
Clara van de Wiel - Na dreigende
berichten over de afschaffing van
de master-stufi en het voornemen
een langstudeerboete in te stel-
len, toverde Halbe Zijlstra, staats-
ecretaris van onderwijs, onlangs
weer een nieuwe onderwijsbezui-
niging uit zijn hoge hoed. Ditmaal
zijn het promovendi die moeten
inleveren. 

In plaats van hen een betaalde
aanstelling aan de universiteit te
geven zou in de toekomst een bur-
salenstelsel moeten komen,
waardoor de kosten voor prom-
ovendi drastisch zouden kunnen
worden teruggebracht. Ook deze
keer laten de gedupeerden het er
natuurlijk niet zomaar bij zitten
en verdedigen zij hun positie als
werknemer. Maar in hoeverre
kunnen we een promotieplek als
een echte baan zien? Eindeloos
nam polshoogte.

Het pamflet ‘Promoveren
is gewoon werk’ van Pepijn
Brandon en Matthias van Rossum
verscheen 14 maart j .l .  in De
Volkskrant en werd onderschre-
ven door een twintigtal belangrij-
ke academici, waaronder UvA
historici James Kennedy en
Marjolein ’t Hart. Kern van dit
artikel is dat een volwaardig sala-
ris voor een promovendus
gerechtvaardigd is, daar een pro-
motietraject ook daadwerkelijk

als een volwaardige baan kan
worden gezien. Maar vanuit de
samenleving gezien is het zetten
van vraagtekens bij het betalen
van promovendi op het eerste
gezicht niet verwonderlijk. Het
argument dat men onbekommerd
kan studeren op kosten van de
belastingbetaler, dat bij reguliere
studenten al vaak wordt gebruikt,
ligt in het geval van de promotie-
uitkering nog  meer voor de hand. 

Geerten Waling, die in
2010 de onderzoeksmaster
Geschiedenis aan de UvA afrond-
de en momenteel promoveert bij
Henk te Velde aan de Universiteit

Leiden, vindt de discussie niet
ongerechtvaardigd. ‘Maar men
moet ook niet denken dat het een
luxebestaan is. Met aftrek van alle
kosten hou ik zo’n 1100 netto
over: geen riant startsalaris dus.’
Desondanks snapt hij het vraag-
stuk. ‘Dat richting de samenleving
moet worden verantwoord waar-
om je een smak geld krijgt om je
eigen onderzoek te doen is
logisch. Dat promovendi regelma-
tig worden ingezet voor onderwijs
is nuttig, maar het is in Nederland
op dit moment geen eis voor een
promotieplaats.  Of het invoeren
van een bursalenstelsel daadwer-
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kelijk de kwaliteit van het onder-
zoek zou verslechteren betwijfel
ik. In het buitenland, bijvoorbeeld
in Duitsland, werkt men ook met
een systeem van beurzen. Het
niveau is niet per definitie lager,
maar er zijn daar relatief meer
promovendi. Wel kun je je afvra-
gen of dat is wat je wilt: gaan voor
kwantiteit. Het is nu al moeilijk
voor PhD’s om in Nederland aan
een baan te komen, veel zijn werk-
loos of moeten werk accepteren
onder hun opleidingsniveau. Als
het doel van deze maatregel is om
meer promoties mogelijk te
maken, dan lijkt me dat niet zo
noodzakelijk. Bij een beperkter
aantal promotieplaatsen zoals in
Nederland is er in ieder geval wel
een strengere selectie mogelijk.’
De vrees van Brandon en Van
Rossum dat getalenteerde acade-
mici eerder voor een carrière in
het bedrijfsleven zullen gaan deelt
Waling niet. ‘Met name voor
Geesteswetenschappers geldt dat
de banen ook buiten de univer-
siteit nou niet direct voor het
oprapen liggen. Mijn ervaring is
bovendien dat promovendi wel
een dusdanige passie voor hun
onderzoek hebben dat ze zeer
bewust voor een promotietraject
hebben gekozen.’ 

Maar is het verstrekken
van een beurs aan promovendi
daarmee passender dan het nu uit-
betaalde salaris? Waling:
‘Uiteindelijk vind ik wel dat ik
hard werk. Het is zeker vergelijk-
baar met een negen-tot-vijf baan,
en op de vrije dag die ik heb kom

ik ook niet zomaar aan een

ander baantje toe. Het is belang-
rijk dat promovendi de rust en tijd
krijgen zich het academisch werk
en bedrijf eigen te maken. Maar
wellicht zou dat met een aange-
past bursalenstelsel, waarin ook
rekening wordt gehouden met
extra voorzieningen als pensioen-
opbouw en sociale zekerheden,
ook gewaarborgd kunnen worden.
Uiteindelijk zal iedereen aan de
universiteit de komende tijd moe-
ten bezuinigingen en het ter dis-
cussie stellen van het promotiesa-
laris kon natuurlijk niet achterwe-
ge blijven. Verstandiger lijkt het
mij om als promovendi na te den-
ken op welke manier aan de
samenleving beter kan worden
verantwoord dat wat er op de uni-
versiteiten gebeurt echt van
belang is en dat men wel degelijk
gedegen werk verzet. Promoveren
is voor mij echt een feest, maar
wel één waarbij je af en toe tot in
de late uren doorgaat.’ d

In zijn geimproviseerde rede die de
onvolprezen voorzitter van onze
redactieraad, doctor Turpijn, uit-
sprak noemde hij Eindeloos niet
stout genoeg. In zijn tijd was het wel
anders – maar na een raadseltje in
zijn eigen studentenblaadje te heb-
ben opgenomen waarin Frits
Bolkestein op één lijn werd gesteld
met lieverds als Römmel, Heydrich
of Hitler draaide het faculteitsbe-
stuur van de Rijksuniversiteit
Groningen de geldkraan dicht. Dat
zal ons niet snel gebeuren, al was het
maar omdat er geen geldkraan ís om
dicht te draaien.

Maar ook omdat we niet
stout genoeg zijn. Waarvan akte,
heer Turpijn. We zullen lering trek-
ken uit uw rede, uitgesproken op de
uitreiking van het Jan Willem
Schulte Nordholt-award (een uitge-
breide bespreking vindt u elders in
het nummer). Om het allemaal wat
stouter te doen heten we de nazi-
van-de-maand van harte welkom in
onze kolommen. Nee, Halbe Zijlstra
is nog niet aan de beurt. Ook hebben
we flink ons best gedaan om de
achterkant van Maria nog wat op te
dikken - maar dat kan ook komen
door haar voorliefde voor gefrituur-
de kip of het feit dat ze niet het ver-
schil tussen 700 en 450 woorden
kan onthouden. Verder weerde onze
vorige ietwat puriteinse hoofdredac-
teur uit alle macht het woordje
‘baflul’ uit dit periodiek, maar nu is
het er lekker wél in terecht geko-
men. 

Veel stouter gaat het deze
maand nog even niet worden, vrees
ik. De ongeduldige lezer zal daarvoor
toch nog een maandje moeten wach-
ten. Wel trekken wij in dit nummer
didactisch van leer - tenminste, als
het om taalvaardigheid gaat.
Overigens krijgt de oplettende lezer
die vijftien taalfouten uit dit nummer
kan halen van de hoofdredactie een
taart. Met slagroom. Succes. d

- Joris Belgers

HOOfDREDactIONEELValt een dergelijke
ingreep te 

bestempelen als een
vorm van juridisch
imperialisme of als

legitiem middel in de
strijd voor wereldwij-
de rechtvaardigheid?

Liefdesverklaring? Riooljournalistiek? Of ‘ gewoon’een literaire uitspatting? Eindeloos zoekt redacteuren! 
Mail naar wijverwennenredacteuren@gmail.com, ovv ‘ik wil ook wel verwend worden’ 
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Bob van Toor - Er is weer een stuk-
je Nederlands erfgoed veilig gesteld
met de overdracht van zestien ver-
huisdozen vol papier van Arnon
Grunberg aan Bijzondere Collecties.
Eindeloos was vanzelfsprekend ter
plaatse.

Een twintigtal mensen was
op de bijeenkomst in het sjieke café
van Bijzondere Collecties af geko-
men. Links en rechts werd gespecu-
leerd of de schrijver, die bijna alle
aanwezigen als de rechtmatige
opvolger van de Grote Drie
beschouwden, ook zou komen, maar
een levensgroot portret dat gepro-
jecteerd werd boven het spreekge-
stoelte verraadde al een beetje dat
dit niet zo zou zijn. Ook gesprekslei-
der Hans Renders, hoogleraar boek-
wetenschap was verhinderd, in zijn
plaats leidde Steph Scholten, direc-
teur van Bijzondere Collecties, de
bijeenkomst. 

Volgens de directeur was
zijn instituut ‘trots en dankbaar dat
we het archief mogen beheren van
de meest toonaangevende schrijver
van de afgelopen jaren’. Het archief
van Grunberg was bijzonder tussen
de collecties van Hooft, Vondel en
Multatuli, omdat de eerste nog in
leven is. Maar, zei Scholten, ‘we wil-
len voorkomen dat onze collecties
zulke lacunes vertonen dat ze aan
waarde inboeten. Het is niet zo dat
we alle stukken naar ons hol slepen,

maar we willen wel representatief
zijn’.

Toen was het woord aan Jos
Wuijts, fan van het eerste uur en
bibliograaf van Grunberg. De
zestien verhuisdozen met brieven,
omslagontwerpen, maar ook bij-
voorbeeld treinkaartjes en sponsor-
lijsten, zijn afkomstig uit Wuijts’
huis in Oostende. Vanaf hun eerste
contact in 1994 heeft Wuijts zich,
naar eigen zeggen, over de paperas-
sen ontfermd; ‘natuurlijk met goed-
keuring van de meester’. Wuijts
ging zich steeds serieuzer op zijn
hobby toeleggen, en Grunberg
stuurde welwillend al zijn papier-
werk, zelfs uit Amerika, naar zijn
bibliograaf. ‘Hij stuurde steeds meer
op – waarschijnlijk ook omdat hij
kleinbehuisd is. Hij gooit niets weg:
omslagontwerpen, fondsenlijsten,
treinkaartjes, maar ook een reke-
ning van de stomerij’ – aldus Wuijts.
Bij een verhuizing van Wuijts is het
archief op nadrukkelijk verzoek van
Grunberg aan Bijzondere Collecties
in bruikleen gegeven. Het zal de
komende tijd worden uitgezocht en
ontsloten voor onderzoekers. In een
vitrine waren al enkele
‘Grunbergalia’ te bewonderen;

onder meer een gesigneerd Japans
menu en een kladblaadje bekrab-
beld met onleesbare hanenpoten. 

Uitgever Vic van de Reijt en
hoofdconservator Garrelt
Verhoeven, die met Wuijts en
Grunbergs secretaris Johannes van
der Sluis het bestuur van de stich-
ting ter beheer van het archief vor-
men, vertelden beiden over hun ont-
moetingen met Grunberg. Historica
Els Kloek, projectleider van het
Biografisch Portaal van Nederland,
sprak over het belang van een der-
gelijk archief voor biografen, maar
hoopte vooral ‘dat het geen aanlei-
ding gaat geven voor oeverloze bio-
grafieën van Grunberg: een biogra-
fie moet kort zijn en leven en werk
van de schrijver uit elkaar houden.’
Al zal dat bij een schrijver die zo
veel werkt moeilijk zijn, stelde Van
de Reijt. Na een discussie over de
relevantie van een taxirekening van
€ 1200.- in het archief werd
gevraagd naar de e-mails van
Grunberg. Was die correspondentie
niet een belangrijk deel van het
archief? Wijts: ‘E-mails bewaar ik
niet, uit principe.’ Tot ieders opluch-
ting bleek Grunberg die zelf goed te
bewaren. d

‘Hij gooit nooit iets weg’

...onder meer een
gesigneerd Japans
menu en een klad-
blaadje bekrabbeld

met onleesbare
hanenpoten...

Archief Arnon Grunberg met passend ceremonieel overgedragen aan UvA
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Nathalie Maciesza - Grote, sterke
mannen die in de ring staan, vech-
tend voor een grote prijs, maar
vooral voor een beter leven: dat is
de formule van een klassieke vecht-
film sinds het begin der cinematij-
den. Die traditie begon ooit, lang
geleden, met ‘City Lights’ van
Charlie Chaplin. Niet bepaald een
film over een grote, sterke man,
maar een zwerver die door middel
van een boksgevecht een kans pro-
beert te maken op het hart van zijn
liefje. Deze film heeft ons echter
naar mijn mening de mooiste
vechtscène in de geschiedenis opge-
leverd en als voorbeeld gediend
voor vele boksfilms die erop zijn
gevolgd. 

De grote klassieker der boksfilms
moet zonder twijfel ‘Rocky’ met
Sylvester Stallone zijn, hoewel de
grote successen ‘Fight Club’ en
‘Million Dollar Baby’ verser in het
geheugen staan. Met ‘Fight Club’
zette regisseur David Fincher ons op
meesterlijke wijze op het verkeerde
been. Een film over een man
(Edward Norton, in een geweldige
rol) die de slaap niet kan vatten en
zich beseft dat zijn leven geen
inhoud heeft. Hij ontmoet Tyler
Durden (Brad Pitt), een man met een
bijzondere en vrije visie op het
leven. Samen richten ze een ‘fight
club’ op, waar gestresste zakenman-
nen al hun agressie eruit kunnen
gooien en eindelijk iets kunnen voe-
len. Het ef fect wordt glorieus
bereikt: wij als publiek voelen de
bevrijding van de gevechten, begrij-
pen de levensvisie van Tyler en voe-
len de kritiek op de McDonald’s en
Ikea-maatschappij van tegenwoor-

dig. Maar de regisseur haalt een
grap uit, want gedurende de tweede
helft van de film komen we erachter
dat niet alles is wat het lijkt. Tyler is
niet de beloofde verlosser en het
hoofdpersonage is niet zo bekeerd
als wij denken. Deze film heeft het
fenomeen ‘fight club’ met overwel-
digende overtuigingskracht op de
kaart gezet en fysiek geweld als
medicijn geintroduceert van de
moderne verstomming en paranoia. 

‘Million Dollar Baby’ heeft
niet zo ingenieus plot als ‘Fight
Club’, maar is een echte Eastwood-
film in een boksjasje. Een film over
barrières die overwonnen worden,
vooroordelen die verdwijnen en met
personages waar je intense gene-

genheid voor gaat voelen. Zonder in
clichés te vervallen vertelt
Eastwood ons over het leven van
een vrouwelijke bokser (Hilary
Swank) die een zelfstandig leven wil
bereiken door te boksen en in trai-
ning gaat bij de norse trainer
Frankie (Clint Eastwood). We zien
hier mooi hoe de relatie tussen de
hoofdpersonages zich ontwikkelt
zonder al te emotioneel in te gaan
op hun problematische verleden, en
hoe al het succes in één klap de
grond in geboord kan worden.

De combinatie van de ambi-
tie en grote inzet van het hoofdper-
sonage, de pieken en dalen in de
bokscompetitie, de working class
familie  en de wedstrijden zelf die

The Fighter
De nieuwste toevoeging aan een lange film-

geschiedenis aan vechtfilms: boksfilm of familieportret?

Christian Bale en Mark Wahlberg als Dicky Eklund en Micky Ward in The Fighter
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op de achtergrond staan uit ‘Million
Dollar Baby’ zien we nu terug in de
nieuwste film van regisseur David
O’Russell: ‘The Fighter’. 

De film is gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van bokser
Micky Ward (een rol vertolkt door
Mark Wahlberg) uit het kleine
Amerikaanse stadje Lowell. Maar
meer dan over het boksen, gaat
deze film over familiebanden. Zijn
oudere broer en trainer Dicky
Ecklund (een geval ‘brother from
another father’) was een succesvolle
bokser die heeft gevochten tegen
Sugar Ray, maar nu vooral een
gevecht levert tegen zijn crackver-
slaving. De moeder van de jongens
is in haar eigen ogen de drijvende
kracht achter het succes van haar
zoons. Tegenspraak duldt ze niet, en
ze weet het altijd beter. Hierin
wordt ze stug bijgestaan door haar
zeven dochters, die stuk voor stuk
stereotypen zijn van white trash,
met jaren tachtig kapsels en bijna-
men als ‘Big Red’ en ‘Beaver’, die
direct uit een aflevering van ‘Jersey
Shore’ lijken te zijn genomen. Als
tegenhanger voor de despotische
matriarch en haar dochters is er de
vriendin van Micky, het barmeisje
Charlene (een verrassende rol van

Amy Adams). Zij zorgt voor een
nieuwe wind in Micky’s leven en
haalt zijn carrière uit het slop. 

‘The Fighter’ is het grote
project van acteur Mark Wahlberg,
die de film ook geproduceerd heeft.
Jarenlang was hij met medeprodu-
cent Darren Aronofsky (nu vooral
bekend als regisseur van ‘Black
Swan’, maar ook regisseur van boks-
film ‘The Wrestler’ uit 2008) op
zoek naar een goede regisseur,
maar ook naar een waardige tegen-
speler (Matt Damon en Brad Pitt
hebben zo de revue gepasseerd).
Om zichzelf fit te houden voor de
rol, trainde hij al die tijd door. ‘The
Fighter’ is uiteindelijk noch de film
van O’Russell, noch die van
Wahlberg, maar de film van
Christian Bale en Melissa Leo
geworden, respectievelijk de broer
en moeder van Micky Ward. De tour
de force die deze acteurs hebben
geleverd voor de film schreeuwt om
prijzen, want ze hebben werkelijk
alles uit de kast gehaald. Melissa
Leo weet zeer vaardig te transfor-
meren van lamenterende mama in
een keiharde manager, maar is
vooral sterk in haar rol als moeder
met een gevoel van oppermacht
binnen de familie. Christian Bale is
met recht de ster van de film.
Enerzijds is hij het toonbeeld van
vergane glorie door drugsgebruik,
anderzijds zorgt hij naast die dra-
matische ondertoon voor een komi-
sche noot. Briljant is hoe Bale iede-
re keer als hij zijn moeder hoort
aankomen via de achterkant van het
huis in een berg met vuilniszakken
springt om haar te ontlopen en ver-
volgens verslagen achter haar aan-
loopt wanneer zij hem toch betrapt.
Ook zet hij prachtig de desillusie
neer over de documentaire die over
de destructieve gevolgen van zijn
drugsgebruik wordt gemaakt: hij
houdt stug vol dat ze zijn comeback
willen verfilmen. Het zijn zijn
gezichtsuitdrukkingen, die door
sommige critici ‘overacting’
genoemd worden en het feit dat hij
in iedere scène continu in beweging
is en zich deze daarmee volledig
toe-eigent, die naar mijn mening het
bewijs zijn van goed acteerwerk. 

Christian Bale heeft zich vol-
ledig in zijn rol ingeleefd, mede
door aanzienlijk af te vallen. Deze
prestatie is hem niet onbekend; dat
deed hij ook voor de film ‘The
Machinist’ uit 2004  (regie door
Brad Andersen), waar Bale een
machinewerker in een fabriek
speelt die last heeft van ernstige
slapeloosheid. Een geniale film, die
ons toont hoe werkelijkheid en hal-
lucinatie in elkaar overlopen en
waarin pas aan het einde op fascine-
rende wijze de waarheid aan het
licht komt. Bale moest voor deze
film 27 kilo kwijtraken: een derde
van zijn lichaamsgewicht. Na deze
intense inspanning kwam Bale al
zijn gewicht weer aan en ontwikkel-
de hij een indrukwekkende spier-
massa voor zijn rol in ‘Batman
Begins’ (2005) en ‘The Dark Knight’
(2008), om dit vervolgens allemaal
weer te moeten kwijtraken voor zijn
rol als crackverslaafde in ‘The
Fighter’. De Oscar voor Beste Bijrol
is alleen door dit al meer dan ver-
diend. 

Zoals bij vele boksfilms die
aan ‘The Fighter’ vooraf zijn gegaan
is het niet alleen een film over bok-
sen. Pas in de tweede helft van de
film zien we een redelijk spannende
boksscène uitgewerkt, waarbij ik
niet kan ontkennen dat ook ik op
het puntje van mijn stoel zat. De
film is bovenal een goed verteld ver-
haal over familiebanden, met alle
verknipte en excentrieke familiele-
den inbegrepen, over wederzijdse
afhankelijkheid en over acceptatie.
Bovendien heeft de film een zeer
fijne soundtrack. Als we hem zo
bezien zijn de vele Golden Globes-
en Oscarnominaties meer dan
terecht. d

Christian Bale en Mark Wahlberg als Dicky Eklund en Micky Ward in The Fighter

De tour de force die 
de acteurs hebben

geleverd voor de film
schreeuwt om prijzen
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Van één onzer redacteuren – De
prijsuitreiking voor de meest veelbe-
lovende schrijver onder eerstejaars-
studenten was ook dit jaar een ecla-
tant succes. De Jan Willem Schulte
Nordholtprijs is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een felbegeerde
award, en het zelfbenoemde
‘Oscargala van de opleiding geschie-
denis’, georganiseerd door Eindeloos,
was dan ook weer een spetterend
event- zoals dat in feestelijke kringen
(en Amerika) ook wel heet. 

Niet alleen waren alle negen genomi-
neerden mét aanhang, en vanzelf-
sprekend geheel in een studentikoos
tenue de ville met hier en daar uit-
schieters naar black tie, naar het voor
de gelegenheid geheel omgebouwde
Café P69 gekomen. Ook de redactie
van Eindeloos én Redactieraad-voor-

zitter en godfather van de redactie
Jouke Turpijn zetten de avond luister
bij. De glinstering van de vele glazen
prosecco en de glitterjurk van cere-
moniemeesteres Clara van de Wiel
zouden bijna doen vergeten dat het
hier toch een traditioneel intellectu-
eel hoogstaande avond betrof, maar
gelukkig stelde het programma niet
teleur.

Allereerst trad niemand min-
der dan dr. Turpijn zelf naar voren,
om een kleine maar uiterst puntige
lofrede op het studentenblaadjeswe-
zen af te steken. Turpijn stelde, met
zijn zo karakteristieke bescheiden-
heid, dat hij de spraakwaterval aan
geestige anekdotes geheel à l’impro-
viste uit zijn mouw schudde – het
publiek wist beter. Vervolgens was de
beurt aan oud-hoofdredacteur Bob
van Toor, voor een programmaonder-

deel dat de bezoekers van het
JWSNH-gala 2010 nog helder voor
de geest stond en waarop zij zich
danig zullen hebben verheugd: de
lezing over de meester zelf. De oud-
hoofdredacteur verklaarde bij aan-
vang al, niet van plan te zijn ieder
jaar dezelfde inleiding over leven en
werk van Schulte Nordholt te geven
en bouwde, tot ieders opluchting en
opwinding, voort op het vorig jaar
gezegde met een bespiegeling over
de kwaliteiten en ambities die jonge
schrijvers zich eigen zouden moeten
maken. Dit deed Van Toor, die zonder
meer één van de meest begenadigde
redenaars van de gehele redactie
genoemd mag worden, zeer kunstig:
aan de hand van een viertal uitspra-
ken van le maître zette hij de basis-
waarden voor goed schrijverschap
uiteen. Zowel voor Schulte Nordholt,
áls voor redacteuren van Eindeloos,
zo bleek, zijn goed schrijven (ook als
het niet nodig is), soms niet schrijven
(zelfs als schrijven nodig is) ten
faveure van plezier, een nuchter
cynisme en bovenal poetical sensibili-
ty onmisbare kwaliteiten. Toen de
lezing met de traditionele glashelde-
re voordracht van één van JWSNH’s
gedichten (‘Vertalen’) ten einde was
gekomen ontwaakte het publiek lang-
zaam uit de gelukzalige trance van
begeesterd luisteren, om stomver-
baasd te concluderen dat zij slechts
een klein halfuur in deze zoete staat
hadden verkeerd. Er moest wel een
kleine pauze ingelast worden tenein-
de massale dehydratatie te voorko-
men.

Toen iedereen weer van bub-
bels was voorzien kon met frisse
moed aangevangen worden met het
lezen van het juryrapport. Beide
waren ook wel nodig, zo bleek, want
het vuistdikke rapport dat met vuur

Glamour en vermaning op het
Jan Willem Schulte Nordholt-gala

Van heinde en verre was het aanstormend historisch talent naar de P96 gekomen
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door Stephanie Blom
wereldkundig werd
gemaakt was bij tijd en
wijle niet voor de poes:
veelvuldig gebruik
makend van de compli-
ment sandwich prees de
jury menig kandidaat met
het schrijven van een bil-
lijk betoog, om deze ver-
volgens naar de keel te
vliegen over het schijn-
baar alomtegenwoordige
taalbarbarisme waar jury-
lid Juliëtte van Hil nog
lang over nasmeulde, tot
aan de kolommen van dit
tijdschrift toe. Het kon de
vrolijke kandidaten echter
niet deren, niet zo zeer
vanuit een devil may care-
houding die hun mindere
jaargenoten ongetwijfeld
kenmerkt, maar juist van-
uit het besef, ja zelfs de
appreciatie van het feit
dat welgemeende opbou-
wende kritiek op elkaars
schrijven een groot goed
is aan de faculteit
Geesteswetenschappen, dat maar al
te weinig wordt betracht buiten de
vertrouwde leerschool die Eindeloos
is. 

Groot was dan ook de spor-
tieve vreugde bij eenieder der aanwe-
zigen toen uit de finalisten Oscar
Lemmens, Hanneke de Lange en
Hugo van Doornum, deze laatste
werd uitgeroepen tot winnaar van de
Jan Willem Schulte Nordholtprijs
2011. Zijn essay, zo meende de jury,
stak nog net boven de twee andere
ijzersterke kandidaten uit door de

gedurfdheid van schrijven en de vir-
tuoze zinsconstructies –zelfs waar die
soms uit de bocht vlogen. Fouten zijn
af te leren, concludeerde jurylid Blom
tevreden, stijl is aangeboren. Toen de
kersverse JWSNH-laureaat zichtbaar
ontroerd verklaarde dat hij het essay
de nacht voor de deadline om half
vier ‘er even uit had geramd’ wist de
gehele redactie: hier staat een aan-
winst voor de geschiedwetenschap,
en de toekomst van ons geliefde
Eindeloos. d

Vanaf 3 maart:
Tentoonstelling the Temporary

Stedelijk 2 in het Stedelijk
Museum

16 maart geopend:
Het Grachtenhuis, nieuw museum

in Amsterdam: Herengracht 386

6 April:
Dag van de

Geesteswetenschappen

Tot 17 april:
Tentoonstelling Glans & Glorie,

Russisch Orthodoxe Kunst in
Hermitage Amsterdam

Vanaf 25 maart:
Tentoonstelling Set Amsterdam

van Dana Lixenberg in FOAM

Tot 17 april:
Tentoonstelling Passie voor

Perfectie, Nieuwe Kerk
Amsterdam

Tot 8 mei:
Tentoonstelling Wie niet weg is,

is gezien in Joods Historisch
Museum

10 mei:
Lezing Francis Fukuyama in de

Aula van de UvA, georganiseerd
door het John Adams Institute

25 mei:
Lezing Paul Theroux,

georganiseerd door het John
Adams Institute

Tot 29 mei:
Tentoonstelling Picasso in Parijs

in het Van Gogh Museum

actIVItEItEN

Met een dollemansrit door het leven van De Meester betoverde

onze oud-hoofdredacteur Bob van Toor de genodigden

Toen de kersverse JWSNH-laureaat zichtbaar
ontroerd verklaarde dat hij het essay de

nacht voor de deadline om half vier ‘er even
uit had geramd’ wist de gehele 

redactie: hier staat een aanwinst voor de
geschiedwetenschap
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Hugo van Doornum - Met het aantre-
den van de eerste liberale premier
sinds 1918 is het, zeker als het aan
Geert Wilders ligt, afgelopen met de
financiering van de meeste ‘linkse
hobby’s’. Dat betekent bezuinigen op
cultuur, ontwikkelingssamenwerking
en het stopzetten van vele andere
overheidssubsidies die naar de ‘softe
sector’ gaan. 

Wilders en kornuiten zetten zich hier-
mee af tegen de mentaliteit van de
jaren zestig en zeventig; het tijdperk
waarin veel van dit soort subsi-
diestromen ontstaan zijn. Toentertijd
gingen jongeren en studenten de
straat op om een eerlijkere verdeling
van de welvaart te eisen, om te plei-
ten voor meer democratie en een gro-
tere sociale mobiliteit. Vijftig jaar
later wordt er opnieuw gedemon-
streerd. Ditmaal tegen de bezuinigin-
gen op de vroeger verworven rech 
ten.     

De jaren zestig liggen nog
vers in het geheugen van velen. Zo
werd vorig jaar in de
Stadsschouwburg ‘Bye Bye
Babyboom (het laatste Sixtiesfeest)’
georganiseerd om vergrijzende baby-
boomers nog één keer jaren zestig te
laten beleven. Deze ‘happening’ vond
precies zestig jaar na de Aktie
Tomaat plaats. Bij deze actie ontke-
tenden studenten van de
Toneelschool in dezelfde
Stadsschouwburg een ware revolutie
tegen het ‘elitaire theater’. Tijdens
een voorstelling van een stuk van
Shakespeare werden de acteurs met
tomaten bekogeld. Deze daad was
typerend voor de jongeren van de
zogenaamde protestgeneratie die met
‘ludieke’ en ‘anti-autoritaire’ acties
opkwamen voor hun belangen.
Het is het algemeen geaccepteerde
beeld van de jaren zestig: jongeren
die met hun acties en protesten ver-
zuilde bestuurders tot grote maat-
schappelijke veranderingen proberen
aan te zetten. Nederland had in deze

periode te maken met een groot
generatieconflict, met ontkerkelij-
king, ontzuiling, politiek radicalisme
en een opkomende jongeren- en stu-
dentenbeweging. De van oorsprong
Amerikaanse historicus James
Kennedy bestudeerde  de
Nederlandse jaren zestig met de fris-
se blik van een buitenstaander. Uit
zijn onderzoek naar de oorzaken van
de maatschappelijke onrust in deze
jaren, tgepubliceerd onder de titel
Nieuw Babylon in aanbouw, blijkt
echter dat de protestgeneratie een
aanzienlijk kleinere rol speelde dan
door velen gedacht wordt. 

Allereerst bestaat er een
opvallend verschil tussen de invloed
die wordt toegedicht aan jongerenbe-
wegingen in Nederland en aan die in
de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk. De flowerpower, de hip-
pies en het legendarische Woodstock
zijn stuk voor stuk termen die welis-
waar ook in Nederland verbonden
zijn met de jaren zestig, maar die
allen in de VS of het VK zijn ontstaan
of hebben plaatsgevonden. Toch had
de protestgeneratie in deze landen
nauwelijks invloed op de heersende
politiek en kon bijvoorbeeld, in het
geval van de VS, de Vietnamoorlog
niet voorkomen worden. Hadden
Nederlandse jongeren meer invloed
op de politiek dan hun
Angelsaksische generatiegenoten?

Hoewel acties als die van de
beweging Provo weliswaar altijd poli-
tiek geïnspireerd waren, kwam een
daadwerkelijk politisering van de
protestgeneratie pas halverwege de
jaren zestig op gang. In 1967 ver-
gaarden de Provo’s een zetel binnen
de Amsterdamse gemeenteraad, een
politiek avontuur dat slechts enkele
maanden duurde. Zoals historicus
Hans Righart stelt: ‘Met de politise-
ring van de jongerencultuur waar
Provo voor stond, groef de beweging
zijn spreekwoordelijke eigen graf’.
Deelname aan de politiek bracht
onvermijdelijk een zekere mate van

conformisme met zich mee; een feno-
meen waartegen de protestgeneratie
juist zo rebelleerde. Een groter poli-
tiek succes dan Provo was de stro-
ming Nieuw Links binnen de PvdA
die halverwege de jaren zestig door
enkele jonge, links-radicale partijle-
den werd opgericht. Het duurde ech-
ter tot ver in de jaren zeventig voor-
dat Nederland met het kabinet-Den
Uyl zijn eerste, en volgens velen ook
enige, progressieve regering had.
Kortom: qua politieke invloed ver-
schilden de Nederlandse protestjon-
geren in de jaren zestig weinig van
hun Amerikaanse of Britse leeftijdge-
noten.

Wat binnen Nederland echter
een veel grotere rol speelde was de
opstelling van de bestuurlijke elite.
De politieke successen van protestbe-
wegingen als Provo waren dan wel op
één hand te tellen, de roep om veran-
dering was al in de jaren zestig bij
menig bestuurder doorgedrongen. De
kabinetten werden, met uitzondering
van het kabinet-Cals, gedurende de
jaren zestig gedomineerd door de
weinige progressieve KVP. Toch zijn
links-progressieve regelingen als de
werkloosheidsvoorziening, de
Ziekenfondswet en de kinderbijslag
in deze periode onder de KVP-
minister Veldkamp tot stand geko-
men. Ook op het Binnenhof besefte
men dat een autoritaire manier van
regeren, zoals ‘vadertje’ Drees dat
deed, niet langer zonder slag of stoot
geaccepteerd zou worden. Niet
zozeer de macht van progressieve
jongeren, maar de bereidheid van
bestuurders om zich aan te passen en
concessies te doen zorgde ervoor dat
de protestgeneratie ook in het politie-
ke landschap een stem kreeg.

De relatieve hervormingsge-
zindheid van Nederlandse politici valt
goed te verklaren vanuit de
Nederlandse parlementaire geschie-
denis. Allereerst kent de Nederlandse
politiek van oudsher een manier van
overleggen die sinds de jaren negen-

Linkse Hobby
Winnend Betoog Jan Willem Schulte Nordholt-award 2011
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tig bekend staat als het fameuze pol-
dermodel. In dit model ligt de nadruk
op het zoeken naar consensus. De
modernisering van de naoorlogse
samenleving werd al snel ook door de
conservatieve partijen als iets onver-
mijdelijks gezien. Vanuit dit idee ont-
stonden ideeën als ‘beheerste moder-
nisering’: een vorm van Realpolitik
waarbij maatschappelijke veranderin-
gen liever in goede banen geleid wer-
den dan actief bestreden.

Bovendien bestond in
Nederland geen sterke parlementaire
traditie waarop een bestuurlijke elite
kon teruggrijpen. De historicus Jouke
Turpijn laat in zijn boek Mannen van
gezag zien hoe Kamerleden na de
grondwetswijziging van 1848 stukje
bij beetje een dergelijke traditie creë-
ren. Dit staat in schril contrast met
bijvoorbeeld het Engelse House of
Commons, dat sinds de veertiende
eeuw bestaat, of het achttiende-eeuw-
se Amerikaanse House of
Representatives. Modernisering en
democratisering waren in Nederland
dan ook, zelfs voor conservatieve
politici, geen al te grote breuk met
het verleden. 

Ten slotte wordt de hervor-
mingsgezindheid van de bestuurlijke
elite in Nederland duidelijk uit een
statistische analyse van de protestge-
neratie, zoals die is uitgevoerd door
de Amerikaanse socioloog Ronald
Inglehart. Het verschil tussen de
voor- en naoorlogse generaties drukt
hij uit in termen van materialisme en
postmaterialisme. Het percentage
jongeren tussen de zestien en vijfen-
twintig jaar dat zich in 1971 in
Nederland tot de postmaterialisten
rekenden is volgens Inglehart twintig
procent. De term protestgeneratie
blijkt dus zeer misleidend, daar het
slechts om een vijfde deel van leef-
tijdsgroep gaat. Een misschien nog
opvallender uitkomst van hetzelfde
onderzoek was dat ook een niet
gering aantal volwassenen zich tot de
postmaterialisten rekenden.

De maatschappelijke veran-
deringen die in het Nederland van de
jaren zestig en zeventig werden
bewerkstelligt zijn dus allerminst het
succes van de protestgeneratie
alleen. De hervormingsgezindheid
van bestuurders was, in vergelijking

met andere landen, van oudsher
groot. Desalniettemin was er ook in
Nederland sprake van een generatie-
kloof, welke voor de latere beeldvor-
ming over de jaren zestig en de pro-
testgeneratie zeer bepalend is
geweest.

De voornaamste oorzaken
van de generatiekloof, die in de jaren
zestig in alle hevigheid escaleerde,
waren de Tweede Wereldoorlog en
de welvaartstoename die daarop
volgde. Bij het ontstaan van genera-
ties wijst de Duitse socioloog Karl
Mannheim op een zogenaamde for-
matieve periode bij jongeren: tussen
het zeventiende en vijfentwintigste
levensjaar worden hun normen en
waarden bepaald. Voor de vooroor-
logse generatie lag hun formatieve
periode in de bezettingstijd. De oor-
log en daarmee gepaard gaande ont-
beringen waren bepalend voor de
sobere levensstijl die zij er later op na
hielden. De jongeren van de protest-
generatie, daarentegen, waren de eer-
sten die konden profiteren van de na
de oorlog explosief toegenomen wel-
vaart. Hun aandacht ging dan ook
eerder uit naar meer immateriële
zaken als emancipatie, democratise-
ring en de bescherming van het leef-
milieu.

De snelle materiële verande-
ringen die zich in de jaren zestig
voordeden leidden echter tot een cri-
sis voor beide generaties. Binnen de
protestgeneratie kwam deze crisis tot

uiting in een sterke jongerencultuur
die in eerste instantie voornamelijk
invloed had op sociaal-cultureel
gebied. Bij de vooroorlogse generatie
leidde de nieuwe materiële en finan-
ciële welvaart tot het besef dat
modernisering een onomkeerbaar
proces was, wat leidde tot een  vorm
van realpolitik onder Nederlandse
bestuurders. Aan vooroorlogse nor-
men en waarden over seksualiteit en
gezagsverhoudingen werd echter
door velen nog sterk gehecht.

De reputatie van de protest-
generatie als de voorvechters van de
‘linkse hobby’s’ is meer mythe dan
historische werkelijkheid. Het op con-
sensus gerichte Nederlandse bestuur
maakte het mogelijk dat de acties en
protesten van groepen als Provo rela-
tief succesvol waren, zeker in verge-
lijking met het buitenland. Uit socio-
statistisch onderzoek blijkt dat de
protestgeneratie een vrij geringe
groep vormde, die zonder de hervor-
mingsgezindheid van politici weinig
voor elkaar had gekregen. De genera-
tiekloof tussen de voor- en naoorlog-
se generaties was echter ook in
Nederland zeer groot.
De protesten tegen de huidige plan-
nen van het kabinet laten zien dat
onze generatie minstens net zo mon-
dig is als de protestgeneratie van vijf-
tig jaar geleden. En de jongeren van
nu hebben dan ook net zo veel kans
van slagen als hun mythische voor-
gangers. d

Ingezonden Mededeling
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Juliëtte van den Hill - Als je mag jure-
ren voor een essay-wedstrijd van (toe-
gegeven, eerstejaars) geschiedenisstu-
denten zijn de verwachtingen hoogge-
spannen. Universitair niveau, een tali-
ge studie en de negen beste stukken
van een hele lichting studenten: die
factoren zouden bij elkaar een gewel-
dige combinatie op moeten leveren –
en dat was gelukkig ook veelal het
geval.  

Toch bleken sommige stukken hier en
daar te haperen door spelfouten,
gebrekkige zinsconstructies en mis-
sers in de opbouw. De betogen illustre-
ren een probleem dat de laatste jaren
eindelijk opgepakt lijkt te worden
door de politiek: de beheersing van
het Nederlands wordt in het onderwijs
steeds minder serieus genomen. Het
gevolg is dat zelfs bij een studie als
geschiedenis, waar taal zo ontzettend
belangrijk is, het niveau niet zo hoog
is als je wellicht zou mogen verwach-
ten. 

Idealiter wordt de basis voor

taalvaardigheid op de basisschool
gelegd. Dat dit niet het geval is, blijkt
in de brugklas. Als kinderen afkomstig
van verschillende basisscholen bij
elkaar worden gezet, zijn de verschil-
len in het niveau van de taalvaardig-
heid al duidelijk, en vaak blijvend. In
de brugjaren wordt dan een half-
slachtige poging gedaan om het ken-
nisgehalte gelijk te trekken.
Onafhankelijk van de vraag of dat is
gelukt, maken grammatica en spelling
vanaf ongeveer het vierde jaar plaats
voor literatuuronderwijs en begrij-
pend lezen. Op het eindexamen schrijf
je uiteindelijk een samenvatting, waar-
van het cijfer gecompenseerd kan
worden door de tekstvragen die je ook
moet maken. Als je het dus een beetje
slim speelt, kun je het eindexamen
halen zonder dat je ooit een fatsoen-
lijke tekst hebt geproduceerd.

Het is waar: het lespakket van
Nederlands is overvol. In vaak twee
uur per week, waarvan een groot deel
ook nog vanwege allerhande redenen
uitvalt, moeten docenten hun leerlin-

gen zoveel mogelijk zien bij te bren-
gen. Als docenten en leerlingen tijd
tekort komen, is het niet gek dat ze
zich concentreren op de dingen die in
het eindexamen terugkomen – en daar
hoort een eigen tekst schrijven nu een-
maal niet bij. Het is ook niet bevorder-
lijk dat veel taalkennis en bijbehoren-
de vaardigheden alleen getoetst wor-
den bij het vak Nederlands zelf. Bij alle
andere vakken kun je antwoorden vol
spelfouten inleveren, zonder dat je cij-
fer er ook maar een tiende op achter-
uit gaat – een docent geschiedenis op
mijn oude school die wel een aftrek-
systeem probeerde in te voeren, werd
meteen teruggefloten omdat het ‘niet
eerlijk’ zou zijn.

Als je daar echter over
nadenkt, is dat ronduit belachelijk.
Nederlands is - meer nog dan wiskun-
de of Engels waarvoor je tegenwoor-
dig ook minimaal een zes moet halen
op je eindexamen om te slagen - het
vak waarop alle anderen zijn gestoeld,
en het vak waar je later waarschijnlijk
het meest op moet terugvallen. Het
voorbeeld van de sollicitatiebrief met
fouten die zo door de papierversnippe-
raar gaat is dan wel oud, maar daarom

Bij alle andere 
vakken kun je

antwoorden vol
spelfouten inleveren,
zonder dat je cijfer er
ook maar een tiende

op achteruit gaat 

Taalbeheersing
t o c h  b e s t  we l  b e l a n g r i j k
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niet minder waar. Een stuk met spel-
fouten wordt minder snel serieus
genomen. Een stuk dat stilistisch niet
loopt, wordt niet gelezen. 

Voor aspirant-academici als
wij, zeker binnen het vakgebied
geschiedenis, is taalbeheersing zo
mogelijk nog belangrijker. Onze studie
bestaat uit het interpreteren en in con-
text plaatsen van gebeurtenissen die
ons veelal tekstueel zijn overgeleverd.
Het belang van taal daarin is glashel-
der: er zijn voorbeelden van historio-
grafische discussies die hangen op de
betekenis van één enkel woord. Als
historicus zonder taalbeheersing ben
je dus serieus gemankeerd. Je kunt de
lezer immers niet overtuigen van jouw
visie als je in de uitwerking ervan
klungelt. Als je immers geen zorgvul-
digheid betracht in de manier waarop
je het opschrijft, is er geen reden om
aan te nemen dat je in je onderzoek
wél zorgvuldig bent geweest. 

Is dit een pleidooi voor vorm
boven inhoud? Misschien wel.

Misschien is het wel goed om te besef-
fen dat de vorm van een stuk groten-
deels bepaalt of het überhaupt wordt
gelezen. Vergelijk het met een gewone
roman: het maakt niet uit hoe groots
of diepgaand de thema’s zijn als de
lezer het boek al na tien pagina’s aan
de kant gooit. Aan de andere kant: hoe
vaak ben ik niet meegesleept door een

boek dat bij nader inzien nergens over
ging? Regelmatig, want zolang het
goed geschreven is, blijf je lezen.  De
vorm is als het ware de eerste indruk
die jouw visie op de lezer maakt en
niets is moeilijker dan een slechte eer-
ste indruk wegnemen. In de woorden
van de Amerikaanse bestseller auteur
Tom Robbins: ‘It is style that gives
content the capacity to absorb us, to
move us; it is style that makes us care.’ 

Natuurlijk worden aan een
academisch stuk andere eisen gesteld
dan aan een roman of kort verhaal. De
eis van leesbaarheid blijft echter ook
hier recht overeind. Je hoeft geen poë-
tische zinnen te kunnen schrijven en je
hoeft geen panorama’s op te roepen
met je woordgebruik, maar je moet
wel in staat zijn om je punt in helder,
foutloos Nederlands naar voren te
brengen. Taal is immers ons gereed-
schap. Het wordt tijd dat we er beter
voor gaan zorgen.  d

Misschien is het
wel goed om te

beseffen dat de vorm
van een stuk groten-
deels bepaalt of het
überhaupt wordt

gelezen

- Rectificatie -  

In de vorige editie van Eindeloos is per

abuis de niet-geredigeerde versie van

het interview met 

prof. Roland Havenaar verschenen,

waarvoor onze excuses.

- De hoofdredactie

Ingezonden Mededeling
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Stephanie Blom – Zo nu en dan ver-
schijnt in de media een bericht dat er
tegen de-ze of gene aangifte gedaan
wordt wegens het ontkennen van de
Holocaust. Zo werd op 14 maart
jongstleden bekend dat zowel het
Meldpunt Discriminatie Internet als
het Centrum voor Informatie en
Documentatie Israël aangifte doen
tegen voormalig advocaat Jeroen de K.
wegens antisemitisme en het ontken-
nen van de Holocaust. 

Volgens het MDI is De K. de grootste
propageerder van jodenhaat op
Nederlandse websites. Nu werd de
voormalig raadsman in 2007 al ver-
oordeeld voor het stalken van toenma-
lig minister-president Jan Peter
Balkenende, dus dat de man niet de
leukste figuur is moge duidelijk zijn.
Over het feit dat het ontkennen van de
Holocaust een belachelijke en moreel
verwerpelijke exercitie is, zullen velen
het eens zijn. Of een revisionistische
kijk op de Shoah een strafbaar feit is
daarentegen, zijn de meningen ver-
deeld. 

In tegenstelling tot andere
landen kent Nederland geen bepaling
in het Wetboek van Strafrecht of daar-
aan gelieerde wet- en regelgeving die
het ontkennen van de Holo-caust
strafbaar stelt. Momenteel is in de
Eerste Kamer wel een wetsvoorstel uit
2007 aanhangig waarin het in het
openbaar ontkennen, op grove wijze
bagatelliseren, goedkeuren of recht-
vaardigen van volkerenmoord en mis-
drijven tegen de menselijk-heid straf-
baar wordt gesteld. Ondanks het
gebrek aan een strafbepaling wordt
het recht ook in Nederland zo nu en
dan aangewend om hen die Holocaust
ontkennen strafrechtelijk te vervolgen.
Sinds 1997, toen de Hoge Raad het
befaamde arrest-Verbeke wees, kent
het hoogste rechtscollege de jurispru-
dentiële gewoonte om de enkele ont-
kenning van de Holocaust, zonder dat
deze gepaard gaat met verdere be-
ledigende uitlatingen,  aan te merken
als een strafbare groepsbelediging in

de zin van art. 137c Sr. In dit artikel is
bepaald dat hij die zich in het open-
baar, mondeling of bij geschrift of
afbeelding, opzettelijk beledigend uit-
laat over een groep mensen wegens
ras, godsdienst of levensovertuiging,
hetero- of homoseksuele gerichtheid
of lichamelijke, psychische of verstan-
delijke handicap, gestraft wordt met
een gevangenisstraf van ten hoogste
een jaar of een geldboete van maxi-
maal 7600 euro. 

Het beledigende element van
de strafbare groepsbelediging mag
echter niet te breed worden opgevat.
Het is niet zo dat iedere uitspraak die
grievend is voor een bepaalde groep,
ook een strafbare belediging van die
groep oplevert. Zo zal kritiek op de
handelswijze van de katholieke kerk
door sommige katholieken als kwet-
send worden ervaren, maar daarmee
vormen dergelijke uitingen nog geen
belediging van de katholieke bevol-
kingsgroep. Ook is het zo dat de
betreffende groep een zekere maat-
schappelijke schade moet lijden door
bepaalde uitlatingen. Het moge duide-
lijk zijn dat de uitspraken van Geert
Wilders de kijk op het islamitische
volksdeel aanzienlijk en in rap tempo
hebben doen veranderen, waardoor
deze groep maatschappelijke schade
lijdt. De gevallen waarin jongeren met
een Arabische naam onder een
Nederlands pseudoniem solliciteren
omdat zij daarmee meer kans denken
te maken voor een gesprek te worden
uitgenodigd zijn niet van de lucht. Bij
het ontkennen van de Holocaust is die

vereiste maatschappelijke schade ech-
ter minder duidelijk. Het ontkennen
van de genocide wekt enerzijds de
suggestie dat het joodse volk een
grootschalige leugen op touw heeft
gezet en die tot op de dag van vandaag
in stand houdt, maar anderzijds zijn
dergelijke uitlatingen zo waanzinnig
dat dit volk daarvan geen of nauwe-
lijks nadelige gevolgen ondervindt.
Dat een ontkenning van hun leed
kwetsend is staat natuurlijk buiten
kijf. 

De vraag rijst of het strafrecht
wel zo’n geschikt middel is om het ont-
kennen of bagatelliseren van de
Holocaust tegen te gaan. Het doet
vreemd aan dat het ont-kennen van
een historische gebeurtenis of het
anders interpreteren van het bewijs
dat voor die gebeurtenis bestaat een
strafbaar feit oplevert. Bovendien is
het revisionisme momenteel onderge-
bracht bij een strafbepaling die daar
eigenlijk niet voor bedoeld is, wat lijdt
tot een juridisch zeer schlemielige
constructie. Ook wordt het historisch
debat over deze kwestie er door
gecensureerd en dat is een onwense-
lijke ontwikkeling in een samenleving
als de onze. De maatschappelijke scha-
de die Holocaustontkenners zelf lijden
door hun ridicule beweringen - wat zal
hun werkgever er wel niet van den-
ken? Of hun schoonmoeder? - zijn vol-
doende straf en schade. De beantwoor-
ding van de vraag of de moord op zes
miljoen joden in de jaren tussen 1940
en 1945 nu wel of niet heeft plaatsge-
vonden is aan historici en de strijd
dient gestreden te worden in de arena
van het historisch debat. Laten we
deze kwestie aan wijze raadsheren en
de rechtspraak, dan ontstaat een vorm
van staatsgeschiedschrijving; de rech-
terlijke macht en de overheid bepalen
wat wel en niet plaatsgevonden heeft
in het verleden en leggen dit vast in
wetsartikelen en vonnissen. Deze
praktijk uit een bloedrood verleden is
hoogst verwerpelijk en hoort niet
thuis in een moderne democratische
rechtsstaat. d

Een strafbare ontkenning der geschiedenis
Het strafrecht als wapen tegen het Holocaustrevisionisme

Over of een revisio-
nistische kijk op de
Shoah een strafbaar
feit is, zijn de menin-

gen verdeeld 
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Thomas Smits - Toen na de Tweede
Wereldoorlog duidelijk werd welke
verschrikkelijke misdaden waren
begaan door het Derde Rijk begonnen
historici, gedragswetenschappers en
psychologen al snel met speculeren
over het karakter van de daders. 

Wat voor mensen waren hier-
toe in staat geweest? De zogenaamde
Taterforschung werd een belangrijk
onderdeel van het historische onder-
zoek naar het Derde Rijk. In de jaren
vijftig werden de misdadigers van het
Naziregime vooral gezien als gevaar-
lijke psychopaten die aan verschillen-
de soorten geestesziekten leden. In
de jaren zestig veranderde dit beeld.
Onder invloed van het proces tegen
Adolf Eichmann in Jeruzalem kwam
de gedachte op dat de Holocaust in
directe verbinding te stellen zou zijn
met de moderniteit. Daders werden in
deze visie gezien als  ‘robots’, die
alleen kunnen functioneren in hoog
bureaucratische samenlevingen - zo
verscheen er in Elseviers Weekblad
een artikel met de naam ‘Robot
Eichmann’. In het huidige onderzoek
is er weer meer aandacht voor de per-
soonlijke beweegredenen van daders.
Een reden voor Eindeloos om een
aantal van hen onder te loep te
nemen. Deze maand: Reynhard
Heidrich, ‘het blonde beest’. 

In zijn boek Generation der
Unbedingten (2003) stelt Michael
Wildt dat het onderzoek naar daders
zich niet moet richten op één soort
verklaring – zoals karakter, of samen-
levingsvorm – maar dat het moet pro-
beren tot een complexe koppeling
van allerlei factoren te komen. Wildt
onderzoekt in zijn boek de levens en
loopbanen van de nazi-daders bij uit-
stek: de leidinggevende van het
Reichssicherheitshauptamt (RSHA).
Onder deze beruchte institutionele

samensmelting van de
Sicherheitsdienst, de Krimalpolizei en
de Gestapo viel ook het Referat IV B:
het departement dat onder leiding
van Eichmann verantwoordelijk was
voor een ‘Auflösung der Judenfrage’.
De leidinggevenden van deze organi-
satie zijn grotendeels afkomstig uit
eenzelfde generatie. Een verklaring
voor daderschap moet volgens hem
gezocht worden door te kijken naar
wat deze Generation des
Unbedingten onderscheidt van ande-
re generaties. De uitkomst hiervan
moet vervolgens gekoppeld worden
aan speciale institutionele factoren

die de daders in staat stelde om  hun
misdaden te begaan. 

Als baas van het in 1939
gevormde RSHA was Heydrich ver-
antwoordelijk voor het ‘dirtywork’
van het naziregime. Zo gaf hij leiding
aan het Nacht und Nebel-project,
waardoor duizenden Europese ver-
zetsstrijders en politieke tegenstan-
ders van de Nazi’s letterlijk en figuur-
lijk verdwenen in concentratiekam-
pen. Ook de Einsatzgruppen die in
1942 honderdduizenden Joden ver-
moordden in Oost Europa vielen
direct onder zijn bevel. Daarnaast
was hij verantwoordelijk voor de

De Nazi van de Maand
Je had ze in alle soorten en maten. Eindeloos licht elke maand een

nieuwe nazi uit, met in deze editie: ‘de prototype nazi’!

‘Het Blonde Beest’ 
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planning van de Wannsee-conferen-
tie en dus voor de deportatie van mil-
joenen Joden en andere ongewenste
groepen naar concentratiekampen in
Oost-Europa (het kampen-systeem
zelf viel onder een ander onderdeel
van de SS). 

Heydrich zou echter het
bekendst worden door zijn baan als
Reichsprotektor van Bohemië en
Moravië – het deel van Tsjechië dat
door de Nazi’s bezet was. Met deze
rol verkreeg hij in nazi-kringen aan-
zienlijke roem, door zijn harde onder-
drukking van het Tsjechische verzet
en zijn succes in het verhogen van
het Tsjechische aandeel aan de Duitse
oorlogsmachine. Op 27 mei 1942
werd Heydrich, als een van de weini-
ge hooggeplaatste Nazi’s, door twee
Tsjechische paramilitairen vermoord.
Als vergelding werden de dorpen
Lidice en Ležáky met de grond gelijk
gemaakt en alle mannelijke bewoners
van boven de zestien geëxecuteerd. 

Heydrich is de perfecte repre-
sentant van Wildt’s Generation des
Unbedingten. Hij is net niet oud
genoeg om deel te hebben genomen
aan de Eerste Wereldoorlog, hij sloot

zich op jonge leeftijd aan bij verschil-
lende extreem rechtse organisaties
en maakte na de Nazistische machts-
overname razendsnel carrière. De
sterk ideologische gemotiveerde
Heydrich werd door de institutionele
constructie van het Derde Rijk in
staat gesteld om een machtsapparaat
op te bouwen dat los stond van elke
soort van controle. Hitler was de

enige die de snelle opmars van
Heydrich kon stuiten. Daarom was
het voor hem van belang om – in de
woorden van Hitlerbiograaf Ian
Kershaw – ‘towards the führer’ te
werken. Dat zorgde bij de meeste
misdadigers van het Naziregime voor
een snelle radicalisering. De
Kriegsgeneration van Wildt past dan
ook erg goed in een functionalistisch
beeld van de Holocaust, waarin de
‘Auflösung der Judenfrage’ niet
gezien wordt als een ‘moord met
voorbedachte rade’ maar veel meer
als het eindpunt van een radicalise-
ringsproces. 

Heydrich wordt in het gang-
bare beeld van het Derde Rijk vaak
gezien als de ‘prototype’ Nazi: blond,
hardvochtig, wreed, irrationeel maar
toch berekenend. Dit beeld kwam
onlangs weer naar voren in de best-
seller HhhH (Himmler’s hirn heisst
Heydrich) van de Franse schrijver
Laurent Binet. De representatie van
Nazi-misdadigers in de populaire cul-
tuur is een ander interessant aspect
van de  Taterforschung. Volgende
maand kijken we dan ook naar Erik
Dorff: de fictieve nazi. d

Heydrich wordt in het
gangbare beeld van
het Derde Rijk vaak

gezien als de 
‘prototype’ Nazi:

blond, hardvochtig,
wreed, irrationeel

maar toch 
berekenend.
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Een fenomeen dat mij tegenwoordig
mateloos fascineert is de ‘foodie’.
Foodies zijn mensen die van eten hou-
den, en niet gewoon eten, op de gezon-
de ‘Vissticks jongens WOO-HOO! Yeah
baby!’-manier, maar van echt eten,
zoals bieten en kool en tomaten uit
kraakzakjes. Écht vlees, geen champig-
nons maar paddenstoelen, local,
Louise Fresco, dat soort dingen. Ik
hoop dat je begrijpt dat ik de term foo-
die in de rest van dit stuk zo min
mogelijk zal gebruiken.         

Het meest opmerkelijke aan
deze groep mensen is dat ze er op
staan dat ze allerminst snobistisch
doen over eten en dat alles wat ze
maken betaalbaar, en makkelijk is. De
recepten waar voedselliefhebbers
zoveel van houden zijn immers
authentiek en volks, en zijn zelfs zo
ontzettend betaalbaar en makkelijk
dat iedereen ze kan maken. Maar de

mensen over wie ik het heb zijn nooit
zomaar iedereen, maar mensen uit de
Randstedelijke hogere middenklasse.

Een voorbeeld hiervan zijn de
makers van het populaire internetfilm-
pjes programma Working Class
Foodies. Twee ontzettend lieve film-
makers uit Brooklyn met een budget
van 8 euro per maaltijd en blijkbaar de
tijd om twee keer per week een mid-
dag rond te struinen over de vele bio-
logische markten in New York. En hoe-
wel ik elke keer als ik de desbetreffen-
de filmpjes zie bijna sterf van sympa-
thie voor de twee presentatoren, vraag
ik me toch af of de term working class
wel helemaal van toepassing is op in je
American Apparel trui rode aardknol-
len in stukjes snijden.
Honderd jaar geleden zetten de hoge-
re middenklasse in Nederland alles op
alles om zo chique mogelijk over te
komen: lid worden van de juiste clubs,
de juiste kleren dragen, eten bij de
duurste restaurants. De publieke ruim-
te werd gebruikt om zich te onder-
scheiden van de lagere klassen, en als
je toen in de Jordaan woonde en op
zondag boodschappen moest doen op
de markt voor de Noorderkerk had je
het duidelijk niet getroffen. Het
gebruik van de publieke ruimte om je
positie te bevestigen gebeurt nog
steeds, maar het gekke is dat er nu
gedweept wordt met zaken waar men 

vroeger op neer keek. Wie nu op
zaterdagmiddag in de Marqt de ingre-
diënten voor een authentieke stamp-
pot zoekt heeft het gemaakt in het
leven.

Natuurlijk is het alleen maar
goed als mensen minder E-nummers
en meer biologische producten gaan
eten. Maar je moet wel blijven besef-
fen dat niet iedereen in staat is om
aardappels uit Noord te kopen. Ten
eerste omdat het voor veel mensen
gewoon te duur is, en ten tweede

omdat die aardappelboer al moeite
genoeg heeft om de grachtengordel
van voedsel te voorzien. Als we elke
Nederlander aan Hollandse, biologi-
sche voedselproducten zouden willen
krijgen dan moet Nederland er maar
eens serieus over na gaan denken
Duitsland te annexeren.
Maar ik dwaal af. Mijn punt is eigenlijk
dat ik het prima vind als je er op staat
om de rest van je leven op macrobioti-
sche seitan te leven of te dwepen met
de Italiaanse volkskeuken. Maar doe
het alsjeblieft omdat je het leuk vindt,
en houd je wenkbrauwen thuis als ik
mijn emmer vol KFC-kippen oppeuzel.

Gefrituurde kip

Voor twee tot drie personen
- Vier flinke kipfilets, in stukken
- Karnemelk
- Zout, peper, gedroogde chillipepers
en eventueel andere kruiden
- bloem
- Plantaardige olie
- Diepe pan, bijvoorbeeld een wok pan.

Snijd de kipfilets in stukken en dep de
filets droog. Maak een marinade van
de karnemelk, zout peper, chilipepers
en de andere kruiden, laat de filet hier
een uur in marineren.

Doe de olie in de pan. Het hangt er een
beetje vanaf hoe groot je pan is, maar
je wilt dat je in ieder geval drie a vier
stukken kip tegelijkertijd kan onder-
dompelen. Dus zoveel moet er in de
pan.  Verhit de olie tot ongeveer 175
graden (als je een stukje brood er in
gooit en het schroeit meteen dicht zit
je goed)

Haal de stukken kip uit de marinade,
en schud de overtollige karnemelk er
af, doe als je wilt nog een beetje zout
en peper op de filets en haal ze door
de bloem.

Frituur de kip stukjes in ongeveer 5
minuten gaar. Serveer met sla en witte
rijst. d

Afl. 6: Gefrituurde Kip

Maria’s achterkant
Iedere maand een historisch recept! 


