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BIGGER THAN LIFE
De wederopstanding van Umar Bin Hassan

Plan voor een film van Daniel Krikke

Een emotie kan soms zo groot en intens zijn, dat als je het zo nu en dan niet uitzet, 
je er aan kapot kan gaan. Artiesten als Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy 
Winehouse, John Coltrane, Kurt Cobain en Nina Simone konden deze emoties niet 
uitzetten en gingen er aan kapot. 

Umar Bin Hassan zou ook goed passen in dit rijtje artiesten. 
Umar wordt met The Last Poets gezien als de founding fathers van de hiphop. Zijn 
muzikale boodschap was ‘bigger than life’ en maakte The Last Poets wereldberoemd. 
‘Niggers are scared of Revolution’ werd een klassieker. Ze werden het geluid van de 
zwarte strijd in Amerika en Zuid-Afrika. Muziek met een boodschap. The Temptations 
versus The Black Panthers.  
Sexy Afro-Amerikanen met swingende muziek, muziek met een boodschap. Rebellen. 
Op het hoogtepunt van zijn roem in de jaren tachtig verdween Umar van het podium. 
Verslaafd aan crack en seks trok hij van het ene getto naar de andere. Men dacht dat 
hij dood was. Zijn rechten werden verkocht, de groep ging uiteen en zijn familie was de 
wanhoop nabij.

Maar in tegenstelling tot zijn muzikale collega’s stierf Umar niet. Na 30 jaar op straat 
geleefd te hebben stond hij op uit de vergetelheid en overwon zijn verslaving. Umar 
woont nu in Baltimore en probeert een goede vader en grootvader te zijn. Maar The 
Last Poets trekken aan zijn ziel: de woorden zijn gebleven, de muziek is gebleven, de 
pijn is gebleven en in Baltimore woedt de zwarte strijd heviger dan ooit tevoren. De 
film BIGGER THAN LIFE vertelt het verhaal van een man die op een scharnierpunt 
in zijn leven is beland. Aan de ene kant overziet hij zijn verleden als wereldster en 
zijn ondergang in verslaving – dat hij –in tegenstelling tot Jim Morrison, Jimi Hendrix 
en Amy Winehouse – kan navertellen en aan de andere kant treedt hij zijn nieuwe 
leven tegemoet als familieman en uit de vergetelheid geraakte legende met een 
onvolbrachte missie. Kan Umar zich nu wel staande houden? 



“ WE SEEK AN ANSWER AND BECOME THE QUESTION.

AFRAID WE MIGHT DIE BEFORE WE LIVE.

BLESSED WITH LIFE BUT THEN AFRAID TO GIVE.

WE WANT TO BE AMOROUS, GLAMOROUS  

AND LARGER THAN LIFE.

OUR CHEAP ILLUSIONS BECOME HIGH PRICED STRIFE.

LOSING OURSELVES IN TIMES OF DESPAIR.

BECOMING SELF DEFEATISTS OF UNUSUAL FLAIR.

WE RUSH TOWARD THE BEGINNING THAT MIGHT BE THE END.

WE SIT IN THE DARKNESS AND TRY TO PRETEND. ”

- UMAR BIN HASSAN, ‘PERSONAL THINGS‘



DE FILM

Dit is een verhaal over hoe het streven naar het hoogst haalbare in kunst samen kan 
gaan met zelfdestructie. Over een artiest die muziek maakte over de zelfdestructie van 
zwarten in Amerika, een oproep deed voor verbetering, daar beroemd mee werd, maar 
tegelijk zijn eigen moralen niet kon naleven en ten onder ging aan zijn eigen pijn; pijn 
die voortkwam uit armoede, racisme, geweld en de verstoorde relatie met zijn vader. 

Hoe ontstaat zo’n spiraal van zelfdestructie en hoe kan het dat Umar heeft overleefd 
waar anderen ten onder gingen? Wat was het, dat al die jaren achter de verslavingen 
sluimerde dat hem in leven hield? Was het zijn muziek? Zijn dochters die hij in de 
steek had gelaten? De zwarte strijd die hem nodig had? Hoe kijkt hij terug op die tijd 
en waarom kiest hij nu meer voor zijn rol als vader en grootvader? Gaat dat bewustere 
leven ten koste van zijn kunst? Offert Umar iets op nu hij voor zijn familie kiest, net zoals 
hij destijds zijn kinderen achterliet toen hij alles voor de muziek deed? 

De film zoomt in op het universum van Umar Bin Hassan. Umar woont bij zijn oudste 
dochter in Baltimore, de stad waar de zwarte strijd opnieuw oplaait, dezelfde strijd 
als waarvoor hij zich zijn hele leven al heeft ingezet. De stad waar hij geboren is en 
opgroeide in armoede. De stad waar zijn wederopstanding als vader en als muzikant 
met een boodschap plaatsvond. 

Vanuit zijn huidige bestaan kijken we terug op Umars gouden tijden als artiest, een 
tijd die gelijk stond aan zijn teloorgang als persoon. We doen dit tijdens het maken 
van een nieuw album; het laatste album van The Last Poets, wat is er veranderd in zijn 
kunstenaarschap nu hij minder voor de donkere kanten van zijn bestaan kiest? Heeft hij 
het nog in zich om muziek te maken die bigger than life is? Waar put hij nu inspiratie 
uit? Leeft hij vandaag de dag zijn boodschap nog na? Wat wordt de boodschap van 
het laatste album, 50 jaar na het debuut van The Last Poets? Nog steeds ‘Niggers Are 
Scared Of Revolution’ nu geweld en onrust de zwarte gemeenschappen in Amerika 
weer teisteren? En wat betekenen Umar en The Last Poets voor de hiphop – waar zij 
gestalte aan gaven? Door wie worden ze erkend? Waar bestaat hun legacy uit?

Scharnierpunt in Umar’s leven en tevens in de vertelling van de film is het moment dat 
Umar kiest voor zichzelf en zijn familie in plaats van voor de muziek en zijn verslaving. 
Hoe is hij tot die keuze of dat inzicht gekomen – was het een bewuste keuze? - en wat is 
er met zijn muziek en kunstenaarschap gebeurd? 



Het contrast dat hiermee geschetst wordt is enerzijds het verhaal van een Umar die in 
zijn beste jaren als muzikant tegelijk de slechtste jaren als persoon en vader had, en 
anderzijds van een man die nu, na al die tijd een ommekeer maakt en een betere vader 
probeert te zijn, maar ook voor zijn muziek en bestaansrecht als muzikant blijft staan 
tijdens het maken van een laatste album met de groep. 

Umar doet denken aan een spiritueel iemand. Een soort sjamaan. Hij is kalm, 
teruggetrokken, mysterieus. Zit altijd achterin de bus, op zijn kamer. Houdt van zijn tijd 
alleen. Een gevoelig type. Intuïtief. Maar op het podium en in de studio transformeert 
Umar tot een ware kunstenaar. Een performer. De persoon die hij diep van binnen 
in zich draagt, stijgt uit boven de oppervlakte. Op het podium kan hij zijn ziel laten 
spreken. Daar is Umar als een vis in het water. Dit is tegelijk ook wat hij kan, het enige 
dat hij heeft geleerd. Met dezelfde intensiteit als vroeger raakt hij in een trance. Zweet 
druppelt van zijn voorhoofd, hij weet zijn publiek te ontroeren. 

In plaats van de tijd tussen de optredens te vullen met drank, vrouwen en drugs zit 
hij nu liever bij zijn familie. Houdt hij dat vol? Waar streeft hij naar? Vergeving? Rust? A 
peace of mind? Hij is nog steeds de zwerver die hij altijd is geweest. Altijd onderweg. 
Van show naar show. De inmiddels 66 jarige Umar Bin Hassan heeft nog steeds geen 
eigen huis, geen geld, geen bezittingen. Nog altijd stapt hij busje in, busje uit, op 
tournee, wacht zijn tijd af in donkere, zweterige wachtruimtes om in jazzcafés en clubs 
overal ter wereld op te treden voor jong en oud. Is dit de enige manier van leven die 
hem eigen is? 

Umar lijkt te leven alsof hij nog steeds iets te bewijzen heeft. Waarom? Wat drijft hem? 
De revival van de zwarte strijd in Amerika, die plaatsvindt in Baltimore waar hij nu 
woont? Probeert hij zijn missie van 40 jaar geleden op te pakken? Of is het nog altijd 
het streven naar het hoogst haalbare in zijn kunstvorm? Is hij bang dat we hem met de 
tijd zullen vergeten? Umar heeft zich de kunst van het ‘van binnen naar buiten spreken’ 
eigen gemaakt, maar kan hij met dezelfde intensiteit de (groot)vader zijn 
die hij nooit is geweest? Kan hij in zijn privé leven ook streven naar het 
hoogst haalbare? Heeft hij ooit geleerd hoe je van iemand kan houden?



EMBRACES ALL THAT I AM

THIS THING CALLED LOVE

LOVE WITH NO ONE TO RECEIVE IT

LOVE WITH NO ONE TO UNDERSTAND IT

LOVE WITH NO ONE TO CARE FOR IT

MUSICAL DISCONTENT IN A TRANCE

EYES ROLLING BACK IN MY HEAD…

NEEDS SOMETHING NO NOT THAT

MY HEAD NEEDS SOMETHING NO NOT THAT

– UITTREKSEL UIT HET BOEK 
DE LAATSTE DICHTERS VAN CHRISTINE OTTEN



DE MAKER

BLACK CULTURE, WHITE BOY

In 2004 publiceerde Christine Otten, mijn moeder, De Laatste Dichters, een episch 
boek over de ‘Godfathers of Hiphop’ met Umar Bin Hassan als hoofdpersonage. Met 
een nominatie voor de Libris Literatuur Prijs, een tournee langs grote pop podia en een 
vertaling naar het theater wist Nederland in één klap wie The Last Poets waren. Het 
boek werd verslonden door menig intellectueel, muziekkenner, zelfs rappers en belezen 
hiphopjongeren hadden het boek in hun backpack verstopt. De lezers wisten nu ook 
wie ik was. Op de eerste pagina van het boek staat: ‘voor mijn zoon Daniel’. Ze had haar 
boek aan mij opgedragen. Het boek over mijn idolen. Mijn fascinatie voor hiphop en 
rapmuziek en in het bijzonder The Last Poets had ik aan haar doorgegeven. 

In het jaar dat het boek werd gepubliceerd ontmoette ik Umar Bin Hassan en de 
andere Last Poets voor het eerst. Ik was net veertien geworden. “Zwarte” cultuur,  
“zwarte” muziek en de mensen daarachter; ik zat er ineens middenin. Op school en op 
straat werd ik een whigger genoemd, een wannabee neger. Iemand die liever zwart 
was geweest. Ik zag er uit als Eminem en was een buitenstaander, een fan, een voyeur. 
Kunstmatig verkende ik de “zwarte” cultuur. Via films, boeken en muziek, heel veel 
muziek. Maar daar backstage in Paradiso, chillend in hotellobby’s en later in Detroit en 
New York was ik een van hen. Een insider. Ik hoorde erbij. 

Van Amsterdam tot aan Detroit woonden Christine en ik boekpresentaties en Cd-
releases bij. We leerden Umar zijn omgeving kennen. Hij nam ons onder zijn hoede, 
bracht ons naar de filmvertoning Watermelon Man, waar Professor Griff van Public 
Enemy - onderdeel van hun legacy - een lichtelijk racistische toespraak hield. Soulfood 
restaurants. Getto’s. Clubs. Vrienden. Zoals Khalid, vriend door dik en dun, met zijn 
mobiele tentoonstelling over de zwarte bevrijdingsstrijd in de VS. En familie natuurlijk, 
zoals Umar’s zus Sandra, verpleegster en een van de weinigen die altijd in hem is blijven 
geloven. En eindeloze verhalen. Verhalen die mijn moeder in staat 
hadden gesteld haar beste werk te maken.



Er is niet één verhaal over Umar Bin Hassan. 
Bekend is het verhaal van Umar als zwarte dichter die op het hoogtepunt in zijn carrière 
naar beneden dondert en 27 jaar op de bodem van de put probeert te overleven. 
Verslaafd aan crack en seks, gevangenis in en uit. Een leven op de rand. En die zich weer 
terugvocht en zijn carrière oppakte.
Bekend is ook het verhaal van een jongeman die zich met poëzie uit een poel van 
ellende vocht. Umar groeide op in een arm gezin. Met een vader die niet helemaal 
spoorde. Geweld in huis. Oeverloos, losgeslagen. Op 18 jarige leeftijd vertrok hij naar 
New York met een paar dollar op zak om zich aan te sluiten bij The Last Poets.
En er is natuurlijk het verhaal van Umar als kunstenaar. De kunstenaar die in zijn poëzie 
het uiterste van zichzelf vergde, maar ook van zijn directe omgeving. Activisten in 
de beweging, vrienden, familie, vrouw, zijn kinderen zouden eronder lijden. De o-zo 
kritische kunstenaar die de zwarte beweging een spiegel voor wilde houden. 
“Niggers are scared of revolution”!

WIE OF WAT IS UMAR BIN HASSAN? OF NOG BETER: 
WIE EN WAT IS HIJ VOOR MIJ, DE WHIGGER UIT AMSTERDAM?

Wat is het dat mij zo aan deze man en zijn poëzie fascineert? Aan zijn verhaal? Aan zijn 
rol in de beweging? 

Is het dat hij – out of the blue – zichzelf op 18 jarige leeftijd uitvond door een Last Poet te 
worden? Kunstenaar! Dichter! Poet! Revolutionair!
Is het omdat zijn poëzie zo hoopvol en uitdagend is terwijl hij een groot deel van zijn 
leven destructief, als junk, doorbracht?  
En dan zijn come back die mij zo fascineert. Dat hij, na zoveel jaar crack en een bijna 
heel leven op de randje van de dood, de legende The Last Poets nieuw elan geeft en de 
draad weer oppakt - alsof die 27 jaar er niet zijn geweest? Hoe doe je dat? 
Of was het dat kunstenaar-activisme? Kunst niet om de kunst, maar kunst als middel in 
de strijd tegen de niet aflatende vernedering van zwarte mensen, tegen apartheid en 
racisme? Hoe dan ook, als 14 jarig jochie was ik betoverd. Ik was binnen. Hoorde erbij. 
Ik wilde zijn zoals Umar Bin Hassan. Op het randje leven en kunstenaar worden. Toen, 
tijdens mijn eerste periode in New York en Detroit, besloot ik dat ik filmmaker wilde 
worden. En dat mijn eerste film zou gaan over The Last Poets.

DE MAKER



Inmiddels ben ik 26. In twaalf jaar tijd is er behoorlijk veel gebeurd in mijn leven. 
Ik bleek ook iets destructief in mij te hebben. Sinds de release van het boek van mijn 
moeder escaleerde mijn pubergedrag. Met een duidelijke climax. Kantje boord. In 2009 
werd duidelijk dat ik – mede door mijn levensstijl – psychotische periodes had. Ik was 
verslaafd aan softdrugs en had mij zelf de vernieling in geholpen. Een keerpunt. Dat 
zeker. Maar je iets realiseren, wil nog niet zeggen dat je de uitweg al hebt gevonden. In 
de lange periode van herstel, moest ik mezelf als het ware opnieuw uitvinden. Wat is 
dan je houvast? Dat was zoeken. Veel zoeken. Wanhopig, radeloos soms. Wat ben ik, wie 
ben ik? Wat heb ik in dit leven te doen? 

Ik kan niet zeggen op welk moment die droom en ambitie terugkeerde. Het ging 
langzaam, kruipend, onderhuids. Onder al die drugs en psychoses is één ding over 
gebleven. De ambitie om films te maken. Creatief te zijn. Een film over mijn vroegere 
idolen. Een film over The Last Poets, over Umar Bin Hassan. In die fase van herstel, 
tijdens dat hopeloze zoeken, herlas en herlas ik het boek van mijn moeder. Ik durf niet 
te zeggen of het dat boek zelf was, of Umar – zijn verhaal en mijn herinnering aan hem, 
zijn vrienden, familie en zijn kunstenaarschap –  wat uiteindelijk de trigger was om uit 
dat leven van drugs te stappen en met mijn demonen – de psychoses – te leren leven. 
Hoe dan ook, ik zette het leven weer op de rails en werd filmmaker. 

Harlem, New York. Daniel at age 14, 2004

DE MAKER



In juli 2015 vloog ik naar Londen. 
Ik ging mee op tournee met The Last Poets. Na ruim een week kwam ik terug in 
Amsterdam. Met een contract. Voorzien van handtekeningen. Van Umar Bin Hassan, 
Abiodun Oyewole en Don Babatunde. Ik kon – met hun instemming en medewerking - 
een film maken over The Last Poets. 

Bij het tekenen van het contract zei Umar: “you’ve got my life story in your hands and i’m 
watching you”. Pas thuis drong deze zin tot me door. Hij vertrouwt me, maar houdt me 
tegelijk in de gaten. Vertrouwen en achterdocht in een zin. 

Waarom? 
Ja, waarom verkiezen de Poets mij? Boven al die zwarte filmmakers die al decennialang 
in de rij staan en met mooie contracten komen? Een whigger uit Amsterdam, 
outsider/insider, zoon van schrijfster Christine Otten? Omdat ik een van hen ben? 
Of een van hen en niet zwart? Omdat ik in hun ogen juist niet een van hen ben; 
een outsider? Vertrouwen ze er op dat mijn moeder mij coacht?
Wat het ook is, de weg ligt open maar he’s watching me.

DE MAKER

“PEACE WILL ARISE AND DESTROY THE LIES

(IT’S GOT TO BEFORE IT’S TOO LATE)”

- ‘BLACK RAGE’  VAN THE LAST POETS



Sinds de eerste kennismaking met het verhaal van Umar heb ik interesse in mensen die 
hun dromen weten te verwezenlijken en zichzelf kunnen ontstijgen. Mensen met vaak 
extreme kanten, complexe karakters, een zelfdestructie knop en veel passie. 
Mijn interesse als filmmaker in de meest intieme emoties, motivaties en verhalen van 
mensen met het vermogen om zich zelf te overstijgen blijft groeien. Versterkt door de 
gebeurtenissen in mijn eigen leven. 

Sinds mijn 19de, in de jaren die daarop volgden, waarin ik werkte aan mijn herstel 
tijdens wekelijkse sessies cognitieve gedragstherapie in het AMC werd ik voor 
een belangrijke vraag gesteld: ga je dit lot aanvaren of maak je jezelf sterk en ga 
je je dromen verwezenlijken. Kan je jezelf ontstijgen? Ik kon die vraag maar niet 
beantwoorden. Wat zou mijn motivatie zijn? Wie zou mij helpen? Hoe zou ik herstellen? 
Ik moest alles opnieuw leren, van geheugentraining tot sociale skills. Mijn leven had 
weinig toekomstperspectief. Tot ik mij op een dag realiseerde dat ik wel zeker iets 
had om voor te herstellen. Anderhalf jaar na mijn opname viel het kwartje. Ik had een 
droom. Weggestopt sinds mijn 14de. 

Toen kon ik een stip op de horizon plaatsen, mezelf intrinsiek motiveren. Ik had een 
overheersende positieve emotie die mij in de ochtend uit bed kreeg. Ik voelde me Lance 
Armstrong die 7 keer wereldkampioen werd nadat kanker geconstateerd was maar 
voor zijn kanker nooit wat won. 
Vanaf toen herstelde ik in een sneltreinvaart. Ik werd aangenomen aan de HKU, liep 
stage bij Rinkelfilm, leerde over het producentenvak van Reinier Selen en het jaar 
erop over het regievak van Frans Weisz. Produceerde, schreef en regisseerde mijn 
afstudeerfilm en werkte aan mijn eigen bedrijf. Alles wat ik aanraakte lukte. Wat was er 
gebeurd? Hadden mijn ervaringen mij sterker gemaakt? Had ik een oerkracht ontdekt? 
Of is dit mijn natuurlijke staat? En waarom moest ik eerst een dieptepunt bereiken 
voordat ik het licht zag?

INSIDE OUT, FROM THE OUTSIDE IN



INSIDE OUT, FROM THE OUTSIDE IN

Sindsdien bestudeer ik literatuur en verhalen van mensen met dit soort verhalen, 
en Umars verhaal keert steeds terug. Ik vraag mij af: Welke eigenschappen bezitten 
deze mensen? Waar halen zij de kracht vandaan? Wat motiveert hen? Welke mind-
set hebben zij? Welke eigenschappen en elementen zijn ervoor nodig om de grootste 
tegenslagen te overwinnen? En voor mij persoonlijk van belang: welke rol speelt kunst 
en creativiteit daarin?

Mijn ontwikkeling als maker vat ik samen in wat ik noem een ‘van binnen-naar-buiten- 
aanpak, die met de film over Umar omgedraaid wordt in een van buiten-naar-binnen 
benadering’. 
Met mijn afstudeerfilm Pychose! heb ik het aspect van klacht naar kracht verfilmd 
en dat in mijn leven weten te realiseren. Een persoonlijk dramatisch verhaal heb ik 
om willen zetten in een inspirerende film voor anderen. Tijdens Psychose! heb ik van 
binnen naar buiten gewerkt: Ik moest terug naar mijn persoonlijke geschiedenis, de 
slechte tijden, de psychose, de herstelfase en deze omzetten in vragen, een script en 
uiteindelijk een film. Het was een graafproces, het was ‘soul searching’, soms pijnlijk, 
maar uiteindelijk met een helend resultaat, omdat je jezelf en je situatie beter leert 
kennen. 

Deze film is een nieuwe uitdaging voor mij. Opnieuw begrijpen, accepteren, loslaten 
en verder bouwen. Een nieuw avontuur dat niet van binnen naar buiten werkt maar 
andersom. Ik ga als buitenstaander doordringen in een vreemde cultuur, de zwarte 
cultuur om erachter te komen wie Umar precies is en wat zijn leven en werk betekend 
heeft – en nog steeds betekent - voor de anti-apartheid strijd, de hiphop en voor zijn 
naasten. Ik hoop met deze film meer te leren over mijzelf en mijn interesse in de zwarte 
cultuur en mijn identificatie met Umars verhaal als blank elitaire jongeman. Door 
Umar zijn verhaal te vertellen, vertel ik het verhaal van een kunstenaar, een junk, een 
dichter, een revolutionair die zijn hele leven vecht voor zijn bestaan als zwarte dichter in 
Amerika. Het verhaal van een kunstenaar die vecht voor zijn kunstvorm en die zichzelf 
en zijn omgeving probeert te onderwijzen door middel van poëzie. Poëzie die ten koste 
van alles gemaakt moest worden.



Umar heeft een intrinsieke motivatie, een krachtige emotie weten los te maken bij 
zichzelf waar ik en ik geloof ook mijn moeder zich mee identificeert. Een emotie die je 
in staat stelt bergen te verzetten en jezelf tot extreme hoogten te brengen maar veelal 
ten koste gaat van bijzonder belangrijke dingen als je eigen gezondheid en de mensen 
om je heen. Umar probeert de balans te vinden tussen zijn kunst en zijn privéleven nu 
hij de 30 jaar crack, seks en straten achter zich heeft gelaten, zoals ik dat doe sinds mijn 
psychose. Lukt het hem die balans te vinden? En lukt het mij tot hem door te dringen? 
En wat zullen we hieraan hebben? Leren we misschien een betere balans te vinden 
tussen het hoogst haalbare en ons privé bestaan? Een bewustzijn? Een duidelijker beeld 
van de ziel van een kunstenaar die blijvend streeft naar het hoogst haalbare no matter 
what?

Wat de uitkomst ook zal zijn, één ding is duidelijk: Ik kan nu een intiem verhaal over 
het kunstenaarschap, vanuit persoonlijke drijfveren linken aan universele thema’s. 
Een klein persoonlijk verhaal over Umar Bin Hassan en zijn verlangen naar het hoogst 
haalbare, zijn dieptepunten, zijn keerpunt, wederopstanding en zoektocht naar 
balans. Een verhaal over een kunstenaar die zich voortbeweegt in de schaduwen van 
de anti-apartheid strijd, terugkerende armoede, racisme en de opkomst van hiphop 
in Amerika. Gemaakt door een whigger die zich zijn hele leven al bezig houdt met de 
‘zwarte’ cultuur, met een oprechte interesse in de emoties van Umar, waarin hij zich zelf 
herkent. 

INSIDE OUT, FROM THE OUTSIDE IN



RUNDOWN PIMPMOBILE, THIS IS REAL!

Na een veertien uur lange busreis vanuit NYC met de Greyhound, waarin ik mij 
verbaasde over de staat van Amerika, haar overal aanwezige fastfood, uitgestrekte 
snelwegen, individuen zo dik dat ze twee kaartje moeten kopen en wat lijkt op 
zelfdestructief gedrag dat overal gestimuleerd wordt, kwamen we aan op het 
busstation van Detroit. De klok tikte 7 uur. Ochtend, mistig. Ik had honger. In de verte 
klonk een auto, beter gezegd een roestbak. Ik draaide mij om een zag een bruine Lexus 
aan komen rijden met een zwarte, mollige man erin. Open dak. Begin mei. “Get in the 
car!.” Christine keek mij aan en stapte in. Ik gooide onze tassen in de achterbak, gevuld 
met posters en cd’s en stapte achterin op het met tijgerprint beklede interieur. 

‘Een rundown pimpmobile’ dacht ik bij mij zelf. Cruisend over de snelwegen van Detroit 
op weg naar wat bleek een getto te zijn waar we overdag niet veilig over straat konden 
lopen als blanken, waande ik mij in een andere wereld. Daar achterin de auto met Umar 
en mijn moeder, als veertien jarige whigger, zag ik de lege fabrieken, de uitzichtloze 
buurten en dichtgetimmerde winkels van Detroit Michigan. Enkele verdwaalde zielen 
op straat slenterden voorbij terwijl de mist aandikte. De stad die ooit het epicentrum 
van het kapitalisme was, veranderd in een betonnen jungle. 

MURDER CAPITOL NUMBER ONE! GEZELLIG. 

Het was geen vakantie, het was de researchtrip van mijn moeder voor haar boek en ze 
nam mij mee, haar puberende hiphopzoon. Wat een beeld was het niet geweest, wat 
dachten ze wel niet? Ik in oversized kleding als blank jochie tussen de legendarische 
hiphop legendes? We verbleven bij Sandra, Umars zus in een 500 dollar caravan 
midden in een vervallen buurt. Ik sliep in de kamer van Umar’s neef, een rapper die 
vast zat voor een geweldsdelict. Umar sliep op de bank. Mijn moeder bij Sandra in de 
kamer. De eerste nacht kon ik niet slapen vanwege het geluid van blaffende pitbulls en 
geweerschoten. Ik realiseerde het mij toen niet, maar al die tijd dat ik in Amsterdam 
veilig in mijn kamertje naar hiphop luisterde dat veelal over het opgroeien in zulke 
situaties gaat, bevond ik mij opeens zelf in die wereld. Alsof ik in een film was gestapt 
en uit een droom was gehaald.



“This is real, Daniel!”, hoorde ik Umar nog zeggen. This is black Amerika. Fucked up! 
Waarom? En wat deed ik daar? Wat deed mijn moeder daar? Wie waren deze mensen? 
En wat was onze rol in deze? Surrealistisch. De dagen erop was een waar avontuur 
voor me. Ik leerde muzikanten, revolutionairen en figuren kennen die ik alleen op 
cd covers en in fotoboeken had gezien. En ze waren cool. Cool tegen mij, alsof ze mij 
accepteerden. Ik ging met ze mee, nieuwsgierig, naar cd releases en restaurants, en 
zoog alles op wat ik maar kon. Terug in Amsterdam klapte ik het boek van mijn moeder 
open. De eerste druk. Het kwartje viel. Ik wist wat mijn rol in dit alles was. Maar ik was 
pas veertien. Fucked up, but it was real! 

Umar, Babatunde, Daniel and Abiodun, June 2015, London

RUNDOWN PIMPMOBILE, THIS IS REAL!



HELP ONS DEZE FILM TE MAKEN

We crowdfunden onze eerste 25.000 euro om de eerste fase van 
het maakproces in te gaan. Met uw donatie kan de researchfase 
van start. Dat zal betekenen dat u ons in staat stelt het filmplan 
te ontwikkelen. Wij zullen met een klein team deze zomer naar 
de States afreizen om de hoofdpersonages te interviewen, de 
filmlocaties te bezoeken, de eerste beelden te schieten een 
crowdfund campagne te ontwikkelen waarmee wij na de zomer 
additionele gelden gaan werven zodat wij de film in Amerika 
kunnen schieten begin 2017. 

Maak deel uit van dit prachtige avontuur. Be part of something 
“Bigger than Life” en help ons deze film te realiseren. Als dank 
voor uw donatie ontvangt u het boek van Christine Otten, 
‘De Laatste Dichters’, een unieke link van de website zodat u 
exclusief op de hoogte blijft van het gehele filmproces, optredens 
en nieuwtjes. En uiteraard ontvangt u een gesigneerd album en 
poster na voltooiing van de film en zullen we u uitnodigen voor 
een exlcusieve premiere! 

U kunt uw donatie via www.thelastpoetsfilm.com aan ons over 
maken. Uw donatie betekent de wereld voor ons!
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