
goal. And I made my goal my research.

I am sending you this email because in my research 
my search came to ur address. I got your address from 
Roche Wong and we thought that u maybe could help 
me get further in this research.

Dear Vivek again. I am Ayisha Siddiqi and I study ac-
tors at the theatre academy of Maastricht (Holland). 
I am in my third year now, so that means I am almost 
graduating. To graduate we have to make an essay 
and my longing, my goal came after me.

My research question became:

How many chances are there for me, as a Pakistani 
women (who lives in Holland) to get (as fast as possi-
ble) a role in a Bollywood film? 

To be absolutely honest it is a very bad time now as 
Pakistani actors/technicians are banned from working 
in Bollywood films at this point in time. We are not 
allowed to hire any Pakistani actors or technicians 
hereonwards. Past films which are currently under 
production with Pakistani talent are going through a 
tough time in India to get released.

I am doing this research because of the time: NOW 
(and of course... because I am a madly dream chaser

I read, I listen to news and I hear rumors. To get a 
nuance: I know there are different stories.
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Is it more difficult because I am a Pakistani women?  
It is a problem because of the ban on Pakistani talent 
in India.

Are there chances? Currently we are not allowed to 
avail services of Pakistani talent.

The next question is for you: Can u maybe help me 
get further in this research? In this case: my goal. 
How I am thinking about it? Maybe u could guide me 
a little with agencies where I can apply as a Pakistani 
actress? Maybe u know someone else who could guide 
me or u maybe know someone who has to tell a lot 
about this subject? Or maybe there is a great audition 
waiting for me there? For me as a Pakistani women 
with goals? For all these questions the realistic answer 
at this stage is that Indian films are not allowed to use 
Pakistani talent at this point in time.

I am hoping that u could help me get further in that 
thing. That longing. My goal that I have since I was a 
baby girl.

I am sending with this email some pictures and my CV. 
So u will get a little bit a picture of whom is texting 
you.

I hope to hear from u soon. 
Kind regards,

Ayisha Siddiqi

trekt en mijn deur blokkeert. Maar ik begrijp het. Ik ben de 
naïeveling die dacht aan eenheid! Ik ben Gandhi. Ik wil Bolly-
wood! Net zoals Gandhi, Pakistan wilde! Maar... Bollywood wil 
mij niet... Bollywood is Pakistan en ik de Gandhi die Pakistan 
wilt. Bollywood is Jinnah, ijskoud... Bollywood heeft bescher-
ming nodig... nodig van mij... Waarom? Ik doe toch geen vlieg 
kwaad? Wie ben ik? Ik ben in de war... kennelijk Gandhi...

‘Blijf vooral kalm, rustig en lief voor jezelf’ zeg ik tegen mij-
zelf.. Neem een voorbeeld aan Mohammed de Profeet en aan 
Gandhi. Ga niet de aanval openen door te direct te zijn, mis-
schien zoals Jinnah te zijn: ‘Jullie zijn echt racisten.’ Zeg dat niet.

Paar dagen later stuur ik dit:

Dear Vivek,

thank you for your reply! That sounds like a big issue 
up there! Sad to hear about that. I hope it is okay if I 
ask u a few more questions. The last questions for my 
research.

Do u know why? Why is this so?

Is it because they feel threatened by them? They do 
not trust them? Or is it for their own safety?

Is it because of the past? What could be the reason?  
Will it ever end?

I hope u can answer these last questions. And really 
thanks for your help in my research. Although it does 
hurt, but facts hurt often I guess.

Thanks again.

Regards, Ayisha
Oké. Ik voel aan alles dat ik boos ben. Ik voel mij Ali. Ik kook. 
En ik wil vechten. Maar ik voel me weer machteloos. Deze 
man lijkt op een Brit die voor mij staat, Radcliffe, die een lijn 
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Pardon? Nu was het klaar! Ik hield het niet meer. Ik wilde dit 
niet accepteren. Ik weigerde dit te accepteren. Dit is toch ge-
woon PURE EN SUPER VERSE, NET ZOALS DE OCHTENDMELK 
VAN EEN HEILIGE KOE, RACISME? Nee. Nu wacht ik geen twee 
dagen. Ik stuur nu wat er nu is. Want dit is wat er echt is. Ik stap 
in de schoenen van Jinnah, maar helaas niet zo vurig als Jinnah 
maar eerder als Ali, en ik zeg tegen de Hindoes en de Britten 
waar meneer Vivek nu voor staat, waar het op staat:

En ik voelde mij TROTS! En dat voel ik mij nog steeds. Want: 
wat deze man doet en wat India doet mag niet! En nee, lief re-
ageren, aardig zijn, genuanceerd zijn met mensen die zelf geen 
nuance kennen werkt niet. ‘Het is toch al afgelopen.’ Dacht ik 
bij mijzelf. ‘Ik maak toch geen schijn van kans. Ik heb niks te 
verliezen. Dus trek ik mijn bek open. Super brutaal en zeg waar 
het op staat. Daar heb ik recht op. Ik ben niet bang. Ik ben een 
sterke vrouw. En niemand mag de macht over mij hebben. 
Vooral geen Hindoestaan! Laat ze maar hun eigen stront op-
eten!’ En oooh wat voel ik mij trots! We should do more of this! 
Maar goed... Dit is het dus duidelijk niet geworden. Dus... ‘Wat 
ga ik nu doen?’ Vroeg ik mijzelf af. Ik wist het niet zo goed. Ik zat 
toch niet zo lekker in mijn vel. Ik was al op.

En nu voelde ik mij alleen nog maar kutter. Ik moest veel hui-
len. Alsof al mijn dromen al niet kapot waren en dan moest 
deze schop er nog achteraan komen. De geschiedenis ach-
tervolgt mij. Alsof er al niet genoeg ellende op de wereld is. 

Hi Ayisha,

I think either you are over reacting with your questions 
or your are naive which is fine. The strained political 
relationship between the two countries is the reason 
for this.

Regards

VBA 
Vivek B Agrawal 
Producer 
Phantom - Head of Operations / Head of Production

Dear Vivek,

Don’t use such language with me. I am talking with re-
spect and do show me some respect too. I think u are 
closing all doors for me, and talking so disrespectful 
because I am Pakistani. Do u know what that makes 
you? Let me write it down for you: A RACIST.

Is this too naive to say? Is it naive that India is ban-
ning Pakistani TALENT, which means they are banning 
me! Just because I am Pakistani? Do u know that you 

are closing all doors for me because I am Pakistani? 
Do you know that my roots are deciding what my 
talent is? Do you even know how that feels?

No. U don’t. And if you do not then please do not talk 
about over reacting. You don’t even know! Because, if u 
would know u would never ever dared to say that I am 
over reacting.

Now that’s what I call: being naive. U are mister Vivek.

Thanks for those responses. This will hit the news
papers. Thank you very very much! 

Regards,

Ayisha Siddiqi a proud Pakistani
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de sterren. En zag de grootste ster. Nu glimlachte hij niet. We 
keken gewoon naar elkaar. Gewoon kijken. De situatie was kill 
en kaal. Kaal keek ik naar de ster en communiceerde kaal met 
mijn ogen: ‘Ik denk dat ik nooit bij je kan komen. Het is voorbij.’ 
De volgende ochtend open ik mijn emails. Dat doe ik elke och-
tend. Ik verwijder de onnodige emails en lees wat nodig. Ik zie 
een mail. Van een onbekende naam: Poetic Disaster Club. Ik ken 
dat niet. Maar toch bonkt mijn hart. Mijn lichaam vertelt mij 
iets dacht ik. Er is iets dacht ik. Kuch Kuch hota hai vertelt mijn 
lichaam. Ik open de mail. Ik lees dat ik auditie mag komen doen 
bij het Noord Nederlands Toneel en Club Guy and Roni. Dat ligt 
in Groningen! ‘Ik kan naar Groningen. Ik kan terug naar huis! 
Ik ga naar Groningen!!!!! Terug naar huis!! Oké. Wacht. Bereid 
je goed voor. Want dit moet je halen. Dit ga je halen!’ Zegt de 
power me.

Auditie NNT27: Vol enthousiasme vertel ik over mijn Bollywood 
droom. De regisseurs die daar aanwezig zijn moeten lachen. 
Een van de regisseurs zegt met een glimlach: ‘Wij willen al heel 
lang een Bollywood voorstelling maken.’ Ik kijk hem met grote 
wonderbaarlijke ogen aan en denk: ‘Alle stukjes vallen altijd sa-
men.’ Ik kijk omhoog en de ster staat op z’n hoogst. Hij straalt 
als nooit tevoren en ik zeg: ‘Bollywood! Ik kom eraan!’

Alles komt altijd goed. Anders is het het einde niet.

27  Noord Nederlands Toneel.
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Heb ik grip?

Ik mag niet in die films spelen, omdat mijn ouders Pakistaans 
zijn. Conclusie: Ja, ik begrijp het wel. Ik snap dat de situatie in-
gewikkeld is omdat iedereen elk moment een ander personage 
draagt en ieder uit eigen belang: Zoals een Jinnah, bescher-
mend, als een bitch die ijskoud is of als een vrijheidsstrijder. 
Ook Gandhi als vrijheidsstrijder en niet los willen kunnen la-
ten. En een Brit, die ook graag wilde houden wat van hen was, 
waarvan zij dachten dat het van hen was! Maar er zijn gewoon 
andere mensen die de baas over van alles en nog wat zijn. Zoals 
meneer Radcliffe was en meneer de producer die de lijn voor 
mij trokken. Waarom dit zo belangrijk voor mij is als actrice? Op 
deze manier heb ik betere inzichten in mensen gekregen. Door 
deze vergelijkingen had ik er nooit achter kunnen komen dat 
ook ik een Brit, een Gandhi en zelfs ook een Ali in mij heb. Ook 
trek ik lijnen, ook duidelijk kan ik bepaalde dingen niet losla-
ten, ook ik ruk mij los van situaties, ook ik kom voor mij zelf op, 
ook ik bescherm mij, ook ik heb alle personages in mijzelf. Ook 
ik kan deze inzetten in mijn spel. En door dit alles met elkaar te 
vergelijken heb ik wat grip gekregen op mijn Bollywood frustra-
ties. Niet helemaal, maar ik begrijp het wel beter.
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Dus ik mag niet in die Bollywood films spelen...

Dus ik mag niet in die Bollywood films spelen? Is goed!  
Dan maak ik ze zelf wel - net zoals Jinnah.

Een stuk uit het boek: De vrijheid of de dood. Patrick French:

‘Om vier uur arriveerde een trein. Er zaten ongeveer 

100 mensen in, voornamelijk Pakistanen die in New 

Delhi (India) waren geweest voor een cricketmatch. 

Iedereen stapte in en even later waren we in de strook 

niemandsland tussen de twee grenzen. Daarnaast gal-

oppeerde een Indiase ruiter van het Grensbewakings-

korps met een revolver in de hand. Iedereen in de wagon 

was stil. De trein stopte midden tussen een paar tarwe-

velden, en ik vroeg mij af welke natie de oogst mocht 

binnenhalen. Na een tijdje kwam de trein weer op gang 

en hield toen halt. Kort daarop werden we omringd door 

figuren in blauw die een ander soort uniform droegen. 

We waren ver van de bewoonde wereld, maar we waren 

in Pakistan. Nadat we de opdracht hadden gekregen 

om uit de trein te stappen, kregen we van een dikke 

politieagent met een snor te horen dat de mannen zich 

moesten opstellen voor de drie tafels en de vrouwen 

in een andere rij. Terwijl we stonden, zag ik een glimla-

chende man met gescheurde kleren en piekerig zwart 

haar voorbij waggelen langs de trein. Hij leek geeste-

lijk gestoord. Ik verloor hem uit het oog, maar een paar 

minuten later zag ik hoe hij door een douane- ambte een 

koestal werd ingeduwd. Toen hij zich verzette, kreeg hij 

een harde trap en zakte hij hulpeloos en mompelend in 

zichzelf neer in het smerige, natte stro op de vloer. Hij 

stond schreeuwend en lachen weer op, en dat herhaalde 

zich daarna nog een paar keer. Toen we weer in de trein 

stapten, hield ik de dikke politieagent staande en vroeg 

wat er aan de hand was met de man. Hij snapte eerst 
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dagen, barstte hij uit in lachen. Het was gewoon een 

gek, zei hij, een idioot. Hij reisde heen en weer vanuit 

Amritsar zonder papieren. Wat was hij? Hij was nie-

mendal, gewoon een idioot, een Bengaalse Hindoe die 

in de Punjab was beland en nu regelmatig op en neer 

pendelde tussen de twee grenzen. ‘Wij zetten hem op 

de trein naar India. De Indiërs sturen hem terug. Zo is 

het.’ De politieman liep geamuseerd en met zwierige pas 

terug. De man is zo van streek dat hij in een boom klimt 

en iedereen uitgebreid en non stop toespreekt over de 

kwestie Pakistan versus Hindoestan. Toen hij van de 

bewakers bevel kreeg om naar beneden te komen, klom 

hij nog een stukje hoger; toen ze met geweld dreigden, 

zei hij: ‘Ik wil noch in Pakistan noch in Hindoestan wonen 

– ik wil wonen in een boom.’ Hij mag er van de bewakers 

blijven, en de volgende morgen slaakt hij een schelle 

kreet en valt op de grond. Achter een draadhek rechts 

van hem bevond zich Hindoestan, en achter een draad-

hek links van hem bevond zich Pakistan. In het midden, 

in een strook land zonder land zonder naam, lag hij.’

Een brief van Alizay Jaffer gevonden op Facebook van een Pa-
kistaanse schrijfster:

It’s strange, this affinity with India. I find myself getting incre-
asingly upset at the abuse and hatred tossed from one border 
to another, with little rationale apart from the 69 year old chips 
on our shoulders. These chips have, over time, turned into 
boulders, and who doesn’t crumble under the weight of those?

It’s very strange, this affinity with India. When Amitabh 
Bachchan is in the hospital, we pray for his good health; when 
Ranbir Kapoor’s film is a hit, we’re prouder than Neetu and 
Rishi; we never deny that no one brings romance to life like the 
voices of Kishore and Rafi; they are in unanimous agreement 
that their local music scene is not a patch on ours; if we happen 
to interact abroad, they’re the only pardesis we include in the 
‘desi’ category; their monuments carry our history; our langua-
ge carries their roots.

It’s far too strange, this affinity with India. Like siblings, we re-
taliate to each other’s provocations. Ultimately, we both share 
the label of being impulsive and emotional in our responses 
to one another – ‘Look at what you’re doing in Kashmir’ ‘Hah, 
look at what you’re doing in Balochistan’; ‘You attacked us first 
in Uri’ ‘Have you forgotten about Kargil’?; ‘You started it!’ ‘No! 
You started it!’

Like orphaned trust fund babies, we feel entitled yet have no 
idea how to cope. They neither acknowledge nor respond to 
Muslims being massacred for eating beef in Gujrat, for instan-
ce, and we? We turn a blind eye to Christians and Hindus being 
physically assaulted for eating before Iftar in Ramzan. They’re 
destroying Kashmir, we say, Kashmiris have a right to be inde-
pendent (or choose us, of course), but we forget how we throt-
tled Bangladesh – why should a Bengali speaking majority not 
accept Urdu as its national language? We never speak about 
that, do we? Too soon, perhaps.
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ten years, more than 50% of them were spent with my brothers 
and sisters from across the border; sharing a meal, listening to 
music, discussing politics, or anything but; laughing, dancing, 
singing; but most importantly, completely aware yet in vehe-
ment passive rebellion against the lines that keep us apart.

Come to think of it now, it isn’t strange at all, this affinity with 
India. Our proverbial Lord and Master, the gargantuan power 
that rules us, ‘The West’, is an absentee parent; one we’re con-
stantly trying to please but one who never really loved us any-
way. If there is anyone for us, it’s each other. What’s strange is 
our reluctance to acknowledge this.

What’s strange is the burden we carry of decisions made in our 
pasts, based on an entirely different socio-political context, 
when a common, exploitative antagonist made sure we saw 
each other as the aggressor, and boy, did we fall for it. What’s 
strange is our prolonged blindness to the immense opportuni-
ties that lie before us as a unit, and the vast desolation that lies 
before us as enemies.

The strangest thing about our relationship, in fact, is our 
propensity to change roles. To the world, most of the time, we 
are siblings; constantly at loggerheads, trying to get into dad-
dy’s good books so that he may buy us a toy, or take us for a 
drive, or better yet, increase our allowance. Other times, we are 
like a divorced couple, sharing space, constantly bickering over 
who lost out in the settlement, unable to finally come to terms 
with the fact that we are no longer together. It seems the scars 
of our separation are still so ripe, so painful, that they can’t ac-
cept that we left, and we can’t accept that they let us leave. In 
an event like this, we only find solace in making sure the other 
is just as hurt as we are, so we put in our all our resources, our 
best efforts, to do exactly that.

I read today that India claimed they carried out a surgical at-
tack in Uri. Ridiculous. I immediately read several, equally ridi-
culous Pakistani reactions; some hitting below the belt, others 
claiming that one shouldn’t expect more from mass murdering 
politicians, like the ones we have across the border. Somehow, 
suddenly, we are all too forgiving of our own ‘glorious’ politici-
ans. It’s strange how quick we are to forget how much trouble 
governance is in, on both sides, when we jump up to point fin-
gers.

I’m sure this news will leave me in a month’s time. What hasn’t 
left me is the news about a Pakistani Head of State’s arrival in 
Delhi for a test match, ultimately averting the threat of war; or 
an Indian politician putting his hand forward to greet his Pa-
kistani counterpart, to curb tensions; or that time when Gan-
guly acknowledged that there’s no one greater than Wasim; 
or when Shoaib Malik married Sania Mirza; or that image of 
the guards in the most beautiful fraternal embrace I have ever 
seen, on Holi at Wagah Border. I suppose it’s because some of 
us look for peace, we hanker for it, while others, they look for 
war.

I suppose what I’m trying to say is, in 20 years’ time, Uri will be 
just another event in the text books. It will be labeled as yet 
another period in our collective histories when our ‘cold war’ 
with India almost turned into ‘hot war’. It will be just another 
opportunity for me to pick on my Indian friends or vice versa. 
It will be just another event our older uncles will discuss when 
they try to feel better about Pakistan’s failures and convince 
themselves that partition was the best thing that could’ve hap-
pened for us and that, without India, ‘we’re better off’.

What will never be ‘just another event’ is one we never address. 
The fact that we are now divorced; the fact that our separation 
is painful for both of us; the fact that where there is now hate, 
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lowed an external power to come in and manipulate us, and we 
fell prey; the fact that no one will know us like we know each 
other, because after all, we were once but one.

It is comforting somehow, that when I messaged one of my 
closest friends across the border, expressing concern over the 
destructive megalomaniac tendencies of our governments, 
he responded and said, ‘It doesn’t matter what they do, you 
know I will always love you’. It is comforting somehow, that in 
20 years’ time, if you look away from the textbooks, and turn 
to your ancient scriptures or your holy books, it won’t take you 
long to see that since time immemorial, there is only one mes-
sage they are trying to convey, only one message we should be 
paying attention to; and that message is Love.

Love.
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