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Voorwoord
Hallo lieve Mundusianen,

Ik ben Mathijs Gelen, nog maar een kwart eeuw jong en ik ben dit jaar de Final 
editor van de Perscommissie. Dat betekent dat ik de laatste hand heb in de complete 
opmaak en indeling van het magazine. Ik ben nu vier jaar actief lid en ik zal ook wel 
een bekend gezicht zijn voor de meeste GPM’ers en Mundusianen. 

Het coronavirus beïnvloedt al ruim een jaar het nieuws en helaas ook ieder gesprek. 
Het is echt om moe van te worden, vind ik zelf dan. Tussen alle moedeloze restricties 
en quarantainedagen door kan je het geluk nauwelijks nog vinden. Ook zien wij 
door onze studie ook dat het helemaal niet zo goed gaat met de wereld. Daarom 
dachten wij van de Perscommissie dat het juist goed is om een editie uit te brengen 
met allemaal goed nieuws!

Ik wil jullie daarom van harte verwelkomen in de Feel Good editie van het Mundus 
Magazine!

We hebben hiervoor echt uitgepakt. Zo is het design van de voorkant gewonnen bij 
de RAGweek loterij, waardoor er goede doelen worden gesteund en zijn zelfs de 
commissiespotlights geschreven met een optimistische twist. In deze editie krijgen 
ook drie gastschrijvers het woord: Nora Stel, David van Gils en Lea Graef. Zij 
hebben geschreven over de positieve kant van gefaalde revoluties, de kaarten die 
gebruikt werden bij de afgelopen tweede kamerverkiezingen en over community 
gardens in Nijmegen. Natuurlijk mocht ook de Perscommissie zelf weer in de pen 
kruipen. Stijn heeft geschreven over Groenland, Simon over de aanleg van een 
snelwegafrit die door de bewoners van Caïro zelf is uitgevoerd en ik heb geschreven 
over hoe je duurzaam kan internetten. Mijn persoonlijke favoriet is het Groene, 
Goede Berichten Bulletin van Joost.

Maar genoeg over wat voor leuks er allemaal in staat, ga gewoon lekker lezen! 
Heel veel leesplezier en hopelijk tot snel.

Mathijs Gelen
Final editor Perscommissie 2020-2021
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De redactie van Mundus Magazine heeft haar uiterste 
best gedaan om alle bronnen en rechthebbenden van het 
beeldmateriaal in deze uitgave te achterhalen. Indien er 
desondanks beeldmateriaal is gepubliceerd waarvan u 
(mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan 
u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich wenden tot 
de redactie. Mundus Magazine is een gratis uitgave van 
Studievereniging Mundus. Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, 
verspreid, of op enigerlei wijze worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming van de vereniging en 
andere auteurshebbenden. De uitspraken in deze uitgave zijn 
van de betreffende auteurs en worden niet noodzakelijkerwijs 
gedeeld door Studievereniging Mundus of de redactie.

Hõla, Bonjour en Gutentag,

Een nieuwe Mundus Magazine betekent ook een nieuw 
bestuurslid dat iets zal schrijven! Deze keer is het mijn 
beurt en als penningmeester is het ook wel eens leuk om 
nu ook iets met letters te doen. Met het XXIe KB bekend 
begint het einde van ons bestuursjaar in zicht te komen. 
Dus kan je langzaam gaan terugkijken naar een raar 
jaar met toch wel wat zilveren randjes.

Ik weet nog goed de dag van mijn eerste kamerdienst 
dat Fleur en ik op de Munduskamer kwamen en elkaar 
aankeken in een soort van enthousiasme, spanning en 
ongeloof dat wij nu het bestuur waren. Het leek wel 
gisteren dat we als eerstejaars over de drempel van 
de Munduskamer stapten en daar werden ontvangen 
door het XVIIIe, die als mijn eerste bestuur toch wel 
een plekje in m’n Mundushartje heeft <3. Het is soms 
moeilijk om te accepteren dat je bestuursjaar niet zo is 
zoals je verwacht had, maar toch doet het me goed dat 
we jullie nog vaak hebben mogen ontmoeten, zowel 
online als fysiek. Ik denk dat er ook voor jullie genoeg 
memorabele Mundusmomenten zijn geweest, zoals 
de herfstbierproeverij, de Swingo, de Crazy88 of het 
galadiner.

Nu het langzaam tijd wordt om het stokje van 
penningmeester over te geven aan m’n opvolger, is het 
ook tijd om te kijken wat ik volgend jaar wil gaan doen. 
Wat weet ik nog niet precies, maar in ieder geval wel een 
commissie bij Mundus. Misschien wel Perscommissie, 
intern van het KB kijk je mee?

Lieve leden, succes met de laatste loodjes dit jaar en 
zoals we in Limburg zeggen ‘Veer zeen os!’ (we zien 
ons).

Liefs,
Marcus

Marcus Schmeits
Penningmeester 

2020-2021 
Studievereniging Mundus
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Kamerverkiezingen in kaart
Op 17 maart waren dan toch, ondanks alle coronaperikelen 
in de wereld, de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 
de Staten Generaal. De uitslag is interessant genoeg om 
te analyseren en dat is dan ook tot in den treure gebeurd. 
Maar nu wil ik het niet hebben over de uitslag, maar om 
de presentatie en de projectie hiervan die mij tamelijk heeft 
gestoord. Gedurende de avond kwam elke gemeente een 
keer voorbij, waarbij degene die het snelst de stemmen heeft 
geteld nog altijd met de eer mag strijken. Meestal is dat een 
Waddeneiland of de gemeente Rozendaal, niet eens zo heel 
ver van hier. Maar na het voorlezen van de uitslag aan het 
scherm, wordt de gemeente ingekleurd op de kaart van de 
Nederlandse gemeenten in de kleur van de grootste partij in 
die gemeente. En als ik iets geleerd heb is dat kaarten altijd 
liegen.

Ofja liegen, kaarten geven een projectie weer van de 
werkelijkheid. In de Verenigde Staten is het ook vrij logisch 
om de staten te kleuren in de kleur van de Republikeinen 
of Democraten. Zij krijgen immers alle kiesmannen uit die 
staat. In Nederland werkt het gelukkig toch echt anders. Elke 
stem van elke burger telt even zwaar, of je nu in Amsterdam 
of Rotterdam woont, of in Drenthe. In de VS spreken ze dan 
ook altijd over ‘the blue or red wall, of blue en red states’. 
In Nederland zou je op basis van de laatste verkiezingen 
ook over een VVD-muur kunnen spreken. Maar dat zou de 
proportionele verkiezingen geen recht doen. 

Zoals je misschien al gemerkt hebt, kan ik het niet laten de 
vergelijking te maken met de recente verkiezingen in de 
Verenigde Staten. Maar dat komt omdat de NOS er alles aan 
doet de stemuitslag praktijken van CNN na te bootsen, al kan 
er niemand tippen aan the King of the Wall, John King. Ook 
wordt er vrolijk op los gespeculeerd met de coalitieverkenner, 
al ziet elke gemiddelde Nederlander dat het gros van de 
coalities die gepresenteerd worden niet realistisch zijn en 
louter dienen om tijd te vullen tot de volgende exitpoll.

Ook de uitslag per stembureau die soms weergegeven wordt, 
is informatie waar we in Nederland simpelweg gewoon 
niet zo veel aan hebben. In tegenstelling tot de county’s in 
de VS, waar iedereen in de county waar die woont moet 
stemmen, hoeft dat in Nederland alleen op gemeentelijk 
niveau. Kiezers mogen in de gehele gemeente stemmen, en 
zeker nu stemmen het enige ‘uitje’ is dat toegestaan was in 
deze pandemie, durf ik wel te stellen dat mensen de plekken 
hebben opgezocht waar je anders niet zo makkelijk komt. In 
Nijmegen zijn het stadion de Goffert en het Berchmanianum 
hier voorbeelden van. Maar landelijk waren ook kerken 
opengesteld als stembureau. Daardoor geven de uitslagen 
van stembureaus, nog meer dan normaal, niet per se een 
goed beeld wat de kiezers in die wijk gestemd hebben. 

Ik zou daarom graag zien dat we de visualisatie van de 
uitslag van de landelijke verkiezingen anders zouden 
aanpakken. Idealiter zou je op de kaart ook laten zien 
wat de tweede  en derde partij van een gemeente hebben 
gestemd, of dat de intensiteit van een kleur gelijk zou staan 
aan het aantal inwoners. Dit wordt wel al tekstueel gedaan 
tijdens de uitzending en op nieuwswebsites. Als je dat echter 
allemaal wil laten zien op een kaart, dan schiet de kaart wel 
zijn doel voorbij: in een oogopslag veel duidelijke informatie 
geven. Daarom zou het goed zijn van elke partij een kaart 
van Nederland te laten zien. Of om gewoon eens een kaart 
te zien van elke tweede partij in de gemeente. 
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Mijzelf is het helaas niet gelukt om deze kaarten te maken, 
omdat de informatie van de uitslagen per gemeente van 
de verkiezingen op moment van schrijven niet op één plek 
te vinden was en het zelf samenstellen van deze database 
enorm veel tijd in beslag zou nemen. Wel heb ik kaarten 
gevonden van de percentages van stemmen van de partijen 
in de gemeentes. Ook deze kaarten hebben beperkingen. 
Zo is het donkerpaars bij Forum goed voor 10%, SGP 24% 
en de VVD 34%. De kaarten zijn dus lastig met elkaar te 
vergelijken, maar geven wel een beeld over de populariteit 
van de nu tweede  en derde partij van dit land: D66 en CDA. 
CDA heeft duidelijk  een sterk rurale achterban. Maar op basis 
van deze kaarten durf ik toch wel voorzichtig te concluderen 
dat D66 in veel gemeenten in Brabant, Gelderland en de 
Randstad, waar de VVD de grootste was, de tweede partij 
was.

Mijn irritatie en zorg is dat de kaart die de verkiezingsuitslag 
representeert, polarisatie in de maatschappij versterkt en 
demotiverend kan werken voor de mensen die toch al niet 
makkelijk de weg naar de stembus vinden:‘oh iedereen 
stemt VVD, dus mijn stem maakt ook niet uit’. Gelukkig 
geeft de zetelverdeling wel een goed beeld van de stemmen 
in de samenleving, mits er niet strategisch gestemd wordt 
natuurlijk. Hoewel het bijhouden van de verkiezingsuitslag per 
gemeente erg nuttig kan zijn voor het beschrijven, verklaren 
en bevestigen van regionale verschillen in kiesgedrag heeft 
- het in mijn ogen gelukkig - geen gevolgen voor de uitslag. 
Nederland werkt met een proportionele verdeling van de 
stemmen. Geen ‘winner takes it al’ taferelen zoals we die 
wel in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zien. 
De kaart, de visuele representatie van deze feiten zouden 
dit veelzijdige stemgedrag en het proportionele systeem in 
Nederland beter in kaart moeten brengen.

David van Gils

Afb. 1: Grootste politieke partij per gemeente (Wikimedia Commons, 
2021) 
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De Arabische Lente begint in december 2010 in Tunesië, 
maar al snel verspreidt het revolutionaire sentiment naar 
andere landen in de Arabische wereld. Op 25 januari 
2011 breken ook in Egypte massale protesten uit. Een dag 
die tegenwoordig bekend staat als ‘de dag van de woede’. 
Het volk komt in opstand tegen het bewind van Hosni 
Moebarak, die het al sinds 1981 voor het zeggen heeft in 
Egypte. De demonstranten eisen ‘brood, vrijheid en sociale 
rechtvaardigheid’. De president ging zijn positie natuurlijk 
niet zonder verzet opgeven, en de protesten werden 
bruut onderdrukt. In het hele land is de sfeer erg onrustig 
en onwennig; niemand heeft ooit zoiets meegemaakt. 
Na ruim twee weken gewelddadige demonstraties is de 
situatie onhoudbaar, Moebarak treedt op 11 februari af 
als president van de republiek. Doordat Moebarak van het 
podium verdween ontstond een machtsvacuüm. De politie, 
die tijdens de revolutie aan de kant van de oud-president 
stond, leek uit het straatbeeld verdwenen.

Omdat het politieapparaat nauwelijks nog functioneerde, 
ontstond een interessante situatie, en in deze context van 
ogenschijnlijke wetteloosheid gebeurt iets opmerkelijks in 
een informele (sloppen)wijk in het westen van de Egyptische 
hoofdstad. De wijk Al Mu’atamadeyah ligt aan de rand 
van de stad, en is zeer dichtbevolkt zoals iedere informele 
wijk in Caïro. Zij wordt doorkruist door de ring van Caïro, 
een snelweg met acht banen die ten tijde van de bouw 
nog om de stad heen liep, maar vandaag de dag op 
veel plekken is opgenomen in de uitdijende stad. De ring 
maakt enerzijds veel mensen mobiel, maar anderzijds splijt 
hij ook gemeenschappen in tweeën. Het stadsdeel wordt 
voornamelijk bevolkt door mensen die van het platteland 
naar de stad zijn getrokken op zoek naar een beter 
bestaan. Bij de bouw van de ring hadden de ingenieurs 
echter nauwelijks oog voor wijken als deze, die langs het 
hele traject aan weerszijden te zien zijn, en dus is er voor Al 
Mu’atamadeyah nooit een op- of afrit gebouwd. Ze kunnen 
dus helemaal geen gebruik maken van de snelweg.

De onrust in 2011 bood hen een buitenkansje. Door de 
afwezigheid van politie en autoriteiten, was het mogelijk 
om zelf initiatief te nemen voor ontwikkeling. En precies dat 
gebeurde: de bewoners van Al Mu’atamadeyah kwamen 
bij elkaar en organiseerden zelf de bouw van een oprit. Ze 
zorgden zelf voor een bouwplan, materialen en stratenmakers, 
en natuurlijk de benodigde financiële middelen. Voor het 
verzamelen van geld voor dergelijke gemeenschappelijke 
projecten, maar ook voor bruidsschatten en het kopen van 
huizen, bestaan in Egypte meerdere informele methoden 
die het bankensysteem omzeilen. In economieën die 
voornamelijk draait op contant geld, komen zulke systemen 
veel voor. Zo is er een systeem, gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen en sociale controle, waarbij een groep mensen 
besluit bijvoorbeeld iedere maand een bepaald bedrag in 
te leggen. Één penningmeester verzamelt het geld van alle 
deelnemers en het totaal wordt aan iedere maand roulerend 
aan één iemand uitgereikt. Zo kunnen mensen met weinig 
mogelijkheden om geld te sparen toch grote bedragen bij 
elkaar krijgen. Een dergelijk systeem waarbij de gemeenschap 
besloot allemaal een steentje bij te dragen, heeft de bouw 
van de revolutionaire snelweg mogelijk gemaakt.

Met het verzamelde geld vanuit de gemeenschap kon aan de 
bouw worden begonnen. Zoals bij de onderstaande plaatjes 
te zien is, was er in juni 2011 nog niets te zien. Daarna 
is begonnen met de bouw, en een half jaar later was het 
klaar. Op de andere satellietfoto uit november 2011 is het 
eindresultaat te zien. Het is wellicht moeilijk voor te stellen wat 
voor enorme positieve impuls dit was voor de wijk. Reistijden 
naar andere stadsdelen waren nu veel korter, en dus konden 
bewoners makkelijker elders in de stad werken. De bewoners 
van Al Mu’atamadeyah konden nu gebruik maken van de 
weg waar inwoners van andere stadsdelen al decennialang 
reden, en dus ook meer meedoen in de economie van de 
stad. Voor de kansen van die gemeenschap was het een 
grote stap.

De doe-het-zelf snelweg
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Als kers op de taart filmden de bewoners het proces (de 
video is nog altijd op Youtube te vinden), en presenteerden 
ze het eindresultaat aan de gouverneur van Gizeh. Ze boden 
hem aan de oprit officieel te komen openen. Een dergelijke 
gratis publiciteitsstunt kon hij natuurlijk onmogelijk weigeren. 
Hij bezocht de oprit, een lint werd doorgeknipt, en zo was 
de weg plotseling wél officieel en dus legaal. Een perfect 
voorbeeld van informele bottom-up ontwikkeling, en hoewel 
dit een vrij grootschalig voorbeeld is, zijn er in Egypte en in 
talloze andere steden in het Globale Zuiden veel van dit soort 
informele en illegale burgerinitiatieven. Is dit misschien wel 
het toppunt van de participatiesamenleving? En, ondanks de 
bijzondere revolutionaire context waarin dit specifieke idee 
is uitgevoerd, kan je je afvragen wat we kunnen leren van 
initiatieven als deze.

Wellicht kan informaliteit in ruimtelijke ontwikkeling een 
nieuw perspectief bieden. Vaak willen overheden dit soort 
ontwikkeling voorkomen en niet omarmen, en dat is nog 
veel meer het geval binnen een autoritaire dictatuur zoals 
Egypte. Maar misschien werkt het in sommige gevallen 
wel veel beter om de inhoud van plannen met betrekking 
tot stadsontwikkeling- of vernieuwing over te laten aan 
de lokale bevolking. Een voordeel hierbij is dat lokale 
gemeenschappen vaak wel goed weten wat ze zelf nodig 
hebben. Dit is specifiek een punt waarbij de gecentraliseerde 
aanpak van de Egyptische overheid vaak tekortschiet. 
Het zou wellicht handiger zijn als overheden lokale 
gemeenschappen voorzien van financiële middelen, en ze 
voor de rest tot op zekere hoogte vrijlaten in de inrichting 
van ruimtelijke plannen. Misschien resulteert dit wel in de 
meest geschikte en mensvriendelijke ruimtes. Bovendien 
laat het geval van de oprit in Al Mu’atamadeyah zien dat 
informaliteit en ongecontroleerde ontwikkeling niet altijd een 
probleem hoeft te zijn. Zeker in landen als Egypte, waar alle 
stedelijke ontwikkeling in het hele land vanuit het ministerie 
wordt bepaald, kan het juist worden gezien als een soort 
tegenmacht vanuit burgers die hun wijken op een meer 
democratische manier willen ontwikkelen.

Simon Janssen

Afb. 2: Satellietfoto voor de aanleg van de oprit (Google Earth, 2021) Afb. 3: Satellietfoto na de aanleg van de oprit (Google Earth, 2021)
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Commissie SpotlightAgenda
Hallo Mundusianen,

Wij zijn Rens, Stijn, Iris, Keava, Pien, Clannad en Laura en wij 
zijn dit jaar de Buitenlandse Reiscommissie. Dit coronajaar 
is een jaar als geen ander en dat geldt ook zeker voor de 
Buitenlandse Reiscommissie. 
Ook al hadden alle Mundusianen stiekem de hoop dat we 
naar het buitenland konden, was al gauw bekend dat dit 
ook dit jaar geen optie was. Ook al konden we geen gave 
reis meer neerzetten, had iedereen in de BRC nog steeds 
ontzettend veel zin om een leuke, alternatieve activiteit neer 
te zetten. In plaats van een reis in het buitenland, gingen we 
dan maar op reis binnen Nijmegen! In duo’s kon er na het 
oplossen van een rebus een goodiebag op locatie worden 
opgehaald. In die goodiebag vonden de deelnemers snacks 
en een aantal opdrachten, waarvoor ze twee uur de tijd 
hadden om deze uit te voeren. 
De Buitenlandse Reiscommissie heeft met veel plezier deze 
activiteit georganiseerd en we hopen dat we volgend jaar 
écht naar het buitenland kunnen!

De Buitenlandse Reiscommissie: Stijn, Pien, Clannad, Keava, 
Rens, Iris en Laura
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Hallo Mundusianen,

Wij zijn Alexander, Corné, Elian, Janus en Jonas en zijn dit jaar 
de creatieve genieën van MundusTV! Gerenommeerd voor 
onze hoogstaande en emotioneel geladen acteertalenten 
en ongekende productiekwaliteit. Onze echte fans kunnen 
ons kennen van het MundusTV Youtube kanaal waar deze 
fenomenale producties op staan (of stonden). Het meest 
recente meesterwerk dat hier te vinden is is een tour van 
Nimweegs’ schoon met niemand anders dan Erwin van der 
Krabben! De rasplanoloog met een passie voor hardlopen. 
Als MundusTV maken wij video’s van en voor Mundus, 
bijvoorbeeld de bekendmaking van de EIC & BRC locaties. 
Helaas heeft tante Cor roet in het eten gegooid waardoor we 
dit jaar geen verslag kunnen doen van reizende Mundusianen 
in het (buitenlandse) wild, maar wees niet getreurd; wij 
hebben de afgelopen maanden niet alleen stil gezeten want 
er komen nog meerdere mooie video’s voor jullie kijkgenot!  
Wij kunnen niet wachten om jullie weer op brakke dagen 
lastig te vallen met een camera!

De Mundus TeeVeecommissie: Alexander, Jonas, Janus, 
Elian en Corné

Hoi Mundusianen!
  
Wij vormen dit jaar de Weekendcommissie en wij zijn 
verantwoordelijk voor het jaarlijkse Mundusweekend, dat in 
oktober plaatsvindt. Tijdens dit weekend krijgen eerstejaars 
de mogelijkheid om ouderejaars beter te leren kennen. Dit 
door middel van leuke activiteiten, zoals een cantus, spelletjes, 
gezellig samen eten, maar voornamelijk… gezellig drinken.  
Aan het Mundusweekend wordt altijd een thema 
gekoppeld, tijdens voorgaande jaren kwamen bijvoorbeeld 
Mexico, Oktoberfest en Mundus Blauw Bloed aan bod.  
Normaliter wordt het liftweekend ook via ons geregeld, 
maar dat kan dit jaar helaas niet doorgaan door de 
coronamaatregelen. Om toch nog iets in de trant van 
reizen te kunnen doen, zullen wij daarom als vervangende 
activiteit een treinenspel organiseren. Dit zal plaatsvinden op 
vrijdag 21 mei. Tijdens dit spel zal men in tweetallen, door 
middel van dobbelstenen, opdrachten moeten uitvoeren in 
verschillende steden. Zo zie je nog eens wat van Nederland!  
Hou de Mundus-socials in de gaten om je op te kunnen 
geven voor dit fantastische spel, en hopelijk zien we je bij 
een van onze activiteiten! 

De Weekendcommissie: Lotte, Sarah, Jelco, Maike en Marcus
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Het Groene Goede Berichten Bulletin
Zowel binnen als buiten onze studie lijkt het soms wel alsof 
het altijd maar slechter gaat met milieu en klimaat. Aichi 
targets worden massaal gemist, klimaatdoelen komen en 
gaan zonder veel actie en je kan demonstreren tot je een 
ons weegt zonder veel vooruitgang. Vandaag niet! Lees 
verder en hervind jouw positiviteit in dit Groene Goede 
Berichten Bulletin.

Kazachstan gaat wild!
Over de laatste decennia hebben wilde dieren het soms 
lastig in Kazachstan, maar hopelijk voor deze soorten 
niet veel langer. Op 5 april heeft de overheid haar lijst 
met bedreigde soorten uitgebreid met het Anatolische 
luipaard, het Perzische luipaard, de Kaspische tijger en de 
favoriet van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, het 
Przewalskipaard. Het aantal waarnemingen van de drie 
katachtigen in de afgelopen 20 jaar kan op één hand 
worden geteld en de laatste wilde Przewalskipaarden 
zijn in de jaren 60 uit Kazachstan verdwenen. Hopelijk 
kunnen we de komende 20 jaar een ommekeer zien in de 
aanwezigheid van deze iconische soorten op de Kazachse 
steppe.

Blije bijen bejubelen binnenstedelijk beleid 
Op 18 april beleefde Nederland de Nationale Bijentelling. 
Ruim 11 duizend mensen uit het hele land zaten 30 
minuten met pen, papier en het Bijengidsje bij de hand in 
hun tuin om alle zwart gele bezoekers te tellen. In totaal 
zijn er ongeveer 200.000 bijen, zweefvliegen en hommels 
geteld. De honingbij kwam het meest voor met een 
aantal van rond de 55.000, op afstand gevolgd door de 
rosse metselbij en de veldhommel die ongeveer 13.000 
en 12.800 keer geteld zijn respectievelijk. Wat zeker 
positief is, is dat het erop lijkt dat de bijenpopulatie in de 
stedelijke omgeving stabiel blijft. Bijenhotels, met planten 
bedekte bushokjes en met bloemen ingezaaide velden zijn 
allemaal strategieën die steden groot en klein toepassen 
om bijen een thuis te bieden. Ben jij volgend jaar ook bij 
de Bijentelling 2022? Ik zeker wel!

Genghis Khan en de ijsbeer, een onwaarschijnlijke 
relatie
Het vinden van bewoonde ijsberen burchten is historisch 
altijd lastig geweest. Het was toeval dat Tom Smith, 
hoofddocent Planten- en Natuurwetenschappen aan de 
Brigham Young University in Utah, de radio aanzette en 
een uitzending bezig was waarin archeologen vertelden 
over de techniek waarmee ze op dat moment aan het 
zoeken waren naar de laatste rustplaats van Genghis Khan. 
Om door het bladerdak van de uitgestrekte Mongoolse 
bossen heen te kunnen kijken maakten ze gebruik van 
radar met synthetische apertuur (SAR). Dit zette Smith aan 
het denken en samen met Polar Bears International is hij 
gaan onderzoeken of dit kon helpen in de zoektocht naar 
ijsberenburchten. In tests in 2014 en 2015 in Alaska en 
dit jaar in Utah zijn, bij gebrek aan ijsberen, studenten 
gebruikt. Die hebben soortgelijke burchten gegraven en 
zijn daarin gaan zitten, waarna er met een vliegtuig met 
SAR apparatuur over het gebied is gevlogen. De tests 
lijken positief en de volgende stap, om te gaan testen bij 
echte ijsberen in Canada en de Noorse eilanden, lijkt er te 
komen. Uiteindelijk is de hoop dat via satellieten met SAR 
kan worden gezocht naar bewoonde burchten. Met die 
data kan dan een steviger ecologisch argument gegeven 
worden tegen activiteiten die de leefgebieden van ijsberen 
bedreigen, zoals olieboringen.
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10 dollar, voedselwoestijnen, Harrison Ford en de 
broer van Elon Musk
Nee, dit is niet een onderdeel van het raarste kwartetspel 
dat je ooit hebt gezien. Deze vier dingen hebben allemaal 
te maken met de Million Gardens Movement (MGM), een 
initiatief dat ernaar streeft om elk huishouden dat in een 
voedselwoestijn leeft van een tuin te voorzien. Zo’n tuin kan 
komen in de vorm van een tuin langs een brandgang, een 
bloembak of een community garden. Voedselwoestijnen 
komen veel voor in stedelijke gebieden in de Verenigde 
Staten waar supermarkten voornamelijk gedroogd, 
bewerkt en geblikt eten, dat een lagere voedingswaarde 
en vitaminegehalte bevat, aanbieden. De bedenkers van 
MGM zijn Frank Giustra en Kimbal Musk, en ze zetten 
beroemdheden zoals Harrison Ford en Selma Hayek in 
om de wereld bekend te maken met hun project. En dan 
nog die 10 dollar, dat is prijs voor één tuin.

Sadiman zegt nee tegen verdroging in Centraal 
Java
De 69-jarige Sadiman woont in Dali, een klein gehucht op 
de helling van de vulkaan Lawu, op de grens van Centraal- 
en Oost-Java. Hij zag 24 jaar geleden al de negatieve 
effecten die klimaatverandering had op zijn gemeenschap. 
Net zoals vele plekken op het platteland van Indonesië is 
Dali afhankelijk van regen voor een vruchtbare bodem. 
Door de gebrekkige hoeveelheid neerslag konden 
rijstboeren maar één keer per jaar oogsten. Om hier iets 
aan te doen besloot Sadiman banyanbomen en waringins, 
een soort ficus, te planten rond zijn dorp. Hij ruilde soms 
een aantal van zijn geiten voor jonge banyanboompjes 
of banyanzaden. Zijn dorpsgenoten waren hier nog niet 
meteen enthousiast over, lokaal wordt geloofd dat er 
geesten huizen in banyanbomen. Dat heeft Sadiman niet 
tegengehouden en sinds hij begonnen is heeft hij al zeker 
11.000 waringins en banyanbomen geplant verspreid 
over 250 hectare. 
De lange wortels van deze nu grote bomen zorgen er 
voor dat bij zware regenbuien de vruchtbare grond niet 
meer wegspoelt. Daarnaast zijn deze bomen heel goed 
in het vasthouden van water, waardoor de verdroging 
van het gebied is teruggedraaid. De bronnen die op deze 
manier gecreëerd zijn leveren genoeg water om meerdere 
dorpen te voorzien en veel meer landbouw te irrigeren 
dan voorheen. In plaats van één oogst per jaar kunnen 
boeren nu twee of drie keer oogsten. 
Sadiman, oud als ie is, is nog niet klaar. Hij verbouwt nog 
steeds jackfruit en kruidnagel, dat hij verkoopt om nog 
meer banyanzaden te kopen.

Joost Vreeken

Afb. 4: Buurtwinkel (Elvis Batiz, 2012)
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For my bachelor thesis, I performed ethnographic research 
in four community gardens in Nijmegen and formulated 
an answer to the question: How are collective identities and 
gardening practices connected to societal transformation 
towards sustainability? For this purpose, I focused on 
community gardeners’ definition of meaning of action, 
the relationships between each other and their relations 
to dominant sustainability discourses, power relations 
and societal transformation. Thereby, I could gain an 
understanding of community gardens as transformative 
spaces which can influence societal structures into the 
direction of sustainability and the obstacles and barriers 
they are facing. I collected data by observing community 
gardeners during their work, holding semi-structured 
interviews with eleven gardeners and a desk study.

Without closing your eyes to global warming and 
proceeding ecological as well as social crises, you cannot 
really argue that we can continue to head down the path 
which we are on now. Hence, an increasing part of the 
research community is pressuring the importance of 
transformative change to truly sustainable societies. But 
how should such change take form? 

Next to the prominent emphasis on technologic and 
innovative solutions, a big part of the equation consists 
of addressing our lifestyles and consumption patterns. While 
this fact was already recognized by the UN in 1992, state 
interventions were not really effective in changing consumption 
behaviors so far. It is even arguable whether governments 
are able to come up with alternatives which exist outside of 
their neoliberal logic at all. The solutions often fall into the 
green growth/economy paradigm which fail to tackle 
the fundamental issues at hand. So alternatively, some 
researchers suggest to observe how sustainable practices 
emerge by themselves in society.  For example through 
community action and grassroot initiatives. Collective 
agency is thought to be able to catalyze systemic changes 
bottom-up which are needed for societal transformation.

Cultivating change in Nijmegen
As Nijmegen has a lot of different community-led projects 
which have something to do with sustainability, I chose 
to study the phenomenon which intrigued me the most: 
community gardens. Subsequently, I read a lot of literature 
on community gardens and found rather ambivalent 
results. While some research highlighted their positive 
influences on communities by increasing social cohesion 
and biodiversity, others related the gardens to social 
inequality, gentrification and displacement. So I wanted 
to find an answer to whether these spaces could actually 
be transformative into the direction of sustainability in a 
local context. However, in the beginning I was not sure 
how to approach this appropriately as I was missing 
the theoretical framework. After some further reading, I 
found that a lot of the literature on societal transformation 
mentioned especially a shift in identities, preferences, 
mental models and paradigms. I stumbled across the 
concept of ‘collective identities’, most prominently defined 
by the sociologist Alberto Melucci who used the term 
in studying new social movements in the 80s. The term 
describes an interactive process through which a group of 
individuals defines the meaning of their action as well as 
the field of opportunities and constraints for such action. By 
using this concept, I could engage with the perspectives of 
community gardeners and with the relations between each 
other as well as to their natural and social environment. 
Their collective identities then function as an intermediate 
between the individual and broader society. 

Between April and June 2020, I interviewed eleven 
gardeners from four different community gardens within 
Nijmegen, observed them during their garden work 
and performed a desk study. I asked questions to gain 
insight on group dynamics, organization, power relations, 
understanding of sustainability, motivations, values and 
norms and their relations to the neighborhood and 
municipality. The results showed that all four gardens 
have a positive influence on their environments. While 
the gardens can serve as spaces by which people 
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can experience, connect and observe, the gardeners 
regularly deliver explanations and information. By sharing 
harvest, organizing parties and openly explaining what 
is growing, knowledge can be shared and might inspire 
and create awareness about food supply, biodiversity and 
consumption. Furthermore, as the community gardeners 
try to involve people and let them experience, new social 
connections develop, enhancing the social cohesion in 
the neighborhoods. Yet, as earlier research indicates, 
collective identities emerge and exist within a system 
and are thus not independent from influence and power 
relations. I found that the collective identities were defined 
to some extent by inequality, exclusion and hierarchy as not 
everyone could participate the same way or has knowledge 
and resources for community garden development. 
Additionally, although every respondent demonstrated 
pro-environmental behavior,  the gardeners’ take on 
sustainability seemed to not remain uninfluenced from 
dominant culture perspectives. I concluded that community 
gardens can only be partly seen as transformative spaces 
as they allow for experimentation with new ideas and 
practices, but do not reframe issues in a way which fully 
allows the co-creation and co-realization of solutions. 

However, my research is limited by some issues as well. 
Because of the covid-19 outbreak, meetings and collective 
gardening workdays were not held and I was unable to 
do as many observations as initially planned. In three 
of the gardens I have only interviewed only a rather 

small percentage of the gardeners, so it felt sometimes 
problematic to still speak of ‘collective’ identities. Another 
point was that the majority of my respondents were around 
or above 50 years old. While it was reported that some 
gardens had difficulties with attracting younger people, I 
cannot tell whether this was the case for every garden. 
Due to the choice of methods and the covid-19 outbreak, 
it could have been that I have missed out on younger 
voices which could have delivered different perspectives 
and insights.

Overall, I think that initiatives like the four community 
gardens I studied are a good starting point for societal 
transformation. They demonstrate how people reclaim 
power and a sense of responsibility over their own 
environment while also gaining a sense of community. 
However, it needs to be made sure that no one is excluded 
and that everyone has a chance to be part of this community. 
Since my fieldwork, I am also a regular participant in one 
of the community gardens. I really enjoyed meeting all 
the other gardeners while also changing a little piece of 
Nijmegen. It gives me feeling of empowerment and a 
sense of place. So, I can only recommend everyone to 
look around their neighborhood and see what is going 
on there in order to connect to the people and the place 
around you. Collectively, we can build more trust, inspire 
and support each other and slowly change the system!

Lea Graef
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Batavierenrace 
 
Niets brengt sport en studenten dichterbij elkaar dan 
de Batavierenrace, helemaal in Nijmegen. Echter moest 
deze studentenestafette dit jaar helaas opnieuw online 
plaatsvinden.  
 
Natuurlijk was ook Mundus weer van de partij en met 
maar liefst 22 deelnemers kon iedereen weer een eigen 
aantal kilometers lopen met Strava in de hand, om zo 
alle afstanden goed op te nemen. Daarvoor was er ook 
een speciale Strava Mundus Club opgezet, waar we 
alle trainingen van elkaar konden bekijken en zo elkaar 
konden aanmoedigen en steunen. De SSC maakte het 
daarnaast wat aangenamer door een eigen Mundus 
waterfles uit te brengen die door ons allen met open 
armen werden ontvangen.  
 
Als eerstejaars en lid van het kandidaatsbestuur is 
het enorm leuk om meteen mee te kunnen doen bij 
een evenement als deze. Niettemin heb ik van velen 
begrepen dat het zeker niet te vergelijken is met een 
normale echte Batavierenrace, dus dat belooft veel 
goeds voor aankomend jaar!

Alexander van Kooten

Gala 2021

Een avondje gala: gezellig drankjes doen in je mooiste 
outfit. Of eigenlijk vooral gênant hard vodka zuipen 
met een te strakke vlinderdas of te hoge hakken, foto’s 
maken die naar mate de avond vordert steeds waziger 
worden en een flinke kater de dag erna. En eigenlijk 
vormde het gala van dit jaar daar geen uitzondering op. 
Dit jaar was alleen niet de good old Waagh het podium 
van deze exercitie, maar een stuk of veertig huiskamers 
in en rondom Nijmegen. Zoals alle activiteiten was 
ook deze activiteit er eentje die van achter je laptop 
gevolgd kon worden. Maar dat belette de gemiddelde 
Mundusiaan niet om alle huisgenoten uit te nodigen en 
er gezamenlijk een avond van te maken zoals een gala 
hoort te zijn. 

Dit jaar had Hotel Credible gezorgd voor een zeer 
smaakvol menu, waarmee de o-zo-belangrijke bodem 
voor de avond gelegd werd. Een drietal DJ’s zorgde voor 
de nodige sfeeropbouw en door de chique outfits zou je 
bijna vergeten dat dit geen ‘gewoon’ gala was. De DJ’s 
hielden het om half 12 voor gezien, maar de feestjes 
in de woonkamer gingen onverminderd door. (Sorry 
buurvrouw die om half 3 moest vragen of het toch niet 
ietsjes zachter kon…) Onze vrolijke vriend de wodkafles 
hield ons tot in de vroege uurtjes trouw gezelschap, 
wat voor sommigen onder ons wel wat wennen was zo 
zonder heftige stapavonden in de gelederen. Al met al 
was het dus ook dit gala weer een topavond, maar ik 
gun het al onze buren van harte dat we het gala volgend 
jaar weer in de Waagh gaan vieren!

Matthijs ‘Blok’ Blokzijl 

Terugblikken



17

De strijd om Groenland
Groenland is het grootste eiland ter wereld. Het is bijna 
drie keer zo groot als het op een na grootste eiland op 
onze aardbol, Nieuw-Guinea. Tegelijkertijd is het door 
de ijzige geografie van het eiland de dunbevolktste regio 
ter wereld, met slechts 56.081 inwoners, wat neerkomt 
op 0,028 mensen per vierkante kilometer. Toch kent het 
eiland met zo weinig inwoners meerdere problemen. 
Het gebied behoort tot het Koninkrijk Denemarken en 
is daarmee voor een groot deel afhankelijk van Deense 
subsidies. Bovendien is de werkloosheid hoog. Ze kunnen 
niet alle 56 duizend in de visserij werken.

Groenland is dus in veel opzichten afhankelijk van 
Denemarken. En daar willen ze in Groenland wel 
vanaf. Maar met vis en ijs komen de Groenlanders op 
het wereldtoneel niet ver. Of toch? Onder het ijs liggen 
de waardevolste mineralen ter wereld verborgen, zoals 
olie, ijzererts en uranium, en door smeltend ijs kunnen 
mijnbouwers daar nu eenvoudiger bij. Volop exploiteren 
zou je zeggen. Waardevolle grondstoffen delven betekent 
immers een hogere werkgelegenheid, de aanleg van 
nieuwe infrastructuur en modernisering. Hiermee zou de 
werkloosheid sterk dalen en zou Groenland hun eigen 
inkomsten genereren en minder afhankelijk worden van 
Denemarken. Wereldmachten als Rusland, China en de 
Verenigde Staten zouden wel geïnteresseerd zijn in de 
grondstoffen en een stijgende export en investeringen 
uit deze landen zijn dan gegarandeerd. Niet voor niets 
poogde toenmalig president Trump het eiland in 2019 
tevergeefs te kopen. 

Dit plan was – uiteraard – buiten alle problemen die het 
voor het milieu zou opleveren gerekend. Het smelten van 
het ijs in de eerste plaats moet al worden tegengegaan. 
Dat zal intensieve mijnbouw en de daarbij behorende 
stijgende scheepvaart niet verbeteren. De Groenlanders 
zelf zijn in een tweestrijd verwikkeld, zij zien ook de 
sociale problemen op hun eiland, maar willen deze niet 
altijd ten koste van alles aanpakken. Zo zijn ze bang 

voor milieuschade en vervuiling, onder andere van hun 
drinkwater en de bodem, en zijn er zorgen over de plek 
waar het mijnafval zou moeten worden geloosd. Daarvoor 
is nu een stuwmeer aangewezen.

De premier van Groenland en leider van de grootste 
politieke partij van het land, Kim Kielsen, is voorstander 
van de exploitatie van mijnen. Als grootste voorbeeld 
noemt hij de beoogde mijn Kvanefjeld. Daar kunnen 
mineralen worden gedolven voor de productie van 
chips, smartphones en accu’s. Een Chinees staatsbedrijf 
heeft geïnvesteerd in het gebied en wacht nog enkel 
op het startschot. Daarvoor is een vergunning van de 
overheid nodig. Premier Kielsen ziet dat dus wel zitten. 
Die vergunning is echter nog altijd niet gegeven, omdat 
enkele andere leden van de Siumutpartij van premier 
Kielsen toch hun bedenkingen hadden bij dit plan en de 
zorgen van de bevolking daarin meenamen. Omdat de 
partij er intern niet uit dreigde te komen, werden er begin 
april van dit jaar vervroegde verkiezingen uitgeschreven. 
Premier Kielsen zette zijn principes niet opzij en het 
standpunt van Siumut leek later toch in het voordeel van 
de mijn te spreken.

Afb. 5: Afbrokkelend ijs in de zee rondom Groenland
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De grootste uitdager van Siumut is traditiegetrouw 
de oppositiepartij Ataqatigiit, de partij van de Inuit, 
de oorspronkelijke bevolking van Groenland. Zij 
zijn doorgaans wat linkser en groener en bovenal 
fel tegenstander van de mijn. Opvallend is dat de 
twee grootste partijen beide staan voor Groenlandse 
onafhankelijkheid, maar deze er tot op heden nog altijd 
niet is. In Groenland zijn er verder ook een aantal kleinere 
partijen, die doorgaans niet meer dan vijf of zes van de 33 
zetels halen, maar toch nodig zijn voor de formatie van de 
regering. Ook op Groenland is de formatie een puzzel, 
want voor een meerderheid zijn dus zeventien zetels nodig 
en een enkele partij haalt vrijwel nooit genoeg stemmen 
voor een meerderheid. Siumut haalde tijdens de vorige 
verkiezingen in 2018 elf zetels, en vormde een regering 
met de Nunatta Qitornai, een partij die slechts één zetel 
haalde en bij de verkiezingen van dit jaar zelfs uit het 
parlement verdween. Dankzij de support (ze zaten dus 
niet officieel in de regering) van de Democratische Partij 
(6 zetels) werd toch de meerderheid behaald.

Terug naar het heden. In Groenland is de partij 
Siumut al sinds 1979 aan de macht, maar de interne 
ongeregeldheden tussen premier Kielsen en enkele leden 
in zijn partij maakten de partij tijdens deze verkiezingen 
toch aan het wankelen. Begin april werden er vervroegde 
verkiezingen gehouden in Groenland. In de aanloop 
naar de verkiezingen ging het maar over een onderwerp: 
de mijn. Het leek haast alsof elke Groenlander die een 
stemwijzer invulde maar een vraag kreeg, bent u voor- 
of tegenstander van de mijn? Daarmee werd, zoals 
vanouds, een strijd tussen Siumut en Ataqatigiit, de 
‘strijd om Groenland’, onafwendbaar. De Ataqatigiit-
partij won de verkiezingen met een derde van de 
stemmen. Een samenwerking met de Siumut was al snel 
uitgesloten, waardoor deze partij plaats moest nemen in 
de oppositie. Partijleider Múte Bourup Egede kondigde na 
de verkiezingsuitslag direct aan de plannen voor de mijn 
stil te leggen en naar alternatieven te kijken. Daarmee lijkt 
het eiland voorlopig gered van nieuwe milieuproblemen.

Stijn Willemsen
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Mensen zijn over het algemeen luie wezens. Als er een 
probleem op een niet-ingrijpende manier kan worden 
opgelost zijn we daartoe snel bereid. Met klimaatverandering 
als een gigantisch probleem voor ons en toekomstige 
generaties, hoe zouden we dat zo niet-ingrijpend mogelijk 
kunnen oplossen? Hierbij komt Ecosia, de groene 
zoekmachine, om de hoek kijken. Het lijkt zo geweldig: 
gewoon op internet blijven hangen en tegelijkertijd met 
iedere zoekopdracht een boom laten planten. Maar doen dit 
soort sites wat ze beweren dat ze doen?

Ik wilde graag weten of Ecosia en Tab for a Cause doen wat 
ze beweren wat ze doen. Beide zijn browserextensies met een 
onderliggend goed doel. Ecosia is een zoekmachine, zoals 
Google, maar met iedere zoekopdracht wordt er een boom 
geplant. De totale hoeveelheid bomen die je hebt geplant 
met je zoekopdrachten staat in een teller op de pagina. Bij 
Tab for a Cause krijg je een hartje bij ieder nieuw tabblad dat 
je opent. Deze hartjes kan je dan doneren aan een selectie 
goede doelen.

Ecosia
Ecosia verdient geld aan het verkopen van de 
advertentieruimte bovenaan in de zoekresultaten na een 
zoekopdracht. Als je een advertentie wil plaatsen of als je 
hoger wilt staan in de zoekresultaten kan dit worden gedaan 
door te betalen. Dit is bij alle zoekmachines het geval. Het 
geld dat bij Ecosia binnenkomt wordt dan verdeeld over vijf 
grote uitgaveposten: marketing (13%), belastingen (10%), 
operationele kosten (28%), groene investeringen (10%) 
en het planten van bomen (40%). Uit het eigen financiële 
rapport van maart blijkt dat ongeveer 80% van de winst naar 
het planten van bomen gaat. 

Het geld dat opzij wordt gezet voor het planten van 
bomen gaat vanuit Ecosia naar non-profit organisaties, 
voornamelijk in het globale zuiden. Deze organisaties 
planten uiteindelijk de bomen. De organisaties worden ook 
niet zomaar gekozen. Om geld te krijgen van Ecosia moeten 

ze hoge (ecologische) opbrengsten geven voor iedere boom 
die wordt geplant. Denk hiervoor aan gebieden waar de 
biodiversiteit ernstig is afgenomen en waarbij iedere boom 
telt of aan de Sahel, waar inheemse fruit- en notenbomen 
kunnen worden gebruikt in de strijd tegen desertificatie en 
ook een voedselbron vormen. Omdat lokale organisaties 
worden geholpen is er in ieder project een unieke aanpak, 
specifiek voor de problemen op die locatie.

Toch is er genoeg kritiek op Ecosia. Volgens verschillende 
artikelen neemt Ecosia je browser over en heeft het kenmerken 
van een computervirus. Dit kan echter worden weerlegd 
omdat deze sites dit ook zeggen over andere zoekmachines 
zoals Google en Bing. In de kritieken komt naar voren dat 
ze zoekresultaten aanpassen en er advertenties in plaatsen. 
Dit is het complete verdienmodel van zoekmachines. Verder 
heeft Ecosia niet alle gemakken van Google er gelijk in 
gebouwd, zoals een directe link naar een videosite of een 
directe zoekmachine in academische werken. Met een veel 
kleiner team en minder budget is dit ook logisch. Ook is 
Ecosia over Bing heen gelegd en gebruik je eigenlijk een 
aangepaste versie van deze zoekmachine en Microsoft, de 
eigenaar van Bing, gebruikt nog fossiele brandstoffen voor 
de energieopwekking, in tegenstelling tot Google dat 100% 
duurzame energie gebruikt. Toch heeft Microsoft ambitieuze 
plannen om ook snel over te gaan op duurzame energie. 
De al geplante bomen van Ecosia geven de zoekmachine, 
ondanks het fossiele brandstofgebruik een negatieve uitstoot 
van CO2. Maar met deze plannen voor transitie naar 
duurzame vormen van energie en het groeiende gebruik 
van Ecosia, zal de ecologische voetafdruk ook alleen maar 
afnemen.

Internetten voor het goede doel



20

Tab for a Cause
Tab for a Cause verdient net als Ecosia geld door advertenties. 
Ieder nieuw tabblad dat je opent na het installeren van Tab 
for a Cause heeft een aantal advertentieruimtes, die gevuld 
zijn met persoonlijke reclames. De cookies op je browser 
beïnvloeden welke advertenties je te zien krijgt. Het geld 
dat bij Tab for a Cause binnenkomt wordt verdeeld over 
acht posten: juridisch (1,4%), kantoorhuur (0,2%), software 
(4,5%), arbeidskosten (9,7%), salarissen (15,6%), marketing 
(10,2%), reserves (28,0%) en donaties aan goede doelen 
(30,4%). Hierbij worden de reserves gebruikt om de vaste 
lasten van het volgende kwartaal alvast op te vangen en zo 
schommelingen in inkomsten op te vangen. In het laatste 
kwartaal van 2020 werd ruim 250.000 euro opgehaald 
voor de goede doelen.

Een kritiekpunt op Tab for a Cause is dat het percentage 
van de omzet dat naar de goede doelen gaat vaststaat op 
ongeveer 30%. Het is dus niet zo dat als er meer tabbladen 
worden geopend dat alleen de goede doelen dit terugzien in 
de donaties. Dit extra geld wordt ondergebracht in de reserves 
en marketing en komt ten goede aan het functioneren en 
promotie van de dienst. Hiervoor is specifiek gekozen omdat 
er niet mee gesjoemeld kan worden, dat wel zou kunnen als 
ze 30% van de winst zouden afstaan.

Een ander kritiekpunt is dat niet alle goede doelen helemaal 
financieel worden nagelopen door Tab for a Cause. Er 
zijn tien vaste partners die allemaal op financieel gebied 
rigoureus gecheckt zijn, maar de ‘’spotlight’’ doelen worden 
niet gecheckt. Deze doelen worden door de gebruikers 
genomineerd en democratisch verkozen tot goede doel van 
de week. Dit hoeft alsnog geen probleem te zijn als je ervoor 
kiest om je hartjes te doneren aan een van de vaste partners.

Zonder nog meer te klinken als een reclamemaker, raad ik 
iedereen aan om beide extensies te gebruiken. Het is een 
kleine moeite, je hebt er geen last van, het is goed terug 
te draaien als het toch niet bevalt en het is toch een extra 
inkomstenbron voor allemaal goede doelen. Vergeet dan 
niet om de adblockers uit te schakelen voor deze twee 
pagina’s, anders komt er alsnog geen geld vrij voor de 
goede doelen. Ik ben zelf in ieder geval een fan en zal het 
ook blijven gebruiken en bij twijfel kan je altijd nog de sites 
zelf raadplegen en een beslissing maken.

Mathijs Gelen
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Voor een bijdrage aan een feel good editie van je tijdschrift kan 
je waarschijnlijk beter niet bij een conflictanalist aankloppen. 
Het is immers mijn werk om me te verdiepen in zo’n beetje 
alles wat als feel bad gecategoriseerd kan worden: oorlog, 
terrorisme, genocide. Ook mijn geografische expertise biedt 
hier weinig soelaas. Het ‘Midden-Oosten,’ de regio waarop 
mijn onderzoek zich richt, roept vaak vooral associaties 
op met geweld, onderdrukking, corruptie, ongelijkheid en 
radicalisering. Maar dat betekent ook dat de spranken hoop 
die we hier – tegen alle verwachtingen in – kunnen ontdekken 
misschien wel extra glans geven aan dit Mundus Magazine.

Ik doe onderzoek naar vluchtelingenpolitiek in Libanon. Er 
waren tijden dat het ‘land van de Cedars’ groot enthousiasme 
opriep in Europa. In de jaren zestig was Libanon met 
haar succesvolle bankensector ‘het Zwitserland van de 
Levant’ en werd Beiroet als ‘Parijs van het Midden-Oosten’ 
gezien: een ultieme bestemming voor de mondiale jetset. 
De diversiteit van het land dat niet minder dan zeventien 
verschillende religieuze groepen telde werd alom geprezen 
en de ondernemersgeest en joie de vivre van de bevolking 
geroemd. 

Die reputatie werd definitief om zeep geholpen door de 
decennia van ellende die volgden: burgeroorlog in de 
jaren zeventig en tachtig; tijdens en na die oorlog bezetting 
door buurlanden Israël en Syrië; een verwoestende oorlog 
van Israël tegen Hezbollah in 2006 toen het land net weer 
aan het opkrabbelen was; allerhande spillover van de 
oorlog die sinds 2011 in Syrië woedt – weinig bleef Libanon 
bespaard. En volgens vele Libanezen verkeert het land nu 
in de meest hopeloze situatie ooit: een perfect storm van 
een vluchtelingencrisis (Libanon telt het hoogste aantal 
vluchtelingen per hoofd van de bevolking in de wereld), een 
financiële en economische crisis (de nationale munteenheid 
daalde in de afgelopen twee jaar met negentig procent aan 
waarde en meer dan de helft van de bevolking leeft nu onder 
de armoedegrens) en een coronapandemie (door gebrek 
aan publieke diensten en een zwabberbeleid houdt het virus 

enorm huis). En dan hebben we het nog niet gehad over 
de Beirut Blast. In augustus 2020 ontplofte in de haven van 
Beiroet 2750 ton verkeerd opgeslagen ammoniumnitraat. 
De grootste niet-nucleaire explosie van de éénentwintigste 
eeuw verwoestte een groot deel van de Libanese hoofdstad.
 
Weinig om je goed over te voelen dus. Toch is er een 
lichtpuntje te ontwaren in de ellende die Libanon de 
afgelopen jaren te verstouwen kreeg. Het onderliggende 
probleem van alle genoemde crises is de politieke 
corruptie van de elite die Libanon in de greep houdt en 
met geïnstitutionaliseerde vriendjespolitiek voor extreme 
ongelijkheid en onrechtvaardigheid zorgt. Libanon kent een 
verzuild politiek systeem waarbij de macht op basis van quota 
verdeeld wordt over de verschillende religieuze groepen. Dit 
geeft de leiders van die groepen disproportioneel veel macht 
over hun achterban en heeft geleid tot extreem cliëntelisme.
 
Natuurlijk was er altijd al wijdverbreide ontevredenheid 
over zulke corruptie en nepotisme. Maar sektarische 
leiders speelden verschillende groepen vakkundig tegen 
elkaar uit om hun achterban te verzekeren dat ze zonder 
hen konden fluiten naar een baan, een studieplek, een 
elektriciteitsaansluiting of een rechter met een luisterend 
oor. Dit veranderde in de herfst van 2019. Frustratie over 
de slechte leefomstandigheden en economische crisis die 
het gevolg waren van politiek wanbeleid sluimerde al tijden. 
Toen de regering vervolgens aankondigde belasting te gaan 
heffen op telefoongesprekken via Whatsapp, sloeg de vlam 
in de pan. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te 
protesteren tegen de regering. 

De echte revolutie zat hem erin dat demonstranten zich 
voor het eerst niet op basis van religieuze affiliatie uit 
elkaar lieten spelen. De leidende leus tijdens de revolutie 
was ‘iedereen betekent iedereen,’ waarmee Libanezen 
aangaven dat ze ook genoeg hadden van de leiders van de 
eigen groep; dat ze de protesten niet zouden laten kapen 
door politieke partijen; dat systeemverandering eisten en 

Het ‘succes’ van ‘gefaalde’ revoluties
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zich niet zouden laten ontmoedigen door de gebruikelijke 
verdeel-en-heers-politiek. De vreedzame demonstratie werd 
daarmee een volksopstand die liet zien dat bestaande politiek-
maatschappelijke scheidslijnen niet zo onherroepelijk zijn als 
de leiders die baat hebben bij deze polarisatie mensen willen 
doen geloven.

Maar wacht even. Het Libanon van nu, zo schreef ik net, wordt 
gekenmerkt door wellicht het meest hopeloze dieptepunt uit 
de recente Libanese geschiedenis. Dus de revolutie uit 2019 
is mislukt? Veel gedesillusioneerde Libanezen en andere 
analisten komen tot die conclusie en het is inderdaad moeilijk 
om aan die slotsom te ontkomen. Met het thema van dit 
Mundus Magazine in mijn achterhoofd wil ik hier echter een 
aanvullend perspectief voorstellen. We hoeven een revolutie 
namelijk niet enkel in binaire termen als ‘mislukt’ of ‘succesvol’ 
te beschouwen. Vooruitgang is geen moment, maar een 
proces. En verandering, zo laat de recente geschiedenis 
van Libanese protesten zien, is een kwestie van groeien, 
voortbouwen en accumuleren.

Zonder de Cedar Revolutie van 2005 waarin na de aanslag 
op toenmalig premier Rafiq Hariri door middel van enorme 
protesten een einde aan de Syrische overheersing van Libanon 
werd afgedwongen was de daaropvolgende opleving van 
het Libanese maatschappelijk middenveld vast minder 
overtuigend geweest. Het was een belangrijke voorwaarde 
voor de grootschalige demonstraties tegen de vuilniscrisis die 
in 2015 zowel fysiek als symbolisch de corruptie en verlamming 
– de rot – in het politieke systeem nogmaals blootlegde en 
de #YouStink beweging voortbrachten. Zonder die beweging 
was de politieke mobilisatie van Libanese maatschappelijke 
organisaties die culmineerde in het Beiroet Madinati (Beiroet 
mijn stad) initiatief vervolgens onwaarschijnlijk geweest. In 
2016 lukte het deze beweging voor het eerst om op basis 
van een niet-sektarische campagne die zich richtte op 
dienstelevering en publieke infrastructuur een significant 
aantal stemmen te behalen. Al deze stappen van het soort 
‘twee vooruit, anderhalf achteruit’ legden de basis voor 

de nieuwe golf van demonstraties in 2019 die voorbij een 
specifieke gebeurtenis of issue of verkiezing gingen en zich 
fundamenteel tegen het politieke systeem en de heersende 
elites richtten. De erfenis daarvan, tenslotte, laat zich zien in de 
reactie op de Beirut Blast, waar burgers en maatschappelijke 
organisaties er geen enkele twijfel over lieten bestaan dat zij 
deze ramp zagen als een direct gevolg van wanbeleid en de 
regering verantwoordelijk hield en daarmee het narratief van 
de regering – van een ongeluk en gedeeld slachtofferschap – 
ver van zich wierp.

Revoluties zijn niet zomaar gefaald of gelukt. Ze gaan 
ondergronds, steken hun kop weer op, bouwen voort op de 
resultaten en inzichten van voorgangers en blijven nieuwe 
generaties inspireren. En dat geldt niet alleen voor Libanon, 
dat weliswaar met zijn diversiteit vaak als miniatuurversie van 
de regio als geheel wordt gezien wordt gezien maar uiteindelijk 
natuurlijk maar een klein land is. Veel van de bespiegelingen 
hierboven waren ook te horen in de vele reflecties op de erfenis 
van de Arabische ‘Lente’ die eind vorig jaar een decennium 
na deze golf van opstanden in het Midden-Oosten overal te 
horen waren. Nee, er zijn weinig Arabische landen waar de 
roep om de val van het regime tien jaar later welvaart en 
vrijheid hebben gebracht. Tunesië komt een eind, maar Egypte 
wordt nu repressiever bestuurd dan voor de revoluties en Syrië 
is verwoest door een verschrikkelijke oorlog. En toch, als je het 
veel revolutionairen van toen en jongeren van nu daar vraagt, 
hadden ze de ervaring dat – tegen alle verwachtingen in – 
diepgaande maatschappelijke verbinding tussen voorheen 
verdeelde groepen mogelijk is en dat er gedeelte constructieve 
politieke visies zijn nooit willen missen. 

Zelfs ‘gefaalde’ revoluties geven betekenis en hoop. Het zijn 
de fundamenten voor toekomstige verandering.

Nora Stel 
Universitair docent conflictstudies




