
Stephanie Blom - De mededeling
dat de nobele kunst der geschied-
schrijving en de juridische weten-
schap elkanders wegen zo nu en
dan kruisen zal voor de student
geschiedenis nauwelijks als een
verassing komen. Enige kennis
van het verleden is voor een goed
jurist onontbeerlijk, en ook een
historicus ontkomt er niet aan om
zich zo nu en dan te verdiepen in
de rechtswetenschap. De casus
Nederland versus Augusto
Pinochet, onderwerp van dit epi-
stel, vormt een prachtig voor-
beeld van de interessante ver-
strengeling van beide disciplines. 

Voor een goed begrip van de hier
aan bod komende kwestie is enige
historische achtergrond vereist.
Op 11 september 1973 werd in
Chili het democratisch gekozen
socialistische regime van presi-
dent Salvador Allende omver
geworpen door een coup d’état
onder leiding van Augusto
Pinochet. Naar later bleek, werd
deze hoogst controversiële staats-
greep gesteund door de
Amerikaanse CIA, welke in het
kader van de Koude Oorlog over
de gehele wereld antisocialisti-
sche regimes in het zadel hielp. In
december 1974 werd Pinochet

door de militaire junta bij decreet
benoemd tot de nieuwe president
van het land. Vanaf het moment
van zijn aantreden voerde
Pinochet een wrede strijd om zijn
politieke opponenten de mond te
snoeren. Bij deze campagne kwa-
men volgens het Rettig Rapport,
het onderzoek van de Nationale
Commissie voor Waarheid en
Verzoening van Chili, tussen de
2800 en 3200 dissidenten om het
leven, werden circa 80.000 tegen-
standers zonder proces geïnter-
neerd en rond de 30.000 mensen
gemarteld. Na een termijn van 16
jaar besloot Pinochet in 1990 op
vreedzame wijze af te treden
nadat het volk zich in een door
hem uitgevaardigd referendum
tegen een voortzetting van zijn
presidentschap had uitgesproken.
Wel bleef de man aan als opper-
bevelhebber van het Chileense
leger en nam hij zitting in de
Senaat. Na zijn vertrek gingen
geluiden op om de verantwoorde-
lijken van de grootschalige men-
senrechtenschendingen, Pinochet
voorop, juridisch en maatschappe-
lijk ter verantwoording te roepen.
Echter, de regering van de oud-
dictator had in 1978 een beruchte
amnestiewet aangenomen welke
betrekking had op alle politiek

geïnspireerde misdaden die tus-
sen 1973 en 1978 waren begaan.
De centrumlinkse regeringen die
na zijn aftreden aan het bewind
kwamen hebben tot op heden wei-
nig aanstalten gemaakt om deze
wet definitief te herroepen. 

Op 27 mei 1994 werd
Pinochet door een Nederlandse
zakenman in het Amstel Hotel in
Amsterdam gesignaleerd. De
Chileen was op doorreis naar
Praag waar een wapendeal voor
het Chileense leger beklonken zou
worden. De waakzame burger
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schakelde Amnesty International
in, welke vervolgens de
Nederlandse autoriteiten alar-
meerde. Gezien het hoge bureau-
cratische gehalte van ons ambte-
lijk apparaat, is het weinig verras-
send dat de oud-dictator gevlogen
bleek toen politietroepen het
hotel binnenstapten om hem te
aan te houden en over te dragen
aan het Openbaar Ministerie.

Het verhaal laat zich lezen
als een slechte actiethriller, maar
roept desondanks een aantal inte-
ressante vragen op. Is het aan
andere, vaak westerse, staten om
de wil van het volk dat kwaad
werd aangedaan aan de kant te
schuiven ten bate van ‘een betere
en rechtvaardigere wereld’? Is dit
geen niet te legitimeren schending
van de soevereiniteit van de
betref fende staat waar het om
draait? Valt een dergelijke ingreep
te bestempelen als een vorm van
juridisch imperialisme of als een
legitiem middel in de, overigens
nobele, strijd voor wereldwijde
rechtvaardigheid?

Het Nederlandse voorne-
men tot arrestatie en vervolging
van de oud-dictator werd gelegiti-
meerd door een beroep op het
principe van een universele juris-
dictie. Het is lastig om niet in juri-
disch jargon te vervallen, maar bij
het hanteren van dit beginsel
wordt er vanuit gegaan dat
bepaalde misdrijven (misdaden
tegen de menselijkheid, oorlogs-
misdaden etc.) zo ernstig zijn dat

zij de mensheid als geheel tref fen.
Op basis van de ernst van deze
daden kan elk land ter wereld juri-
disch optreden tegen dit soort
delicten, ook al is de te vervolgen
persoon geen onderdaan van de
vervolgende staat en heeft het
misdrijf niet op bodem van het
optredende land plaatsgevonden,
zoals bij de rechtelijke aanpak van
‘normale’ misdaden vereist is. Het
principe van universele jurisdictie
overstijgt in de redenering van de
Nederlandse staat in deze de soe-
vereiniteit van Chili en haar
amnestiewet. 

Ook Spanje heeft zich de
afgelopen jaren bezig gehouden
met de opsporing en vervolging
van Zuid-Amerikaanse oorlogsmis-
dadigers, met name van hen die
deel uitmaakten van het regime
van de Argentijnse dictator Jorge
Videla, en uiteindelijk ook met de
zaak-Pinochet. In het geval van
Spanje valt dit ingrijpen nog
enigszins te rechtvaardigen,
omdat ook Spaanse onderdanen
het slachtof fer waren van de Vuile
Oorlog in Argentinië en de militai-
re junta van Chili. Nederland en
het Nederlandse volk hadden ech-
ter niets te maken met de wanda-
den van Augusto Pinochet, maar
probeerden zich desondanks op te
werpen als nobele voorvechters
van mondiale gerechtigheid. 

Het aannemen of in stand
houden van een wet die strafrech-
telijke immuniteit voor de daders
van bepaalde misdrijven met zich
meebrengt, is een van de vele
manieren waarop een volk dat
geleden heeft kan omgaan met
haar verleden. Hieruit spreekt de
wens om het verleden te laten
rusten en de blik op de toekomst
te richten. Eenzelfde soort mecha-
nisme zagen we in het Spanje van
na de Spaanse Burgeroorlog. Het
is niet aan andere staten, zeker
niet aan de staten die met de wan-
daden waarop de amnestiewet
betrekking heeft niets te maken
hadden, om in dit proces van tran-
sitional justice te interveniëren op
basis van een strijd voor wereld-
wijde gerechtigheid. Een derge-
lijke actie zou immers het gekozen

transitieproces kunnen verstoren
en is bovendien een schending van
de in het Westen alom gehuldigde
staatssoevereiniteit. Door critici
werden de pogingen van Europese
landen om Pinochet in rechte ter
verantwoording te roepen dan ook
afgedaan als een vorm van juri-
disch imperialisme. De Chilenen
hebben er nooit voor gekozen om
Pinochet te berechten, terwijl zij
wel bij machte waren om tot een
dergelijke vervolging over te
gaan, en die keuze was aan hen.
Gelukkig is de wereld sinds 2002
een mooiere plek door de tot-
standkoming van een supranatio-
nale, onpartijdige instantie die de
vervolging van de meest grove
misdrijven voor haar rekening
neemt: het Internationaal Straf hof
in Den Haag. In samenwerking
met staten die te lijden hebben
gehad onder genocidale conflic-
ten, en zelf niet bij machte zijn om
een dergelijke grootschalige pro-
cedure op zich te nemen, wordt
besloten of wel of niet tot vervol-
ging van de verantwoordelijken
wordt overgegaan. Wanneer sta-
ten rechtssystemen hebben die
naar behoren functioneren, of
besluiten om tot een andere vorm
van verzoening over te gaan,
wordt de zaak op nationaal niveau
afgehandeld. Hiermee zijn de
bemoeizuchtige inspanningen van
staten als Nederland in de zaak-
Pinochet, godzijdank, grotendeels
uitgebannen. 

Augusto Pinochet stierf op 10
december 2006, de Internationale
Dag voor de Mensenrechten, te
Santiago de Chile. Hij zou nooit
veroordeeld worden voor de mis-
daden die begaan werden onder
zijn regime. d

Het is niet aan 
andere staten om in

dit proces van 
transitional justice te

interveniëren

Valt een dergelijke
ingreep te bestempe-
len als een vorm van

juridisch imperialisme
of als legitiem middel

in de strijd voor
wereldwijde recht-

vaardigheid?
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“Wij moeten nu de revolutie ontkete-
nen, het land is er klaar voor!”
Toegegeven, de jongen die ik die
avond tegenkwam was in enigszins
beschonken staat, maar hij was in
alle ernst. Een kleine groep moest
het voortouw nemen, en dan zou de
rest volgen. Net zoals in Tunesië,
Egypte en Libië. “Het Hofplein zal
het nieuwe Tahrirplein worden!”

Nu zijn wij van Eindeloos
zeker niet antirevolutionair, maar
toen ik hem vertelde dat het al moei-
lijk was een studentenblaadje draai-
ende te houden, laat staan
Nederlandse studenten op de been
te krijgen om een revolutie te ontke-
tenen keek hij me meewarig aan. Ik
kon met zo’n blaadje toch zeker wel
een bijdrage kon leveren aan de
revolutie?

Eindeloos verklaart zich soli-
dair met alle vrijheidsstrijders over
de hele wereld. Maar om het
Binnenhof te gaan bezetten en het
door sommigen verguisde Bruin 1
omver te werpen voert te ver. Wij
voeren onze strijd liever met de pen
– machtiger dan het zwaard. Zoals
ook de welbekende historicus
Ronald Havenaar met diens manifest
heeft geprobeerd, een interview met
hem vindt u verderop in dit nummer.
En terwijl iedereen momenteel naar
het Midden-Oosten kijkt (wij overi-
gens ook, zie pagina 10) loont het
ook de moeite om eens naar de
Indische Oceaan te kijken. Aldus
betoogde Robert Kaplan onlangs in
de Universiteitsaula (pagina 4).

Een andere gigantische
koerswijziging van de wereldge-
schiedenis zette zich in gang nadat
het zich aanwakkerende antisemi-
tisme aan het begin van de vorige
eeuw tot ontploffing kwam. Dat hier
het één en ander aan vooraf ging
lezen we in Umberto Eco’s laatste
roman, hiernaast besproken.  

Misschien waaien de
Arabische revoluties wel over naar
de lage landen – zo niet is het te
hopen dat er in elk geval zo’n roman
in zit.

- Joris Belgers

HOOfDrEDactIONEEL

Micha van der Wal - Umberto Eco
kan zonder overdrijven gezien wor-
den als de grootmeester van de
moderne historische roman, een
Walter Scott van onze tijd. Net als
laatstgenoemde heeft ook Eco veel
geschreven over de middeleeuwen,
zij het met een totaal andere
insteek. De nieuwste roman van de
Italiaanse semioticus gaat echter
over de eeuw waarin Sir Walter
leefde, de fameuze negentiende
eeuw, volgens de achterflap: ‘mis-
schien wel de meest megalomane
eeuw aller tijden’, een formulering
die overigens regelrecht uit het
wereldtijdschrift van Elschots
Boorman kan komen. 

De hoofdpersoon is ene Simone
Simonini, een leugenaar en bedrie-
ger, vervalser en charlatan, kortom
een man van weinig principes.  In
het boek stelt hij zijn memoires op
schrift en worden de passages die
hij vergeten is aangevuld door de
mysterieuze abt Dalla Picolla. Deze
memoires beslaan het grootste deel

van de negentiende eeuw, ongeveer
de tweede helft. Ondertussen speelt
de vraag wie deze abt is die ook in
het boek van Simone schrijft. Is hij
iemand anders, is hij Simone zelf?
De twee identiteiten worden zo
sterk uitgespeeld dat de lezer zich
afvraagt of Simonini en abt Della
Pico samen de fight club hebben
bezocht.

Het boek leest als een detec-
tive uit dadersperspectief –de perfi-
de Simone somt vol tevredenheid
zijn verrichtingen op en laat niet na
te vertellen hoe hij er beter van
geworden is. Het leest ook als een
wordingsgeschiedenis van een
wereldbeschouwing, die van het
systematische antisemitisme. De
logica van de antisemiet, of eigen-
lijk van elke complotbouwer wordt
op elke bladzijde opnieuw
bekrachtigd: alles wat het stereoty-
pe bevestigt wordt toegejuicht en
alles wat het tegenspreekt wordt óf
omgebogen zodat het opnieuw ste-
reotype wordt, óf benoemd tot uit-
zondering die de regel bevestigt.
Wat recht is, praten we krom en
Simone is daar een onmiskenbaar
grootmeester in.

In zijn memoires vertelt
Simone hoe hij wordt ingelijfd bij de
geheime dienst, eerst die van
Piemont en daarna de Franse.
Willens en wetens raakt hij in aller-
lei complotten verwikkeld, van de
Risorgimento tot de Parijse commu-
ne, en speelt hij voortdurend dub-
belspel. Er is vrijwel geen belangrij-
ke negentiende-eeuwse gebeurtenis
die niet in het complot wordt verwe-
ven en uiteindelijk culmineert dit
alles in de Protocollen van de
Ouderlingen van Zion, waaraan
Simone zijn medewerking verleent.
Ook laat Eco ook vele bekende
historische figuren opdraven, zoals
Freud, door Simone consequent als
Fröid gespeld, Marx, Dumas en

Umberto Eco’s Begraafplaats van Praag

Complotten, onbetrouwbare 
vertellers en perversiteiten 
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Garibaldi. 
Interessant is ook dat het boek

zich uitstekend leent voor een vulgair-
Freudiaanse lezing: Simone is overdui-
delijk een misogyne, aan jurkangst lij-
dende celibatair, die geen moeder
gekend heeft en zijn seksuele driften
sublimeert in zijn passie voor eten.
Het wordt de lezer op een presenteer-
blaadje aangereikt, vooral omdat
Simone zo nu en dan naar de Weense
Joodse dokter verwijst. 

Thema’s die Eco lief zijn
komen opnieuw aan bod in dit boek,
en wat dat betreft is het qua thematiek
ook sterk verwant met zijn eerdere
werken, zoals de Naam van de Roos,
de Slinger van Foucault en Baudelino.
Complotten, onbetrouwbare vertellers
en perversiteiten zijn niet van de
lucht. Juist vanwege dit hergebruik
van thema’s heeft de lezer het gevoel
dat Eco slechts zijn kunstje doet, eru-
diet en wel – ditmaal op de begraaf-
plaats van Praag. Natuurlijk heeft Eco
het doorspekt met allerlei anekdotes
uit de negentiende eeuw: het boek is
ook een opsomming van, in de ogen
van de hedendaagse lezer, negentien-
de-eeuwse eigenaardigheden. Dit ver-
vreemdende ef fect vergroot Eco door
Simone ze met de grootste vanzelf-
sprekendheid uit te laten spreken. Dit
soort anekdotes niettegenstaande
leest het boek helaas meer als een
stijloefening dan als een spannende
roman. Dat terwijl de geschiedenis van
de protocollen van de Ouderlingen van
Zion op zichzelf al een spannend boek
kan zijn, zoals bijvoorbeeld The non-
existent manuscript : a study of the
Protocols of the sages of Zion van
Cesare G. De Michelis bewijst.
Daarnaast beslaat Eco’s roman zo’n
uiteenlopende reeks van gebeurtenis-
sen, dat de lezer meer het gevoel heeft
een opsomming van negentiende-
eeuwse gebeurtenissen te lezen dan
een spannend boek. Dat is jammer,
maar het is uiteindelijk gelukkig ook
zo dat een middelmatige Eco, die twee-
honderd bladzijden korter had
gekund, nog steeds een heel aardig
boek is. d

Kick Hommes - Nederland kreeg in
februari geen genoeg van Robert D.
Kaplan, auteur van het boek
Moesson: De Indische Oceaan en de
toekomstige wereldmachten. Hij
reisde het land door, beantwoordde
in Buitenhof een uurtje vragen, gaf
interviews aan NRC, de VPRO Gids,
HP/De Tijd, Nos.nl en het AD.
Kernthema van zijn verhaal is de
Moesson, de wereldwind die de han-
del in de Indische Oceaan al vanaf de
Romeinse tijd reguleert en verbindt.
Zijn komst naar Nederland was dan
ook ter promotie van zijn onlangs in
het Nederlands vertaalde boek,
waarin hij verhaalt over zijn reis
naar de Indische Oceaan en middels
een combinatie van persoonlijke
ervaringen en opgetekende verhalen
een blik werpt op de, volgens hem,
glorieuze toekomst van de landen
rondom de Indische Oceaan.

Ook Amsterdam werd
vereerd met  een bezoek van deze
markante figuur, die tijdens zijn reis

gevangen werd gezet toen hij na her-
haaldelijke afwijzingen toch een fab-
riek binnen stapte om enkele arbei-
ders te spreken. Een man die boven-
dien gezien wordt als een van de
invloedrijkste journalisten van
Amerika en  als adviseur voor
Amerikaanse presidenten werkte.
De aula van de UvA was de plaats
waar Kaplan de aanwezigen toe-
sprak. De eerste vijftien rijen waren
gereserveerd voor genodigden, te
zien aan de rode, blauwe en witte
stickers op de stoelen. Voor niet-
genodigden, die het door een
mevrouw met een rood aangelopen
gezicht uitdrukkelijk verboden werd
om plaats te nemen op stoelen met
een sticker, restte niets anders dan
een plaats achterin. Niet erg: je was
immers toch bij Kaplan, van wie je
hoopte enig inzicht te krijgen in een
deel van de wereld waarover je niet
heel veel weet. De Indische Oceaan.

In Moesson wordt beargu-
menteert dat de Indische Oceaan in
de toekomst een spil in de wereld-

In de ban van Kaplan
Amerikaanse publicist in Nederland ter promotie van zijn nieuwste boek: Moesson
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Vanaf 3 maart:
Tentoonstelling the Temporary

Stedelijk 2 in het Stedelijk
Museum

12 en 13 maart:
Kleio’s liftwedstrijd rond

Vlaanderen

Vanaf19 maart:
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

Tot 29 mei:
Tentoonstelling Picasso in Parijs

in het Van Gogh Museum

actIVItEItENIn de ban van Kaplan
Amerikaanse publicist in Nederland ter promotie van zijn nieuwste boek: Moesson

handel gaat worden. India en haar
buurlanden als Myanmar, Pakistan, Sri
Lanka, maar bijvoorbeeld ook China,
zullen economisch zo groeien dat zij
de wereldhandel gaan beheersen. Nu
al gaat zo’n tachtig procent van alle
wereldhandel over zee, betoogt
Kaplan. Alles ‘made in China’ komt per
container aan en in de toekomst zullen
daarom de sea lines of communication
de wereldeconomie gaan bepalen.
Volgens Kaplan is het westen niet  in
staat daarbij aansluiting te vinden. De
opkomende machten China en India
zullen deze lijnen gaan beheersen en
zullen hun invloed tot ver buiten het
eigen land gaan uitbreiden. China in
zuidelijke richting, zoals ze nu al doen
door in buurlanden havens aan te
leggen; India in zowel westelijke als
oostelijke richting.

Een ‘Post-Afghanistan World’:
noemt Kaplan dit toekomstbeeld. Een
wereld waarin het machtscentrum
zich naar de Indische Oceaan ver-
plaatst. Een wereld ook, waar China
investeert in Sri Lanka, terwijl
Amerika zich daar terugtrekt. Een
‘shift of power’. Het meest overtu-
igende voorbeeld van deze afkalving
van westerse macht  is volgens Kaplan
het militaire aspect in de Indische
Oceaan. Amerikaanse vliegdekschep-
en die nu hun basis hebben in de
Indische Oceaan zullen het onderspit
delven waneer geconfronteerd met de
nieuwe naval sense van Azië. Dankzij
vernieuwde technologie zullen China
en India een vloot opbouwen die de
controle over de Indische Oceaan in
handen zal krijgen. Voor het eerst in
500 jaar zal de hegemonie van
Amerika doorbroken worden. De ‘pri-
vate sea of the America’, zoals Kaplan
de Indische Oceaan noemt, zal niet
meer zijn.

Onder het publiek in de Aula
van de UvA was er een zekere sfeer
van ongerustheid. Is het erg dat Azië

de macht krijgt? En wat vindt Europa
eigenlijk van deze ontwikkeling?
Kaplan had niet veel argumenten om
het nog steeds langs imperialistische
lijnen denkende publiek gerust te
stellen, maar betoogde dat America
economisch nog jaren lang ‘first
among equals’ zal blijven. Bovendien
vertrouwt hij op een zelfregulerend
proces in China, waar economische
groei zal leiden tot sociale onrusten en
waar de armeren in de samenleving
ook profiteren en meer eisen gaan
stellen aan de machthebbers. Europa
zal echter geen grote rol meer gaan
spelen, daar het geen interesse heeft
in de Indische Oceaan en militair niet
meegroeit. Dit omdat Europa al jaren
geen militaire dreiging heeft gekend
en daardoor het nut van herbewapen-
ing niet inziet, laat staan van een
Europees leger. 

Kaplan legde het hierboven
geschreven verhaal in een half uur uit
aan het publiek in de Lutherse Kerk.
Weliswaar op een overtuigende
manier, maar toch liet hij een deel van
het publiek achter met het oordeel dat
hij het wel heel simpel stelde.
Misschien voelde menigeen zich
enigszins aangetast in zijn superior-
iteitsidee: iets dat veel westerlingen
immers nog steeds een beetje voelen.
Het idee van een sterk Azië doet hier
en daar toch de wenkbrauwen fron-
sen. Wie meer wil weten moet
Moesson lezen. Kaplan schrijft in een
soort reportagestijl, waarin hij inter-
views mengt met persoonlijke ervarin-
gen en geschiedkundige en
demografische feiten. Zeer interessant
en leuk om te lezen. Het is aan de lezer
om de theorie van Kaplan op waarde
te schatten. Tot slot nog een opmerke-
lijk feit. Twee Iraanse schepen zijn
vorige week het Suez-kanaal door-
getrokken, mogelijk om Syrië te
bewapenen. Israël was boos. Is het
spel begonnen? d
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Nathalie Maciesza - De Mexicaanse
regisseur en voormalig radio-dj
Iñárritu heeft met zijn cultfilms
‘Amores Perros’, ’21 grams’ en ‘Babel’
faam verworven bij zowel het grote
publiek als filmcritici. Deze films, die
samen een drieluik vormen, zijn tot
stand gekomen in samenwerking met
scenarist Guillermo Arriaga, en heb-
ben de twee tot onverslaanbaar twee-
tal gemaakt. Met zijn nieuwste film
‘Biutiful’ heeft Iñárritu zich losge-
maakt uit het vermaarde duo
Iñárritu-Arriaga door zelf het script
te schrijven. Het ingrijpend realisme
en de noodlottigheid die centraal
stonden in de eerder genoemde films
zien we even sterk terug in ‘Biutiful’.
De show wordt echter gestolen door
de Oscarwaardige acteerprestatie van
hoofdrolspeler Javier Bardem.

Uxbal (Javier Bardem) probeert de
eindjes bij elkaar te knopen met zijn
baan als bemiddelaar in dubieuze
zaken tussen een illegale Chinese tex-
tielfabriek, Afrikaanse straatverko-
pers en een louche politieman. Het
circuit is verdacht, en Uxbals bijdrage
ook. Zijn doel is echter nobel: als
alleenstaand vader heeft hij de zorg
voor zijn twee jonge kinderen. De
moeilijke situatie waarin het gezin
verkeert - een armoedig appartement,
het als kinderopvang functionerende
achterkamertje van een Chinese win-
kel en het instabiele inkomen - wordt
verergerd door de komst van de moe-
der van de kinderen. Marambra
(Maricel Alvárez) is manisch-depres-
sief en hoewel ze het liefst een geluk-
kig gezin zou willen vormen met
Uxbal en haar kinderen, blijft het
wilde leven van uitgaan, drugs en
losse seksuele contacten aan trekken.
Dit is echter niet het enige dat het
leven voor Uxbal in petto heeft: hij
ontdekt dat hij lijdt aan kanker en
binnen enkele weken zal overlijden. 

Iñárritu toont ons de pijnlijke
realiteit van het leven. Daarbij gaat
het steeds van kwaad tot erger. Hier
geen sprookjesverhalen, geen ‘happy
endings’, geen reddende engelen. Het
echte leven, in de marge van de
samenleving, is zwaar en uit zo’n situ-
atie komen vrijwel onmogelijk. Een
nieuw thema van de Mexicaanse
cineast bevindt zich meer op de

achtergrond, maar is daarom des te
verrassender: het spirituele en het
paranormale. Uxbal heeft namelijk
contact met de overledenen en wordt
daarom gevraagd naar begrafenissen
te komen om het laatste contact tus-
sen de overledene en de nabestaan-
den mogelijk te maken. Het is riskant
om in een film die zo sterk inspeelt
op de harde realiteit van het leven
een spiritueel element toe te voegen.
Iñárritu weet deze tegenstrijdigheden
echter op bijzondere wijze samen te
brengen, zonder aan geloofwaardig-
heid in te boeten. 

Het thema van het noodlot
dat in ‘Biutiful’ een belangrijke rol
speelt in de vorm van de naderende
dood van Uxbal, kennen we al uit zijn

drieluik. Deze mozaïekfilms toonden
ons hoe één enkele gebeurtenis, in
alle drie de films een auto-ongeluk,
de levens van verscheidene mensen
op fatale wijze kan beïnvloeden.
‘Amores Perros’ (letterlijk vertaald
‘hondenliefhebbers’) vertelt ons het
verhaal van drie stellen: een jonge
man die een liefdesrelatie heeft met
zijn schoonzus, een man van middel-

bare leeftijd die een nieuw leven
begint met zijn minnares en een oude
man die na jaren in de gevangenis en
een zwerversbestaan in de buitenwe-
reld toenadering zoekt tot zijn doch-
ter. De bindende factoren zijn de lief-
de van mensen voor honden en hun
hondse gedrag jegens de medemens.
‘Amores Perros’ is Iñárritu’s meest
aangrijpende film, door zowel het
geweld als het intense ongeluk dat de
mensen overspoelt. Het is een film
die de kijker met een naar gevoel
achterlaat, maar de regisseur wereld-
wijd op de kaart heeft gezet.  

’21 grams’ kent net als
Christopher Nolans ‘Memento’ geen
chronologische opbouw en verbindt
net als de andere films van Iñárritu

Javier Bardem in Biuitiful

B i u t i f u l
Het aangrijpend realisme van Alejandro González Iñárritu
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drie levens met elkaar. In deze thril-
ler annex psychologisch portret
maken we kennis met een man (Sean
Penn) die kampt met een ernstige
hartkwaal en een falend huwelijk, een
vrouw (Naomi Watts) die worstelt
met het leven na het verlies van haar
gezin en een crimineel (Benicio del
Toro) die God gevonden heeft en
geconfronteerd wordt met diens
ondoorgrondelijke wegen. Schuld en
verlossing zijn de hoofdthema’s van
deze film, waarin Benicio del Toro
schittert in een gelaagde rol. ‘21
grams’ is een film die je telkens meer
waardeert naarmate je hem vaker
gezien hebt, alhoewel de verrassings-
factor van het zichzelf ontrafelende
plot de eerste keer natuurlijk het
sterkst is.  

‘Babel’ is de laatste film van
het drieluik, de meest succesvolle
(winnaar van een Oscar voor Beste
Buitenlandse Film in 2007) en waar-
schijnlijk ook de beste. De structuur

van de film is even intrigerend als die
van ’21 grams’ maar dan overzichte-
lijker. De film is even spannend als
‘Amores Perros’, maar nog meer een
race tegen de klok. Bovendien speelt
de film zich af op drie werelddelen, is
de cinematografie adembenemend
mooi, is hij snel genoeg om de kijker
ongeduldig te maken naar meer,
maar doen de verstilde scènes ons
nadenken en tot rust komen. De titel
is een verwijzing naar het Bijbelse
verhaal van een stad waarin een
toren werd gebouwd om dichter bij
God te komen, maar waar dit project
ten gronde gaat door taalverwarring.
Iñárritu wil ons hiermee zeggen dat
een misverstand zo is ontstaan. Ook
zegt de regisseur dat er geen scherpe
lijn te trekken is tussen goed en
kwaad. Er zijn niet per definitie goede
of slechte mensen, wel goede mensen
die slechte dingen doen, goede inten-
ties die uitmonden op rampen en
rampen die goede intenties in de weg

staan.  
Met ‘Biutiful’ heeft Iñárritu

laten zien dat hij zelf ook een getalen-
teerd scenarioschrijver is, hoewel we
niet kunnen ontkennen dat het plot
verbleekt bij die uit het drieluik dat
hij met Arriaga maakte. Javier
Bardem is degene die de film tot een
hoger plan tilt, en in dusdanige mate
dat deze film onmisbaar is om te zien.
Een psychologisch portret van een
getroebleerd leven, de onvermijde-
lijkheid van de dood, het mysterie
van het bovennatuurlijke, maar voor-
al de realiteit van het aardse leven,
verteld door een regisseur met een
fatalistische kijk op het leven, maken
het een film die het waard is om te
zien. ‘Biutiful’, dat genomineerd is
voor de Oscar voor Beste
Buitenlandse Film 2011, is een film
die nog zeker een paar dagen door je
hoofd blijft spoken. d
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Thomas Smits & Clara van de Wiel -
In het maatschappelijke debat over
de positie van Wilders mengen zich
maar weinig academici. Wanneer
het gaat om bezuinigingen op kunst
en onderwijs puilen opiniebijlagen
uit met bijdragen van niet de min-
sten uit de wetenschappelijke
wereld. Wat betreft kritiek op de
kernpunten uit de ideologie van
Wilders blijft het opvallend stil.
Afgelopen week verscheen van de
hand van Ronald Havenaar echter
Te licht bevonden: over PVV-ideo-
loog Martin Bosma.  

In dit schotschrift maakt de UvA-
historicus korte metten met de als
historisch aangevoerde argumenten
van het PVV-kamerlid. Wat bracht
Havenaar, naar eigen zeggen een
lachende conservatief met een pes-
simistisch wereldbeeld, ertoe het
genoemde pamflet te publiceren?
Eindeloos sprak met hem over
Jacques de Kadt, 68-ers en hoofd-
doekjes.

Martin Bosma schrijft in zijn reactie
op uw stuk in het NRC/Handelsblad
van 18 februari j.l. dat hij het ‘niet
grappig’ vindt. Over smaak valt
natuurlijk niet te twisten, maar wat
was voor u wel de aanleiding over te
gaan tot het schrijven van uw schot-
schrift?

‘Vooral de manier waarop Bosma
Jacques de Kadt binnenhaalt. De
Kadt is niet alleen het onderwerp
geweest van mijn promotie, maar
ook iemand die ik al meer dan veer-
tig jaar sterk bewonder. De wijze
waarop hij door Bosma wordt mis-
bruikt stuitte mij heftig tegen de
borst. Maar ook de manier waarop
hij de islam als totalitaire ideologie

en gematigde moslims als onbenul-
lig neerzet, stoorde mij hevig.’  

Het is niet heel gebruikelijk dat aca-
demici zich mengen in de politieke
discussie. Voelde u zich, naast uw
wrevel wat betreft het misbruik  van
De Kadt, ook als academicus geroe-
pen stelling te nemen in het maat-
schappelijke debat? 

‘Het is voor mij geen nieuwe manier
van doen. Ik schrijf al dertig jaar
voor kranten, en met mij diverse
andere historici als Willem
Melching, James Kennedy en Jouke
Turpijn. Als contemporain histori-
cus hou je je bezig met eigentijdse
geschiedenis en dat vertaalt zich als
vanzelf in de politieke actualiteit.
Waarmee ik niet wil zeggen dat
iedereen die contemporaine
geschiedenis schrijft zich ook in de
publieke discussie moet mengen.
Maar het kan wel. En wat mij betreft
mag het ook!’

In Vrij Nederland van 22 februari
j.l. verbaast oud-student Thijs
Niemantsverdriet zich over uw reac-
tie. Hij herinnert zich u als een libe-
raal en rechts georiënteerd histori-
cus die George W. Bush aanprees
tijdens de verkiezingen van 2000. 

‘Die reactie is typerend. Een motief
om het stuk te schrijven was voor
mij juist het feit dat de PVV bijna
uitsluitend door links wordt aange-
vallen. Zo ontstaat het beeld dat
alleen linkse mensen de PVV vulgair
vinden, maar dat vind ik ook! Zowel
in toon als in inhoud. Ze verdedigen
standpunten die onhoudbaar zijn,
met vulgaire uitspraken. Zelf ben ik
– laat ik het maar gewoon zeggen –
een conservatief. Al veertig jaar,

geloof ik. Aan het eind van mijn
betoog stel ik ook dat de PVV
terecht een aantal punten heeft
geagendeerd die andere partijen
hebben laten liggen. Dat is een poli-
tiek standpunt van iemand die uit
de conservatieve hoek komt. Ik heb
dat nooit een scheldwoord gevon-
den: conservatieve mensen zijn
mensen met een pessimistische
wereldbeeld en dat heb ik al heel
lang. Conservatieven pleiten voor
matiging en voor evenwicht en gelo-
ven niet in de heiligheid van staats-
interventie of de vrije markt, maar
in een tussenweg. Nou, zo iemand
ben ik, en toch wil ik ageren tegen
Wilders. Daar raken mensen van in
verwarring en dat vind ik nou juist
een van de leuke dingen hiervan.
Maar ik voel mij niet geroepen me
verder in een polemiek te gaan
mengen.’

Enerzijds verwijt u Bosma misbruik
van historische terminologie, vooral
wat betreft de classificering van
Hitler als extreemlinks. Anderzijds
trekt u zelf ook een vrij expliciete
vergelijking tussen de PVV en stro-
mingen van ‘nieuw links’ uit de
jaren zestig. Vindt u uw eigen
gebruik van begrippen als ‘68 gene-
ratie en babyboomers wel recht
doen aan de complexiteit van de
geschiedenis? 

‘Ik wil laten zien dat radicaal-links
en radicaal-rechts in mentaal
opzicht veel op elkaar lijken, vooral
in de constante drang om de tegen-
standers te verketteren. Maar ook –
en daar was volgens mij nog niet op
gewezen – in de voorkeur voor
directe democratie waar Bosma het
over heeft. Dat is precies de basis-
democratie die vriend Fennema

‘Niet alleen linkse mensen vinden
Wilders vulgair: dat vind ik ook!’
Een gesprek met lachende conservatief Ronald

Havenaar over zijn politieke schotschrift
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(Meindert Fennema, hoogleraar
policologie aan de UvA,  red.), in de
jaren zeventig keiharde CPN’er – ik
hoop dat mensen zich dat nog her-
inneren - ook altijd heeft verdedigd.
Mensen zijn natuurlijk geneigd om
een scherp onderscheid tussen links
en rechts te maken, maar er bestaat
ook een grote verwantschap tussen
die uitersten. Maar ook deze verge-
lijking is natuurlijk een vergroving
van de werkelijkheid. Ik verwijt
Bosma ook niet dat hij Hitler een
etiket opplakt - dat doen alle histo-
rici. Ik verwijt hem dat het etiket
verkeerd is. Er zijn heel goede rede-
nen om Hitler extreemrechts te noe-
men. Het fascisme en het nationaal-
socialisme keerden zich met toewij-
ding van de linke waarden van de
Franse Revolutie af. Bewegingen die
zich hiertegen verzetten worden dus
als rechts omschreven. Er zitten
natuurlijk wel socialistische ele-
menten in zijn nationaalsocialisme,
maar dat was niet de hoofdzaak. Je
moet bij de karakterisering van
Hitler niet kijken naar de verkie-
zingsretoriek van vóór 1933, maar
naar wat hij gedaan heeft in de peri-
ode 1933-1945.’ 

U stelt in uw pamflet:      
‘Communisten waren onder alle
omstandigheden fundamentalistisch
en zodra ze gematigd waren werden
het sociaaldemocraten.’ Alle com-
munisten waren volgens u dus leni-
nistische hardliners. Ook Wilders en
Bosma beweren dat er geen moge-
lijkheid is tot een light-versie van de
islam. Is deze retoriek niet vergelijk-
baar en gaat u beiden niet evenveel
voorbij aan het verschil tussen
woord en daad? 

‘Maar dat is nou juist het onder-
scheid: er bestaan wél gematigde
volgelingen van de islamitische reli-
gie! Alle communistische partijen
en aanhangers daarvan onderschre-
ven de leninistische beginselen van
de partij en schikten zich naar de
ideologie. Die leninistische beginse-
len leidden in alle gevallen tot een
partijdictatuur. Overal: of het nu in
Cuba, noord-Vietnam, de Sovjet-
Unie, of China was. In de jaren
zeventig en tachtig begon dat

natuurlijk allemaal wel
een beetje te schuiven
maar ik vind wel dat je
aan het politieke ver-
mogen van mensen die
lid worden van zo’n
beweging, met zo’n
geschiedenis en zulke
beginselen, kunt twij-
felen.’ 

Maar iemand die zich
bekeert tot de islam
legt een eed af, de sha-
hada, en onderschrijft
alle beginselen die in
de Koran beschreven
staan. Wat is dan het
verschil met de com-
munisten?

‘Ik vind dat je altijd moet kijken
naar het gedrag van mensen, en dat
maakt het verschil met de commu-
nisten. Wat voor teksten ze onder-
schrijven, het zal allemaal wel –
zeker als het ouwe teksten zijn.
Maar als mensen daar in de praktijk
een gematigde uitleg aan geven dan
zeg ik: laat ze verder maar. Bij de
islam zie je in de praktijk dat er heel
veel mensen zijn die gematigd
gedrag heel goed met hun geloof
kunnen combineren. Dan zeg ik:
waarom niet?’

U verwijt de PVV en Bosma van
defaitisme. Ze hebben de strijd
tegen de islam al opgegeven.
Daarmee impliceert u wel de aanwe-
zigheid van een bepaalde vijand van
het westen of  in ieder geval een
tegenstelling of bipolariteit zoals
die ook in de Koude Oorlog bestond.

‘Maar die is er natuurlijk ook. De
islam heeft vele gezichten en een
daarvan is het fundamentalisme.
Dat is een beweging die zich tegen
de democratie verzet en een kerke-
lijke autocratie wil, en dus is er in
bepaalde mate wel sprake van een
strijd. Je moet echter wel alle stro-
mingen van de islam onderscheiden.
Het is gewoon een verdeeld gezel-
schap, heel erg verdeeld zelf.
Binnen dat gezelschap zijn de
meesten  fatsoenlijke en beschaafde
burgers, maar er zijn natuurlijk ook

twijfelaars die er tussenin hangen.
Deze mensen moeten we via het
open debat – wat nu juist zo ken-
merkend is voor onze samenleving –
bestrijden. Maar hun argumenten
en hun positie moeten we serieus
nemen. En waaruit blijkt nu in
hemelsnaam dat we die strijd aan
het verliezen zijn? Het gaat,
Europees gezien, over 5% van de
bevolking. Volgens mij hoeven wij
niet bang te zijn van deze mensen,
maar zijn die mensen veel banger
voor ons. De westerse cultuur is
veel sterker dan lieden als Bosma
die voorstellen. Dat is een hele
vreemde paradox want hun eigen
strijdvaardigheid is juist een bewijs
van de vitaliteit van de Westerse
cultuur.’ 

Aan de ene kant zegt u dat het PVV-
geluid te begrijpen is. Zo omschrijft
u haar kiezers als de ‘verliezers van
de globalisering’ .  Aan de andere
kant schildert u die stemmers op de
PVV ook af als gedwee stemvee, dat
graag – bijna uit verveling – een
moderne Robin Hood op de troon
hijst. 

‘Die twee dingen sluiten elkaar
natuurlijk niet uit. Er zijn altijd ver-
schillende motieven en beide spelen
in dezen een rol. Hebben jullie
gisteravond Nieuwsuur gezien?
Daarin zaten een aantal straatinter-
views waarin aan mensen werd

Prof. Dr. Ronald Havenaar
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gevraagd of ze gingen stemmen.
Toen kwam er dus een man aan het
woord – zo’n volks-type – die zei: “Ja
natuurlijk ga ik stemmen, want ik
wil het land ondermijnen!”’ Hardop
lachend: ‘Nou dat bedoel ik dus pre-
cies! Dat sentiment zit er gewoon bij:
we gaan eens even flink die lui in
Den Haag pesten!’ 

Bosma zegt dat u zijn centrale stel-
lingen niet aanvalt. Onder andere
zijn punt dat de ’68 generatie ver-
antwoordelijk is voor de massa-
immigratie. 

‘Daar ben ik inderdaad niet uitvoerig
op in gegaan en daar zit natuurlijk
wel wat in. Het politieke klimaat in
de jaren zestig werd inderdaad gete-
kend door programma’s als  ‘In de
rode haan’. Dat was een radiopro-
gramma op de zaterdagmiddag van
de VARA, gepresenteerd door Paul
Witteman en onder eindredactie van
Jan Nagel, waarin alles wat niet
PvdA was werd weggehoond. Je had
de Volkskrant, Vrij Nederland en de
VPRO die de politieke discussie
domineerden, en daarbij hoorde dat
alles wat afwijkend was mooi en
goed was. Daar is ook het multicultu-
ralisme uit voortgekomen. Dat is
natuurlijk compleet mislukt en veel
te ver doorgeschoten naar het goed-
keuren van elke vorm van afwijkend
gedrag. Maar je moet ook niet door-
schieten naar de andere kant. Feit is

echter wel dat in sommige steden
meer dan de helft van de
Marokkaanse jongeren met de poli-
tie in aanraking is geweest. Dat is
natuurlijk idioot. Maar het antwoord
op de vraag hoe dit komt is natuur-
lijk veel ingewikkelder dan hoe de
PVV dit presenteert.’ 

Aan het einde van uw pamflet pleit u
voor een nationaal-culturele
gemeenschap waarin iedereen zich
aanpast aan bepaalde waarden van
de Nederlandse samenleving.
Waarin verschilt u standpunt eigen-
lijk van dat van Wilders? 

‘Het is natuurlijk een heel moeilijke
vraag hoe ver die aanpassing moet
gaan en in hoeverre je mensen de
gelegenheid moet geven om hun
eigen identiteit te behouden. Wat
betreft dat laatste zou ik veel verder
gaan dan Wilders. Het grote verschil
is dat de PVV niet voor religievrij-
heid is: ze willen de Koran verbei-
den. En al dat gezanik over hoofd-
doekjes is al helemaal onzin. Toen ik
een jongetje was in de jaren vijftig
had mijn moeder altijd een hoofd-
doekje om als ze naar buiten ging.
Wat ik bedoel is dat je niet alleen
dingen moet verbieden. Als mensen
zich als fatsoenlijke burgers gedra-
gen dan moet je ze duidelijk maken
dat ze op die basis welkom zijn. Dat
bedoel ik met een positief cultuur
ideaal.’ 

Wat vindt u van de huidige positie
van de PVV als gedoogpartner? 

‘Dat is natuurlijk prima. Je kunt nu
al zien hoe Wilders moet draaien en
hoe hij toch deel wordt van de com-
promiscultuur. Nu probeert hij dat te
compenseren door heel wilde dingen
te gaan roepen over tuigdorpen
enzovoort. Ik denk dat het uiteinde-
lijk averechts gaat werken. Het alter-
natief van buitensluiting was veel
slechter geweest. Dan was de PVV
doorgegroeid. Nu zitten ze half inge-
kapseld en krijgen ze het moeilijk. Ik
zag gisteravond dat ze voor het eerst
in de peiling gedaald waren.’
Lachend: ‘Toen dacht ik: “hé, zou ik
toch sneller gelijk krijgen dan ik zelf
dacht?”’  d

Juliëtte van den Hill - Op 11 februari
stapte de Egyptische president
Mubarak eindelijk op, na weken van
hevig protesteren door de
Egyptische bevolking en onder toen-
emende buitenlandse druk. Uit de
reacties van verschillende buiten-
landse (regerings)leiders sprak lof
voor het Egyptische volk en de hoop
dat deze omslag zou leiden tot een
duurzame democratie. 

Mubaraks vertrek is het begin van
een spannende periode, waarin de
wereld met enige bezorgdheid
afwacht hoe de situatie in Egypte
zich verder zal ontwikkelen. De reac-
tie van Obama op het vertrek van
Mubarak sprak in dit geval boekde-
len. Hij had het over van ‘moeilijke
dagen’ die zouden volgen en
benadrukte dat Amerika een partner
en vriend van het Arabische land zou
blijven. Vooral die laatste opmerking
verraadt de belangen die meespelen.
Amerika wil namelijk niet alleen de
vriend van Egypte blijven, het wil
vooral dat Egypte een vriend van
Amerika blijft. 

In de drie weken dat de
Egyptische bevolking de straat op
ging en veel westerse regeringen
zich achter de protesten schaarden,
was de Amerikaanse houding het
best te omschrijven als ambivalent.
Op 5 februari ontstond er verwarring
omtrent de positie van Amerika,
nadat een hoge gezant van de
regering had verklaard dat Mubarak
moest aanblijven om leiding te geven
aan de verandering. Dit was namelijk
in tegenspraak met eerdere officiële
verklaringen, waarin op het vertrek
van Mubarak werd aangedrongen.
Obama is huiverig om al te duidelijk
stelling te nemen, en de veelvuldig
gemaakte vergelijking met Iran illus-
treert waarom. Ook daar stapte

Mijnenveld  Egypte  
Wat betekent het vertrek van Mubarak voor de relatie Egypte - VS?

Jacques de Kadt
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immers een Amerikaans-gezinde
autoritaire leider, de sjah, op na volk-
sprotesten. Het land kwam daarna in
de greep van ayatollah Khomeini en
zijn Raad der Hoeders, die een
repressief islamitisch regime invoer-
den.  Amerika vreest – niet geheel zon-
der reden -  dat Egypte onder de
Moslimbroederschap dezelfde weg zal
gaan, wat een gevoelige slag zal
betekenen voor hun beleid in het
Midden-Oosten.

Egypte is sinds de Camp
David-akkoorden van 1978 een belan-
grijke bondgenoot van de Amerikanen
in het Midden-Oosten, met name in de
kwestie-Israël. In deze akkoorden, die
tot stand kwamen in de nasleep van de
Jom Kippoeroorlog van 1973 en de
daaropvolgende toenadering tussen
beide landen, werd Israël namelijk
door Egypte erkend, het eerste
Arabische land dat dit deed. Dit was
een grote omslag in de Egyptische
houding, die zich onder president
Nasser en ook in een groot deel van de
regeerperiode van diens opvolger
Sadat had gekenmerkt door geweld.
De akkoorden werden gevolgd door

een vredesverdag tussen beide staten
op 26 maart 1979. 

In de Arabische wereld maak-
te Egypte zich met deze opstelling, die
als verraad werd gezien, niet erg pop-
ulair.  De moord op Sadat in 1981
door islamitische extremisten bracht
echter geen verandering in de
Egyptische politiek. Mubarak volgde
Sadat op en  zette de nieuwe lijn van
onderhandelingen met Israël door. Als
lid van de Arabische Liga maakte hij
zich hard voor een vredesinitiatief dat
de vijandigheden tussen de Arabische
wereld en Israël zou moeten beëindi-
gen. In 2009 verbood Mubarak nog
een organisatie die hem verweet niet
hard genoeg op te treden tegen Israël.
Het feit dat Egypte als relatief rijk en
machtig land binnen de Arabische
wereld steun betuigt aan Israël – ook
al zijn de verhoudingen niet heel
hartelijk – is voor Amerika van
onschatbare waarde.

In ruil voor deze steun ont-
vangt Egypte al sinds 1978 financiële
steun, zo’n 20 miljard euro in totaal,
evenals militaire hulp van zo’n 1,3 mil-
jard euro per jaar sinds 1979.

Hiermee is het, na Israël, het land dat
de meeste militaire steun van het
Pentagon ontvangt. Ook is een groot
deel van het Egyptische officierenko-
rps opgeleid aan Amerikaanse legerin-
stituten en daarmee behoorlijk nauw
verbonden met het Amerikaanse leger.
Deze jarenlange investeringen in een
goede relatie tussen beide landen
houden een zekere wederzijdse ver-
plichting in – maar wel een verplicht-
ing waar een eventueel anti-Westers
en vooral anti-Amerikaans bewind
weinig boodschap aan zal hebben. 

Het is een lastig parket waarin
Obama zich bevindt. Als hij al te hard
ingrijpt om een democratie te forceren
of de Moslimbroederschap het land uit
te jagen, zal dat de verhoudingen geen
goed doen. Hij heeft de schijn al tegen:
het mag dan zijn beleid wel niet zijn
geweest, maar het land dat hij verte-
genwoordigt, heeft wel dertig jaar
lang een dictator gesteund. De kans
bestaat dan ook dat een nieuw bewind
de schuld voor Mubaraks bewind
deels bij Amerika legt. Die kans is nog
groter als de Moslimbroederschap
uiteindelijk aan het langste eind trekt,
aangezien deze organisatie nauwe
banden heeft met het islamitische en
niet zo Amerikaans-gezinde regime in
Iran.  

Afzijdigheid kan Obama fataal
worden in de aanloop naar de
verkiezingen van 2012, zeker als het
verkeerd uitpakt. Toch is afwachten
het beste wat hij op dit moment kan
doen. Zolang er nog geen nieuw
bewind is, is de relatie tussen beide
landen onzeker en daardoor kwets-
baar. Met een zodanig belangrijk
bondgenootschap op het spel kan
Obama zich dus geen enkele misstap
veroorloven in het politiek-militaire
mijnenveld dat Egypte op dit moment
is. d

Mijnenveld  Egypte  
Wat betekent het vertrek van Mubarak voor de relatie Egypte - VS?

Ontmoeting in Sharm el-Sheik tussen Hosni Mubarak en de Amerikaanse president George W.

Bush tijdens diens tournee door het Midden-Oosten, januari 2008 / foto Mark Silva
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Micha van der Wal – Op 27 en 28
januari vond in de Oudemanhuispoort
het eerste internationale symposium
‘Sexual Nationalisms. Gender,
Sexuality, and the Politics of
Belonginging the New Europe’ plaats.
Twee dagen lang hielden wetenschap-
pers van verschillende disciplines zich
vooral bezig met het merkwaardige
gedweep van de ‘nieuwe nationalisten’
met homo- en vrouwenrechten en sek-
suele emancipatie. 

Het symposium, waar historici, socio-
logen, cultuurwetenschappers en nog
meer figuren van allerlei randweten-
schappen spraken, werd erg goed
bezocht. Toegang was vrij en ook stu-
denten werden aangemoedigd om het
congres bij te wonen, waardoor de
zalen meer dan eens vol zaten en laat-
komers uiteindelijk op de grond
moesten gaan zitten. 

Er waren grote namen als
Judith Butler en Rosi Braidotti, waarbij
het aardig was dat van eerstgenoemde
ook allerlei dubbelgangers rondliepen:
hetzelfde korte haar, dezelfde zwarte
kleding en priemende blik. Misschien
is dit mode onder gender-wetenschap-
pers? Daar deze grote namen geen
historici zijn, doemt de vraagt op of
een dergelijk multidisciplinair gebeu-
ren interessant is voor historici. Het
antwoord dat past, is een welzeker.
Interessant voor de burger die wat
reflectie zou willen op het oververhit-
te publieke debat. Nogmaals een wel-
zeker. Goed te begrijpen voor de geïn-
teresseerde buitenstaander? Hier pas-
sen een ja en een nee. Sommige lezin-
gen waren erg helder, terwijl andere
zich kenmerkten door jargon, critical
theory en de bijbehorende onbegrijpe-
lijkheid. Ook was er – een typisch
kwaaltje van sociologen – veel gedoe
met statistieken.

Er werden meer dan dertig
lezingen en discussies georganiseerd,

alle met de band tussen nationalisme
en seksualiteit als thema. Veel van
deze lezingen hadden betrekking op
Nederland, maar het mondiale per-
spectief kwam ook aan bod, met case-
studies uit de gehele wereld. Erg inte-
ressant was de vermeende en betwiste
nieuwheid van dit fenomeen. Stefan
Dudink van de Radboud Universiteit
besprak dit onderwerp op heldere
wijze en richtte zich vooral op de con-
stanten. Ten dele beriep hij zich op de
erfenis van George Mosse: alle veran-
deringen die plaatsvinden doen dit wel
binnen hetzelfde discursieve gebied.  

Dit wil zeggen dat de onge-
wenste groep nog steeds een negatie-
ve eigenschappen toegedicht krijgt.
Vroeger werden  joden, homo’s en
andere minderheden als seksbelust,
ongezond en verwijfd afgebeeld, en
werd deze afbeelding door grote delen
van de bevolking als waar onderschre-
ven. Nu is de inkleding veranderd,
maar is de methodiek nog grotendeels
hetzelfde. Het nieuwe rechts beschul-
digt de niet-westerse immigranten
ervan, niet binnen de Nederlandse cul-
tuur te passen, omdat ze onze vrije
seksuele normen niet aankunnen -  of
niet onderschrijven. De seksualiteit
van de ander wordt als primitief en
onbeheerst neergezet. Primitief omdat
ze de ‘verlichte’ westerse waarden niet

onderschrijven, onbeheerst vanwege
de angst voor de eigen seksualiteit.
‘Ze’ moeten hun vrouwen verstoppen
en laten zich door de westerse vrou-
wen opgeilen – net als de laat negen-
tiende eeuwse ‘ander’ de Jood, loert de
eenentwintigste-eeuwse ander, de
moslim, op onze vrouwen, beiden
omdat ze hun ongebreidelde seksua-
liteit niet kunnen bedwingen. Wat dit
betreft komt ook de analyse uit
Orientalism van Edward Said handig
van pas: de bekende clichés van
Arabieren als achterlijke, geperver-
teerde geilaards zijn nog steeds actu-
eel. 

Een ander merkwaardig feno-
meen was de interne tegenspraak die
in het handelen van zelfverklaarde
aanhangers van homoseksualiteit en
emancipatie voorkomt. Tijdens de
voordracht van Laurens Buijs  citeerde
deze een militair die graag naar
Afghanistan wilde om de Westerse
waarden zoals homo-emancipatie te
verdedigen, maar ondertussen wel
terecht stond voor de mishandeling
van homoseksuelen die hij op een ont-
moetingsplaats opwachtte. Tijdens het
interview dat Buijs met hem hield ver-
baasde ook Buijs zich over deze para-
dox. Wat dit betreft blijkt iets derge-
lijks op te gaan voor het overgrote
deel van de bevolking, zij het zonder
de broodnodige zelfreflectie. Het ruim-
denkende Nederland heeft niets tegen
homo’s, zolang er maar op geen enke-
le wijze uit hun gedrag blijkt welke
seksuele voorkeuren ze erop na hou-
den. Vooral homofobe mannen zien
homo’s als sexual predators, die in
hun ogen zonder de minste provocatie
hulpeloze hetero’s proberen aan te
randen: 40 % van het tegen homo’s
gerichte geweld heeft als directe aan-
leiding dat de heteromannen zich ver-
sierd voelen. Deze homohatende
hetero’s houden er –wat aantrekkelijk-
heid betreft- wel een positief zelfbeeld

Sexual Nationalisms
Merkwaardig gedweep nieuwe nationalisten homo, vrouwen en seksuele emancipatie

...hetzelfde korte haar,
dezelfde zwarte kle-
ding en priemende
blik. Misschien is dit
mode onder gender-

wetenschappers? 
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cOLOfONEd Ed

op na. Daarnaast wordt anale seks –
mits bedreven door homo’s – als iets
verwerpelijks gezien. 

Een spreker merkte ook op
dat ‘the good gay’ diende om ‘the bad
muslim’ te straffen: ‘ homo’s zijn wel
aangepast en horen daarom hier en
omdat jij hier niet mee om kan gaan
hoor jij hier niet.’  De ene (ex?)gemar-
ginaliseerde groep wordt gebruikt om
de andere gemarginaliseerde groep te
straffen.  Het Westerse nationalisme
zegt dan ook dat homoseksualiteit een
universeel voorkomend verschijnsel is,

en juist daarom – omdat ‘wij’ ermee
om kunnen gaan – is de westerse cul-
tuur superieur. De niet-Westerse cul-
turen die hiermee niet om kunnen
gaan zijn daarom per definitie minder-
waardig, omdat ze genoodzaakt zijn
deze universele verlangens te onder-
drukken. 

De onvermijdbare naam op dit
congres – althans met betrekking op
Nederland – was niet zozeer van een
actief politicus, hoewel Geert Wilders’
naam ook geregeld viel. Het was veel-
eer een recent historisch figuur, name-
lijk Pim Fortuyn naar wie veel verwe-
zen werd, vanwege zijn uitspraken
over de Islam, de vrouwenemancipatie
en zijn openlijke homoseksualiteit.
Fortuyn sprak in zijn toespraken over
zijn hulp aan de voltooiing van de
(vrouwen-)emancipatie, waarop een
der sprekers zich droogjes afvroeg wat
hij ooit voor de emancipatie deed.
Anderzijds deed deze professor ook
uitspraken in de trant van: terug naar
het aanrecht met die vrouwtjes. Dit
typeert het nieuwe nationalisme: ener-
zijds dwepen met vrouwenrechten,
maar anderzijds deze ook afdoen als
voltooid en tussen neus en lippen door

een traditioneel rolpatroon propage-
ren. Deze kritiek was dan ook type-
rend voor het symposium: analyse
ging hand in hand met activisme en de
normatieve oordelen die daarbij
gepaard gingen. Misschien is dit niet
verbazend, aangezien het over zo’n
actueel onderwerp ging. d

De ene 
(ex?)gemarginaliseer-

de groep wordt
gebruikt om de 

andere gemarginali-
seerde groep te

straffen.  

Dit typeert het nieuwe
nationalisme: enerzijds
dwepen met vrouwen-
rechten, maar ander-
zijds deze ook afdoen
als voltooid en tussen
neus en lippen door

een traditioneel rolpa-
troon propageren. 
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Maria Veder - Ik houd eigenlijk niet zo
van Italië. Het is nog niet zo erg als
mijn afkeer voor Spanjaarden (want
wat een belachelijk volk is dat zeg, met
hun benen zo lang als mijn onderarm
en taal alsof ze moeten kotsen), maar
het komt in de buurt, met die olijfolie
en dat geciao de hele tijd.  Ik was zelf
dan ook erg tevreden met het feit dat

ik eenentwintig jaar lang een bezoek
aan de Italiaanse hoofdstad had weten
te vermijden. 

Vorig weekend vond ik mijzelf echter
ineens in het Forum Romanum, druk
discussiërend hoe de meest olijke foto
van de Vestaalse maagden te kunnen
construeren zonder je waardigheid
volledig te verliezen. Een simpele
jas/sjaal constructie waardoor het lijkt
alsof je geen hoofd meer hebt bleek
het meest effectief. Ondanks het feit
dat ik dus mijn reserves hield ten
opzichte van die echte echte Italiaanse
way of life, met genieten en zo, viel
Rome me uiteindelijke dus alleszins
mee. Vooral de pizza’s, die waren goed.
Bovendien kan elke woongemeen-
schap die zich zo consequent aan een
bepaald kleurenpalet houdt mijn goed-
keuring wegdragen (Rome bestaat uit-
sluitend uit aardetinten).

Nu zit ik dus al een week op
de bank heel graag terug te willen,
zonder geld, zonder stem, omringd
door de souvenirs die ik heb meegeno-
men: een fikse keelinfectie, een sleu-
telhanger met de beeltenis van de
paus, een potje ansjovis, een pak
instant Italiaanse citroencake en een
bak salie. Vooral met die laatste aan-
winst ben ik erg content. Salie is
namelijk een van de lekkerste dingen
op de wereld. Daarbij las ik in de Dikke
van Dam dat het een geneeskrachtige

werking heeft, vandaar dat ik in de
eerste paar dagen van mijn ziekte toch
minstens tien blaadjes heb wegge-
knabbeld.  Ik ben daarmee gestopt
toen ik van Miley Cyrus vernam dat je
er ook high van wordt. Sindsdien
gebruikt ik het alleen in de bonenprut-
jes die een mens nou eenmaal voor
zichzelf moet maken in tijden van ziek-
te. Bonenprutjes zijn namelijk, zoals
iedereen zonder geld weet, fantastisch.
Ze zijn goedkoop, heel gezond en
eigenlijk altijd lekker. Dit is momen-
teel mijn lievelingsrecept.

- 1 blikje gare cannellini bonen
- een handje salieblaadjes
- een beetje gemalen nootmuskaat
- twee tenen knoflook
- groot glas kippenbouillon
- olijfolie
- peper

Hak de knoflook fijn en fruit ze in de
olijfolie, doe de bonen in de pan en
voeg ook de nootmuskaat, de salie en
de bouillon toe. Laat op een laag vuur-
tje sudderen totdat de bonen helemaal
zacht zijn en de bouillon verdwenen is.
Je kunt altijd nog wat bouillon toevoe-
gen als je denkt  dat het wat te droog
wordt. Je kunt in plaats van bouillon
ook tomaat uit blik toevoegen als je
denkt dat je meer vitamine hoort
binnen te krijgen (ik denk dat vaak).

Afl. 5: Italiaanse Bonenprut

Maria’s achterkant
Iedere maand een historisch recept! 


