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DEMOCRATISCHE ILLUSIE IN KOSOVO 
 
DOOR NINA SCHAT - Zaterdag 23 oktober jl. zijn in het semi-
onafhankelijke Kosovo voor de tweede keer sinds de NAVO-
bombardementen van 1999 parlementsverkiezingen gehouden. De 
overwinnaar is de Democratische Liga van Kosovo, de partij van de 
huidige president Ibrahim Rugova. De partij van Hashim Thaci, 
voormalig rebellenleider van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK, 
werd tweede. De vraag is of het eigenlijk wel uitmaakt wie wint of 
niet, het uiteindelijke gezag ligt namelijk nog steeds in handen van     
UNMIK, the United Nations Interim Administration Mission in 
Kosovo.  

Zonder succes lijkt het, want zowel op 
het gebied van economie als politiek is 
nog steeds van alles mis. Het grootste 
probleem blijft de hardnekkige etnische 
verdeeldheid tussen de Albanezen en de 
steeds kleiner wordende Servische min-
derheid, die de verkiezingen dan ook 
unaniem geboycot heeft.  

De problemen tussen de Serviërs en 
de Albanezen in de officieel Servische 
provincie Kosovo zijn zeker geen nieuw 
fenomeen. De etnische rivaliteit hangt 
samen met de Albanese wens van onaf-
hankelijkheid van Servië. De eerste roep 
daarom klonk reeds in de jaren zestig, 
toen Servië (en dus Kosovo) nog deel 
uitmaakte van de federale communisti-
sche staat Joegoslavië. Veel hoge posten 
op ambtelijk, politiek en juridisch gebied 
werden, in een overwegend Albanees 
Kosovo, bekleed door Serviërs. De one-
venredige vertegenwoordiging van de 
Servische bevolkingsgroep was aanlei-
ding tot ergernis in het straatarme Koso-
vo en leidde verscheidene malen tot con-
frontaties en opstanden.  

Om tot een oplossing te komen werd 
in 1974 een grondwetswijziging doorge-
voerd waarin Kosovo de status van auto-
nome provincie binnen de Joegoslavi-
sche Federatie kreeg. Voor Kosovo bete-
kende dit in de praktijk onafhankelijk-
heid van Servië. Kosovo werd een vol-
waardige republiek binnen de Joegosla-
vische Federatie, en kreeg op bestuurlijk 
gebied dezelfde rechten als de andere 
republieken (Servië, Kroatië, Slovenië, 
Montenegro, Macedonië, Bosnië en Voj-
vodina). 

Het leek er op dat het conflict in grote 
mate was opgelost. Helaas bleek niets 
minder waar. De etnische spanningen 
verdwenen met deze verandering van 
status niet geheel. Milosevic, die enkele 
jaren na de dood van de Joegoslavische 

leider Tito president van Servië werd, 
cultiveerde en stimuleerde de gevoelens 
van onvrede onder de kleine groep 
Kosovaarse Serviërs, die zich na de 
grondwetswijziging genegeerd en gedis-
crimineerd voelde. Uiteindelijk draaide 
Milosevic in 1989 de autonome status 
van Kosovo alweer terug. De vrijheid 
had slechts 15 jaar geduurd, Kosovo was 
weer deel van Servië. Systematische 
discriminatie van Albanezen was het 
gevolg, evenals intimidatie en bedreigin-
gen aan het adres van de Servische min-
derheid. 
 
Oorlog  
Tijdens de bloedige desintegratie van 
Joegoslavië die in 1991 begon en afge-
sloten werd met de Dayton akkoorden 
van 1995 bleef het in Kosovo verbazing-
wekkend rustig. Daar begonnen de pro-
blemen later ernstige vormen aan te ne-
men. Dit had te maken met de oprichting 
van het UÇK, het Kosovo bevrijdingsle-
ger. Dit rebellenleger, grotendeels opge-
richt en gefinancierd door geëmigreerde, 
welgestelde Albanezen, wilde door mid-
del van terroristische acties alsnog de 
onafhankelijkheid bevechten. De Servi-
sche bevolking werd hierbij niet ge-
spaard, er vielen tijdens deze acties veel 
Servische burgerslachtoffers. Het UCK 
vond veel aanhang onder de gefrustreer-
de Albanese jeugd, en genoot over het 
algemeen instemming van de bevolking 

De represailles van de Servische poli-
tie lieten uiteraard niet lang op zich 
wachten, en ook hierbij werd gebruik 
gemaakt van geweld tegen onschuldige 
burgers. Er ontstond een chaos in Koso-
vo waarin systematische moordpartijen 
en aanslagen elkaar in hoog tempo op-
volgden. Toen Servië besloot zijn leger 
in te zetten, gebeurde dit niet slechts om 
het UÇK te verslaan, maar vooral om de 

Albanese bevolking op te jagen en uit te 
moorden. Het gevolg was grote stromen 
vluchtelingen en nog meer moordpartij-
en. 

De internationale gemeenschap heeft 
op verschillende manieren geprobeerd 
het conflict een halt toe te roepen. Één 
daarvan was de eis VN troepen op Koso-
vaars grondgebied toe te laten. Toen  
Milosevic daarmee niet instemde is de 
NAVO, zonder mandaat van de VN, 
overgegaan tot bombardementen. Een 
78-daagse luchtaanval volgde, die ui-
teraard nog meer vluchtelingenstromen 
tot gevolg had.  
 
 
 
Lees verder op de volgende pagina 

REDACTIONEEL 
Na de dood van Theo van Gogh en de 
brandschatting van talloze moskeeën 
sindsdien, is iedereen toe aan een ver-
standige en weloverwogen boodschap. 
In een tijd waarin de vrijheid van me-
ningsuiting verworden is tot het recht 
om te schreeuwen wat men wil, tot de 
schorheid er op volgt, vormt Eindeloos 
een mentale Vicks Blue. Teneinde dit 
te bereiken brengt deze Eindeloos we-
derom de fine fleur van de hedendaagse 
Geschiedenisfaculteit bijeen.  De-
ze overdenkt zaken als Georgina Ver-
baans borsten en de dinsdagavondpro-
grammering van Net5. Ook de actuali-
teit wordt niet geschuwd, bijvoorbeeld 
middels het stuk van Nina Schat. Haar 
eerste bijdrage aan Eindeloos gaat over 
Kosovo. Naast Nina debuteert deze 
maand ook Inger Schaap als schrijver 
in dit blad. Inger, tevens penningmees-
ter van Kleio, beschrijft de excursie 
naar Ieper. Onno en Daniël leggen dit 
keer James Kennedy het vuur aan de 
schenen, terwijl Annemarie een artikel 
over Artis heeft geschreven. Errik 
houdt zich bezig met de textielstaking 
in Enschede van 1923 en 1924, die de 
hete herfst van dit jaar in perspectief 
plaatst. Pauline heeft het over president 
Washington en Niels bezocht de ten-
toonstelling over Hélène Kröller-
Müller.  
 Daarnaast is er uiteraard de activitei-
tenladder van Kleio en hebben we op 
de laatste pagina een hartenkreet onder 
de titel ‘Ontwaakt’ geplaatst. Een boor-
devolle Eindeloos wederom, die hope-
lijk zijn verzachtende uitwerking niet 
zal missen. 
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Uiteindelijk zag Milosevic zich in juni 
1999 gedwongen zijn troepen terug te 
trekken.  
 
Internationaal territorium 
Sinsdien staat de provincie Kosovo on-
der VN mandaat. De UNMIK en de 
KFOR (Kosovo Peace Implementation 
Force) zijn er vanaf 1999 bezig met 
‘statebuilding’: er wordt gewerkt aan het 
opbouwen van een politiemacht en er 
worden parlementsverkiezingen gehou-
den. Het lijkt tot nu toe allemaal weinig 
vruchten af te werpen. Kosovo zit econo-
misch nog steeds aan de grond, het 
werkloosheidscijfer schommelt tussen de 
60 en de 70 procent, en het vertrouwen 
in de –veelal corrupte- politici is klein. 
Men heeft bovendien het gevoel niet 
serieus genomen te worden, uiteindelijk 
is het namelijk de UNMIK die over het 
lot van de Kosovaren beschikt, en die er 
de dienst uitmaakt.  

Het doel van de UNMIK is het creë-
ren van een ‘multi-etnisch, democratisch 
Kosovo’, waarin de rechten van etnische 
minderheden gewaarborgd zijn. Tot nu 
toe is dat niet het geval, er is sprake van 
bijna volledige etnische segregatie. Ser-
viërs wonen in kleine enclaves bijeen, en 
kunnen die slechts verlaten onder bewa-
king van KFOR troepen. De onderlinge 
haat en het wantrouwen jegens elkaar 
zijn nog steeds aanwezig. Dit leidde in 
maart van dit jaar tot de meest geweldda-
dige uitspatting sinds de bombardemen-
ten in 1999. Bij rellen in de noordelijke, 

gesegregeerde stad Mitrovica kwamen 
19 mensen om, raakten er duizend ge-
wond en werden Servische huizen en 
kerken verwoest. Het geweld was deze 
keer echter niet alleen gericht tegen de 
Serviërs maar ook tegen de KFOR solda-
ten. 
 
Onafhankelijkheid 
De oorzaak van het geweld is nog altijd 
het verlangen naar onafhankelijkheid. De 
Albanezen willen geen deel meer uitma-
ken van Servië, maar een onafhankelijk 
land worden. Om verschillende redenen 
kunnen de VN dit niet garanderen. China 
en Rusland, twee van de vijf permanente 
leden met vetorecht, zien het als een 
precedent voor ieder opstandig volk 
(bijvoorbeeld de Tsjetsjenen of Tibeta-
nen). Ook wil de VN eerst de garantie 
van democratie en de waarborging van 
rechten voor etnische minderheden, 
voordat het überhaupt onafhankelijkheid 
als een reële optie zal beschouwen (het 
zogenaamde ‘standaard voor status’-
model). Ook is de wereldwijde oorlog 
tegen terreur een reden waardoor de Bal-
kan niet meer bovenaan de agenda staat. 
Bovendien is er ook nog de wens van de 
Servische regering en bevolking, die 
bijna unaniem tegen Kosovaarse onaf-
hankelijkheid is. Momenteel zijn de ge-
sprekken over de uiteindelijke status van 
Kosovo gepland voor 2005. 

Dat ook de Serviërs in Kosovo onte-
vreden zijn, werd wederom bevestigd 
door het feit dat zij bijna unaniem de 
verkiezingen boycotten. Minder dan één 

procent van de ongeveer 204.000 Servi-
sche stemgerechtigden bracht zijn stem 
uit. Van dit aantal woont overigens meer 
dan de helft niet meer in Kosovo, maar is 
naar Servië gevlucht of verdreven. De 
boycot werd vanuit Belgrado gestimu-
leerd. Hiermee haalde de Servische rege-
ring zich de woede van Sören Jenssen-
Petersen, de UNMIK-chef, op de hals. 
Hij beschuldigt Servische politici (met 
name premier Kostunica) ervan demo-
cratische, en voor de rest vredig verlopen 
verkiezingen te manipuleren en daardoor 
de toekomst van Kosovo in de weg te 
staan. De vraag is wat deze toekomst in 
moet gaan houden, want zoals het er 
naar uitziet hebben alle betrokkenen een 
ander beeld van de toekomst van het 2 
miljoen inwoners tellende land.  

Servië lijkt moeite te hebben met stel-
lingname inzake Kosovo. Hoewel alle 
politici zeggen dat Kosovo altijd een 
deel van Servië zou moeten blijven, ziet 
men ook in, helemaal na de rellen in 
maart, dat de huidige status-quo onhoud-
baar is. Er moet dus onderhandeld wor-
den. Tot nu toe blijft het moeizaam gaan, 
hoewel de gebeurtenissen in maart het 
proces in een stroomversnelling hebben 
gebracht. Er zal een oplossing door de 
internationale gemeenschap moeten wor-
den bedacht die beide partijen tevreden 
stemt. Maar als de ene partij onafhanke-
lijkheid wil, en de andere juist niet, lijkt 
dit een onmogelijke opgave. Laten we 
hopen dat diplomatenretoriek in dit geval 
van pas komt en er een compromis uit 
gesleept zal worden. 

KLEIO ACTIVITEITENLADDER  
 
 
26 november Kleio presenteert een excursie naar Aken. Onder leiding van drs. Wendelien van Welie, verbonden 

aan het Kunsthistorisch Instituut van de UvA, wordt de Paltskapel van Karel de Grote, de Dom en 
haar schatkamer, het stadhuis met een neo-germaanse frescocyclus over het apocriefe leven van Karel 
bezocht. Natuurlijk is er ook nog tijd voor een bezoek aan de gezellige Weihnachtsmarkt! Kosten: ca. 
E. 15,- inclusief Glühwein! Bratwurst is voor eigen kosten. 

 
1 december Kleio organiseert in samenwerking met onder andere VSAE en de JFAS een pittig feest met het thema 

‘Hot and Spicy’ in Club Zyon. Toegang: E. 6,-  (bier 1,80) Aanvang:  DJ: Jorrit (Sinners) Adres: 
Nieuwezijds Voorburgwal 161 

 
15 december  Het bestuur organiseert een onderwijsavond voor kunstgeschiedenisstudenten. Een panel van stu-
   denten en docenten buigt zich over de kwaliteit van het onderwijs aan de UvA, de betrokkenheid van 
   de Nederlandse student en de positie van kunstgeschiedenis binnen de maatschappij. Meer info volgt. 



NATURA ARTIS MAGISTRA 
 
DOOR ANNEMARIE BOS - Onder de naam Natura Artis Magistra werd de Amsterdamse dierentuin in 1838 
opgericht. Artis is een van de oudste dierentuinen ter wereld, en de eerste dierentuin in Nederland. 
Hoewel een groot deel van de oude charme bewaard is gebleven, heeft de tuin en de betekenis ervan 
een enorme ontwikkeling doorgemaakt.  

Aan de wieg van Artis stond boekhande-
laar en uitgever Gerardus Frederik Wes-
terman die in 1836 – geïnspireerd door 
de Londense Zoo uit 1827 – een dergelij-
ke tuin ook in Amsterdam wilde verwe-
zenlijken. De Europese dierentuinen die 
toen bestonden waren vooral privé-bezit 
en in navolging van Londen wilde hij 
Artis ook algemeen toegankelijk maken. 
Hij probeerde de gemeente en het Rijk 
ervoor te interesseren maar dat lukte niet 
erg: koning Willem I zag er nog wel wat 
in, maar de Amsterdamse burgemeester 
Cramer weigerde alle medewer-
king.Toch besloten Westerman en zijn 
vrienden Werleman en Wijsmuller een 
dierenverzameling aan te leggen. Zij 
kochten de fraaie tuin Middenhof aan de 
Plantage Middenlaan en startten in 1838 
het zoölogisch genootschap Natura Artis 
Magistra (de natuur is de leer-
meesteres van de kunst) met 
als doelstelling het bevorderen 
van de kennis van de Natuur-
lijke Historie op “eene aange-
name en aanschouwelijke wij-
ze”. Daarmee was de geboorte 
van de dierentuin een feit. 
 Een van de eerste collecties 
die het genootschap kocht, was 
een verzameling opgezette 
dieren bijeengebracht door de 
suppoost van het Burgerwees-
huis Reindert Draak. De eerste 
collectie levende dieren was 
niet erg opzienbarend, men 
moest het toen nog doen met een paar 
papagaaien, aapjes en een Surinaamse 
boskat. Maar men wou meer. Daar was 
gebiedsuitbreiding voor nodig, dus werd 
de tuin Vrede Is Mijn Lust direct tegen-
over Middenhof aan de overzijde van de 
Nieuwe Prinsengracht gekocht. Hier kon 
het ‘reizende beestenspul’ dat Wester-
man had aangekocht worden onderge-
bracht. Dit gezelschap bestond uit de 
olifanten, leeuwen, tijgers, beren, zebra’s 
en kangoeroes. 
 Van deze uitbreiding was echter een 
grote moeilijkheid verbonden. De Nieu-
we Prinsengracht was namelijk een be-
langrijke verbindingsroute tussen de 

Amstel en het Entrepotdok. Om bezoe-
kers toch aan de overkant te krijgen, 
werd eerst een ophaalbrug gebouwd. 
Later werd een pontje gebruikt, dat in 
1853 weer werd vervangen door een 
drijvende brug. Pas in 1864 is een defini-
tieve oplossing gevonden: de Lijnbaans-
gracht werd voor de scheepvaart ge-
schikt gemaakt en de Nieuwe Prinsen-
gracht gedeeltelijk gedempt. Nog steeds 
herinneren enkele vijvers in Artis aan dit 
verleden. In de loop der jaren werd Artis 
nog uitgebreid met een Reptielenhuis 
(1852) en een Aquarium (1882). 
 De dierentuin was direct een succes. 
In 1841 telde het genootschap al duizend 
leden – de tuin was alleen toegankelijk 
voor leden – die twintig gulden per jaar 
betaalden, een fiks bedrag. In september 
kon ook het gewone volk de tuin goed-

koop bezoeken, de voorloper van de 
goedkope septembermaand. Veel Artis-
leden hadden banden met de handel met 
Oost- en West-Indië en doneerden vaak 
nieuwe inheemse dieren en voorwerpen. 
Het is niet zo moeilijk om te bedenken 
wat voor indruk de uitheemse dieren 
gemaakt hebben op de bezoekers. De 
olifanten (1839), giraffen (1856) en nijl-
paarden (1860) moeten in een tijd zonder 
film en televisie enorme curiositeiten 
geweest zijn. Ze waren voor die tijd al-
leen maar zo nu en dan op rondreizende 
kermissen te zien geweest en werden 
vooral beschouwd als vermaak. Artis 
voegde daar een nieuwe dimensie aan 

toe: het bevorderen van kennis over deze 
dieren. 
 Uiteraard is in de verzorging van de 
dieren sinds 1838 zeer veel veranderd. 
Men wilde in de beginjaren nog wel eens 
wonderlijke geneesmiddelen gebruiken, 
zeker in onze ogen. Zo schreef men een 
zieke struisvogel jenever voor en werd 
geprobeerd een orang-oetan in het 
kraambed aan te sterken met cognac en 
rode wijn. Tegenwoordig staan de dieren 
onder voortdurende medische controle 
en krijgen ze een uitgebalanceerd dieet. 

De oorlogsjaren 1940-1945 waren ook 
voor Artis een zware episode. Zo werd 
in juni 1941 bij een bombardement van 
goederenwagons op het naburige spoor-
wegemplacement ook Artis geraakt. Di-
verse dierenverblijven raakten bescha-
digd en twee dienstwoningen brandden 

uit, maar het aantal slachtof-
fers bleef beperkt tot één 
konijn. Ook wist directeur 
Sunier met succes te voorko-
men dat de Duitsers de zeld-
zame dieren naar Duitse die-
rentuinen overbrachten. Artis 
kreeg het in de hongerwinter 
zeer zwaar te verduren als 
personeel, dieren èn onder-
duikers gevoed moeten wor-
den. Begin 1945 slachtten 
twee indringers een van de 
twee varkens op de kinder-
boerderij. Op de vele zolders 
van Artis werden tussen de 

honderdvijftig en driehonderd men men-
sen verborgen gehouden. 

Na de Tweede Wereldoorlog raakte 
het spoorwegemplacement in onbruik. 
Artis liet hier zijn oog op vallen. In de 
vele jaren daarna gebeurde er niet veel 
mee tot in 1988 de gemeente Amsterdam 
het terrein aan Artis toewees. Pas in 
1997 kwam het verlossende woord dat 
Artis er ook echt mocht gaan bouwen. In 
april 2002 werd de nieuwe Afrika Sa-
vanne die op deze plaats is gebouwd 
officieel geopend. Later moeten de grote 
katachtigen nog volgen. Als deze uitbrei-
ding klaar is zal Artis 14 hectare groot 
zijn. 



DE TEXTIELSTAKING VAN 1923-1924  
Klassenstrijd op zijn smalst 

 
DOOR ERRIK BUURSINK - De stakingsgolf die op dit moment over ons land gaat is niet zonder voorgangers. 
Vaak wanneer werknemers werden geconfronteerd met het ongedaan maken van opgebouwde rech-
ten is het tot actie gekomen. De massale protesten tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid en 
het onderwijs door de kabinetten Lubbers in de jaren ’80 zullen velen nog helder voor de geest staan. 
Ook aan het begin van de 20e eeuw werd menig arbeidsconflict uitgevochten. De inzetten waren ech-
ter flink hoger dan tegenwoordig, de actiebereidheid eveneens.  

In 1923 kondigde de Enschedesche Fa-
brikantenvereeniging voor de tweede 
keer in één jaar aan de lonen aanzienlijk 
te willen verlagen of een verlenging van 
de werkweek van 48 tot 53 uur door te 
voeren. In de daaropvolgende winter 
lagen ruim vier maanden lang bijna alle 
textielfabrieken in Twente en de Achter-
hoek stil. 22.000 arbeiders raakten al of 
niet vrijwillig betrokken in een conflict 
dat meer weg had van een machts-
strijd dan van een economisch 
geschil. 

De opgaande economische con-
junctuur die de korte periode na 
de Eerste Wereldoorlog kenmerk-
te was in 1920 omgeslagen in een 
crisis. Sociale onrust in Duitsland 
en heftige valutaschommelingen 
in de omliggende landen waren 
daarvan de belangrijkste oorza-
ken. De invoering van de 48-urige 
werkweek en de snelle loonsver-
hogingen deden de concurrentie-
positie van de Nederlandse indu-
strie echter ook geen goed. 

 
Sociale verhoudingen 
Toen in de tweede helft van 1920 
ook de textielindustrie werd ge-
troffen door de crisis behoorde het 
Twentse industriegebied tot de 
belangrijkste economische centra 
van Nederland. In de jaren ’20 
vond 2,5 procent van de totale 
Nederlandse beroepsbevolking 
werk in Twentse textielindustrie, 
de bijdrage aan het nationaal inko-
men was nog hoger. De sociale 
tegenstelling tussen de enkele 
honderden textielfabrikanten en de 
massa’s arbeiders was door de industrië-
le monocultuur gigantisch. In 1922 werd 
in Enschede, waar 60 procent van de 
spinnerijen en 35 procent van de weve-
rijen in Nederland stonden, 16,68% van 
’s Rijks inkomstenbelastingen betaald. 
Het gemiddeld vermogen van aangesla-

genen in de vermogensbelasting was er 
het hoogste van heel Nederland, terwijl 
nagenoeg al het vermogen geconcen-
treerd was in de handen van enkelen. In 
de Enschedese agglomeratie, die toen 
ruim 75.000 inwoners telde, bezaten 77 
personen tezamen een vermogen van 142 
miljoen gulden. 

De textielbedrijven waren grotendeels 
in handen van enkele families, de zoge-

naamde textielbaronnen. Deze groep had 
veel weg van ouderwetse feodale heer-
sers en vormde een op zowel econo-
misch als maatschappelijk gebied opper-
machtige oligarchie. Het was voor de 
vakbonden bijzonder lastig om tegen de 
fabrikanten in te gaan. In het geval van 
staking stelde de Twentsch-Geldersche 

Fabrikantenvereeniging het zogenaamde 
Twentsche Stelsel in werking. Wanneer 
er in één fabriek gestaakt werd, reageer-
den de overige bedrijven met uitsluiting, 
wat betekende dat alle bij de fabrikan-
tenvereniging aangesloten bedrijven de 
poorten dicht hielden. Het doel hiervan 
was de stakingskassen uit te putten en de 
arbeidersorganisaties te dwingen de sta-
king te beëindigen. 

 
Eerste aanval 
Eind augustus 1922 kondigden de 
Enschedese textielfabrikanten, 
met beroep op de economische 
toestand, aan om ofwel een ver-
lenging van de werkweek tegen 
onveranderd loon of een loons-
verlaging van 10% door te voe-
ren. De socialistische vakbond 
De Eendracht en de anarchisti-
sche LFT (Landelijke Federatie 
van Textielarbeiders) gingen on-
der geen beding akkoord met een 
werktijdverlenging. De christelij-
ke vakorganisaties Unitas en St. 
Lambertus wilden wel meewer-
ken als de economische noodza-
kelijkheid aangetoond kon wor-
den. Een conferentie tussen de 
confessionele organisaties en de 
werkgevers leverde echter geen 
resultaat op. Aangezien een ar-
beidstijdverlenging niet op mede-
werking van de bonden kon reke-
nen, zag de fabrikantenvereniging 
zich gedwongen de lonen met 
10% te verlagen. Als reactie hier-
op wilden De Eendracht en de 
LTF tot staking overgaan. De 

confessionele bonden zagen de noodzaak 
van actie ook in, maar wilden door het 
grote aantal ongeorganiseerde arbeiders 
die in het geval van algehele uitsluiting 
in de regio op straat zouden komen te 
staan, niet meewerken aan een staking.  
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Omdat een staking alleen succesvol kon 
zijn als alle grote bonden deelnamen zat 
er voor de socialisten niets anders op dan 
de loonsverlaging te slikken. 

 
Uitsluiting 
Nog geen jaar later vroegen de werkge-
versorganisaties op een conferentie op-
nieuw of de vakbonden mee wilden wer-
ken aan een lichte loonsverlaging en een 
verlenging van de werkweek 
met vijf uur. Aangezien de 
nieuwe voorstellen van de 
fabrikanten werden opgevat 
als een poging een aantal pas 
verworven sociale zekerhe-
den, waarvan de 48-urige 
werkweek de belangrijkste 
was, weer af te schaf-
fen.stonden de bonden op hun 
achterste benen, De werkge-
vers en de bonden bleken niet 
in staat een compromis te 
sluiten en besloten werd om 
over te gaan tot staking. Eerst 
zou de weverij Kremersmaten 
van Van Heek&Co. in En-
schede, waar het merendeel van de arbei-
ders georganiseerd was, worden plat 
gelegd. Uitsluiting door de fabrikanten-
vereniging zou dan vanzelf leiden tot het 
stilleggen van alle bedrijven in de regio. 
De Enschedesche Fabrikantenvereeni-
ging reageerde als volgt: 
 
In antwoord op Uw schrijven d.d. 22 dezer 
met bijlage, waarbij U te onzer kennis brengt 
dat de arbeiders der weverij Kremersmaten 
op 29 oktober den arbeid tegen het verlaagde 
loon niet zullen hervatten, meenen wij niet te 
mogen nalaten, U te wijzen op de verstrek-
kende gevolgen die dit niet alleen voor de 
arbeiders dier weverij, doch ook voor de 
andere arbeiders dierzelfde fabriek daarna 
voor omstreeks alle in onzer gemeente werk-
zame textielarbeiders in geheel Twenthe en 
de Geldersche Achterhoek zal hebben. In dit 
verband meenen wij niet te mogen verzwij-
gen, dat de firma Van Heek&Co. op afdoen-
de steun van alle U reeds in een vorig schrij-
ven met name genoemde textielondernemin-
gen kan rekenen en wel binnen zeer korten 
termijn.  
 
Het schrijven liet niets aan de verbeel-
ding over en op 29 oktober 1923 bleven 
de georganiseerde arbeiders weg van 
Kremersmaten. Op 10 november werd 
op aanplakbiljetten in alle Enschedese 
fabrieken te verstaan gegeven dat wan-
neer de arbeiders van Kremersmaten de 
staking volhielden, de algehele uitslui-

ting op 24 november in zou gaan. Aldus 
geschiedde; de meeste Enschedese fa-
brieken hielden de poorten gesloten. 
Vanuit Den Haag werden verschillende 
pogingen gedaan om tot een oplossing 
van het conflict te komen. De werkge-
vers weigerden echter van hun oorspron-
kelijke voorstellen af te wijken. Vanaf 
24 december werd als reactie op de sta-
king in Enschede de uitsluiting uitge-
breid naar heel Twente en de Achter-
hoek. Met kerst stonden ongeveer 22.000 

arbeiders op straat. De onderhandelingen 
waren in een impasse geraakt en de sta-
king was tot een uitputtingsslag gewor-
den. 

Gedurende de ruim vijf maanden die 
de uitsluiting duurde kregen de stakers 
betaald uit de stakingskassen van de vak-
bonden. Het loon van arbeiders in de 
textiel was vergeleken met dat van werk-
nemers in andere bedrijfstakken in Ne-
derland laag. De stakingsuitkering stelde 
echter helemaal niets voor. Ongeorgani-
seerde arbeiders werden door de ge-
meentelijke overheden ondersteund en 
waren er nog slechter aan toe. De armoe-
de die hier het gevolg van was, verergerd 
door het feit dat veel toeleveranciers van 
de industrie eveneens zware gevolgen 
ondervonden van de algehele uitsluiting, 
had een ontwrichtend effect op het open-
bare leven. In Enschede reden de trams 
leeg door de straten en waren winkels 
gedwongen de deuren te sluiten.  

In het voorjaar van 1924 werd de roep 
om interventie door Den Haag sterker. 
Zowel de vakbonden als de landelijke 
fractie van de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij (SDAP) verzochten om 
een enquête aangaande het conflict. De 
werkgevers bleven zich beroepen op de 
economische crisis als rechtvaardiging 
voor de loonsverlaging, maar de vraag 
was of de textielondernemingen werke-

lijk ernstig te lijden hadden. De fabrikan-
ten weigerden echter openheid aangaan-
de de financiële toestand van hun onder-
nemingen te geven. In Den Haag raakte 
men langzamerhand doordrongen van de 
schade die de staking veroorzaakte. Mi-
nister Aalberse waarschuwde voor het 
verloren gaan van afzetmarkten in Azië, 
de financiële schade die verschillende 
Twentse gemeenten leden en de gevol-
gen van de staking voor de belastingin-
komsten van de rijksoverheid.De  

SDAP-er Albarda wilde een 
arbeidsgeschillenwet aangeno-
men krijgen die een enquête 
mogelijk zou maken waarbij 
de fabrikanten de boeken zou-
den moeten openen. Ondanks 
de duidelijke negatieve gevol-
gen van het conflict op zowel 
de regionale als de nationale 
economie werd Albarda’s 
wetsvoorstel met een flinke 
meerderheid verworpen. 
 
Stakingsfront gebroken 
Eind april bereikten de confes-
sionele bonden na enkele mis-
lukte bemiddelingspogingen 

door het Rijk een overeenkomst met de 
fabrikanten. Men ging akkoord met een 
loonsverlaging van 7,5 procent en 130 
overuren per jaar. De socialistische bon-
den besloten in een emotionele vergade-
ring verder te staken. Desondanks werd 
de uitsluiting opgeheven en via aanplak-
biljetten werd bekend gemaakt dat de 
fabrieken per 3 mei de poorten weer 
zouden openen. Het stakingsfront was 
gebroken, de Eendracht besloot de sta-
king te beperken tot bedrijven in Ensche-
de, Goor en Neede, waar zij veel leden 
had.  

De sfeer werd tijdens de laatste maand 
van de staking grimmiger. Werkwilligen 
werden bij de fabriekspoorten door leden 
van De Eendracht gemolesteerd. De haat 
tegen de fabrikanten die op paternalisti-
sche wijze hun wil trachtten op te leggen 
zat bij de arbeiders diep en veel leden 
van de socialistische bonden waren be-
reid tot het bittere einde te staken. De 
kassen van De Eendracht raakten echter 
uitgeput en een overwinning werd steeds 
onwaarschijnlijker. 

Op 20 juni belegde De Eendracht een 
algemene ledenvergadering in Ons Huis 
in Enschede. Het hoofdbestuur dat uit 
Amsterdam was overgekomen, gaf het 
advies weer aan het werk te gaan, verder 
staken werd zinloos geacht. De werkge-
vers zouden van het besluit van De Een-



Een groot deel van de aanwezigen ont-
stak na deze bekendmaking in woede. 
Het bestuur werd vanuit de zaal met 
meubilair bekogeld waarop de politie het 
gebouw ontruimde. De Amsterdamse 
bestuurders werden vervolgens onder-
weg naar het station door arbeiders in 
elkaar geslagen. De volgende dag werd 
het werk inderdaad weer hervat, maar 
werknemers die actief bij de staking be-
trokken waren geweest kregen bij de 
fabriekspoort te horen dat ze ontslagen 
waren. 

 
Onwankelbare machtspositie 
De boeken van onder andere Van 
Heek&Co zijn pas in 1994 openbaar 
gemaakt, bijna dertig jaar na de roemlo-
ze ondergang van de meeste textielgi-
ganten. Eruit bleek wat zowel de vak-
bonden als historici die zich later met de 
staking hebben beziggehouden reeds 
veronderstelden. De reële noodzaak tot 
verlenging van de 48-urige werkweek en 
de loonverlagingen was er niet. De crisis 
in de textielindustrie was in 1923 al ten 
einde gekomen. De vraag naar katoenen 
weefsels nam vanaf  begin 1924 weer 
sterk toe, mede door de slechte katoen-
oogst in de VS. Van grote concurrentie 
door andere textielproducerende regio’s 
zoals Japan en Lancashire in Engeland 
bleek nauwelijks sprake. De uitsluiting 
zelf had wel een negatieve invloed op de 
bedrijven in Twente. Britse en Belgische 
fabrikanten maakten van de situatie ge-
bruik om hun marktaandeel in Nederland 
te vergroten en buitenlandse orders 
moesten worden geannuleerd omdat ze 

niet uitgevoerd konden worden. Het 
prestige was voor de fabrikanten echter 
belangrijker dan de werkelijke noodzaak 
en de economische schade.  

Zowel de werkgevers als de bonden 
waren zich bewust van het feit dat de 
staking in feite een machtsstrijd was.  
 
“Eerst moet de strijd uit zijn met een volledi-
ge overwinning van de werkgevers en op 
Kremersmaten het werk tegen het verlaagde 
loon hervat zijn, ook al moet er drie maanden 
langer om gevochten worden. Tegen elke 
prijs moet het denkbeeld, dat er ook maar 
enige medenzeggenschap is verkregen, op 
welke manier dan ook, voorkomen worden”. 
 
Juist de schijnbare willekeur waarmee de 
fabrikanten hun wil oplegden zette bij de 
arbeiders kwaad bloed. De loonsverla-
gingen zelf kon men vaak wel begrijpen, 
maar de arrogante wijze waarop ze opge-
legd werden was voor veel mensen on-
verteerbaar. De textielstaking van 1924-
25 liep uit op een verlies voor de vakor-
ganisaties. De arbeiders moesten de 
loonsverlagingen slikken en de fabrikan-
ten hadden overduidelijk aangetoond hoe 
onwankelbaar hun machtspositie in 
Twente was. Het zou nog een aantal ke-
ren tot grootschalige conflicten komen in 
de textiel maar de vakorganisaties slaag-
den er ondanks hun hoge organisatie-
graad nooit in een staking te winnen. De 
fabrikanten bleven de belangrijkste 
maatschappelijke groep in Twente, tot 
zij eind jaren ’60 in een lawine van fail-
lissementen het publieke podium verlie-
ten.  

We laten voor een klein moment de 
intellectuele bagage voor wat het is om 
ons te concentreren op belangrijker 
zaken in het leven, namelijk de borsten 
van Georgina Verbaan. Niet dat zij mij 
ook maar iéts interesseren (in tegenstel-
ling tot sommige andere borsten) maar 
aangezien zij ze zelf tot nationaal erf-
goed heeft gebombardeerd kan ik er in 
dit schrijfselhoekje zowel letterlijk als 
figuurlijk niet meer omheen.  

Voor hen die wegens tentamens of 
algehele lamlendigheid de afgelopen 
weken met hun kop in het zand hebben 
gezeten zal ik de twee meest geliefde 
aandelen van Jort Kelder even vluchtig 
omschrijven: groot, enigszins aangetast 
door de zwaartekracht en gevuld met 
meer siliconen dan Jort Kelder’s hoofd 
met hersencellen. Tot zover de grafi-
sche schets. Dan nu waar het allemaal 
om draait: zijn de puppy’s echt….of 
niet? Het deel van de Nederlandse be-
volking dat gezegend is met een goed 
ontwikkeld gezichtsvermogen meent 
van niet, mevrouw Verbaan, die er 
denk ik elke dag wel even aan voelt, 
meent van wel. Ergo: een patstelling.  

Nu zijn er meerdere mogelijkheden 
om uit deze hopeloze deadlock te gera-
ken. De gewenste optie van mannelijk 
Nederland was dat Verbaan de Arena 
afhuurde om zich vervolgens door ie-
dere betalende bezoeker te laten betas-
ten. Jort was hier tegen. De tweede 
mogelijkheid was dat zij zich laat be-
tasten door een onpartijdige rechter (bij 
voorkeur vrouw) die vervolgens publie-
kelijk zou laten weten of Georgina nog 
kan vliegen zonder ontploffingsgevaar. 
De oplossing word echter niet in één 
van deze twee mogelijkheden gezocht. 
Nee, Georgina kiest ervoor om haar 
doorgelichte borsten pontificaal op de 
voorpagina van de Telegraaf te laten 
afdrukken. Kortom: raadt het plaatje. 
Niet dat de gemiddelde Telegraaflezer 
het radiografische inzicht heeft om 
siliconen te kunnen onderscheiden van 
een pak yoghurt, maar met de nodige 
pijltjes en een “deskundig” commen-
taar van Dr. Schumacher, zal Georgina 
kunnen zeggen: “er is voldoende be-
wijs voor de aanwezigheid van biologi-
sche wapens”. En daar gaat het toch 
allemaal om! 

GERBEN SPREEKT! 

GROETEN UIT IEPER 
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IEPER: EEN PLEK OM NIET TE VERGETEN 
 
DOOR INGER SCHAAP - Als trots, nieuw Kleio bestuur zijn we dit jaar hard van stapel gelopen met twee 
excursies. Vorige week nog waren we in Antwerpen, het weekend daarop Ieper. Nog trotser kan ik 
vertellen dat beide excursies bijzonder geslaagd waren. In Antwerpen konden vooral de kunsthistori-
ci in spe hun hart ophalen met de vele werken van P.P. Rubens, Ieper daarentegen was smullen voor 
historici.  

Een soldaat die in Ieper ingezet werd, 
had gemiddeld nog 3 weken te leven. De 
verliezen rond deze stad waren vreselijk 
groot, vooral door het stompzinnige eer-
gevoel van beide partijen. Rond Ieper 
was een uitstulping in de frontlinie aan-
gebracht, strategisch totaal onlogisch en 
daardoor bijna onverdedigbaar. Hier 
vond ook de eerste gifgasaanval plaats  

Zondagochtend 31 oktober vertrokken 
we voor dag en dauw richting onze zui-
derburen. Na een kleine vier uur rijden 
maakten we de eerste stop. De discussies 
over Blackadder verstomden toen de 
militaire begraafplaats Tyne Cot in zicht 
kwam. 12.000 witte grafzerken in een 
keurig groen gazon deden ons beseffen 
waar we voor kwamen; de herinneringen 
aan de Eerste Wereldoorlog. Tyne Cot is 
de grootste Britse begraafplaats in Euro-
pa. Behalve de witte zerkjes waar regel-
matig een Poppy bij was gelegd door 
familie of bekenden, was er een muur 
met nog een slordige 10.000 namen van 
vermiste jongens, die ooit richting front 
vertrokken, maar nooit meer terug kwa-
men. De meterslange muur met eindelo-
ze reeksen namen deed je duizelen, het 
nare was dat dit slechts de namen waren 
die niet op de Menenpoort in Ieper pas-
ten, waar nog ongeveer 55.000 vermisten 
in staan vermeld.  

Nadat we met onze neus op de feiten 
waren gedrukt gingen we naar het muse-
um Flanders Fields, vernoemd naar de 
eerste woorden van het gedicht van John 
McCrae waar ook het klaproosje als 
symbool voor de Eerste Wereldoorlog 
vandaan komt (“In Flanders Fields the 
poppies blow, between the crosses, row 
on row”). Het museum is gevestigd in de 
Lakenhal. Dit prachtige gotische gebouw 
dat aandoet als een kerk, maar dat abso-
luut niet is, was tijdens de oorlog totaal 
aan puin geschoten. Na 1918 is het als 
een feniks uit de as herrezen. Behalve 
dat Ieper erg trots is op haar mooie mu-
seum, is het museum ook onderwerp van 
discussie tussen museologen. Het is na-
melijk meer een ervarium dan een kijk-
museum. Volgens sommigen het toon-
beeld van wat een moderne museum 

moet zijn, volgens anderen vreselijk. 
Terwijl je leest over de verschrikkingen 
van de oorlog zorgen geluidseffecten 
voor het gevoel dat je er werkelijk inzit. 
Regelmatig komen er in Dolby-surround 
zingende, marcherende soldaten langs en 
valt er zo nu en dan een bom waardoor 
iedereen verschrikt opkijkt.  

Na het museum bracht onze trouwe 
bus de groep naar Hill 62. Het enorme 
contrast met Flanders Fields was eigen-
lijk lachwekkend. Direct na de oorlog 
heeft een (niet zo) slimme zakenman de 
loopgraven bijgehouden en er een café 
gebouwd. Het café is volgestouwd met 
de meest walgelijke dingen, zoals een 
opgezette rat op een statief bestaande uit 

een vergulde granaat en kitscherige sol-
daatjes. Voor het gemak werd ook prin-
ses Diana herdacht, wiens beeltenis te 
vinden was op een wandschoteltje tussen 
de soldaatjes. Na entree te hebben be-
taald liep je het museum in, of de bijkeu-
ken, zo je het noemen wilt. Hier kon je 
kijken door een stereoscoop naar oude 
foto’s waarop paarden in bomen klim-
men en soldaten hun ledematen zoeken 
in de blubber. Achter het café bevonden 

zich de loopgraven. Ook de modder was 
erg realistisch waardoor deze eigenlijk 
onbegaanbaar waren.  

Na deze ervaring gingen we naar ons 
hotelletje waar we opgevangen werden 
door alleraardigste Belgen. Ik bedacht 
me dat de site van de B&B ons een ‘feel 
at home’ feeling had beloofd, wat zo-
waar echt zo was. Iedereen verspreidde 
zich nadien over de stad om een vergelij-
kend warenonderzoek te doen. Om acht 
uur verzamelden we bij de Menenpoort. 
Hier stonden al drommen mensen te 
wachten op wat komen ging. Klokslag 
acht deed een oude soldaat plechtig een 
vlag omhoog en weerkaatsten de tonen 
van een trompet door de hoge poort. Ik 
denk dat bijna iedereen wel een brok in 
zijn keel kreeg en net als ik terugdacht 
aan alle foto’s die we die dag gezien 
hadden van jongens van onze leeftijd die 
als kanonnenvuur gediend hadden voor 
vaak onbegrijpelijke strategische doel-
einden.  

Maandagochtend sprong iedereen fit 
uit bed voor een gerieflijk ontbijt. Na 
enige vertraging gingen we weer in de 
bus; onze tour was begonnen. De eerste 
stop was het Canadese monument voor 
de slachtoffers van de eerste gifgasaan-
val, in de tweede slag bij Ieper. Voor het 
gemak wordt vergeten dat het de Alge-
rijnse regimenten waren die als eerste 
het gas opvingen, op de vlucht sloegen, 
of niet, en hun plaats aan het front ver-
volgens opgevuld werd door Canadezen. 
De tweede stop was begraafplaats Lan-
gemark, waar 20.000 Duitse studenten 
begraven zijn, die zich dapper als vrij-
williger hadden gemeld of die de Kriegs-
abitur in ruil voor inschrijving bij het 
leger erg aantrekkelijk vonden.  

Na deze indrukwekkende begraaf-
plaats, waar de sfeer nog eens versterkt 
werd door de mooie roodbruine blaadjes 
die omlaag dwarrelden, gingen we naar 
Vladslo. Ook dit is een Duitse begraaf-
plaats, maar we gingen vooral voor het 
beroemde beeld van Kathe Kollwitz van 
de Treurende Ouders.  
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Een autobiografisch beeld, want zijzelf 
verloor haar zoon in de oorlog; ook hij 
ligt op Vladslo. 

Vervolgens reden we naar Diksmuide 
voor de IJzerbedevaart richting IJzerto-
ren. De toren, vooral symbool van het 
extreemrechtse Vlaams Blok, heeft een 
vreselijke, militaristische uitstraling. Het 
was ook niet verwonderlijk dat er alleen 
met een Belgisch middel betaald kon 
worden. In de toren is een museum van 
22 verdiepingen. Van boven naar bene-
den is het chronologisch ingedeeld en na 
drie verdiepingen ben je geroerd van 
emotie omdat de Vlamingen zo vreselijk 
te kort gekomen zijn in het verleden en 
zeker een zelfstandige natie verdienen. 
Zo staat er uitgebreid dat de Vlamingen 
aan het front wel eens ‘dommeriken’ ge-
noemd werden en, totaal onterecht, slecht 
behandeld werden in Franse gevangenis-
sen. 

Na de nodige Vlaamse frieten in het 
historische centrum van Diksmuide, de-

den we de Dodengang aan. Dit is een 
realistisch nagebouwde loopgraaf, welis-
waar van beton, waar de geallieerden zich 
maandenlang ophielden aan de ene kant 
van de IJzer, terwijl de Duitsers op steen-
worp afstand aan de andere kant zaten. 
Niet voor niets heet het de Dodengang. 
Deze linie markeerde het einde van het 
gedeelte dat onderwater was gezet door 
de Belgen aan het begin van de oorlog, 
door de sluizen in Nieuwpoort open te 
draaien tijdens hoogtij. Onze tocht ver-
volgde zich dan ook richting deze sluis, 
waar het zonnetje ons nog een mooie 
laatste indruk gaf van België en het mo-
nument voor Koning Albert I fraai be-
lichtte.  

Het moment van gaan was nu geko-
men en vol met indrukken gingen we 
weer richting Amsterdam. Ik hoop dat 
iedereen net zo genoten heeft als ik! De 
volgende excursie brengt ons naar Aken 
( 3 december )… dus schrijf je in!  

NIEUW BESTUUR KLEIO GEKOZEN 
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AMSTERDAM - Afgelopen 19 oktober werd de jaarlijkse algemene le-
denvergadering van Kleio gehouden. Als altijd een goede gelegen-
heid om waardering te uiten voor het oude bestuur en op feestelijk 
ondemocratische wijze het nieuwe bestuur te bevestigen.  

Niet geheel onverwachts werden bij de 
algemene ledenvergadering de kroonprin-
sen van het oude bestuur tot nieuw be-
stuur gekozen. Dit betekent dat Niels 
Weitkamp volgend jaar voorzitter van 
Kleio is, terwijl Alice Taatgen en Inger 
Schaap de functie van respectievelijk 
secretaris en penningmeester zullen ver-
vullen. Een putsch onder leiding van Paul 
Hagens (‘Ik ben de schaamte voorbij’), 
haalde het helaas niet, hoewel Paul later 
wel tot “het geweten van Kleio” werd 
benoemd. De twaalf leden die bij de ver-
gadering aanwezig waren keken goed-
keurend toe hoe op schijnbaar democrati-
sche wijze de stemmen werden geteld. De 
wenkbrauwen werden echter gefronst 
toen bleek dat er flink meer stembiljetten 
waren dan aanwezigen. Haastig werd 
verteld dat dit stemmen bij volmacht wa-
ren, hoewel de volmacht in kwestie niet 
aanwezig bleek. 

Niels reageert op de Kleio-website 
juichend: ‘Sommige zaken komen onver-

wacht in het leven. Zo ook de vraag, af-
gelopen augustus, of ik er voor voelde 
om dit studiejaar voorzitter van Kleio te 
worden. Met z’n drieën hebben we grote 
plannen, met als belangrijkste uitgangs-
punt om van Kleio een vereniging te ma-
ken die leeft onder studenten én docen-
ten.’ Ook geeft hij op de site van Kleio 
een schop na aan het oude bestuur: 
‘Grootste daad tot nu toe is dat we de 
Kleio-borrel weer vlot hebben getrokken 
door deze elke week te houden in Café 
van Zuylen.’ Alice schrijft op dezelfde 
website: ‘voor op- en aanmerkingen ben 
ik uiteraard altijd bereikbaar!’ Een email-
adres of telefoonnummer blijft echter uit. 
Eindeloos spreekt desondanks haar ver-
trouwen uit in dit bestuur, vooral gezien 
de goede indruk die ze heeft gemaakt op 
de excursies tot nu toe. Ook de barrage 
aan aankomende activiteiten en, het moet 
gezegd, het verhuizen van de borrel ge-
ven vertrouwen in een effectief en en-
thousiast bestuur. 



DE FAVORIETEN VAN HÉLÈNE  
Schilderijen van een meesterverzamelaarster 

 
DOOR NIELS WEITKAMP - In het Rijksmuseum Kröller-Müller staat de komende tijd Hélène Kröller-
Müller, de oprichtster van het museum, centraal. Uit de enorme collectie kunst die zij gedurende haar 
leven verzamelde zijn die objecten gekozen waarmee zij zich het liefst omringde, om vervolgens ten-
toongesteld te worden op de manier zoals Hélène dat ook had gedaan. In de tentoonstelling ‘De favo-
rieten van Hélène’ wordt voor de bezoeker een beeld geschetst van een privé-verzamelaar die een 
voorliefde koesterde voor Van Gogh, duidelijke, haast dwingende, ideeën had over hoe kunst getoond 
zou moeten worden en aan welke voorwaarden kunst moest voldoen. Uiteindelijk moest zij haar col-
lectie aan de staat schenken uit geldgebrek.  

De Duits-Nederlandse Hélène Kröller-
Müller kan beschouwd worden als één 
van de belangrijkste verzamelaars van 
moderne kunst in Nederland. Als vrouw 
van een puissant rijke Rotterdamse 
cargadoor verzamelde zij voor de 
Tweede Wereldoorlog in ongeveer dertig 
jaar een indrukwekkende hoeveelheid 
kunst. Haar collectie omvatte ruim 
11500 objecten: bijna 800 schilderijen, 
ongeveer 5000 werken op papier, 275 
grote en kleine beelden en niet westerse 
objecten en 500 stuks kunstnijverheid. 

Door kunstpedagoog H.P. Bremmer 
aangespoord kocht Hélène vele werken 
tegelijkertijd op veilingen, bij 
kunsthandelaars en in ateliers. Ze was 
niet geïnteresseerd in stijlperioden en 
kunstgeschiedenis. In haar optiek waren 
er namelijk slechts twee mogelijke 
opvattingen: een realistische (kunst 
waarbij de waarneming centraal staat) en 
een idealistische (kunst waarbij de 
persoonlijke interpretatie van de 
werkelijkheid door de kunstenaar een rol 
speelt). Kunst waarin de relatie met de 
werkelijkheid totaal was vervaagd, was 
voor haar niet meer interessant. Wanneer 
Mondriaan te veel gaat abstraheren 
koopt Hélène geen werk meer van hem 
en als Bart van der Leck, onder invloed 
van Mondriaan, ook steeds abstracter 
gaat werken krijgt hij officieel een 
‘waa r sch uwin g ’ :  “He t  t o t aa l 
geabstraheerde object boeit niet meer, 
omdat de fantasie zich er niet aan vast 
kan houden. Mijn gevoel is dat U in Uw 
tegenwoordige omgeving teveel 
redeneert en daardoor Uw eerste emotie 
doodt”. 

De werken die Hélène kocht werden 
in eerste instantie getoond in het woon-
huis van het echtpaar Kröller, Huize ten 
Vijver in Den Haag. Hier fungeerden de 
werken als decoratie van de vertrekken 
en konden zij alleen door intimi aan-

schouwd worden. Echter de verzamelin-
gen groeiden en na een bezoek aan Flo-
rence in 1910, waar Hélène samen met 
haar dochter de collecties en paleizen 
van de Medici aanschouwde, besloot zij 
om haar collectie op een andere locatie 
onder te brengen en voor het publiek 
open te stellen. De collectie werd onder-
gebracht in het bedrijfspand van Wm H. 
Müller & Co aan de Lange Voorhout in 
Den Haag. 

In 1909 worden door het echtpaar 450 
hectare grond en een vervallen boerderij 
aangekocht op de Veluwe. In de volgen-
de zeven jaar wordt dit perceel uitge-
breid met nog eens 7000 hectare land en 
met deze aankoop verplaatst het ge-
zichtspunt van het echtpaar zich van Den 
Haag naar de Veluwe. Tussen 1914 en 
1920 wordt er door Berlage het landhuis 
St. Hubertus gebouwd en Hélène besluit 
om ook haar kunstcollectie naar de Velu-
we te verplaatsen omdat daar de, door 
haar zo gewaardeerde, confrontatie tus-
sen natuur en kunst nog sterker en onont-
koombaar zou zijn. 

De Belgische architect Henry van de 
Velde ontwierp een groots museumge-
bouw; echter toen de bouw nog maar net 
begonnen was, moest zij in 1922 stopge-
zet worden vanwege financiële proble-
men. Hélène bleef hopen op betere tij-
den, maar wanneer deze niet aanbreken 
en de collectie in gevaar dreigde te ko-
men, besloot zij om deze te schenken 
aan de Nederlandse staat, op voorwaarde 
dat er binnen vijf jaar een museumge-
bouw gerealiseerd zou worden. Henry 
van de Velde ontwierp een 
‘overgangsmuseum’ dat in 1938 werd 
opgeleverd. Hélène werd de eerste direc-
teur. Dit museumgebouw is ook nu nog 
deel van het huidige Rijksmuseum Kröl-
ler-Müller. 

De tentoonstelling ‘De favorieten van 
Hélène’ geeft een fraai en duidelijk 

beeld van het verzamelbeleid en de 
smaak van deze vrouw, evenals het ont-
staan van haar museum. Bij binnenkomst 
wordt de bezoeker geconfronteerd met 
een parmantig portret van Hélène en 
krijgt de bezoeker het volgende te lezen: 
‘De wordingsgeschiedenis van dezer 
verzameling houdt nauw verband met de 
geschiedenis van mijzelf en is dus van 
intiemen aard’. 

Vervolgens loopt men door vier kleine 
museumzalen die ieder gewijd zijn aan 
één schilderstroming; van het realisme, 
via het impressionisme en pointillisme 
naar de meer kubistische en abstracte 
schilderijen. De bezoeker aanschouwt de 
ontwikkeling van de moderne kunst van-
af het midden van de 19e eeuw. Schilde-
rijen van Nederlandse kunstenaars als 
Breitner, Mesdag en Hélène’s persoonlij-
ke favoriet Van Gogh, hangen zonder 
moeite naast werk van tijdgenoten als 
Renoir, Corrot, Sisley, Seurat en Picasso.  
Deze vier zalen worden omsloten door 
een wandelgang langs verschillende vi-
trines met kunstobjecten, boeken, ge-
bruiksvoorwerpen en foto’s van interi-
eurs van het echtpaar Kröller, waarin 
verschillende stijlen moeiteloos werden 
gecombineerd.  

In deze tentoonstelling wordt Hélène 
Kröller-Müller gepresenteerd als een 
verzamelaarster pur sang, iemand die 
een voortrekkersrol vervulde in het her-
kennen en waarderen van moderne kun-
stenaars, maar ook als iemand die niet 
alles mooi vond en zeker niet te beschei-
den was om een dergelijke mening te 
uiten. Door middel van de schilderijen, 
foto’s, objects d’art en teksten leert men 
haar voorkeuren kennen: de favorieten 
van een meesterverzamelaarster. 
 
‘De favorieten van Hélène’ is nog te zien 
t/m 1 september 2005 in Rijksmuseum 
Kröller-Müller, Hoge Veluwe Otterlo.  



DE WILLEM VAN ORANJE VAN AMERIKA 
 

DOOR PAULINE  ONDERWATER - Op 2 november werd na een spannen-
de verkiezingsstrijd, George Bush herkozen tot president van de 
Verenigde Staten. 42 presidenten gingen hem voor, verdeeld over 
54 verkiezingen. 215 jaar geleden werd George Washington geko-
zen tot de allereerste president van een land dat kort daarvoor 
nog maar een samenraapsel van koloniën was.  

Als de Willem van Oranje van Amerika 
wordt ook George Washington vaak 
gezien als de vader des vaderlands. Met 
zijn 1 meter 90 dwong hij met zijn leng-
te al ontzag af. Als strijder voor de on-
afhankelijkheid was hij de meest voor 
de hand liggende keuze als eerste presi-
dent van de jonge republiek. Hij is de 
enige president in de geschiedenis die 
unaniem werd gekozen.  

Washington werd in 1732 geboren in 
Virginia, een kolonie van Engeland. Hij 
stamde nog af van Engelse kolonisten 
en zou ook een opleiding krijgen in En-
geland. Echter, toen zijn vader in 1743 
stierf, was de kans daarop verkeken. 
Zijn scholing ging niet veel verder dan 
de basisschool. Na de dood van zijn 
broer Lawrence, besloot Washington 
een militaire carrière te beginnen. 

Die carrière begon niet succesvol. Al 
jaren waren er spanningen tussen Frank-
rijk en Engeland, die beiden bang waren 
dat de ander meer macht zou krijgen in 
de nieuwe wereld. In 1754 was de Ohio 
Valley onderwerp van het dispuut. De 
Fransen bouwden daar forten om hande-
laren weg te drijven. Washington moest 
met zijn regiment de Fransen dwingen 
om weg te gaan. Het was echter Wa-
shington die zich, na een aanvankelijke 
overwinning, toch moest terugtrekken. 
Hierna legde hij zijn post bij het leger 
neer. 

Toch wist hij zich nog te bewijzen in 
het leger. Hij sloot zich als vrijwilliger 
aan bij het regiment van generaal Brad-
dock. Hoewel ook deze een enorme 
nederlaag leed, was Washington de held 
van het uur omdat hij ervoor zorgde dat 
de overlevenden van de slag zich veilig 
konden terugtrekken. Zo werd hij op 
23-jarige leeftijd opperbevelhebber van 
het Virginia-regiment. 

Nadat in 1758 de Fransen hun strijd 
om de Ohio Valley opgaven, besloot 
Washington te stoppen bij het leger. Hij 
trok zich terug op zijn landgoed om 
tabaksverbouwer te worden en trouwde. 
Hij genoot enorm respect en zijn advies 

werd altijd zeer gewaardeerd. Toen de 
Onafhankelijkheidsoorlog uitbrak in 
1775, zagen vele leden van het Conti-
nentale Congres hem als de aangewezen 
persoon om het Amerikaanse revolutio-
naire leger te leiden. Washington was er 
al een tijd van overtuigd dat het tijd was 
voor de Amerikanen om niet langer 
onder Engelse heerschappij te leven en 
wilde zich wel inzetten voor deze strijd.  
Hoewel de Amerikaanse troepen slecht 
georganiseerd en ongetraind waren wis-
ten zij toch te winnen van de Britten en 
werd de Verenigde Staten van Amerika 
een feit. Al snel besloot men dat de 
nieuwe republiek van toen nog dertien 
staten, één leider moest hebben in de 
vorm van een president. Dit ging echter 
niet zonder slag of stoot, want velen 
waren bang dat de president een soort 
koning zou worden met absolute macht. 
Alle hoofden draaiden meteen richting 
Washington als kandidaat voor het pre-
sidentschap. Hij was de held van de 
Onafhankelijkheidsoorlog en stond be-
kend om zijn eerlijkheid. Washington 
echter wilde niets liever dan zich terug-
trekken op zijn landgoed en een rustig 
leventje leiden. 

Reden voor hem om het president-
schap toch in overweging te nemen, was 
dat hij er van overtuigd was dat de sta-
ten ieder moment uit elkaar konden 
vallen. Er was tegenstand tegen de cen-
trale regering en in 1786 ontstond er een 
kleine crisis toen een groep boeren on-
der leiding van Daniel Shays met ge-
weld rechtbanken buiten werking wil-
den stellen. Zij wilden voorkomen dat 
zaken voorkwamen omtrent de verkoop 
van landgoederen vanwege verschuldig-
de leningen en belastingen. Voor Wa-
shington was dit een teken dat de repu-
bliek gevaar liep en hij zette zijn plan-
nen voor een rustig leventje opzij om 
als president de nieuwe natie veilig te 
stellen.  

In tegenstelling tot tegenwoordig, 
hoefde de presidentskandidaat geen 
verkiezingsprogramma te hebben en 

Vijf avonden op rij ben ik alleen thuis ge-
bleven. Vijf avonden lang leefde ik in een 
schemerwereld van opgewarmde kliekjes 
waarin alles draait om één ding: de voor-
avond. Doordat ik mijn tv maandenlang 
schromelijk verwaarloosd had, was de hui-
dige vooravond mij vrijwel onbekend. 
Charmed, Friends en Sex and the city ble-
ken de hoofdbestanddelen. Zoals bekend 
raakt een man door langdurige blootstelling 
aan het geestesleven van vrouwen gegaran-
deerd in een diepe depressie. Nu zijn de 
zusters Charmed, de vrouwelijke helft van 
de Friends en de City-sletten slechts fictie-
ve personages, maar hun bijna realistische 
oppervlakkigheid bezorgde me schurende 
hoofdpijnen. Helaas biedt mijn huis, op 
enkele obscure publicaties over het reëel 
bestaande socialisme na, weinig afleiding. 
Ik zocht daarom beschutting op het toilet en 
contempleerde in de veilige beslotenheid 
van vier witbetegelde muren over de om-
loopsnelheid van onze wc-matjes. Ik reali-
seerde me dat het geknoopte, gele exem-
plaar dat ik tussen mijn knieën door zag, al 
de vierde mat van dit jaar was. Nu ik er 
toch over nadacht, we zijn in ons huis ook 
al weer aan de vierde serie mokken toe, aan 
de derde douchekop, de glimmende lichtar-
matuur boven de eettafel is ook nummer 
drie en in de tuin staat een indrukwekkende 
verzameling fietswrakken weg te roesten. 
Mijn huis is een wegwerphuis. De schande!  

Op zoek naar de oorzaak stuitte ik op de 
kamer tegenover de mijne. Deze is sinds 
mijn intrek in het pand meerdere keren van 
nieuwe kleurtjes voorzien, heeft een scala 
aan meubels zien komen en gaan, waaron-
der een valse barpiano en een naar mense-
lijke urine stinkend bankstel en spuugt om 
de zoveel tijd een nieuw kerel uit. Bewo-
ner? Van het vrouwelijke geslacht. Nu wil 
ik wat betreft de douchekoppen geen insi-
nuerende opmerkingen maken, maar voor 
het overige lijkt het me duidelijk wie er 
verantwoordelijk is voor de wegwerpcul-
tuur in huize Hoofdweg tweehonderdnog-
wat.  

Op mijn tv ruilde Carry haar nieuwe ke-
rel in voor een oude, verhuisde Samantha 
alweer en werden innovatief maandverband 
en wegwerpluiers aangeprijsd. Ik kreeg 
ineens sterk het gevoel dat iemand me een 
rib en een verdomd goede verklaring schul-
dig was.  

Oh, wat verlang ik naar de eenvoud van 
rotte mispels eten en de hele dag krabbend 
in een boom hangen. Heer, we hebben spijt, 
neem haar alsjeblieft terug… 

DE WERELD VAN ERRIK 



hoefde hij niet te strijden tegen een te-
genstander. Er waren nog geen politieke 
partijen en Washington werd unaniem 
gekozen door het kiescollege. In de kran-
ten werd gesproken van ‘onze aanbeden 
leider en bestuurder’. Op 30 april 1789 
werd hij ingezworen op de gloednieuwe 
functie.  

Washington zelf voelde zich onge-
makkelijk in zijn nieuwe positie, waarin 
hij heel wat waar had te maken. Om het 
publiek te laten weten dat hij geen des-
poot zou worden, stelde hij zich beschei-
den op. Hij stelde weinig wetten voor en 
gebruikte zijn vetorecht slechts twee 
maal tijdens zijn acht jaar durende rege-
ringsperiode. Hij liet zich in het open-
baar alleen uit over buitenlandse relaties 
en militaire zaken. Er was nog geen li-
miet gesteld aan het aantal ambtstermij-
nen dat een president mocht zitten, dus 
Washington’s grootste angst was dat hij 
zou sterven terwijl hij president was. Hij 
was namelijk bang dat dit een traditie 
zou starten dat presidenten tot aan hun 
dood zouden regeren.  

Na zijn eerste ambtstermijn was Wa-
shington dus ook vastbesloten zijn presi-
dentsschap neer te leggen. Velen riepen 
hem op te blijven, omdat zijn regering 
geen coherente groep was. Er waren 
grote meningsverschillen tussen zijn 

minister van Buitenlandse Zaken, Tho-
mas Jefferson en zijn minister van Fi-
nanciën, Alexander Hamilton. Groot 
twistpunt was bijvoorbeeld het wel of 

niet starten van een Nationale Bank. Als 
Washington zou vertrekken zou de hele 
regering misschien uit elkaar vallen. Hij 
liet zich overhalen en werd wederom 
unaniem verkozen. 

1794 was een belangrijk jaar voor 
Washington en voor de regering. Een 

belasting op whisky leidde tot een op-
stand, de ‘Whisky-rebellie’. Belastingin-
ners werden aangevallen en huizen in 
brand gestoken. Washington geloofde in 
een sterke federale regering, dus mar-
cheerde er heen met een regiment en 
stopte de opstand. Hiermee werd in één 
klap duidelijk dat er wel degelijk moest 
worden geluisterd naar de federale rege-
ring. Tegen een wet mocht niet zomaar 
in opstand gekomen worden. 

Toen ook zijn tweede termijn ten ein-
de kwam, weigerde Washington perti-
nent een derde ambtstermijn. Zo zette hij 
toch nog een beetje een traditie op dat 
gebied, want na hem was er maar één 
president die meer dan twee ambtster-
mijnen regeerde, namelijk Franklin 
Roosevelt. In 1951 werden de twee 
ambtstermijnen zelfs als limiet gesteld.  

Hoewel misschien geen geniaal heer-
ser, was Washington een zeer geliefd 
president. In 1799 stierf hij op zijn land-
goed Mount Vernon. Hij staat haast sym-
bool voor het onafhankelijk worden van 
de Verenigde Staten. Zijn persoonlijke 
geschiedenis wordt niet los gezien van 
de geschiedenis van zijn land. In 1790 
werd besloten de stad Washington tot 
hoofdstad van Amerika te maken en de 
woonplaats van de president, dus ook de 
komende vier jaar de woonplaats van 

Geschiedenis volgens historici 
 

KENNEDY’S KIJK OP NEDERLAND 
 
DOOR DANIEL KNEGT EN ONNO LA RIVIÈRE - Al voordat hij, ruim een jaar geleden, naar Nederland verhuis-
de, was James Kennedy onder Nederlandse vakgenoten een bekende. Die bekendheid dankte hij voor-
namelijk aan zijn boeken over de jaren ’60 in Nederland en de Nederlandse euthanasiepraktijk. Het 
afgelopen jaar groeide hij uit tot een publiek persoon, die naar zijn mening werd gevraagd over uit-
eenlopende onderwerpen, zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het hoofddoekjesdebat. De 
VU-historicus laat vanuit zijn kamer op de twaalfde verdieping van een prachtige Buitenveldertse to-
renflat zijn licht schijnen over geschiedenis. 
‘De naam Kennedy roept nog steeds 
vragen op. Ik ben die meestal voor door 
te zeggen dat ik niet verwant ben aan 
JFK. Ook niet aan de beroemde reverend 
James Kennedy, trouwens (deze schreef 
tientallen spirituele boeken en beschikt 
over eigen kerk en tv-zender, DK). Wel 
schijn ik tien andere Amerikaanse presi-
denten in de familie te hebben en ben ik 
een achterneef van Thomas Jefferson.’ 

‘Mijn interesse voor Nederland komt 
niet uit de lucht vallen. Mijn moeder is 
geboren in Rotterdam. Ze trouwde met 
een Amerikaan en toen hij een baan 

kreeg in Orange City, Iowa, zijn ze daar 
gaan wonen. Orange City is een door 
Nederlanders gesticht dorpje en de Ne-
derlandse cultuur was er duidelijk aan-
wezig. Soms als folklore, bij het jaarlijk-
se tulpen- en klederdrachtfeest, maar ook 
serieuzer. Het viel Amerikaanse kennis-
sen altijd op hoe ordentelijk de tuintjes 
waren, en hoe sterk de sociale controle. 
De gereformeerde kerk zat vol. Het leek 
een beetje op Nederland in de jaren ’50.’ 
‘In de zomer ging ik vaak met mijn ou-
ders naar Rotterdam, dus de band met 
Nederland werd wel in stand gehouden. 

Toch koos ik aanvankelijk voor de studie 
Duitse geschiedenis. Nederland is pas in 
beeld gekomen toen mijn promotor me 
overtuigde. Hij zei: “Nederland is altijd 
onderbelicht in de internationale ge-
schiedwetenschap, en jij bent de uitgele-
zen persoon om daar wat aan te doen”.’ 
 
Nieuwkomer 
‘Toen ik vorig jaar naar Nederland ver-
huisde, had ik totaal geen idee dat ik zo 
veel aandacht zou krijgen in de landelij-
ke media.  

Lees verder op de volgende pagina 



Vervolg van de vorige pagina 
 
Ik wist niet wat me overkwam, opeens 
werd mij overal gevraagd om mijn me-
ning te geven over euthanasie, Neder-
land, en verkiezingen in de VS. Achteraf 
gezien is het ook wel begrijpelijk. Er zijn 
gewoon weinig buitenlanders die een 
analyse van contemporain Nederland 
geven. Dat ik ook nog eens een Ameri-
kaan ben en Nederlands spreek, heeft 
misschien ook wel geholpen.’  

‘Er zijn natuurlijk wel meer buiten-
landse historici met Nederland als onder-
zoeksgebied. Toch zie ik mezelf niet 
in de traditie van Schama en Israel. 
Ten eerste omdat ik nog niet in hun 
schaduw zou kunnen staan. Ten 
tweede omdat ik een heel andere 
aanpak heb: ik ben sneller geneigd 
kleinere periodes over meerdere 
landen te benaderen, dan een omvat-
tend standaardwerk te schrijven.’ 

‘Ik heb me lang afgevraagd of het 
een voordeel is om als relatieve bui-
tenstaander een boek over Neder-
land te schrijven. Bij mijn eerste 
boek, over de jaren ’60 in Neder-
land, merkte ik dat ik als buitenlan-
der kwetsbaar ben voor hiaten in 
mijn kennis. Door dit te erkennen en 
veel vragen te stellen aan Neder-
landse vakbroeders is deze  kloof 
wel te overbruggen, maar het blijft 
lastig. Het grote voordeel is, denk 
ik, dat ik veel dingen zie die Nederland-
se historici vanuit hun culturele achter-
grond als vanzelfsprekend over het 
hoofd zien.’ 
 
Typisch Nederland 
‘Mijn in 2001 verschenen boek over de 
euthanasiepraktijk in Nederland is aan-
vankelijk wat argwanend ontvangen. 
Mensen namen bij voorbaat aan dat ik 
als buitenlander en Amerikaan een afwij-
zend en conservatief standpunt zou inne-
men. Dat heeft me gestoord. Euthanasie 
is onderdeel van een sterk progressief 
self-image dat Nederlanders van zichzelf 
hebben. Mensen ontlenen er een soort 
trots aan: bij ons is het bespreekbaar, een 
taboe wordt doorbroken. In het buiten-
land is dat natuurlijk – terecht en onte-
recht – bekritiseerd.’  

‘De belangrijkste conclusie van mijn 
boek is dat de euthanasiewet eigenlijk 
mosterd na de maaltijd is. Er bestond al 
vóór 1985 een juridische context die is 
uitgestippeld door een stuk of vier be-
leidsmakers. Toch had deze context 

breed maatschappelijk draagvlak. In de 
jaren negentig is er een politiek proces 
op gang gekomen dat uiteindelijk tot de 
euthanasiewet heeft geleid. In dit hele 
verhaal is de wet misschien wel het 
minst belangrijke onderdeel.’ 

‘Misschien heb ik hier iets “typisch 
Nederlands” te pakken. Nederland is een 
goed georganiseerde samenleving; voor 
problemen worden sterk technocratische 
oplossingen gevonden. De oplossing 
heeft vaak de vorm van een compromis 
tussen verschillende overtuigingen. 
Chaos wordt beheersbaar gemaakt, maar 

verdwijnt nooit helemaal. Voor de Nacht 
van de Geschiedenis werd mij gevraagd 
om een beeldfragment uit te kiezen 
waaruit een typisch Nederlandse 
eigenschap moest blijken. Ik heb 
uiteindelijk gekozen voor de beelden van 
het Polygoon-journaal van de voltooiing 
van de Afsluitdijk. Ik hoop dat deze visie 
daarmee duidelijk naar voren komt.’ 

‘Ik heb in mijn boek over de jaren ’60 
de nadruk sterk gelegd op de eensge-
zindheid in de Nederlandse maatschap-
pij. Zelfs in dit roerige decennium gin-
gen beleidsbepalers gemakkelijk mee 
met de protest- en vernieuwingsbewe-
ging, en hadden ze het idee dat ze “nou 
eenmaal met hun tijd mee moesten”. 
Toch is Nederland natuurlijk geen een-
drachtige kaasstolp. De factiestrijd blijft 
altijd aanwezig en de compromishouding 
vloeit daar weer uit voort. Maar als bui-
tenlander uit een door en door gepolari-
seerde samenleving zeg ik: kijk eens 
naar de gemeenschappelijkheid.’ 

‘Wat ook bijzonder is voor Nederland 
tot in de jaren negentig, is het relatief 

zeer grote vertrouwen van de burger in 
de overheid, ook als het om ethische 
zaken gaat. Veel andere landen kennen 
een fundamenteel wantrouwen van de 
burger jegens alles wat met overheid of 
staat te maken heeft, maar in Nederland 
is het eerder andersom. Dit fundamentele 
vertouwen is in de zestiger jaren niet 
doorbroken. De elites handhaafden op 
een lager pitje hun macht. Pas in de jaren 
negentig zie je het wantrouwen 
langzaam groeien.’ 
 
Geschiedenis in Nederland en de VS 

‘Wetenschap en morele opvattingen 
zijn altijd met elkaar verbonden. 
Daarom geef ik ook direct toe dat 
mijn persoonlijke overtuigingen een 
rol hebben gespeeld in mijn boeken. 
Mijn moreel oordeel is echter niet 
zo uitgesproken als mensen vaak 
aannemen. Ook is het een beetje 
aangetast door het onderzoek dat ik 
heb verricht, dus het vormt op geen 
enkele manier een belemmering 
voor mijn wetenschappelijk werk.’ 
‘Ik bespeur belangrijke verschillen 
tussen de Amerikaanse en de Neder-
landse tradities van geschiedschrij-
ving. In de VS worden veel werken 
geschreven vanuit een thetische 
houding: eerst komt de stelling, en 
de rest van het boek dient als onder-
bouwing daarvan. Nederlandse his-
torische werken vertonen een heel 

andere trend. Hier gaat het veel meer om 
beschrijven; mensen zijn bang voor com-
plexe en hoogdravende theorieën. Ook al 
te duidelijke stellingname is voor een 
Nederlandse historicus taboe. Dat zou 
eerlijk gezegd wel iets meer mogen, het 
komt het historisch debat niet ten goede 
als je eindeloos je eigen conclusies blijft 
afzwakken.’ 

‘In de Amerikaanse maatschappij 
speelt geschiedenis een grote rol. Er is 
vaak nog echt sprake van een Groot Ver-
haal, met founding fathers en al, terwijl 
Nederland zijn grote verhalen al in de 
jaren ’60 is kwijtgeraakt. Er wordt nu 
een aantal interessante initiatieven geno-
men om het Grote Verhaal nieuw leven 
in te blazen. Kijk bijvoorbeeld maar eens 
naar de verkiezing van de Grootste Ne-
derlander. Maar ik denk dat we een ver-
kiezing, waar Pim Fortuyn dreigt te wor-
den uitgeroepen tot vader des vader-
lands, met het grootst mogelijke wan-
trouwen tegemoet moeten treden.’ 



Gevonden in het PC Hoofthuis: 
 
 

Ontwaakt 
 
 
 
 
Het is nu tijd om onszelf en elkaar eens werkelijk goed te leren kennen. Voelt u de noodzaak niet om nu 
op te staan en wat te doen aan het onrecht, dat een groot gedeelte van onze bevolking wordt aangedaan? 
Bewust sla ik deze toon aan, want het is tijd, dat wij eens op een andere, positievere manier naar elkaar – 
maar vooral: naar onze islamitische medeburgers gaan kijken. Want is het niet bewonderenswaardig, maar 
toch eigenlijk van de zotte, dat er een ‘stille fietstocht’ is gehouden door de islamitische Nederlanders? 
Nogmaals: het bevestigt alleen maar hun positieve houding, doch: zij hoeven dit niet te doen! Waarom 
zouden zij zich meer aangesproken moeten voelen dan de rest van Nederland? En wat moet de jeugd, die 
al volledig is gewend aan de zogenaamde ‘multiculturele samenleving’ en er de rijkdommen van ervarend, 
de vruchten ervan plukkend (vraag het ze zelf!!), niet denken van de zich voortzettende polarisatie? Zíj 
tonen toch aan, dat het samen kan? Verander uw instelling dan voor hun! 

Echt: ik vraag mij af, of de meeste mensen hun verstand er nog wel goed bij hebben, of zij nog wel zelf, 
als individueel persoon denken. Om over dat andere essentiële gedeelte van het menselijk karakter – ge-
voel, intuïtie, geloof – maar niet te spreken. Wat een onbegrip jegens gelovigen spreekt er uit de publieke 
discussie, die momenteel wordt gevoerd. Het wordt tijd, dat er aan deze diepe scheiding van geest wordt 
gewerkt. Dit moet allereerst gebeuren door elkaars ‘geest’ weer te leren kennen. Laat de christen weer 
werkelijk in dialoog komen met de ongelovige, laat de moslim zijn of haar belevingswereld delen met de 
christen; alleen op deze wijze kan er meer nuance komen in de manier waarop wij elkaar bekijken en zo 
zullen wij ook onszelf beter leren kennen. 

Dit is dan ook een oproep aan alle mensen, die dit aanspreekt, om samen te komen, zodat er iets kan 
worden gedaan aan de onnodige en pijnlijke situatie, die momenteel bestaat. Met verschillende mensen, 
met verschillende levensovertuigingen, zouden we samen een tijdschrift of forum op kunnen zetten, dat de 
mensen informeert over wat werkelijk speelt in de de rijke, veelzijdige Nederlandse samenleving. De tijd 
vraagt om nu een tegenwicht te geven aan allerlei extreme, naïeve en hoogst onwetende denkbeelden, die 
vele mensen meester worden. Dit alles speelt al langer, maar op de één of andere manier noodzaakt de tijd 
ons nu om er wat aan te doen.  

In de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen er onder druk van de toen heersende economische, cultu-
rele, sociale en politieke crisis ook allerlei eenheidsbewegingen op, die opriepen tot saamhorigheid en 
vooral: tot het niet toegeven aan de mensonterende, maar ook toen snel aan populariteit inwinnende rascis-
tische en absolutistische opvattingen. Hebben we dan werkelijk zo weinig geleerd? Pleeg verzet, met de 
geest, samen: het is mogelijk. 
 

 
Mail: ontwaakt@yahoo.com 



Micha! 
Hou jij ervan om lekker positief in het nieuws te komen? Eindeloos biedt die moge-

lijkheid! Advertentieruimte zoals deze is ook voor de geschiedenisstudent met onze-

kere inslag te koop. Wil je jezelf een hart onder de riem steken, je liefde van de da-

ken schreeuwen of een fiets kopen? Dan is Eindeloos jouw podium! Voor een paar 

luttele euro’s heb je de mogelijkheid om jouw wensen kenbaar te maken. 

Dus bij deze: 

Micha is een gezellige jongen die houdt van lange wandelingen maken op een 

herfstige dag, knuffelen voor het haardvuur en hobby's. Ook een goed gesprek gaat 

hij niet uit de weg, maar er moet wel gelachen kunnen worden! Kortom: Micha: 

 

advertenties 

Red de Reuzenpanda! 

Door jarenlange wrede onderdrukking 
en systematische afslachting van de reu-
zenpanda, zijn er nog maar enkele van 
deze prachtige beesten over. Deze ex-
treem grote hamstersoort leeft slechts 
nog in enkele gebieden in Azië, en zijn 
lelijke broertje de rode panda (zie inzet) 
vind men in gevangenschap in enkele 
dierentuinen. Aan de mens is nu de taak 
om de panda te behoeden voor de on-
dergang. Daarom heeft het Foster 
Panda plan ® het mogelijk ge-
maakt om een panda te adopteren. Voor 
slechts 250 Euro per jaar kunt u de trot-
se eigenaar zijn van een rechtervoorpoot 

van een panda, terwijl de onderrug (zeer 
smakelijk!) al voor 150 Euro per jaar 
uw rechtmatig eigendom is. De panda 
stuurt u af en toe een tekening en vertelt 
u zijn belevenissen in een brief. Ook 
een bezoek aan uw panda is mogelijk: 
we zullen u daarbij echter moeten vra-
gen afstand te houden. De diertjes zijn 
namelijk zo agressief dat zij u, zonder 
met de ogen te knipperen, opeten als u 
te dicht in de buurt komt. Met uw geld 
kunnen we deze panda’s een mooie toe-
komst bezorgen; want zoals het spreek-
woord al zegt: beter een hol in je panda, 
dan een panda in je hol. 



GEEN BEZOEK AAN DE VLAAMSE SLAGVELDEN IS COMPLEET 
ZONDER EEN BEZOEK AAN MUSEUM HILL 62 

Onderga de sensatie 
even soldaat te zijn in 
ons uitgebreide loop-
gravenstelsel. De fami-
lie heeft de loopgraven 
zelf vanaf 1918 in stand 
gehouden en streeft 
een zo realistisch mo-
gelijke ervaring na. En 
wie lust er na al dat 
oorlogsgeweld geen 
koele pint? Ons gezelli-
ge, van alle gemakken 
voorziene etablisse-
ment heeft verscheide-
ne bieren op tap en 
biedt ruimte voor over-
denken. 

In een ongedwongen 
setting presenteert 
Museum Hill 62 haar 
bijzondere verzame-
ling. Neem met behulp 
van onze hypermoder-
ne 3D-kijkers een kijk-
je in de gruwelijke 
realiteit van de Grote 
Oorlog. Vergaap u aan 
honderden oorlogs-
memorabilia, waaron-
der een indrukwek-
kende hoeveelheid 
helmen, wapens en 
explosieven. 
 

Rijssen heet U van harte welkom! 

Ooit ontstaan als bisschoppelij-

ke sterkte langs de Regge, ge-

worden tot centrum van de oos-

telijke biblebelt, nodigt Rijssen u 

uit! Omgeven door prachtig na-

tuurschoon en indrukwekkend 

cultuurlandschap is Rijssen dé 

perfecte bestemming voor dat 

onspannende tripje. Vlucht weg 

van de drukte in de Randstad en 

kom bij ons ervaren wat de Here 

met leven bedoeld heeft. 

Rijssen-Holten, reken daar maar op! 

advertenties 
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