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BEGEISTERUNG 
In een tijd waarin cynisme en lethargie 
hand in hand gaan is het goed eens terug 
te kijken op de gedrevenheid van be-
paalde personen die de geschiedenis 
hebben veranderd. Zouden we zelf ook 
niet wat meer enthousiasme aan de dag 
moeten leggen? Ons werkelijk inspan-
nen voor een bepaalde zaak.  

Er zijn honderden voorbeelden van 
mensen die voortgedreven door idealen 
en hooggespannen verwachtingen 
grootse daden verricht hebben. Einde-
loos heeft er een aantal uitgepikt. Deze 
mensen hebben overigens niet datgene 
kunnen verwezenlijken waarnaar ze 
streefden. In een enkel geval is dat maar 
goed ook. Machiavelli, Zjirinovski, T. 
E. Lawrence, het is geen logische com-
binatie. Gedrevenheid is echter de ver-
bindende factor.  Het zette hen aan tot 
het najagen van en opgaan in een 
droom.  

Ook Nederland heeft haar groten 
voortgebracht. Maar wie is de grootste? 
Eindeloos wil voor de andere media uit 
het antwoord geven op deze vraag. 
Daarbij hebben we echter wel de hulp 
van onze lezers nodig. Lees het voorpa-
gina artikel en mail ons! 

Dat er ook tegenwoordig nog enige 
geestdrift bestaat blijkt wel uit de artike-
len van Emil en Edward over de discus-
siebijeenkomsten die zij bezochten. 
Verder biedt Eva van Velzen ons een 
blik op de manier waarop de FSR uiterst 
betrokken blijft bij het reilen en zeilen 
van de faculteit. 

Kortom, nog niet alles is verloren. 
Ons onvolprezen faculteitsblad gaf al 
een hartverwarmend portret van een 
aantal idealistische lieden. Hartverwar-
mend. Rest ons weinig anders dan jullie 
een fijne kerst en bijzonder veel geluk 
in het nieuwe jaar toe te wensen. Tot in 
januari!] 

Errik Buursink 
Hoofdredacteur 

GEESTDRIFTIGE NEDERLANDERS 
 
DOOR EDWARD LIDDIARD – Wat hebben Piet Hein, Herman Brood en 
Erasmus, los van dat het allen mannen zijn, met elkaar gemeen? 
Niet zo veel op het eerste gezicht, ware het niet dat hun namen 
meerdere malen werden genoemd op een online forum. In een 
speurtocht naar de ‘Grootste Nederlander’ konden Volkskrant le-
zers aangeven welke Nederlander aanspraak mocht maken op deze 
prestigieuze titel. 

Een leuk initiatief, maar bijster origineel 
is het niet. In het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland gingen de BBC en de ZDF  de 
Volkskrant redactie al voor in haar zoek-
tocht naar de grootste landgenoot. In het 
Verenigd Koninkrijk was het TV pro-
gramma ‘Great Britons’ een ware hit. 
Het programma kreeg hoge kijkcijfers en 
leverde genoeg stof voor met verheven 
pen gevoerde  polemieken in verscheide-
ne media. Tot voor kort zond de ZDF een 
programma uit naar soortgelijk format; 
‘Unsere Besten’. Tekenend voor Neder-
land is dat deze zoektocht naar de groot-
ste landgenoot zich beperkte tot het inter-
net. Dat er bij ons op de buis geen ‘Grote 
Nederlander’ te zien is, is jammer, maar 
begrijpelijk.  
 
Afkeer van chauvinisme 
De Nederlander heeft nog steeds een 
afkeer van alles dat ook maar een beetje 
naar chauvinisme riekt. Daar komt ook 
nog eens bij dat de publieke belangstel-
ling eerder uit gaat naar de verkiezing 
van een prefab popsterretje of de huiselij-
ke perikelen van een volkszanger. Histo-
rische personen zeggen ons nu eenmaal 
niet zo veel. Of toch wel? Op de vijfde 
verdieping van het naar Pieter Cornelis 
Hooft vernoemde architectonisch ge-
drocht in ieder geval wel. Althans, dat is 
te hopen. 
Alvorens ons te buigen over de vraag wie 
de ‘Grootste Nederlander’ zou kunnen 

zijn is het ter lering en vermaak nuttig te 
kijken naar de namen die bij de Britten 
en onze oosterburen op de top 10 lijsten 
prijken. In Duitsland bekleden staatslie-
den de negende, vijfde en eerste positie. 
Te weten Otto von Bismarck, Willy 
Brand en Konrad Adenauer. Bij de Brit-
ten slechts één staatsman in de top 10, 
Winston Chruchill, maar dan wel op 
nummer één.  
 
Kultur und Wissenschaft 
Dat in het Verenigd Koninkrijk de mo-
narchie, ondanks de moddergooi partijen 
van de tabloids en de satire van 
programma’s als Spitting Image, nog 
steeds gerespecteerd wordt blijkt wel uit 
het feit dat Princes Diana of Wales en 
Queen Elizabeth I de derde en zevende 
plek innemen. Zoals ons allen bekend 
hecht men in Duitsland veel waarde aan 
Kultur und Wissenschaft. Het is dan ook 
geen verassing dat Karl Marx (3), Johan 
Sebastian Bach (5), Johan Wolfgang 
Goethe (7) en Albert Einstein (10) zijn 
terug te vinden op het lijstje van grote 
Duitsers. Bij de Britten is het eigenlijk 
niet veel anders. Bij hen vinden we Char-
les Darwin op vier, William Shakespeare 
op vijf, Isaac Newton op zes en John 
Lennon op acht. 
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De opvallendste noteringen bij de Britten 
vinden we op de tweede en bij de Duit-
sers op de vierde positie. Ooit wel eens 
van Isambard Kingdom Brunel gehoord? 
Of van Paul en Sophie Scholl? Brunel 
(1806-1859) was de ingenieur die de 
technologische vooruitgang van het Ver-
enigd Koninkrijk gestalte gaf met de 
bouw van de Great Western Railway, 
welke Londen met Bristol verbond. Te-
vens was hij verantwoordelijk voor de 
bouw van prestigieuze tunnels, bruggen, 
havens en passagiersschepen die vanuit 
de haven van Bristol op New York voe-
ren. Paul en Sophie Scholl waren twee 
jonge Duitsers die in de gewapende ver-
zetsgroep “Weisse Rose” streden tegen 
de Nazi’s. In Duitsland zijn zij ware 
volkshelden, bij ons in Nederland slechts 
namen die de geschiedenisstudent zou 
kunnen tegen komen bij zijn studie over 
Nazi-Duitsland. 

 
Naamsbekendheid en bevlogenheid 
Nu wij ons een indruk hebben kunnen 
vormen van de grootheid van bepaalde 
Britten en Duitsers, is het aan de lezers 
van dit blad, die allen uiteraard behept 
zijn met historisch bewustzijn, tezamen 
te komen tot de top 10 van ‘Grote 
Nederlanders’. De Volkskrant heeft im-

mers verzuimd om na sluiting van het 
online forum daadwerkelijk een top 10 
op stellen. Hier ligt een taak voor EINDE-
LOOS en haar lezers. 
 Voordat u echter klakkeloos een lijstje 
opstelt en opstuurt wil ik u eraan herin-
neren dat niet zomaar elke Nederlander 
in aanmerking komt. Zonder al te harde 
criteria te stellen zijn er echter twee 
voorwaardes waar de Grote Nederlander 
aan moet voldoen: Één: de Nederlander 
in kwestie dient in brede kring naamsbe-
kendheid te hebben. De barman die na 
sluitingstijd van uw stamkroeg nog door-
schenkt is dus bij voorbaat uitgesloten. 
Wellicht dat deze barman na verloop van 
tijd, wanneer het overgrote deel van de 
bevolking inziet hoe heldhaftig zijn da-
den wel niet geweest zijn, een lintje op-
gespeld krijgt.  
 Twee: de Nederlander in kwestie 
dient een bevlogen persoon geweest te 
zijn. Hij, of zij, dient een zekere geest-
drift bezeten te hebben, of te hebben 
(tijdsgenoten mogen ook worden voor-
gedragen). Animation, spirit, bezieling, 
begeisterung of hoe je het ook noemen 
wilt. In ieder geval iets dat hem of haar 
in staat stelde om tegen alle conventies 
en heersende paradigma’s in te denken, 
schrijven, scheppen en handelen. Be-
langrijk is dat hij, of zij, deze bezieling 
wist over te brengen. Isaac Newton ver-

woordde dit leidend principe misschien 
wel het beste toen hij zei dat ‘hij verder 
kon kijken omdat hij stond op de schou-
ders van giganten’. Het waren Aristote-
les en Gallileo die hem inspireerden; 
zonder hen geen grote natuurkundige 
Newton.  
 
Darwin en Cruijff 
Mocht u nog enigszins in het ongewisse 
zijn welke grote geesten mogen worden 
voorgedragen? Denk dan aan iemand als 
Charles Darwin. Wat bezielde hem in 
hemelsnaam om jarenlang in zware om-
standigheden onderzoek te doen naar het 
natuurlijk leven in exotische oorden? En, 
nog belangrijker; hoe kreeg hij het voor 
elkaar om zijn evolutie theorie voor een 
breed publiek aannemelijk te maken?  Of 
stel uzelf de vraag waarom het nu al ze-
ker is dat Johan Cruijff in de top 10 van 
Grote Nederlanders terug te vinden zal 
zijn. 
Voelt u zich aangesproken een bijdrage 
te leveren aan de top 10 van Grote Ne-
derlanders? Twijfel dan niet en stuur uw 
t o p 1 0  o p  n a a r  E i n d e -
loos_uva@hotmail.com onder vermel-
ding van Grote Nederlanders.  
 
 
 
 

Ingezonden stuk: 

Dames en heren, 
 
Het ultieme toppunt van wanbeleid 2003 
is nog op valreep geclaimd door de di-
rectie verbouwingen van het PC 
Hoofthuis! Gefeliciteerd! Het is toch gvd 
een grove schande dat men in de zwaar-
ste en drukste week van het studiejaar 
bouwwerkzaamheden aan het PC Hooft-
gebouw aan het uitvoeren is? In het ge-
hele universiteitsgebouw aan de 
Spuistraat heb ik (en met mij nog vele 
anderen) geen enkele plek weten te vin-
den waar ik enigszins rustig kan stude-
ren. Constant worden we gestoord door 
een 40mm dikke pneumatische drill-
boor. En heb je op de begane grond na 
dertig minuten wachten eindelijk een 
computer weten te bemachtigen dan 
word je vervolgens ongevraagd getrak-
teerd op minutenlange boorsessies vanuit 

de originele ingang. Fijn! En geloof me, 
na anderhalf uur werken op de computer 
begin je door dat geboor redelijk neuroti-
sche en vandalistische trekken te verto-
nen… 
Echter, mijn grootste ongenoegen heeft 
betrekking op de bibliotheek. Je zou toch 
zeggen dat dit laatste stukje ongerept 
stiltegebied enige voorkeur geniet wat 
betreft het bevorderen van het studiekli-
maat van de hedendaagse student. Maar 
nee hoor, dankzij het fantastisch time-
management van de PC Hoofthuis-
directie is de bibliotheek vanaf negen 
uur ‘s ochtends zo goed als onbruikbaar 
te noemen. En masse verlaten geërgerde 
studenten boos de ruimte, daarbij de 
medewerkers uitfoeterend die liever zelf 
ook zonder permanent oorletsel de kerst-
dagen zouden willen vieren. (‘Oh den-
nenboom….’ ‘WAT?!?’) 

Welk een kapitale blunder! Wat een aan-
fluiting! Wat een schande! 
En natuurlijk, ik weet het, er zullen on-
getwijfeld tientallen prachtige redenen te 
vinden zijn om te verklaren waarom juist 
dit tijdstip geschikt is om de verbouwing 
uit te voeren, ik maak slechts melding 
van een groot hoorbaar (én voelbaar!) 
ongemak dat vele studenten treft!  
En nu maar hopen dat de directie niet in 
mei/juni de andere ingang gaat verbou-
wen… 
 
Een student. 

SCHANDE! 



De wereld van Errik 
Ondanks dat begeisterung niet het meest 
uitgesproken kenmerk van mijn karakter 
is, kan ik me wel degelijk ergens over op-
winden. Deze week waren er twee ogen-
schijnlijk lijnrecht tegenover elkaar staan-
de dingen die mijn bloed richting kookpunt 
stuwden. Als eerste was daar Naïma El-
maslouhi, de kekke spreekbuis van de Hol-
landse AEL. Niet alleen het interview met 
haar in Folia deed mijn haren te berge rij-
zen, ze stond ook in Het Parool. Cohen 
moet oppassen aldus Elmaslouhi, want de 
Amsterdamse politie meet met twee maten. 
Het was toch van de gekke dat acht vreed-
zame demonstranten van de AEL al dagen 
vast zaten. Autochtone organisaties mogen 
protesteren zo vaak ze willen, maar als de 
AEL gewapend met bivakmutsen en fak-
kels midden in de avondspits de A10-west 
blokkeert om het begin van de Palestijnse 
intifada te herdenken worden ze zomaar 
gearresteerd. Wat een schandaal. Discrimi-
natie! Naïma waarschuwde de burgemees-
ter: ze kon de gemoederen in de wijken 
niet blijven bedaren. Als de demonstranten 
niet snel vrijgelaten zouden worden kon-
den er problemen komen.  

Wat voor problemen mevrouw Elmas-
louhi? Komt uw achterban weer rotzooi 
trappen op het Mercatorplein? Gaat u zich 
weer schuldig maken aan opruiing en  aan-
sporing tot diefstal? Staan mijn buurtgeno-
ten straks weer de restanten van hun voor-
gevels bijeen te bezemen? 

In mijn geboortestad heeft nog nooit 
iemand van de AEL gehoord, zelfs de Ma-
rokkanen niet. Er zijn echter wel een stel 
halve zolen die vinden dat er de laatste tijd 
te veel negers in de stad lopen. Op koop-
avond zag ik ze met een man of vijftien op 
zijn Pruisisch over het Van Heekplein mar-
cheren. Jongens met gemillimeterd haar, 
Lonsdale truien en legerschoenen, meisjes 
met het haar strak naar achteren, gehuld in 
trainingspakken. Het had wel iets weg van 
een gabberfeest. Het winkelend publiek 
voelde zich echter zichtbaar geïntimideerd.  

Wat moet je in godsnaam tegen zulke 
figuren zeggen? Dat opa nog jaren lang 
schreeuwend wakker werd van wat hun 
geestverwanten hem in WO II hebben aan-
gedaan, of dat ze met hun stoer opgeheven 
arm maar eens een ritje van CS naar Gein 
moeten gaan maken? Lachen! Stelletje 
gore zwakzinnigen. 

Elmaslouhi, neonazi’s, het is natuurlijk 
niet hetzelfde, maar ik kan me over beiden 
zo ongelofelijk opwinden. Hoeveel haltes 
is het eigenlijk nog naar Utopia...? 

GESCHIEDENIS IN DISCUSSIE 
 
DOOR EMIL TUYTEL - Dinsdag 9 december werd alweer de laatste 
spannende discussie van dit jaar georganiseerd. Podium voor de-
ze bijeenkomst, mogelijk gemaakt door het enthousiaste team 
van geschiedenis in discussie, was het Universiteitstheater aan de 
Nieuwe Doelenstraat. Ondanks de grote afwezigheid van veel do-
centen was er een actieve groep van zo'n vijftig studenten komen 
opdagen om met elkaar en de sprekers in discussie te gaan. 

Centraal stond die middag de fakedocu-
mentaire Het blik van Walserijen van 
de makers Seroen Neus en Peter Diktes. 
Deze heren deze heren, werkzaam in de 
film-en theaterwereld wilden tijdens het 
Van Gogh-festival in Zundert de aan-
dacht vestigen op de Van Gogh-gekte 
die er in het algemeen en met name 
onder de Zundertse middenstand heerst. 
Als ludieke actie hadden zij het plan 
opgevat een documentaire te maken 
over vermeende filmbeelden van Vin-
cent van Gogh, die op de zolder van een 
oud landhuis opgedoken zouden zijn. 
Dat deze beelden helemaal niet beston-
den en ook niet konden bestaan werd 
zorgvuldig door de makers verzwegen. 
Door de documentaire te maken onder 
de mantel van het autonome kunstwerk 
dachten zij kritiek te kunnen ontwijken. 
En publiciteit kregen de makers. Na een 
persbericht op het internet gezet te heb-
ben ging het nieuws binnen 24 uur als 
een lopend vuurtje over de wereld. Het 
ANP, Reuters, CNN allemaal liepen ze 
er met open ogen in. Maar met het suc-
ces ontstond ook de kritiek. Kon dit 
zomaar wel? Mag men de geschiedenis 
verdraaien om zijn doel te bereiken, in 
dit geval publiciteit krijgen met een 
fakedocumentaire? 

Om dit nog eens nader te verduidelij-
ken nodigde Geschiedenis in Discussie 
beide heren uit om hun bedoelingen 
uiteen te zetten. Daarnaast waren ook 
Gerard Nijssen, beeldredacteur van het 
televisie programma Andere Tijden en 
Herman Beliën, verbonden aan de op-

leiding Amerikanistiek van de Univer-
siteit van Amsterdam, uitgenodigd. 
Samen gingen zij onder leiding van 
Dirk Damsma in discussie over de ma-
nier waarop je in documentaires en 
films met historische beelden om mag 
gaan. 
Na vertoning van de documentaire en 
een korte uiteenzetting van de motieven 
kwam er een reactie van Gerard Nijs-
sen. Na duidelijk zijn eigen manier van 
documentaire maken uiteengezet te 
hebben liet hij Dictus en Neus toch wel 
duidelijk merken het niet met hun mo-
tieven eens te zijn. Herman Beliën daar-
entegen kwam direct fel uit de hoek en 
wist daarna de zaal te boeien met een 
spannende vertelstijl.  

Al vrij snel kwamen er ook reacties 
uit de zaal. Het aanwezige publiek rea-
geerde vol enthousiasme en stortte zich 
zonder schaamte op de aanwezige spre-
kers. Dit alles werd in goede banen 
geleid door Dirk Damsma. 
Hoe langer de discussie duurde des te 
feller ging het er aan toe, opvallend was 
echter dat iedereen elkaar liet uitpraten 
en dat men op geen enkel moment de 
controle verloor of door elkaar begon te 
praten. Ook hier speelde Dirk Damsma 
een duidelijke rol. 

Ondanks het enthousiasme en de 
populariteit van het onderwerp was de 
klok onverbiddelijk. Om halfzes moest 
onder enig protest van met name Geard 
Nijssen, die zijn betoog graag met nog 
wat filmmateriaal had versterkt, een 
eind worden gemaakt aan een discussie 

KLEIO: 
 

[…] 



STRIJDER VOOR ARABISCHE ONAFHANKELIJKHEID 
 
DOOR ANNEMARIE BOS – Bijna iedereen kent de film ‘Lawrence of Arabia’ uit 1962, over de betrokken-
heid van de Engelse kolonel Thomas Edward Lawrence bij de Arabische opstand tijdens de Eerste We-
reldoorlog. Door zijn opvallende levensverhaal is T.E Lawrence is een van de meest aansprekende 
volkshelden van de vorige eeuw. Wat is het verhaal achter de mythe? 

Thomas Edward Lawrence werd geboren 
op 16 augustus 1888 in Groot-Brittannië. 
Hij studeerde Archeologie in Oxford. Om 
onderzoek te doen voor zijn scriptie over 
de invloed van de kruistochten op de 
Europese Militaire Architectuur, maakte 
hij een reis door het Midden-Oosten. 
Hier bestudeerde hij veel verschillende 
kruisvaardesrkastelen. Hij maakte deze 
tocht te voet, wat voor iemand uit de 
westerse wereld in die tijd vrij ongebrui-
kelijk was. Na zijn afstuderen werkte hij 
in opdracht van het British Museum 
van 1910 tot 1914 aan de opgravin-
gen van een Hetitische stad aan de 
Eufraat. Hier leerde Lawrence Ara-
bisch door de omgang met de plaatse-
lijke arbeiders. 
 Toen de Eerste Wereldoorlog uit-
brak werkte Lawrence voor een korte 
periode op de geografische afdeling 
van de generale staf in Londen. Daar-
na werd hij naar de Militaire Inlich-
tingendienst voor het Midden-Oosten 
in Caïro uitgezonden, waar hij onder 
andere overzichtskaarten maakte. 
Ook bestudeerde hij de Arabisch-
nationalistische bewegingen die  in de 
provincies van het Ottomaanse Rijk 
opkwamen. 
 
Oproep tot Jihad 
Op het moment dat het Ottomaanse 
rijk het strijdperk van de Eerste We-
reldoorlog betrad, aan de kant van de 
Centrale mogendheden, werd het een 
serieuze bedreiging voor Groot-
Brittannië. Voor de Britten waren de 
Arabische landen erg belangrijk om-
dat ze een verbinding vormden tussen 
Oost en West en omdat ze een centra-
le ligging hadden, wat van strategisch 
belang was, onder andere de aanwe-
zigheid van het Suezkanaal. Het Turkse 
leger was een bedreiging voor de Engelse 
troepen in het Midden-Oosten en voor de 
Britse oliebelangen daar. Verder vrees-
den de geallieerden dat hun moslimtroe-
pen en de inwoners van het Midden-
Oosten zich tegen hen zouden keren. Dit 
omdat de Ottomaanse Sultan in novem-
ber 1914 alle moslims van de wereld had 

opgeroepen een Jihad tegen de geallieer-
den te beginnen. 
 Bij deze dreiging zou Hoessein, de 
sharif van Mekka, de geallieerden van 
pas kunnen komen. Omdat hij als Hashe-
miet een directe afstammeling van de 
profeet Mohammed en de beschermheer 
van de heilige plaatsen was, kon zijn 
oppositie de oproep tot een heilige oorlog 
misschien onschadelijk maken. Omdat 
hij problemen had met de invloedrijke 
Jong Turkse beweging in het Ottomaanse 

rijk, had Hoessein al in februari 1914 aan 
de Britten laten weten dat hij bereid was 
een opstand tegen de Turken te leiden. 
Hij wilde van de Britten weten of zij be-
reid waren hem te steunen. Omdat het 
Ottomaanse rijk nog niet in de oorlog 
betrokken was geraakt, lieten de Engel-
sen hem weten dat Groot-Brittannië zijn 
vriendschap met het Ottomaanse rijk niet 

op het spel wilde zetten. 
 Zoals gezegd konden ze zijn hulp nu 
wel gebruiken en daarom openden ze in 
1915 de onderhandelingen met Hoessein 
over de voorwaarden waaronder de op-
stand zou beginnen. Er werd beloofd aan 
Hoessein dat als de Arabieren een op-
stand zouden beginnen tegen de Turken, 
ze Engelse militaire steun zouden krijgen 
en hun onafhankelijkheid in enkele ge-
bieden als de oorlog voorbij was. Er wer-
den hier zelfs al verregaande toezegging 

voor gedaan. 
In juli 1916 ontketende Hoessein de 
Arabische opstand tegen de Turkse 
overheersing. In oktober 1916 werd 
T.E Lawrence door de inlichtingen-
dienst op een onderzoeksmissie naar 
de Hedjaz (de regio waarin de heilige 
plaatsen Mekka en Medina liggen) 
gestuurd. Lawrence was enthousiast 
over de opstand van Hoessein. De 
kwaliteit van zijn rapportages en zijn 
sympathie voor het Arabische streven 
naar onafhankelijkheid leidde tot 
plaatsing als Brits liaisonofficier in de 
Arabische opstand. Hij streed samen 
met de troepen die geleid werden door 
Feisal, een van de zonen van Hoes-
sein. Het is dus een mythe dat kolonel 
Lawrence de Arabische opstand zelf 
heeft gecreëerd. 
 
Kleine sabotageacties 
Omdat de geallieerde inlichtingen 
lucht hadden gekregen van Ottomaan-
se plannen om via het spoor troepen 
te verplaatsen vanuit Medina, kwam 
Lawrence met een nieuwe strategie 
voor de opstand. De Arabische strij-
ders zouden steeds kleine sabotage-
acties op wisselende plaatsen aan het 
spoor uitvoeren. Zo konden de trans-

porten enkele dagen worden tegengehou-
den. Gevolg hiervan was ook dat de Otto-
manen troepen langs de spoorlijn moes-
ten inzetten om deze te verdedigen en 
operationeel te houden. Deze strategie 
was succesvol, en in de zomer van 1917 
werd de opstand verder uitgebreid. Om 
deze uitbreiding van de opstand te kun-
nen bewerkstelligen moest de havenstad 



Akaba aan de Rode Zee worden ingeno-
men, om zo de troepen te kunnen be-
voorraden. 
 Lawrence had de stad Akaba voor de 
oorlog ook bezocht, en wist door zijn 
werk voor het inlichtingenbureau dat de 
Ottomanen versterkingen hadden aange-
bracht bij de zee. Hij wist dus dat de stad 
van achteren moest worden aangevallen. 
Met zijn kleine groep strijders lukte het 
hem om Akaba in te nemen. Het Britse 
hoofdkwartier in Caïro stond versteld. 
Vanaf dat moment werd Lawrence de 
belangrijkste link tussen generaal Allen-
by en het leger van prins Feisal. 
 In samenwerking met generaal Allen-
by werd er door de Arabieren in septem-
ber 1918 nog een aanval uitgevoerd op 
de belangrijke spoorlijn die tot in Pales-
tina doorliep. Op het moment dat de 
Arabieren de spoorlijn opnieuw ontre-
gelden, kon generaal Allenby door de 
linies van de Ottomanen stoten. Dit leid-
de tot de inname van Damascus. 
 
Arabische onafhankelijkheid 
Na de inname van Damascus reisde La-
wrence terug naar Engeland om daar het 
doel van de Arabische onafhankelijk-
heid, waar hij inmiddels gepassioneerd 
in geloofde, te promoten. Na de overga-
ve van het Ottomaanse rijk maakte hij 
ook deel uit van de Britse delegatie bij 
de vredesconferentie in Parijs. Hij werk-
te hier nauw samen met prins Feisal. 
 De focus van de vredesconferenties in 
en bij Parijs lag bij de vredesregelingen 
voor Duitsland en Oostenrijk. Het Otto-
maanse rijk was van secundair belang en 
het lot van Syrië onbelangrijk. Het kwam 
nauwelijks voor op de officiële agenda’s. 
Er waren voor Lawrence en zijn mede-

standers wel mogelijkheden om hun zaak 
bij journalisten en privé-ontmoetingen 
met staatslieden te bepleiten. Ze probeer-
den dan ook zoveel mogelijk te lobbyen 
voor hun zaak. Ondanks dat het Otto-
maanse leger zich niet had overgegeven 
op basis van de 14 punten van de Ameri-
kaanse president Wilson (zoals Duits-
land wel deed), bleven deze punten toch 
ook bij deze kwestie een rol spelen. Op 
basis van deze punten zouden de Arabie-
ren namelijk wel een eigen staat kunnen 
krijgen. 
 
Recht op koningschap 
De Britten schoven prins Feisal als afge-
vaardigde van Syrië bij de vredesconfe-
renties naar voren. Hij was volgens de 
Britten de enige echte leider van de Ara-
bische opstand. Volgens de Britten had 
Feisal recht op het koningschap van een 
vrij Syrië, onder protectoraat van Enge-
land. Door Feisal te steunen handelden 
de Engelsen in strijd met de Sykes-Picot 
overeenkomst die in 1916 werd gesloten 
tussen Groot-Brittannië en Franrkijk, 
waarin ze hadden beloofd dat Syrië aan 
de Fransen toe zou komen.  
 De belofte van Arabische onafhanke-
lijkheid was dus voor de conferenties al 
door de koloniale machten gebroken. Dit 
leidde dan ook tot een slepende ruzie 
tussen de Britse premier Lloyd George 
en de Franse premier Clemenceau. Rond 
september 1919 was het echter voor 
Lloyd George duidelijk dat er snel een 
vredesverdrag moest komen. De kosten 
voor het op oorlogssterkte houden van 
troepen in het Midden-Oosten begon 
zwaar te drukken op de Engelse begro-
ting en na problemen in India en Egypte 
had het zelfvertrouwen van de Britten 

een knauw gekregen. Daarom liet Lloyd 
George de Britse troepen terugtrekken 
uit Syrië en de Fransen daar de macht 
overnemen. De Britten hadden prins 
Feisal en de onafhankelijke Arabische 
staat opgeofferd omwille van de vrede 
en hun eigen belangen in de regio. Dit 
zorgde weer voor latere conflicten tussen 
Frankrijk en Feisal in 1920. Voor het 
Arabische Midden-Oosten was het vre-
desverdrag uiteindelijk gebaseerd op het 
oude 19e eeuwse imperialisme, en dus 
niet op de 14 punten van president 
Wilson. Engeland en Frankrijk kwamen 
hiermee weg omdat de Verenigde Staten 
ervoor kozen om zich hier niet in te 
mengen.niet te mengen in de imperialis-
tische belangen in het Midden-Oosten. 
 
Uitgeput en bitter 
Lawrence keerde uitgeput en bitter terug 
naar Engeland. Hij had zijn doel van een 
onafhankelijke Arabische staat niet kun-
nen bewerkstelligen, en hij voelde zich 
door de Engelse regering in de steek 
gelaten. Na de Eerste Wereldoorlog 
werd T.E Lawrence beroemd door toe-
doen van de Amerikaanse journalist Lo-
well Thomas. Zijn romantische beschrij-
ving van de gebeurtenissen tijdens de 
Arabische opstand was een groot succes 
in een land wat wel een opsteker kon 
gebruiken na de verschrikkingen van de 
Europese loopgravenoorlog. In 1920 
publiceerde Lawrence zijn boek ‘Seven 
Pillars of Wisdom’. Hierin beschrijft hij 
zijn belevenissen tijdens de Arabische 
opstand. Het werd een bestseller. Toch 
werd hij na de vredesconferentie in Pa-
rijs nooit helemaal meer de oude. In mei 
1935 stierf hij uiteindelijk bij een motor-
ongeluk. 

BERICHT VAN DE FSR 
Begeisterung: We waren afgelopen don-
derdag tijdens de overlegvergadering 
begeisterd door Aafkes opgetogen ge-
zicht toen we instemden met haar gewij-
zigde plan betreffende de 50-
puntsregeling.  
Sander schreef vorige keer dat we een 
advocaat zouden raadplegen en het wel-
licht tot een geschil zou komen met onze 
nieuwe decaan en haar bestuur. Zover 
heeft het gelukkig niet hoeven komen.  
Afspraak is afspraak, daar is iedereen het 
waarschijnlijk met mij over eens, maar 
gelukkig bestaan er in de meeste geval-

len ook nog mogelijkheden tot uitstel of 
concessies!!!  
Aafke wil net als wij het onderwijs graag 
verbeteren. We zijn er de afgelopen we-
ken achter gekomen dat zowel het Facul-
teitsbestuur als de Facultaire Studenten-
raad erg veel waarde hechten aan de 
kwaliteit van het onderwijs.  De belofte 
van de decaan om het onderwijs te ver-
beteren is een belofte die weliswaar op 
zich laat wachten, maar wel nagekomen 
zal worden, zo heeft Aafke ons afgelo-
pen donderdag verzekerd. Opgelucht 
verlieten we allemaal de overlegvergade-

ring: geen geschil, geen ruzie, bijna va-
kantie en weer een glimlach van Aafke 
rijker!  

Eva van Velzen 
 
Ps. De notulen van de overlegvergade-
ring zijn na te lezen op onze site: 
www.alpha-fsr.nl, hier kan je je ook aan-
melden om mee te praten in de Klank-
bordgroep. De vele gezichten van Aafke 
zijn alleen te zien tijdens een overlegver-
gadering, de volgende is op 23 januari 
van 13-15 uur in Bungehuis 101, kom en 
laat je Begeisteren! 

Advertentie: 



KUNST, JOURNALISTIEK OF GESCHIEDSCHRIJVING 
Verslag ‘Feit en/of  Fictie, een openbaar gesprek’ in de Balie 27 november 

 
DOOR EDWARD LIDDIARD – De VPRO voelt zich besodemieterd. Hany Abus Assad heeft met zijn documen-
taire Ford Transit enkele ongeschreven regels overtreden. Hij liet ons wel de werkelijkheid zien, maar 
niet de waarheid. De chauffeur en zijn passagiers bleken acteurs te zijn en de kaakslag die een Israëli-
sche militair uitdeelde was geënsceneerd. Reden genoeg voor de VPRO om zich te distantiëren van 
Abu Assad en zijn documentaire. Tijdens het IDFA werd op initiatief van de makers van het pro-
gramma Dokwerk een discussie gevoerd over de  vraag hoe ver de documentairemaker mag gaan bij 
het vastleggen van zijn eigen waarheid en hoe duidelijk hij hierover moet zijn naar zijn publiek. 

Het tumult rondom Ford Transit heeft 
een heuse storm in het universum van de 
filmmaker doen oplaaien. Het beloofde 
dan ook een verhitte discussie te worden. 
En niet alleen omdat de verwarming in 
de grote zaal van de Balie zo stond te 
loeien. De sprekers van de avond waren 
Jan Blokker en Chris Vos. Journalist en 
columnist Blokker geldt als een instituut 
in Neerlands kleine wereld van de 
‘kwaliteitsmedia’. Gedurende de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw 
was hij gezichtsbepalend voor het links-
intellectuele volksdeel. Naast zijn vele 
bijdragen voor het Parool, Algemeen 
Dagblad en de Volkskant is hij vooral de 
man die verantwoordelijk is geweest 
voor het filmscenario van Bert 
Haanstra’s klassieker Fanfare (1958). 
Ook Uva-alumnus Chris Vos heeft zijn 
sporen inmiddels ruimschoots verdiend. 
Zo stelde hij in opdracht van de NOS en 
NPS  een aantal historische documentai-
res samen en won hij met zijn documen-
taire De illusie aan de macht een gouden 
kalf. Verder publiceerde hij onder meer 
een biografie over Colijn en een disserta-
tie over de wijze waarop de televisie ons 
oorlogsverleden heeft behandeld. 
 Als eerste mocht Jan Blokker spreken. 
Maar voordat hij dat deed werd een afle-
vering van het programma Diogenes uit 
1990 vertoond. De hoofdpersoon in deze 
aflevering is de Russische oorlogsvete-
raan Sokolov die als jonge cameraman 
de verovering van Berlijn door Sovjet-
troepen op celluloid vastgelegde. Voor 
het oog van de camera neemt Sokolov de 
kijker mee naar Unter den Linden, de 
Wilhelmstrasse en Albertstrasse; plekken 
die hij vijfenveertig jaar geleden voor 
het laatst bezocht. Deze wandeling langs 
‘memory lane’ speelt zich af tegen de 
achtergrond van de hereniging van de 
BRD en de DDR. Wat deze documentai-
re relevant maakte voor de discussie was 
de openbaring van Sokolov over de film-

beelden van het plaatsen van de Sovjet-
vlag op de Reichstag. Sokolov vertelde 
de makers van Diogenes dat de Reich-
stag bij nacht werd ingenomen. Omwille 
van het tekort aan daglicht werd de vero-
vering en het planten van de vlag de vol-
gende dag nog een keer over gedaan 
opdat de hele wereld op het witte doek 
getuige kon zijn van de heldhaftige da-
den van de Sovjettroepen. 
 Blokker wilde laten zien dat het en-
sceneren van gebeurtenissen bij het ma-
ken van filmbeelden niets nieuws is. 
Menig documentairemaker op het IDFA 
gaf toe wel eens een ‘Hany’ gemaakt te 
hebben, zoals de creatieve documentaire 
nu ook wel gekscherend genoemd wordt. 

Blokker heeft weinig op met de term 
creatieve documentaire. Het roept bij 
hem associaties op met creatief boekhou-
den en hij keurt de wijze waarop Hany 
Abu Assad te werk is gegaan dan ook 
sterk af. ‘What’s next?’, vroeg hij het 
publiek, ‘De Joris Ivens leugen award?  
De waarheid mag heus een handje gehol-
pen worden, zoals Solokov dat deed. 
Zolang het getoonde beeld maar niet 
onwaar wordt’.  
Blokker stelt dat het onderscheid van ‘de 
autoriteit van het waarheidgetrouwe 
beeld versus de fantasie en fabel’ lange 
tijd duidelijk was en werd gerespecteerd. 

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 
kwam hier verandering in. Vooral in 
Frankrijk werden films geproduceerd, 
met de filmmaker Jean-Luc Godard als 
voornaamste exponent, die de grens tus-
sen feit en fictie van beide zijden over-
schreden. Op de vraag waar deze grens 
ligt en of deze kan verschuiven ant-
woordde Chris Vos stellig: ‘De grens ligt 
bij het gebruik van acteurs en deze grens 
dient ten alle tijden gerespecteerd te 
worden’. 
 Inmiddels had de discussie een punt 
bereikt waarbij een derde spreker uit het 
publiek zich nadrukkelijk roerde. Het 
was de documentairemaker en freelance 
filmcriticus Jos de Putter die meende dat 
‘we documentaires niet moeten beoorde-
len in hun relatie tot de werkelijkheid, 
maar dat het scheppingsproces als voor-
naamste toetssteen dient in de 
beoordeling’. In deze uitspraak konden 
Blokker en Vos zich niet vinden. Om te 
beginnen stelt Blokker dat de documen-
taire nooit kunst kan zijn. Voor de docu-
mentairemaker gelden dezelfde regels 
als voor de journalist en historicus; de 
journalist dient elk vermeld feit mini-
maal twee keer geverifieerd te hebben. 
Net als zoals van de historicus verwacht 
mag worden dat hij zijn voetnoten op 
orde heeft. Vos: ‘Ik heb sterke bedenkin-
gen bij het in beeld brengen van de emo-
tionele werkelijkheid. De sfeer van: het 
is kunst, dus alles mag’. 
 Over het bestaan van het grijze grens-
gebied tussen feit en fictie waren zowel 
Blokker, Vos als de De Putter het wel 
eens. Het is daar waar de uitdaging voor 
de documentairemaker ligt. De kijker is 
slim genoeg om door te hebben dat de 
documentaire zich afspeelt in het sche-
mergebied. Het is vervolgens aan de 
regisseur om zijn publiek duidelijk te 
maken wanneer de grens wordt over-
schreden. Alleen zo behoudt hij zijn inte-
griteit en weet hij te voorkomen dat de 



advertentie: 

MELCHIOR: ‘Kille billen’  
‘Everybody cool this is a robbery!’ 
‘Any of you fuckin’ pricks move and i’ll 
execute every motherfuckin’ last one of 
you!’ 
 Misschien wel de bekendste ope-
ningsscène van een film ooit. Met hoge 
verwachtingen ging ik daarom vorige 
week naar de nieuwe film van Quentin 
Tarantino, Kill Bill. En ja hoor, mijn 
stoutste droom kwam uit; Mister Q weet 
geweld wederom te presenteren als su-
preme coolness. Een aanrader, althans 
voor iedereen die geen last heeft van 
bloed-o-fobia, that is.. 
 In minder dan twee uur heb ik meer 
bloed het beeldscherm zien afdruipen 
dan in Pulp Fiction, Reservoir Dogs en 
From Dusk Till Dawn samen. Echt álles 
wordt afgehakt, ontleed, onthoofd, open-
gescheurd, besneden, verwond, vernield 
of gebroken. ALLES! Vergeleken met 
deze film lijkt Hannibal Lecter een vega-
nistische amateur. Kleine tip voor dege-
nen die nog even snel een hapje willen 
eten voor de film: sla die pizza calzone 
gewoon een dagje over. Kan helemaal 
geen kwaad.  
 Ondanks de flitsende scènes kon ik 
mijn gedachten er niet altijd bij houden. 

Behalve dat de persoon naast me om de 
minuut ‘hè getverderrie, moet dat nou’ 
zei, was het namelijk de dag voordat ik 
Sinterklaas ging vieren met mijn familie. 
Mijn hoofd was alles behalve een onstui-
mige oceaan van poëzie, zeg maar gerust 
meer een opgedroogde sloot van Lingo-
letters. Zo schipperde ik in de zaal steeds 
tussen Quentin en Sinterklaas, en Sinter-
klaas en Quentin. Maar naarmate er meer 
afgehakte armen en loslopende hoofden 
over het scherm paradeerden móest ik 
gewoon vaker aan mijn familie denken. 
Heel raar. Pas na afloop van de film kon 
ik dit gevoel een beetje plaatsen: Kill 
Bill en mijn beleving van Sinterklaas 
berusten namelijk op één en hetzelfde 
principe: W.R.A.A.K.! Waar Uma T. in 
de film één voor één haar rivalen van ‘n 
muisarm af helpt, wordt bij ons tijdens 
het Sinterklaas-gebeuren ieder familielid 
tot op het bot afgekraakt of gewoon gru-
welijk te kakken gezet. Oude rekeningen 
worden nog snel even voor het nieuwe 
jaar vereffend, ongeacht leeftijd, fysieke 
gesteldheid of psychische labiliteit. Alles 
zonder bloedvergieten, maar met zulke 
fanatieke bevlogenheid dat het soms 
beangstigend wordt. Het begrip literair 

geweld hebben wij praktisch zelf uitge-
vonden. 
 Huisregel één bij dit soort evenemen-
ten is al jaren: als tenminste één familie-
lid er om kan lachen is het een geslaagde 
wraakactie. En aangezien mijn oma vier-
entwintig uur per dag aan het lachgas zit, 
is praktisch iedere Sinterklaas-avond wel 
geslaagd te noemen. Tel daarbij op dat 
mijn broer zo dyslectisch als Philip Fre-
riks is, mijn ouders al ’n decennium ge-
scheiden zijn, mijn zus een wat overont-
wikkeld controle-gen heeft en dat mijn 
relaties gemiddeld vaker in de grindbak 
eindigen dan de bolides van Jos Verstap-
pen, dan begrijp je wel dit de perfecte 
ingrediënten zijn voor een prachtige Ta-
rantino-scène. Ik zal hem binnenkort 
eens bellen. Mocht je dan in zijn eerst-
volgende film een familie zien die elkaar 
poëtisch de oorlog verklaart, dan weet je 
waar hij het vandaan heeft. En wie mijn 
rol mag spelen? Tja, persoonlijk zou ik 
er wel mee kunnen leven als Samuel L. 
Jackson een overtuigende Melchior neer 
weet te zetten, maar dat Wassenaarse 
accent blijft lastig voor hem... 

 



VEROORDEELD TOT POLITIEK 
 
DOOR GERBEN SEGBOER - Politieke bevlogenheid is een uitstervend fenomeen. Wanneer we kijken naar 
het huidige Nederlandse politieke landschap moeten we vaststellen dat zelfs bij linkse partijen bevlo-
genheid en idealisme wordt overschaduwd door een politiek van geven en nemen. Het sluiten van 
compromissen, in Nederland ook wel bekend onder de term “poldermodel”, is de enige manier om 
veranderingen tot stand te brengen. Hiermee is niet gezegd dat de hedendaagse politici niet meer 
maatschappelijk geëngageerd zijn, maar wel dat de politieke mores hen dwingen tot het doen van 
concessies, die hun bevlogenheid in zekere mate inperken. 

Is dit (noodgedwongen) gebrek aan be-
vlogenheid een hedendaags fenomeen? 
Ja en nee. Het beperkt zich niet tot de 
Nederlandse politiek en is ook niet uit-
sluitend van deze tijd. Het meerpartijen-
stelsel, zoals dat in het democratische 
westen gewoon is, zorgt bij voorbaat 
voor een politiek van geven en nemen. 
Bevlogenheid in zijn meest zuivere vorm 
zien we vaak terug in regimes die de 
samenleving willen inrichten volgens 
een bepaald ideaal. Extreme voorbeelden 
hiervan zijn voorbeelden hiervan zijn het 
nationaal-socialistische Duitsland onder 
Hitler, het voormalige communistische 
regime in Rusland en de huidige funda-
mentalistische staten Soedan en Iran.  
 
De politieke mens 
Behalve het meerpartijenstelsel en de 
daaropvolgende noodzaak tot het doen 
van concessies, is er nog een reden waar-
om politieke bevlogenheid steeds minder 
voorkomt. In vroeger tijden, en hierbij 
denk ik aan de oudheid en de renaissan-
ce, werd de politiek een groter belang 
toegedacht dan tegenwoordig. Politiek 
was verheven tot een levenskunst. Er 
bestond zoiets als de “politieke mens”. 
Politiek betekende niet alleen het bestuur 
van een stad of een staat, maar omvatte 
het geheel aan menselijke interactie en 
probeerde een richtlijn te geven voor een 
“juiste” manier van leven. Politiek had 
dus een meer filosofische connotatie en 
strekte zich van bestuurskunde en filoso-
fie, tot een algemene psychologie van de 
mens. Gezien deze brede betekenis, werd 
de politiek verheven tot een levenskunst. 
De politieke mens, zo betoogden de re-
naissance-denkers, was het hoogste doel 
dat men in het leven kon bereiken. 
 De persoon die dit idee in de renais-
sance belichaamde en die tevens een 
nieuwe visie gaf op wat politiek nu ei-
genlijk inhield, was de Florentijn Nicco-
lò Machiavelli. Geboren in 1469 be-
heerste de politiek een groot deel van 
zijn leven. Ten tijde van de Florentijnse 

republiek vervulde hij een diplomatieke 
functie, die hem in aanraking bracht met 
vele grote Europese vorsten. De politie-
ke machtsspelletjes en oorlogen waarvan 
hij getuige was vormden zijn ideeën over 
wat politiek was en hoe het bedreven zou 
moeten worden.  
 
Republiek naar Romeins voorbeeld 
Na de val van de republiek Florence in 
de beginjaren van de zestiende eeuw en 
zijn daaropvolgende gedwongen ontslag, 
richtte Machiavelli zich op het schrijven 
van verschillende politieke traktaten en 
adviesboeken. De meest bekende daar-
van zijn Il Principe en de Discorsi. De 
eerste had de vorm van een adviesboek 
aan (toekomstige) vorsten en de tweede 
was een commentaar op de geschied-

schrijving van Livius. In de Discorsi 
probeert hij aan de hand van het oude 
Rome een advies te geven over de juiste 
politieke en maatschappelijke invulling 
van een (stad)staat. In de loop van het 
verhaal wordt duidelijk dat zijn voorkeur 
ligt bij een republikeinse gemengde 
staatsvorm waarin, naar Romeins voor-

beeld, zowel monarchale als aristocrati-
sche en democratische elementen deel 
van het bestuur uitmaken. Respectieve-
lijk de consuls, de senaat en de volksver-
gadering. Door de macht over deze drie 
organen te verdelen, is iedere bevol-
kingsgroep tevreden en is stabiliteit ge-
garandeerd, i.t.t. bij een democratie , 
oligarchie of koningsschap.  
In zowel zijn werken als zijn brieven 
blijkt Machiavelli een politiek dier. Ster-
ker nog, zijn leven lijkt volledig ingeno-
men en geïnspireerd door de politiek. 
Aangezien politiek in de renaissance niet 
alleen een bestuurskundige connotatie 
had, maar zijn invloed over het hele 
menselijk leven deed gelden, is het niet 
zo gek dat het ook zíjn leven beheerste. 
Het mooiste voorbeeld van zijn obsessie 
met de politiek, en de lessen die daar-
voor uit het verleden vallen te trekken 
komt uit één van zijn brieven.  
 
Met hart en ziel 
Hierin schrijft Machiavelli: “Maar ’s 
avonds keer ik terug naar huis en ga ik 
mijn studeervertrek binnen. Bij de deur 
ontdoe ik me van mijn kleren van alle-
dag die vol modder en smurrie zitten, en 
steek ik me in een koninklijk en rijk ge-
waad. En als ik me dan zo passend heb 
aangekleed, treed ik binnen in de ge-
meenschap van grote mannen uit de oud-
heid, door wie ik liefdevol ontvangen 
word en bij wie ik het voedsel tot me 
neem dat in feite het enige voedsel is 
waarvoor ik op de wereld ben gekomen. 
Ik schaam me dan niet om met hen te 
spreken en naar het motief van hun da-
den te vragen. En in hun goedwillend-
heid geven zij mij antwoord. En vier uur 
lang voel ik geen enkel verdriet, vergeet 
ik al mijn zorgen, heb ik geen angst voor 
de armoede en word ik niet verontrust 
door de dreiging van de dood: met hart 
en ziel geef ik me aan hen over.”  
Behalve deze obsessieve interesse voor 
de Griekse en vooral Romeinse groothe-
den, klinkt zijn bevlogenheid met de 



politiek ook door in zijn “literaire” wer-
ken. Met de Vita di Castruccio Castra-
cani schreef hij een geïdealiseerd ge-
schiedverhaal over een “heerser” uit het 
Italië van rond 1300. Zoals vele van zijn 
verhalen had ook deze dus een duidelijke 
politieke lading. Dat hij gedwongen was 
tot een leven van politiek besefte hij zelf 
terdege. In een brief aan Francesco Vet-
tori schreef hij: “Het lot heeft ervoor 
gezorgd dat ik niet de deskundigheid 
bezit om iets te zeggen over de zijde-
industrie of de wolfabricage, noch over 
winsten of verliezen, maar noodzakelij-
kerwijs moet praten over de politiek.” 
Dit praten over politiek werd hem ge-
makkelijker gemaakt door de algemene 
filosofische conceptie van de renaissan-

ce. Deze had de vroegere transcendente 
beschouwingswijze van de middeleeu-
wen losgelaten en centraal staan van 
God vervangen door een antropocen-
trisch wereldbeeld. De mens, zo was de 
gedachte in de renaissance, was zelf ver-
antwoordelijk voor de invulling van zijn 
eigen levenswereld. Deze conceptuele 
verandering zorgde ervoor dat politiek 
verschoof uit de theologische hoek en 
steeds meer een wetenschap op zich 
werd. Machiavelli wordt als de grond-
legger van deze wetenschap van de poli-
tiek gezien. Hij was de eerste die een 
meer realistisch beeld schetste van de 
politiek. Volgens Machiavelli dient poli-
tiek dient niet bedreven te worden naar 
een bepaalde theologische of morele 

conceptie, maar dient zich ten aller tijde 
aan te passen aan de omstandigheden. 
Het enige belang dat gediend moet wor-
den is het algemeen belang van de staat 
of de stad, dus wanneer het algemeen 
belang baat heeft bij een streng en on-
rechtvaardig vorstelijk optreden, dan zij 
het zo. Deze vorst moet ook echter in 
staat zijn om het goede te doen als de 
situatie van de staat daarom vraagt. Deze 
raison d’etat heeft hem, vooral in latere 
eeuwen, niet erg populair gemaakt. On-
danks het feit dat hij ook tijdens zijn 
leven niet altijd waardering vond voor 
zijn werk, bleef hij tot zijn dood leven en 
schrijven voor de politiek. Begeistering 
laat zich immers niet temmen. 

ZOTTE VLADIMIR 
 
DOOR REMCO GROOT - Al jaar en dag is Vladimir Wolfovitsj Zjirinovski één van de meest opvallende 
gezichten en meest besproken figuren in de Russische politiek. Zijn stijl van politiek bedrijven kan 
men als volgt kenmerken: hij hakt gewoon op alles met de botte bijl in, daarbij maakt hij soms ge-
bruik van woorden, soms ook van fysiek geweld. In Rusland zelf maakt het hem bij de meerderheid 
gevreesd en bij een minderheid geliefd; in het buitenland is hij bijna unaniem gehaat. In deze Einde-
loos met als thema ‘begeisterung’ een poging om de drijfveren van deze grillige politicus uiteen te zet-

De man, die wij nu als Zjirinovski ken-
nen, wordt op 25 april 1946 geboren in 
Alma-Ata (thans: Almaty) onder de 
naam Vladimir Eidelsjtein. Zijn vader is 
een Pools-joodse jurist die voor de nazi’s 
naar de Sovjetunie vlucht, maar vlak 
voor Vladimirs geboorte naar de V.S. 
emigreert en een gezin met zes kinderen 
achterlaat. Op zijn achttiende laat Vladi-
mir zijn naam veranderen in Zjirinovski, 
naar zijn moeders naam, aangezien hij 
nogal vaak door zijn afkomst voor ‘halve 
roebel’ (halfbloed) wordt uitgemaakt.  
 
Groot, maar klein 
Tot en met de glasnost zijn er maar wei-
nig dingen die voor hem succesvol ver-
lopen. Tijdens de glasnost begint hij mee 
te doen aan politieke discussies. Als een 
meerpartijensysteem door Gorbatsjov 
wordt toegestaan is hij er als de kippen 
bij om zijn Liberaal-Democratische Par-
tij op te richten, met aanhangers uit het 
gehele land (maar aanvankelijk vooral 
uit de Kaukasus). In zijn politieke carriè-
re is hij groot genoeg om serieus te wor-
den genomen, maar te klein om het Rus-
sische beleid zijn koers te laten varen.  

Zijn houding ten aanzien van joden is 
verre van eenduidig. De man, die tegen-
woordig bekend staat om zijn antisemiti-
sche uitspraken, wil in 1983 emigreren 
naar Israël, maar ziet later van dat plan 
af. In 1987 wordt hij lid van de joodse, 
antizionistische organisatie ‘Shalom’, 
maar wordt eruit gezet als hij later wordt 
gesignaleerd bij de antisemitische orga-
nisatie ‘Pamjat’ (waar ze hem trouwens 
ook niet moeten hebben vanwege de 
afkomst van zijn vader: hij wordt afge-
schilderd als ‘een rasonzuivere nazi’).   
 In het begin van het volgende decen-
nium vervalt zijn sympathie voor het 
joodse volk, “toen de joden in 1991 de 
macht grepen in Moskou”. In zijn laatste 
autobiografie ‘Ivan, sluit je ziel’ (2001) 
schrijft hij dat hij de beste joodse en 
Russische karaktertrekken in zich vere-
nigt: sluwheid en aanpassingsvermogen 
tegenover goedhartigheid en een spiritu-
ele ziel. Hoewel hij in zijn politieke car-
rière veel antisemitische uitlatingen doet, 
is het de vraag in welke mate hij deze 
uitspraken ook daadwerkelijk meent. Het 
kan evengoed een bepaalde uiting van 
zelfhaat zijn (deze theorie doet namelijk 
ook de ronde). 

Zjirinovski probeert op allerlei manieren 
zijn volk aan zich te binden. Geopolitie-
ke uitspraken en acties genoeg. Hierbij 
windt hij er geen doekjes om: er moet 
een nieuw, sterk Rusland komen. Hoe 
dat Rusland er dan uit moet zien ver-
schilt van tijd tot tijd.  
 
Rivieren van bloed 
In het begin van de jaren ’90 moet Rus-
land ‘de laatste sprong naar het zuiden’ 
maken, zodat de soldatenlaarzen in de 
Indische Oceaan kunnen worden ge-
spoeld. Later gaat het meer om ‘herstel 
van het tsaristische Rusland’, d.w.z. Fin-
land, de Baltische staten en Alaska moe-
ten op een vreedzame wijze aan Rusland 
worden toegevoegd. Separatisten belooft 
hij echter rivieren van bloed, en als de 
Russen in de Baltische landen geen bete-
re positie krijgen, dan moet er maar 
kernafval gedumpt worden. In zijn carri-
ère steunt hij Saddam Hoessein door dik 
en dun en belooft een derde wereldoor-
log wanneer Amerika Irak  aanvalt. Hij 
dreigt vaker met een derde wereldoorlog 
waarbij Rusland als overwinnaar uit de 
strijd zal moeten komen, bijvoorbeeld 
tijdens de oorlog in Bosnië.  
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In het binnenland wil hij vooral gezien 
worden als een nieuwe Ivan de Ver-
schrikkelijke, streng voor de rijken en 
genadig voor de armen. Zij zullen aan 
zijn bontjas hangen en “Red ons!” roe-
pen. Dit motief is goed te zien als men 
een fles Zjirinovski-wodka koopt: er 
staat op het etiket een man met een 
enorme bontjas, die een tsaar niet zou 
misstaan. Zjirinovski wil daarnaast ook 
eigenschappen bezitten van Bismarck en 
Pinochet. Van Stalin echter niet: in zijn 
film ‘Het schip der dubbelgangers’ 
stuurt Zjirinovski hem zelf naar de goe-
lag.  
Om verkiezingen te winnen haalt hij 
nogal veel acties uit om in de schijnwer-
pers te komen. Bij veel debatten worden 
democraten uitgemaakt voor jood, verra-
der van het vader-
land, of uitbuiter 
van het volk. Ver-
der belooft hij gra-
tis bh’s voor vrou-
wen en goedkope 
wodka voor man-
nen, en meer zaken 
die niet zijn waar te 
maken. Hij organi-
seert bij zijn zilve-
r e n  b r u i l o f t 
(toevallig vlak voor 
de presidentsver-
kiezingen van 
1996) een volks-
feest voor de armen 
met een groots 
vuurwerk (wel-
geteld drie gillende 
keukenmeiden) en 
zeeën van wodka 
(die heel zuinigjes 
in plastic bekertjes wordt ingeschon-
ken), waarbij met geld werd gesmeten 
(muntjes van ongeveer 0,2 cent en biljet-
jes met een waarde van 8 eurocent). Het 
feest trekt overigens meer journalisten 
dan armen.  
 
Strelen en kussen 
Twee jaar later probeert hij bij homo’s 
stemmen te trekken door een homobar 
binnen te lopen en een jonge bezoeker te 
strelen en in de nek te kussen. Zijn auto-
biografieën zijn bestsellers, en hij speelt, 
zoals gezegd, mee in de b-film ‘Het 
schip der dubbelgangers’, waarin hij een 
soort James Bond vertolkt, inclusief 
spannende momenten met meisjes. 

Ondanks al zijn excessen wil hij vooral 
een gematigd persoon lijken, zodat hij 
eventueel meer stemmen zal krijgen. 
Keer op keer echter, gelukt hem dat niet. 
Hoewel hij met begrotingsvoorstellen en 
wetsvoorstellen moeiteloos instemt, gaat 
hij tijdens lijsttrekkersdebatten met poli-
tieke tegenstanders op de vuist, in het 
parlement idem dito. Geweld tegen 
vrouwen schuwt hij evenmin. In Straats-
burg heeft hij met bloembollen en plan-
ten naar Franse en joodse studenten ge-
gooid. Eens in de zoveel tijd kunnen we 
weer lezen over de om zich heen schop-
pende en slaande Zjirinovski, doorspekt 
met de vreselijkste uitingen. 
 
Politieke clown 
We hebben gezien dat Zjirinovski vóór 
de glasnost al een onsuccesvol leven 
heeft geleid. Zijn leven is ná de glasnost 
een tijdje wel iets succesvoller geweest, 

maar eigenlijk 
moet hij het 
voornamelijk 
hebben van 
mensen die 
een protest-
stem willen 
u i t b r e n g e n , 
zoals dat va-
ker gebeurt bij 
crises.  
Zijn voor-
naamste drijf-
veer is dat hij 
de redder van 
het volk en 
het land wil 
zijn, degene 
die Rusland 
groot en sterk 
zal maken. Op 
welke manier 
dat gaat, 

maakt hem niet uit. Qua oplossingen 
voor problemen is hij niet de meest con-
sistente politicus: als het maar stemmen 
en vooral aandacht trekt. Zijn veelal 
bizarre vertoningen maken hem echter 
tot een politieke clown, en hoewel de 
LDPR deze verkiezingen nog aardig wat 
stemmen heeft gekregen, is het rond zijn 
persoon de afgelopen tijd een stuk stiller 
geworden.  

Colofon 
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diek van voor de studierichting Geschie-
denis aan de Universiteit van Amsterdam 
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