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Schrijf voor Eindeloos! 
Eindeloos is altijd op zoek naar nieuwe redacteuren en medewerkers. 
Ook op zoek naar dat opstapje van je journalistieke carrière? Eindeloos 
is die stepping stone naar het hoofdredacteurschap van de Groene Am-
sterdammer waar je op zat te wachten. Niet alleen biedt het schrijven 
voor Eindeloos talloze cv-gerelateerde voordelen, de redactievergade-
ringen zijn ook nog eens vreselijk gezellig en we zijn zonder uitzonde-
ring allemaal woest aantrekkelijk. Mail dus naar  
eindeloos_uva@hotmail.com of spreek Micha aan en vraag wat JIJ 
kunt betekenen voor Eindeloos! Ook losse stukjes en reacties op arti-
kelen kunnen altijd worden opgestuurd. 



Margaretha Geertruida Zelle, roepnaam 
Margreet, werd in 1876 geboren als 
dochter van een niet onbemiddelde han-
delaar in hoeden en petten. Toen zij der-
tien was, ging haar vader echter failliet 
en liet zijn gezin in de steek. Twee jaar 
later overleed haar moeder en ging Mar-
greet bij haar oom wonen. Op haar ne-
gentiende trouwde ze met de twintig jaar 
oudere KNIL-officier Rudolph McLeod, 
nadat ze op zijn huwe-
lijksadvertentie had 
gereageerd. Het paar 
verhuisde naar Neder-
lands-Indië en kreeg 
twee kinderen, Nor-
man John en Jeanne 
Louise. Hun zoontje 
werd echter vergif-
tigd, waarschijnlijk 
als wraak van de ge-
liefde van de kinder-
oppas en Margreet 
raakte depressief.  

Ze kreeg huwe-
lijksproblemen met 
Rudolph die lang-
zaamaan onhoudbaar 
werden en in 1902 
scheidden zij, kort na 
hun terugkeer naar 
Nederland. Margreet kon niet voor haar 
dochter zorgen en moest haar bij Ru-
dolph achterlaten. Ze vertrok naar Parijs 
en in 1905 begon zij onder de naam Mata 
Hari, wat zoveel betekent als Oog van de 
Dag, een carrière als oosterse danseres. 
De kritieken waren lovend. In het Parijse 
blad La Presse stond: “Mata Hari acteert 
niet alleen met haar voeten, armen, ogen, 
mond en felrode nagels. Mata Hari, die 
door geen kleren wordt belemmerd, 
speelt met haar hele lichaam.” Zelfs over 
de grens werd zij bekend, in het NRC 
werd zij ‘mooi, donker, interessant en 
levendig’ genoemd. Mata Hari werd im-
mens populair en maakte tournees door 
Europa.  Overigens was ze nooit hele-

maal naakt: ze schaamde zich voor haar, 
naar haar mening, te kleine borsten en 
verborg die altijd onder twee borstplaten. 
Het scheen dat ze deze zelfs ophield tij-
dens seks met een van haar vele jonge 
minnaars. 

Margreet kreeg steeds meer concur-
rentie van jongere danseressen -  zij was 
al in de dertig - en besloot in toneelstuk-
ken en opera’s op te gaan treden. Toen 

de Eerste Wereld-
oorlog uitbrak, gaf 
Mata Hari juist een 
optreden in Berlijn. 
Ze vluchtte naar 
Nederland omdat ze, 
zo zei ze zelf, bang 
was als Parisienne 
van anti-Duitse ge-
voelens te worden 
beschuldigd. De 
danseres was inmid-
dels 38 en haar carri-
ère was duidelijk op 
zijn retour. Ze trad 
in Nederland nog 
een paar keer op, 
maar had nog maar 
weinig succes. Haar 
roem was aan het 
verbleken. Hoewel 

het niet bewezen is, is onze Mata Hari in 
deze periode waarschijnlijk benaderd 
door de Duitse Inlichtingendienst. Ze 
verveelde zich in Nederland en besloot 
terug te keren naar haar zo geliefde Pa-
rijs, maar vlak voor ze vertrok werd ze 
gerekruteerd als geheim agent H21 voor 
de Duitsers. Wat voor informatie zij in 
die functie precies moest doorspelen is 
onduidelijk. 

In 1916 arriveerde Margreet weer in 
Parijs, waar ze een nieuwe liefde ont-
moette, de Russische officier Vadime de 
Massloff. Het verhaal ging dat ze in con-
tact kwam met leden van de Franse spio-
nagedienst toen zij haar geliefde in een 
militair ziekenhuis wilde bezoeken. An-

HOOFDREDACTIONEEL 
 
Omdat de promotiedag van onze grootse 
faculteit voor de deur staat heeft Einde-
loos dit nummer het thema ‘Lost 
Heroes’ geadopteerd. De faculteitsdag 
is weliswaar pas 20 april, maar met deze 
Eindeloos onder de arm, een heupfles 
diep weggestopt en één kritisch opge-
trokken wenkbrauw, kom je goed besla-
gen ten ijs. Allerlei lost heroes worden 
besproken: van Deep Throat en John 
McCrae tot Pasternak, van Mata Hari tot 
Desmond Tutu. Bovendien zijn Onno en 
Daniël na hun avonturen in ziekbed/
warme bestemmingen terug met een 
interview met – min of meer - Bart-Jan 
Spruyt. Niels heeft het bezoek van Kleio 
aan Doorn becommentarieerd en Inger 
beschrijft haar avonturen in Rome. 
Daarnaast zijn we excuses verschuldigd. 
Bij het vorige nummer is er door een 
interne communicatiefout een deel van 
het werk van de eindredactie teniet ge-
daan. Niet alleen zorgde dit voor enkele 
storende fouten in het blad, ook is ons 
nieuwe redactielid Claire Moses ten 
onrechte weggelaten uit het colofon. 
Hiervoor onze verontschuldigingen aan 
Claire en u als lezer. Naast al het voor-
gaande verwacht een lezer van het kali-
ber-Eindeloos natuurlijk enkele reflecte-
rende opmerkingen over het leven, maar 
nadat ik zowel mijn fiets als mijn vrolij-
ke humeur op heb moeten offeren aan 
de sneeuw resten mij niet veel meer 
wijsheden dan: na regen komt zonne-
schijn en van het concert des leven heeft 
niemand het program. Vrolijk Pasen. 

ONZE FRIESE FEMME FATALE 
DOOR PAULINE ONDERWATER - Iemand die niet mag ontbreken bij het 
thema ‘Lost Heroes’ is Mata Hari, onze eigen Friese femme fatale. 
Een belangrijk figuur in onze nationale geschiedenis, maar stond ze 
nu eigenlijk aan de goede of aan de slechte kant? Of we haar als 
held mogen bestempelen is nog steeds niet duidelijk. Misschien zal 
het blijken uit de archieven van de Franse geheime dienst die in 
2017 openbaar gemaakt worden. Haar geschiedenis spreekt in ie-
der geval genoeg tot de verbeelding om onthouden te worden. 

dere verhalen zeiden dat zij zelf haar 
diensten had aangeboden. Hoe het ook 
zij, ze ging werken voor de Franse ge-
heime dienst, die haar echter nauwlet-
tend in de gaten hield na een tip van 
Scotland Yard dat zij een Duitse spionne 
was. Zij moest via Spanje en Nederland 
naar Duitsland reizen voor haar eerste 
opdracht, maar tijdens een tussenstop in 
Engeland werd zij aangehouden. Ze 
werd wel weer vrijgelaten, maar mocht 
niet doorreizen naar Nederland en werd 
terug naar Madrid gestuurd. Ze begon 
een verhouding met de Duitser Von Kal-
le, die zij als H21 (waarschijnlijk nutte-
loze) informatie verstrekte en van wie zij 
ondertussen op haar beurt informatie 
probeerde los te peuteren. Maar haar 
Franse opdrachtgevers vonden haar in-
formatie waardeloos en onderschepten 



ondertussen gecodeerde berichten van de 
Duitse spionagedienst over haar rol als 
H21. Daarop werd zij in februari 1917 
opgepakt op verdenking van spionage.  
Er volgde een schijnproces waarvan de 
uitkomst eigenlijk bij voorbaat al vast-
stond. Er werd gesproken over haar bed-
gewoontes, die volgens de aanklagers 
een duidelijk teken van spionage waren. 
Zij verdedigde zich met de woorden: “Ik 
houd van officieren, ik ga graag met ze 
naar bed. Ik vind het interessant om de 

verschillende nationaliteiten met elkaar 
te vergelijken.” Ze bleef volhouden on-
schuldig te zijn. Toch werd ze schuldig 
bevonden en ter dood veroordeeld, een 
vonnis dat ze waarschijnlijk niet had 
verwacht. Ze diende een verzoek in voor 
gratie bij het Nederlandse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, maar dit werd afge-
wezen. Op 15 oktober 1917 werd het 
doodsvonnis voltrokken door een Frans 
vuurpeloton. De 41-jarige Mata Hari 
weigerde een blinddoek om en wierp een 

kushand naar de soldaten, voordat ze 
haar doodschoten. Haar dochter, die ver-
schrikkelijk veel op haar leek, stierf twee 
jaar later op 21 jarige leeftijd onver-
wachts in haar slaap. Nog altijd is het 
niet duidelijk of Mata Hari nu daadwer-
kelijk een dubbelspionne was, maar de 
m y t h e s  o m t r e n t  d e  s e x y 
‘courtisanespionne’ wordt door het Ne-
derlandse volk toch gekoesterd. 

1600 
- A. Slag bij Nieuwpoort 
- B. Slag bij Nieuw Vennep 
- C. Slagerij Hergo: de slager met een koksmuts 

 
Defenestratie 

- A. Dat was in Praag 
- B. Dat heb ik bij m’n kat ook maar laten doen 
- C. Dat zei mijn vrouw vannacht ook! 

 
1492 

- A. Draait om Spanje en de ontdekking van de nieuwe 
wereld 

- B. Slag bij Nieuwpoort 
- C. Denemarken-Nederland 2-2 (Denemarken w.n.s. 5-

4) 
 
1848 en 1968 
 

- A. Oproer in Europa 
- B. Zonnevlekken zorgen voor bevolkingsgroei 
- C. Slag bij Nieuwpoort 

 

Jason: 
- A. En de Argonauten 
- B. Uit Beverly Hills 90210 
- C. Tongzoen Tara Elders en Katja Schuurman (in 

huize Mos op video) 
 
Karel de Grote 

- A. Vergaarde een groot rijk waar belangrijke bestuur-
lijke vernieuwingen aan worden toegeschreven 

- B. Had een broer die Peter heette 
- C. Slag bij Nieuwpoort 

 
Margaret Thatcher heette ook wel 

- A. De ijzeren dame 
- B. De oude dame 
- C. De goddelijke paardenstaart 

 
 

QUIZ! 
 

TEST JE KENNIS EN WIN! 
DOOR MICHA MOS - Veel Geschiedenisstudenten worden op dit moment lastiggevallen met een mentor, die 
de ontwikkeling van de student bij zijn studie moet controleren. In plaats van de docenten lastig te 
vallen met het verhaal “ik maak op het moment een omwenteling door, maar de studie is en blijft pri-
oriteit nummer één”, kun je deze quiz maken. Niet alleen leuk, maar nog een stuk sneller ook! Boven-
dien zijn er aan de bijbehorende prijsvraag leuke prijzen verbonden. 

Maak de volgende slagzin af en win niet alleen een buitengewoon eervolle vermelding in de volgende Eindeloos, maar ook alle 
troep die ik thuis heb liggen en kwijt wil. Hierbij kun je denken aan een kazoo, een ring waar je muziek op kunt maken en zo’n 
ding dat omklapt als je het op je arm slaat. 
 
Ik ben het boegbeeld van geschiedenis omdat………………………………………… 
 
De slagzin ‘…omdat ik Paul Hagens ben’ wordt maar één keer geaccepteerd. Inzendingen kunnen worden opgestuurd naar einde-
loos_uva@hotmail.com 



“Een behoorlijk historisch betoog heeft er nog nooit uit mijn pen gevloeid” 
 

BART JAN SPRUYT: NÚ AL EEN LOST HERO 
 

EEN OPENHARTIG GESPREK 
 

DOOR DANIËL KNEGT EN ONNO LA RIVIÈRE - Bart Jan Spruyt doet als directeur van de conservatieve Ed-
mund Burke Stichting regelmatig zijn zegje in de media. Ook studeerde hij in 1996 af in Leiden als 
historicus. Reden genoeg dus voor Eindeloos om hem te interviewen voor een aflevering in deze reeks 
waarin we historici vragen hoe zij denken over hun vak en welke rol het kan spelen in het publieke 
debat. 

Na wat heen en weer gemail tussen on-
dergetekenden en de Burke Stichting 
werd er een afspraak gemaakt. Om tien 
uur ‘s ochtends zouden wij de aartsvader 
van het Nederlandse neoconservatisme 
ergens in Den Haag mogen interviewen. 
Zodra we het heuglijke nieuws hadden 
ontvangen gingen we driftig aan de slag 
in voorbereiding op wat wel eens de 
mooiste dag van ons leven had kunnen 
worden. 

Hád kunnen worden. Want de af-
spraak werd op het laatste moment afge-
zegd, en zonder daarvoor een verklaring 
te geven werd er op onze smeekbedes om 
een nieuwe afspraak niet gereageerd. De 
conservatieve krachten kunnen mysteri-
eus werken. En zo bleven wij achter met 
slechts onze ruw ineengetrapte droom, 
een fles goedkope whisky en een lijstje 
voorbereide vragen. U begrijpt, we wil-
den het bijltje er bijna bij neergooien. 
Maar zo snel lieten wij ons, geïnspireerd 
door de whisky, onze droom toch niet 
afnemen. Integendeel, wij zouden het 
mooiste interview met meneer Spruyt 
ooit afnemen. We verdiepten ons in zijn 
geschriften, de hele nacht lang, en lang-
zaam bereikten we een staat van geest 
waarvan we nu kunnen zeggen dat we 
die nacht Bart Jan wáren, en dat we daar-
om ook, hier, exclusief voor Eindeloos, 
verslag kunnen doen van een openhartig 
gesprek met Bart Jan Spruyt. 

 
“In 1996 promoveerde ik in Leiden op 
een theologisch-historisch proefschrift. 1) 
Geschiedenis inspireert me en leert mij 
wijze lessen. Ik kan lessen trekken uit 
oude teksten en inzien waar het in onze 
beschaving fout is gegaan. Hoewel Het 
Westen uiteraard superieur blijft aan 
andere culturen, zijn er bepaalde denk-
fouten binnengeslopen die onze cultuur 
verzieken. Na Hitler, Mao en Den Uyl 
kunnen we toch niet meer zeggen dat wij 

altijd op de juiste weg hebben gezeten. Ik 
en mijn stichting spannen ons in om de 
Westerse Cultuur weer te doen terugke-
ren tot wat haar ooit groot, nobel en 
voortreffelijk heeft gemaakt in voorbije 
eeuwen. Maar verder ben ik eigenlijk 
helemaal niet meer serieus met geschie-
denis bezig. Een behoorlijk historisch 
betoog heeft er dan ook nog nooit uit 
mijn pen gevloeid. Je zou kunnen zeggen 
dat ik misbruik maak van de geschiede-

nis, maar ik heb het liever over 
‘utiliseren’. Geschiedenis is heel gemak-
kelijk selectief te gebruiken om je ge-
dachtegoed te ondersteunen. Daar is niks 
mis mee, zolang het in het algemeen be-
lang is. 

Wat betreft het geschiedenisonderwijs 
kan ik daar ook heel helder in zijn: meer 
aandacht voor traditie en aanleren van 
normbesef. Zoals in mijn conservatief 
manifest te lezen is, hebben de Verlich-
ting en de Romantiek ten koste van de 
waardering voor traditie, het belang van 
onderwijs en vorming en de noodzaak 
van een moreel kader, alleen maar de 

nadruk gelegd op zelfontplooiing. 2) Voor 
het onderwijs ligt hier volgens mij een 
cruciale rol. Als ik bijvoorbeeld kijk naar 
de canon zoals Piet de Rooij die heeft 
voorgesteld, valt mij op dat er te weinig 
aandacht wordt besteed aan de verwoes-
tende werking van de vermaledijde jaren 
zestig, en dat onze grote conservatieve 
denkers te weinig worden geëerd. Waar 
is Geert Wilders in de canon? Inderdaad, 
die ontbreekt, en dat maakt het moeilijk 
de Rooij serieus te nemen. We mogen 
best wat meer nationalistisch zijn, wat 
trotser op onze beschaving. Het onder-
wijs zou volgens mij ook een sterke rol 
kunnen spelen in het weren van de domi-
nantie van het miljoen moslimextremis-
ten dat hier rondloopt. Dit natuurlijk 
naast het weren van moslims aan de 
grens. Iets aantrekken van internationale 
verdragen hoeft niet. Een soevereine 
staat hoeft zich niets gelegen te laten 
liggen aan regels van internationaal recht 
die tegen het nationaal belang indruisen. 
3)  

Waarom zouden we het relativisme, 
dat als een soort geestelijke AIDS uitge-
roeid dient te worden, een krediet geven 
dat het niet verdient? We zijn lang ge-
noeg (wat zeg ik? Te lang!) tolerant ge-
weest. Een mooi Oudhollands spreek-
woord zegt dan ook: wie niet horen wil, 
moet maar voelen. En daar zie je dan 
weer de schoonheid en kracht van de 
traditie: ze is als een onuitputtelijke bron 
van kennis, een wegwijzer in het huidige, 
door puberale, postmoderne pseudo-
filosofen beheerste klimaat. Tolerantie is 
in de 16e en 17e eeuw bedacht om de 
relatie tussen protestanten en katholieken 
te beheersen. Maar islamieten begrijpen 
dat niet. Die zijn gewelddadig met hun 
expansie begonnen, en dat gewelddadige 
zal altijd in hun aard zitten. 4) En daarbij 
past maar één antwoord. 

Kijk, waar het om gaat, is dat we onze 
oude waarden terughalen. Het is belang-



rijk dat er eindelijk een conservatief ant-
woord komt op het gezwets van de ge-
vestigde linkse wanorde. Ik zet mij dan 
ook met grote vlijt in voor het werk van 
de Burke Stichting. Niet dat we politiek 
zijn, ik zet me alleen in voor het vestigen 
van het conservatieve gedachtegoed, dat 
mij altijd gegrepen heeft. Al vroeg in 
mijn leven kwam ik tot een conservatie-
ve levensovertuiging. Een schoolse jon-
geling als ik was, ging ik op zoek naar 
conservatieve denkers die mij ter voor-
beeld zouden kunnen dienen. Al snel 
ontdekte ik dat in Nederland de spoeling 
buitengewoon dun was. Toen heb ik 
maar de internationale bibliotheek van de 
Rijksuniversiteit Leiden geraadpleegd, 
maar ook buiten de landsgrenzen bleek 
het verschijnsel ‘conservatief denker’ 
nagenoeg niet-bestaand. Ten slotte heb ik 
uit armoede mijn toevlucht genomen tot 
de sterk vergeelde Edmund Burke en 
Alexis de Toqueville. Beiden verzetten 
zich, voornamelijk vanuit hun eigen aris-

tocratische familiebelang, tegen de kern 
van de ook door mij zo verfoeide Franse 
Revolutie. Toen het Parijse volk de Bas-
tille bestormde, legde het de haar passen-
de rol van dienstbare onderdanen af, en 
verruilde die voor de meest schokkende 
bandeloosheid. De band tussen afkomst 
en gezag, tussen overheid en religieuze 
moraal werd vernietigd. Ik zou zeggen: 
de weg naar Auschwitz lag open, hoewel 
ik dit natuurlijk volledig off the record 
wil houden.” 
 
Alsof we de hele nacht lang opium (een 
ander groot goed uit het verleden) had-
den gebruikt en plotseling in een van de 
ijskoude grachten werden gekieperd, 
ontwaakten wij in de vroege ochtend uit 
onze transcendentale toestand. We had-
den Bart Jan leren kennen, hem helemaal 
in ons opgenomen, en nu waren we er, 
net zoals je soms, heel soms, teveel bier 
kunt drinken, kotsmisselijk van gewor-
den.  

1) Spruyt, Bastian Jan: Cornelius Henrici Hoen (Honius) and his epistle on the Eucharist 
(1525) : medieval heresy, Erasmian humanism and reform in the early sixteenth-century Low 
Countries (Houten 1996) 
2) Spruyt, B.J en Michiel Visser: De crisis in Nederland – en het Conservatieve antwoord 
(http://www.burkestichting.nl/content/nl/conservatisme/pamfletcrisis.pdf) 5. 
3) Ibidem, 17. 
4) Deze visie wordt verder uiteengezet in het verhelderende betoog Jeruzalem, Mekka, Athene 
(http://www.burkestichting.nl/content/nl/actueel/multiculturele1.doc) 

Iemand heeft gedacht me een groot plezier 
te doen door me op een mailinglijst van de 
SP te zetten. Ik krijg nu wekelijks ver-
schillende uitnodigingen om tegen nare 
kabinetsplannen te komen protesteren. 
Hoewel ik de combinatie VVD-CDA niet 
van harte toejuich is mijn weerzin ook 
weer niet zo groot dat ik me geroepen 
voel om in regen en sneeuw met een stel 
van die SP-mongolen leuzen te scanderen. 
Na de laatste Maagdenhuisbezetting ston-
den ze met z’n allen solidair te wezen bij 
het Hoofdbureau van Politie. Één vuilhari-
ge kraker hield het voor gezien en stapte 
met zijn megaspandoek mijn tram in. Je 
zag hem zwellen van trots met zijn be-
schilderde lap textiel. Hij en zijn actiemid-
del namen minstens drie voor minder vali-
den bedoelde zetels bezet, maar dat mocht 
zijn pret niet drukken. 

Het was een typisch voorbeeld van kra-
kersgedrag. In naam sociaal, maar in de 
praktijk kan iedere gewone voorbijganger 
opfucken. Stelletje straatbeeld ontsierende 
punks met hun stinkende vechthonden. 
Samen met de linkse politicologiestuden-
ten hokken ze samen in de SP-
jongerenorganisatie. Ze bedenken aksie-
plannen en schrijven hun krantje “De So-
cialist” vol. Pure propaganda dat vod, en 
je moet er nog voor betalen ook.  

Natuurlijk hoor je in je jeugd heel idea-
listisch te zijn, we kennen allemaal die 
uitgemolken uitspraak van Churchill. 
Maar als ik de asceten van de SP zie, met 
dat bijna religieuze licht in hun ogen, weet 
ik zeker dat ze geen geschiedenis stude-
ren. Van een paar jaar op onze opleiding 
word je namelijk spontaan conservatief. 
Het lijkt wel of Rankes geest zelf bezit 
neemt van de studenten. Het onbezorgde 
levensplezier vloeit weg tot er slechts cy-
nische grappen resteren. 

Voor je het weet word je door halve 
vreemden voor nihilist uitgemaakt en zie 
je tot je schrik in de glimmende duisternis 
van het caféraam een schaduw van je 
vroegere zelf brallend achter een glas bier 
zitten. 

Waakzaamheid is daarom geboden! 
Een echt mens is betrokken. Vorige week 
plofte “Linx Voorschrift” van de nieuwe 
progressieve beweging Linx Voor in mijn 
mailbox. Linx Voor wil de ideeënarmoede 
partijoverstijgend bestrijden. Kijk, bij de 
afbraak van dat soort uitgekauwde initia-
tieven wil ik bijvoorbeeld heel graag be-
trokken zijn. 

DE WERELD VAN ERRIK 

Woensdag 20 april is het weer zo ver: de 
Faculteitsdag. De jaarlijkse Faculteitsdag, 
de dag waarop de Faculteit der Geestes-
wetenschappen zich van haar beste kant 
laat zien, wordt weer gehouden. De stu-
dieverenigingen presenteren zich op deze 
dag samen met ALPHA, de vereniging 
die opkomt voor de belangen van de fa-
culteit en toezicht houdt op de studievere-
niging. 

‘Lost Heroes’ is dit jaar het thema. Een 
thema dat op vele manieren ingevuld kan 
worden: vergeten helden als Van Speijk 
en Constantijn Huygens, verdwaalde hel-
den als Columbus die dacht naar India te 
gaan, maar Amerika ontdekte, verguisde 
helden als Hitler, Mussolini, Stalin, Wil-
helm II en Coen en natuurlijk de antieke 
helden als Hercules, Omphale, Achilles, 
Aeneas, Medea en Orpheus. Helden uit 
heden en verleden en helden die nog geen 
helden zijn, maar dat gaan worden. Want 
hebben wij in onze moderne maatschap-

pij nog wel behoefte aan helden, aan 
voorbeelden, of zijn we te veel overtuigd 
van ons eigen succes? 

Op deze dag, die zal aanvangen met 
het uitreiken van de jaarlijkse docenten-
prijs, organiseert Kleio een workshop 
‘tekenen naar klassieke beelden’ in het 
Allard Pierson Museum. Op de gipsen-
zolder zal onder leiding van een docent 
van de Academie voor Beeldende Vor-
ming een twee uur durende cursus teke-
nen gegeven worden. De klassieke beel-
den, van verloren helden, zullen daarbij 
als uitgangspunt dienen. De tekeningen 
zullen na de Faculteitsdag tentoongesteld 
worden op een UvA-locatie. 
 Bij dezen wordt eenieder opgeroe-
pen om naar de Faculteitsdag te komen 
en hun helden te aanschouwen en bespre-
ken en wellicht nieuwe helden te vinden. 
Studenten, laat je creativiteit de vrije loop 
en teken er op los in het Allard Pierson 
Museum! 

FACULTEITSDAG IN HET TEKEN VAN VERGANE GLORIE 



EEN BEZOEK AAN WILHELM II, KEIZER TE DOORN 
Het huis van een museumstuk en ‘vergeten held’ 

 
DOOR NIELS WEITKAMP - Op een besneeuwde vrijdag togen wij naar Doorn. Het landhuis zagen we al 
vanaf de weg liggen. Het huis van de laatste Duitse keizer, eigenlijk een heel ‘gewoon’ landhuis, lijkt 
niet de geschikte residentie voor een vorst die heerste over een rijk dat zich van de Nederlandse grens 
tot diep in Oost-Europa uitstrekte en in het laatnegentiende-eeuwse Europa één van de hoofdrolspe-
lers was. Het huis dat daar lag te blinken in het besneeuwde park lijkt klein en onbetekenend, maar 
kan beschouwd worden als één van de belangrijkste lieux des mémoires van Europa. 

We lopen door het feeërieke park naar 
het huis en het lijkt net alsof we terug-
gaan in de tijd. Geen autorumoer, geen 
snel gepraat door mobieltjes, nergens 
valt iets te bespeuren van de snelheid 
van het hedendaagse leven, het lijkt wel 
alsof de keizer zo uit de deur van het 
kasteel kan stappen om in het park een 
ommetje te maken, of een blok hout te 
hakken. Deze ervaring wordt door het 
Museum Huis Doorn bewust geculti-
veerd en zij presenteert het huis dan ook 
als een tijdscapsule, een relikwie uit de 
geschiedenis dat onveranderd is geble-
ven, in weerwil van voorbijgegane jaren. 

Huis Doorn werd op 15 mei 1920 
betrokken door Wilhelm en zijn vrouw 
Augusta Victoria. Na een verblijf van 
twee jaar bij graaf Bentinck te Ameron-
gen werd dit kasteel aangekocht door 
Wilhelm om zich permanent te kunnen 
vestigen in Nederland, aangezien er geen 
kans was dat hij spoedig zou terugkeren 
naar Duitsland. Het huis werd verbouwd 
en voorzien van een lift, een nieuw trap-
penhuis, badkamers voor de keizer en 
keizerin en centrale verwarming. Om het 
huis in te richten werd meubilair uit 
Duitsland aangevoerd. In de fameuze 
trein, met meer dan vijftig wagons, wer-
den schilderijen, crepeaux, beelden, uni-
formen, snuisterijen en handschoenen-
spanners afkomstig uit paleizen in Ber-
lijn en Potsdam, aangevoerd. 

Met deze spullen werd het huis inge-
richt als een minipaleis, met net als in de 
echte paleizen een zogenaamd apparte-
ment double op de eerste etage met een 
rustkamer, badkamer en kleedkamer 
voor de keizer en keizerin. In dit paleis 
leefden Wilhelm en Augusta Victoria, en 
in later dagen Wilhelm en zijn tweede 
vrouw Hermine, hun leven onder toe-
zicht van een speciaal aangestelde Ne-
derlandse wacht, die voor de keizerlijke 
slaapkamer wacht hield. 

In Doorn probeerden de keizer, zijn 
vrouw en de hofhouding krampachtig 

hun oude leven in stand te houden door 
meerdere keren op een dag te verkleden, 
’s avonds groots te dineren in de eetzaal 
en al het oude protocol daarbij in ere te 
houden. Na het diner trokken de dames 
zich terug naar de Gele Salon en de he-
ren naar de Rookkamer, waar de keizer 
lange uiteenzettingen hield over de hui-
dige Duitse politiek, de schuldvraag van 
de oorlog en de eventuele mogelijkheid 
van het weer bestijgen van de troon. De 
gasten en het personeel luisteren dan 

naar hem alsof hij nog de vorst was van 
een machtig rijk, terwijl hij in werkelijk-
heid niets meer was dan een overblijfsel 
van een oude en vergane cultuur. Mini-
problemen werden tot enorme proporties 
opgeblazen, en dienden als bezigheids-
therapie voor een man die hoopte ooit 
naar zijn land terug te kunnen keren. 

De keizer leefde op Doorn in een iso-
lement, mede doordat hij zich niet verder 
dan vijftien kilometer van zijn huis 
mocht begeven omdat de bewaking zijn 
veiligheid dan niet zou kunnen garande-
ren. Ver weg van het politieke bedrijf 
van de Weimarrepubliek leefde Wilhelm 
zijn leven. Af en toe kwamen er nog 
politici uit Duitsland langs om met hem 

te spreken. Onder hen was Herman Gö-
ring die in 1933 op bezoek kwam omdat 
steun van de keizer voor de nationaal-
socialisten zeer gunstig zou kunnen zijn. 
Werkelijke invloed had Wilhelm echter 
niet meer: hij was bij leven al een muse-
umstuk was geworden. 

Aan het einde van zijn leven had de 
keizer alle hoop opgegeven ooit nog 
terug te keren naar Duitsland. Hij werd 
in de zomer van 1941 begraven te Doorn 
in een mausoleum, waar hij zal blijven 
liggen tot Duitsland weer een monarchie 
is. Eén jaar eerder had hij bij de over-
winning van Duitsland op Frankrijk een 
gelukstelegram naar Hitler gestuurd om 
hem te feliciteren met wat hemzelf niet 
gelukt was. Dit telegram zou zijn nasleep 
krijgen; de keizer verspeelde hiermee 
namelijk het krediet dat hij bij de Neder-
landse regering nog had. Het gevolg van 
zijn daad was dat het kasteel, met in-
houd, in 1945 door de regering werd 
geconfisceerd als vijandelijk bezit. 

Het kasteel werd na de oorlog openge-
steld voor het publiek dat een kijkje wil-
de nemen in het leven van de laatste 
Duitse keizer. Het museum is vandaag 
de dag niet erg druk bezocht en is onder 
een jonger publiek weinig bekend. Dit is 
geheel ten onrechte, want het museum 
geeft een goed beeld van het Wilhelmi-
sche Deutschland van de late negentien-
de eeuw en is als document, als erfgoed-
site, van enorm belang voor Nederland, 
Duitsland, maar ook voor Europa. Hier 
ligt geschiedenis die het bekijken waard 
is: de geschiedenis van Wilhelm II, een 
museumstuk uit vervlogen tijden en een 
‘vergeten held’.  
 
Huis Doorn, Langbroekerweg 14 te 
Doorn.  
Geopend van dinsdag tot en met zater-
dag van 10.00 uur tot 17.00 uur en op 
zon- en feestdagen van 13.00 uur tot 
17.00 uur. 



JEROEN VAN DAMME: KLEIOOT VAN DE MAAND 
eigenzinnig webmaster 

 
Door Eva Koppen - Voor de nieuwe rubriek in Eindeloos interviewt Eindeloos elke maand een student 
die de eretitel ‘Kleioot van de maand’ verdient. Voor deze eerste aflevering is er gekozen voor tweede-
jaars geschiedenisstudent Jeroen van Damme, die met succes de website van Kleio beheert. “Er zit 
een almaar stijgende lijn in. Afgelopen maand hadden we meer dan 2000 bezoeken” 

Waarom denk je dat je Kleioot van de 
maand bent geworden? 
“Ik denk dat ik door het ontwerpen en 
bijhouden van de Kleio-website een 
nieuwe dimensie aan de studievereniging 
heb gegeven. De site is toch een beetje 
het uithangbord. Eerst onderhield ik een 
site met foto’s van activiteiten. Roy 
(Kommers, oud-secretaris, red.) is er 
vorig jaar mee begonnen en dit jaar heb 
ik van het bestuur de taak gekregen om 
de site flink uit te bouwen.” 
 
Hoe is je studieloopbaan tot nu toe 
verlopen? 
“Voordat ik aan de 
UvA kwam heb ik 
drie jaar een foto-
grafieopleiding in 
Amsterdam ge-
volgd. Toen ik daar 
uitstapte was het 
voor mij duidelijk 
dat ik in het cen-
trum van de stad 
wilde blijven; de 
VU was dus geen 
optie. Na een jaar 
fulltime werken 
kreeg ik weer zin 
om te studeren. 
Eerst dacht ik aan 
sociologie, politico-
logie en geschiede-
nis. Maar bij het 
lezen van die voor-
l ich t ingsboek jes 
was de zaak eigenlijk al beklonken. Een 
proefcollege op een open dag van dhr. 
Melching over nationale identiteiten was 
een bevestiging van mijn keuze.” 
 
Wat is je Kleio-loopbaan tot nu toe? 
“Toen ik als eerstejaars meeging op in-
troductiekamp in Rijssen werd ik door 
mijn begeleiders Sharon (Kwetsie red.) 
en Leontien (Watzema red.) gevraagd 
om bij de FeCo, de feestcommissie, te 
komen. Daar heb ik een jaar met veel 
plezier ingezeten en verschillende fees-

ten georganiseerd. Omdat ik dit jaar door 
het bestuur werd gevraagd ben ik nu de 
officiële webmaster.” 
 
Naar welke Kleio-activiteit kijk je uit?  
“Ik heb echt enorm veel zin in de studie-
reis naar Bulgarije. Boedapest was vorig 
jaar erg leuk, interessant en gezellig. 
Gelukkig gaan we dit jaar niet met de 
trein, want de bedjes in de nachttrein 
waren wel erg krap… Eigenlijk weet ik 
(nog) niet zo veel af van Bulgarije, maar 
ik ben erg benieuwd wat er van het com-
munisme over is gebleven. In Hongarije 

viel me dat dus wel mee. Soms stonden 
er nog wel van die lelijke communisti-
sche kolossen en we zijn natuurlijk naar 
het Beeldenpark geweest. Maar aan de 
mensen op straat, winkels en restaurants 
was er weinig meer te merken. Ik denk 
dat het in Bulgarije iets meer aanwezig 
zal zijn, zowel fysiek als in de mensen, 
organisaties en politiek.” 
 
Wat is je mooiste Kleio-moment? 
Zijn buurvrouw in de kroeg, Leontien, 
zegt direct “Alice”, waarop Jeroen diep 

zucht. Maar buiten haar zijn vooral de 
introkampen Jeroen het meest dierbaar. 
“Als eerstejaars is alles nieuw en leuk. Ik 
kon me meteen goed vinden met de an-
dere Kleioten. Dit jaar ben ik mee ge-
weest als begeleider. Hartstikke gezel-
lig!” En dat bewijzen de foto’s op de 
website nog maar eens… 
 
Hoe zie je je Kleio-toekomst? 
“De komende tijd blijf ik de site behe-
ren. Wellicht zit er in de toekomst nog 
een bestuursfunctie voor mij in. Dit is 
wel afhankelijk van de samenstelling van 

het bestuur!” 
 
Wat is je ideale 
Kleio-bestuur? 
Jeroen kijkt pein-
zend naar zijn 
biertje. Een moei-
lijke vraag dus. 
“In ieder geval 
niet met Paul H.!” 
Hij is zeer positief 
over het huidige 
bestuur. “En niet 
alleen omdat mijn 
vriendinnetje er in 
zit! Het bestuur 
beschikt gewoon 
over een goede 
combinatie van 
kwaliteiten. Dat 
zie je bijvoor-
beeld aan de acti-
viteiten die wor-

den georganiseerd. Niet alleen feesten, 
maar ook excursies en onderwijsavon-
den.” 
 
Tot slot. Aan wie geef je de sneeuwbal 
door? 
“Moet het een dame zijn? In de FeCo 
zitten heel veel leuke meisjes dit jaar. 
Doe maar Anna (Ernst red.).” 



 

DEEP THROAT NADER VERKLAARD 
 
DOOR CLAIRE MOSES - Om te weten wie Deep Throat is moeten we terug naar 1972, om precies te zijn 
naar het Watergate-schandaal rondom de toenmalige president Richard M. Nixon. De twee journalis-
ten van de Washington Post die dit schandaal hebben onthuld zijn Bob Woodward en Carl Bernstein. 
Het Watergate-schandaal heeft gezorgd voor het aftreden van president Nixon. Bob Woodward had 
een belangrijke, geheime bron bij het schrijven van zijn stukken. Deze bron was een oude vriend van 
hem, die mogelijk een belangrijke functie bekleedde in het Witte Huis. Deze bron heeft de bijnaam 
Deep Throat (naar de pornofilm) gekregen. Tot op de dag van vandaag is de identiteit van Deep 
Throat een geheim gebleven. 

Na afloop van het schandaal rondom 
Watergate en na het aftreden van presi-
dent Nixon, hebben Woodward en Bern-
stein een boek geschreven over het hele 
schandaal, met de titel All the 
President’s Men. Daarin wordt de gang 
van zaken verteld vanuit hun perspectief. 
Ook Deep Throat speelt een grote rol. 
Deep Throat bevestigde vaak de infor-
matie van de twee journalisten en vertel-
de hen wat er gebeurde in het Witte 
Huis. Vaak wordt hij ook als bang om-
schreven, omdat hij zijn positie in het 
Witte Huis kwijt zou raken wanneer men 
erachter zou komen dat hij vertrouwelij-
ke informatie doorbriefde aan Wood-
ward. Over het uiterlijk van Deep Throat 
wordt niets vermeld, alleen dat hij altijd 
een sigaret rookte. 

Het is een tijdje stil geweest rondom 
dit politieke mysterie, maar sinds februa-
ri jl. is Deep Throat weer in het nieuws. 
De roddel gaat namelijk dat Deep Throat 
stervende is. Woodward en Bernstein 
hebben beloofd de naam van Deep Thro-
at na zijn dood bekend te maken. John 
Dean, die een hoge functie bekleedde 
onder Richard Nixon, heeft in de L.A. 
Times bekend gemaakt dat Deep Throat 
ziek is en binnenkort zal sterven. Hij 
beweert dat Woodward dit zelf aan hem 
heeft gezegd. John Dean is er zelf overi-
gens ook van verdacht Deep Throat te 
zijn. 

Een andere gerucht dat de ronde doet, 
komt van de journalist Adrian Havill. Hij 
beweert dat George Bush senior, de va-
der van de huidige president van de VS, 
Deep Throat is. Havill heeft reden om zo 
plotseling Bush senior te verdenken. De 
eerste reden is dat George W. Bush een 
lang interview heeft afgelegd voor Bob 
Woodward. Dit zou op zich geen opmer-
kelijk feit moeten zijn, ware het niet dat 
de president niet zo goed kan opschieten 
met de pers. Dat hij zo’n lang interview 
afgelegd heeft, zou volgens Havill een 

teken zijn dat Bush sr. de geheime bron 
van Woodward was. 

Bush senior was in de tijd van het 
Watergate-schandaal een ambassadeur 
van de VN in New York. Het Watergate-
schandaal speelde zich echter vrijwel 
geheel af in Washington. In de weekends 
zou Bush vaak naar Washington zijn 
gereisd. Dit is een belangrijk feit, omdat 
veel van de ontmoetingen tussen Wood-
ward en Deep Throat in het weekend 

plaats zouden hebben gevonden. De ont-
moetingen tussen Woodward en Deep 
Throat vonden altijd ’s nachts plaats. Ze 
spraken af in een parkeergarage. Omdat 
deze ontmoetingen in het geheim plaats 
vonden, nam Woodward altijd twee 
taxi’s naar de plaats van bestemming om 
eventuele achtervolgers te misleiden. 

Een volgend argument dat Havill ge-
bruikt om te bewijzen dat Bush Deep 
Throat is, is dat Bush wrok koesterde 
tegenover Nixon. Nixon had er namelijk 
voor gezorgd dat Bush een lagere positie 
moest bekleden binnen het Witte Huis. 
Aangezien Nixon dankzij alle publicaties 
rondom Watergate moest aftreden, acht 
Havill de kans waarschijnlijk dat Bush 
senior heeft meegeholpen aan de beëin-
diging van Nixon’s presidentsschap. 

Tot slot is het zo dat Bush senior en 
Woodward allebei bij de zeemacht zaten 
en allebei hebben gestudeerd op Yale. Ze 
zouden elkaar dus kunnen kennen uit het 
verleden, maar over een diepgewortelde 
vriendschap tussen die twee is nooit be-
wijs gevonden. Ook komt de visie van 
Havill niet overeen met het bericht dat 
Deep Throat stervende is. Als Deep 
Throat inderdaad stervende is, dan kan 
het Bush senior niet zijn. Als Deep Thro-
at niet stervende is kan de roddel rondom 
Bush senior wél kloppen. De verschei-
denheid aan berichten laat zien dat het 
mysterie rondom Deep Throat verre van 
opgelost is. 

Havill is uiteraard niet de enige die 
over de identiteit van Deep Throat ge-
speculeerd heeft. In 2000 publiceerde 
Leonard Garment, een van de raadgevers 
van president Nixon, een boek met de 
titel In search of Deep Throat. Hij be-
weert dat John Sears de geheime bron 
van Woodward was. John Sears was één 
van de medewerkers van de verkiezings-
campagne van Nixon en is later ook in 
het Witte Huis gaan werken. Hij komt 
namelijk, volgens Garment, overeen met 
het geschetste beeld in All the 
President’s Men. Leonard Garment zelf 
is ook als mogelijke Deep Throat aange-
wezen. Waarschijnlijk probeert hij met 
het boek niet alleen te beweren dat John 
Sears Deep Throat is, maar vooral dat hij 
het zelf niet is. Leonard Garment heeft 
zijn theorie aan John Sears zelf voorge-
legd. Deze ontkende in alle toonaarden 
dat hij Deep Throat was. 

Over de identiteit van Deep Throat 
zijn nog veel meer speculaties gedaan 
dan hier zijn vermeld. Er zijn veel theo-
rieën en er zijn boeken over vol geschre-
ven. De identiteit zal een mysterie blij-
ven tot Deep Throat echt te overlijden 
komt. Als we John Dean moeten geloven 
hoeven we daarop niet lang meer te 
wachten.  



 

John McCrae: In Flanders Fields 
 
DOOR ANNEMARIE BOS - Een van de lost heroes van de Eerste Wereldoorlog is soldaat, arts en dichter 
John McCrae (1872-1918). Negentig jaar geleden, op 3 mei 1915, schreef hij het gedicht ‘In Flanders 
Fields’. Zijn gedicht is een van de bekendste gedichten over de Eerste Wereldoorlog geworden en 
heeft ertoe geleid dat de klaproos voor altijd is verbonden met de herdenking van de slachtoffers van 
deze gruwelijke oorlog. 

Op 4 augustus 1914 verklaarde Groot-
Brittannië de oorlog aan Duitsland. Ook 
Canada was als lid van het Britse ko-
ninkrijk hierdoor automatisch in oorlog 
met Duitsland. Binnen drie weken had-
den al 45.000 Canadezen zich vrijwillig 
aangemeld bij het leger. John McCrae 
was een van hen. Hij werd benoemd tot 
arts van de First Brigade van de Canadi-
an Forces Artillery met de militaire rang 
van majoor. McCrae had al enige oor-
logservaring opgedaan in de Boerenoor-
log (1899-1902) in Zuid-Afrika en voel-
de zich geroepen om zich aan te melden. 
Vlak voor zijn vertrek schreef hij hier-
over aan een vriend:  
 
“It is a terrible state of affairs, and I am 
going because I think every bachelor, 
especially if he has experience of war, 
ought to go. I am really rather afraid, 
but more afraid to stay at home with my 
conscience.” 
 
Op 17 april 1915 kwam McCrae aan in 
Vlaanderen, in de frontsector Ieper. Hij 
was vergezeld door zijn paard Bonfire, 
dat een dierbaar geschenk van een vriend 
was. Het dier zou gedurende zijn front-
tijd geen ogenblik van zijn zijde wijken. 
Ook adopteerde de dierenvriend een 
zwerfhond, die hij Bonneau noemde. 
John McCrae was in Ieper gelegerd in 
een advanced dressing station (een eer-
ste-hulppost waar gewonden werden 
verzameld en verzorgd door het perso-
neel van de veldambulance) vlak achter 
de Canadese linies. Aanvankelijk was 
het advanced dressing station niet meer 
dan een niet meer dan een dug-out. Deze 
werd pas in 1917 versterkt met beton. 
Vanaf april 1915 begon men naast het 
dressing station met de aanleg van een 
begraafplaats. Deze werd al spoedig te 
klein. 

Tijdens de Tweede Slag bij Ieper 
(lente 1915, en preciezer vanaf 22 april 
1915), maakten de Duitsers voor het 
eerst gebruik van het dodelijke chloorgas 
om een doorbraak te forceren in de geal-
lieerde linies. Hiervoor draaiden ze zo’n 

5730 gasflessen open. Deze gasaanvallen 
behoren tot de zwartste bladzijden uit de 
geschiedenis van de Eerste Wereldoor-
log. De honderden gewonden aan wie 
McCrae dagelijks medische verzorging 
en stervensbegeleiding bood, lieten hem 
niet onberoerd. In een brief aan zijn 
moeder schreef hij over de Tweede slag 
bij Ieper: 

 
“The general impression in my mind is of 
a nightmare. We have been in the most 
bitter of fights. For seventeen days and 
seventeen nights none of us have had our 
clothes off, nor our boots even, except 
occasionally. In all that time while I was 
awake, gunfire and rifle fire never cea-
sed for sixty seconds ..... And behind it 
all was the constant background of the 
sights of the dead, the wounded, the mai-
med, and a terrible anxiety lest the line 
should give way.” 
 
 Er wordt aangenomen dat de di-
recte aanleiding voor het schrijven van 
‘In Flanders fields’ voor John McCrae 
de dood van goede vriend Alexis Helmer 
was. Deze werd op 2 mei gedood door 

een granaat. Hij werd ’s nachts in het 
donker begraven (het was om veilig-
heidsredenen verboden om licht te ma-
ken) op de begraafplaats naast het dres-
sing station, in het bijzijn van McCrae 
en zijn vrienden. Op 3 mei schreef Mc-
Crae zijn beroemde gedicht. Hij schonk 
de eerste versie van ‘In Flanders fields’ 
aan zijn beste vriend Edward Mor-
rison.Vlak nadat hij zijn gedicht had 
geschreven werd John McCrae overge-
plaatst naar no.3 Canadian General Hos-
pital, vlakbij de Franse stad Boulongne. 

Vanuit Boulongne stuurde hij zijn 
gedicht ‘In Flanders Fields’ naar ‘The 
Spectator’ voor publicatie, maar het 
werd geweigerd. Vervolgens stuurde hij 
het naar het weekblad ‘Punch’ waar het 
op 8 december 1915 verscheen. Door 
deze publicatie verwierf het gedicht gro-
te bekendheid. Voor het grote succes 
van‘In Flanders Fields’ zijn verschillen-
de verklaringen. McCrae laat in zijn ge-
dicht een frontsoldaat aan het woord, die 
zijn omgeving beschrijft, smeekt dat hij 
na zijn dood niet wordt vergeten en ten 
slotte vraagt dat anderen zijn strijd 
voortzetten. Hierdoor gaf McCrae met 
zijn gedicht aan duizenden een stem. Het 
gedicht werd ook ingezet als middel om 
het moraal van de soldaten weer wat te 
verhogen. Door de barre omstandighe-
den en de uitzichtloze situatie waarin de 
soldaten zich bevonden had het moraal 
een paar flinke deuken opgelopen. De 
soldaten konden weer hoop putten uit het 
gedicht. Zo werd het gedicht in Groot-
Brittannië en het hele Britse koninkrijk, 
maar ook in de Verenigde Staten, het 
symbool van offer en (verdere) strijd 
voor de vrede. 

In de periode in het veldhospitaal na-
bij Boulongne werd het voor John Mc-
Crae steeds moeilijker om de constante 
confrontatie met ernstig lijden en de 
dood te verwerken. Hij raakte verbitterd 
en gedesillusioneerd. Hij stond erop het 
gehele jaar door te leven in een tent, net 
zoals zijn vrienden aan het front. Totdat 
dit zijn gezondheid aantastte en hij werd 
bevolen te verhuizen naar de warmere 

In Flanders Fields 
 
In Flanders fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row, 
That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely singing, fly 
Scarce heard amid the guns below. 
 
We are the Dead. Short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
Loved and were loved, and now we 
lie, 

In Flanders fields. 
 
Take up our quarrel with the foe: 
To you from failing hands we throw 
The torch; be yours to hold it high. 
If ye break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies 
grow 
In Flanders fields. 



 

omgeving van een officiershut. Op 24 
januari 1918 werd McCrae benoemd tot 
consulterend arts van de Britse legers in 
Frankrijk. Diezelfde dag was hij echter 
zo ziek dat hij in bed moest blijven. Hij 
kreeg een nieuwe aanval van astma 
(waaraan hij sinds jonge leeftijd aan 
leed). Met een longontsteking werd hij 
op 25 januari naar het no.14 British Ge-
neral Hospital for Officers in Wimereux 
gebracht. Twee dagen later stelden de 
artsen ook nog een hersenbloeding vast. 
Hij overleed op vijfenveertigjarige leef-
tijd, op 28 januari 1918. De volgende 
dag werd hij met militaire eer begraven 
op de Britse militaire afdeling van de 
gemeentelijke begraafplaats van Wime-
reux. In de begrafenisstoet stapte zijn 

paard Bonfire achter de lijkkist aan. De 
rijlaarzen van McCrae bevonden zich, 
naar aloud militair gebruik, achterstevo-
ren in de stijgbeugels. 

Hoe groeide de klaproos uit tot een 
wereldwijd symbool voor de slachtoffers 
van de Eerste Wereldoorlog? Het beeld 
dat McCrae in ‘In Flanders fields’ 
schetst van de klaprozen die tussen de 
graven van gevallen soldaten groeien, 
was zeer herkenbaar voor alle frontsol-
daten aan het westelijk front. Zij ver-
wonderden zich telkens weer over de 
grote hoeveelheden klaprozen die tel-
kens weer tevoorschijn kwamen uit de 
omgewoelde grond rond het slagveld. 
Deze bloemen waren tekenen dat de na-
tuur de verwoestende kracht van oorlog 

kon weerstaan, en zo een symbool voor 
hoop. De klaproos kreeg hierdoor na de 
Eerste Wereldoorlog zijn symbolische 
betekenis. Een Franse vrouw, ene E. 
Guérin, stelde aan de Britse veldmaar-
schalk Douglas Haig voor om kunstklap-
rozen te gaan produceren. Haar doel was 
om die te verkopen om de gesneuvelde 
soldaten te herdenken en met de op-
brengst oud-strijders en hun familie te 
ondersteunen. Op 11 november 1921 
vond de eerste Remembrance Day  
plaats, de dag waarop Groot-Brittannië 
en de gehele Commonwealth zijn doden 
herdenkt. De klaproos zelf werd vereerd 
met de naam Flower of Remembrance. 

ROMA, CITTÀ POST FASCISTA 
DOOR INGER SCHAAP - Terwijl de meeste lezers van dit blad op het Valentijnsgala de blits maakten, vloog 
een groep van tien gemotiveerde studenten naar Rome om daar aan het Nederlands Instituut op loka-
tie te studeren. De heer Jaap Talsma verzorgde dit jaar een keuzevak over de fascistische architec-
tuur in het Rome van nu. Ter voorbereiding van de reis had elke deelnemende student zich ingelezen 
in een bepaald gedeelte of gebouw van de stad. De bedoeling van de reis was dat men ter plekke kon 
onderzoeken of het fascisme nog terug te vinden is in de stad. Tot ieders verbazing was dit alom aan-
wezig, en niet onopvallend, maar veelal zelfs gerestaureerd of in ere hersteld.  

Toen Mussolini in 1922 het nieuwe Rijk 
uitriep ging dit gepaard met grootse 
bouwplannen. Een team van architecten, 
veelal onder leiding van Piacentini, 
maakte nieuwe plannen voor de eeuwige 
stad. In het bestemmingsplan (piano re-
golatore) van 1931 is dit vastgelegd. 
Hierop te zien zijn grote nieuwe ver-
keersaders, vrijgemaakte monumenten en 
eerbetonen aan het fascisme en haar lei-
der.  

De nieuwe verkeersaders waren behal-
ve van symbolische waarde ook een 
praktische oplossing voor het toenemen-
de verkeersprobleem. Toentertijd had 
Rome zo’n 200.000 inwoners, maar men 
verwachtte niet geheel onterecht dat dit 
snel toe zou nemen. De beste voorbeel-
den zijn de Via dei Monti en Via del Ma-
re, nu beter bekend als de Via dei Fori 
Imperiali en de Via del Theatro di Mar-
cello. Deze grote straten moesten de Ro-
mein in enkele minuten naar de bergen 
en de zee voeren. Opvallend is dat Mus-
solini een van de weinigen was die Rome 
richting de zee (Ostia) wilde uitbreiden, 
in plaats van landinwaarts. Natuurlijk 
kreeg hij zijn zin. Hij kreeg ook zijn zin 
bij de benaming van de straten, de Via 
dei Monti kreeg een dag voor de opening 

ter ere van de tiende verjaardag van de 
Mars op Rome, haar naam Via 
dell’Impero, door Benito zelf bedacht. 

Dat er voor de aanleg van deze straten 
een paar woonblokken vernield moesten 
worden, was geen probleem. Voor deze 

mensen was er al een oplossing. Zij wer-
den vriendelijk verzocht een nieuwe wo-
ning te betrekken in Garbatella, de Itali-
aanse variant van de Engelse tuinstad 
waar nu nog de collectieve waslijnen zijn 
te bewonderen, of EUR, een wijk die de 
macht van het fascistisch regime moest 
weerspiegelen. 

Mussolini wilde zich graag meten met 
de groten van het Romeins verleden. Zijn 
favoriet was keizer Augustus, wat eigen-
lijk raar is omdat het Romeinse Rijk niet 
haar grootste omvang had onder deze 
keizer. Augustus had in zijn tijd ook gro-
te bouwplannen doorgevoerd. Om Au-
gustus eer te bewijzen maakte men in 
opdracht van het regime zijn mausoleum 
vrij, dat toen functioneerde als muziek-
theater. Men herstelde het mausoleum in 
oude glorie, wat volgens menigeen niet 
echt een verbetering is geweest. Tegen-
woordig doet het mausoleum dienst als 
hondenuitlaatplek en er is een bushalte. 
Men probeert deze situatie te verbeteren 
door een nieuwe museum te bouwen om 
de Ara Pacis, naast het mausoleum. Het 
ontwerp is van de hand van Richard Mei-
er, bekend van het nieuwe Haagse stad-
huis. Achter het mausoleum is een groot 
fascistisch kantoorgebouw waar in de 



reliefs wapens en werktuigen te zien 
zijn. Ook is er een inscriptie over de 
glorieuze Mussolini. Deze inscriptie is 
ooit door vandalen vernield die de laatste 
drie letter van de achternaam van de 
duce weghaalden hem zo in ‘ezel’ om-
doopten. Pas geleden is deze beschadi-
ging ongedaan gemaakt en nu staat er 
weer dat het Mussolini was die goede 
daden deed. Het bleek voor de studente 
met desbetreffend onderwerp onmogelijk 
te achterhalen wie voor het herstel van 
de inscriptie verantwoordelijk was… 

Het werd de Nederlandse studenten 
steeds duidelijker dat de Italiaan niet al 
te moeilijk doet over het fascistisch ver-
leden. EUR, eens gebouwd voor de we-
reldtentoonstelling van 1942 die helaas 
niet door kon gaan, is nu een van de po-
pulairste woonwijken voor rijkere Ro-
meinen. De wijk staat bol van de fascis-
tische elementen. Opvallend is de kerk 
die er gebouwd werd. Het fascisme had 
over het algemeen weinig op met religie, 
maar om de paus te kunnen pesten 
bouwde men een gigantische kerk met 

daarnaartoe een lange rechte weg. Dit 
moet pijnlijk geweest zijn voor de paus. 
Richting Sint Pieter legden de fascisten 
ook een straat, helaas bleek het onmoge-
lijk om een rechte weg te maken, wat in 
EUR wel gelukt is. De lantaarnpalen 
langs de Via dei Consiliazione zijn na de 
oorlog geplaatst. De fascistische archi-
tect Piacentini had in alle toonaarden 
ontkend wat met Mussolini van doen te 
hebben gehad en kon na de val van het 
regime zijn werk weer oppakken, van-
daar de lantaarnpalen. De straat is overi-
gens vernoemd naar de ‘verzoening’ 
tussen staat (lees Mussolini)  en paus, 
nadat de paus officieel de Italiaanse staat 
erkend had.  
 Toppunt van de fascistische 
bouwwerken is te vinden bij het Foro 
Italico, voorheen Foro Mussolini. De 
naam verried al dat dit het paradepaardje 
moest worden van de duce. Voor het 
sportcomplex duikt een 45 meter hoge 
obelisk op met de inscriptie ‘Mussolini 
dux’ geheel in Romeinse stijl. Langs de 
randen van het zwembad zijn mozaieken 

aangelegd die de virtù van de jonge fas-
cist tonen. Ook de weg richting het 
zwembad is ingelegd met mozaieken 
waar onder andere een auto uitgerust met 
wapens en strijdvaardige zwarthemden 
te zien is die zeggen: “Menefrego” wat 
zoiets betekent als “het zal me wat”.  
 Bij het zwembad is een atletiek-
baan, waar de moderne Italiaanse scho-
lier gymles krijgt. Langs de baan staan 
een grote hoeveelheid klassieke beelden 
die in de hand fier een tennisracket of 
ski’s houden. Daarnaast is de thuishaven 
van AS Roma. 
Achter het sportcomplex staat nog het 
Palazzo del Littorio, het hoofdkantoor 
van de fascistische partij. Dit had eigen-
lijk naast het Colosseum moeten komen, 
maar dit idee werd verworpen.  
 Dit was maar een kleine greep uit 
de onderwerpen die besproken werden in 
de werkgroep. Het was een fantastische 
reiservaring en ik wil dan ook Jaap Tals-
ma en zijn vrouw hartelijk bedanken dat 
zij dit mogelijk hebben gemaakt.  

ACTIVITEITENLADDER KLEIO 
 
Dinsdag 22 Maart:   Kleiofilmavond - Om 18.30 wordt op het PCH ‘The Girl with the Pearl Earring’ vertoond. Deze film 
  uit 2003 werd gebaseerd op het boek van Tracy Chevalier, dat de totstandkoming van het wereldberoemde doek van 
  Vermeer in het Mauritshuis: ‘Het Meisje met de Parel’ verfilmt. Geprezen om de belichting en techniek, laat de film 
  de werken van Vermeer tot leven komen.  Met Scarlett Johansen en Colin Firth. 
  De film wordt vooraf gegaan door een korte lezing van Koos de Wildt over de ontvangst van Vermeer in de media. 
 
1 april:    Rotterdam - Onder begeleiding van docent Ben Rebel (kunstgeschiedenis) gaan we naar Rotterdam 
  in het kader van het Nieuwe Bouwen: architectuur uit de jaren `10 en `20 van de twintigste eeuw. Erg interessant zal 
  het bezoek aan de Van Nelle fabriek zijn. Dit complex van de tabak- en koffiefabrikant Van Nelle staat op de  
  UNESCO werelderfgoedlijst. Ook bijzondere panden in de Rotterdamse binnenstad worden aangedaan. 
 
5 april:    Kleiofilmavond - ‘La Haine’ (Mathieu Kassovitz, 1995) Abdel ligt halfdood in het ziekenhuis, omdat 
  hij gedurende een ondervraging door de politie in elkaar is geslagen. In de buitenwijken waar Abdel vandaan komt 
  zijn er 's nachts rellen gaande. Één van de politieagenten verliest daarbij zijn pistool, dat gevonden wordt door een 
  vriend van Abdel, genaamd Vinz. Vinz zweert, dat als Abdel komt te overlijden, hij een politieagent doodschiet.  
  (tijd en plaats nog nader te bepalen) 
 
April:    PHV Dag - Het Pan Historisch Verbond organiseert ook dit jaar weer een ‘nationale feestdag’ voor 
  studenten Geschiedenis. Overdag worden een stadswandeling door Amsterdam en de Grote Geschiedenis Quiz geor
  ganiseerd. ‘s Avonds feest in Akhnaton. 
 
20 april:    Faculteitsdag - De Promotiedag voor de Faculteit der Geesteswetenschappen met als thema Lost  
  Heroes! Het programma moet door ALPHA nog nader bekend gemaakt worden. Kleio heeft echter al geregeld dat 
  20 studenten op de beeldenzolder van het Allard Pierson Museum een tekenles kunnen gaan volgen van een docent 
  aan de Kunstacademie in Den Haag. ‘s Avonds feest in Club More!  
 
Elke dinsdag:   Kleioborrel - In café Van Zuylen. 
 
 
  Omdat alle aankondigingen van plaats en tijd onder voorbehoud zijn is het verstandig de website, je webmail en  
  posters in de gangen van het PCH in de gaten te houden!  



“Laat die bewoner van de hemelen met rust!” 
De literaire loopbaan van Boris Pasternak 

 
DOOR EVA KOPPEN - In de eerste dagen van de Russische Revolutie had zich een doemscenario afgete-
kend voor ‘de vrijheid van het woord’. Op bevel van het Voenrevkóm, het militairrevolutionair comi-
té, sloten de roodgardisten met geweld de redacties van kranten. Vele kopstukken uit de Russische 
schrijverswereld, waaronder de eerste Russische Nobelprijswinnaar voor literatuur Ivan Boenin en 
Ilja Erenburg, schaarden zich ofwel militair ofwel moreel aan de zijde van de Witten, de antirevoluti-
onairen die tegen de bolsjewieken ten strijde trokken. De literatuur zou vooral in de Stalin-periode 
sterk aan banden worden gelegd. Tijdens de grote zuiveringen in de jaren dertig lieten veel auteurs en 
hun families het leven door de achterdocht en waanzin van de dictator. Voor velen is het een wonder 
dat Nobelprijswinnaar Boris Pasternak (1890-1960), bekend van zijn meesterwerk Dokter Zjivago, 

De joodse Pasternak stamde uit een artis-
tiek Moskous milieu; zijn vader had als 
schilder en illustrator nog voor Tolstoj 
gewerkt, zijn moeder was concertpianis-
te. Zijn talent voor muziek bracht hem 
tot het conservatorium. Toen Pasternak 
de voorkeur gaf aan een studie rechten 
werd dit hem door zijn leermeester en 
componist Skrjabin afgeraden. Hoewel 
hij in 1912 aan de universiteit van Mar-
burg begon met een studie filosofie koos 
Pasternak uiteindelijk voor de poëzie. Hij 
sloot zich aan bij de kubofuturistische 
dichter Majakovskij en zijn ‘Oktjabr’, 
een groepering van ‘proletarische’ kun-
stenaars. De samenwerking met de linkse 
Majakovskij was geen lang leven 
beschoren. Zijn ‘agitatiepoëzie’ deed 
Pasternak af als “al die stumperig 
gerijmde schrijfvoorbeelden, die uit-
geplozen leegheid, al die kunstmatig, 
verward en geestloos geponeerde 
gemeenplaatsen en afgezaagde waar-
heden”. 

 
Utopisch decennium 
‘Oktjabr’ vocht ondertussen een ver-
beten strijd uit met de marxistische 
groepering LEF, het Linkse Front van 
de Kunst. Tijdens de burgeroorlog 
tussen de Roden en de Witten brak er 
voor de literatuur een korte bloeitijd 
aan. Overal doken kleine privé-
uitgeverijen op en contacten met het 
buitenland werden aangeknoopt. 
Vooral Berlijn was een belangrijk 
literair centrum, waar vele emigranten 
zich na de Revolutie hadden geves-
tigd. De Proletkult, een verzameling 
van verenigingen die zich bezig hiel-
den met proletarisch vormingswerk en 
een cultuur van proletariërs tot stand 
wilden brengen, stond een kunst voor die 
autonoom was. Dit betekende vooral dat 

kunst onafhankelijk van de politieke con-
trole van de Partij moest zijn. Toen Len-
in in 1921 de NEP invoerde stierf de 
prille proletarische culturele revolutie 
een stille dood. De definitieve breuk tus-
sen de sovjetliteratuur en de emigranten-
cultuur werd rond 1924 duidelijk, toen 
bleek dat er geen sprake kon zijn van een 
verzoening tussen Moskou en Berlijn. 
Elke publicatie moest aan een censor 
worden voorgelegd; het kon pas verschij-
nen als het het officiële partij-imprimatur 
had gekregen.  

Ondanks deze censuur bestond er tij-
dens de NEP-tijd een betrekkelijke vrij-
heid die men nadien nimmer zou kennen. 

De interne machtsstrijd en meningsver-
schillen kostten de Partij veel tijd. Tus-
sen 1920 en 1926 debuteerden maar 
liefst 150 schrijvers en werd er volop 

geëxperimenteerd met taal, inhoud en 
vorm door futuristen en symbolisten. 
Deze periode waarin Anna Achmatova, 
Isaak Babel en Michail Boelgakov hun 
hoogtepunt kenden werd het ‘utopisch 
decennium’ of de ‘Zilveren Eeuw van de 
Russische literatuur’ genoemd. In deze 
bloeitijd debuteerde Pasternak met de 
dichtbundel Mijn zuster het leven, dat als 
zijn moeilijkste bundel geldt.  
 
Zuiveringen 
In de jaren dertig werd het idee van we-
reldrevolutie door de Sovjetunie 
(tijdelijk) opgegeven. De eigen macht 
moest versterkt worden. De hervormin-

gen in de culturele sector waren be-
doeld om alle experimenten te onder-
drukken en een conformistische cul-
tuur te creëren. De Schrijversbond 
werd ingesteld om totale controle 
over het intellectuele leven te krijgen. 
In 1932 werd de invloedrijke Maksim 
Gorki als gezaghebbende autoriteit op 
het gebied van literaire zaken erkend; 
hij werd beschouwd als ‘de deken van 
de sovjetliteratuur’. Tijdens het eerste 
Congres van de Bond van Sovjet-
schrijvers werden onder aanvoering 
van Gorki de nieuwe literaire princi-
pes vastgelegd. Alle schrijvers moes-
ten zich organiseren in een eenheids-
bond. Daaraan was de voorwaarde 
verbonden dat alle basisprincipes van 
de sovjetmacht onderschreven moes-
ten worden, de socialistische opbouw 
moest gesteund worden en de metho-
des van het socialistisch realisme 
moesten worden toegepast. Op het 
congres werd massaal een eed van 

trouw gezworen aan de Partij. Opvallend 
was dat belangrijke schrijvers en dich-
ters, zoals Boelgakov, Mandelstam en 
Achmatova, niet aanwezig waren. 



 
Sciencefiction 
In het socialistisch realisme stond de 
literatuur ten dienste van de maatschap-
pij. Het werd gekenmerkt door een 
‘realistische vorm’ en een ‘socialistische 
inhoud’, waarbij de nieuwe helden voort-
kwamen uit de gelederen van arbeiders, 
boeren, pioniers en Komsomoltsy (d.w.z. 
leden van de communistische jeugdbond 
in de Sovjet-Unie). Schrijvers waren 
geen kunstenaars meer, maar stonden als 
‘strijders aan het literaire front om een 
ideologische strijd uit te vechten met de 
vijanden’. Boris Pasternak werd in deze 
tijd afgedaan als een “decadente forma-
list, vervreemd van het volk, zonder voe-
ling met zijn tijd”. Zijn poëzie was te 
existentialistisch om aansluiting te kun-
nen vinden bij het socialistisch realisme; 
genieten van het leven en een zintuiglijke 
ervaring van de poëtische natuur. 

Om aan de rigide controle van de 
Schrijversbond en de censuur te ontsnap-
pen zochten veel schrijvers hun heil in 
alternatieve genres zoals sciencefiction 
of kinderverhalen. Ook het vertalen van 
buitenlandse werken, bijvoorbeeld uit 
Stalins vaderland Georgië, bood een uit-
vlucht. In 1929 publiceerde Pasternak de 
autobiografie Vrijgeleide, die hij opdroeg 
aan Rainer Maria Rilke. Hierin zette hij 
aan de hand van kunstenaarsportretten 
van onder andere Majakovskij en Aleks-
andr Blok zijn eigen kunstopvatting uit-
een. Tijdens de grote zuiveringen van de 
jaren dertig vluchtte Pasternak met zijn 
tweede vrouw naar Georgië. In deze 

moeilijke periode verzorgde hij verschil-
lende vertalingen, bijvoorbeeld van 
Goethe, Schiller en Shelley. Vele schrij-
vers, waaronder Mandelstam en Babel, 
verdwenen tijdens de zuiveringen. Pas-
ternaks vertalingen van Georgische dich-
ters zouden bij Stalin dusdanig in de 
smaak zijn gevallen dat de verschrikkin-
gen van de Goelag hem bespaard bleven. 
Een waarschijnlijk verzonnen verhaal 
gaat dat Stalin over Pasternak gezegd 
zou hebben: “Laat die bewoner van de 
hemelen met rust”. 
 
Dokter Zjivago 
In het geheim begon in 1936 Pasternak 
aan zijn historische epos Dokter Zjivago 
(1956), waarin hij proza en poëzie com-
bineerde. De hoofdpersoon Joeri Zjivago 
belandt na een lange vlucht voor de revo-
lutie berooid in Moskou, alwaar hij 
sterft. Zijn figuur kan gezien worden als 
de teloorgang van de prerevolutionaire 
culturele elite en intelligentsia die zijn 
leidende rol na 1917 verliest. Hoewel 
Pasternak de nadruk in het boek niet zo-
zeer op het politieke, maar op het morele 
vlak legde, kreeg hij in de Sovjetunie 
bergen van kritiek over zich uitgestort. 
Een aantal gedichten uit Dokter Zjivago 
werden in 1954 als voorpublicatie uitge-
bracht. Mede door de gebeurtenissen in 
Hongarije werd het script in 1956 gewei-
gerd. De vertaalrechten waren echter 
reeds toegekend aan een Italiaanse uitge-
verij, waardoor het boek in het buiten-
land wel kon worden uitgebracht. De 
publicatie ontketende een sensatie in het 

Westen. Na een Italiaanse vertaling ver-
schenen al snel Engelse, Franse, Neder-
landse en Duitse vertalingen. 

De toekenning van de Nobelprijs voor 
literatuur in 1958 aan Pasternak werd 
gedaan op basis van “zijn belangwekken-
de bijdrage aan de hedendaagse poëzie… 
alsmede zijn vertelkunst, in het spoor van 
zijn grote Russische voorgangers”. In 
eigen land betekende deze prijs voor 
Pasternak een groot gevaar. Hij werd van 
verschillende kanten onder druk gezet 
om de prijs te weigeren. Pasternak werd 
een ‘doodsbange bourgeois’ genoemd 
‘die zich gekrenkt en beangstigd voelt 
doordat de geschiedenis niet de kromme 
wegen ging die hij haar wilde 
voorschrijven’. Uiteindelijk weigerde hij, 
sterk geïntimideerd, de Nobelprijs. 
Chroetstjov moest zelfs gesmeekt wor-
den om hem niet het land uit te zetten: 
“Vertrek uit mijn Vaderland staat voor 
mij gelijk aan de dood. Ik ben aan Rus-
land gebonden door mijn geboorte, mijn 
leven en werk. Ik kan mij mijn lot niet 
buiten en los van Rusland voorstellen”. 
Dokter Zjivago werd in 1965 verfilmd 
met Omar Sharif en Julie Christie in de 
hoofdrollen. De film beleefde net zo’n 
succes als het boek. Het Westen omarm-
de de kritiek van een gerenommeerde 
Sovjetschrijver op het marxisme en de 
revolutie met open armen. In de Sovjet-
Unie zou het uiteindelijk tot de glasnost 
en perestrojka van Gorbatsjov duren 
voordat het boek gepubliceerd mocht 
worden.  

BISSCHOP, APARTHEID EN WAARHEID 
 
DOOR LEONTIEN WATZEMA - De eerste naam die altijd opkomt als er gesproken wordt over de strijd tegen 
apartheid in Zuid-Afrika, is Nelson Mandela. Hij is echter niet de enige die lang een geweldloze strijd 
heeft gestreden tegen het racistische systeem. Ook bisschop Desmond Tutu heeft een groot deel van 
zijn leven gewijd aan de omverwerping van het apartheidsregime. 

Desmond Tutu werd in 1931 geboren in 
het goudzoekerstadje Klerksdorp, zo’n 
tweehonderd kilometer ten westen van 
Johannesburg als zoon van een leraar. Op 
Tutu’s twaalfde verhuisde de familie 
naar Johannesburg en hier doorliep hij 
ook de middelbare school. Omdat dat hij 
op zijn veertiende tuberculose kreeg 
moest hij twee jaar van zijn jeugd bin-
nenshuis doorbrengen. Tijdens zijn ziek-
bed kreeg hij dagelijks bezoek van de 
blanke priester Trevor Huddleston. Deze 

bezoeken deden hem al op jonge leeftijd 
inzien dat niet alle blanken slecht waren 
naar de zwarte bevolking. 

Tutu’s oorspronkelijke plan om na de 
middelbare school verder te studeren 
voor arts kon wegens geldgebrek niet 
doorgaan. Daarom trad hij in zijn vaders 
voetsporen en werd leraar. Dit heeft hij 
drie jaar gedaan, totdat hij in 1957 be-
sloot om theologie te gaan studeren. In 
1960 werd hij ingewijd tot priester en 
twee jaar later vertrok Tutu naar Enge-

land om daar een Mastertitel in theologie 
te halen.  Vervolgens keerde hij terug 
naar Zuid-Afrika om theologie te doce-
ren, om in 1972 weer naar Engeland te 
gaan als assistent-directeur van het Lon-
dens theologisch instituut. 

In Engeland ervoer hij dat hij als gelij-
ke werd behandeld, en niet als zwarte 
werd gezien zoals in zijn thuisland het 
geval was. In Tutu’s theologie is de ge-
lijkwaardigheid tussen alle mensen dan 
ook een belangrijk aspect. In de preken 



die hij hield in elke willekeurige kerk 
kwam de gelijkheid tussen alle mensen 
ter sprake. En Tutu heeft ook de kans 
gekregen om deze boodschap te versprei-
den, want in 1975 werd hij benoemd tot 
hoofd van de Anglicaanse kerk in Johan-
nesburg. 

Door deze positie werd 
Tutu door meer en meer 
mensen gehoord en 
schreef hij een brief naar 
minister-president Vor-
ster om hem te wijzen op 
de steeds toenemende 
strijd en angst tussen de 
verschillende bevolkings-
groepen in het land. Want 
in Tutu’s visie waren het 
niet alleen de zwarten en 
kleurlingen die door alle 
restricties onderdrukt 
werden; ook de blanke 
bevolking leefde naar zijn inzien in grote 
angst voor de zwarte bevolking, omdat 
ze vreesden voor represailles. Kortom, 
het land  was gevangen in een wurg-
greep. 

Zoals we inmiddels weten is er niets 
gedaan met de waarschuwing aan de 
Zuid-Afrikaanse regering. Voor Tutu 
was het duidelijk dat er andere maatrege-
len genomen moesten worden en de bes-
te oplossing die hij zag was internationa-
le druk op de regering. Hij riep hiertoe 
op in 1979 en gelukkig gaven de interna-
tionale handelspartners van Zuid-Afrika 
gehoor aan de oproep. De druk op de 

regering nam door deze oproep toe en 
hierdoor leek er in ieder geval een ope-
ning te ontstaan naar de opheffing van 
apartheid. 

In 1984 ontving Tutu de Nobelprijs 
voor de Vrede voor zijn geweldloze 

strijd tegen het regime in zijn land. Ook 
in zijn rede bij de ontvangst gaf hij aan 
dat het apartheidsregime een straf voor 
zowel de gekleurde als de blanke bevol-
king was. De geweldloosheid in zijn 
strijd tegen apartheid onderscheidde hem 
van menig ander, die wel geweld ge-
bruikte tegen het regime en de blanke 
bevolking. 

De Zuid-Afrikaanse regering was het 
uiteraard niet eens met Tutu’s strijd, 
maar door zijn internationale aanzien en 
geweldloosheid was het moeilijk voor de 
regering om hem in te tomen. Sterker, 
zijn invloed groeide alleen maar, doordat 

hij in 1986 Aartsbisschop van de Zuid-
Afrikaanse Anglicaanse kerk werd, het 
hoogste ambt waartoe hij benoemd kon 
worden. Zijn mogelijkheden en aanzien 
waren alleen maar groter en uiteindelijk, 
uiteraard met behulp van vele anderen 

die tegen het regime stre-
den, werd het apartheids-
regime in 1990 afgeschaft. 
Vier jaar later waren de 
eerste vrije verkiezingen 
in het land en Tutu’s 
vriend en medestrijder 
Nelson Mandela werd de 
eerste president in een 
land dat toen nog haar 
verleden moest gaan ver-
werken. In 1995 werd een 
Waarheidscommissie in 
het leven geroepen, waar 
Mandela Tutu als voorzit-
ter voor vroeg. Doel van 

deze commissie was nu voor eens en 
altijd alles wat er onder het regime had 
plaatsgevonden, boven tafel te krijgen, 
zodat mensen op zijn minst wisten wat er 
met dierbaren was gebeurt, en zo het 
verleden te kunnen laten rusten. 

Tutu is nu bisschop in ruste en heeft 
nooit de ambitie gehad om zich in de 
politiek te begeven, al hadden velen wel 
verwacht dat hij zitting zou nemen in een 
regering. Hij laat af en toe van zich horen 
als er waar ook ter wereld sprake is van 
ongelijkheid, maar kiest ervoor om ver-
der op de achtergrond te blijven. 

GEZIEN IN HET PCHH: ‘GORDEL VAN SMARAGD’ 
 
DOOR EVA KOPPEN - Voor een select gezelschap van aankomende historici verzorgde mw. dr. P. Pattyna-
ma, bijzonder hoogleraar Koloniale Literatuur- en Cultuurgeschiedenis, een inleiding bij de film Gor-
del van Smaragd (Orlow Seunke 1997). In deze film staat de verhouding tussen de Nederlander Theo 
(Pierre Bokma) en de Indische Ems (Esmee de la Bretonniere) centraal. Hun liefdesgeschiedenis speelt 
zich af tegen de achtergrond van de turbulente gebeurtenissen in Nederlands-Indië tussen 1939 en 
1949. Het stel wordt weinig bespaard: jappenkampen, gedwongen prostitutie, martelingen en opko-

Na de oorlog was er in het Nederland 
van de wederopbouw weinig plaats 
voor gevoelens van verlies. Indië was 
volgens Pattynama een soort 
‘nationaal verborgen familiegeheim’. 
Repatrianten werden in Nederland als 
tweederangsburgers beschouwd. Me-
de door een psychologisch proef-
schrift uit 1967 werd het stilzwijgen 
rond het geweld tijdens de politionele 
acties doorbroken. Als gevolg van 
nieuwe ideeën over het kolonialisme 

ontstond er in de jaren tachtig een 
stroom aan tv-producties over het 
koloniale verleden. Een vast stramien 
in deze producties was het idyllische 
en paradijselijke beeld van Indië dat 
wreed verstoord werd door de Japan-
ners. Het idee van Indië als een 
vreedzame samenleving waarbij Ne-
derlanders en inlanders harmonieus 
samenleefden bleef in stand. 

Gordel van Smaragd vormt hierop 
geen uitzondering. Het idyllische 

beeld van de eeuwige sawa’s en plan-
tages komt veelvuldig terug. De 
vrouwelijke hoofdpersoon Ems be-
antwoordt volledig aan het cliché-
beeld van de ‘oosterse vrouw’; zij is 
exotisch, wulps, grillig en beschik-
baar. De Indische Ems beschikt over 
een sterk minderwaardigheidscom-
plex. Zij heeft haar positie weten te 
bereiken via haar man die haar uit 
een kampong heeft gehaald. Dit ver-
klaart ook haar loyaliteit ten opzichte 



van haar oudere echtgenoot; zonder 
hem was zij ‘niets’ geweest in het 
leven. Volgens Pattynama kwam het 
minderwaardigheidscomplex dat de 
Nederlanders aan de inlanders toe-
schreven voort uit hun eigen meer-
waardigheidsgevoel. Een andere 
‘koloniale mythe’ is dat culturen 
elkaar niet kunnen begrijpen. Theo 
en Ems blijven  vreemden voor el-
kaar. 

In de film is echter ook plaats 
voor postkolonialisme. Zo is er het 
ironisch commentaar van Theo op 
‘echte’ Polygoonjournaalbeelden en 
krijgt de figuur van de racistische 
plantagehouder vorm in de figuur 
van Theo’s oom. Pattynama heeft 
toch kritiek op de film. De Indiërs 
die in de film voorkomen vormen 
slechts een decor waartegen het ver-
haal zich afspeelt. Bovendien wordt 
door Theo als verteller van het ver-
haal op te laten treden de slachtof-
ferrol van de Indiërs naar Theo ver-

plaatst. Als een Nederlandse soldaat 
zijn sigaret op de hand van een Ja-
vaan uitdrukt gaat hij door het lint; 
het doet hem herinneren aan de mar-
telingen door de Japanners die hij 
zelf heeft moeten doorstaan. Uitein-
delijk staan Theo’s ervaringen en 
opvattingen tijdens de politionele 
acties centraal. 

Het Indische koloniale verleden is 
volgens Pattynama nog lang niet 
bevredigend afgesloten. Hiervan ge-
tuigen niet alleen de Molukse trein-
kapingen en de kwestie rond Poncke 
Prinsen, maar ook het recente debat 
rond de tegoeden die de Indische 
gemeenschap zou moeten ontvangen. 
‘Het koloniale verleden is iets dat 
onder de huid van de Nederlandse 
samenleving broeit’, aldus Pattyna-
ma. De film is volgens haar een stap 
in de goede richting van een nieuw 
postkoloniaal denkbeeld over het 
Indische verleden van Nederland. 
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