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KUNSTINSTALLATIE�In het
donker, zich stotend en
s t r u i ke l e n d , ervaart Sophie
van der Stap hoe het is
om een paling te zijn.
„Ik zit vast, als
hedendaags mens,
als paling, en ik
kan nergens
meer naartoe.”

‘H
et is soms lastig om een
mens te zijn, maar sta je er
wel eens bij stil hoe het is
om een paling te zijn?”,
vraagt de Ambassade van de
Noordzee ons op haar web-

site. De ambassade werd in 2018 in Den Haag
opgericht om een stem te geven aan de Noord-
zee en al haar bewoners, onder meer aan de pa-
ling. „Ieder lokaal belang doet er toe, dus ook
dat van de paling.” Of, vanuit lokaal Amster-
dams perspectief: „De paling is door de jaren
heen een echte Amsterdammer – O osterdokker
zelfs – geworden en iedere Amsterdammer
doet ertoe.”

De ‘ambassadeurs van de Noordzee’ l ate n
zich inspireren door het gedachtengoed van fi-
losoof Bruno Latour, die bekend werd met zijn
boek We zijn nooit modern geweest. Latour, die
al sinds de jaren negentig pleit voor de repre-
sentatie van niet-mensen in ons politieke sys-
teem, kreeg 24 november de prestigieuze filo-
sofieprijs Spinozalens 2020 uit handen van een
andere Amsterdammer, Femke Halsema.

Zijn pleidooi is urgenter dan ooit, gezien de
ecologische rampen die ons boven het hoofd
hangen. Anno 2020 wonen we in een wereld
die vrijwel volledig door en voor mensen is ont-
worpen. Ik hoor u, krantenlezer in een door en
voor de mens ontworpen stoel, nu vragen, wat

Ik hoor u,
k ra nte n l e ze r,
nu vragen,
wat maakt
mij die
paling uit?

O p g ev o e d
Elke week legt Annemiek Leclaire een

lezersvraag voor aan deskundigen.

O
ma: „Ik heb een dubbele nationaliteit en ben regelmatig
langere tijd weg uit Nederland. Mijn drie kleinzoons zijn ze-
ven weken, tweeënhalf en ruim drie j a a r. Ik ben dol op ze,
en de oudste twee vinden het duidelijk fijn als ik er ben.

Soms ben ik zes weken weg, dan weer een maand terug, en daarna
toch weer wekenlang weg. Hoe beïnvloedt dat af en aan reizen onze
band? Heeft het invloed op hoe ze zich aan mij hechten? Doe ik ze
verdriet of breng ik ze in de war met dat vele weg zijn? Snappen ze dat
ik niet zomaar een middag kan komen spelen omdat ik ver weg zit?
Op welke leeftijd kun je zoiets uitleggen? Wanneer begrijpen ze wat
‘lange tijd’ is, of ‘ko r t ’? Wat een week is of een maand? Wat ‘ver weg’
is, ‘naar een ander land’…? Hoewel de kinderen het bij hun ouders
heel goed hebben, voel ik me er soms een beetje schuldig over.”

Naam�is�bij�de�redactie�bekend.�(Deze�rubriek�is�anoniem,�omdat�moei-
lijkheden�in�de�opvoeding�gevoelig�liggen.)

Voorspelbaarheid is belangrijk
Louis Tavecchio: „Grootouders zijn tegenwoordig belangrijker in kin-
derlevens dan vroeger: omdat ze langer leven, en omdat ze door het
hedendaagse tweeverdienersmodel vaker oppassen. Daardoor ont-
staat er een kans op een unieke gehechtheidsrelatie tussen grootou-
ders en kleinkinderen.

„De belangrijkste hechting vindt plaats tussen nul en twee jaar.
Kinderen kunnen zich op die jonge leeftijd nog niet aan veel volwas-
senen hechten, maar naast beide ouders en een crècheleider, is er wel
plaats voor opa en oma als belangrijke veiligheidsfiguren. Dat bete-
kent wel dat er regelmatig op essentiële momenten fysiek-emotio-
neel contact moet zijn tussen grootouders en kleinkind: bijvoorbeeld
een kind naar bed brengen, het troosten als het ’s nachts wakker
wordt. Samen eten, samen lachen, het kind op schoot nemen.

„Voorspelbaarheid is in die hechting voor kinderen heel belangrijk.
Voor het jongste kleinkind geldt dit nog niet, maar de oudste twee
kleinkinderen kunnen hun omgang met oma via videobellen voort-
zetten. Oma kan vanuit het buitenland de frequentie van het contact
op technologische manier met haar kleinzoons onderhouden via bij-
voorbeeld skypen, zoomen of facetimen. Ik raad aan om als ze in Ne-
derland is een knuffeldier bij de kinderen te introduceren dat ze ook
steeds tijdens het videobellen laat zien. Zo associëren de kinderen
het beeld van oma en het object als ‘veilig bij oma zijn’.”

Het contact mag best onregelmatig zijn
Carolina de Weerth: „Een kind kan zich na de geboorte hechten aan
een opa en oma die het intensief ziet. Deze oma heeft die rol niet, en
dat is helemaal niet erg. Als een kind al belangrijke hechtingsfiguren
heeft, zoals in dit geval de ouders, dan kan de band met oma of opa
gewoon een mooie extra relatie zijn. Opa’s en oma’s die geen inten-
sieve rol in de opvoeding van hun kleinkinderen spelen, hoeven zich
dus niet schuldig te voelen. Dat contact mag best onregelmatig zijn.

„Deze oma met haar twee nationaliteiten en huizen kan een specia-
le oma worden. Maak er gezamenlijk een leerzaam avontuur van.
Oma kan kaarten sturen vanuit haar andere adres, ze kan verras-
sinkjes, lekkernijen en kinderboeken uit het andere land meenemen.
Via het videobellen kan ze iets van dat andere land laten zien. Thuis
kunnen de ouders een adventkalender bijhouden, en aftellen wan-
neer oma weer thuiskomt. Zo kunnen jullie gezamenlijk van dit
grootouderschap iets superleuks maken.”

Louis�Tavecchio is�emeritus�hoogleraar�pedagogiek�aan�de�Universiteit�van
Amsterdam.�Hij�is�zich�na�zijn�emeritaat�meer�gaan�verdiepen�in�de�rol�en�pe-
dagogische�betekenis�van�grootouders.
Carolina�de�Weerth is�als�hoogleraar�psychobiologie�van�de�vroege�ont-
wikkeling�verbonden�aan�het�Radboudumc.

Wilt�u�een�dilemma�in�de�opvoeding�voorleggen?�Stuur�uw�vraag�of�reac-
ties�naar�o�p�g�e�vo�e�d�@�n�rc�.�n�l

Raken mijn kleinkinderen
in de war?
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maakt
mij die pa-
ling uit? En dat
snap ik wel, maar mis-
schien is dit nou net het punt
dat de ambassade wil maken. Iedereen
doet ertoe. Niet alleen wij, mensen. Niet alleen
maar de witte, plunderende man. Over dat laat-
ste zijn we het inmiddels eens, toch? Dan kun-
nen we het op een dag wellicht ook eens wor-
den over de rechten van de niet-mens?

Ik kom geen stap vooruit
Op het voormalige marineterrein in Amster-
dam word ik ontvangen met handschoenen,
kniebeschermers en een veiligheidsbril. We
staan naast de schietbaan, een langgerekte
container, de deur klappert in een gure wind.
Eenmaal gewapend tegen het gevaar dat bin-
nen op mij ligt te wachten, word ik met geslo-
ten ogen naar binnen geleid. Dan valt het licht
uit. Voor de komende twintig tot dertig minu-
ten ben ik een Amsterdamse paling die haar
weg naar zee zoekt.

Ik vind het al gauw heel vervelend een paling
te zijn. Ik word telkens door een installatie – la-
ter blijkt het een turbine – heen en weer gesto-
ten, weggestoten, naar de grond gestoten. Ik

ko m
ge e n

stap vooruit.
De vloer werkt

ook niet mee, er ligt van
alles: piepschuimkorrels, tou-

wen, jutezakken en andere troep. Tot drie
keer toe struikel ik bijna. Wat al helemaal niet
meewerkt is de groeiende onzekerheid. Zou
een paling die ook ervaren? Moet ik nog wel
rechtdoor? Is het de bedoeling dat ik kruipend
verder ga of wordt mijn hoofd er dan per onge-
luk afgechopt? Ik denk aan de handtekening
die ik nog even onder een document moest
krabbelen voor ik de schietbaan inging: ik ben
zelf aansprakelijk voor alles wat er binnen de
container met mij, mensenpaling, gebeurt.

Kom op, je bent een paling. Gedachten uit,
verbeelding aan. Ik ben in een donkere rivier
op weg naar de Sargassozee, vijfduizend kilo-
meter en vijf maanden verwijderd… en het
gaat nu al mis. Als ik niet uitwijk zwem ik in
een enorme turbine. Paniek. Verbeelding uit,
gedachten aan! Niks aan de hand, ik ben een
mens in het kunstwerk F/EEL van de Taiwane-
se kunstenaar Sheng-Wen Lo. Nee hup, je bent
een paling! Terug is de paniek. De angst die ik
voel is natuurlijk mensenangst, maar ik durf te
wedden dat een paling hier ook niet blij van

wordt. Plots ben ik het eerste gevaar voorbij en
gaat het licht aan. Ik kijk achterom. Zo in het
vage schemerlicht ziet de turbine die mij in
duizend stukjes zou vermorzelen, er heel wat

vriendelijker uit. Ik bevind me nu voor een
muur, te hoog om te beklimmen. Links staat

een trap-achtig iets, rechts is een zeil ge-
spannen, als een glijbaan van de muur

tot de grond. Beide zijn duidelijk niet
voor mensen ontworpen. Het is in-

eens een stuk leuker om een paling
te zijn. Hmmm, wat nu ? Moet een

paling ook zo vindingrijk zijn?
Opletten, kijken, onthouden,

voordat straks het licht weer
uitgaat. Jaren geleden ben ik
voor een boek dat ik schreef
in de huid van een blinde
vrouw gekropen, ik woonde
nog in Parijs. Onthand liep
ik met een masker naar
het lokale metrostation,
hield me vast aan de leu-
ningen, telde mijn stap-
pen tot het metro-
poortje. Ik kwam er al
gauw achter dat blinde
mensen niet alleen ge-
baat zijn met een goed
reuk- en rekenvermo-
gen, maar ook met een
olif antengeheugen.
1.864 stappen naar het
juiste metropoortje.
Vanaf daar 642 stappen
naar het juiste perron.
816 stappen naar de bak-
ker. Etcetera. De heden-

daagse paling is een blin-

de in een niet voor blinden ontworpen samen-
lev ing.

Gevoel van paniek
Ik kies na wat gestuntel op de trap die geen trap
is voor het zeil – en glijd een paar keer naar be-
neden voordat ik de bovenkant van de muur
haal. Er volgen meer paniek- dan Indiana Jo-
nes-momenten. En dan zit ik gevangen in een
visnet, vastgehaakt in een ander visnet.

Om uit deze installatie – de Amsterdamse
wateren – te komen, moet ik kennelijk
ervaren hoe het is om gevangen te zitten. Mijn
steeds sneller kloppende hart zoekt tevergeefs
een weg naar buiten, en ik weet dat, mens of
niet-mens, dit gevoel van paniek universeel
moet zijn. Ik zit vast, als hedendaags mens,
paling, haai, walvis, walvishaai, schildpad en
tonijn, ik zit vast en kan nergens meer naar-
to e .

Misschien zijn wij, dichtgespijkerde pro-
ducten van de tijdgeest, inderdaad nooit mo-
dern geweest, zoals Bruno Latour beweert.
Onze overtuigingen en leefregels, meer links
of rechts van het spectrum, meer progressief
of conservatief, zitten klem in het huidige,
heersende verhaal dat mensen er meer toe
doen dan niet-mensen, net zo klem als palin-
gen in een ton – of op weg naar de Sargasso-
zee. Nog meer dan een Amsterdammer is de
paling bedreigd, flink bedreigd, en als we niet
de moeite doen om ons perspectief te verbre-
den naar de niet-mensen, zijn we straks een
zeer geliefde – en lekkere – A m s te rd a m m e r
kw ijt.

Ook�een�paling�zijn?�Tot�6�december�is�aanmel-
den�voor�een�tijdslot�mogelijk�via�w�w�w.�p�a�r�l�e�m�e�n�t�-
va�n�d�e�d�i�n�g�e�n�.�n�l�.

Een paling
met een

ve i l i g h e i d s b r i l
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