
Joris Belgers - Ik was laatst uitgeno-
digd voor een huisfeestje. Het was
best een leuk feestje, het was namelijk
een themafeestje. De beste jongen
vierde samen met zijn huisgenoot hun
zevenentwintigste verjaardag. Het
thema was dan ook Club 27: het
illustere gezelschap rocksterren dat
nooit ouder is geworden dan 27. Op
het feestje liep een soort kruising tus-
sen Jimi Hendrix en jim Morrison
rond, twee verlepte Janis Joplins, een
Kurt Cobain en drie Amy Winehouses,
compleet met tattoos, suikerspin en
uitgelopen make-up. Het werd een
bonte avond.

Op het feestje onbrak Robert Johnson,
door wie de befaamde club in 1938
werd opgericht. Deze bluesgitarist
kwam onder verdachte omstandighe-
den om het leven. De muzikale erfenis
van de bluesgitarist uit de
Mississippidelta bestaat uit 29 liedjes,
die van grote invloed zijn geweest op
latere blueshelden als Clapton en BB
King. Aan de grondlegger van de
legendarische club van dode muzikan-
ten kleeft een faustiaanse mythe: op
een stormachtige nacht zou de jonge
gitarist, wie het maar niet lukte zijn
weltschmerz onder muzikale woorden
te brengen een deal hebben gesloten
met de duivel: pardoes had Johnson
de beschikking over fenomenale
gitaarkunsten en een bluesstem die
door merg en been wist te dringen. Hij
stierf op zijn 27ste – dat dan weer wel

– wat de basis legde voor deze zoge-
noemde crossroadsmythe, onder
andere nog verfilmd met Steve Vai als
gitaarspelende satan. Overigens niet
te verwarren met dat vehikel rondom
Britney Spears.

Het volgende lid was de veel te vroeg
overleden oprichter van de Rolling
Stones, Brian Jones. Niet zo charisma-
tisch als Mick Jagger en Keith
Richards liet de gitarist zich in een
hoekje drukken door het populaire

MAANDBLAD VOOR STUDENTEN (KUNST) GESCHIEDENIS - JAARGANG 15 - NUMMER 1 - OKTOBER 2011

EINDELOOS
- 3 - Dislike! - 8 - Speciale kiddiepagina 

- 10 - Voor & nadelen van Geschiedenis - 12 - De Derde Wereldoorlog

Club 27 

Ed Ed

Wie heeft Amy Winehouse binnengelaten?



EINDELOOS  - NUMMER 1  - pAGINA 2

duo en nam zijn toevlucht tot de fles.
In 1969 stapte hij uit de Stones, en
verdronk een maand later in zijn eigen
zwembad. Dertig jaar later wordt Mick
Jagger nog steeds in interviews
gevraagd of hij schuldig voelde over
de dood van zijn oude gitarist – wat
steevast met het ophalen van de
schouders wordt beantwoord. Op de
begrafenis van Jones kwamen slechts
twee van de andere Stones opdagen –
Jagger wilde een reis door Australië
niet onderbreken en Keith Richards
was te druk bezig met opnames van
een nieuw album.

Binnen twee jaar zouden nog drie
wereldsterren  het voorbeeld van
Brian Jones volgen en de bezetting
van Club 27 komen versterkten. Op
18 september 1970 komt Jimi
Hendrix te overlijden. Eén van ’s
wereld beste gitaristen ooit overleed
aan de gevolgen van slaappillen
(negen) en het drinken van een fles
wijn. Hij raakte in coma, en stikte
daarbij in zijn eigen braaksel. Janis
Joplin overleed twee weken later, op 4
oktober, vlak na het opnemen van één
van haar bekendste liedjes – Mercedes
Benz. Oorzaak: een overdosis heroïne.
Jim Morrison trof eenzelfde lot, ander-
half jaar later in Parijs. The Doors wer-
den vanaf 1967 wereldberoemd, iets
waarmee de toch al exhibitionistisch
en hedonistisch aangelegde Morrison
maar moeilijk kon leven. Drank, veel
drugs: The End vond hij in een bad-
kuip in Parijs. 

En dan is er natuurlijk nog Kurt
Cobain. Muzikaal gezien misschien de
minst ingenieuze van het stel, maar
wel één van de meest illustere. De
manier waarom hij popmelodiën met
gruizige punk vermengde sloeg aan,
zo erg dat het hem zelf nogal verraste.
Ook hij zat aan de heroïne, maar dit
was omdat hij niet kon leven met zijn
maagzweer. Natuurlijk maakte alle
stress die het zijn van een wereldster
met zich meebrengt het er ook niet
makkelijker op. Hij haatte de main-
stream, maar werd binnen drie maan-
den na het verschijnen van Nevermind
in september 1991 zelf hét toonaan-
gevende rolmodel voor miljoenen
kids. Drie jaar later zette hij een dub-
belloops jachtgeweer tegen zijn gehe-
melte en haalde de trekker over. Zijn
lichaam werd twee dagen later gevon-
den.De verslagenheid was enorm.
Wereldwijd rouwden jongeren, gehuld
in AllStars en gescheurde spijkerbroe-
ken met afgeragde gitaren rondom
kaarsen en foto’s van de blonde rock-
god.

En Amy? Past Amy in dit gezelschap?
Dat moet nog blijken, maar er valt wat
voor te zeggen dat haar muzikale erfe-
nis nog niet eens in de buurt komt bij
die van Robert, Brian, Kurt, Janis, Jim
of Jimi. Wel heeft ze flink haar best
gedaan om voorgenoemden voorbij te
streven in drinken, snuiven en opval-
lend gedrag - wat dat betreft past ze er
zeker bij. 

Dan die verdachte omstandigheden,
wat toch ook wel een beetje een ver-
eiste lijkt voor het lidmaatschap. Want
dat uit de autopsie bleek dat
Winehouse géén drugs had gebruikt
voor haar overlijden –  dat is toch wel
verdomde verdacht.  d

Natuurlijk maakte
alle stress die het

zijn van een
wereldster met
zich meebrengt
het er ook niet
makkelijker op

Aan het weer was het inderdaad niet af
te zien de afgelopen maanden, maar
voor het gemak noemen we de lange
periode van stilte maar de zomerstop.
Met het begin van het nieuwe college-
jaar is Eindeloos ook terug, en hoe!
Lichtend voorbeeld voor nieuwe stu-
denten, vertrouwd metgezel voor de
jaren erboven en zoals altijd een plat-
form voor iedereen die zijn pen ook
opneemt als er geen studiepunten van
afhangen.  Het overweldigende enthou-
siasme voor onze oproep voor nieuwe
redactieleden raakt ons dan ook diep,
en bevestigt maar eens de vooraan-
staande positie die Eindeloos binnen de
academische gemeenschap inneemt.

Ook dit nummer straalt als de
zon die we de hele zomer niet hebben
gezien en blinkt uit door lifestyle, actua-
liteit en geschiedenis tot een prachtige
eenheid te smeden. Neem het
Paleolitische dieet; het prehistorische
antwoord op Sonja Bakker dat die
vakantiepondjes er zeker af krijgt. Of de
Club van 27, dat deze zomer een nieuw
lid aan zijn gelederen toe mocht voegen.
En dan natuurlijk de Nazi van de Maand,
die als een feuilleton de aandacht van
onze lezers op onnavolgbare wijze weet
vast te houden. En wie is de mysterieu-
ze redacteur die ons inwijdt in de diep-
ste, duisterste geheimen van het PCH? 

Ja, het is een nieuw jaar, nieu-
we kansen, zoals de gevleugelde uit-
drukking gaat. En op een meer persoon-
lijke noot, gaat dat voor ondergeteken-
de zeker op. Als je in de voetsporen mag
treden van illustere voorgangers als
Joris Belgers en Bob van Toor, is dat
toch een moment om even bij stil te
staan. Bobs ongeëvenaarde spel met
woorden en Joris’ kennis van zaken zijn
onmogelijk te benaderen, maar met een
gezonde mix van sarcasme en oprechte
interesse hoop ik ooit, als ik later groot
ben, echt tot hun buitencategorie te
mogen toetreden. Tot die dag aan-
breekt, troost ik me met het feit dat ik in
ieder geval sommige mailtjes met die
prachtige, trotse woorden
‘Hoofdredacteur van Eindeloos’ mag
ondertekenen. d

- Juliëtte van den Hil

HOOfDrEDactIONEEL
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Clara van de Wiel - ‘Oordelen als
"leuk" hebben geen relevantie voor het
wetenschappelijk onderwijs. (…) De
algoritmes van sociale media vragen
naar snelle intuïties, terwijl kennis bij
uitstek tijd vraagt en moet beklijven.’ 

Bij de opening van het academische
jaar op maandag 5 september jongst-
leden liet vertrekkend decaan van de
Faculteit der Geesteswetenschappen
José van Dijck er geen tijfel over
bestaan. In haar lezing ‘We like higher
education!’ stelde ze dat de opkomst
van de like-button en de neiging om
alles ‘leuk’ te moeten vinden niet
samen gaan met een wetenschappe-
lijke houding. Gedegen wetenschappe-
lijk onderzoek en goed onderwijs
komen niet tot hun recht bij een direc-
te vertaling in het gevoel iets ‘leuk’ te
vinden. Van Dijck en haar collega-
onderzoekers Nieuwe Media bedoelen
het ongetwijfeld allemaal goed, maar
ergens is het ook vreemd, te stellen
dat de like-button en wetenschap
elkaar automatisch uitsluiten. Wat is
er eigenlijk mis met een beetje leuk in
de wetenschap?

In kringen van niet-historici stuit de
onderzoeker die zich richt op de ietwat
donkerder gekleurde pagina’s van de
geschiedenis niet zelden op verbazing,
onbegrip of zelfs ronduit afschuw
wanneer hij zijn activiteiten als ‘leuk’
beoordeelt. Een genocide-expert die
zijn onderzoek ‘leuk’ vindt: dat moet
wel een uiterst verdorven persoon
zijn! Toch is het juist vreemd te ver-
onderstellen dat een oordeel als ‘leuk’
absoluut geen rol speelt in de weten-
schappelijke praktijk. Natuurlijk: een
historisch onderzoek is geenszins

alleen maar leuk en iedereen die zich
wel eens vast heeft gebeten in een taai
geschiedkundig probleem kan met
recht zeggen dat er een hoop valt af te
dingen op de likeability van de weten-
schap. Maar desondanks moet elke
historicus die bij tijd en wijle gegrepen
wordt door een bepaald onderwerp
toegeven dat het soms niet anders is
uit te drukken dan ‘leuk’. Alle politiek-
correcte kwalificaties als ‘leerzaam’,
‘interessant’, ‘uitdagend’ en ‘belang-
wekkend’ ten spijt: met name in de
keuze voor een bepaalde thematiek
speelt leuk vinden, hoe je het ook
wendt of keert, een belangrijke rol. 

Gelukkig maar. Juist in het uit-
vinden waar je historisch hart sneller
van gaat kloppen en wat de onderwer-
pen zijn die het onderzoek voor jezelf
spannend maken, voldoen rationele
argumenten niet. Niet voor niets sprak
Johan Huizinga over de sublieme
historische sensatie: uiteindelijk
bepaalt de directe en spontane erva-
ring van wat je ‘leuk’ vindt toch waar-
in je je specialiseert en wat de lijn van
je onderzoek zal worden. En ook tij-
dens dat onderzoek zelf hoop ik dat de
meeste onderzoekers er over het alge-
meen toch wel enig plezier aan bele-
ven en de nodige ‘vind ik leuk!’
momenten hebben. ‘Leuk’ mag wat
stompzinnig klinken, in wezen is dit
‘liken’ ook maar gewoon een manier
aan te geven waar je interesse naar uit
gaat.

Ik ben de eerste om toe te geven dat
het constante, directe en gedachteloze
‘liken’ van de Facebook-generatie een
element van vervlakking in zich heeft
en dat het directe‘leuk vinden’ een
sfeer creëert waarin alles leuk zou
móeten zijn. Maar als Van Dijck stelt
dat ‘een samenleving waarin jongeren
steeds meer geconditioneerd worden
om iets “leuk” te vinden en (…) een
samenleving waarin het “gevoel” ver-
taald wordt in algoritmes, steeds meer
vervreemd raakt van rationele argu-
menten’ heeft ze wel een heel cultuur-
pessimistisch beeld van onze genera-
tie. In elke tijd zijn er genoeg tenden-
sen te ontdekken van het veel te snel,
gedachteloos en irrationeel beoorde-

len: daarop hebben de ‘likers’ zeer
zeker geen alleenrecht. Door te stellen
dat de wetenschap juist nu gevaar
loopt door de opkomst van de like-but-
ton en de ‘algoritmisering van het
gevoel’, ga je voorbij aan het gevoelse-
lement en daarmee het  niet-rationele
proces dat wetenschappelijk onder-
zoek altijd in zich heeft, en heeft
gehad. Niks móet perse leuk zijn, maar
als dat het wel is mag dat hopelijk ook
gewoon wél. Als studenten hun vakge-
bied en eigen onderzoek ‘liken’, lijkt
me dat in eerste instantie alleen maar
toe te juichen. Juist in deze tijd waarin
de wetenschappelijke wereld als ‘eli-
tair en afstandelijk’ onder druk staat,
kan het benadrukken van de weten-
schappelijke passie en de lol van de
onderzoek geen kwaad. Het is maar
goed dat er steeds weer historici zijn
die zelfs het onderzoek naar de
Holocaust in ieder geval ook maar een
beetje ‘leuk’ vinden. d

Holocaust  -  v ind  ik  leuk!

Een genocide-expert
die zijn onderzoek
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Natalia Maciesza - Melancholia was al
voor de première een hit. Niet vanwe-
ge de hoge verwachtingen omtrent de
regisseur die iedere keer kwaliteit
levert, niet vanwege de sterrencast,
maar dankzij de controverse die Von
Trier heeft gezaaid omtrent zijn eigen
persoon. 

In Cannes zou Von Trier tijdens een
persconferentie hebben gezegd dat hij
een nazi was. Uiteraard is dit uit con-
text getrokken, want hij vertelde dat
hij altijd had gemeend Joods te zijn en
er achter is gekomen dat hij Duits
bloed heeft. Wat is er nu meer iro-
nisch dan het tegenovergestelde te
zijn dan je dacht. Niet Joods, maar
Duits, niet het slachtoffer, maar de
nazi. De wereld bleek echter nog niet
klaar voor dit soort ironie. Dus terwijl
Kirsten Dunst zichzelf probeerde weg
te toveren van de tafel, werd Von
Trier officieel de eerste persona non
grata op het Cannes Filmfestival.

Abstracte beelden in slow motion,
flash forwards en muziek luiden de
film in. We weten dat het einde van de
film het einde van de wereld betekent
en met dit gegeven in het achterhoofd
wordt de kijker de film ingeworpen.

Het verhaal zelf is verdeeld in twee
delen. In het eerste deel zien we de
mislukte bruiloft van Justine (Kirsten
Dunst), die gedomineerd wordt door
haar depressie. Langzaam wordt de
spanning opgebouwd doordat de kij-
ker niet van meet af aan weet wat er
met haar aan de hand is.
Langzaamaan komen de puzzelstuk-
jes bij elkaar; het ongepaste gedrag
van haar ouders en haar baas,
Justine’s eigen instabiele persoonlijk-
heid, het bevestigende gedrag van de
bruidegom. Justine probeert vol te
houden dat alles goed gaat, maar

wanneer blijkt dat het niet zal gaan,
zegt ze tegen haar bruidegom: ‘What
did you expect?’. 

Het tweede deel vormt een aanloop
naar het apocalyptische einde, gezien
vanuit de ogen van Justine’s zus
Claire (Charlotte Gainsbourg). Claire
is de exacte tegenpool van Justine:
ordelijk, stabiel en in controle. Maar
waar het Claire in het eerste deel
lukte de situatie volledig de baas te
blijven, door de bruiloft te organise-
ren en altijd een oogje op haar zus te
hebben, zo raakt ze in het tweede deel
de controle volledig kwijt. Haar angst
voor het einde van de wereld, zoals
voorspeld door vele doemdenkers,
wordt steeds groter. Justine wordt
daarentegen steeds kalmer. ‘The earth
is evil. We don’t need to grieve for it.
Nobody will miss it’, zegt Justine
tegen Claire. In tijden van depressie
kan men het slechte beter verdragen
dan het normale. Pas op het laatst
zien we de planeet Melancholia op de
aarde afstormen, waarbij duidelijk
wordt dat de melancholie alles vernie-
tigt wat op haar pad komt.

Op Cannes nam Von Triers fantasie
de loop met hem, zoals bij vele kun-
stenaars. Hij vergeleek zichzelf later
in interviews ook met kunstenaars als
Van Gogh, die een uiting van hun
eigen psyche gaven in hun kunstwerk.
Dit is precies wat Melancholia uitein-
delijk ook is: een inkijk in zijn ziel.
Von Trier kampt al jaren met depres-
sie en verwerkt dit in en door middel
van zijn films. Antichrist (Von Trier,
2009) was de eerste film waarin hij
dit deed, Melancholia de tweede. Was
de castratie van de man in Antichrist
expliciet weergegeven, in Melancholia
gebeurt dit subtieler. Justine, het
alter-ego van de regisseur, laat haar
bruidegom staan op de bruiloft. Ze
laat hem de taart zelf aansnijden (met
het traditionele middel voor castratie,
het mes), ze komt niet opdagen voor
de eerste dans, ze gaat vreemd op
haar eigen bruiloft en laat hem ten-
slotte vertrekken uit haar leven aan
het einde van de avond. Het is echter
niet een mannenhaat die hier tentoon
wordt gesteld, maar een onmacht om
een normaal leven te leiden ten tijde
van depressie. 

Deze film kan echter niet enkel in
het kader van de persoonlijke proble-
men van de regisseur worden gezien.
Het is een film die vol zit met symbo-
liek, ontleend aan de Duitse
Romantiek, een film die bovendien
speelt met verschillende technische
trucs van cinema (slow motion, hand-
held camerawerk, special effects) en
een film die overal omschreven wordt
als een pareltje van magisch realisme.
Nazi of niet, Von Trier trekt de kijker
in al zijn kracht mee in zijn belevings-
wereld, vol melancholie en fantasie.
En Kirsten Dunst kan opgelucht
ademhalen met de prijs voor Beste
Actrice op Cannes. d

Therapie voor de persona non
grata van de filmwereld

Melanchol ia
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We hebben geen echte zomer gehad, de
nazomer laat ook op zich wachten, ergo:
mooie omstandigheden om vaker naar de
film te gaan. Een klein overzicht per genre
van wat er de komende tijd te zien is.

Romantiek/Comedy:
Midnight in Paris, reg. Woody Allen. Deze
romantische comedy laat de kijker samen
met het hoofdpersonage reizen door de
tijd. De culturele elite van historisch Parijs
vliegt je om de oren, natuurlijk à la Woody
Allen. Neem niets serieus, maar geniet van
het surrealisme. Releasedatum: 15 sep-
tember

Drama:
Ides of March, reg. George Clooney. Dit
politieke drama was te zien op het Film
Festival in Venetië en nu ook bij ons in de
filmhuizen. Clooney als regisseur en sce-
narioschrijver en een aardige sterrencast
maken nieuwsgierig.
Releasedatum: 20 oktober

Thriller:
Contagion, reg. Steven Soderbergh. De
regisseur van oa. Traffic, de Ocean’s –trilo-
gie, Solaris, het tweeluik over Che
Guevara en The Informant! brengt nu een
actiethriller uit over de vogelgriep. De
verwachting is: prachtige beelden en
snelle actie. 
Releasedatum: 20 oktober

Documentaire:
El Bulli – Cooking in Progress, reg. Gereon
Wetzel. Met televisieprogramma’s waar
het draait om welke buurtbewoner het
beste kan koken, welke Brabander er een
Michelinrestaurant kan gaan leiden en
hoeveel Australische kinderen kooktalen-
ten in de dop zijn, is de nadruk op haute
cuisine nooit zo hoog geweest als nu. El
Bulli laat het proces van het exclusieve
koken zien vanaf het laboratorium tot de
smaakpapillen. 
Releasedatum: 1 september

Festival:
Het Nederlands Film Festival in Utrecht is
net geweest, noteer de volgende films
waar je naar uit kunt kijken: Life is
Beautiful, De Bende van Oss, De presi-
dent, Times like Deese, Onder ons, Met
donker thuis, Kaffeefahrt ins
Krematorium, Bennie Stout, Isabelle, Het
monster van Nix en Webcam.
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Juliëtte van den Hil - Dat
GroenLinks graag moraalridder
speelt, is alom bekend, evenals het
feit dat ze heel wat minder hechten
aan integriteit op het moment dat
het een van hun eigen leden betreft.
En misschien is het oneerlijk om
een Kamerlid af te rekenen op het
incompetente bestuur van haar par-
tij dat haar er niet meteen heeft uit-
geflikkerd op het moment dat de
affaire (mooi woord) bekend werd.
Maar door haar naam onder een
stupide voorstel te zetten, maakt
Mariko Peters de zaken er bepaald
niet beter op.

Samen met Harry van Bommel van
SP, die andere partij die iedere gele-
genheid aangrijpt om het Koninklijk
Huis een hak te zetten, neemt
Peters namelijk plotseling aanstoot
aan de Gouden Koets. Niet aan het
voertuig op zich, maar aan een
afbeelding die de zijkant ervan
siert: Hulde der Koloniën, waarop
halfnaakte zwarte mensen uit de
kolonie hun rijkdommen aanbieden
aan de koningin. Ze vinden dat het
herinnert aan de gruwelijke slaver-
nijgeschiedenis van Nederland en
dat de afbeelding daarom verwij-
derd moet worden. De brief is mede

ondertekend door het Landelijk
Platform Slavernijverleden en het
Comité Nederlandse Ereschulden. 

Als u dat nog niet heeft gedaan,
mag u nu uw wenkbrauwen optrek-
ken en ‘waaaaat?’ roepen.
Inderdaad. Nog afgezien van de iro-
nie dat het voorstel komt van twee
Kamerleden die heel goed zijn in
het negeren van hun eigen geschie-
denis, is het bespottelijk om hier
überhaupt over te discussiëren. Je
zou denken dat Kamerleden met de
eurocrisis en het gedoe in Libië wel
iets anders aan hun hoofd hebben,
maar nee dus. Hun idee van volks-
vertegenwoordiging, is een pro-
bleem scheppen dat er helemaal
niet is. Ik wil de slavernij niet baga-
telliseren, maar is er iemand in

Details van de gewraakte afbeeldingen op de Gouden Koets

Blijf met je poten van
de Gouden Koets af

Je zou denken dat
Kamerleden met de
eurocrisis en het
gedoe in Libië wel
iets anders aan hun

hoofd hebben
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Nederland die elk jaar op
Prinsjesdag naar de Gouden Koets
kijkt en verzucht: ‘jeetje, dat is echt
een provocerende, kwetsende afbeel-
ding’? Nog afgezien van het feit dat
we dat ding al zo’n 112 jaar gebrui-
ken, dus een beetje laat zijn ze er wel
mee. 

Ik wil hier niet ingaan op de discus-
sie of Nederland excuses moet
maken voor de slavernij en wat dies
meer zij. Waar ik moeite mee heb, is
deze poging om de geschiedenis uit
te wissen. We kunnen toch moeilijk
alle afbeeldingen, schilderijen en
andere (kunst)voorwerpen die naar
de slavernij verwijzen weghalen?
Sterker nog, als ik me mijn inlei-
dingsvakken goed herinner, was
Nederland failliet gegaan zonder de
invoering van het cultuurstelsel, dus
breek dan welgevoeglijk heel
Nederland maar af. Als je deze hele
idioterie doortrekt, zou je zelfs kun-
nen stellen dat het opnemen van de
afbeelding in het Rijksmuseum nog
erger is. Dan moet je namelijk beta-
len om het te zien, en dan verdient

het museum dus in feite aan de sla-
vernij. 

Meer dan een praktische is dit ech-
ter een principekwestie: hoe ver
moet je gaan om tegemoet te komen
aan historische gevoeligheden? Door
die afbeelding van de Gouden Koets
te halen, is de slavernij niet opeens
minder erg, net zoals het niet erger
wordt door die afbeelding erop te
laten zitten. Als je het eraf sloopt en
tentoonstelt in een museum (met het

bordje: ‘Illustratie van de zijkant van
de Gouden Koets, wegens gevoelig-
heden verwijderd’), haal je het uit de
historische context. Deze afbeelding
maakte namelijk onderdeel uit van
een gift van de (Amsterdamse) bevol-
king aan Wilhelmina, een koets die
een symbool werd van de
Nederlandse eenheid. Dat het in die
tijd dus normaal was om op zo’n gift
een afbeelding die herinnert aan sla-
vernij te plaatsen, zegt veel over de
toenmalige mentaliteit – en dat er nu
zo’n probleem van wordt gemaakt,
zegt veel over de onze. 

Gelukkig maakte Mark Rutte (die
ook geschiedenis heeft gestudeerd,
in tegenstelling tot Mariko en Harry
– toeval?) meteen korte metten met
het voorstel, dat hij ‘bizar’ noemde.
Misschien kan hij ook meteen het-
zelfde doen met deze twee
Kamerleden, die de aanloop naar de
misschien wel belangrijkste
Prinsjesdag ooit misbruiken om zich-
zelf in de kijker te spelen. 

Idioten. d

Door die afbeelding
van de Gouden Koets

te halen, is de 
slavernij niet opeens
minder erg, net zoals
het niet erger wordt
door die afbeelding
erop te laten zitten 

Ingezonden mededeling
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Door onze mysterieuze redacteur -
Waarbij meteen opgemerkt moet wor-
den dat ik ‘verstopt’ in de zin van ver-
borgen gebruik; de andere betekenis
kan natuurlijk erg vervelende associa-
ties met benzinestations op franse
vakanties oproepen en was slechts
bedoeld om op slinkse wijze uw aan-
dacht te trekken. Maar nu ik die toch
heb: deze tip zal u hoogstwaarschijn-
lijk de rest van uw studietijd – en wel-
licht nog ver daarna – van pas komen.

Aan het ter toilette gaan is natuurlijk
een enorme cultuur verbonden, waar
zelden tot nooit op onbesmuikte wijze
over gesproken wordt, maar die wij
allen delen. Er is een duidelijk spec-
trum dat loopt van hen die de hele
handeling als een vervelend karwei
beschouwen dat toch het beste in hui-
selijke sfeer kan worden aangepakt,
tot diegenen die er misschien nog net
niet naar uitkijken, maar als de tijd
daar is toch echt goed voor gaan zitten
– letterlijk. Aan het ene uiterste staan
veelal adolescente meisjes, aan het
andere bouwvakkers en corpsjongens.
Ik moet toegeven dat ik meer naar de
eerste groep neig, en hoewel ik deze
fijngevoeligheid niet als één van mijn
beste (en zéker niet de meest prakti-
sche) eigenschappen beschouw, denk
ik dat velen met mij toch een weinig
bezochte pot, omgeven met dikke
muren preferen boven het herkennen
van de schoenen van je docent als je
geconcentreerd naar de ±30 centime-
ter open ruimte tussen de tegelvloer
en de wc-deur staart. 

Helaas kan en zal dit voorkomen op
iedere verdieping van het zo drukbez-
ochte P. C. Hoofthuis – er zijn immers
overal overvolle klaslokalen. Althans,
dat dácht ik, tot ik op een goede dag
bij het verlaten van de bibliotheek een
onverwachte trap moest beklimmen
om een pijnlijk treffen met een nog

altijd op mijn scriptie wachtende
docent te vermijden. Ik kwam uit op
een vergeten tussenverdieping, die in
een vervlogen tijdperk zonder detec-
tiepoortjes een tweede toegang bood
tot de bibliotheek. Alice in
Wonderland had niet verbaasder kun-
nen zijn dan ik, toen ik daar een klein
herentoilet ontdekte. 

Hier geen geforceerd klets-
praatje bij een rij urinoirs, geen gêne
om eens uitgebreid in de spiegel te kij-
ken of je ene oog roder is dan het
andere. Wel de luxe van een toegangs-
deur naar de toiletruimte en nog een
naar de enige plee. Wel eindelijk eens
rustig de tijd om de poëtische coprola-
lie van je anonieme medestudent te
bewonderen. 

De gemiddelde mannelijke student
blijkt in de werkgroep een stuk minder
tekst te hebben dan hier, en aan de
strekking van de zinnetjes op de tegel-
voegen te zien is dat maar goed ook.
Naast ‘Wilders sucks [andere kleur
pen] HEB JE ERVARING?’ en ‘Mary
Kate en Ashley zijn hot’ is de schier
eindeloze rij met ‘homosex schrijf hier
datum’ en de vele variaties op ‘lekker
pijpen niet betalen’ inclusief veras-
send positeve feedback een fascine-
rend teken dat internet het enthousi-
asme voor deze scene nog niet heeft
getemperd. 

Al met al komt men onthaast,
geamuseerd en verfrist weer terug in
de drukbezette wereld van de facul-
teit. Enige nadeel dat zich aandient is
de het lichtknopje, of eigenlijk het
gebrek daaraan: recentelijk heeft één
of andere Quichotische duurzaam-
heidsmalloot een bewegingssensor
geïnstalleerd, zodat het licht in het hal-
letje vaak halverwege het poepen uit
gaan. Gelukkig is het op zo’n wonder-
lijk rustige wc geen probleem om
vanaf de pot even de deur open te
gooien om het probleem te verhelpen.
‘Maar in het donker is het toch juist
nóg meditatiever’, hoor ik u denken,
maar daar zit hem de laatste belangrij-
ke subtiliteit. Leden van het selecte
groepje dat deze oase deelt (waarvan
ik er nog nooit één heb gezien –
ondanks het zeer frequente orale ver-
keer dat hier getuige het gastenboek
op de muur plaats moet vinden) kun-
nen al vanaf de trap zien of er onver-
hoopt iemand anders van de rust aan
het genieten is, door een briljant
geplaatst raampje bovenaan de muur.
Nu het aantal ingewijden door dit arti-
kel zal vertienvoudigen is het meer
dan ooit zaak om de rust van deze
tempel te bewaren, en ik verzoek u
dan ook met klem: als u ziet dat het
licht aan is, omkeren, uw heil zoeken
op de zesde, en hopen dat professor
Velema al naar huis is. d

Volgende keer deel twee: een doodstil-
le brandtrap  

De meeste gebouwen van onze faculteit bieden inmiddels dagelijks ruimte aan honderden studenten – vaak veel
meer dan de bedoeling was van de architecten. In het resulterende kippenhok is het daarom noodzakelijk om soms
even de rust op te zoeken, zonder andere mensen. Kan dat? Ja, zelfs in het opeengepakte P. C. Hoofthuis zijn nog
onontdekte oases van rust – die slechts een licht agorafobische zevendejaars u uit de doeken kan doen. Een serie
in zeven delen, te beginnen met: 

Aflevering 1 - De Verstopte WC
eindelijk eens rustig de
tijd om de poëtische
coprolalie van je 

anonieme medestudent
te bewonderen

~ Oases van rust in het PCH ~
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Voor tijdens die saaie hoorcolleges Oudheid, speciaal voor de eerstejaars: een

kleurplaat. Alsjullieblieft. De mooiste inzending krijgt een appeltaart. Inzendingen zijn

op te hangen op het prikbord op de vijfde verdieping van het PCH, tegenover de

liften.
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Eindeloos’ Kiddiepagina!
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Micha van der Wal - Naast de vele
voordelen die een dictatorschap in zich
meedraagt zijn er ook enkele nadelen.
Het beeld van de werkelijkheid dat je er
als gemiddelde megalomane dictator op
nahoudt is vaak niet okselfris. Dit komt
mede door de hielenlikkerij van je
trawanten, maar ook door het feit dat er
niemand is die je durft tegen te spreken,
want zoals de Engelsen zeggen: heads
will roll. Op een gegeven moment kan je
volk er dan genoeg van krijgen en gaan
rebelleren, vrouwelijke bodyguards, mil-
ities en huurlingen ten spijt. 

Dit overkwam recentelijk enkele dicta-
tors in het Midden Oosten. ‘Nee grote
gids van de revolutie, uw volk houdt nog
steeds uitzinnig veel van U’, moeten de
volgelingen van Khadaffi gezegd hebben
nadat stad na stad viel tijdens de opmars
van de rebellen. 
De voorheen zo snaakse alleenheerser

van Libië is inmiddels van de aardbodem
verdwenen. Misschien zit hij ergens in
de woestijn en zint hij op wraak, of
drinkt hij iedere dag koffie bij zijn grote
vriend Hugo Chavez, berustend in zijn
lot. We weten het niet. Wat we wel
weten is dat met het verdwijnen van
Khadaffi één van de meest eigenzinnig
geklede tirannen is verdwenen. Daarom
selecteert Eindeloos nog een laatste keer
de beste (feest)outfits van Khadaffi,
voordat ze voorgoed naar de annalen
der geschiedenis verbannen worden. d

Dressed to Kill
Khadaff i ’s  feeste l i jke  k ledingkeuze

Eindeloos’ Kiddiepagina!
Eindeloos’ Kiddiepagina!
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Hugo van Doornum -  “O, je gaat
geschiedenis studeren? Leuk hoor,
maar wat wil je er dan mee worden-
leraar?” 

Het is een vraag die aan veel eerste-
jaars geschiedenis wordt gesteld. Ook
dit jaar zal er weer een nieuwe lichting
de studiekeuze moeten verdedigen
tegenover vrienden en familie die er het
nut niet van inzien. In het beste geval
eindig je volgens deze sceptici als res-
pectabel maar zwaar onderbetaald
docent, want een succesvolle carrière
in het bedrijfsleven lijkt voor een histo-
ricus al bij voorbaat uitgesloten. Om de
onzekere eerstejaars gerust te stellen,
worden er op voorlichtingsbijeenkom-
sten een hoop kleurige cirkeldiagram-
men en ander statistisch bewijs
gebruikt waaruit moet blijken dat stu-
denten geschiedenis wél toekomstper-
spectief hebben, inclusief een prettig
salaris. De geloofwaardigheid van sta-
tistieken heeft echter de afgelopen
weken een fikse deuk opgelopen, dank-
zij de Tilburgse hoogleraar Diederik
Stapels. Eindeloos laat zich dan ook niet
meer zomaar overtuigen door diagram-
men en geeft hier een kritische analyse
van voor- en nadelen van onze studie
voor carrièretijgers in spe.

- Kunt u niet rekenen? Helaas, u zult
het ook niet leren. 

Geschiedenis is als één van de weinige
universitaire studies volledig wiskunde-
vrij. Een zegen voor velen, maar een
beetje rekenvaardigheid is altijd meege-
nomen. Want was het nou 109 of 159
miljard? Premier en afgestudeerd histo-
ricus Rutte wist het even niet meer. Een
pijnlijke fout die bijvoorbeeld zijn bèta-
collega Angela Merkel (natuurkundige
van huis uit) toch minder snel zou over-
komen. Geschiedenis is zonder de ver-
plichte statistiekvakken van bijvoor-
beeld psychologie of sociologie erg
aantrekkelijk voor de student met zelf-
verklaarde dyscalculie, ofwel: ‘cijfer-
blindheid’. Afkeur voor wiskunde
schept dan ook vaak een band onder
geschiedenisstudenten. 

Voor een baan in het bedrijfsleven
lijkt een studie geschiedenis dan ook
niet geschikt. Een rekenfout à la Mark

Rutte die maakte, zou bij een beursge-
noteerd bedrijf voor heel wat meer pro-
blemen hebben gezorgd. Stelt u zich
voor dat Steve Jobs meedeelt dat Apple
50 miljoen minder winst maakt dan
gedacht. Sorry folks, foutje. Het aandeel
Apple zou binnen de kortste keren in
bloedrode cijfers onderaan de indexen
bungelen. Tenzij men uitzonderlijk veel
vertrouwen in het eigen rekenvermo-
gen heeft, doet de geschiedenisstudent
er in het algemeen verstandig aan zich
verre van (beursgenoteerde) bedrijven
te houden.   

De a-wiskundige historicus maakt
gelukkig bij de overheid of in de poli-
tiek nog wel  kans op een goede baan.
Bijzonder aanbevolen zijn: 1) de Dienst
Infrastructuur Verkeer en Vervoer van
de gemeente Amsterdam, alwaar u zon-
der enige vorm van begroting een
Noord/Zuidlijn mag aanleggen. 2) de
PvdA onder Job Cohen, hoe minder cij-
fers u kunt onthouden, hoe beter. En 3)
Het ministerie van Economische Zaken,
blijkbaar hoeft u voor dat departement,
wonderlijk genoeg, niet te kunnen reke-
nen, getuige minister Maxime
Verhagen die elf (elf!) jaar over zijn stu-
die geschiedenis deed.

- U spreekt en schrijft straks volstrekt
archaïsch Nederlands

Neemt u nog beslissingen? Fout! U
moet beslissingen maken. En u beant-
woordt toch zeker geen vragen met ja?
Volstrekt achterhaald! Absoluut is het
nieuwe ja. Vinden, schrijven of zeggen?
U dient deze termen spoorslags te ver-
vangen door aangeven. Bent u het
ergens niet mee eens? U moet ver-
bijsterd zijn, of toch op zijn minst
geschokt. En nooit meer iets vreemd
vinden: bizar moet het zijn. En denkt u
dat u op de bank zit bij het lezen van dit
stukje? Niets is minder waar, u chillt
namelijk.

De Nederlandse taal verandert in rap
tempo en dat is niet per se gunstig voor
de geschiedenisstudent.  De studie leert
u dan wel niet rekenen, maar schrijven
en helder formuleren des te beter. Een
bittere noodzaak voor elke historicus,
want slecht vertelde of geschreven
geschiedenis is doorgaans oersaai en
een bedreiging voor het vak. Het gevaar

is alleen dat uw correcte taalgebruik
door een groot deel van Nederland
wordt afgedaan als ‘oubollig’, om zelf
maar eens zo’n archaïsche term te
gebruiken. Zeker in het bedrijfsleven
kan dit voor problemen zorgen, waar
managementtaal hoogtij viert. Probeer
de baas maar eens te vertellen dat u het
probleem heeft opgelost in plaats van
opgepakt. Maar ook in de politiek
wordt het ‘nieuwe Nederlands’ graag
gebruikt. Daar komt u voortaan niet
meer met een plan, maar een proefbal-
lonnetje.    

+ Maar gelukkig: uw blik wordt ruimer
én scherper

In de bachelor Geschiedenis probeer je
je in te leven in het verleden en een
beeld te vormen van hoe het vroeger
was. Dit schoolvoorbeeld van een
inkoppertje is afkomstig van de UvA
site, om aspirant studenten over de
schreef te trekken. Erg overtuigend is
het natuurlijk niet, want wat gaat dat de
student straks opleveren? Het histo-
risch perspectief van waaruit je de
wereld leert bezien, maakt je blik rui-
mer én scherper. Kortom, u leert van
alles wat: van cultuur- tot kunstgeschie-
denis, over religie en politiek, en van
filosofie tot economie. De geschiedenis-
student is een echte all rounder, en dat
biedt onverwachte perspectieven op de
arbeidsmarkt.  

Droomt u bijvoorbeeld van een caba-
retcarrière? Paul van Vliet en Sacha
Baron Cohen laten zien dat de histori-
cus ook humor kan hebben. Zoekt u
levenslang gezelschap van potige
beveiligers? Salmon Rushdie leerde de
fijne kneepjes van de geschiedenis in
Cambridge. Maar ook in de muziek
komt geschiedenis van pas; had u kun-
nen denken dat zowel Shakira als Chris
Martin (Coldplay) vakgenoten zijn? Als
dat allemaal niet lukt, overweeg dan
eens een loopbaan bij de televisie: wat
dacht u van het presenteren van RTL
Boulevard (Beau van Erven Doorens) of
docu-soaps van de BBC (Louis
Theroux)? d

Zo ziet u maar, mogelijkheden en kan-
sen te over. Sta voor uw keuze;
Eindeloos wenst u veel succes!

‘Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan?’
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Ingezonden mededeling

Micha van der Wal - Iedereen heeft
voorouders; de meeste mensen hebben
echter het fatsoen ze met rust te laten.
Zo niet de aanhangers van het paleoli-
thische dieet. Na Atkins, Sonja Bakker
en Dr. Frank lijkt het paleolithische/pri-
male dieet een goede kanshebber om
de volgende hype te worden. 

In de zoektocht naar een betere
gezondheid worden de bewoners van
een grijs verleden voortdurend aange-
roepen. In hun dieetschema verwijzen
de aanhangers van de paleolithische
leefwijze voortdurend naar de ver-
meende eetgewoonten van mensen die
héél lang geleden leefden. Om precies
te zijn: voor de landbouwrevolutie. Het
belangrijkste kenmerk van dit dieet is
namelijk dat de landbouwrevolutie in
de ban wordt gedaan: gewassen als
bonen, granen, om van suikers zelfs
niet te spreken, zijn uit den boze.
Hetzelfde geldt voor bewerkte produc-
ten; hoe puurder het uit de grond komt,
hoe beter. Dit geldt voor zowel dieren
als planten. Het roosteren, koken en
bakken zijn dan weer net wel toege-
staan, dat zou de paleolithische mens
wel hebben gekund. 

De reden om granen en suikers in de
ban te doen is dat het menselijk verte-
ringskanaal nog niet genoeg is aange-
past op deze lekkernijen. Daarom zijn
er ook zoveel graanallergieën, zo rede-
neren de adepten van dit dieet. De
andere voedselproducten kunnen we
wel weer goed verteren.
Zuivelproducten zijn controversieel:
volgens sommigen is het prima deze
met mate te nuttigen, volgens anderen
een faux pas..

De lieden die dit dieet volgen ontmoe-
ten elkaar op dat platform dat onze
verre voorouders ontbeerden: het inter-
net. Daar wisselen ze recepten uit,
geven elkaar het advies om toch vooral
zo vaak mogelijk op blote voeten te
lopen en te bewegen zoals de paleoliet.
Interessante vragen als wanneer het
beste moment om te vasten is en hoe-
veel kilometer per dag de paleolieten

gelopen zouden hebben passeren de
revue. De aanhangers zijn allemaal
reuze enthousiast over hun nieuwe
levensstijl. Het zou ze van ongeveer
elke denkbare ziekte genezen hebben.
Ook vitten ze graag op vegetariërs en
praten ze meewarig over de mensen die
nog niet primaal of paleolithisch leven. 

Uiteindelijk wordt het dieet met deze
redenering gerechtvaardigd: de aan-
hangers projecteren aan de hand van
min of meer wetenschappelijke bron-
nen een bepaald gedragspatroon op de
pre-agrarische mens. Dit proberen ze
dan zo goed en kwaad als het gaat na te
bootsen in hun dagelijks leven. De evo-
lutieredenering is hier heer en meester:
we zijn gemaakt om dit en dit te doen,
want vroeger deden we het ook zo en
daarom moeten we het blijven doen.
Dat zulke redeneringen vaak aan alle
kanten rammelen
en daarnaast ook
nog zéér specula-
tief zijn, moge dui-
delijk zijn. 

Voor het naboot-
sen is de vraag
hoe ver je moet
gaan in je ijver om
gezond te leven. Is
het tijd om het
moderne leven als
een mantel van je
af te gooien en
voortaan te leven
als in La guerre du
feu of een boek
van Jean Auel?
Heel ver gaan de
adepten van dit
dieet hier helaas
niet in. Moderne
gezondheidszorg,
verwarming en
automobielen, om
maar enkele zege-
ningen van de
hedendaagse cul-
tuur te noemen,
worden door de
moderne paleoliet
niet versmaad.

Dankzij de supermarkt en de mondiali-
sering hebben zij ook een heel gevari-
eerd paleolitisch dieet, het hele seizoen
door. Ook hebben ze weinig last van
schaarste, aanvallen van wilde dieren,
vlooien en acute blindedarmontsteking.
Wat dat betreft zijn de aanhangers van
het primale/paleolitische dieet typisch
kinderen van onze tijd: ze willen wel de
lusten en niet de lasten. Daarbij komt
ook nog dat ze verweten kunnen wor-
den dat ze de evolutie niet vooruit hel-
pen: we zijn tenslotte al zo’n tiendui-
zend jaar bezig granen te cultiveren –
ze worden nog steeds lekkerder – en op
de juiste manier te leren verteren. Het
zou flauw zijn, om nog maar niet te
spreken van beledigend voor onze
agrarische voorouders, om er nu mee te
stoppen. d

Eten als een holbewoner
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Stephanie Blom - Op vrijdag 23 sep-
tember 2011 diende de Palestijnse
Autoriteit onder aanvoering van
Mahmoud Abbas bij de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
een verzoek  in tot volwaardig lid-
maatschap van de organisatie voor
Palestina. De toekenning van een der-
gelijk lidmaatschap zou met zich mee-
brengen dat Palestina door een meer-
derheid van de internationale gemeen-
schap formeel als staat erkend wordt.

Aan de vooravond van deze controver-
siële aanvraag en de daarop volgende
stemming staken in verscheidene
media allerhande doemscenario’s de
kop op. Ook uw redacteur heeft de
vrijheid genomen om de mogelijke
consequenties van deze kwestie nader
onder de loep te nemen en doet een
zwartgallige voorspelling; een blauw-
druk voor total mayhem, een oorlog
van allen tegen allen. 

In de afgelopen weken kwam Israël
vooral in de Noord-Afrikaanse en
Oosterse regio onder vuur te liggen.
Zo wees de Turkse overheid de
Israëlische ambassadeur de deur
nadat Israël weigerde zijn excuses aan
te bieden voor de commandoraid op
een scheepskonvooi met hulpgoede-
ren naar Gaza. In Egypte werd de
Israëlische ambassade bestormd door
honderden demonstranten om de
dood van vijf Egyptische agenten te
wreken die omkwamen bij een
Israëlische militaire actie. In reactie op

dit incident ontvluchtte de Israëlische
ambassadeur het land.

Toen bekend werd dat Abbas zich tot
Secretaris-Generaal Ban Ki-moon
gewend had om het rekest tot een
onafhankelijk Palestijns lidmaatschap
van de VN te laten agenderen haastte
Hillary Clinton,  zich naar de micro-
foon om mede te delen dat de
Verenigde Staten een dergelijk ver-
zoek zouden blokkeren middels hun
vetorecht in de Veiligheidsraad. De
kans is groot dat de VS zich door het
gebruik van dit recht de woede van de
Arabische regio en de meerderheid in
de Algemene Vergadering op de hals
halen. Of er nu een Palestijnse staat
komt of niet, het besluitvormingspro-
ces binnen de VN zal het begin van
een derde intifada en eventueel zelfs
een nieuwe golf van jihad betekenen.

In reactie hierop zal het islamitisch-
fascistische Iran dan eindelijk zijn
futuristische kernwapens 2.0 in stel-
ling brengen en Jeruzalem in één
nacht tot op haar fundamenten van de
aardbodem blazen. Diplomatie is
sowieso maar voor Westerse softies.
De Verenigde Staten zullen zich, van-
wege hun toewijding aan het lot en het
voortbestaan van het Beloofde Land,
gedwongen zien om aan de zijde van
Israël te interveniëren. Hierdoor
belandt de leading nation in een drie-
fronten-oorlog, gezien de oorlogen in
Irak en Afghanistan nog lang niet tot
een bevredigend einde zijn gebracht.
Bij dit schamele aantal van drie zal het
echter niet blijven, zoals later blijkt. De
Europese Unie zal in dat geval niet
staan te trappelen om zichzelf nog-
maals in een ‘oorlog zonder eind’ te
storten en zal veel kostbare tijd verlie-
zen om tot een gezamenlijk standpunt

te komen, als dat überhaupt al lukt.
Rusland, het onbetrouwbaar adderge-
broed uit het Oosten, zal van de
Europese impasse gebruik maken om
opnieuw een stelsel van satellietstaten
uit de grond te stampen door de
Oekraïne, Wit-Rusland en Polen
binnen te vallen en te annexeren. 

In deze situatie van oorlog en de
daarmee gepaard gaande wetteloos-
heid zal Groot-Brittannië haar kans
schoon zien om de Falklandeilanden
voor eens en altijd de hare te maken
door Argentinië aan te vallen. Nu we
toch in deze regio aanbeland zijn, lijkt
het niet ondenkbaar dat Venezuela
onder leiding van Chavez en het Cuba
van de Castrootjes de handen ineen
slaan om de Verenigde Staten vanuit
het zuiden in de staat Florida te tref-
fen om hen de kapitalistische plagerijt-
jes van de afgelopen decennia betaald
te zetten. In een dergelijk scenario
dient overigens ook Nederland te vre-
zen voor het voortbestaan van haar
exotische kolonies in de Caribische
Zee, gezien de Nederlandse zeemacht
nou niet bekend staat om haar milita-
ristische assertiviteit. Nu de Verenigde
Staten ook op eigen grondgebied aan
de slag moeten, lijkt de heersende rol
voor deze grootmacht uitgespeeld. De

WO  III
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rest van Zuid-Amerika ziet weinig heil
in een militaire inmenging en zal zich
concentreren op het versterken van de
eigen natie nu de concurrentie is uit-
geschakeld. 

Opvallend in dit hele scenario is dat
China zich volledig afzijdig zal houden
van alle brandhaarden ter wereld en
elk betrokken leger of militie van
(kern)wapens zal voorzien, waardoor
de Chinese economie nog meer tot
bloei komt dan nu het geval is.
Overigens heeft China op eigen grond-
gebied ook weinig te duchten van
oude aartsrivalen of opportunistische
lefstaatjes. Ook de Afrikaanse econo-
mie zal na eeuwen van droogte flore-
ren bij de export van huurlingen en
kindsoldaten. Voor zowel China als
Afrika zal dit het begin markeren van
een era van dominantie. 

Blakend van zelfvertrouwen door de
stilzwijgende steun van China en de
Russische Federatie, zal de Noord-
Koreaanse kroonprins Kim Jong-un
zijn kans grijpen om de beide Korea’s
dan eindelijk te verenigen tot één
grote communistische heilstaat. Het
lot van Zuid-Korea lijkt beschoren,
gezien de Verenigde Staten financieel
en militair uitgeput zijn en ook Japan
er weinig voor zal voelen om zich in
het wespennest op eigen continent te
storten. Na een eventuele annexatie

van de zuidelijke regio zullen de VS
opnieuw moeten vrezen voor een aan-
val op eigen grondgebied, ditmaal van-
uit het westen waar vandaan de Grote
Roerganger van de Communistische
Volksrepubliek Korea de VS met zijn
van China, Iran en Pakistan gekochte
of zelf geproduceerde A-bombs op
hun grondvesten zal doen trillen. 

Deze episode in de geschiedenis zal
het einde van de beschaving zoals wij
die kennen inluiden. Complete delen
van de wereld zullen van de aardbo-
dem verdwijnen of veranderen in
onherkenbare, onbewoonde maan-
landschappen. Europa en de VS zullen
de dunst bevolkte gebieden van de
wereld worden, waar manschappen
gerekruteerd worden voor dwangar-
beid in de onherbergzame regionen
van Rusland, Azië, Afrika en Zuid-
Amerika. De Arabische wereld zal ver-
anderen in een groot, olierijk en isla-
mitisch Nieuw Perzië. De balans der
machten is er weer een van grote,
tegengestelde machtsblokken die zul-
len blijven strijden om wereldhegemo-
nie. Natuurlijk is bovengeschetst sce-
nario het meest rampzalige denkbaar,
een beetje gek en zal het allemaal wel
niet zo’n vaart lopen. Maar toch, als
het tot een Derde Wereldoorlog komt,
zal het vanwege Israël zijn. Daar is
ondergetekende zeker van. d

En zoiets kan er dus zó uitzien

actIVItEItEN

Tot 2 oktober:
Van Dada tot het Surrealisme

in het Joods Historisch 
Museum

Dinsdag 4 oktober:
Kleio organiseert haar foute

kroegentocht (zie kleioamster-
dam.nl)

Donderdag 6 oktober:
Film in CREA Theater, ingeleid
door Charlotte Hille - The Road

to Guantanamo

Woensdag 12 oktober:
Kanvas organiseert een rond-
leiding door tentoonstelling

met projectleider Birgit
Boelens (zie kanvasamster-

dam.nl)

18 oktober:
Lezing Charles C. Mann,

georganiseerd door het John
Adams Institute

19 - 21 november:
Kanvas organiseert studiereis

naar Edinburgh (zie
kanvasamsterdam.nl)

Tot 23 oktober:
Rembrandt & Degas in het

Rijksmuseum

Tot 16 maart:
Tentoonstelling Rubens, van
Dyck & Jordaens, Hermitage

Amsterdam
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Thomas Smits – In de vorige aflever-
ing van De nazi van de maand werd
de fictionele nazi Erick Dorff bespro-
ken. In de tv-serie Holocaust – waar-
van Dorff één van de hoofdpersonen
is – speelt de vrouw van Erick ook een
belangrijke rol. Marta Dorff spoort
haar man constant aan om trouw te
blijven aan de nationaalsocialistische
ideologie, zelfs wanneer Erick tijdens
kerstmis zwaar getraumatiseerd
terugkomt van een moordcampagne
in Oost-Europa. Wat was de rol van
vrouwen in het Derde Rijk? Deze
week aandacht voor de vrouw achter
de man: Magda Goebbels.

Net als Marta Dorff is Magda
Goebbels bekend geworden door haar
eindeloze trouw aan haar man, maar
vooral door haar loyaliteit aan Adolf
Hitler. In de laatste scènes van de film
Der Untergang (2004) zien we hoe
Magda haar zes kinderen – wier
namen allemaal met een H beginnen –
vermoordt door ze te verdoven en
vervolgens te vergiftigen. Wanneer
haar oudste dochter Helga tegenstrib-
belt dwingt de vrouw haar alsnog om
de blauwzuurcapsule in te nemen.

Magda Goebbels neemt vanaf het
begin van haar huwelijk met de
belangrijkste propagandist van het
Derde Rijk de rol van ideale Duitse
vrouw op zich. Hoewel het nationaal-
socialisme de Duitse vrouw sterk ver-
heerlijkt, wordt haar maatschappe-
lijke rol teruggedrongen tot het ver-
sterken van het Duitse ras. Net als
verschillende sociale klassen zijn
mannen en vrouwen in de nationaal-
socialistische volksgemeinschaft niet
gelijk, maar wel gelijkwaardig. Deze
zogenaamde gleichschaltung bestaat

uit het feit dat vrouwen en mannen
binnen de gemeinschaft verschillende
rollen te vervullen hebben. In de
woorden van Adolf Hitler in de
Völkischer Beobachter van 15 okto-
ber 1935:

Die sogenannte
‘Gleichberechtigung’ der Frau, die
der Marxismus fordere, sei in
Wirklichkeit keine
Gleichberechtigung, sondern eine
Entrechtung der Frau, denn sie
ziehe die Frau auf ein Gebiet, auf
dem sie zwangsläufig 
unterlegen sein werde (...) Die
Frau habe auch ihr Schlachtfeld.
Mit jedem Kind, das sie der
Nation zur Welt bringe, kämpfe

sie ihren Kampf für die 
Nation.

Hiermee wordt de ideale vrouw in het
Derde Rijk niets meer dan een baby-
machine. De nieuwe Duitsers zijn
nodig om de veroverde gebieden in
het oosten te bevolken met Arische
burgers. Verschillende maatregelen
moeten ervoor zorgen dat het Arische
ras zo snel mogelijk wordt uitgebreid.
Zo voeren de nazi’s in 1933 al een
extreme vorm van kinderbijslag in.
Arische koppels kunnen 1000
Rijksmark van de staat lenen en bij
elk kind dat ze verwekken wordt vijf-
entwintig procent van dit bedrag
kwijtgescholden. Daarnaast worden
duizenden vrouwen in de jaren dertig
ontslagen uit publieke functies om

NAZI

MAAND

Van de

De babymachine: Magda Goebbels
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plaats te maken voor werkloze man-
nen. Ook worden vrouwen sterk aan-
gemoedigd om niet af te slanken
omdat dit slecht zou zijn voor hun
reproductieve kwaliteiten. Vrouwen
met meer dan vier kinderen worden
geëerd met het Erekruis van de Duitse
moeder. 

Het terugdringen van de maatschap-
pelijke rol van de vrouw berust op
oudere Duitse idealen. Keizer Wilhelm
II omschreef de rol van de vrouw door
te verwijzen naar de drie K’s: Kinder,
Küche, Kirche. Hoewel Adolf Hitler de
keizer veracht zijn de hierboven
genoemde maatregelen dus groten-
deels een institutionalisering van
bestaande maatschappelijke rolpatro-
nen. 

Magda Goebbels moest een voor-
beeld voor alle Duitse vrouwen zijn.
Hitler had zich voorgenomen om
nooit te trouwen. Het Duizendjarige
Rijk had echter wel behoefte aan een
first lady. Magda was geen nationaal-
socialiste van het eerste uur. Na haar
eerste huwelijk – met de rijke
industrieel Günther Quandt – ontmoet
ze Joseph Goebbels in 1930 op een
partijcongres. In datzelfde jaar gaat ze
werken voor Hans Meinshausen, de
persoonlijk assistent van Goebbels.
Op het partijkantoor in Berlijn ont-

moet ze ook Adolf Hitler. Volgens ver-
schillende betrokkenen spoort Hitler
Goebbels aan om met Magda te trou-
wen. 

Magda wordt al snel ingezet voor de
propagandamachine van haar man.
Zo is ze vaak aanwezig bij officiële
ontvangsten. Tijdens de oorlog zet ze
zich in om de Duitse oorlogsmachine
te ondersteunen aan het thuisfront.
Wanneer Harald – haar zoon uit haar
eerste huwelijk – als gewonde
Luftwaffe-piloot terugkeert van het
front begint Magda gelijk aan een
opleiding tot verpleegster. Wanneer
er geen mannelijke arbeidskrachten
meer beschikbaar zijn, gaat ze te werk
in de Telefunkenfabriek. Haar zes kin-
deren, die tussen 1932 en 1940
geboren worden, zijn echter haar
belangrijkste propagandistische
wapen. Zelfs wanneer Joseph
Goebbels in 1938 een relatie begint
met de Tsjechische actrice Lída
Baarová blijft Magda trouw aan haar
man en verschijnt ze regelmatig
samen met hem - als gelukkig gezin -
in de media. 

Het opmerkelijkste aan de rol van
Magda Goebbels tijdens de naziperio-
de is dat ze uiteindelijk een voorbeeld
is met maar één daadwerkelijke
navolger: zichzelf. De belangrijkste

eigenschap van de Duitse vrouw moet
volgens Adolf Hitler liggen in de
trouw aan haar vaderland, dus – in
wezen – aan Hitler zelf. Het baren van
vele kinderen is hier slechts een
onderdeel van. De moord op haar kin-
deren in de Führerbunker in de nacht
van 1 mei 1945 kan dan ook gezien
worden als een verschrikkelijke en
ultieme verwezenlijking van de idea-
len die Hitler aan de Duitse vrouw
oplegt. Het wrange is dat Magda
Goebbels haar ultieme daad van
trouw pas begaat op het moment dat
zelfs de maniakale Hitler moet toege-
ven dat er geen hoop meer is voor die
idealen: de moord op zes onschuldige
kinderen als zwanenzang van een
moorddadige ideologie. d

NAZI

MAAND

Van de

Magda Goebbels


