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� e Seagull van Anton Tsjechov: radicaal 
sober en onverbiddelijk ontroerend.
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Vandaag

Een sweater verkopen van het merk George 
Floyd? Mag niet van het Europese merkenbureau
De erven van Floyd hebben bezwaar aangetekend tegen de weigering.

V
olgens het Europese merken-
bureau EUIPO heeft het merk 
geen onderscheidend vermo-

gen. Zo’n wereldbekende naam op 
een kledingstuk zal door het publiek 
niet als merk worden gezien, maar 
eerder als een politieke of ideologi-
sche uiting, vergelijkbaar met Black 
Lives Matter, aldus het merken-
bureau.

De registratie is volgens het bu-
reau bovendien moreel verwerpelijk 
en aanstootgevend. ‘Wij willen voor-
komen dat een commercieel bedrijf 
de naam George Floyd ‘banaliseert’ 
en de tragische dood van George 
Floyd misbruikt of bagatelliseert’, 
aldus het bureau.

De aanvrager, het Amerikaanse 
George Floyd IP Holdings, heeft be-
gin november bezwaar aangetekend 
tegen de weigering. Volgens het be-

drijf kan zo’n bekende naam prima 
als merk voor kleding fungeren en 
meet het merkenbureau met twee 
maten. Immers, ook de namen van 
bijvoorbeeld Marilyn Monroe, David 
Bowie en Judy Garland zijn als kle-
dingmerk geaccepteerd in het Euro-
pese merkenregister.

Daarnaast bestrijdt George Floyd 
IP Holdings dat de consument het 
kledingmerk George Floyd aanstoot-
gevend of banaal zal vinden. Als be-
langrijkste argument voert het be-
drijf aan dat het niet zomaar een 
commerciële partij is die de merk-
naam George Floyd probeert te clai-
men. De George Floyd IP Holdings is 
eigendom is van de Estate of George 
Floyd. Het bedrijf is opgericht om de 
naam en het imago van Floyd te be-
schermen. In een aparte verklaring 
laat Roxie Washington, de moeder 

van Floyds dochter Gianna, namens 
de Estate weten dat zij toestemming 
geeft voor de merkregistratie.

Floyd IP Holdings vindt het Euro-
pese merkenbureau ook op dit punt 
niet consequent: in 2019 kreeg de 
Nelson Mandela Stichting wel een 
Europese registratie voor het kle-
dingmerk Mandela. Opvallend is dat 
het George Floyd-merk dat George 
Floyd IP Holdings in 2021 in de VS 
voor kleding heeft aangevraagd, 
door het Amerikaanse merkenbu-
reau wél gewoon geaccepteerd is.

De verwachting is dat het Europese 
merkenbureau binnen een paar 
maanden zal reageren op de argu-
menten van George Floyd IP Hol-
dings. Blijft het bureau bij zijn weige-
ring, dan kan het bedrijf nog in be-
roep gaan.
Bas Kist
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Bondscoach
Arbeidsmigranten laten voetballen met 

Oranjespelers, wat levert dat op?

V
eel Van Gaal op televisie, in aanloop naar het WK, 
met een uitgebreide live persconferentie op vrij-
dag en een een-op-eeninterview in het NOS Sport-

journaal op zondag. De gesprekken met de bondscoach 
gaan vooral over ‘onze’ kansen op het toernooi in Qatar 
en maar weinig over de mensonterende werk- en leef-
omstandigheden van arbeidsmigranten in de Golfstaat.

Dit tot ergernis van Danny Ghosen, die al tijden op 
eigengereide wijze urgente onderwerpen in beeld 
brengt. De asielopvangcrisis in Ter Apel (Danny’s We-
reld) en het Nederlandse bombardement op Hawija (Als 
de bom valt) bijvoorbeeld. Ghosen gaat altijd recht op 
zijn doel af, ongeacht het aantal hekken of beveiligers. 
Het liefst was hij zelf bij Van Gaals persconferenties ge-
weest, maar daar wordt hij door de KNVB geweigerd, 
net als bij de Oranjespelers, zo was de afgelopen weken 
te zien in zijn ontluisterende reeks korte reportages In 
de Schaduw van het WK.

Ook bij de Qatarezenwas hij niet welkom. Voor zijn 
maandagavond uitgezonden sluitstuk van de docu-
mentairereeks over uitbuiting van arbeidsmigranten, 
vertrekt hij  daarom naar Nepal. Twaalf procent van de 
Nepalese bevolking werkt in Qatar. In totaal werken 
een miljoen Nepalezen in het Midden-Oosten. Als taxi-

chauffeur, schoonmaker, 
dienstmeisje of bouwvak-
ker hopen ze hun familie 
te kunnen onderhouden.

In ieder dorp in het zui-
den van Nepal zijn verha-
len te vinden van iemand 
die naar Qatar vertrok en 
niet terugkwam, vertelt 
Ghosen. Schrijnende ver-
halen over armoede, val-
se beloften, ziekte en 
dood. Volgens The Guardi-
an stierven er de afgelo-
pen tien jaar 6.750 ar-
beidsmigranten in Qatar.

Nabestaanden vertel-
len hoe zij en hun gelief-
den zich in diepe schul-

den staken om bemiddelingskosten van tussenperso-
nen en een vliegticket en visum naar Qatar te betalen. 
Daar wachtten twaalfurige werkdagen in extreme hit-
te, slecht eten, weinig water en onbetaalde overuren. 
Amit bouwde mee het Al Thumamastadion waar op 21 
november Senegal - Nederland plaatsvindt. Hij kan het 
navertellen, maar is kapotgewerkt. Nabestaanden zit-
ten nog altijd met schulden, van compensatie is geen 
sprake.

De KNVB liet maandagmiddag weten de speelshirts 
van Oranje te veilen. De opbrengst gaat naar ‘het verbe-
teren van de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar’. 
De selectie hoopt ook extra aandacht te krijgen voor de 
situatie van de arbeidsmigranten door aanstaande don-
derdag een aantal van hen te ontmoeten. ‘Zij wonen de 
training van het Nederlands elftal bij en na afloop gaan 
zij bovendien een potje voetballen onder leiding van de 
Oranje internationals’, aldus de KNVB.

‘Is het risico niet dat het een te geregisseerde ontmoe-
ting wordt, waarbij je niet de echte verhalen te horen 
krijgt?’, luidde de enige vraag over de arbeiders tijdens 
Van Gaals persconferentie vrijdag. ‘Ja’, antwoordde de 
bondscoach.

In ieder dorp in het 
zuiden van Nepal 
zijn verhalen te 
 vinden van iemand 
die naar Qatar 
 vertrok en niet 
 terugkwam 

YASMINA ABOUTALEB

V’s televisierecensententeam bestaat uit

Yasmina Aboutaleb, Julien Althuisius, Arno 

Haijtema, Alex Mazereeuw en Doortje Smithuijsen

BondscoachBondscoach

RECENSIE

Dat ligt niet alleen aan Tsjechov, 
maar ook aan de frisse bewerking  
en het geraffineerde ambachtelij-
ke vernuft van de acteurs.

De wenkbrauwen van Emilia Clarke 
zijn een personage op zich. Nu hoeft 
dat niet te verbazen – het expressieve 
gezichtshaar van Clarke figureert in 
tientallen memes en is bijna beroem-
der dan ‘drakenmoeder’ Daenerys uit 
Game of Thrones zelf. Maar zie het als 
warme aanbeveling: wordt het even 
afzien, de registratie van de voorstel-
ling The Seagull van het National 
 Theatre: hou vol, en kijk naar de 
wenkbrauwen van Clarke. Die druk-
ken alles uit: de naïeve hoop van haar 
personage Nina, het grote, smekende 
verlangen, haar puberale verliefd-
heid, en, later: de verwoesting, de des-
illusie, de spijt. De innemende Clarke 
beschrijft in haar debuut op West End 
de complete dramatische boog van 
Tsjechovs Een Meeuw met haar blik.

In dit geliefde generatiedrama uit 
1896 staat een oudere, teleurgestelde 
generatie tegenover het optimisme 
en de daadkracht van de jeugd, totdat 
gaandeweg ook hun dromen en am-
bities omslaan in ontgoocheling. 
Over de plot hoeft de lezer niet meer 
te weten dan dat die eindigt met een 
dode baby en zelfmoord. Daarnaast 
gaat dit stuk ook over theater; over 
traditie versus vernieuwing. Deze 
voorstelling van het Britse National 
Theatre, die vanaf 17 november in een 
uitstekende registratie in de bioscoop 
is te zien, is voor Britse begrippen toe-
passelijk radicaal.

Dankzij het knappe camerawerk is 
het close-up smullen van een handvol 
Britse topacteurs en hun onberispelij-
ke tekstbehandeling.  Acteurs als 
 Indira Varma en Robert Glenister peu-
ren puur plezier uit de taal, en dat is 
maar goed ook, want verder is deze 
eigentijdse enscenering van regis-

seur Jamie Lloyd gedurfd sober en sta-
tisch. De tien acteurs zitten op plastic 
groene stoelen in een decor van 
spaanplaat en spelen hun tekst fron-
taal op de zaal. Iedereen is voortdu-
rend aanwezig; voeren er twee een 
gesprek, dan verplaatsen ze simpel-
weg hun stoeltjes naar het voorto-
neel. Dat versterkt het gevoel van 
 beklemming: op dit eiland is er geen 
ontsnappen aan elkaar. De lethargie 
overheerst, lusteloosheid dreigt. 
Geen wonder dat de jonge Kostja 

 (Daniel Monks) en Nina niets liever 
willen dan vertrekken.

In die strenge opzet zouden span-
ning en drama gemakkelijk kunnen 
verdampen. ‘The Seagull with Zom-
bies’ ligt op de loer, grapte The Guar-
dian liefdevol. En toch weet deze pro-
ductie zo te fascineren dat het uitein-
delijk hypnotiserend werkt. Dat is te 
danken aan Tsjechovs tijdloos ontroe-
rende klassieker, aan de frisse bewer-
king van Anya Reiss die de nodige hu-
mor toevoegt, en aan het geraffineer-
de ambachtelijke vernuft van de ac-
teurs.

En misschien juist ook wel aan deze 
registratie, waarbij de toeschouwer, 
anders dan live in het theater, van 
dichtbij getuige is van een zenuwtrek 
om een mond of van een paar dyna-
mische, dansende, temperamentvol-
le wenkbrauwen.

Als deze personages, deze acteurs, 
je na tweeënhalf uur ten slotte hele-
maal naar binnen hebben gehengeld, 
dwars door het filmdoek het theater 
in, slaat de ontroering onverbiddelijk 
toe.
Herien Wensink

The Seagull
Drama
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Naar Anton Tsjechov, door National 

Theatre. Regie Jamie Lloyd. Met 

Emilia Clarke, Indira Varma, Daniel 

Monks e.a.

17 en 19/11 in De Filmhallen, Am-

sterdam, 24 en 27/11 in bioscopen 

in Brussel, Antwerpen, Leuven en 

Gent. 160 minuten inclusief pauze.

National Theatre speelt The Seagull. Foto Marc Brenner


