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Kijkt u op YouTube even naar deze
beelden die de wereld over gingen. Op
vrijdag 18 november 2011 gingen
Jeroen en ik naar Fry's in West
Sacramento (een kwartiertje rijden met
de auto vanaf Davis), een grote, technisch getinte zaak waar ze de goedkoopste
prijzen garanderen. Ik haalde daar rond 14 uur twee busjes pepperspray uit een
winkelwagen waarin ze die busjes aanboden. Even later liet ik Jeroen een van de twee
busjes teruggooien. Uiteindelijk hebben we afgerekend op 14.20 uur, met een busje
pepperspray en een koptelefoon voor Jeroen. Ik had geen idee wat er zich op dat
moment in Davis afspeelde.

Pas een paar dagen later hoorde ik het
Davis' nieuws dat de pers internationaal
gehaald had: twee agenten, waarvan
een duidelijk het voortouw genomen
had, John Pike, hadden op 18 november
rond 14:10 uur pepperspray op
vredelievende, passief demonstrerende
studenten in Davis gebruikt. Er was
geen sprake van een dreigende of
escalerende zaak.Het protest werd
gehouden onder de noemer van Occupy
en de verontwaardiging van zowel veel
studenten als hoogleraren betrof met
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studenten als hoogleraren betrof met
name aangekondigde forse
tariefverhogingen om aan UC Davis te
mogen studeren. Het slijk der aarde,
dat zo ongelijk verdeeld wordt, was dus
weer eens inzet van de trammelant. Ze
zaten naast elkaar op de grond en
protesteerden slechts in beschaafd
woord en gebaar (doorgang blokkeren
door te gaan zitten en de armen in
elkaar te haken).
Elders in Californië was er iets eenders
aan vooraf gegaan op het
universiteitsterrein van Berkeley. In
Berkeley was het protest echter iets
steviger geweest. De mensen in Davis
waren opvallend (en bewust)
beschaafd. Bij Occupy Berkely
gebruikten de politiemannen
wapenstokken en deinsden er niet voor
terug ook een vrouwelijke hoogleraar
van de universiteit aan haar haren te
trekken om haar te kunnen boeien en
arresteren.
Davis' vredelievendheid werd dit keer
niet gewaardeerd met eender gedrag
aan de zijde van de politie. Meerdere
studenten in Davis raakten gewond.
Op 's werelds grootste Engelstalige
lokale Wiki, DavisWiki, werd er zeer nauwgezet van dag tot dag bijgehouden wat 18
november 2011 Davis had gebracht.
Op dit filmpje zie je vier perspectieven van de gebeurtenis en het geeft een goede
indruk van de ontwikkelingen.
Davis was in rep en roer. Zoals ik in mijn eerste bijdrage beschreven heb, is Davis een
uitermate beschaafd, vriendelijk, en zeer slim stadje vol studenten en hoogleraren...
John "Pepperspray" Pike had met de pepperspray letterlijk én figuurlijk een smet
geworpen op de universiteit.
Ook ik voelde me op een andere manier extra aangesproken, want op hetzelfde, of
een wat eerder tijdstip als die agent begon te spuiten, had ik dus het busje
pepperspray gepakt in de Fry's, twee stuks om precies te zijn, waarvan we er een
even later weer terug legden. Er waren twee agenten die dit uiteindelijk zich van
pepperspray bedienden. Een synchroniteit? Het is niet de eerste keer is, dat mijn eigen
microacties lijken te 'resoneren' in het grote geheel. Een verwant fenomeen, waarvan
sommigen aannemen dat het bestaat, is het butterfly effect. Er is een bekende film
met een gelijknamige titel.
John "Pepperspray" Pike werd daarop wekenlang op de hak genomen. Zijn actie had
toch een angel in het universiteitshart doen (ont)steken. Zijn leven zal mogelijk nooit
meer hetzelfde zijn (en moet hij dat wel willen, kun je je afvragen), het internet
wemelt van de persiflages.
Wat ik opvallend vind, is dat hier in het Californische Davis, en in de U.S.A in het
algemeen, de kritiek op de leiding van de universiteit niet bepaald onder elegante
stoeltjes of divans gestoken wordt. Zowel studenten als allerlei hoogleraren spreken
zich publiekelijk uit tegen de verantwoordelijken en dragen Occupy publiekelijk een
warm hart toe.
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Wat mij verder opviel, is dat de beklaagde dame in kwestie, Katehi al net zoveel
ballen toonde, door midden in het publiek te gaan staan dat haar op dat moment niet
al te fijnzinnig aanklaagt.
Ik zie een verschil met de Nederlandse manier van doen in de vooral verbale manier
van protesteren. Zelfs toen de studenten fysiek werden aangevallen door Pike & co,
bleven ze 'slechts' verbaal protesteren. Ze lieten zich dus niet 'verlagen' tot fysiek
geweld, zoals de agenten. Amerikanen zijn juist veel heftiger dan Nederlanders qua
manier van doen. Ze kunnen razend enthousiast of emotioneel worden, en laten dat
zonder enige schroom blijken. Ik denk dat veel Nederlanders denken dat Amerikanen
onecht zijn, overdrijven als ze in superlatieven reageren op iets van je zegt of doet,
maar nee: dit is geen hidden agenda, het is geen opzet, geen namaak, het is gewoon
zoals ze zijn.
De Amerikaanse klanten die John tot nu toe heeft, zeggen vaak al snel dat hij een
genie is, hoe geweldig werk hij doet, dat they "would lóve to drop off their computer"
(zoiets moet je in het Engels horen), en ja, zo praten zowel mannen als vrouwen hier.
Het is allemaal veel uitbundiger.
Al deze Amerikaanse uitbundigheid leidt echter niet tot 'out of control', want in ieder
geval in Davis valt het respect voor de wet en voor de medemens mij enorm op. Dit
doen de Davis mensen uit zichzelf en is niet een afgedwongen iets. Daar kunnen
Nederlanders nog wat van leren in mijn opinie, want in Nederland lappen veel mensen
respect voor de wet en leefomgeving aan hun laars. Ik had via Davis Wiki gelezen dat
één van de studenten tijdens het protest op een gegeven moment iets gescholden
had, maar toen meteen door collega studenten gecorrigeerd werd, zo van: "Stt, niet
schelden, houd het beschaafd!" Je kunt het zien op alle videoverslagen: de studenten
reageren met een veelvuldig herhaald "Shame on you!" nadat Pike de pepperspray had
gebruikt. Je hoort (vrijwel) geen scheldwoorden (OK, hier en daar een zeldzame
"Fuck!" en op het eind: "Get the fuck out of here.") en je ziet dat de studenten het bij
beschaafd verbaal houden (weliswaar gepaard gaande aan enige decibellen extra). Er
vindt desondanks een emotionele uitbarsting plaats onder zowel de mannelijke als
vrouwelijke aanwezigen, door de shock van het gebruikte geweld.

Schokkende footage
Vergelijk ook:

 de eerste minuut, en deze:

Later sloeg het beschaafd geuite protest om in absolute stilte, 's avonds toen Katehi
die de terreinbevoegdheid had ten tijde van het gebeurde, het IC Davis terrein verliet
onder toeziend oog van wederom op de grond zittende en zo protesterende
studenten.

Uiteindelijk is de "Sound of Silence" misschien het geluid dat de meeste impact
maakt:

(ik heb deze versie uitgekozen om wat Garfunkel aan het begin zegt)
Voor degene die een hogere kwaliteit versie willen: *klik*
Met dank aan Davis Wiki voor de meer dan uitstekende
informatievoorziening. Internationale persberichten te over. Voorbeelden: 1 2 3
Door Constantia Oomen
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