
Rosi Braidotti – Transcript Translation (NL) 
 
VO 
Welkom bij, Met Terugwerkende Kracht, een audiotour en podcast van de Universiteit Utrecht ter ere 
van Internationale Vrouwendag. Wij zijn podcastmakers, Corinne Heyrmann, Marieke van de Ven, en 
Jozien Wijkhuijs, en we nemen je mee door Utrecht. Onderweg stoppen we bij plekken met 
onderbelichte geschiedenis en luisteren we naar mensen met een verhaal. We leren over de 
geschiedenis van intersectioneel feminisme in de stad – en aan de universiteit. Bij deze stop, filosoof en 
genderwetenschapper, Rosi Braidotti. Bij podium Tivoli Vredenburg, op de Vredenburgkade 11, waar 
wij haar spreken over muziek, feminisme, Adele en Pussy Riot.   
 
Omdat ik een leuke, weet ja, seks-positieve, lichaam-positieve feministe ben, is dit idee dat 
feministen castrerende bitches die niet van seks houden zijn … ik weet niet wie dat zegt, maar 
het is totaal niet zo.  
 
Ik werd stichtend hoogleraar van Vrouwenstudies in Utrecht in '87-88, bedenk maar eens hoe ver 
terug, direct na mijn doctoraat aan de Sorbonne, rechtstreeks uit de vrouwenbeweging. En een 
van de allereerste colleges die ik gaf om het concept van, wat is in godsnaam feminisme aan een 
universiteit als Utrecht te introduceren, was een Rock 'n Roll college, waar ik begon met Janis 
Joplin ‘oh god, won’t you give me a Mercedes Benz, my friend’, tot Lori Anderson. Want in '88 komt 
'Superman' uit (het begin van de Posthuman), helemaal tot en met dan het tussenstuk, de Rock 
‘n Roll revolutie. Zeggen dat feminisme modernisering is; het is vrouwen die de wereld in gaan 
en kick ass – heb je Adele gisteravond gezien?  
 
(Interviewer lacht: oh, ik hou van Adele)  
 
‘Oh het is goed om een vrouw te zijn, oh het is goed om een vrouwelijke artiest te zijn', terwijl ze 
ook voorstander is van gender neutrale prijzen. Voor mij gaan ze hand in hand, ik bedoel… maar 
ik heb nog veel meer dingen te zeggen over Utrecht en muziek, maar ik wil het niet overnemen. 
Zoals u ziet, heb ik dat wel. Schakel Rosi uit!  
 
(Allen lachen) 
 
VO 
Nederland had een sterke vrouwenbeweging in de jaren zeventig en tachtig, vertelt Rosi. De 
Nederlandse regering speelde hierop in door achttien plekken te creëren voor professoren in 
vrouwenstudies en LHBT studies. Utrecht kreeg hier een grote rol in.  
 
De reden waarom Utrecht de leerstoelen kreeg, is dat er vrouwen waren die hier campagne 
voerden. Niets gebeurt, weet je, in een vacuüm. En dus kwam het hoogleraarschap er omdat 
vrouwen het wilden. 
 
VO 
Rosi verruilde Parijs voor Utrecht, en kreeg direct een grote rol in de opleiding.  
 
Ik begon halftijds en toen besloot ik het fulltime te nemen – op 33-jarige leeftijd ben ik het 
fulltime gaan doen. Dat gaf ons de kans om echt een programma van de grond af op te bouwen. 
Er waren hier al echt briljante vrouwen, en ik was heel blij dat ik in 1993 Gloria Wekker kon 
aannemen, heel belangrijk om een zwarte vrouw te hebben, en ik had heel, heel veel geluk dat ik 
mijn filosofische ideeën in de praktijk kon aanwenden. We waren waarschijnlijk de eersten in 
Europa die PhD’s in vrouwenstudies uitreikten. Ik bedoel, we hebben generaties van zeer 



scherpzinnige vrouwen gecreëerd die het daadwerkelijk tot de instellingen hebben geschopt. 
Dus, het is een heel mooi verhaal dat, weet je, begon met een eerste irrigatie van het veld – 5, 6 
programma's blijven die echt top-notch zijn. En ik voel me geprivilegieerd en zeer, zeer vereerd 
dat ik mijn rol daarin heb mogen spelen. Het heeft mij zeker gevormd, en ik heb het gevormd; 
door ook die lichtheid van toon te behouden, een beetje ritme, weet je. Maak het niet te zwaar – 
het leven is al moeilijk genoeg. 
 
VO  
Het verzet van vrouwen heeft altijd al haar weg gevonden via muziek. Dat begon al bij een 
onverwachte oude bekende, namelijk Johann Sebastian Bach.  
 
Wie, in dit land, is als God. Je kunt Johann Sebastian Bach niet aanraken. Maar Bach was een 
volledig commercieel schrijver, hij schreef muziek om geld te verdienen. Dus kreeg hij de 
opdracht van een burger van zijn stad om de beroemde Koffiecantate te schrijven. En de 
Koffiecantate is Bach's meest feministische statement, omdat vrouwen geen koffie mochten 
drinken, een koloniale drank beschouwd als een drug. Dus schrijft Bach, in opdracht van een 
burger, dus niet van de kerk, de Koffiecantate, waarin vrouwen zingen: koffie, koffie, ik lust koffie – 
geef mij mijn kopje koffie, ik wil geëmancipeerd worden. Fietsen is hetzelfde verhaal: vrouwen 
mogen niet fietsen, dus je kijkt naar een … je kunt hier een microgeschiedenis van maken, en je 
zult zien dat de toegang tot de geneugten van het leven, of het nu muziek is, koffie, tabak, voor 
vrouwen sterk gecontroleerd zijn. We werden echt beroofd van genoegens en vreugden. Het was 
een deel van de hele episode. 
 
VO  
Vrouwen kregen pas laat in de twintigste eeuw voet aan de grond in de meer plezierige kanten van het 
leven. En dat gaaf feminisme een kick-start.  
 
Alles verandert met de modernisering van de muziek. Ik bedoel, The Beatles... ik bedoel (lacht) de 
hel breekt los. Ik ben nog van de generatie, de babyboomers, heel berucht maar heel lief, die zijn 
opgegroeid met de keuze tussen The Beatles en The Rolling Stones. (Interviewer: yeah, yeah) Geen 
vrouwelijke bands in zicht. Daarom is Janis Joplin voor mij de eerste van de Club van 27. Het is 
een breekpunt, ze kan zich niet inhouden, maar het is helder... het is echt een startpunt. Maar 
het veronderstelt een revolutie in de populaire cultuur, de komst van de televisie, de komst van 
de platenindustrie, de komst van een generatie die niet van plan is een Bach te nemen. Het zou 
‘nee’ gaan zeggen (lacht). En ik denk dat dat is waar het moderne feminisme in het spel komt – 
met dat soort van ‘argh’! Die woede van ... daar, inderdaad, begint het allemaal. Hoewel we 
moeten wachten tot Cyndi Lauper om de eerste echte grote vrouwelijke mediaster te hebben. 
‘Girls Only Want to Have Fun’ is echt het volkslied van een hele generatie. Het is een beetje traag 
in het begin en het is verbonden met racisme, het is verbonden met de Blues en de ... je hebt 
een intersectionele geschiedenis nodig! Toen het eenmaal gestructureerd werd als een industrie, 
was de aanwezigheid van vrouwelijk talent onmiskenbaar. En dan denk ik dat je moet kijken naar 
het punk moment, want de punk bands zijn ook ... wie heeft een contract als, zo in de lucht, en 
toch, door punk en met de Sex Pistols, krijg je Vivienne Westwood en we krijgen branding. Het 
begint dan dat er iets op zijn plaats komt. En, hoe paradoxaal het ook is, punk wordt een 
belangrijk cultureel moment en brengt heel wat geld in. Vanaf dat moment is er een 
herstructurering. Nina Hagen, die mijn Pussy Riot meisjes', mijn geliefde Pussy Riot's iconische 
rolmodel is, komt uit Oost-Berlijn, een buitengewoon figuur – maar dan weer, weet je wel, een 
commercieel succes (lacht). Dan komen we bij vandaag, weet je, waar de belangrijkste figuur is – 
je kunt niet aan Adele voorbij. Ze is extraordinair, en we hebben een zeer lange weg afgelegd. 
 
(Interviewer: en je ziet dat in Adele, hoe ver we zijn gekomen?) 



 
Ja, absoluut. Met de moed om te zeggen: weet je, ik heb een crisis gehad, ik kan dit niet doen, ik 
ben er niet klaar voor… natuurlijk, als je 60 miljoen volgers hebt, kun je je dat veroorloven. De 
moed van een bepaalde kwetsbaarheid, dat Essex meisje, arbeidersklasse meisje, de moed om 
echt gekwetst te verschijnen, dat is verbazingwekkend. In tegenstelling tot Madonna, die is als 
een krijger (lacht), en Madonna moet nu met pensioen, denk ik.  
 
VO 
Rosi noemt haar ‘beloved’ Pussy Riot. Pussy Riot is een punkband die rebelleert tegen het beleid van 
Poetin en de zijne in Rusland. Op 21 Februari 2012 onderbraken zij een kerkdienst in de Christus 
Verlosser Kathedraal in Moskou als protestactie. Ze droegen kleurrijke bivakmutsen en maakten 
punkmuziek. Rosi en andere beroemde feministe zoals Judith Butler volgden de acties van Pussy Riot 
en de daaropvolgende gevangenisstraf met veel aandacht en zorg. Ze wilde hen steunen, maar het was 
tegelijk ook moeilijk hen te bereiken. Zodra de leden van Pussy Riot vrijkwamen, organiseerde Rosi een 
evenement in Oslo waar ze wederom een lezing gaf over feminisme en muziek, en waar ook de leden 
van Pussy Riot aanwezig waren 
 
Ik gaf een moderne versie van wat ik had gedaan, en toen speelde ik natuurlijk Janis Joplin, Nina 
Hagen, en ik denk een van de punkbands. Toen zei Nadya: dat zijn mijn idolen, dank je wel, dat is 
mijn hele geschiedenis... het was als een ‘welkom terug in de wereld’ evenement. En van daar 
gingen ze direct door naar New York en speelden voor Madonna. Ik bedoel, het was het moment 
waarop ze megasterren werden. Ik zei na afloop tegen Judy: misschien zien we ze niet meer 
terug, want ze waren zo ontzettend beroemd geworden. Dus ze openden voor Madonna, ze 
deden andere dingen... en toen heb ik ze een paar jaar later weer hier naar Utrecht gehaald. Dat 
was het Pussy Riot evenement in Tivoli. Maar Nadya was toen al in LA en een beetje te 
glamoureus, dus zij kwam niet, maar Maria kwam met de ... ik denk dat Masha met haar groep 
kwam, en het was een goed evenement. Ze spraken over hoe ze de strijd voortzetten, en Maria 
maakte toen heel duidelijk dat zij, haar soort van partij, haar team, in Rusland zou blijven en het 
land niet zou verlaten omdat ze het land niet aan Poetin wilden overlaten. Terwijl Nadya vertrok, 
en ze is net door Poetin tot vijand van de staat verklaard, dus ik denk dat hij haar haar 
staatsburgerschap heeft afgenomen. Ik denk dat ze het geweldig zou vinden om staatsvijand te 
zijn, het past perfect, maar het brengt haar in een moeilijke positie. 
 
 
VO  
Hier staan we dus bij Tivoli Vredenburg waar Pussy Riot ooit samen met Rosi optrad, en waar vele 
anderen artiesten zijn gekomen en gegaan. Het doet ertoe dat Pussy Riot juist een punkband is, zegt 
Rosi. 
 
Punk absoluut, als een essentie van rebellie. Punk omdat je geen erg goede muzikant hoeft te 
zijn om het te doen. Laten we eerlijk zijn: het is niet de beste punkband, we hebben betere 
stemmen gehad, acts, weet je, met ... die heel veel gebruik maakten van het lichaam, variërend in 
kleur, relatie tussen het masker, tot de bivakmuts ... en omdat het ook wat een revolutionaire 
geest droeg, als je kijkt naar de jaren '90 en het sociale ding. De interventie in de kathedraal, die 
hen in de gevangenis deed belanden, werd gecriminaliseerd als een daad van godslastering. Ik 
denk dat het heel belangrijk is om te zien dat wat hier een rol speelt is de relatie tussen kerk en 
staat. Het was een aanklacht wegens godslastering – oh goede God, bevrijd, verlos me van Poetin. 
Of: Maagd Maria, verlos me van Poetin. Natuurlijk was het niet zozeer een… Poetin, zoals we 
weten, controleert de kerk, dus het kerk en staat ding is waar Pussy Riot echt hebben gewezen 
op een cruciaal probleem. Het was een ongelooflijk slimme actie die zegt: kijk eens wat hier 
gebeurt. Maar het heeft ze gekost. Dus, punk om al die redenen deed ... de pure bravoure van 



die ‘godslastering’, van die energie ... maar de genealogie is dezelfde genealogie van de 
opstandige meisjes, van de ‘slechte’ meisjes die niet mee doen. 
 
VO  
In elke fase van haar carrier ook nu nog, blijft muziek een grote rol spelen in Rosi’s werk. Zo houdt ze 
zich nu bezig met feminisme in relatie tot ouder worden, en dat doet ze– 
 
Met muziek! Het / NICA? instituut werd niet opgenomen, maar wat ik deed – zie je hoe de muziek 
terugkomt? – Ik deed drie zangeressen: Joni Mitchell, Barbara, en Marianne Faithfull, en ik nam 
hun hit songs. Voor Joni Mitchell was het 'I Looked at Life Upside Down' (interviewer: 'Both Sides 
Now', ja), voor Faithfull, 'As Tears Go By', en voor Barbara 'L'Aigle Noir', en ik deed het toen ze 16, 
18, 20, en toen ze 60 waren. Hetzelfde liedje. Omdat ze allemaal echt ontroerd werden... mensen 
waren in tranen. De stemmen zijn zo rijk en dicht en gebroken, en Marianne Faithfull was 
buitengewoon, en het maakte het punt gewoon kristalhelder. Ik had een heel jong publiek, 
omdat het over muziek ging. De mensen waren zo ontroerd, en ik dacht: OK. Dus ik ga veel meer 
doen over het verouderingsproces en muziek, muziek als een manier om het echt in beeld te 
brengen. Ik denk dat het onontdekt en onder bestudeerd is. 
 
VO  
De volgende stop op de audiotour is het academiegebouw op Domplein 29. Waar Marieke van de Ven 
in gesprek gaat met Ernestine Comvalius en Pearl Pengel over hun tante Nadia: de eerste zwarte vrouw 
die in Utrecht afstudeerde als arts.  
 


