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Bericht uit / India

Bericht uit / Libanon
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Ondanks de enorme impact van
corona gaat het leven door. Welke
verhalen hebben het afgelopen jaar
te weinig aandacht gekregen in de
Nederlandse media? We vroegen het
correspondenten in India, Libanon,
Brazilië, Zimbabwe en China.

SCHONE
LUCHT
VOOR DE
STRAAT
DE EERSTE WINTER die ik in New Delhi mee-

maakte, was een schokkende ervaring. Van
oktober tot februari is het namelijk het ‘smogseizoen’. Door uitstoot van verkeer, industrie,
brandende akkers en een koele, stagnerende
lucht, verandert de stad in een gaskamer.
De gele toxische lucht snijdt je letterlijk de
adem af. Je hoest, hebt hoofdpijn en voelt
een tergende vermoeidheid in je lijf. In 2019
stierven 1,67 miljoen Indiërs aan hartfalen,
beroertes en longkanker, allemaal veroorzaakt
door luchtvervuiling. Er stierven 115.000
pasgeboren baby’s binnen een maand.
Mondmaskers droegen we hier al ver
vóór de komst van corona en in mijn appartement staat een luchtzuiveraar, die vieze lucht
opzuigt en opgeschoonde lucht uitstoot. Ik
kan dat betalen, de miljoenen riksjafietsers,
straatverkopers en wegwerkers niet.
Het is niet zo dat de Indiase overheid niets
doet. Maar de oorzaken aanpakken blijkt taai,
dus worden de symptomen bestreden met
iets nieuws: smogtorens. In 2019 zijn er
als proef op vijf kruispunten WAYU’s – anderhalve meter hoge smoginstallaties – geplaatst,

Op vijf drukke kruispunten in New Delhi worden anti-smoginstallaties getest.

die hetzelfde doen als mijn luchtzuiveraar.
De schone lucht wordt uitgestoten in een
stroom van zo’n vijftien meter lang en twee
meter breed. “Alle beetjes helpen”, aldus
wetenschapper Sunil Gulia. “We kunnen zo
in elk geval wát lucht verversen, bij bushaltes
bijvoorbeeld.”
Enkele politici wilden de onderzoeksresultaten niet afwachten en gaven de Technische
Universiteit van Bombay (IIT Bombay)
opdracht om twee smogtorens van twintig
meter hoog te produceren, voor 2,5 miljoen
euro per stuk. Indiase wetenschappers stuurden een brandbrief naar het Hooggerechtshof
met de oproep geen geld te spenderen aan

dit zinloze project. Een afgesloten ruimte kun
je zuiveren, maar buitenlucht zo opschonen is
onmogelijk. Wetenschapper Sarath Guttikunda rekende het uit: één toren ververst
hooguit 0,00007 procent van de lucht van
Delhi.
Afgelopen juli trok IIT Bombay zich terug,
omdat ook zij concludeerden dat het niet
effectief zou zijn. Onmiddellijk tikte het Hooggerechtshof hen op de vingers. De universiteit
was akkoord gegaan en moest het nu ook
uitvoeren. Zo niet, dan zouden ze worden aangeklaagd voor belediging van het hof. Wanneer
en óf de torens er daadwerkelijk komen en
wie ze gaat neerzetten, is nog niet bekend.

“Eén toren ververst hooguit 0,00007
procent van de lucht van Delhi”

VALLEI
VOORLOPIG
GERED
SINDS LIBANEZEN IN OKTOBER 2019 de straat

op gingen met de roep om verandering, kreeg
het land alleen maar slecht nieuws te verwerken. Regeringen traden af en aan, de nationale
munt kelderde, banken bevroren alle tegoeden en daar kwam op 4 augustus de explosie
van zo’n 2750 ton ammoniumnitraat in
Beiroet nog eens bovenop.
Ik was dit najaar even terug in het land
waar ik twintig jaar met veel plezier woonde en
werkte als journalist, filmmaker en fotograaf.
Zelden zag ik het zo neerslachtig. Het enige
lichtpuntje in een absoluut rampjaar kwam op
conto van de Wereldbank, die op 4 september
de lening van 206 miljoen euro voor de bouw
van de Bisri-dam bevroor. Daarmee is de
gelijknamige vallei voorlopig gered van een
toekomst als stuwmeer. En dat vooral dankzij
Amani Beani, die in 2015 een campagne
begon tegen de dam.
“Ik publiceerde eerst online over de
kwestie”, zegt de dertigjarige jurist die
opgroeide in de vallei. “Dat trok steeds meer
volgers en resulteerde in de Red de Bisri
Vallei-beweging. We organiseerden petities

Amani Beani wijst aan waar een stuwmeer had moeten komen. De stuwdam zou achter haar verrijzen.

“Volgens experts mist de Bisri-rivier
volume voor een stuwmeer”
en protestacties, maar ook wandeltochten
zodat mensen het gebied leerden kennen.”
De vallei ligt 35 kilometer ten zuiden van
Beiroet en kent een typisch Libanees cultuurlandschap: dorpjes op de heuvels en velden
met olijven, bonen en sinaasappels langs de
rivier. “Er zijn restanten van een Romeinse weg
en tempel. En het is een belangrijke tussenstop voor migrerende vogels.”
Doel van de dam was een stuwmeer aan te
leggen dat Beiroet van meer drinkwater moest
voorzien. Maar tegenstanders riepen dat de
stad eerst de lekkende waterleidingen maar
eens moet opknappen. “Meerdere experts
hebben aangetoond dat de Bisri-rivier volume
mist voor een stuwmeer”, vertelt Beani.

“Recentelijk werd in het noorden ook een dam
gebouwd. Maar dat stuwmeer ligt bijna het
hele jaar droog.”
In november 2019 trachtte de overheid
een doorbraak forceren. Een aannemer
begon met het kappen van pijnbomen. Beani
en 1400 anderen blokkeerden de weg. Ze
kregen klappen, maar wisten de aannemer
te verjagen. Een aantal van hen kampeert
sindsdien in de vallei.
Het incident maakte Bisri tot een speerpunt in landelijke protesten. Een belangrijk
politicus, aanvankelijk voorstander, keerde
zich tegen het project, gevolgd door de
Wereldbank. Of er ooit een dam komt in Bisri?
“Over mijn lijk!”, roept Beani.

Bericht uit / Brazilië

Bericht uit / Zimbabwe
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OOK EEN
LAND VAN
MIETJES

EIGEN
BEELDEN EN
EIGEN
VERHALEN

SINDS DE RADICAAL-RECHTSE Jair Bolsonaro

president is van Brazilië is het gezin als hoeksteen van de samenleving de norm, overgoten
met een dikke evangelische saus. Iedereen
die vrijzinnigheid propageert of behoort tot
de lhbti-gemeenschap moet zich gedeisd
houden.
Als ik op 10 november naar mijn Twitter-
timeline kijk, is de zoveelste polemische
uitspraak van Bolsonaro het eerste wat ik zie:
‘We moeten maar eens ophouden een land
van mietjes te zijn.’ Er volgt direct een reactie
van de homoseksuele linkse parlementariër
Jean Wyllys, die sinds begin 2019 in zelf
gekozen ballingschap in de Verenigde Staten
woont. Hij wordt met de dood bedreigd, net
als zijn – tevens homoseksuele – vervanger
in het congres, David Miranda. Wyllys twittert: ‘Ik wil er graag aan herinneren dat Brazilië ook een land van mietjes is zoals ik. En
bijna allemaal zijn we moediger dan de president, omdat we vechten tegen homofobie.’
Volgens de wet heeft een homopaar in
Brazilië dezelfde rechten als een heterostel.
Maar in de dagelijkse realiteit hebben homo-

Flirtende mannen op het Braziliaanse carnaval.

haters de wind mee, onder de president die
zich regelmatig laatdunkend uitlaat over seksuele minderheden. Beroemd is Bolsonaro’s
uitspraak in een Playboy-interview in 2011:
hij zou liever een zoon verliezen aan een auto-
ongeluk dan dat die met een man thuiskwam.
Het zijn dit soort uitspraken waardoor
Brazilianen zich vrij voelen om hun haat te
uiten en om te zetten in daden, ondanks dat
de lhbti-gemeenschap door de wet wordt
beschermd. Het aantal moorden op trans
genders in Brazilië nam in januari-augustus
2020 toe met 70 procent ten opzichte van
dezelfde periode in 2019, zo meldt ANTRA.
Volgens deze transgenderorganisatie is
Brazilië tijdens Bolsonaro’s regeringsperiode

dertien plekken gezakt op de ranglijst van
veilige landen voor lhbti-inwoners, naar de
68e plek.
Een van de meest recente transgender
slachtoffers is Joana Domingos (19), die
werd neergeschoten in Rio Largo, in de deelstaat Alagoas. Haar stoffelijke resten werden
gevonden op een stapel takken en plastic
afval. De dader zal waarschijnlijk nooit worden gevonden, aldus Nildo Correia, voorzitter
van belangenorganisatie Grupo Gay de
Bahia. Hij heeft de politie opgeroepen een
taakgroep op te richten om het geweld tegen
transgenders te bestrijden.

“Homohaters hebben de wind mee”

WAT HEEFT EEN SCHOOLGAAND KIND in Harare,

Bulawayo of Nyanga eraan te weten hoe een
Londense taxi eruit ziet? Die vraag was kort na
de onafhankelijkheid van Zimbabwe in 1980
eenvoudig te beantwoorden: niets. Er kwam
een volledig herschreven leergang voor
taalonderwijs, English for Zimbabwe, die aansloot bij de belevingswereld van Zimbabweaanse scholieren. Er waren leesfragmenten
over de onafhankelijkheidsstrijd en veel
opdrachten hadden het platteland als setting
– de meeste kinderen groeiden daar op.
We gingen op schoolreis naar Great Zimbabwe – tussen 1200 en 1600 de hoofdstad
van een handelsnatie met invloed tot aan de
Indische Oceaan. De regering van het witbestuurde Rhodesië, zoals de Britten Zimbabwe
noemden, had altijd beweerd dat Afrikanen
zo’n stad nooit hadden kunnen bouwen…
Elders gaat de hervorming van het onderwijs stroever. In de Sahel, bijvoorbeeld, gaat
nog niet de helft van de jonge bevolking naar
een middelbare school en mochten ze die al
halen, dan worden ze geconfronteerd met een
taal die ze buiten het klaslokaal nooit gebrui-
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“Het gaat nog te vaak over Parijs
en te weinig over Timboektoe”
ken – het Frans. Het gaat nog te vaak over
Parijs en te weinig over Timboektoe.
Fatima Bathily is directeur van een lagere
school in de Senegalese hoofdstad Dakar. Het
viel haar op hoe weinig kinderen wisten van
hun eigen continent. “Ze vonden eigenlijk dat
er niets van waarde zat in de Afrikaanse cultuur en geschiedenis. Shockerend.” Met eigen
geld maakte ze in 2017 de kinderserie Kady
et Djudju, die voor de verandering Afrikaanse
kinderen als hoofdpersoon had – en geen
Franse, Amerikaanse of Japanse. De serie
haalde de nationale televisie.
Tegelijkertijd legden Wilfried Paré en een
groep creatievelingen in Ouagadougou, Burkina Faso, de laatste hand aan een serie aan-

sprekende tekenfilms in een geheel Afrikaanse setting. De Burkinabese Paré maakte
onder meer Afrogames en Pawit; respectievelijk een vlot gemonteerd feest van traditionele
balspelen en een plattelandsdrama. Zijn motivatie: “We moeten producties maken die ons
eigen publiek aanspreken. Want we hebben
prachtige verhalen te vertellen.”
De projecten liggen tijdelijk stil, door een
financiële tegenslag en corona.
Maar deze en andere bijdragen aan de
dekolonisatie van de Afrikaanse kindergeest
zijn onstuitbaar – en dat is een fijn idee.

Bericht uit / China
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GOED
NIEUWS UIT
DONKERE
ZAALTJES
HET IS EEN KLEIN ZAALTJE, weggestoken op

de eerste etage van een kroeg, waarvoor
nauwelijks reclame wordt gemaakt. Maar toch
zit het arthousebioscoopje in mijn buurt in
Beijing bij elke voorstelling zó vol dat toeschouwers bijna bij elkaar op schoot zitten.
En dat allemaal voor kritische, sociaal geëngageerde documentaires die in China eigenlijk
niet vertoond mogen worden.
Het was het afgelopen jaar geen pretje
om als correspondent in China te wonen en
werken. Het nieuws uit China was nooit erg
positief, maar bereikte dit jaar een nieuw dieptepunt. Sinds de uitbraak van het coronavirus
in Wuhan zijn de spanningen met het Westen
nog groter geworden, is de politieke lijn nog
autocratischer en nationalistischer, en de
repressie nog heftiger. Goed nieuws uit China
is tegenwoordig een zeldzaamheid.
En al lijkt het van een afstand soms alsof
héél China diezelfde, naargeestige kant op
gaat, van dichtbij zie je dat er nog tal van
tegenbewegingen zijn. Zoals in dat bioscoopje,
waar ongeautoriseerde films draaien over
armoede, sociaal onrecht, milieuvervuiling of

In het onopvallende Sichuan Fine Arts Institute in Chongqing exposeren kunstenaars hun vrije werk.

lhbti-discriminatie. Waar soms documentairemakers komen praten en de veelal jonge
toeschouwers dan honderduit vragen stellen.
Makkelijk is het niet: sinds de uitbater een jaar
geleden een waarschuwing kreeg van de
lokale politie over zijn online filmagenda,
beperkt hij zich tot mond-tot-mondreclame.
Het Chinese vrijdenken is onder de radar
gedoken, maar is niet weg. In Chongqing
ontmoette ik een fotograaf die een tentoonstelling had gemaakt over een verouderd
pretpark, dat een vrijhaven was geworden
voor kunstenaars, hippies en iedereen die
zich bekneld voelt in de geldbeluste Chinese
maatschappij. In de beslotenheid van de
exporuimte kon de fotograaf zijn maat

schappijkritiek explicieter formuleren dan
hij in het openbaar had kunnen doen.
In Beijing proberen twee vrouwelijke tele
visiemakers progressieve onderwerpen op
het scherm te brengen – de vraag of jonge
vrouwen beter ongetrouwd en kinderloos
kunnen blijven, bijvoorbeeld. Ze moeten daarbij van hun zender voortdurend onderwerpen
afzwakken en gasten weer afzeggen, uit angst
voor censuur. Maar ook dat proces beschrijven
ze openhartig – voorheen op een blog, tegenwoordig veiligheidshalve in e-mails naar een
selecte groep ontvangers.
Ze zijn voorzichtig geworden, net als
iedereen in China. Maar ze zijn er nog, en dat
is beter dan niets.

Het Chinese vrijdenken is onder de
radar gedoken, maar is niet weg

