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Samenvatting 
 
 Opvallend genoeg worden er in de Kopenhaagse vrijstaat Christiania religieuze 
symbolen uit de rastafari-cultuur gebruikt, zonder dat dit in een religieuze setting gebeurt. 
Deze scriptie onderzoekt welke betekenissen er achter symbolen schuilgaat. Tijdens een 
zestal bezoeken aan Christiania in de zomer van 2019 is er een inventarisatie ontstaan van de 
aanwezige rastafari-symbolen. Aan de hand van deze inventarisatie worden zowel de 
‘originele’ als de alternatieve betekenissen van de symboliek besproken. Om een zo volledig 
mogelijk beeld te geven van de contexten waarin deze betekenissen worden verleend, wordt 
er een beeld geschetst van de rastafari-cultuur en de Christiania-gemeenschap. Van de 
rastafari wordt een beeld geschetst van de geschiedenis en gebruiken, en bij Christiania 
komen de politieke geschiedenis, ideologie en de drugscultuur aan bod. Uit de bevindingen 
van dit onderzoek blijkt dat de rastafari-symboliek in Christiania niet op een religieuze manier 
wordt gebruikt, maar dat het wordt ingezet voor commerciële doeleinden en ter uitdraging 
van een politieke anti-establishmenthouding. Daarbij worden aspecten van de rastafari, die 
vaak zowel een politieke als religieuze lading hebben, selectief overgenomen en vervolgens 
geseculariseerd.  
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1. Inleiding 
 

De rastafari-beweging is in vergelijking met andere culturele en religieuze groeperingen 
relatief klein van omvang. Desalniettemin is de symboliek van de rastafari terug te vinden over 
de hele wereld, ook in niet-religieuze (of niet-ideologische) contexten. Zo worden er te pas en 
te onpas afbeeldingen van Haile Selassie I en Bob Marley gebruikt in Nederlandse coffeeshops 
en maken artiesten uit onder andere de dub- en junglemuziek veelvuldig gebruik van de voor 
rasta’s typerende groen-goud-rode kleuren en vlaggen. Een deel van de mensen die deze 
symboliek gebruikt zal zichzelf ook daadwerkelijk typeren als rastafari; echter is er daarnaast 
een groep die wél de symboliek van de rastafari gebruikt, en daarmee een bepaalde mate van 
waardering voor de beweging uit, maar géén praktiserend rasta is. Deze groep wordt door Rex 
Nettleford aangeduid als ‘Designer Dreads’: personen die luisteren naar reggaemuziek, 
cannabis nuttigen, rasta-symboliek op hun kleding dragen en soms dreads hebben, maar die 
zich niet betrokken voelen bij de rastafari-leer.1 

Deze scriptie onderzoekt rastafari-symboliek in een niet-religieuze context; het 
werkstuk analyseert de rastafari-symboliek in de Vrijstad Christiania in Denemarken. Deze 
gemeenschap ontstond in 1971 na het kraken van voormalig militaire barakken, en heeft zich 
in de loop der jaren weten te ontpoppen tot de op-twee-na-grootste toeristische attractie van 
Kopenhagen, na het wereldberoemde beeld van De Kleine Zeemeermin en attractiepark Tivoli.2 
De florerende hasj- en wiethandel valt direct in het oog, mede omdat in Denemarken noch hasj, 
noch wiet een legale dan wel gedoogde status kent. Rasta’s zien het roken van marihuana als 
religieus sacrament om het goddelijk bewustzijn te ontwikkelen3 en wijzen daarmee 
recreationeel gebruik af. In Christiania wordt de hasj en wiet, zo lijkt het, met name voor 
recreationeel gebruik verkocht. Enkele stands, van waaruit de verkoop plaatsvindt, zijn 
gemarkeerd met één of meerdere rasta-symbolen, terwijl de dealers geen uiterlijke kenmerken 
van een rasta bezitten. Bovendien lijken er in Christiania geen aanwijzen te zijn dat marihuana 
wordt aanbevolen vanwege religieuze redenen.  

In deze scriptie wordt deze ogenschijnlijke paradox, waarbij religieuze symbolen in een 
niet-religieuze context gebruikt worden, nader uiteengezet. Het lijkt aan de hand van 
bovenstaand voorbeeld duidelijk dat de rastafari-symboliek in Christiania in bepaalde gevallen 
een andere, niet-religieuze boodschap representeert dan dat de symbolen in hun 
oorspronkelijke, religieuze rastafari-setting doen. De onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: 
wat is de betekenis van rasta-symboliek in Christiania? 
 
§ 1.1: Theoretisch Kader 

 
Symbolen worden onder andere bestudeerd door symbolische antropologie, waarin 

twee stromingen leidend zijn. Voor de term ‘symbolische antropologie’ wordt in deze scriptie 
de definitie van Amerikaanse antropoloog James L. Peacock gebruikt. Hij formuleert dit als 
volgt: ‘symbolic anthropology focuses on the interpretation of symbols or symbolic aspects of 

 
1 Rex Nettleford, ‘Discourse on Rastafarian Reality’, in Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader, onder redactie van Nathaniel S. 

Murell, William D. Spencer, en Adrian A. McFarlane (Philadelphia: Temple University Press, 1998), 317. 
2 Signe Sophie Bøggild, ‘Happy Ever After? The Welfare City in between the Freetown and the New Town’, in Space for Urban 

Alternatives - Christiania 1971-2011, onder redactie van Håkan Thörn, Cathrin Wasshede, en Thomas Nilson (Möklinta: Gidlunds 
Förlag, 2011), 125. 
3 Ennis B. Edmonds, ‘Dread “I” In-a-Babylon: Ideological Resistance and Cultural Revitalization’, in Chanting Down Babylon: The 

Rastafari Reader, onder redactie van Nathaniel S. Murell, William D. Spencer, en Adrian A. McFarlane (Philadelphia: Temple University 
Press, 1998), 33. 
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existence.’4 In deze scriptie worden slechts symbolen behandeld die gerelateerd zijn aan de 
rastafari-cultuur (en daarmee aan een deels religieuze cultuur). Daarnaast ligt het accent op de 
religieuze dimensie van de symboliek en de secularisering van deze symboliek door bepaalde 
groepen. Deze scriptie past daarmee beter binnen de hoofdrichting religiewetenschappen dan 
binnen de antropologie.  

Clifford Geertz introduceert in zijn boek The Interpretations of Cultures de interpretieve 
aanpak van de symbolische antropologie, waarbij hij functies aan symbolen toeschrijft binnen 
een ideologisch systeem: 
 

‘Symbol systems, man-created, shared, conventional, ordered, and indeed learned, 
provide human beings with a meaningful framework for orienting themselves to one 
another, to the world around them, and to themselves.’5 
 
Geertz duidt symbolen allereerst als ‘dragers’ van de cultuur; Victor Turner ziet 

symbolen daarentegen als initiator van sociale actie: hij beschrijft ze als ‘determinable 
influences inclining persons and groups to action.’6 

Zonder te ver uit te wijden over de theorie van Turner, onderscheidt hij drie niveaus van 
symbolische betekenis; de exegetische, operationele en positionele betekenis. De exegetische 
betekenis wordt bepaald door de interpretatie van de ‘informant’, de operationele betekenis 
wordt bepaald door het daadwerkelijke gebruik van het symbool en de positionele betekenis 
wordt bepaald door de relaties en associaties tot andere symbolen.7 Normaliter bestaat er een 
bepaalde samenhang tussen deze verschillende niveaus van symboliek, maar wanneer deze 
symbolen niet meer de oorspronkelijke operationele betekenis hebben, zoals in Christiania het 
geval is, verdwijnt deze samenhang. Bovendien focust Turner zich op de sociale transformaties 
die de symbolen volgens hem teweegbrengen8; iets waar in deze scriptie niet naar gekeken 
wordt.  

De rastafari-symbolen in Christiania zijn overgenomen uit een andere cultuur en 
fungeren als herkenningsmechanismen en identity markers. Geertz benadrukt dat zelf-
identiteit niet vaststaand is, maar fluïde en afhankelijk van de groep waarin een individu zich 
op dat moment bevindt.9 Deze specifieke groepen vormen zich rondom deze ‘vastgestelde’ 
identity markers. Geertz ziet symbolen als ‘vehicles of culture’, en neemt het standpunt in dat 
symbolen niet op zichzelf bestudeerd zouden moeten worden, maar gekeken moet worden 
naar hetgeen zij kunnen onthullen over een cultuur.10 Daar de symboliek die onderzocht wordt 
wellicht niet meer dezelfde communiceert als dat in eerste instantie deed, moet er worden 
gekeken naar de boodschap die ze in de nieuwe context uitdragen. Zodoende is in het geval 
van het onderzoek voor deze scriptie met name de theorie van Geertz het onderzoeken waard.  

Deze specifieke casus is een alternatieve benadering van de theorie, daar er gekeken 
wordt naar symbolen die vanuit de religieuze dimensie van een cultuur zijn geadopteerd in een 
seculiere omgeving. Hier valt dan ook een kanttekening te plaatsen bij de theorie: Geertz 
schenkt weinig tot geen aandacht aan de historische dimensie en context van de symbolen. 
 

 
4 James L. Peacock, ‘Symbolic and psychological anthropology: The case of Pentecostal faith healing’, Ethos 12, nr. 1 (1984): 37. 
5 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), 250. 
6 Victor W. Turner, The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual (Ithaca en Londen: Cornell University Press, 1967), 67. 
7 Dan Ben-Amos, ‘Review of Victor Turner,  The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual’, Western Folklore 29, nr. 2 (1970): 135. 
8 Ben-Amos, 134. 
9 Clifford Geertz, ‘From the Native’s Point of View’, Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences 28, nr. 1 (1974): 33. 
10 Sherry B. Ortner, ‘Theory in Anthropology since the Sixties’, Comparative Studies in Society and History 26, nr. 1 (1984): 129. 
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§ 1.2: Methode en Opbouw 
 
Het onderzoek in deze scriptie is gebaseerd op een combinatie van veldwerk en 

literatuuronderzoek. Het veldwerk is verricht tijdens een zestal bezoeken aan Christiania in de 
zomer van 2019, waarbij van de aanwezige rastafari-symbolen een inventarisatie is gemaakt. 
Hierbij heb ik me laten informeren door mensen van zowel binnen als buiten de gemeenschap. 
Echter zijn de rasta-symbolen pas opgenomen in de scriptie nadat ik ze door middel van 
persoonlijke observatie heb kunnen bevestigen. In eerste instantie had ik het idee om op basis 
van (semi-)gestructureerde interviews een cross-culturele vergelijking van de symbolen te 
maken; een studie naar zowel de overeenkomsten als de verschillen van de verschillende 
contexten waarin de symbolen voorkomen. Echter heb ik hier vanaf gezien, doordat er door de 
grote diversiteit aan inwoners van Christiania (en de daarbij behorende diversiteit aan 
meningen en zienswijzen) geen coherent beeld zou ontstaan, en de contexten waarin de 
symbolen voorkomen onvoldoende vastgesteld zouden kunnen worden. Dit wil overigens niet 
zeggen dat dit coherente beeld überhaupt bestaat. Doordat er bij een dergelijke methodologie 
het risico bestaat dat er ‘te veel ingezoomd’ wordt op één enkele zienswijzen, bestaat het risico 
dat het onderzoek zich te veel op een persoonlijk level afspeelt en er van overzicht geen sprake 
meer is.  Bovendien speelt de illegale status van de cannabishandel in het geval van interviews 
een negatieve rol, doordat er niet vrijuit over gepraat kan worden en een eventuele misstap 
voor de dealers grote gevolgen kan hebben.  

Zodoende heb ik gekozen om de cross-culturele vergelijking vast te houden, maar de  
interviews links te laten liggen. Hierdoor heb ik me hoofdzakelijk gericht op het veldwerk, dat 
bestaat uit het maken van de inventaris en het vergaren van ‘concrete’ informatie over 
Christiania (d.w.z. informatie over de structuur en bestuurlijke indeling van het gebied) en 
literatuurstudie. Laatstgenoemde bestaat uit algemene literatuurstudie naar Christiania en de 
rastafari, en vloeit daarnaast voort uit de ontstane inventarisatie. Zo heb ik methodisch 
geprobeerd tot een antwoord te komen door de gedane observaties van het gebruik van 
rastafari-symboliek te vergelijken met hetgeen er in de literatuur over rastafari-symboliek 
wordt geschreven. In verband met de COVID-19-uitbraak is het helaas niet meer gelukt om de 
conlusie van deze scriptie te testen en te controleren.  

Hoewel ik heb geprobeerd zo objectief als mogelijk te beschrijven hoe de symboliek 
wordt geïnterpreteerd, ben ik me ervan bewust dat dit enkel vanuit mijn persoonlijke kijkpunt 
wordt belicht. Wanneer ik (een groot aantal) interviews had verwerkt in de scriptie, was het 
vaststellen van de symboliek wellicht ingewikkelder geweest, maar het had wel een diverser en 
diepgaander beeld opgeleverd. 

Om de cross-culturele vergelijking op een gestructureerde manier mogelijk te maken, 
is deze eindscriptie onderverdeeld in drie onderdelen; allereerst wordt de rastafari-cultuur en 
-geschiedenis besproken, waarbij veel voorkomende symbolen en gebruiken worden 
behandeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de context waarin de symbolen in 
Christiania voorkomen, wordt vervolgens de politieke geschiedenis, ideologie en de status van 
drugs binnen Christiania besproken. Daarna zal per gevonden symbool de boodschap die de 
symboliek overdraagt worden besproken, waarbij zowel wordt gekeken naar de 
oorspronkelijke inhoud binnen de rastafari, als het gebruik binnen Christiania.  
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§ 1.3: Politiek en maatschappelijk gevoelige terminologie 
 
In deze scriptie wordt geschreven over huidskleur en bevolkingsgroepen van 

verschillende etnische achtergronden. Ik ben me ervan bewust dat hier termen voor worden 
gebruikt die een maatschappelijk en politiek gevoelige lading hebben. Ik heb geprobeerd een 
zo neutraal mogelijke manier van terminologie te gebruiken. Desondanks kan het zijn dat de 
termen door een eventuele verandering van de tijdsgeest niet als zodanig opgevat worden. Het 
is echter geenszins mijn bedoeling  termen te gebruiken die op wat voor manier dan ook als 
beledigend kunnen worden ervaren.  
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2. Rastafari 
 

Ondanks haar relatief kleine omvang kan de rastafari-beweging rekenen op een 
buitengewone waardering onder verschillende bevolkingslagen en leeftijdscategorieën. Voor 
een culturele, politieke en religieuze stroming die bij uitstek bedoeld is voor de zwarte 
bevolking, zijn er opvallend veel witte aanhangers. Mede door de populariteit van 
reggaemuziek, die vaak politieke en religieuze boodschappen bevat, heeft de beweging vanaf 
eind jaren 60 zowel bekendheid als sympathie verworven en is het wereldwijde beeld van de 
doorsnee rasta als crimineel uitschot getransformeerd naar dat van de rastafari als voorvechter 
van Afrikaanse en Caraïbische cultuur.11 Met name het roken van marihuana is een frequent 
onderwerp van discussie, en het standpunt met betrekking tot de legalisatie van het gebruik 
van marihuana is een belangrijke factor in het al dan niet sympathiseren met de beweging. 

Dit hoofdstuk schetst in grote lijnen de geschiedenis van de rastafari-beweging. Het 
hoofdstuk besteedt aandacht aan de herkomst van de naam en het ontstaan van de beweging, 
alsmede de belangrijkste kenmerken, gebruiken en symbolen. In deze scriptie zijn de termen 
‘rasta’ en ‘rastafari’ uitwisselbaar.  
 
§ 2.1: Etymologie 
 

De naam rastafari komt voort uit de morfemen ‘ras’ en ‘tafari’. Eerstgenoemde vindt 
zijn oorsprong in het Ge’ez, waarin ‘ras’ (ራስ) ‘hoofd’ betekent. Volgens Erin McLeod werd vanaf 
de 16e eeuw het woord gebruikt als aristocratische titel, vergelijkbaar met de Europese titels 
‘prins’ of ‘hertog’.12 Ennis Edmonds stelt dat het tweede deel van de term is afgeleid van de 
geboortenaam Haile Selassie I (1892-1975): Tafari Makonnen (ተፈሪ መኰንን)13. Deze naam werd 
gebruikt tot de kroning van Haile Selassie I tot Keizer van Ethiopië in november 1930. De 
kroningsnaam Haile Selassie (ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ) vertaalt zich grofweg in ‘Kracht van de Triniteit’. 
Selassies volledige (ere-)titulatuur luidde: ‘His Imperial Majesty Haile Selassie I, King of Kings, 
Lord of Lords, Conquering Lion of the Tribe of Judah, Elect of God and the Light of the World.’14 
Daarnaast wordt er binnen de rastafari veelvuldig naar hem gerefereerd als Jah, dat is afgeleid 
van het Hebreeuwse Yahweh of YHWH (יהוה). De naam ‘rastafari’ verwijst dus naar de band van 
deze beweging met Ethiopië en met de Ethiopische vorst Haile Selassie I in het bijzonder. 
 
§ 2.2: Geschiedenis van de Rastafari 
 

In de begindagen van de beweging in de vroege jaren 30 werd op de straten van het 
Caraïbische Jamaica door zelfaangewezen priesters gepredikt dat Jezus Christus zou zijn 
teruggekeerd op aarde, in de vorm van een zwarte koning die een einde zou maken aan de 
Europese hegemonie. Onder andere de Jamaicaanse straatpriesters Leonard Howell, Joseph 
Hibbert, Robert Hinds en Henry Dunkley herkenden in de in 1930 tot Keizer van Ethiopië 

 
11 Nathaniel S. Murell, “Introduction”, in Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader, onder redactie van Nathaniel S. Murell, 

William D. Spencer, en Adrian A. McFarlane (Philadelphia: Temple University Press, 1998). Hoewel de beweging doorgaans kan rekenen 
op waardering vanuit de internationale gemeenschap, wordt de aanhang van de beweging in steden met een hoge rastafari -populatie, 
zoals Kingston, New York en Londen echter vaak anders gewaardeerd. 
12 Erin C. MacLeod, Visions of Zion: Ethiopians and Rastafari in the search for the promised land. (New York: NYU Press, 2014), 9. 
13 Ennis B. Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2012), 32. 
14 Edmonds, 32. 
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gekroonde Haile Selassie I deze reïncarnatie van Christus.15 Hoewel de interpretaties van Haile 
Selassie I’s goddelijke aard en identiteit als/relatie tot de Almachtige verschillen binnen 
verschillende stromingen van de rastafari, staat zijn goddelijke natuur centraal binnen de 
beweging. 
 Het verspreiden van deze boodschap, waarbij erop aangedrongen werd dat de loyaliteit 
van de zwarte Jamaicaanse bevolking niet bij de Britse overheerser zou moeten liggen maar bij 
de Ethiopische keizer, leverde Howell en Hinds een gevangenisstraf op van respectievelijk 2 jaar 
en 1 jaar.16 Dit leidde echter niet tot het verdwijnen van het gedachtengoed, want in 1940 
stond Howell aan de basis van een rasta-commune ten westen van de hoofdstad Kingston, die 
de naam Pinnacle droeg. In deze eerste rasta-gemeenschap, met tussen de 500 en 2000 
inwoners, werden tot 1954 meerdere invallen gedaan op verdenkingen van het creëren van 
een rebellenmilitie en de handel in marihuana, waarna deze in 1954 definitief werd opgeheven 
door de Jamaicaanse autoriteiten.17  

Naast Pinnacle ontstonden in de loop van de jaren 40 en 50 enkele militante rasta-
jeugdbewegingen, waarvan House of Youth Black Faith de voornaamste was. De leden zagen 
de koloniale autoriteiten van Jamaica aan als marionetten van de Britse overheerser, die 
steevast werd aangeduid als ‘Babylon’, en weigerden deel te nemen aan de politiek, door 
rasta’s ook wel polytricks genoemd.18 Daarnaast spande de groep zich actief in voor repatriatie 
van rasta’s naar Afrika en Ethiopië in het bijzonder. Het openlijk en tevens illegaal roken van 
ganja (marihuana) en afwijzing van de ‘Rasta way of life’ door de Jamaicaanse samenleving 
zorgde voor een gespannen relatie tussen de Jamaicaanse Staat en niet-rasta’s aan de ene kant 
en de rastafari aan de andere kant, en resulteerde in vele ongegronde arrestaties van rasta’s, 
waarbij geweld niet geschuwd werd en de zo typerende dreadlocks werden afgeschoren.19 Het 
geweld bereikte een climax in 1963, één jaar na de onafhankelijkheid van Jamaica, tijdens de 
Coral Gardens Incident, toen er een wekenlange gewapende strijd tussen militante rasta’s en 
politie uitbrak na een aanval op een benzinestation door een groep rasta’s, die enige tijd 
daarvoor te maken hadden gekregen met excessief politiegeweld. Er vielen tientallen doden, 
zowel aan de zijde van de politie als van de rastafari.20 

De relatie tussen de Staat en de rastafari leek in 1966 te verbeteren. Op uitnodiging van 
de Jamaicaanse regering bracht Haile Selassie I een officieel staatsbezoek. Waar door 
criticasters gedacht (en wellicht zelfs gehoopt) werd dat de verschijning van de Keizer genoeg 
zou zijn om het geloof in hem als Godheid te doen afnemen, bleek het tegenovergestelde het 
geval.21 Tijdens een besloten conferentie waarbij enkele rasta-ouderen aanwezig waren, werd 
door Selassie aangedrongen op de voltooiing van black liberation, voor een fysieke terugkeer 
naar Zion (Afrika) aan de orde kon komen.22  

Hoewel met de onafhankelijkheid van Jamaica in 1962 de roep om black liberation 
minder concreet leek te worden, won de Black Power-filosofie eind jaren zestig aan invloed. 
Dat maakte dat de beweging in toenemende mate populair werd bij de geschoolde 

 
15 Edmonds, 10. 
16 Edmonds, 13. 
17 Leonard E. Barrett, The Rastafarians (Boston: Beacon Press, 1988), 87. 
18 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 16. 
19 Edmonds, 17. 
20 Horace G. Campbell, ‘Coral Gardens 1963: The Rastafari and Jamaican Independence’, Social and Economic Studies 63, nr. 1 (2014): 

207. 
21 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 25. 
22 Edmonds, 25. 
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middenklasse van Jamaica.23 Minister-presidentskandidaat Michael Manley gebruikte zelfs 
veelvuldig rastafari-symboliek en reggaemuziek in zijn verkiezingscampagne voor de 
verkiezingen van 1972. Hoewel dit gezien kan worden als manipulatief en volledig in het 
eigenbelang van Manley, kwam de beweging in het middelpunt van de (politieke) belangstelling 
te staan. Hiermee verbeterde naast de politieke positie ook de maatschappelijke positie van de 
rastafari.24  

De wereldwijd toenemende populariteit van reggaemuziek in het tweede deel van de 
jaren 60 zorgde voor een internationale verspreiding van de boodschap van de rastafari. Bands 
en performers als Black Uhuru, Burning Spear, Israel Vibration, Eek-A-Mouse, Peter Tosh en 
natuurlijk Bob Marley and the Wailers maakte het genre zowel nationaal als internationaal 
bekend. Het . Laatstgenoemde zorgde met de legendarische ‘Smile Jamaica’ en ‘Peace 
Jamaica’-concerten in 1976 en 1978 voor een positieve rol van de rastafari in het geweldadige 
politieke klimaat, dat verscheurd was door de strijd tussen de People’s National Party (PNP) en 
de Jamaican Labour Party (JLP).25 Marley, die ten tijde van het tweede concert herstellende 
was van een aanslag op zijn leven, kreeg het voor elkaar om de rivaliserende politieke leiders 
van de PNP en de JLP elkaar de hand te laten schudden. De toch al verminderde militante 
houding van de rastafari veranderde langzaam maar zeker in een vredelievende houding.26 

De dood van achtereenvolgens Haile Selassie I in 1975 en Bob Marley in 1981 bracht 
een verandering in de denkwijze van veel rasta’s teweeg. Voorheen werd geloofd dat de rasta 
het eeuwige leven had, en de dood een straf was voor de niet-gelovigen. Een gevolg hiervan 
was het aannemen van een geloof in een ‘transitiefase’, waarbij een rasta zich verplaatst naar 
een ander rijk van het bestaan.27 

Doordat Jamaica zich vanaf midden jaren 70 profileert als een vakantieparadijs vol 
reggae en vriendelijke rasta’s, speelt de beweging een wezenlijke rol in de toerisme-industrie 
van het land.28 Zowel de beweging als de overheid plukken hier tot op de dag van vandaag de 
vruchten van.  
 
§ 2.3: Typering, principes en gebruiken 
 

Hoewel de goddelijkheid van Haile Selassie I een wezenlijk onderdeel is binnen de 
rastafari, doet het bestempelen van de rastafari als ‘slechts’ religieuze stroming volgens een 
aantal wetenschappers geen recht aan de diepgang van de beweging. Religiewetenschapper 
Nathaniel S. Murell waarschuwt ervoor dat, hoewel de beweging inderdaad kenmerken heeft 
van een religieuze stroming, dit Westerse, limiterende stereotype tekort schiet om het ethos 
en karakter van de rastafari te grijpen.29 Ennis B. Edmonds wijst erop dat politieke en culturele 
ontwikkelingen en stromingen als de toename van zwart bewustzijn, panafrikanisme en 
Ethiopianisme, alsmede de geschiedenis van het kolonialisme op Jamaica en in de Caraïben 
spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van de rastafari-beweging.30 Een karakterisering 
van de rastafari als religieuze beweging doet ook geen recht aan hun zelfbeschrijving; het 

 
23 Edmonds, 26. 
24 Edmonds, 27. 
25 Edmonds, 26. 
26 Edmonds, 26. 
27 Edmonds, 28. 
28 Stephen A. King, ‘International reggae, democratic socialism, and the secularization of the Rastafarian movement, 1972–1980’, 

Popular Music & Society 22, nr. 3 (1998): 39. 
29 Murell, ‘Introduction’, 3. 
30 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 7. 
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concept ‘religie’ wordt door rasta’s doorgaans verworpen als ‘product van Babylon (de 
onderdrukkende systemen van het Westen)’.31 Reggaezanger en rastafari Peter Tosh 
verwoordde in 1981 in een interview treffend hoe hij de rastafari zag: 

 
‘Q: Rastafarianism…? 
A: Not ism. No ism. You have colonialism, imperialism, socialism and all kinds of 

Marxism. But Ras Tafari is a living!’ 32 
 
Dat de rastafari niet getypeerd kan worden als religie/religieuze stroming, neemt niet 

weg dat de beweging een religieuze dimensie heeft. In deze scriptie zal ik me met name op 
deze dimensie focussen. Wanneer de rastafari als religieus wordt aangeduid, wordt hiermee 
de religieuze dimensie van de rastafari bedoeld. 

Doordat de rastafari geen overkoepelend instituut heeft, en daarmee geen officiële 
geloofsbelijdenis of theologie, is de beweging relatief heterogeen en daarom moeilijk te vangen 
in een enkele term. De definitie van Nathaniel S. Murell sluit hierop aan: ‘Rastafari is a modern 
Afro-Caribbean cultural phenomenon that combines concepts from African culture and the 
“Caribbean experience” (social, historical, religious and economic realities) with Judeo- Christian 
thought into a new socio-political and religious worldview.’33  

Desalniettemin geeft Ennis B. Edmonds in zijn handleiding over rastafari een aantal 
concepten, die door een groot deel van de rastafari worden omarmd.34 Deze karakteristieken 
zijn: 

• (H)erkenning van Haile Selassie I als goddelijke entiteit. 

• Omarming van het filosofische principe van InI consciousness: het besef dat 
goddelijkheid schuilt in de hele mensheid.  

• Afwijzing van de systemen van Babylon. Volgens de interpretatie van de rastafari wordt 
door de heersende systemen een kleine, witte elite bevoordeeld, ten koste van de 
grote, zwarte massa. De term ‘Babylon’ verwijst naar de Openbaring van Johannes, 
waarin de term wordt gebruikt als codewoord voor de imperialistische en 
hegomonische macht van die tijd: het Romeinse Rijk.  

• Tegenover Babylon staat Zion, dat wordt gezien als het werkelijke thuis van de rasta’s 
en de zwarte bevolking op de Caraïben. Afrika, en specifieker Ethiopië worden gezien 
als dit thuisland. Rasta’s streven cultureel en in mindere mate fysiek naar repatriatie 
naar Zion.  

• Ital livity, een dieet op basis van natuurlijke producten en het zo veel mogelijk 
onthouden van gefabriceerde en geconserveerde middelen. ‘Ital’ is afgeleid van het 
Engelse woord ‘vital’ en betekent ‘aards’ en ‘organisch’. ‘Livity’ betekent ‘leven volgens 
de strikte principes van de rastafari’.35 Natuurlijke producten worden gezien als een 
bron van gezondheid en levensenergie, doordat Jah de natuur aan de mensheid heeft 
gegeven. De genezende krachten van kruiden (herbs) staan hierin centraal, waarbij 
ganja (marihuana) het belangrijkste kruid is.  

 
31 Kevin Doran, ‘The King is Dead, Long Live the King’, Unicorn Times, september 1981, 15. 
32 Doran, 14. 
33 Murell, ‘Introduction’, 4. 
34 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 32–51. 
35 Ennis B. Edmonds, ‘The Structure and Ethos of Rastafari’, in Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader, onder redactie van 

Nathaniel S. Murell, William D. Spencer, en Adrian A. McFarlane (Philadelphia: Temple University Press, 1998), 354.  
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• Aanvullend op ital livity, is het gebruik om het hoofd- en gezichtshaar niet te knippen, 
scheren of kammen. Door dit niet te doen, geven rasta’s zich over aan natural livity, 
zoals Jah het bedoeld heeft. De consequentie van het lang genoeg niet kammen van  
(kroes-)haar is uiteindelijk de vorming van de kenmerkende dreadlocks.  

• Als afwijzing van de officiële taal van de onderdrukker, hebben rasta’s in de loop der tijd 
hun eigen argot of slang ontwikkeld, als manier om hun perspectief op de wereld te 
kunnen uiten; dreadtalk. Hoewel dit een wezenlijk onderdeel is van de identiteit van de 
rasta, komt dit met name voor op Jamaica, waar zowel het Engels als het lokale Patois 
doorspekt worden met nieuwe of gehercreëerde woorden.  

 
§ 2.4: Grounding en InI consciousness 
 

De filosofie van InI consciousness behelst het bewustzijn van de goddelijke 
aanwezigheid in de mens, waarmee iedereen een eigen heilige identiteit heeft. ‘ InI’ 
(uitgesproken als I and I, als in ‘ik en ik’) drukt de eenheid tussen de spreker en anderen of 
tussen de spreker en Jah uit.36 De ‘I’ in de titel van Haile Selassie I wordt om deze reden vaak 
uitgesproken als de Engelse equivalent van de eerste persoon enkelvoud.37 De afwezigheid van 
een hiërarchische organisatie kan worden verklaard door deze filosofie; doordat de gelover 
bewust moet worden van de éigen heiligheid, is daar geen religieuze  geleerde voor nodig om 
te mediëren tussen Jah en de desbetreffende rasta. 

Het roken van ganja is een belangrijk onderdeel in de ontdekking van het bewustzijn, 
en beschermt de gebruiker tegen de invloeden van het valse en onderdrukkende bewustzijn 
van Babylon. Daarnaast wordt marihuana gebruikt voor zowel de viering als de bevordering van 
broederschap en eenheid, waarbij de rokers een gevoel van vrede en liefde ervaren.38 Kleine, 
informele rastafari-gemeenschappen of houses vormen zich vaak rond het ritueel van 
grounding, waarbij er onder invloed van ganja een dialoog wordt aangegaan.39 Het doel hierbij 
is om de aanwezigen door te filosoferen tot een beter begrip van het bediscussieerde 
onderwerp te brengen.  
 
§ 2.5: Dreadlocks 

 
Over de incorporatie van dreadlocks in de rastafari-cultuur bestaan meerdere 

interpretaties. Volgens Ennis B. Edmonds voert de eerste traditie het dragen van de locks terug 
op de bewakers van een vroege rasta-commune Pinnacle, terwijl de tweede traditie dit 
toeschrijft aan jonge, militante rasta’s uit de jaren 40; dit zou een symbool zijn ter afwijzing van 
de compromissen die de oudere rasta’s sloten met Babylon.40 Hoe dan ook; het dragen van 
dreadlocks is in de loop der tijd een vitaal onderdeel geworden in de (zelf-)identificatie van de 
rastafari. 

Naast een duidelijke waarde van anti-establishment, waarbij de Westerse 
schoonheidsidealen worden afgewezen en de Afrikaanse Schoonheid wordt omarmd, dragen 
de dreadlocks tevens een religieus element met zich mee: ze worden gezien als een soort 
antennes, die de zogenaamde earthforce kunnen geleiden. Deze kracht verbeeldt het geloof in 

 
36 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 32. 
37 Larry Chang, Biesiek Jumiekan: Introduction to Jamaican Language (Washington: Gnosophia Publishers, 2014), 44. 
38 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 48. 
39 Edmonds, 54. 
40 Edmonds, ‘Dread “I” In-a-Babylon: Ideological Resistance and Cultural Revitalization’, 31–32. 
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de alom aanwezigheid van Jah in de wereld, alsook in de drager van de dreadlocks. Door het 
haar heen en weer te schudden komt deze energie vrij, dat uiteindelijk zal bijdragen aan de 
ondergang van Babylon.41 De dreads bevatten ten slotte een element dat ideologisch genoemd 
kan worden; het niet knippen, scheren of kammen van het haar brengt de drager dichter bij de 
natuur en is een onderdeel van natural livity, en valt te herleiden naar een Afrikaanse roots.42 
Dit wordt vervolgens theologisch ondersteund door de Bijbelse instructies voor de 
Nazireeërs, aan wie door de Levitische wetten werd verboden hun hoofd- en baardhaar te 
scheren, ter toewijding aan God (Numeri 6:5).43 
 
§ 2.6: Vlaggen van de rastafari 
 

De vlag van Ethiopië ten tijde van de heerschappij van Haile Selassie I wordt vaak 
geassocieerd met de rastafari. Deze bestaat uit drie gelijke, horizontale banen in groen-goud-
rood. Centraal in het midden staat een naar rechts kijkende, gekroonde Leeuw van Juda. Deze 
houdt een staf vast met daaraan een eveneens groen-goud-rode wimpel bevestigd. Bovenop 
de staf bevindt zich – afhankelijk van de uitvoering – ofwel een Latijns kruis, ofwel een 
Ethiopisch-orthodox kruis. De kleuren representeren respectievelijk de rijkheid van het land, 
de religieuze vrijheid en vrede, en het bloed van de voorvaderen die zich opofferden voor het 
land.44 In de praktijk wordt het goud echter vaak vervangen voor geel.  

De kleuren groen, goud en rood worden ook wel de ‘panafrikaanse kleuren’ genoemd. 
Het panafrikanisme wordt door de Nigeriaanse Afrikanoloog Omotayo Oloruntoba-Oju 
gedefinieerd als: ‘an intellectual movement conceived by people of African descent (…) that 
consciously and deliberately attempts to create bonds of solidarity based upon a commonality 
of fate imposed by the trans-Atlantic slave trade and its aftermath.’45 Naar Ethiopisch voorbeeld 
hebben veel Afrikaanse staten na hun onafhankelijkheid gekozen voor de panafrikaanse 
kleuren gekozen in hun vlag. Dit omdat het Ethiopische Rijk, los van een korte bezetting door 
het Koninkrijk Italië van 1936 tot 1941, nooit onder controle stond van een koloniale macht. 
Ghana startte deze trend in 1957 na het verkrijgen van onafhankelijkheid van het Groot-
Brittannië.46 
 

       
 
 
 

 
41 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 45. 
42 Edmonds, ‘Dread “I” In-a-Babylon: Ideological Resistance and Cultural Revitalization’, 32. 
43 Edmonds, 31. 
44 Alfred Znamierowski, The World Encyclopedia of Flags (Leicester: Lorenz Books, 1999), 222. 
45 Omotayo Oloruntoba-Oju, ‘Pan Africanism, Myth and History in African and Caribbean Drama’, The Journal of Pan African Studies 

8, nr. 5 (december 2012): 191. 
46 Neil J. Savishinsky, ‘African Dimensions of the Rastafarian Movement’, in Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader, onder 

redactie van Nathaniel S. Murell, William D. Spencer, en Adrian A. McFarlane (Philadelphia: Temple University Press, 1998), 135. 

afb. 1, vlag van Ethiopië  
(1941-1974) 

 

‘’ 

afb. 2, vlag van Jamaica 
‘’ 

afb. 3, vlag van UNIA 

 

‘’ 
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Naast de Ethiopische driekleur wordt de Black Nationalist-vlag van de Universal Negro 
Improvement Association (UNIA) regelmatig gebruikt door rasta’s. De kleuren rood, zwart en 
groen symboliseren African Nationhood en zijn verworden tot een symbool van de Afrikaanse 
diaspora.47 Zowel de vlag als de organisatie werden ontworpen en opgezet door Marcus Garvey 
(1887-1940). Zijn zwart-nationalistische organisatie wekte een hoge mate van interesse voor 
panafrikanisme en Ethiopianisme op Jamaica, waar de rastafari-beweging op 
voortborduurde.48  

Ten slotte wordt de nationale vlag van Jamaica regelmatig gebezigd door leden van de 
rastafari. Deze bestaat uit een geel andreaskruis, die de vlag in vier vlakken verdeelt. Het 
bovenste en onderste vlak zijn groen, terwijl het linker- en rechtervlak zwart zijn. De vlag 
werd officieel ingevoerd op 6 augustus 1962, de dag van de onafhankelijkheid van Jamaica 
van het Verenigd Koninkrijk.49  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Znamierowski, The World Encyclopedia of Flags, 124. 
48 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 7. 
49 Znamierowski, The World Encyclopedia of Flags, 202. 
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3. Casus: Vrijstad Christiania 
 

Binnen de gemeentegrenzen van Kopenhagen bevindt zich de Vrijstad Christiania; een 
kleurrijke uitzondering in de verder zeer gestructureerde Deense hoofdstad. Christiania 
ontstond eind 1971, toen een groep leden van onder meer de hippie- en provobeweging de 
voormalig militaire barakken van de Bådsmandsstrædes Kaserne kraakte en zich hier vestigde. 
Het gebied kreeg de naam Christiania, naar de Kopenhaagse buurt Christianshavn waar het zich 
bevindt. De keuze voor de locatie van het kraken is op zijn minst provocerend te noemen, daar 
Christiania op een steenworp afstand ligt van onder andere Amalienborg (koninklijke 
residentie) en Folketinget (Deense parlement) en de locatie een voormalig bezit van het Deense 
leger betreft.  

Inmiddels telt Christiania ongeveer 950 inwoners, verdeeld over 15 autonome 
districten. Beslissingen aangaande de gehele gemeenschap worden bediscussieerd in 
Fællesmødet (de Gemeenschappelijke Vergadering) op basis van een consensusdemocratie. 
Naast deze algemene vergadering zijn er vergaderingen ten behoeve van de economie, het 
gemeenschappelijk budget, het lokale bedrijfsleven, het bouwwezen en de verkeerswetten.  

Dit hoofdstuk behandelt de ideologie en geschiedenis van Christiania, alsmede de 
relatie tussen de vrijstad en de Deense samenleving en politiek, die in de loop der tijd varieerde 
van ronduit gespannen tot co-existerend. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de 
geschiedenis van de status van hard- en softdrugs en -handel binnen Christiania, daar dit een 
wezenlijk onderdeel van de gemeenschap is. Ten slotte volgt er een korte beschrijving van de 
bevolkingssamenstelling.   
 
§ 3.1: Ideologie 
 

Het is voor de hand liggend dat de hippie-cultuur een grote invloed zou hebben op de 
ontwikkeling van Christiania, daar de vrijstad werd opgericht door aanhangers van de 
subcultuur. Tot op de dag van vandaag wordt het gebied omschreven als ‘hippie-commune’ in 
allerlei toeristische gidsen. Hippie-idealen als anti-burgerlijkheid en anti-materialisme zijn in het 
aanzicht en de structuur van Christiania duidelijk te herkennen. De vrijstad verkeert in een 
spreekwoordelijke staat van open rebellie tegen het (over)gestructureerde Deense 
modelleven, waarbij het gezinsleven en een kantoorbaan bij wijze van spreken de belangrijkste 
waarden zijn. Dit uit zich onder andere in een onconventionele manier van kleden en 
architectuur. Daarnaast bestaat er binnen Christiania geen privaat eigendom van huizen.50  

Het is echter de vraag of andere hippie-idealen als seksuele vrijheid en pacifisme nog 
net zo’n prominente rol in Christiania hebben als dat ze dat in de hippie-tijd hadden. In het 
geval van seksuele vrijheid valt het te beargumenteren dat dit door het intieme(re) karakter 
van seksualiteit minder sterk naar voren komt. Door de criminalisering van de cannabishandel 
en de vijandige houding tegenover de politie is het echter nog maar de vraag of er van pacifisme 
– dat een prominente rol innam in de identiteit van de leden van de subcultuur – überhaupt 
nog sprake is.  

Sinds het ontstaan in de hippie-tijd koestert Christiania haar anti-establishmenthouding. 
In Christiania komt deze houding onmiskenbaar voort uit de hippie-beweging. Het feit dat de 
beweging in onder andere The Hippies and American Values van Timothy Miller steevast wordt 

 
50 Håkan Thörn, Cathrin Wasshede, en Thomas Nilson, ‘introduction: From “social Experiment” to “Urban alternative” — 40 Years of 

research on the Freetown’, in Space for Urban Alternatives - Christiania 1971-2011, onder redactie van Håkan Thörn, Cathrin 
Wasshede, en Thomas Nilson (Möklinta: Gidlunds Förlag, 2011), 26. 
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aangeduid als ‘the Counterculture’ is veelzeggend.51 Overeenkomend met de rastafari-
beweging, staan ook antikapitalistische (en daarbij horende anti-bureaucratische) waarden nog 
altijd hoog in het vaandel. Leden van de gemeenschap beargumenteren zelfs dat het counter-
culturele karakter van Christiania historisch erfgoed is en om die reden bewaard en beschermd 
moet worden. Dit wordt onder andere geuit in de veelgehoorde slogan ‘bevar Christiania’ 
(behoud Christiania), die veel te zien is op kleding en andere Christiania-artikelen.52 
 
§ 3.2: Politiek verzet en acceptatie 

 
Op 26 september 1971, de ‘geboortedag’ van Christiania, was kraken een relatief nieuw 

fenomeen in Denemarken, waar nauwelijks tot geen officieel beleid voor bestond. Naast het 
beleid ontbrak er ook een bestemmingsplan voor het gekraakte gebied, wat -in combinatie met 
angst voor rebellie van sympathisanten van Christiania- ervoor zorgde dat de vrijstad in de 
begindagen niet werd ontruimd. Onder de noemer van een ‘sociaal experiment’ werd het 
kraken in 1973 door de Deense Staat formeel toegestaan. Deze status kwam echter datzelfde 
jaar nog in gevaar toen de Progressieve Partij kans zag om een wetsvoorstel om Christiania vóór 
1976 te sluiten door het parlement heen te loodsen.53 Uiteindelijk bleek dat deze wet nooit 
werd geïmplementeerd. 

De Deense socioloog René Karpantschof stelt dat een viertal oorzaken de basis vormde 
voor het verzet tegen het voortbestaan van Christiania. Allereerst schond de gemeenschap het 
essentiële kapitalistische recht op privé-eigendom; de grond was officieel eigendom van het 
Deense Ministerie van Defensie. Ten tweede ondermijnde de gemeenschap de soevereiniteit 
en jurisprudentie van de Deense Staat, daar er autonomie werd geclaimd. Ten derde paste de 
‘flierefluiterige’ en drugs-consumerende levensstijl van de inwoners niet in het ideaalbeeld van 
de hardwerkende Deense modelburger. Ten slotte vormde de zichtbaarheid van de 
eerdergenoemde locatie van Christiania een probleem.54 Hoewel de gemeenschap door de 
jaren heen in toenemende mate bestaansrecht heeft verworven, mede door de commerciële 
en toeristische functie, gelden bovengenoemde redenen heden ten dage nog steeds als 
belangrijkste argumenten voor criticasters.  

Hevig verzet tegen de sluiting van Christiania zorgde er echter voor dat de uiterste 
sluitingsdatum van het gebied (1976) steeds opnieuw werd uitgesteld en uiteindelijk zelfs 
afgesteld. Een periode van toenemende acceptatie vanuit het Deense volk en harde clashes 
met de politie brak aan in de vrijstad, die voortduurde tot en met 1989. In dat jaar trad 
Christianialoven (de Christiania-wet) in werking en in 1991 volgde Rammeaftelen (de 
Kaderovereenkomst), dat reguleerde dat Christiania nu een officiële legale status genoot.55  

Hoewel het legalisatieproces niet zonder slag of stoot verliep en zich tegen de 
achtergrond clashes tussen politie en pro-Christiania betogers afspeelden, waren de jaren 90 
door Christianialoven qua bestaansrecht een periode van relatieve rust voor de vrijstad.  

 

 
51 Timothy S. Miller, The Hippies and American Values (Tennessee: Tennessee University Press, 2011), XVII. 
52 Thörn, Wasshede, en Nilson, ‘introduction: From “social Experiment” to “Urban alternative” — 40 Years of research on the 

Freetown’, 30. 
53 René Karpantschof, ‘Bargaining and Barricades - the Political Struggle over the Freetown Christiania 1971-2011’, in Space for Urban 

Alternatives - Christiania 1971-2011, onder redactie van Håkan Thörn, Cathrin Wasshede, en Thomas Nilson (Möklinta: Gidlunds 
Förlag, 2011), 44. 
54 Karpantschof, 41. 
55 Karpantschof, 53. 
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§ 1. Lovens formål er at muliggøre 
anvendelse af Christianiaområdet  
i overensstemmelse med det 
landsplandirektiv og den lokalplan, som  
miljøministeren udsteder for området. 

§ 1. Het doel van de wet is om het gebruik 
van de Christiania-omgeving mogelijk te 
maken in overeenstemming met de 
bestemmingsrichtlijn en het lokale plan, dat 
de Minister van Milieu uitgeeft voor de 
omgeving. 

  
Lov om anvendelse af Christianiaområdet. (1989, 7 juni). 

 
De nieuwe, rechtse regering, verkozen daags na de aanslagen op 9/11, maakte echter 

een eind aan deze ontspannen situatie voor Christiania; in juni 2004 trad een wetswijziging van 
Christianialoven in werking. De focus van de wet veranderde van legalisering tot normalisatie 
van het gebied. De focus van de term ‘normalisatie’ lag ten tijde van de inwerkingtreding van 
de wet met name op ‘het normaal kunnen uitvoeren van politie-activiteit in het gebied’. 56 
Slots- og Ejendomsstyrelsen (de Paleis- en Eigendomsdienst) kreeg opdracht om na een 
inventarisatie het normalisatieproces in goede banen te leiden. Zij deden tot tweemaal toe een 
voorstel, dat telkens door de gemeenschap (gedeeltelijk) geweigerd werd. Vooral het verschil 
van inzicht aangaande het privé-eigendom bleek de onderhandelingen te doen stranden.57 
 Afgezien van de sluiting van enkele illegale cafés in Christiania en de ontruiming van een 
jeugdhonk van een aan Christiania gelieerde krakersbeweging volgden er echter geen harde 
repercussies van de Deense Staat op het afwijzen van het voorstel. Toch werden deze 
incidenten aanleiding voor een reeks demonstraties in 2007, waarin geweld niet geschuwd 
werd, noch door de politie, noch door de betogers.  
 Deze ongeregeldheden stonden verdere onderhandelingen echter niet in de weg, en in 
2011, 40 jaar na de oprichting van de Vrijstad Christiania, kwa 
m het tot een historische overeenkomst tussen Christiania en de Staat; de bewoners kochten 
gezamenlijk een deel van de grond, en droegen dit over aan Fonden Fristaden Christiania.58 
Zodoende werd het ‘ideologische probleem’ van privébezit omzeild en werd de onzekerheid 
over de toekomst van de vrijstad gereduceerd. De Italiaanse politicologen Alessandro Coppola 
en Alberto Vanolo stellen in hun artikel over politieke transformaties in Christiania echter dat 
hoewel de toekomst van de vrijstad door deze overeenkomst gewaarborgd wordt, het 
bepaalde zaken van de gemeenschap reguleert die voorheen in het domein van de autonome 
gemeenschap lagen, en daarmee de autonomie van de vrijstad is ingeperkt.59 
 Als gevolg van deze ‘duurzame oplossing’ is de voorlopig laatste ontwikkeling in de 
status van Christiania het opheffen van Christianialoven in 2013. Dit betekent dat Christiania 
voor het eerst sinds 1989 niet meer onderhevig is aan een speciale wet, en daarmee in 
Christiania dezelfde wet geldt als in de rest van Denemarken.60 
 
 
 

 
56 Håkan Thörn, ‘Governing Freedom — Debating Christiania in the Danish Parlia- ment’, in Space for Urban Alternatives - Christiania 

1971-2011, onder redactie van Håkan Thörn, Cathrin Wasshede, en Thomas Nilson (Möklinta: Gidlunds Förlag, 2011), 73. 
57 Karpantschof, ‘Bargaining and Barricades - the Political Struggle over the Freetown Christiania 1971-2011’, 63. 
58 Alessandro Coppola en Alberto Vanolo, ‘Normalising autonomous spaces: Ongoing transformations in Christiania, Copenhagen’, 

Urban Studies 52, nr. 6 (2015): 1153. 
59 Coppola en Vanolo, 1152. 
60 Stephanie Gullestrup Rode, ‘Christianiaområdets historie’, https://www.bygst.dk/viden-om/christiania/christianiaomraadets-

historie/, 21 december 2017. 
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§ 3.3: Drugshandel en -gebruik 
 

Onderdeel van de hippe cultuur die de basis vormde voor Christiania, was het gebruik 
van verdovende middelen. De goede verstandhouding tussen de inwoners en drugs is, net als 
in de hippie-tijd, niet te missen. Tegenwoordig geldt er een streng verbod op harddrugs in 
Christiania, maar dat neemt niet weg dat deze in het verleden ook in Christiania geliefd waren. 
Onder bepaalde takken van aanhangers van de hippie-cultuur, waren – naast de ‘gebruikelijke’ 
wiet en hasj – psychedelica als LSD en amfetamine als speed en methamfetamine populair. 
Daarnaast werd heroïne gebruikt door sommige aanhangers, zij het in mindere mate.61 John 
Robert Howard beschrijft treffend hoe LSD aansluit op de ideologie van de hippies; 
‘(1) LSD introduces the user to levels of reality which are ordinarily not perceived. (…)  
(2) LSD develops a certain sense of fusion with all living things.’62 Daarnaast wijst hij marihuana 
aan als veroorzaker van een euforisch gevoel, en belangrijker nog, het roken ervan brengt een 
gevoel van verbondenheid teweeg en heeft als effect dat de gebruiker zich geïncludeerd voelt 
binnen de gemeenschap.63  

De liberale ideologie van Christiania had voor een zekere groep inwoners in eerste 
instantie ook betrekking op drugsgebruik. Een bewoner stelde het in 1973 als volgt; ‘In the 
Freetown everybody can do as they please as long as they do not cause problems to others: get 
completely wasted or take acid five days in a row.’64 Dit standpunt werd echter niet door de 
gehele gemeenschap gedeeld; al in de eerste Fællesmødet werd het probleem aangekaart, en 
verzette de gemeenschap zich tegen grootschalige drugshandel en werd er een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs, met als insteek dat slechts de laatstgenoemde 
getolereerd zou worden. Het verzet van groepen Christiania-bewoners tegen 
harddrugsgebruikers en -dealers, mede gevoed door de strijd tegen het imago van Christiania 
als ‘drugshol’ en een heroïne-epidemie die aan een tiental mensen het leven kostte, ging pas 
in 1979 over tot actie met een veertigdaagse ‘junkblokkade’ waarbij zowel harddrugsdealers 
als -gebruikers permanent geweerd werden.65  
 Waar het gebruik en kleinschalige verkoop van softdrugs – met name hasj – door het 
overgrote merendeel van de gemeenschap werd toegestaan en het eerstgenoemde zelfs in 
zekere mate werd toegejuicht, pasten de grote opbrengsten van de hasjhandel voor dealers 
volgens velen niet binnen de ideologie van Christiania.66 Campagnes tegen het uitbannen van 
harddrugs gingen meermaals hand in hand met campagnes voor de legalisatie van hasj. Nog 
steeds is een soepeler beleid ten aanzien van cannabis één van de belangrijkste speerpunten 
binnen de ideologie van de vrijstad.  

In de jaren 80 vond er een verwoede strijd tussen verschillende motorbendes plaats, 
met als inzet het monopolie op de lucratieve hasjmarkt in Christiania, wat na de uitzetting van 
de bendes en andere ‘buitenstedelijke’ dealers in 1987 resulteerde in een verbod op onder 
andere bendetekens, geweld, kogelvrije vesten en wapens.67 In 2004 werd de markt in het 
kader van de normalisatie volledig gesloten, waarmee de softdrugshandel tijdelijk uit 

 
61 John Robert Howard, ‘The Flowering of the Hippie Movement’, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 
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64 Per Mollerup en Keld Løvetand, Fristaden Christianias Udvikling, vol. 2 (Kopenhagen: Støt Christiania, 1976), 5. 
65 Thomas Nilson, “‘Weeds and deeds’ — Images and counter images of Christiania and drugs”, in Space for Urban Alternatives - 
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66 Mollerup en Løvetand, Fristaden Christianias Udvikling, 2:3. 
67 Nilson, ‘“Weeds and deeds” — Images and counter images of Christiania and drugs’, 211. 
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Christiania werd geweerd. Nadat er gewelddadige conflicten tussen rivaliserende bendes 
uitbraken om een plek binnen de markt te bemachtigen in andere delen van Kopenhagen, werd 
besloten de handel vanaf 2011 weer oogluikend toe te staan.   

Nog steeds vormt de hasj- en wiethandel een grote bron van inkomsten voor de 
gemeenschap. Volgens de officiële tour die Christiania aanbiedt, komt deze opbrengst voor een 
substantieel deel ten goede aan de gemeenschap, daar men als dealer verplicht is binnen de 
stadsmuren te wonen, en de opbrengst (gedeeltelijk) in de ontwikkeling van het gebied moet 
worden gestoken.  Door de afwezigheid van privaat-eigendom van huizen, mag er geen 
afkoopsom worden gevraagd bij een eventueel vertrek uit de woning, en komt de 
waardevermeerdering van het huis ten deel aan de gemeenschap.68  

Dealers kunnen van de markt uitgesloten worden door de gemeenschap, wanneer zij 
regels overtreden als het verkopen van harddrugs of de verkoop aan minderjarigen.69 
Opvallend is dat Denemarken geen (softdrugs-)gedoogbeleid kent, zoals in Nederland het geval 
is. Het criminele karakter van de handel is dan ook onmiskenbaar; op elke hoek van Pusher 
Street en alle ingangen van Christiania staan spotters, die de handelaren inlichten mocht er 
politie aankomen; het is daarnaast streng verboden om foto’s van de stalletjes, handelswaar 
en/of dealers te maken en bovendien zijn de verkoopkraampjes zodanig opgezet dat ze in één 
beweging opgeklapt kunnen worden zonder de handelswaar te verliezen bij een eventuele 
politie-inval. Hiervoor worden zelfs bakfietsen ingezet, zodat de dealers letterlijk kunnen 
wegfietsen voor de autoriteiten.  
 
§ 3.4: Bevolkingssamenstelling 
 

In de loop der jaren heeft Christiania een gemêleerde bevolkingssamenstelling 
ontwikkeld. Inwoners zelf typeren het gebied als een vrijhaven voor individuen die niet direct 
passen in het sociale zekerheidsstelsel.70 De bevolkingssamenstelling is grofweg onder te 
verdelen in een aantal groepen; de genoemde hippies vormen vandaag de dag vooral de harde 
kern van de gemeenschap, en zijn het meest betrokken bij de lokale politiek van de vrijstad.71 
Daarnaast maken dealers een behoorlijk deel uit van de ongeveer 950-koppige bevolking. 
Bovendien wonen er zo’n 200 kinderen in Christiania.72 Naast deze groep vaste inwoners kent 
Christiania een groep ‘niet-permanente bewoners. Met de komst van een skatepark heeft de 
gemeenschap een nieuwe groep vaste bezoekers aangetrokken; skaters. Ook dak- en 
thuislozen maken een deel van deze groep uit, waarmee de diversiteit binnen de gemeenschap 
aanzienlijk vergroot wordt. Ten slotte kunnen ook toeristen hierbinnen gerekend worden, daar 
zij alom aanwezig zijn.  
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4. Rastafari-symboliek in Christiania 

 
Tijdens een zestal bezoeken aan Christiania in de zomer van 2019 heb ik een 

inventarisatie gemaakt van symbolen die mogelijkerwijs te linken zijn aan de cultuur van de 
rastafari. Naast het ‘spotten’ van symbolen door simpelweg rond te lopen door het gebied, heb 
ik me laten informeren door Kopenhaagse locals, van zowel binnen als buiten de gemeenschap 
en de in Christiania aangeboden officiële tour. Daar de sfeer op Pusher Street niet bepaald 
uitnodigt om uitgebreid onderzoek te verrichten, mede doordat er een streng verbod geldt op 
het maken van foto’s en de dealers druk zijn met het verkopen van hun waar, bestaan de 
verzamelde data van Pusher Street voornamelijk uit persoonlijke observaties. De inventarisatie 
bestaat uit de volgende symbolen: 

a) reggaemuziek 
b) muurschilderingen met rastafari-elementen 
c) dreadlocks 
d) vlaggen van Ethiopië (1941-1974), Jamaica en Ghana 
e) merchandise 

 
§ 4.1: reggaemuziek 
 
 In Denemarken geldt Christiania als hotspot voor dub- en reggaemuziek. Aan de grote 
hoeveelheid affiches van feesten met muziek uit deze genres, valt af te lezen dat er veel 
activiteit is op dit gebied. Alleen al in de maand augustus (2019) telde twaalf affiches van 
reggae-concerten (en/of daaraan verwante subgenres). Daarnaast is er in de openbare ruimte 
constant muziek te horen, waaronder reggae. Dit klinkt vanuit speaker-installaties in Pusher 
Street, maar ook vanuit de instrumenten van straatmuzikanten. In de laatstgenoemde 
categorie stuitte ik op een gitarist die zelfs uitsluitend reggae speelde, waarbij zijn gitaar 
versierd was met een sticker van Haile Selassie I.  
 Uit het genre reggae werden onder andere de nummers “54-46 Was My Number” 
(Toots & The Maytals – In the Dark), “Legalize It” (Peter Tosh – Legalize It), “Under Me Sensi” 
(Barrington Levy – Here I Come), “Concrete Jungle” (Catch a Fire), “Exodus” en “Jamming” 
(Exodus, allen Bob Marley and the Wailers) ten gehore gebracht. 

Hoewel de inventarisatie van de gehoorde muziek in Christiania natuurlijk een 
momentopname is, valt er wel degelijk een patroon te herkennen in de bezongen onderwerpen 
van de verschillende nummers. De drie meest terugkerende thema’s in de muziek zijn 
legalisatie van cannabis, (afkeer tegen) de politie en verzet tegen de gevestigde orde. Naast 
reggaemuziek worden deze thema’s ook door middel van andere muziekgenres zoals hiphop 
en rap gecommuniceerd. Het is niet verwonderlijk dat deze thema’s goed aanslaan binnen de 
gemeenschap, aangezien deze sinds jaar en dag strijdt voor de legalisatie van cannabis73 en 
door de illegaliteit van de cannabisverkoop de verstandhouding met de politie ronduit slecht 
is. Bovendien geldt Christiania als hippie-leefgemeenschap als belichaming van het verzet tegen 
de gevestigde orde en burgerlijkheid.   

Net als in de beweging zélf, worden in de reggaemuziek politieke en religieuze thema’s 
vaak verweven. Met name in de genoemde nummers van het album Exodus van Bob Marley 
and the Wailers is er duidelijk een religieuze ondertoon te horen: 

 
73 Espen Slavensky en Frederik A. Vorden, ‘Nødråb fra Christiania: Legaliser hash, eller volden eskalerer’, Lorry, 24 januari 2017, 
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(…) 
 
No bullet can stop us now,  
we neither beg nor we won't bow; 
Neither can be bought nor sold 
We all defend the right;  
Jah - Jah children must unite: 
Your life is worth much more than gold 
 
(…) 
 
Yeh! Holy Mount Zion 
Holy Mount Zion: 
Jah seated in Mount Zion 
And rules all creation 
 

(…) 
 
Open your eyes and look within: 
Are you satisfied with the life you're living? 
We know where we're going; 
We know where we're from 
We're leaving Babylon, y'all! 
We're going to our Father's land 
 
(…) 
 
Jah come to break downpression 
Rule equality 
Wipe away transgression 
Set the captives free 

“Jamming” (Marley, 1977) “Exodus” (Marley, 1977) 
 
Daar de politieke en religieuze thema’s in de reggae vaak door elkaar lopen en elkaar 

aanvullen, is de splitsing tussen de meer religieus georiënteerde en meer politiek georiënteerde 
rastafari die de wereldwijde populariteit van reggae in de jaren 70 teweegbracht des te 
ironischer; waar traditionele rasta’s de verspreiding van de muziek zagen als commercialisatie 
en secularisatie van de beweging, hoopte de meer politiek ingestelde rasta’s de populariteit te 
kunnen gebruiken voor het bereiken van hun politieke doelen.74 Daarmee ontstond tevens een 
scheiding tussen de traditionelere en religieuzer ingestelde ‘roots reggae’ en de ‘internationale 
reggae’. Slechts laatstgenoemde was te horen tijdens de bezoeken aan Christiania, wat duidt 
op het aanhaken van Christiania bij de meer politiek georiënteerde rasta’s. 
 Het ‘gebruik’ van reggaemuziek door Christiania is te vergelijken met dat van de 
punkbeweging van begin jaren 80. Deze identificeerde zich met verschillende thema’s als 
rebellie en sociale vervreemding, waarbij bepaalde elementen werden overgenomen in de 
kledingstijl en het taalgebruik.75 Het bleef echter slechts bij de identificatie met thema’s uit de 
muziek; religieuze aspecten uit de rastafari-cultuur werden niet overgenomen. In het geval van 
de nummers “Jamming” en “Exodus” kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
worden gesteld dat het niet de religieuze, maar de politieke thema’s van de muziek zijn die 
aanslaan in Christiania. 
 
§ 4.2:  Muurschilderingen met rastafari-elementen 
 
 In een drietal gevallen zijn er rastafari-elementen op muurschilderingen in Christiania 
te herkennen. Allereerst moet opgemerkt worden dat de streetart-cultuur in Christiania 
levendig is; op elk denkbare plek staan (graffiti-)tags van zogenaamde painters, en zowel de 
binnen- als buitenmuren van de vrijstad vormen een schilderdoek waarop legaal met graffiti 
portretten van Deense helden en andere kunstwerken worden gespoten. Inherent aan de 
grafftiti- en streetart-cultuur is de tijdelijke aard; plekken om het werk op te zetten zijn schaars 
en worden dan ook vaak overgespoten om opnieuw te kunnen gebruiken. 

 
74 King, ‘International reggae, democratic socialism, and the secularization of the Rastafarian movement, 1972–1980’, 40. 
75 King, 52. 
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Van de vele tientallen muurschilderingen bevatten slechts enkele rastafari-symboliek. 
Eén van deze muurschilderingen (afb. 4) in een ‘buitenwijk’ van Christiania verbeeldt mijn 
inziens de diversiteit van de bevolking van Christiania; zo zijn dealers en muzikanten afgebeeld, 
die een aanzienlijk deel van de bevolking behelzen. De rastafari-kleuren zijn terug te vinden in 
de zogenaamde tam. Met het gegeven dat de rastafari-cultuur in deze schildering geïncludeerd 
wordt, laat zien dat er, volgens de interpretatie van de schilder, binnen de muren van 
Christiania ruimte is voor rastafari-denkbeelden. Echter laat de diversiteit van de afgebeelde 
personen ook zien dat er een variëteit van overtuigingen leeft binnen de gemeenschap, 
waarvan de rasta-ideologie er één van is.   
 

                 
 
  
 

Daarnaast bevindt zich op een kruising van Pusher Street een afbeelding (afb. 5), 
geschilderd op houten panelen aan de achterzijde van een café. De tekst verwijst naar Pusher 
Street, als ware het een hasj-paradijs. In dit geval is aan de bovenzijde een badge bevestigd van 
de Conquering Lion of the Tribe of Judah. De Leeuw van Judah is een verwijzing naar Haile 
Selassie I.76 Nadat het bestuur van Selassie over Ethiopië in 1974 ten einde kwam, werd de 
Leeuw van de nationale vlag verwijderd. Adrian McFarlane stelt dat de leeuw voor rasta’s 
kracht, waardigheid, natuurlijke schoonheid, onverschrokkenheid en integriteit door 
zelfbewustzijn symboliseert.77 De term ‘Zion Train’ verwijst naar het gelijknamige nummer van 
Bob Marley & the Wailers, dat na de dood van Marley in 1991 werd uitgebracht. De tekst van 
het nummer gaat over een uittocht vanuit Babylon naar het beloofde land. In combinatie met 
de badge is het duidelijk dat met Zion in dit geval Ethiopië bedoeld wordt. Boven de badge 
bevindt zich een vlag van Ghana. Deze zal ik in § 4.4 proberen te duiden. 

Het feit dat deze muurschildering inclusief de badge zich bevindt aan Pusher Street zegt 
veel over de functie ervan. Het symbool kan gelinkt worden aan Selassie en daarmee indirect 
aan zijn goddelijke status binnen de rastafari, en heeft zodoende een vrij expliciete religieuze 
lading, maar door de locatie ervan – bij de ‘toegangspoort’ tot het hasj-paradijs waar Christiania 
bekend om staat – wordt het slechts gelinkt aan het roken van marihuana. Zodoende wordt 
geen aandacht besteed aan de grondslag die onder het gebruik ligt en worden rituelen en 
gebruiken die verbonden zijn met het gebruik genegeerd. Bovendien lijkt het te impliceren dat 
het marihuanagebruik het enige is dat aanspreekt in de cultuur. Met andere woorden;  de 
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gehele rastafari-cultuur wordt gereduceerd tot de enkele praktijk van marihuanagebruik. Het 
imago van de rastafari als beweging met praktijken die uitsluitend ontstaan zijn tijdens het 
overvloedig roken van marihuana, of van de rasta die hun geloof aangrijpen als excuus om te 
kunnen roken, is júist het imago waarvan de rastafari-gemeenschap vanaf wil.78  
 
§ 4.3: Dreadlocks 
 

Binnen de muren van Christiania bevindt zich een opvallend hoog percentage mensen 
dat dreadlocks draagt. Aan de dreads alleen valt echter niet af te lezen of de persoon die ze 
draagt zich verbonden voelt aan de rastafari; ook in diverse subculturen als de gothic-, 
psytrance- en punkcultuur is het dragen van dreads niet ongewoon. In combinatie met andere 
uiterlijke kenmerken valt echter vaak te herleiden of het dragen van de locks al dan niet met 
het rastafari-gedachtengoed is verbonden. Ten eerste is de huidskleur van de drager een factor; 
het dragen van dreads voor personen met een donkere huidskleur heeft in de regel hele andere 
implicaties dan voor personen met een lichte huidskleur. Binnen de eerstgenoemde groep 
vallen de eerder genoemde Designer Dreads af. Deze groep associeert zich door middel van 
hun haar- en/of kledingstijl met de rastafari-cultuur, maar hebben geen intensieve toewijding 
aan de leerstellingen van de rastafari79; er worden slechts selectief cultuuraspecten 
overgenomen (met name het roken van marihuana en de voorkeur voor reggaemuziek vallen 
hieronder). Logischerwijs onderschrijven zij niet de religieuze aspecten die het dragen van 
dreadlocks in zich hebben.   

Het dragen van dreadlocks voor mensen met een lichte huidskleur is met name in de 
Verenigde Staten een controversieel onderwerp. In deze discussie wordt vaak de term cultural 
appropriation gebezigd. Maisha Z. Johnson definieert de term als volgt: “particular power 
dynamic in which members of a dominant culture take elements from a culture of people who 
have been systematically oppressed by the dominant group”.80 Over het bestaan van een 
verleden van onderdrukking door koloniale grootmachten van de Caraïben – en daarmee ook 
de rastafari – bestaat geen discussie. Echter is het onwaarschijnlijk dat het dragen van 
dreadlocks in elk individueel geval overgenomen is uit de rastafari-cultuur. In combinatie met 
bepaalde kledingstijlen – dat tevens het tweede uiterlijke kenmerk van belang is – valt geregeld 
af te lezen uit welke subcultuur de dreads zijn overgenomen. In het geval dat de dreads zijn 
overgenomen uit de rastafari-cultuur, is regelmatig een combinatie van dreadlocks en rasta-
elementen op de kleding te zien; zo ook bij een aantal gevallen in Christiania. Het permanente 
karakter van dreads geeft aan dat het dragen ervan een overwogen keuze is; bij kleding met 
rasta-elementen kunnen de dragers er op een dag voor kiezen het niet aan te trekken, maar 
dreadlocks zijn niet zomaar uitkambaar. De optelsom van het dragen van rasta-symbolen op de 
kleding en de permanentie van dreadlocks impliceert dat er een bewuste link met de rastafari-
cultuur is gemaakt, en er in ieder geval een bepaalde kennis van de cultuur bestaat. 
 Dit is echter niet genoeg om aan te nemen dat de drager zich ook daadwerkelijk met 
het bredere gedachtengoed van de rastafari identificeert, mede doordat de betekenis van het 
symbool – anders dan bij ‘vaste’ symbolen als vlaggen, muurschilderingen of stickers – 
afhankelijk is van de interpretatie van de drager. Daarnaast vallen bepaalde inherente 

 
78 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 51. 
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betekenissen weg wanneer de drager geen Afrikaanse roots en/of donkere huidskleur heeft; 
het vieren van de ‘blackness’ van de drager  of het trots zijn op de Afrikaanse afkomst is niet 
mogelijk wanneer de desbetreffende persoon deze kenmerken niet bezit, terwijl dit aspect 
binnen de rastafari een belangrijke rol speelt.81 In het geval dat de drager een lichte huidskleur 
heeft, is het meer voor de hand liggend dat de ondermijnende (politieke) connotaties van het 
hebben van dreadlocks worden omarmd, zoals oppositie tegen imperialisme, anti-kapitalisme 
en als ‘stijl voor de gemarginaliseerde bevolking’.82 Een verweer tegen dit standpunt klinkt 
echter door in een gevleugelde uitspraak van menig witte leden van de rastafari, met name in 
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk; ‘Rasta and blackness is not a matter of the 
skin, but a function of the heart.’83 
 

§ 4.4:  Vlaggen van Ethiopië, Jamaica en Ghana 
 
 Er wordt veelvuldig gevlagd in Christiania. Waar Kopenhagen geen eigen vlag kent, 
wordt in Christiania elke mogelijkheid om haar eigen vlag weer te geven aangegrepen. Deze 
vlag bestaat uit een rood vlak, met daarop, horizontaal verdeeld, drie gele stippen. De vlaggen 
die gelinkt kunnen worden aan de rastafari en/of Afrika, worden echter op een andere manier 
gebruikt dan de Christiania-vlag, die symbool staat voor de Christiania-gemeenschap. Bij de 
stalletjes van de hasj-dealers op Pusher Street fungeren de in de titel genoemde vlaggen als 
uniek uithangbord in een markt met veel aanbod.  

Op Pusher Street wapperden tijdens mijn bezoeken twee Afrikaanse en één Caraïbische 
vlag; de Ghanese, Jamaicaanse en de Ethiopische. De Ghanese vlag kan een link zijn naar het 
afkeuren van het kolonialisme en de daarbij horende onderdrukkende systemen. Ghana was in 
1957 namelijk het eerste land dat zich ontdeed van de koloniale heerser en na de 
onafhankelijkheid een panafrikaanse vlag aannam. Het is in het geval van de Jamaicaanse en 
Ghanese vlag wellicht wat voorbarig om aan te nemen dat deze uitsluitend verwijzen naar de 
rastafari, daar zij bijvoorbeeld ook symbool kunnen staan voor Afrikaanse en Caraïbische 
cultuur. In het geval van de voormalig Ethiopische vlag valt dit wel degelijk te stellen. Deze werd 
uitsluitend gevoerd in de periode dat Haile Selassie I aan het hoofd van de staat stond en bevat 
de Leeuw van Judah, die verwijst naar de persoon van Selassie. Echter is de functie van de 
vlaggen in dezen dusdanig veranderd, dat de religieuze link vervalt; de commerciële functie 
heeft de overhand genomen. De link tussen de rastafari en de te verkopen handelswaar is 
duidelijk, en door deze link door middel van een vlag te accentueren, probeert de dealer zijn 
potentiële klanten te overtuigen om de marihuana bij zijn stal te kopen. Ook de vlaggen van 
Jamaica en Ghana functioneren op eenzelfde manier; respectievelijk bij een marihuanastal en 
een kraam met benodigdheden voor het roken van een joint. Dit verschijnsel valt te 
classificeren als commodificatie van religie, dat door Alexander Ornella als volgt gedefinieerd 
wordt: ‘commodification of religion refers to religious symbols becoming commodities, objects 
of consumption readily available in the “supermarket of religion,” in economic life, and the 
media landscape.’84 Daar in dit specifieke geval niet direct een religieus product wordt, maar 
de vlag gebruikt wordt bij het verkopen van producten, is dit geen ‘klassiek geval’ van 

 
81 Edmonds, ‘Dread “I” In-a-Babylon: Ideological Resistance and Cultural Revitalization’, 32. 
82 Prior, ‘What’s Wrong with Cultural Appropriation? A Philosophical Investigation’, 57. 
83 Michael Loadenthal, ‘Jah People: the cultural hybridity of white Rastafarians’, Journal of culture, politics and innovation 1 (2014): 
14. 
84 Alexander D. Ornella, ‘Commodification of Religion’, in Encyclopedia of Sciences and Religions, onder redactie van A.L.C. Runehov 
en L. Oviedo (Dordrecht: Springer, 2013). 
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commodificatie van religie. Echter valt de beeldspraak van de ‘supermarkt van religie’ door te 
trekken; in een supermarkt zijn ook reclames aanwezig om producten aan te prijzen. 

Commercie en religie is een discutabele combinatie; zo is het bijvoorbeeld twijfelachtig 
of het ethisch verantwoord is om geld te vragen voor het zielenheil van iemand anders. 
Toegegeven; het genoemde voorbeeld is een stuk extremer dan het in Christiania aanwezige 
geval. Desalniettemin verliest de religieuze connotatie van de vlag door de commercialisering 
haar authenticiteit, waarmee hij vervalt. 

 
§ 4.5:  Merchandise 
 

Naast het gebruik van rastafari-symboliek als uithangbord om de aandacht van een 
potentiële koper te trekken, wordt de beweging in bepaalde contexten vercommercialiseerd 
tot een toeristisch product. De combinatie van reggae en rastafari wordt bijvoorbeeld door de 
Jamaica Tourist Board actief ingezet om toeristen naar het eiland te lokken.85 Verkopers van 
toeristische waar spelen hier handig op in, waarbij afbeeldingen van Haile Selassie I, the Lion of 
Judah en Bob Marley op alle mogelijke manieren worden ingezet. Zo ook in Christiania, waar 
zich een tweetal kramen bevindt die allerlei soorten toeristische prullaria verkoopt. Met name 
voor benodigdheden en tools voor het rollen en/of roken van een joint, zoals vloeitjes, filters, 
grinders en (hasj-)pijpjes worden rastafari-symbolen ingezet. Ook hier wordt de link tussen 
marihuana en rastafari benadrukt en wellicht zelfs aangezet.  

Strikt genomen is dit een onjuiste associatie met de rastafari; het ritueel roken van 
marihuana binnen de beweging gebeurt met een zogenaamde chalice86, een lange waterpijp 
die vaak vervaardigd is van hout en kokosnootbast. Daarnaast worden in niet-religieuze setting 
joints gerookt, maar dit gebeurt in een ‘losse vloei’. Dit wil zeggen dat enkel een vloeitje wordt 
gebruikt, en hier geen filter aan te pas komt. De wiet wordt bovendien in de hand verkruimeld, 
zonder hulp van een grinder.87 Naast deze onjuiste toedichting van artikelen aan de rastafari, 
is de associatie tussen hasj en de rastafari op zijn minst opmerkelijk. Hoewel er in Christiania 
wel wiet wordt verkocht en gebruikt, staat de markt voornamelijk bekend om zijn hasj. 
Andersom geldt dit voor de rastafari-beweging; daar hasj een cannabisproduct is en dús 
natuurlijk, mag het volgens het ital-dieet genuttigd worden. Echter heeft wiet in grote mate de 
voorkeur, aangezien dit een onbewerkt product betreft.88  
 Bij de rastafari-merchandise in Christiania kan duidelijk gesproken worden van 
commodificatie van religie. Doordat de rastafari-symboliek verworden is tot een product, wordt 
er getracht een religieuze waarde toe te dichten aan het consumentenproduct. Dat het roken 
van marihuana door de rastafari zélf als een religieus sacrament wordt gezien89, en daarmee 
niet geschikt is om losbandig mee om te gaan en te gebruiken als commercieel product om 
mogelijk mensen aan te trekken die zich niet verbonden voelen met de rastafari-leringen, wordt 
hierbij niet meegewogen.  
 

 

 
85 Chang Lee, ‘Music in the Caribbean Islands: Role of Reggae Music and Touristic Culture in Jamaica’, ASEAN Journal on Hospitality 

and Tourism 7, nr. 1 (2008): 132. 
86 Edmonds, Rastafari: A Very Short Introduction, 49. 
87 Stephen J. Sifaneck en et al., ‘Blunts and Blowtjes: Cannabis Use Practices in Two Cultural Settings and Their Implications for 
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89 Edmonds, ‘Dread “I” In-a-Babylon: Ideological Resistance and Cultural Revitalization’, 33. 
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5. Conclusie  
 

De rastafari-symboliek in Christiania vervullen de rol van identity markers. De symbolen, 
die uiteraard een betekenis in zich dragen, helpen om de ideologie van Christiania uit te dragen. 
De symboliek werkt als instrument om de zelfidentificatie van Christiania te bepalen; het wordt 
middels het selectief overnemen van de symboliek immers duidelijk achter welke standpunten 
en/of houdingen de gemeenschap wél staat, en achter welke standpunten van de rastafari zij 
níet staan. Dit geldt zowel voor het overdragen van de ideologie naar de buitenwereld toe, als 
de vorming van ideologie binnen Christiania. Dit past binnen de interpretieve aanpak van 
symbolische antropologie zoals Clifford Geertz deze voorstelde. 

Bovendien hebben de rastafari-symbolen in Christiania een andere betekenis dan in de 
originele, religieuze setting. Naast hun rol als identity markers, vervullen de symbolen 
hoofdzakelijk twee andere functies: het uitdragen van ideologische standpunten en het 
toevoegen van commerciële waarde aan producten.  

Voor eerstgenoemde is de aard van de symbolen in de originele setting van belang; vaak 
hebben de symbolen naast een religieuze lading, ook een politieke en/of ideologische waarde. 
De symbolen worden bij het gebruik in Christiania geseculariseerd, waarmee de religieuze 
waarde terzijde wordt geschoven en enkel gebruikt worden om met name de overeenkomende 
politieke zienswijzen en anti-establishmenthouding te communiceren. Inwoners van Christiania 
identificeren zich daarmee enkel met niet-religieuze rasta-elementen. Hierbij valt te 
concluderen dat in grote mate waardering voor bepaalde waarden uit de rastafari-cultuur 
wordt getoond (men is het hier immers zo mee eens dat de symbolen van die waarden over 
worden genomen), maar voor de harmonie van het geheel waarin deze symbolen binnen de 
rastafari-cultuur functioneren is geen oog.  

Ten slotte worden ten behoeve van de commercie in Christiania selectief symbolen en 
praktijken uit de rastafari-cultuur gehaald. Er wordt hiermee een bepaalde rasta-religieuze 
waarde gegeven aan (marihuana-)producten, terwijl dit in een seculiere setting verkocht en/of 
genuttigd wordt. In dit geval is het echter maar de vraag of er waardering bestaat voor de 
rastafari-leringen, of dat de symbolen enkel worden ingezet ter bevordering van de verkoop 
van de producten. Aanleiding voor deze twijfel is het negeren van het rasta-standpunt dat het 
roken van marihuana een religieus sacrament is, en daarmee niet geschikt om recreationeel te 
gebruiken.  
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