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WAAROM HET MIS GING 
De oorzaken van de Joegoslavische burgeroorlog 

 
DOOR LEONTIEN WATZEMA - De Srebrenica-verhoren naar aanleiding 
van de uitkomsten van het NIOD-onderzoek zijn nog in volle 
gang. De val van de enclave zal nog lang een trauma zijn voor het 
Nederlandse leger. Maar waardoor is het eigenlijk allemaal misge-
gaan op de Balkan? Een overzicht van de gebeurtenissen in Joego-
slavië voor het uitbreken van de oorlog. 

Joegoslavië werd opgericht na de Eerste 
Wereldoorlog als een federatie bestaan-
de uit Servië, Kroatië en Slovenië. Een 
koninkrijk voor de Zuid-Slavische vol-
keren. In deze nieuwe staat kregen de 
Serven een groot aandeel. Zo werd het 
Servische leger omgevormd tot het nati-
onale leger en gingen veel belangrijke 
posten naar Serviërs, ondanks dat 
slechts de helft van de Joegoslavische 
bevolking Serviër was. 
 Na de tweede Wereldoorlog kreeg 
Joegoslavië geen Russisch-communis-
tische overheersing omdat de Russen 
geen aandeel hebben gehad in de bevrij-
ding van het land. De nieuwe Joegosla-
vische leider Tito maakte wel een com-
munistische staat van Joegoslavië, dat 
toen bestond uit Kroatië, Bosnië-
Herzegovina, Macedonië, Montenegro, 
Servië en Slovenië, maar deed dit niet 
naar Russisch model. 
 Joegoslavië was een typisch voor-
beeld van een veelvolkerenstaat. Dicta-
tor Tito, benoemd voor het leven, werd 
ook wel als de enige echte Joegoslaaf 
gezien. Toch had Tito zelf al in de jaren 
zestig van de vorige eeuw geen vertrou-
wen meer in de eenheidsstaat. Om het 
land toch bij elkaar te houden, voerde 
hij een ‘verdeel en heers’-politiek waar-
mee hij de volkeren tegen elkaar uit-
speelde. 
 In 1974 voerde Tito een grondwets-
wijziging door. In plaats van een meer 

centrale politiek te voeren, koos hij voor 
decentralisatie van Joegoslavië. Een 
unieke keuze voor een communistisch 
leider. Zo mochten de republieken los 
van de federale staat betrekkingen met 
het buitenland aangaan, en konden ze 
zelfs buitenlandse leningen afsluiten. En 
naast het staatsleger kreeg iedere repu-
bliek ook zijn eigen leger. Echter, als de 
staten het onderling niet met elkaar eens 
zouden kunnen worden, had Tito de 
doorslaggevende stem.  
 In 1980 stierf Tito en verdween de 
bindende machtsfactor. Hij had wel een 
oplossing bedacht voor het besturen van 
het land, voor het geval hij weg zou 
vallen: elk jaar zou een leider van één 
van de republieken de doorslaggevende 
stem krijgen die Tito eerder in conflic-
ten had. Maar doordat deze positie per 
jaar rouleerde en iedere republiek zijn 
eigen belangen had, werd het al snel 
duidelijk dat dit in de praktijk geen idea-
le oplossing was. De verschillen tussen 
de staten begonnen zich steeds duidelij-
ker af te tekenen. 
 Het was niet alleen de dood van Tito 
die de republieken uit elkaar dreef. Nog 
tijdens zijn leven begonnen er al ontwik-
kelingen die Joegoslavië tot een minder 
sterke staat maakten. Een belangrijke 
factor is dat de financiële steun vanuit 
het westen eind jaren zeventig wegviel.  
 

Lees verder op de volgende pagina 

WARMTE IN DE WINTER 
 
De kou heeft eindelijk toegeslagen, her-
inneringen aan de warmte die in de zo-
mer in de buitenlucht voelbaar was ver-
vagen met de dag. Mensen roepen met 
een zekere blijdschap in hun stem “De 
schaatsen kunnen bijna weer uit het 
vet!”. De schaatsen uit het vet, dan is de 
winter echt begonnen, en nadert het 
einde van dit eerste semester met rasse 
schreden.  

De inschrijving voor de nieuwe colle-
ges is al weer bijna gesloten en de 
stressvolle tijden van studeren voor ten-
tamens en het schrijven van lijvige 
werkstukken breekt aan. 

Tussen al dat gestudeer door heeft de 
Geschiedenisstudent ook wel eens be-
hoefte om lekker achterover te leunen, 
aan zijn pijp te lurken en bedachtzaam 
in het knappende haardvuur te staren.  
En net wanneer de verveling dan dreigt 
toe te slaan is daar ineens de Eindeloos 
die eigenwijs tussen een stapel boeken 
uitsteekt. De Eindeloos! Gered van win-
terse depressie! Wat staat er deze keer 
weer allemaal in? Nou, wat dacht je van 
een mooi opwarmertje voor de Grand 
Tour reis naar het voormalig Joegosla-
vië? Verhandelingen over de bekering 
van slaven in Nieuw-Nederland, een 
opbeurend artikel over de Nederlandse 
vertaling van het boek van Sjalomov 
over zijn jaren in de Goelag Archipel en 
nog veel meer!  

Een mens krijgt het er spontaan warm 
van. We hebben het zo goed, realiseren 
we ons dat wel vaak genoeg? Misschien 
iets om over na te denken als u vol van 
een van de copieuze wintermaaltijden 
achterover zakt om dit blad door te le-
zen. Geniet van het leven, geniet van 
elkaar, geniet van deze prachtige stad en 
geniet vooral van Eindeloos. Dat doen 
wij ook. 

Uw dankbare redactie 



Vervolg van de vorige pagina 
 
Joegoslavië werd vanaf de jaren vijftig 
gesteund door met name de Verenigde 
Staten, omdat het communistische land 
zich tegen Rusland had gekeerd en het 
westen deze afkeer graag gehandhaafd 
zag. Maar de Verenigde Staten wilden 
wel eens zien wat er met hun geld ge-
beurde, en kregen geen positieve indruk. 
Bovendien werd het Russische com-
munisme in deze periode als minder 
verderfelijk gezien: de contacten 
tussen de Verenigde Staten en de 
Sovjet Unie waren inmiddels verbe-
terd, en ook de Duitse Ostpolitik 
was al gemeengoed. 
 Met de binnenlandse economie 
ging het ook niet goed. In fabrieken 
was er sprake van arbeiderszelfbe-
stuur, waardoor arbeiders zichzelf 
weliswaar goede lonen gaven, maar 
niet of nauwelijks investeerden in 
nieuwe machines. Bovendien werd 
er niet gekeken naar waar producten 
het goedkoopst gemaakt konden worden, 
men wilde alles zelf doen. Uitbesteding 
zou banen kosten, en dat wilden de ar-
beiders koste wat kost voorkomen. Zo-
doende zat Joegoslavië eind jaren zeven-
tig, begin jaren tachtig met een hoop 
slecht werkend materieel en een overbe-
zetting op de arbeidsmarkt. 
 
Privatisering versus federale staat 
Met de dood van Tito was er een 
machtsvacuüm ontstaan dat zorgde voor 
frictie binnen de communistische partij. 
Er ontstonden twee kampen. Aan de ene 
kant een groep die pleitte voor meer vrij-
heden en meer tolerantie voor conflicte-
rende belangen en standpunten en aan de 
andere kant een groep die een meer co-
herente en gedisciplineerde eenheid on-
der een streng centraal gezag nastreefde. 
De liberale vleugel werd aangevoerd 
door de Sloveense leider Milan Kucan. 
Hij had de volledige steun van Kroatië. 
Slovenië en Kroatië waren op industrieel 
gebied de meest ontwikkelde republie-
ken en zij wilden daarom meer economi-
sche vrijheid en privatisering. De conser-
vatieve vleugel, met Servië als belang-
rijkste staat, voelde daar niks voor. Daar-
naast pleitten de twee staten voor een 
confederale staat met een minimale cen-
trale overheid, terwijl Servië een duide-
lijk voorstander van de sterke federale 
staat was. 
 De verschillen tussen de republieken 
namen steeds duidelijker vormen aan. Zo 
werd er in alles wat de gehele federatie 

aanging een etnische verdeelsleutel ge-
maakt, waardoor er een steeds duidelij-
ker besef van etniciteit ontstond.  
 De eerste duidelijke etnische conflic-
ten in Joegoslavië begonnen al in 1981. 
Kosovo, voor 1974 nog Servisch gebied, 
was sinds de grondwetswijziging een 
autonome provincie, die voor negentig 
procent werd bevolkt door etnische Al-
banezen met een Servische minderheid 

van slechts tien procent. De Albanezen 
protesteerden in 1981 tegen het falen van 
de economische politiek van Belgrado, 
die geacht werd de levensomstandighe-
den te verbeteren. Er klonk een anti-
Servische toon in de demonstratie, waar-
op de Servische minderheid naar de fe-
derale overheid ging met de mededeling 
dat ze gediscrimineerd werd. 
  
“niemand mag dit volk slaan” 
De spanningen tussen de twee bevol-
kingsgroepen in Kosovo namen toe en 
de Servische regering besloot Slobodan 
Milosevic naar de regio te sturen. De 
Serviërs in Kosovo spraken inmiddels al 
over ‘culturele genocide’ jegens hen. Na 
weer een demonstratie deed Milosevic 
de uitspraak: “niemand mag dit volk (de 
Serviërs, red.) slaan”. Hij proclameerde 
dat Serviërs in communistisch Joegosla-
vië onderdrukt zijn geweest en dat alle 
Serven het recht hebben om in Servië te 
wonen. 
 Deze uitspraken van Milosevic waren 
zeer tegen de tradities van de communis-
tische partij: voor het eerst werd één 
volk boven de andere volken geplaatst. 
Ondertussen won Milosevic enorm aan 
populariteit onder de Servische bevol-
king. In december 1987 pleegde hij met 
de Servische Communistische Partij een 
coup en werd hij de nieuwe Joegoslavi-
sche leider. Milosevic had de wens een 
Groot-Servie te creëren. Zijn eerste doe-
len waren Kosovo en het eveneens auto-
nome Vojvodina weer onder Servische 

heerschappij te plaatsen. Hij wist de ge-
bieden te destabiliseren en plaatste 
steeds meer Serven op belangrijke posi-
ties in de twee regio’s. In maart 1989 
werd de Servische wetgeving ingevoerd 
en vielen Kosovo en Vojvodina weer 
onder Servië. 
 Door de Servisch-nationalistische 
tendens in Joegoslavië ontstond er ook 
onrust in andere republieken van de Joe-

goslavische federatie. Er bestond 
angst dat Milosevic elk gebied als 
onderdeel van Groot-Servie zag, om-
dat er overal wel een minderheid aan 
Serven woonde. De gevoelens bij een 
etnische groep te horen, werden in 
elke republiek steeds sterker. 
 Zo waren er in het voorjaar 
van 1990 verkiezingen in Kroatië. 
Franjo Tudjman werd gekozen op 
basis van Kroatisch nationalisme. 
Tudjman voerde in reactie op het Ser-
vische nationalisme de Kroatische 
vlag weer in en maakte het regionale 
leger sterker. 

 Deze actie van Kroatië zorgde weer 
voor nieuwe spanningen. Ondertussen 
voelde de minderheid van Serven in 
Kroatië zich niet meer veilig. Gesprek-
ken tussen leiders van beide republieken 
haalden niet veel uit, maar Kroatië be-
sloot nog wel lid te blijven van de fede-
ratie Joegoslavië. Echter, indien het par-
lement anders zou besluiten, zou de re-
publiek eruit stappen. 
 Ook Slovenië voelde niets voor de 
heerschappij van Milosevic. De rijkste 
deelrepubliek wilde zich aansluiten bij 
Europa en zich losmaken van het strakke 
Joegoslavische keurslijf. Bosnië was de 
enige republiek die een middenweg pro-
beerde te vinden. Daar was dan ook de 
grootste multi-etniciteit (44 procent mos-
lim, 17 procent Kroaat en 33 procent 
Serf) te vinden. President Izetbegovic 
deed nog een poging Kroatië en Slovenië 
bij de federatie te houden door voor te 
stellen dat Servië, Bosnië, Montenegro 
en Macedonië de ‘binnenste ring’ zou-
den vormen van de Joegoslavische fede-
ratie en dat Slovenië en Kroatië meer los 
zouden worden gelaten, zonder uit de 
federatie te stappen. 
 Het leek echter al te laat te zijn voor 
een oplossing. De federale instituten 
hadden in wezen geen basis meer van 
waaruit ze konden opereren. Zo had het 
federale leger, dat geacht werd de grond-
wet van 1974 te bewaken, praktisch geen 
inkomstenbron meer. Het werd immers 
betaald door de republieken en die inves-
teerden inmiddels liever in hun eigen 



leger. De eigen deelrepubliek wordt met 
het moment belangrijker. 
 
Eigen wetgeving en soevereiniteit 
In december 1990 werd er in Slovenië 
een referendum gehouden over onafhan-
kelijkheid, dan wel soevereiniteit. De 
bevolking stemde voor meer onafhanke-
lijkheid in de federatie, maar, als dit niet 
binnen zes maanden bewerkstelligd zou 
zijn, ook voor een soeverein Slovenië. 
Ook Kroatië ging voor meer onafhanke-
lijkheid en in februari 1991 kozen zowel 
Slovenië als Kroatië ervoor de eigen 
wetgeving boven die van de federatie te 
stellen. In mei volgde in Kroatië een 
referendum over soevereiniteit. Ook hier 
stemde een overweldigende meerderheid 
van de bevolking voor. De zes maanden 
waarin Slovenië zou kijken of het meer 
onafhankelijkheid binnen de federatie 
kon krijgen liepen ook bijna op zijn eind. 

Beide staten besloten nu om tegelijker-
tijd uit de Joegoslavische federatie te 
stappen. Op 25 juni 1991 riepen ze hun 
onafhankelijkheid uit. 
 Doordat twee van zes grote republie-
ken uit de federatie stapten nam de insta-
biliteit in de regio toe. De Serven pro-
beerden eerst Slovenië  weer bij de fede-
ratie te krijgen middels een oorlog, maar 
dit bleek al snel niet te werken. Slovenië 
had een sterke weerstand en had boven-
dien de internationale publieke opinie 
mee, waardoor de Servische aanval geen 
succes werd. Ook Kroatië werd al snel 
aangevallen. 
 In 1992 werden de beide nieuwe sta-
ten door de internationale gemeenschap 
erkend. Op dat moment voelde Bosnië er 
ook wel voor om een aparte staat te wor-
den. Hier was echter het grote probleem 
dat er te veel nationaliteiten in het gebied 
woonden die het niet met elkaar een kon-

den worden. In de oorlog die ontstond, 
en die eigenlijk niet te vermijden leek, 
waren er geen vaststaande groepen die 
met elkaar samenwerkten of tegen elkaar 
vochten: Serven tegen zowel moslims als 
Kroaten, Kroaten en Serven tegen mos-
lims en aan het eind van de oorlog mos-
lims en Kroaten tegen Serviërs. 
 Ondanks dat de nieuwe landen inmid-
dels wat duidelijker vormen hebben aan-
genomen, is er nog steeds geen sprake 
van stabiliteit. Kosovo is een heikel 
punt, en ook de onafhankelijkheid van 
Montenegro is nog steeds een vraagstuk, 
omdat een behoorlijk deel van de bevol-
king liever aansluiting bij Servië zoekt. 
Voorlopig zal de internationale gemeen-
schap toezicht moeten blijven houden op 
de fragiele vrede. 
 
 
 

Na een snelle omloop door de Oude 
Kerk valt op dat de tentoonstelling een 
hoog informatief gehalte heeft. Gelijk bij 
binnenkomst al loop je tegen een groot 
aantal panelen op waarop nauwkeurig 
het universum van het hedendaags infor-
matietijdperk wordt beschreven, met 
vragen als: wat is informatie? Hoe leg-
gen wij deze vast, en over welke midde-
len beschikken we bij de vergaring van 
informatie?  
 De antwoorden vallen af te lezen van 
de panelen en worden daar waar moge-
lijk geïllustreerd met tastbare objecten. 
Zo worden er Sumerische kleitabletten, 
een Morsemachine en een stukje kabel 
van de eerste transatlantische telegraaf-
verbinding getoond. Het meest spectacu-
laire object is de Enigma: de coderings-
machine die de Duitsers in de Tweede 
Wereldoorlog gebruikten. 
 Na het tot zich nemen van de meest 
elementaire kennis over informatie en de 
technologie die daar mee gemoeid gaat, 
wordt de bezoeker al snel voor enkele 
confronterende feiten gesteld. Wist u 

bijvoorbeeld dat er tegenwoordig twee 
miljard mensen zijn die nog nooit een 
telefoon hebben gebruikt? En dat landen 
als Afghanistan en Noord-Korea nog 
steeds niet zijn aangesloten op het world 
wide web? Raar maar waar.  
 Het is op dit punt dat het de bezoeker 
duidelijk wordt dat de organisatoren van 
World-Information.org een boodschap te 
vertellen hebben. Er wordt gesteld dat 
bezit van media gelijk staat aan het heb-
ben van macht en invloed. Het klassieke 
adagium van ‘kennis is macht’ is nog 
steeds geldig en zal in de toekomst in 
toenemende mate zijn stempel gaan 
drukken op de ongelijkheid tussen men-
sen. Zij die toegang hebben tot informa-
tie zijn in sterke mate in het voordeel ten 
opzichte van hen die ervan zijn afgeslo-
ten. De grote boodschap die de tentoon-
stelling uitdraagt luidt dan ook als volgt: 
‘Een democratische maatschappij is ge-
baseerd op een goed en algemeen begrip 
van communicatieprocessen en de on-
derliggende technologieën. Daarom 
moeten de universele rechten van de 

mens in zoverre worden uitgebreid dat 
zij de informatiemaatschappij in zich 
opnemen. Primaire digitale mensenrech-
ten omvatten het recht op toegang tot het 
elektronische domein, het recht op vrij-
heid van meningsuiting en vereniging 
online, als wel het recht op privacy’.  
 Om ons van de noodzaak daarvan te 
doordringen is kunstenaars de gelegen-
heid gegeven uitdrukking te geven aan 
hun visie op de bedreigingen voor indi-
vidu en samenleving, als er geen gehoor 
wordt gegeven aan deze digitale mensen-
rechten. Zonder al te veel te verklappen 
kan ik melden dat de ideeën van Aldous 
Huxley en George Orwell voor alle kun-
stenaars een grote bron van inspiratie 
zijn geweest. Voor iedereen die al licht 
paranoia is en gelooft in conspiracy the-
ories is World-Information.org in de 
Oude Kerk een must. Vergeet overigens 
niet shawl, handschoenen en een ther-
moskan koffie daarheen mee te nemen. 

DIGITALE MENSENRECHTEN 
 
DOOR EDWARD LIDDIARD –  In de Oude Kerk in Amsterdam is tot 15 december de tentoonstelling World-
Information.org te bezichtigen, een tentoonstelling die een overzicht geeft van de geschiedenis en de 
hedendaagse ontwikkelingen van informatietechnologieën. Het is echter vooral een poging om de ar-
geloze bezoeker voorzichtig te dwingen na te denken over de nieuwe problemen die het informatie-
tijdperk met zich meebrengt. 



WINKELEN ALS VRIJETIJDSBESTEDING 
 
DOOR MADELON BURGERHOUT - Nu is bij uitstek de tijd van het jaar om 
uitgebreid te gaan winkelen. Etalages, reclamefolders en tv-
commercials worden ingezet om de consument de winkelstraat in 
de lokken. Bij de Bijenkorf zijn de Pieten inmiddels ingeruild voor 
een enorme kerstboom en nergens is meer een pepernoot te vinden. 
Op naar de volgende feestdag… 
Toch heeft ook het winkelen een interes-
sante geschiedenis. In de tweede helft 
van de 19de eeuw had de hogere burgerij 
in de grote wereldsteden als favoriete 
tijdverdrijf wandelen over promenades. 
Al flanerend elkaar de ogen uitstekend, 
gehuld in de nieuwste mode en wande-
lend naast aanzienlijke personen. In Lon-
den bijvoorbeeld ging men na zes uur de 
promenade op en liep op een bepaald 
stuk een aantal keren heer en weer. In 
Nederland deed de hogere burgerij aan 
dit gebruik mee om te laten zien dat zij 
niet onderdeed aan haar geestverwanten 
in het buitenland. In Den Haag wandelde 
de elite door het Haagse bos en over de 
Scheveningse promenade.  
 Rond 1880 verplaatste dit gebruik zich 
langzaam, uiteraard in navolging van 
Parijs, naar de winkelstraten. Hier wer-
den etalages bekeken en producten  aan-
gekocht en werd er natuurlijk vooral ge-
flaneerd. In het begin was de straat hele-
maal niet geschikt voor het winkelen 
zoals wij het kennen. Trams, koetsen, 
ongelijke stoepen en keldergaten zorgden 
ervoor dat het winkelpubliek nauwelijks 
de kans kreeg om echt om zich heen te 
kijken. Daarbij waren de etalageruiten 
klein en de producten in de winkels veel-
al opgeborgen in dozen en kasten.   
 Winkelen was vooral populair bij de 
dames, want het gaf ze de gelegenheid 
zich zelfstandig te begeven in de openba-
re ruimte. Al moesten zij dan wel reke-
ning houden met de tijd waarop zij zich 
in de winkelstraten begaven. Zo was het 
in Den Haag gebruikelijk om tussen twee 
en vier uur ’s middags te flaneren, echt 
kopen gebeurde meestal in de ochtend. 
Kleine boodschappen lieten de welge-
stelde Hagenaars aan het personeel over. 
Vanaf een uur of vier was het de beurt 
aan de vrouwen uit de middenklasse, die 
voor het middagmaal hun wandeling 
over de Lange Poten maakten. Laat op de 
avond waren het de arbeiders en de 
dienstmeisjes die de straat opgingen.  
Het was als welgestelde dame dan ook 
zeer onfatsoenlijk om zich ’s avonds op 
straat te begeven, laat staan zonder een 

mannelijke begeleider. Want stel je werd 
aangezien voor een prostituee. 
 Winkels werden steeds groter, met 
uitgebreidere etalages en exclusievere 
producten. In Den Haag werd een over-
dekte winkelpromenade aangelegd met 
vestigingen van winkels uit Parijs en 
Brussel. Dit was een burgerlijk initiatief 
met als doel de dames te kunnen laten 
winkelen in een huiselijke sfeer en om 
het mogelijk te maken dat zij alleen de 
straat op konden.  
 Zo werd het winkelen voor vrouwen al 
vanaf de negentiende eeuw bevordert en 
werd een trend ingezet die tot op de dag 
van vandaag voorduurt. Winkelen is dan 
ook nog steeds voornamelijk een vrou-
wenhobby. Daarbij schijnt winkelen voor 
een man ook helemaal niet goed te zijn. 
Vanwege sterk stijgende bloeddruk door 
de lange rijen bij de kassa en de paska-
mers is het niet bevorderend voor hun 
gezondheid. Niet dat het voor vrouwen 
altijd even gezond is. Zogenaamde shop-
aholics kunnen niet meer zonder de kick 
van het kopen en gaan door tot hun cre-
ditcard blokkeert. Andere vrouwen erva-
ren winkelen als een vorm van troost, 
een substituut voor liefde, en voelen zich 
daadwerkelijk beter na de aankoop van 
een nieuw shirtje.   
 Naast het feit dat het de negentiende 
eeuwse vrouw makkelijker werd ge-
maakt zich al winkelend op straat te be-
vinden en dat de moderne vrouw de kick 
van het shoppen niet kan weerstaan blijkt 
er nog een andere reden te zijn waardoor 
winkelen echt iets voor vrouwen is. In de 
prehistorie waren het de mannen die 
jaagden, door het woud liepen, uitkijkend 
naar een beweging van een prooi. Zodra 
zij een prooi vonden, reageerden zij, 
doodden het dier en hadden hun taak 
volbracht. Voor de oervrouw lag dat heel 
anders. Zij ging het bos in op zoek naar 
eetbare vruchten of paddestoelen. Die 
werden vastgepakt, bekeken en zo nodig 
geproefd. Precies zoals veel vrouwen nu 
nog altijd doen als ze bij Zara of Sacha 
of Esprit zijn: kijken, voelen en even 
passen. 

Openbaringen kunnen in dromen tot je 
komen. Al slapend kwam ik op die ma-
nier Johannes de Doper tegen. Zijn 
hoofd schoot omhoog uit een Zuid-
Frans bergriviertje en landde in mijn 
armen. Ondanks dat Johannes geen li-
chaam meer aan zijn hoofd had vastzit-
ten en hij waarschijnlijk al een tijdje in 
het water had gelegen was zijn voorko-
men niet afschrikwekkend. Hij vertelde 
me dat Jezus zeer binnenkort weer op 
aarde zou terug keren. Mijn opdracht 
was het maken van twee beelden. Een 
twee meter hoog beeld met draaibare 
nek waarop het hoofd van Johannes de 
Doper zelf geplaatst kon worden en ook 
nog een beeld van Jezus. Uiteindelijk 
stonden er twee witte gipsen beelden bij 
het Zuid-Franse bergriviertje. Johannes 
leek zeer tevreden met zijn nieuwe li-
chaam, maar in de beeltenis van Jezus 
kwam maar geen beweging. De droom 
verplaatste zich vervolgens naar een 
Europese versie van New York, waar ik 
samen met een bijzonder droevige huis-
genote over straat wandelde. Want wat 
bleek: ze was zwanger, van mij.  
 Toen ik wakker werd voelde ik me 
een beetje bevreemd. Het gebeurd dan 
ook niet iedere nacht dat Johannes de 
doper tegen je spreekt en je huisgenote 
zwanger van je is. Ik kwam haar in de 
keuken tegen. “Ik heb zo raar gedroomd 
vannacht”, zei ik. “Ik ook, maar ik kan 
me niet meer herinneren wat”, zei ze. Ik 
vertelde haar over Johannes de Doper, 
de beelden en na een korte aarzeling 
ook maar over haar zwangerschap. 
“Jeetje”, zei mijn huisgenote. Ik kreeg 
een ingeving. “Mijn god”, zei ik, “ons 
kind zal de nieuwe Messias zijn!”. 
Daarop begon ze hard te lachen. “De 
nieuwe Messias? Jij hebt het wel heel 
erg hoog in je bol”. Ze lachte haar lach 
en verliet het pand. “Maar het beeld!”, 
riep ik nog de gang in. Ik ging voor het 
raam staan en keek naar buiten. Het 
vroor, de zon scheen. Voor de deur 
werd een afvalcontainer uit de grond 
getakeld. “Dan maar geen Messias 
hoor”, mompelde ik. ‘Sorry Johannes’. 
 

Errik Buursink 
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IN HET LAND DER BLINDEN 
 
DOOR GERBEN SEGBOER – In dit jubileumjaar van de Verenigde Oostindische Compagnie zouden we bij-
na vergeten dat dit bedrijf ook een westelijke tegenhanger had in de WIC. Bij het grote publiek zal 
deze Compagnie slechts bekendheid hebben vanwege de spectaculaire verovering van de Spaanse zil-
vervloot door Piet Hein, maar bij een nadere bestudering van deze compagnie blijkt ze minstens zo 
interessant als de succesvolle VOC. Behalve de verschillende gebieden waar de compagnieën over het 
handelsmonopolie beschikten, was ook de reden van oprichting van een andere aard. De VOC werd 
in 1602 opgericht als economische concurrent van de Spanjaarden, Portugezen en Engelsen die reeds 
lange tijd in de Oost handel dreven. Pas na haar oprichting verschoof de taak van de VOC van puur 
handel drijven naar militaire agressie in de concurrentie met de Spanjaarden en Portugezen. Door 
middel van goed bestuur, vakkundig gebruik van de financiële middelen en de door Jan Pietersz. Co-
en geïnstigeerde intra-Aziatische handel wist de VOC al snel een leidende positie in Azië te verwer-
ven. 

Het doel waarmee in 1621 de Westindi-
sche Compagnie werd opgericht was van 
een meer militaire aard. De Spaanse en 
Portugese bezittingen in het westelijk 
halfrond logen er niet om en met het 
bezit van grote delen van de Zuid-
Amerikaanse kust waren zij verzekerd 
van een constante aanvoer van zilver. 
Zilver dat ook de Republiek prima kon 
gebruiken in haar Oostelijk handelsnet-
werk. Om het handelsmonopolie van de 
Spanjaarden en Portugezen te doorbre-
ken, leek de oprichting van een Westin-
dische Compagnie een nuttige zet van de 
Republiek in haar zoektocht naar meer 
macht en een grotere rijkdom.  
  
Beschaving op laag peil 
De taken van de WIC beperkten zich om 
deze reden dan ook niet alleen tot de 
handel, maar behelsden ook de kaapvaart 
en de kolonisatie van westelijke gebieds-
delen. Deze kolonisatie werd vergemak-
kelijkt doordat de bevolking in grote 
delen van het westelijk halfrond geen 
partij was voor de Europeanen. In Afrika 
en Noord-Amerika bijvoorbeeld bevond 
de beschaving van de inheemse bevol-
king zich op een bijzonder laag peil. 
Hierdoor zagen de Europeanen hun kolo-
nisatieplannen als gerechtvaardigd, en 
bovendien betrekkelijk eenvoudig uit te 
voeren  Met relatief weinig militaire 
middelen konden grote delen van Ameri-
kaans grondgebied worden bezet. Een 
goed voorbeeld hiervan is Nieuw-
Nederland, het gebied rond het huidige 
New York. Deze was reeds in 1609, voor 
de oprichting van de WIC, ontdekt door 
Henry Hudson en onder invloed van de 
WIC verder uitgebreid en gekoloniseerd.  
 Met de ontwikkeling van Nieuw-

Nederland als kolonie verschoof het ka-
rakter van dit gebied van een pure han-
delspost naar een op zichzelf staande 
staat, compleet met stadhuis, weeshuis 
en kerk. Deze laatste instantie speelde 
niet alleen een belangrijke rol in het 
geestesleven van de Nederlandse inwo-
ners, maar ook in de bekering van de 
overheerste volken. De vreemde culturen 
en bijpassende religies waarmee de Ne-
derlandse christenen te maken kregen 
bestond uit Indianen en negerslaven. 
Reeds bij de oprichting van de WIC 
speelden religieuze overwegingen een 
belangrijke rol. In de Calvinistische Re-
publiek werd de Compagnie een belang-
rijke functie toebedeeld als verspreider 
van de christelijke religie. De strijd tegen 
het katholieke Spanje wilde men niet 
alleen voeren op militair en economisch 
gebied, maar ook op religieus gebied. 
Gezien het feit dat veel van de partici-
panten in de WIC streng protestant wa-
ren en bekeringsdrang één van de rede-
nen was voor deelname aan de WIC, is 
het opvallend te noemen dat in het eerste 
octrooi van de Compagnie met geen 
woord gerept werd over haar religieuze 
taken. Enkele jaren later werd dit echter 
gecorrigeerd door verscheidene provisio-
nele orders van de ‘Heren Negentien’, 
waarmee de taken van de WIC ook wer-
den uitgebreid naar de gewenste beke-
ring van de inheemse bevolking.  
  
Bekering van slaven 
In de praktijk bleek dit geen eenvoudige 
opgave. Ten eerste kregen de aanwezige 
predikanten te maken met twee verschil-
lende ‘heidense’ bevolkingsgroepen, 
namelijk de Afrikanen en de Indianen. 
De bekering van slaven leverde al on-

middellijk problemen op. De regel was 
dat bekeerde slaven vrijgemaakt zouden 
worden. Hiermee zouden zij hun status 
van slaaf verliezen, wat bij grote aantal-
len vrijgemaakten voor een arbeidstekort 
zou zorgen. Vanuit de Republiek kwam 
er een beweging van piëtistische predi-
kanten op gang die hun twijfels hadden 
over de legitimiteit van de slavernij. De 
roep om kerstening van de negerslaven 
en de daarmee gepaard gaande vrijma-
king werd in Nieuw-Nederland met wan-
trouwen ontvangen.  
 Toch maakten een aantal predikanten 
een begin met het geven van op christe-
lijke leest geschoeid onderwijs, begin-
nende bij de scholing van kinderen. Al in 
1638 werd op verzoek van de predikant 
Bogardus van Twiller een schoolmeester 
uit Patria gezonden die belast was met de 
onderwijzing van het evangelie. Helaas 
is er niets bekend over de resultaten van 
dit onderwijs, maar het is indicatief voor 
de zendingsdrang van de WIC.  
  
Nederlandse zendingsdrift 
Andere aanwijzingen daarvoor zijn de 
huwelijken en het dopen van Afrikanen. 
Een probleem bij de interpretatie van 
huwelijken voor het bekeringsproces is 
dat zelfs verbintenissen die door predi-
kanten werden gesloten niet onmiddel-
lijk impliceren dat het om christelijke 
Afrikanen gaat. Dit geldt wel ten aanzien 
van de doop. Cijfers leren ons dat het 
aantal gedoopte Afrikanen relatief laag 
is. Tot en met 1664 ging het hierbij om 
56 kinderen. Na deze periode nam dit 
getal drastisch af. Dit had te maken met 
een omslag in de Nederlandse zendings-
drift.  

 
Lees verder op de volgende pagina 
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In de loop van de decennia werd duide-
lijk dat de kennis van het christelijke 
geloof, zelfs na uitvoerige catechisatie, 
ernstig te wensen overliet.  
Vooral de oudere generaties van vrije 
Afrikanen en slaven waren moeilijk te 
onderwijzen in de gecompliceerde ge-
loofsstructuur van de protestanten. Bo-
vendien speelde de eerder genoemde 
verplichte vrijmaking van bekeerde sla-
ven een grote rol. Hoe hoog de gewenste 
bekering van heidense volken ook in het 
vaandel stond, de economische belangen 
van de WIC gingen duidelijk voor. 
 Wanneer we ons richten tot de beke-
ring van de Indianen, 
blijkt het verschil met 
de Afrikanen, vooral op 
praktisch gebied, groot. 
De in Nieuw-Nederland 
aanwezige Indianen-
stammen lagen op grote 
afstand van de kolonis-
ten. Het contact met 
deze bevolkingsgroe-
pen was dan ook mini-
maal en beperkte zich 
vaak tot de handel. Ge-
zien de geringe omgang tussen de kolo-
nisten en de Indianenstammen was de 
afstand tussen beide ook in taalkundig 
en cultureel opzicht groot. Een kort han-
delspraatje is immers niet genoeg om de 
Indianen enige kennis van de christelijke 
godsdienst bij te brengen. Het feit dat de 
Indianen weinig te maken hadden met 
de koloniale overheersers en in gesloten 
stamverband leefden, maakte hen ook in 
cultureel opzicht weinig bekend met het 
karakter van de westerse wereld.  
 
Indianenkinderen onderwijzen 
Ondanks deze ogenschijnlijk onover-
koombare verschillen was het enthousi-
asme van de predikanten er niet minder 
om. Al in de provisionele order van 
1624 werden de kolonisten aangespoord 
“door hun Cristelyck leven ende wandel 
de Indianen ende andere blinde men-
schen tot de kennisz Godes ende synes 
woort sien te trecken”. Dit bleek niet 
mee te vallen. Allereerst moesten de 
predikanten zich de taal van de Indianen 
machtig maken, wat niet eenvoudig was 
gezien de weinige aanknopingspunten 
met welke Europese taal dan ook. Er 
waren predikanten die niet eens de 
moeite namen om het te leren en voor-
stelden om de Indianenkinderen vroeg 
van hun ouders te scheiden en ze te on-

derwijzen in de christelijke leer. Het 
gehoopte voordeel was dat zij vervol-
gens hun kennis Gods over konden 
brengen op de rest van de stam, maar 
uiteraard waren de Indianen zelf weinig 
gelukkig met dit idee. Iemand die wel de 
moeite nam om zich de taal eigen te 
maken was Johannes Megapolensis, die 
ook een uitgebreid werk heeft geschre-
ven over de Indianenstammen en hun 
gewoontes. Kenmerkend voor de moeite 
die Europeanen hadden met de taal van 
de Indianen is de opmerking van Mega-
polensis dat zij iedere drie maanden hun 
taal wijzigden. Uiteraard is dit niet erg 
waarschijnlijk, maar het toont duidelijk 
aan hoe beperkt de kennis was van de 

inheemse taal. 
Na verloop 
van tijd was 
hij weliswaar 
redelijk in 
staat om ge-
sprekken te 
voeren met de 
Indianen, maar 
het overbren-
gen van ab-
stracte begrip-
pen als God, 

de zondeval en de verlossing vereiste 
een veel creatievere omgang met de taal 
dan mogelijk was.  
  
Geen kans van slagen 
Dit probleem werd al vroeg onderkend 
door de bewindhebbers in Patria, die in 
1650 in een brief duidelijk maakten dat 
ze geen heil meer zagen in de bekering 
van de Indianen. Hiermee verlegden zij 
de verantwoordelijkheid voor verdere 
kerstening naar de predikanten en de 
koloniale regering. Met het wegvallen 
van deze steun bloedde de bekeringsdrift 
in Nieuw-Nederland langzaam dood. De 
conclusie van ondermeer Megapolensis 
was dat een succesvolle bekering geen 
kans van slagen had wanneer het be-
keerde volk buiten het machtsgebied van 
de kolonisator leefde. In de Oost had 
men al reeds eerder ondervonden dat 
voortplanting van de christelijke religie 
slechts mogelijk was onder bescherming 
van een christelijke overheid. De pogin-
gen die de Nederlanders in de daarop-
volgende jaren ondernamen om de Indi-
anen onder hun gezag te brengen resul-
teerden slechts in bloedige oorlogen en 
bracht de voorgenomen protestantisering 
dus geen stap dichterbij. 

Daar zat ik dan, in een Rotterdamse lift, 
samen met een bejaarde vrouw en een in 
maatpak gehesen man. Dit was niet het 
romantische beeld dat ik voor ogen had. 
Vastzitten in een lift samen met een 
bloedmooie vrouw die zich verschrikt aan 
mij zou vastklampen had toch wel de 
voorkeur gehad. Maar ja, stroomstorin-
gen komen nooit op momenten dat je ze 
nodig hebt. De bejaarde vrouw had dit 
klaarblijkelijk al eens eerder meege-
maakt, want zij pakte rustig de telefoon 
om te melden dat die klotelift het weer 
eens had begeven en dat ze in het donker 
niet kon zien of die roodharige knul naast 
haar in de lift niet per ongeluk haar porte-
monnee in zijn zak zou steken. Veront-
waardigd riep ik uit dat ondergetekende 
een keurige student aan de UvA was. 
“Beste jongen”, zei ze, “in de jaren zestig 
waren dat allemaal langharige criminelen, 
die hun acties verdedigden door te zeg-
gen dat ze tegen de maatschappij waren 
gericht. Alsof de maatschappij ophoudt 
bij bejaarden.” Daar wist ik even niets op 
te antwoorden. Verslagen trok ik de kraag 
van mijn jas verder op en stak voor de 
zekerheid mijn handen in mijn zak. De 
zakenman, die nog geen woord had ge-
zegd, ging demonstratief op de vloer van 
de lift zitten en begon een hele klaagzang 
over zijn belabberde leven. Met de dood 
voor ogen, zette hij uiteen welke verkeer-
de keuzes hij in zijn leven had genomen. 
“Ik had zo graag brandweerman willen 
worden, maar het mocht niet van mijn 
vader. Hij had mijn carrière al helemaal 
uitgestippeld toen ik nog met treintjes 
speelde.” Stilte. “En toen kwam die feeks 
op mijn pad. Wat ik in haar zag weet ik 
ook niet. Tja, mooie benen, lekker kontje, 
ik was al snel tevreden. Wist ik veel dat 
ze na het huwelijk zou transformeren tot 
een frigide trut.” Deze persoonlijke bood-
schap bleek een inleiding tot ’s mans 
buitenechtelijke seksleven. “Eén maal 
heb ik mij bezondigd tot een triootje met 
twee vrouwen. Mijn god jongen, als je 
dat nog eens voor elkaar kan krij-
gen.....wacht...ik heb hun telefoonnum-
mer nog wel ergens. Die twee dames 
doen echt werkelijk alles. Ja, hier heb ik 
het.....” 
En toen gingen de liftdeuren open en 
keken wij in het verweerde gezicht van 
een Rotterdamse brandweerman. “Stoor 
ik?” 
 

Gerben Segboer 

GERBEN SPREEKT! 



WILLIAM MORRIS EN DE ARTS & CRAFTS MOVEMENT  
 
DOOR ANNEMARIE LAVÈN – Elke tijd heeft zijn pioniers, mensen die de tijdgeest een nieuwe wending ge-
ven. Soms doen zij dat bewust, vaak onbewust, maar altijd zijn zij origineel en altijd hebben zij vele 
vijanden en vele aanhangers. William Morris was zo’n persoon. Hij was schilder, architect, dichter, 
schrijver, vertaler, ontwerper, zakenman en politicus, maar vooral was hij een vernieuwer. Hij heeft 
het Engeland van de tweede helft van de negentiende eeuw geholpen een nieuwe weg in te slaan, op 
zowel cultureel als politiek gebied.  

Net iets voor helft van de negentiende 
eeuw besloot een groepje van zeven jon-
ge, talentvolle kunstenaars hun artistieke 
aspiraties te verenigen, aangezien ze 
door dezelfde ideeën voortgedreven wer-
den. Hun gezamenlijke interesse, mis-
schien wel obsessie, voor de middeleeu-
wen was hier de directe aanleiding voor. 
Ze noemden zich de Pre-Rafaëliten en 
richtten in 1848 de Pre-Raphaelite Bro-
therhood op.  
 Niemand had het succes van 
hun schilderijen kunnen voorzien, laat 
staan hun latere invloed in de kunstwe-
reld. In het begin was de waardering 
voor hun kunst namelijk ver te zoeken, 
want zowel critici als publiek maakten 
hun werken belachelijk. Pas toen ze de 
kans kregen om te exposeren op belang-
rijke tentoonstellingen en meteen kopers 
vonden, verwierven ze faam. Dit succes 
was mede te danken aan de inzet van de 
invloedrijke schrijver en kunst-criticus 
John Ruskin. Door zijn invloed was een 
levendige belangstelling voor de middel-
eeuwen en voor middeleeuwse kunst 
ontstaan, ook bij het grote publiek. 
 De kunstenaars waren Romanti-
ci; hun kleuren waren warm en intens. 
Ze maakten zich vrij van de door het 
classicisme opgelegde werkwijze en 
materiaalkeuzes. Er was ruimte voor een 
actief individualisme en het gevoel stond 
centraal na de kille rede van het classi-
cisme. De beweging bood jeugdig verzet 
tegen de bestaande sociale én politieke 
orde, ook al was hun werk artistiek van 
aard. Ze gingen hun eigen weg, zetten 
zich af tegen de door de overheid gecon-
troleerde kunstopleidingen en vulden 
hun schilderijen met een eigen vorm van 
symbolisme. 
 Omstreeks 1855 viel de oor-
spronkelijke brotherhood uit elkaar. De 
stroming werd overgenomen door be-
wonderaars en leerlingen van de kunste-
naars. William Morris was één van de 
leerlingen en was sterk beïnvloed door 
het werk van de Pre-Raphaëliten. Hij 
was echter ontevreden met zijn kunnen 

als schilder en verlegde al gauw zijn 
interesse naar een ander terrein: het ont-
werpen; van meubels, van glas-in-lood 
en later van textiel en behang. Ook 
kwam in 1858 zijn eerste dichtbundel 
uit: The Defence of Guinevere. 
 Na zijn huwelijk met Jane Bur-
den, besloot Morris zelf een huis te bou-
wen en ook zelf alle meubels te vervaar-
digen. Samen met Phillip Webb ont-
wierp hij een prachtig landhuis: The Red 
House. (Het ontwerp van het huis had 
later overigens grote architectonische 
invloed.) De meubelstukken werden 
door Webb ontworpen en door Morris 
vervaardigd en gedecoreerd. Morris 
werd zo door zijn eigen werkzaamheden 
geïnspireerd, dat hij een firma opzette 
van jonge en enthousiaste kunstenaars. 
Al vanaf de oprichting van de Firm was 
er een constante productie van glas-in-
lood, beschilderde tegels, borduurwerk, 
metaalwerk en later bedrukt katoen, 
muurdecoraties en hangtapijten. 
 
De Arts & Crafts Movement 
Het was tegen deze achtergrond dat de 
Arts & Crafts Movement ontstond. De 
beweging was een reactie op de invloed 
van het industrialisme op de kunst. Het 
praktisch nut van de industrie werd na-
melijk geprojecteerd op de kunst, wat tot 
gevolg had dat originaliteit en vakman-
schap op de tweede plaats kwamen te 
staan. De Engelse regering stimuleerde 
dit door van kunstscholen fabrieken te 
maken voor de massaproductie van 
kunstobjecten. Vooral design was hier 
geschikt voor want met name meubels 
werden machinaal gemaakt. Het was 
vooral de industrie waar Engeland zijn 
prestige van ontleende. Geïndustriali-
seerde  kunst werd nu een belangrijk 
exportproduct. 
 De Arts & Crafts Movement 
was een reactie tegen de nieuwe tradities 
die praktisch nut voorop stelde. De alou-
de kunstambachten die in de verdrukking 
waren geraakt door de komst van de 
mechanisering en massaproductie kwa-

men weer centraal te staan. Het gedach-
tengoed en het initiatief van met name 
William Morris was de impuls voor het 
ontstaan van de Arts & Crafts Move-
ment, een beweging die tot diep in het 
vasteland doordrong.  
 
Politieke carrière 
Naast zijn werk als ontwerper en kunste-
naar ging William Morris zich steeds 
meer toeleggen op het schrijven van ge-
dichten en essays. In het midden van de 
jaren zeventig had hij een respectabele 
literaire carrière opgebouwd. Zijn wer-
ken werden naar mate zijn leeftijd vor-
derde echter steeds meer politiek getint. 
William Morris kwam in aanraking met 
de geschriften van Marx en Engels toen 
deze in Engeland hun toevlucht zochten 
en raakte hierdoor geïnspireerd.  
 Tamelijk abrupt zette Morris 
zijn socialistische denkbeelden om naar 
actieve politieke bemoeienis. In 1883 
werd hij lid van de Social Democratic 
Federation. Al snel ontstond een split-
sing binnen de partij en Morris werd, 
overigens ongewild, verkozen tot leider 
van de afsplitsing: de Socialistic Leaque. 
Door interne problemen bleef de partij 
versnipperd. Ondanks dat bleef Morris 
zich inzetten voor het lot van de arbei-
ders en publiceerde in deze periode veel 
politieke werken. Hij verwachtte dat de 
sociale revolutie elk moment kon uitbre-
ken, en tot zijn dood bleef hij daarin 
geloven.  
De enige revolutie die er echter is ge-
weest, heeft William Morris zelf ontke-
tend: de revolutie in de wereld van het 
design. In 1896 stierf hij en liet Enge-
land een grote erfenis na. Een eminente 
dokter stelde als diagnose naar aanlei-
ding van zijn dood: ‘I consider the case 
is this: the disease is simply being Willi-
am Morris, and having done more work 
than ten men.’  
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Het kwik, het politieke klimaat in Ne-
derland en de hoeveelheid daglicht blij-
ven constant nieuwe dieptepunten be-
reiken, maar in deze donkere dagen is 
er geen enkele redenen om depressief te 
worden: Kleio zorgt immers goed voor 
je. Na het Sint en Kerstdiner 
op dinsdag 10 december (zie de posters 
die als het goed zijn op de 5e verdie-
ping van het PCH hangen), de film 'Le 
Roi Danse' op woensdag 11 december 
hebben we op donderdag 12 december 
weer wat in de pijpleiding zitten.  
Wij trekken ons helemaal niets aan van 
het  onvermogen van de VN-

wapeninspecteurs om Saddams milt-
vuurvoorraden te ontdekken: wij gaan 
alvast te wapen en voeren op 12 decem-
ber om 17:45 een pre-emptive strike uit. 
Lasergamen dus, en wel in de Intersp-
here, Prins Hendrikkade 194. Wil je 
meedoen, stuur ons dan onmiddellijk 
een mailtje om dat kenbaar te maken, 
want het aantal plaatsen is beperkt. 
 
Tot één dezer dagen, 
Kleio 

Van het Kleiobestuur... 
 

KLEIO GAAT LASERGAMEN 

Vervolg van de vorige pagina 
 

Maar niet alleen de onverschilligheid, 
jaloezie en angst waren de bewijzen van 
mijn terugkeer tot het leven. Het mede-
lijden met dieren kwam eerder terug dan 
het medelijden met mensen.’ Ook in 
andere verhalen beschrijft hij zijn erva-
ringen met dieren. In de kampen en de 
mijnen zag hij vooral paarden sneller 
sterven dan mensen vanwege de kou. 
Dit leverde voor hem het bewijs dat 
mensen hun geest ondergeschikt maken 
aan hun lichaam. Dieren kunnen dit niet, 
in tegenstelling tot mensen die langer 
blijven leven vanwege hun gehechtheid 
aan het leven, ‘een fysieke gehechtheid 
waaraan zijn bewustzijn ondergeschikt 
is’ en hem uiteindelijk kan redden. 

 In deze gruwelijke overle-
vingsperiode van dwangarbeid, die zich 
afspeelde van 1937 tot 1953 was er geen 
plaats voor loutering. Ook niet erna: ‘Ik 
ben zevenenvijftig. Ik heb zo’n twintig 
jaar in kampen en verbanningsoorden 
doorgebracht. Ik ben in wezen nog geen 
oude man, want de tijd kwam tot stil-
stand op de drempel van die wereld 
waarin ik twintig jaar heb doorgebracht. 
De ‘onderaardse’ ervaring draagt niets 
bij aan de algemene levenservaring – 
‘daar’ zijn alle maatstaven anders en de 
kennis die iemand ‘daar’ opdoet is niet 
geschikt voor de ‘vrije wereld’. 

Na zijn terugkeer in Moskou in 
1953, dankzij het overlijden van Stalin 
in dat jaar, is hij weer terug bij het leven 
waarmee hij begonnen was, het leven 
buiten de kampen van Kolyma. Hij ziet 
zijn vrouw en dochter terug. Helaas 
maar voor korte duur. Zijn dochter ver-
brak het contact met hem en met zijn 
vrouw ging hij twee jaar later over tot 
een scheiding. Ondanks alle ellende, ook 
na zijn terugkeer, werd hij onder de 
n ieuwe communis t i sche  le ider 
Chroesjtov gerehabiliteerd en trouwt hij 
voor een tweede keer met Olga Nekljoe-
dova. De uitgave van ‘Berichten uit 
Kolyma’ wordt in de Sovjet-Unie ge-
weigerd (in de V.S werden ze zonder 
zijn toestemming wel uitgegeven). Een 
aantal gedichtbundels werden wel gepu-
bliceerd in de Sovjet-Unie. Zijn laatste 
levensjaren (1979- januari 1982) bracht 
hij door in een verzorgingstehuis, waar 
hij doof en blind zijn laatste poëzie dic-
teerde aan een vriend. Door zijn redelij-
ke bekendheid zowel in het binnen- als 
buitenland werd hij voor de zoveelste 
keer beschouwd als ‘een vijand van 
volk’. Dit was voor de KGB genoeg 
reden om hem te ontvoeren uit het ver-
zorgingstehuis en in een psychiatrisch 
ziekenhuis te plaatsen. Daar stierf hij 
enkele dagen later, op 17 januari 1982.   
  

 



BERICHTEN UIT DE GOELAG 
 
DOOR LUC MEEUWIS – Voor Varlam Sjalamov zouden deze koude dagen in Nederland een warme zomer-
dag zijn geweest. Hij overleefde 17 jaar lang een dozijn werkkampen in het ‘Auschwitz van het Hoge 
Noorden’ gelegen in de Russische Goelag. In zijn meesterwerk, de verhalenbundel ‘Berichten uit 
Kolyma’ beschrijft hij de Siberische kou als volgt: ‘Als er een ijzige mist hangt betekent dat dat het 
buiten veertig graden onder nul is; als het uitademen van de lucht te horen is maar het ademhalen 
nog gemakkelijk gaat, is het vijfenveertig graden; als de ademhaling te horen is en met kortademig-
heid gepaard gaat, is het vijftig graden. Als het meer dan vijfenvijftig graden vriest, bevriest je slijm 
zodra je het uitspuugt.  

 Deze Russische dissident Varlam Ti-
chonovitsj Sjalamov (1907-1982) leidde 
twee levens. Enerzijds een leven dat zich 
vòòr en na Kolyma afspeelde en anders-
zijds een leven dat zich afspeelt in Koly-
ma (het kerngebied van de Stalinistische 
werkkampen in de Goelag). In zijn onbe-
zorgde jeugd kwam hij door zijn moeder 
al vroeg in contact met teksten en ge-
dichten van Poesjkin, Tolstoj en andere 
bekende Russische schrijvers en dich-
ters. Hij schreef zelf ook veel gedichten 
en las de hele lokale bibliotheek van zijn 
woonplaats Vologda uit en werd, na 
twee jaar hard werken als leerlooier, 
aangenomen op de universiteit in Mos-
kou. In 1929 werd hij voor de eerste 
maal gearresteerd omdat hij had meege-
werkt aan de verspreiding van het 
‘Testament van Lenin’ waarin Lenin zijn 
twijfel kenbaar maakte over Stalin als 
zijn opvolger. Hij werd hiervoor veroor-
deeld tot drie jaar dwangarbeid in een 
kamp in Visjera, ten noorden van 
de Oeral, een relatief lichte straf in 
vergelijking met Kolyma. Hij ont-
moette hier zijn toekomstige 
vrouw Galina Goedz met wie hij in 
1934 trouwt, drie jaar na zijn be-
vrijding en terugkeer in Moskou.  
 
Schijnprocessen 
In deze korte periode vanaf 1931 
werden zijn eerste verhalen goed 
ontvangen en gepubliceerd. Op 12 
januari 1937 kwam er een abrupt 
einde aan deze relatief gelukkige 
periode in Moskou. De jaren 1937 
en 1938 in de Sovjet-Unie stonden 
bekend als een periode van mas-
sahysterie, omdat door middel van 
‘schijnprocessen’ duizenden men-
sen ten onrechte veroordeeld wer-
den. Een veelgehoorde aanklacht 
tegen intellectuelen luidde: schuldig van-
wege ‘contra-revolutionaire Trotskisti-
sche activiteiten’. Ook Sjalamov ont-

kwam niet aan deze communistisch ver-
pakte leugen. Zijn tweede leven was 
begonnen.  
 Hij kwam op 14 augustus 1937 per 
boot aan in dit verre noordoostelijke 
Siberische schiereiland (de Goelag) die 
door het geografisch en klimatologische 
isolement alleen via de Zee van Ochotsk 
bereikbaar was. Het poollandschap be-
staat uit bergen, tajga, en permafrost 
(permanent bevroren bodem) waar de 
gevangenen moesten werken in goud-, 
uranium- en tinmijnen. Deze dwangar-
beiders bestonden niet alleen uit politie-
ke gevangenen maar ook uit criminelen.  
 
Laatste beetje menselijkheid 
De omstandigheden in de mijnen waren 
onmenselijk. Er was nauwelijks genoeg 
voedsel, scheurbuik als gevolg van on-
dervoeding was aan de orde van de dag, 
bevriezing van lichaamsdelen en dodelij-
ke bevriezing waren normaal, er moest 

gewerkt worden bij temperaturen van 
zestig graden onder nul met als kleding 
vodden die het lichaam in geen enkel 

opzicht beschermde tegen de kou 
evenals de barakken die ook ontoerei-
kend waren. Daarbij wisten de geweten-
loze  criminelen door lichamelijke mis-
handeling en moord de politieke gevan-
genen en zelfs de leiding te intimideren 
en naar hun hand te zetten. 
 ‘Berichten uit Kolyma’ bestaat in de 
Nederlandse versie (Bezige Bij, 2001) 
uit honderd en tien berichten oftewel 
verhalen. Het is voornamelijk een studie 
naar menselijkheid die zeer ver te zoe-
ken is in de extreme omstandigheden 
zoals hierboven beschreven. Volgens 
Sjalamov legt zijn proza, zo schrijft hij, 
het laatste beetje menselijkheid vast dat 
er van een mens in een extreme situatie 
overblijft. In een van zijn ‘berichten’, het 
onvergetelijke verhaal ‘Sententie’, be-
schrijft Sjalamov op een afstandelijke, 
ongekunstelde manier hoe door een 
nieuw, ietwat gemakkelijker baantje na 
zijn werk in de goudmijnen (hij moest 

een grote waterketel met gekapt 
hout opstoken) langzaamaan zijn 
gevoel en krachten beginnen terug-
komen en hiermee zijn menselijk-
heid. Zijn onverschilligheid begon 
plaats te maken voor angst. Angst 
om terug te moeten keren naar de 
mijnen. Jaloezie was het volgende 
gevoel dat hij terugkreeg. Hij was 
jaloers op zijn dode kameraden, de 
mensen die in 1938 waren gestor-
ven. En over liefde schrijft hij het 
volgende: ‘Liefde kwam niet bij 
me terug. Ach, wat staat liefde ver 
van de jaloezie, angst en wrok. 
Wat hebben mensen liefde toch 
weinig nodig! Liefde komt pas 
weer terug als alle andere mense-
lijke gevoelens zijn teruggekomen. 
Liefde komt als laatste en keert als 
laatste terug, en keert ze wel te-

rug?  
  

Lees verder op de volgende pagina 
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