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PRORA: HITLER’S GIGANTISCHE VAKANTIEPARADIJS 

Nieuw 

In 1933 richtte de Nationaal Socialistische vakbond ‘Deutsche 
Arbeitsfront’ de organisatie ‘Kraft Durch Freude’ op. Het con-
cept achter de KDF was georganiseerde ontspanning voor 

Duitse arbeiders om weer op krachten te 
komen voor het werk. De KDF organiseerde 
daarom onder andere culturele activiteiten, 
cruises en vakantiereizen. Ook ontwikkelde 
de KDF onder meer een personenauto (een 
voorloper van de Volkswagen). Miljoenen 
mensen gingen dankzij de KDF voor het 
eerst van hun leven op vakantie.    H a l -
verwege de jaren dertig had ‘Kraft Durch 
Freude’ nieuwe accomodaties nodig om zo 
de toenemende stroom vakantievierende 

Duitse arbeiders te kunnen huisvesten. Volgens de overleve-
ring kwam Adolf Hitler zelf met het idee voor een enorm va-
kantiehotel voor deze Duitse arbeiders. Er moest aan de Duit-
se kust een hotel komen waarin 20.000 mensen tegelijk 10 da-
gen vakantie zouden kunnen vieren. De ideale locatie voor dit 
hotel werd gevonden in Prora, op het eiland Rügen aan de 
Oostzee. Het strandhotel van Prora zou de topattractie worden 
van de KDF, en er zouden waarschijnlijk meer van deze hotels 
volgen.   Een hotel waar 20.000 mensen tegelijk vakantie vie-
ren lijkt in de huidige tijd natuurlijk absurd, maar in de jaren 
dertig was dit niet zo’n vreemd idee. Dit was de tijd van het 
opkomende massatoerisme. Mensen gingen vaak voor het eerst 

in hun leven op vakantie en deden dit door massaal naar nieuw 
gebouwde vakantiekolonies te gaan. Eerdere voorbeelden van 
massale vakantieverblijven waren toen bijvoorbeeld al in Italië 
gerealiseerd. Mussolini had daar al in de jaren twintig aan de 
Italiaanse kust enkele grote herstelkoloniën voor arbeiders 
laten bouwen.    De uitvoering van 
het project was in handen van Ro-
bert Ley. Ley was al lang actief in de 
partij en had een hoge functie bij de 
organisatie ‘Kraft Durch Freude’. 
Elf architecten werden begin 1936 
door Ley uitgenodigd om een ont-
werp te maken voor een vakantie-
verblijf voor 20.000 mensen aan de 
Oostzee. Voorwaarden voor het 
ontwerp waren dat het hotel 20.000 
gasten kon onderbrengen, dat alle 
kamers uitzicht hadden op zee, dat 
er voldoende sport- en recreatie-
ruimtes aanwezig waren en dat er 
een centrale feestzaal was waar 
20.000 mensen in pasten.    Dat het 
ontwerp van de architect Clemens 
Klotz zou winnen stond eigenlijk 
van te voren al vast omdat hij goede 
contacten onderhield met Robert 
Ley. Klotz ging uit van een uiterst 
functioneel ingericht hotel met een 
centrale feesthal, en naar beide 
kanten lange aaneengeschakelde 
gebouwen die paralel aan het 
strand lagen. Het hele ontwerp 
was uiteindelijk 4,5 kilometer lang. 
Ook op de wereldtentoonstelling 
van Parijs in 1937 trok het ont-
werp van het uiterst imposante 
hotel de aandacht, en kreeg het 
zelfs een ‘Grand Prix’.    In mei 
1936 werd begonnen met de bouw 
van dit prestigeproject van de 
nazi’s. De plek die de KDF de 
kracht van het regime te benadruk-

Door Annemarie Bos – Enig idee wat het langste gebouw van Europa is? Waarschijnlijk niet. Het is namelijk een van de 
meest bizarre voorbeelden van de nazi-architectuur: het nooit afgebouwde strandhotel Prora aan de Duitse Oostzee. De 
kolossale betonnen ruïne van dit hotel strekt zich uit langs 4,5 kilometer Oostzee-kust. Waarom moest dit hotel er ko-
men en waarom is de bouw ervan nooit voltooid? 

Dit was de 
tijd van het 
opkomende 

massa-
toerisme 

Een nieuw jaar, een 
nieuwe Eindeloos! Ge-
heel in een nieuw jasje, 
verse redacteuren, maar 
de vertrouwde histori-
sche artikelen, kritische 
columns en het nieuws 
van studie-vereniging 
Kleio. De artikelen in dit 
nummer zijn vooral 
geïnspireerd door de 
vakantie-bestemmingen 
van de redactieleden. 
Van Normandië tot de 
Oostzee, van Suriname 
tot de V.S. De tentoon-
stelling van Van der 
Elsken komt aan bod en 
Hans Goedkoop wordt 
geïnterviewd.  

Dit jaar zal Eindeloos 
maandelijks uitkomen en 
is altijd verkrijgbaar op 
de 5e etage van het PcH. 
Voor de digitale versie 
zie 
www.kleioamsterdam.nl.  

Redactioneel 



 1936 werd begonnen met de bouw van dit prestigeproject van 
de nazi’s. De plek die de KDF  had uitgekozen was een ruig 
natuurgebied aan de Oostzee op het eiland Rügen. De Natio-
naal Socialisten zagen in architectuur ook een middel om de 
massa te beïnvloeden en de kracht van het regime te benadruk-
ken. Het strandhotel in Prora zou een van de grootste en meest 
complexe bouwprojecten worden die tijdens het Nationaal So-
cialistische regime werd uitgevoerd. Er waren maar liefst 48 
bouwondernemingen betrokken bij dit project. Van 1936 tot 
1939 werd er flink gebouwd, en in 1939 was het grootste deel 
van de ruwbouw van het hotel klaar. De trappen, deuren, vloe-
ren, ramen etc. ontbraken echter nog.    Men was overigens nog 
niet eens begonnen met de centrale feestzaal, toen de bouw in 
Prora plotseling werd stilgelegd. Duitsland was Polen binnenge-
vallen: het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dit betekende 
de doodsteek voor het strandhotel Prora. De opening van het 

hotel die gepland stond voor 1941 zou er dus nooit komen. Al 
snel werden de mankracht en machines van Prora verplaatst 
naar andere delen van Duitsland.    Doordat het hotel dus maar 
voor de helft af was heeft het nooit een vakantieganger kunnen 
ontvangen.   Tegen het einde van de oorlog werd in Prora aan 
de zuidkant van het hotel nog een deel provisorisch afgebouwd 
om als oorlogshospitaal te dienen. Dit werk werd gedaan door 
Russische krijgsgevangenen die onder barre omstandigheden 
moesten werken en leven. Na het einde van de oorlog werd het 
strandhotel door de Soviets grondig gedemonteerd en geplun-
derd. Alles wat nog bruikbaar was werd door hen meegenomen. 
Daarna lag het gebouw jarenlang in de DDR-militaire zone, na 
de hereniging kwam het in handen van de Duitse federale rege-
ring. Nu ligt deze lange betonnen kolos er verlaten bij. Een 
bizarre erfenis van Duitsland’s nazi-verleden. *** 

DU VIN, DU PAIN ET DU BOURSIN 
Door Laura Mudde - Ver van de Salou-achtige oorden, waar landgenoten zich ‘s nachts vol laten lopen met alcohol, om 
de volgende dag huidkanker te kweken op de veel te volle stranden. Ver van de files, de overvolle benzinestations en 
rijen voor de tol. Ver van de souvenirshops en terrasjes waar je de driedubbele prijs betaald voor een glaasje water. Kor-
tom, ver van alles wat met de doorsnee strandvakantie te maken heeft, fietsten ik en twee vriendinnen deze zomer op 
kleine weggetjes door Normandie. 

Op een van deze dagen, terwijl wij door het heuvelachtige land-
schap van Pas de Calais fietsten, kwamen we opeens het plaatsje 
Boursin op de kaart tegen. Dit kleine dorpje intrigeerde ons zo-
zeer; zou de Boursin daar echt vandaan komen? Zouden we hier 
de originele, ambachtelijke Boursin kaas kunnen proeven? Zou 
er een soort Boursinmuseum zijn? We besloten onze tocht door 
dit kleine dorpje te laten leiden.   Onze verwachtingen waren 
iets te hoog, bleek toen we uiteindelijk Boursin inreden. Het 
dorpje was precies zoals alle andere Franse dorpjes, een paar 
boerderijtjes, een kerkje, nog wat kleine huisjes en voor je het 
weet ben je er alweer uitgereden. Geen Boursin museum te be-
kennen, niks oude boerderij waar de echte, originele Boursin kaas 
te proeven was, niet eens een reclamebord!     Enigszins teleur-
gesteld namen we plaats op een bank voor het kerkje. Toen we 
daar een tijdje zaten, begon een oud mannetje, zo’n mannetje 
dat je meestal ziet op een bankje voor de kerk van een klein 
dorpje, tegen ons aan te praten. Hij vroeg waar we vandaan 
kwamen, waar we naartoe gingen en was 
vooral ook nieuwsgierig naar wat we in Bour-
sin deden. Wat we in Boursin deden?! De kaas 
proeven natuurlijk! Zien waar nu die kaas 
vandaan komt die bij zo ongeveer elk feestje 
op toastjes wordt gesmeerd! Nu is mijn 
Frans niet al te best, maar ik was wel dusda-
nig nieuwsgierig dat ik hem vroeg of hier nu 
de welbekende Boursin vandaan kwam.    Het 
mannetje ging er eens goed voor zitten en 
vertelde ons in geuren en kleuren de geschie-
denis van Boursin. Hij vertelde over een boerenzoon die, versto-
ten door zijn vader  ging trekken in de heuvels van Pas de Calais. 
De jongen strandde in het dorpje Boursin waar hij niet werd 
geaccepteerd door de dorpbewoners. Het was namelijk een 
nogal zonderlinge jongen die alleen maar in de weer was met 
kruiden en koeienmelk en zich vaak dagenlang opsloot in zijn 
huisje. Tot hij op de dag van het dorpsfeest tevoorschijn kwam 
uit zijn huisje en de dorpsbewoners de lekkerste kruidenkaas 
voorzette die ze ooit hadden geproefd. De dorpsbewoners vier-
den feest en vanaf die dag werd de boerenzoon de meest gelief-
de persoon van het dorp.   Een mooi verhaal hoor, maar toen ik 
hem vroeg waarom er nu dan niks meer te merken was van dat 

Boursin hiervandaan komt en waarom de boerenzoon zijn kaas 
vernoemde naar het dorpje waar hij eerst niet eens werd geac-
cepteerd, kon de oude man mij geen antwoord geven. Eenmaal 
thuis heb ik eens opgezocht of de kaas Boursin nu daadwerkelijk 
vernoemd is naar het dorpje Boursin en of het daar ook zijn oor-
sprong vindt.    Het blijkt dat Normandië al eeuwenlang een 
hoog aanzien heeft gehad in kaasmaken. In de 12e en 13e eeuw 
zorgde het contact met Engeland voor uitwisseling van technie-
ken met als resultaat nog betere kazen. Een kaas ontwikkeld in 
die tijd en heden te dagen nog steeds gemaakt is de Neufchatel. 
Deze kaas is wel vernoemd naar het dorpje waar het vandaan 
komt. In de 19e en 20e eeuw vergaat het de kazen zoals het met 
zoveel producten is vergaan, de komst van machines verbetert 
ontwikkelingsmethoden en verhoogt de productie. In de 20e 
eeuw worden dan ook alle kazen gemaakt door grote bedrijven 
en multinationals, met uitzondering van een paar hobbyisten. 
Tot mijn spijt blijkt dat ook bij Boursin het geval. Geen roman-

tisch verhaal over een verstoten boerenzoon 
die in de Middeleeuwen een kruidenkaasje 
bedenkt die hij dan de naam geeft van het 
kleine dorpje waar hij uiteindelijk wel werd 
geaccepteerd. De kaas is ontwikkeld door 
Francois Boursin, een kaasmaker uit Nor-
mandie, dat wel. Hij raakte geïnspireerd tot 
het mengen van kruiden en jonge kaas door 
een oude traditie die bestaat in Normandie. 
Vroeger serveerde men jonge, verse kaas met 
een schaal kruiden aan gasten zodat men zelf 

kruidenkaas kon maken. In 1957 ontwikkelde Francois Boursin 
een recept met jonge kaas, knoflook, peterselie en bieslook en 
creëerde de kaas Boursin. Later werden de rechten verkocht aan 
Unilever.   Jammer voor het dorpje Boursin  en ook jammer 
voor ons. Als ik echter een bewoner zou zijn van Boursin zou ik 
er gewoon een museum beginnen. Ik zou er bankjes in zetten 
met op ieder een oud mannetje die zijn eigen verhaal heeft over 
de historie van Boursin. De openingstijden zouden vrij zijn, van-
af het eind van de middag tot diep in de nacht, totdat iedereen 
verzadigd van de wijn, het brood en de Boursin zijn bed opzoekt. 
*** 



Simeon II staat in een lange lijn van Bulgaarse vorsten, die sinds 
de vroege middeleeuwen over het land hebben geregeerd. Hij 
stamt echter niet uit een van oorsprong Bulgaarse vorstenfami-
lie, een prins uit het Duitse huis Sachsen-Coburg-Gotha werd 
namelijk in 1887 uitgenodigd het land te regeren. Het aanstellen 
van een van oorsprong Duits vorstenhuis was in de negentiende 
eeuw geen onbekend gegeven in de Balkanlanden die net het 
juk van de Ottomanen waren ontworsteld. Griekenland, 
Roemenië en Albanië werden ook geregeerd door van oor-
sprong Duitse vorsten.   De geschiedenis van het moderne 
Bulgarije begint in april 1876 met de April Opstand. Deze op-
stand tegen het Turkse gezag in de regio van Plovdiv werd hard 
neergeslagen en 30.000 mensen werden afgeslacht door de 
Turkse troepen. Deze “Bulgarian Horrors” zorgden in het liber-
ale Europa voor vele verontwaardigde reacties, al kwam de 
sterkste reactie van Rusland. Zij dwong de sultan met het Ver-
drag van Constantinopel het Bulgaarse vraagstuk op een 
vreedzame en blijvende manier op te lossen. De grenzen van 
het moderne Bulgarije moesten worden vastgesteld, waarbij 
Rusland zich hard maakte voor een groot en sterk Bulgaars rijk 
terwijl de Westerse mogendheden daar zeer op tegen waren.    
Uiteindelijk wezen de Turken, met steun van de Britten, het 
voorstel van Rusland voor een groot Bulgaars rijk af. Rusland, 
dat haar reputatie hoog moest houden, verklaarde hierop in 
april 1877 de oorlog aan het Ottomaanse Rijk. De oorlog werd 
door Rusland snel gewonnen en in het daaropvolgende Verdrag 
van San Stefano (januari 1878) konden de voorwaarden door de 
Russen gedicteerd worden en werd besloten tot een grote Bul-
gaarse natie. De Turken waren niet in de positie zich hier tegen 
uit te spreken, de westerse mogendheden echter wel. Zij keer-
den zich zeer sterk tegen een groot Bulgarije en later in 1878 
werden met het Congres van Berlijn de grenzen van het land 
door Bismarck en Disraeli opnieuw vastgelegd. Zo ontstond 
een klein Bulgarije, dat formeel nog steeds schatplichtig was aan 
het Ottomaanse Rijk. Er werd een prins aangesteld als vorst en 
de keuze viel op Alexander van Battenberg, een Duitse prins, 
die echter wel gelieerd was aan de Russische tsaar, en daardoor 
voor beide partijen een acceptabele kandidaat was. 
Absolute monarchie 
Alexander was niet opgeleid tot monarch en zijn eerste reger-
ingsjaren waren moeilijk. Hij zat gevangen tussen de Bulgaarse 
politici die ieder hun eigen agenda hadden en de belangen van 
zijn Russische neef. Na twee jaar ging hij, met instemming van 
Rusland, over tot het regeren als absoluut vorst, steunende op 
twee vanuit Rusland gestuurde generaals. De Bulgaarse liberale 
politici ageerden zeer sterk tegen deze manier van regeren en 
uiteindelijk bond Alexander in, hij herstelde in 1883 de grond-
wet en stuurde de Russische generaals de laan uit. Dit zorgde 
voor een breuk met Rusland. Daarnaast verenigde hij in 1885, 
tegen de uitkomsten van het Congres van Berlijn in, Oost-
Roemenië, een deel van Bulgarije dat in 1878 aan de Ottoma-
nen was toegewezen, met Bulgarije en liet hij zich door de sul-
tan aanstellen als prins-regent van dit gebied. De internationale 
gemeenschap protesteerde, maar greep niet in. Toen echter kort 

daarna de Bulgaren de Serviërs verpletterend versloegen en het 
evenwicht op de Balkan verstoord leek te worden, liet Rusland 
Alexander I vallen. Een, door de Russen gesteunde, militaire 
coup maakte in 1886 uiteindelijk een einde aan de regering van 
Alexander I.    In juli 1887 werd Ferdinand van Sachsen-
Coburg-Gotha gekozen tot de nieuwe vorst. Hij was de Oos-
tenrijkse kandidaat en was in eerste instantie liberaal 
georiënteerd, derhalve werd hij niet geaccepteerd door Rusland. 
Met het ontslag van de liberale premier Stambolov in 1894, 
werd de weg geplaveid voor het wederom aanknopen van goede 
betrekkingen met Rusland. Het aanzwellende nationalisme op 
de Balkan en de rivaliteit met Griekenland en Servië deed Ferdi-
nand er toe besluiten Bulgarije op 5 oktober 1908 geheel onaf-
hankelijk te verklaren van het Ottomaanse Rijk en zichzelf tot 
tsaar van alle Bulgaren uit te roepen.  
Groot-Bulgarije 
De Balkanoorlogen, tussen oktober 1912 en juli 1913 gevoerd 
met het oog op het realiseren van een groot Bulgaars rijk, 
zorgden aanvankelijk voor gebiedsuitbreidingen, die later echter 
weer ongedaan werden gemaakt. De gebiedsverliezen en het 
niet ingrijpen van de grote mogendheden, zorgden voor een 
sterk anti-Russische en anti-Westerse stemming, die Ferdinand 
er toe deed besluiten zich aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije te verbin-
den. Hij meende zo de meeste kans te hebben op het realiseren 
van de droom van het Groot-Bulgaarijse Rijk. De oorlog liep 
voor Bulgarije dramatisch af en het raakte de laatste gebieden 
kwijt die zij nog had overgehouden aan de Eerste Balkanoorlog.    
Ferdinand I trad in 1918 af ten gunste van zijn zoon Boris III, 
die geconfronteerd werd met een land dat sterk verzwakt was, 
veel gebied had verloren en schadebetalingen moest verrichten. 
De verkiezingen in 1920 zorgden voor meer problemen daar zij 
werden gewonnen door de boerenpartij, die geleid werd door 
Stamboliski. De links georiënteerde regering voerde sociale 
hervormingen door, verbond zich met de communistische partij 
en knoopte met de Sovjetunie diplomatieke contacten aan. Te-
vens sloot Stamboliski met Joegoslavië in 1923 een akkoord 
waarin de bestaande grenzen werden erkend. Dit alles maakte 
hem zeer impopulair bij de elite en na een militaire coup in 
1923 werd hij vervangen door een conservatieve regering, die 
ook door Boris III werd gesteund. Spanningen met Griek-
enland, die vanaf 1925 de buitenlandse politiek bepaalden, en de 
economische problemen van de jaren dertig typeerden de reger-
ing van Boris III tot 1934. Vanaf dat jaar regeerde hij namelijk 
met steun van het leger als absoluut vorst. Ondanks het feit dat 
in 1938 een akkoord werd gesloten met Griekenland en Joego-
slavië bleef het gebiedsvraagstuk bepalend in de Bulgaarse poli-
tiek.   Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog oriënteerde 
Bulgarije zich steeds sterker op Duitsland, wat zeer zeker ges-
timuleerd werd toen Roemenië door Hitler gedwongen werd 
aan Bulgarije gebied af te staan.  
  

  

DE BULGAARSE MONARCHIE VANAF 1878 

Door Niels Weitkamp - Sedert 2001 wordt Bulgarije weer geregeerd door Simeon II, de laatste koning, die in 1946 door 
de communisten werd afgezet en het land moest verlaten. Simeon is niet teruggekeerd in het centrum van de macht als 
koning, maar als democratisch gekozen premier, die vijftig procent van de kiezers achter zijn ‘Nationale Beweging van 
Simeon II’ wist te verenigen. In de afgelopen vier jaar heeft Simeon een pro-Westerse koers gevaren door in 2001 toe te 
treden tot de NAVO en de toetreding van Bulgarije tot de EU in 2007 voor te bereiden. De economische situatie in het 
land verbeterde, al bleek zijn belofte de staatseconomie in 800 dagen te hervormen een mooie, maar niet haalbare 
uitspraak: de werkloosheid en de emigratiecijfers van het land blijven namelijk hoog. 



In 1941 verbond Boris III zich met de Asmogendheden. Hij 
was echter geen gewillige pion in de handen van Hitler dat bleek 
uit zijn zeer sterke verzet tegen de Duitse eis tot uitlevering van 
de 50.000 in Bulgarije woonachtige Joden en zijn onwil om de 
oorlog te verklaren aan de Sovjetunie. Hitler ontbood hierop 
Boris III in augustus 1943 naar Berlijn. Na dit bezoek overleed 
Boris III op raadselachtige wijze tijdens een wandeltocht, waar-
door velen geloven dat hij werd vergiftigd om zo plaats te 
maken voor een meer meegaande regering. 
Pro-Duitse koers 
Boris werd opgevolgd door zijn zes jaar oude zoon Simeon II, 
die onder regentschap stond van zijn oom prins Kyril. Deze 
regering voerde vanaf 1943 een meer pro-Duitse koers, al bleef 
zij het verzoek om uitlevering van de Joden negeren. Naarmate 
de verliezen van de Duitsers groter werden, werd hun positie in 
Bulgarije zwakker, zodat zij uiteindelijk genoodzaakt waren om 
in augustus 1944 te vertrekken. De Bulgaarse regering, bang 
voor de Russen, verklaarde hierop de oorlog aan Duitsland. Dit 
alles mocht niet baten, want de Russisch troepen kwamen toch 
en bezetten nog hetzelfde jaar Sofia, zetten de regering af en 
executeerden de regent en ministers.    In september 1946 werd 
door middel van een plebisciet de monarchie afgeschaft om 
plaats te maken voor een communistische regering. Simeon 
verliet samen met zijn moeder en zuster het land en het Bul-
gaarse staatsburgerschap werd hem ontnomen. Hij deed echter 
nooit formeel afstand van de troon. Simeon en zijn familie wer-
den opgevangen door Franco in Spanje en hij zou daar blijven 
wonen tot 1996, het jaar waarin hij terug mocht keren naar Bul-
garije. Simeon II richtte onder de naam ‘Nationale Beweging 
van Simeon II’ een politieke partij op en zette zich in voor her-

vormingen en politieke integriteit. Bij de verkiezingen op 24 
juni 2001 won zijn partij met een overweldigende meerderheid 
de verkiezingen en werd hij premier. 
Afrekening met verleden 
In de afgelopen vier jaar hervormde hij het politieke bestel, 
leidde Bulgarije de NAVO en de wachtkamer van de EU bin-
nen en maakte een begin met het 
hervormen van de economie. Er 
wordt gespeculeerd dat hij zich 
kandidaat gaat stellen bij de vol-
gende presidentsverkiezingen en 
het is niet uitgesloten dat de mon-
archie ook weer hersteld zal 
worden, al heeft Simeon officieel 
geen monarchistische aspiraties. 
Uiteindelijk heeft Bulgarije met de 
huidige regering van Simeon II 
definitief afgerekend met het com-
munistische verleden door te 
kiezen voor een pro-westerse poli-
tiek. Simeon is een symbool van nationale eenheid geworden 
doordat hij een sterke band vertegenwoordigt met betere tijden 
uit de Bulgaarse geschiedenis, vóór het tijdperk van het commu-
nisme. Het premierschap van Simeon II en het eventuele herstel 
van de monarchie zijn, net als met het herstel van de monarchie 
in Spanje in 1975 het geval was, een teken van het hervinden 
van het eigen verleden en een symbolische overwinning op een 
dictatoriaal regime. *** 

Twee jaar geleden maakte de BBC een mooie documentaire 
over de vraag of Arthur 
echt bestaan heeft. Zij kwa-
men tot de conclusie dat de 
figuur van Arthur een sa-
mensmelting is van meerde-
re heldhaftige figuren. Een 
van deze figuren zou een 
Romeinse leider zijn ge-
weest. Filmmakers gingen 
aan de haal met deze con-
clusie en brachten de film 
King Arthur in 2004 uit. 
Nadat in het kort is ver-
klaard dat de film op waar-
gebeurde feiten berust, Art-
hur was immers een Ro-
meinse commandant, blijkt 

ineens dat Merlijn een brute wildeman is met een heel leger aan 
blauw geverfde Neanderthalers en jawel, een mooie jonge hinde 
met bovennatuurlijk talent voor boogschieten. Zij is de konin-
gin Gwenhwyfar. De liefde van Lancelot lijkt in deze film snel 
bekoeld en Arthur en Gwenhwyfar leven nog lang en gelukkig. 
De film is een ware verkrachting van de legende en gebruikt het 
als slap excuus voor het toepassen van special effects en veel 
geweld. Het fijne van een legende is dat iedereen het naar zijn 
hand kan zetten, helaas ook dus Antoine Fuqua. Een mooiere 
versie van de legende maakte Marion Zimmer Bradley in 1982 
met het boek ´Mists of Avalon`, waarin zij het verhaal vooraf-
gaand aan de heerschappij van Arthur uitdiept. Speelt het ver-
haal van Arthur zich normaal gesproken af in een rechtgeaarde 
mannenwereld, dit boek laat zien dat het in feite een handjevol 
sterke vrouwen waren die de gang van zaken regelden. Lady of 
the Lake Viviane regeert vanuit het in nevelen gehulde Avalon, 
een eiland bij Glastonbury.  

KONING ARTHUR 

Door Inger Schaap -  De legende van Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel is welbekend. De legendarische 
koning met zijn rechtvaardige oordeel en zijn mystieke krachten is nog altijd populair. Het verhaal werd voor het eerst 
opgetekend door een monnik, Geoffrey van Monmouth. Hij schreef over een Koning die de Saksen overwon in de slag 
bij Mount Badon. Slechts één andere geschiedschrijver uit die tijd noemt Arthur, verder komt hij nergens in de boeken 
voor. Voor diegenen waarbij het verhaal al wat weggezakt is, zal ik het kort samenvatten. Een voorbestemd jongetje 
groeit op bij pleegouders, komt in aanraking met grijze tovenaar, blijkt koninklijk bloed te hebben, trekt op mysterieu-
ze wijze zwaard uit steen, even duwen en dan pas trekken, en wordt almachtige koning, krijgt mooie vrouw die helaas 
verliefd is op zijn beste vriend, lot keert zich tegen hem en wordt vermoord door een van zijn trouwe onderdanen.  



 Met haar magie zorgt Viviane ervoor dat de onherroepelijke 
voorbestemde levenspaden gevolgd worden en er vrede heerst 
in het door godsdiensten verscheurde Brittanië. Helaas laat de 
verfilming van het boek veel te wensen over. Toch is het mooi 
om de hoofdpersonen tot leven te zien komen. Overigens 
wordt het verblijf van The Lady of the Lake gesitueerd in 
Bretagne, in de bossen bij Rennes. Tegen betaling kun je hier 

een wandeling maken langs het meer, in de hoop een glimp op 
te vangen van The Lady. Ook is er de mogelijkheid om ’s nacht 
met een gids op pad te gaan langs duistere plekken. Elke cam-
ping, badplaats of dorpsplein heeft hier een steen met Excali-
bur. Voor Arthur fans en overige kasteelliefhebbers is dit deel 
van Bretagne zeker een aanrader! *** 

Dubbele kater  
Het is zondag. We zijn de hele middag met 3 Nederlandse 
jongens op pad geweest in Boedapest: op mijn verzoek naar de 
Hongaarse dependance van Museum Ludwig, contemporary art. 
Toen ik ’s ochtends riep dat ik per se een museumbezoek wilde 
maken, verkeerde ik in de veronderstelling dat een dergelijk 
tijdverdrijf werkelijk het enige was dat mijn kater kon verzach-
ten. Niets bleek minder waar. Eenmaal in the city of Budapest 
voelt mijn hoofd zich zowel van binnen als buiten getergd 
door hete zon en dubieuze hormonen en wil ik niets liever dan 
champagne en taart op het terras. Al met al kwamen we er pas 
in de namiddag achter dat Museum Ludwig voor den drommel 
verplaatst was van Boeda naar Pest. We besloten tot een kort 
etentje alvorens terug naar Sziget te vertrekken voor geblon-
deerde natural born killersbabe Juliette en haar Licks. In restau-
rant Toscane wacht ons echter nóg een onaangename verrassing. 
In het restaurant worden we bediend door een Anastacia look-
a-like en, waar het om gaat, een grote, brede Hongaar met zwe-
terige huid, vet haar, loensende blauwe ogen, bijkleurende 
grungy houthakkersblouse en charmant uitpiepende plukjes 
borsthaar. Janneke (van Dalen –red.) en ik kunnen op onze 
klompen aanvoelen dat onze jonge Delftse chaperonnes niets 
tegen hem zouden kunnen beginnen dus we houden ons goed. 
Maar als we én sangria met plastic in een champagnekoeler met 
ongewassen soeplepel geserveerd hebben gekregen, én kippen-
soep met stukjes orgaanweefsel, én goulashsoep half over onze 
kleren, én als klap op de vuurpijl spaghetti met ketchup, beslui-
ten we dat we het niet meer nemen. Maar terwijl Janneke ver-
zint hoe we zonder te betalen weg kunnen vluchten, valt er een 
glas sangria over mijn witte kleren. Als ik vloekend en zonder 
gêne direct de keuken in loop, begint de grote Hongaar al per-
verse opmerkingen te maken. Weer aan tafel brengt hij me met 
vieze blik een gratis cocktail en als we dan toch beginnen te 
klagen over de kwaliteit van het voedsel, pakt hij een bord spa-
ghetti, steekt er een vork in en propt bijna alles in zijn mond 
terwijl hij de resten over tafel zwaait. We vragen Anastacia om 
hulp, betalen de helft en druipen verslagen af.   Deze gebeurte-
nissen zijn representatief voor alle absurde, clueless, belevenis-
sen die ons troffen gedurende het Sziget festival. We maakten 
voor en na genoemde tocht nóg 2 tripjes naar Boedapest. De 
1e met name wist een aanzienlijke dosis desillusie in ons op te 

wekken, omdat we 3 uur lang zochten naar een zeker museum 
MEO dat uiteindelijk dicht bleek. Waarna we noodgedwongen 
via een halfversleten, afgesloten spoorbrug over de Donau 
moesten zien te geraken om vervolgens over het vasteland, óm 
het eiland heen aan de andere kant het festival op te komen. 
De 3e tocht naar Boedapest maakten we op de dag voor ver-
trek, op dinsdag. Museum Ludwig hadden we eindelijk gevon-
den en we stonden versteld van de gekunstelde postmodernis-
tische architectuur met futuristische ornamenten, niet-
dragende kariatiden en afdakjes zoals de Art Nouveau  metro-
ingangen in Parijs. De dag erna liftten we naar huis. 
Lost  
Sziget betekent eiland en al 13 jaar lang vindt op het eiland 
Òbudai iedere zomer een jongerenfestival plaats. Dit jaar wa-
ren er 400.000 bezoekers. Voor 100 euro kon je een week lang 
divers feesten, koud douchen, poepen op dixi’s en eten voor 4 
euro per dag –als het niet minder was. Mijn grootste kater had 
ik op genoemde zondag; de nacht ervoor had ik met 2 jongens 
Carpiriña en Mochito geslurpt uit een Ikea-bloempot terwijl ik 
tevoren een fles rosé en erna een dubbel adje tequilla nam. Om-
dat het ’s nachts zo koud werd en we buiten sliepen omdat 
Janneke haar tent in Zagreb achterliet en ik er geen uit Praag 
mee kon nemen, bleven we op tot het licht was en werden we, 
onder de partytent van onze nieuw gemaakte kunstacademie-
vriendinnen, gewekt door de 1e sound check. Ze draaiden dan 
Jeff Buckley, zoals ik indertijd in mijn reisdagboek schreef: ‘als 
een fatalistische voice-over uit de hemel of liever nog, een trap 
na, uit de hel’, omdat er weinig muziek is die je minder graag 
hoort in een koude slaapzak na 2 uur slaap. De Oostbloksfeer 
van Sziget zorgde voor een alomtegenwoordig gevoel van ver-
vreemding. Je voelt je vrij en ongedwongen en tegelijk ruste-
loos. Aan de ene kant kun je gemakkelijk de hele dag slapen en 
wanneer je wilt richting wat dan ook wandelen, aan de andere 
kant bevind je je immer in nietsontziende drukte en harde fes-
tivalmuziek. Alle voorzieningen waren voorhanden en we kon-
den door het goede weer de hele dag op het gras of aan de 
Donau liggen. Wilden we dat niet dan waren we binnen 20 
minuten in een geweldige stad met prachtige architectuur, ge-
zellige cafés en mooie badhuizen.    

GO EAST, YOUNG GIRLS! 

Verslaggever Zippora Elders ging samen met Janneke van Dalen voor Eindeloos naar Boedapest om 
daar het muziekfestival Sziget te bezoeken 

 Door Zippora Elders - Voor studenten is er op dit moment geen enkele vakantiebestemming zo aantrekkelijk als het 
voormalige Oostblok. Ook bij Kleio worden we keer op keer geconfronteerd met de wanhopige inhaalslag die Oost-
Europa probeert te maken. Oost-Europa wil zijn zoals West-Europa, maar vooralsnog is zij slechts een dolende groep 
landen op zoek naar een betere wereld. Nou ja, beter, wij weten wel beter, maar tot die tijd genieten we, met gepaste 
verbazing, van de voordelen die zo’n historische stuiptrekking voor de Amsterdamse student in petto heeft... 



We konden ons dagelijks knetterlam zuipen voor een prikkie en 
wanneer me maar wilden precies díe muziek opzoeken waar we 
zin in hadden. Ook mooie intellectuele jongens waren ruim-
schoots voorhanden. De illusie van vrijheid en het lekkere ge-
voel van zinloosheid geeft Sziget alle charme die een festival 
zou moeten hebben. Terwijl je op Pinkpop rondloopt tussen de 
brugklassers en je op Lowlands naar het heilige Pixies moet kij-
ken tussen een stel apathische dertigers, voel je op Sziget wat je 
zou moeten voelen maar dan 2 keer zo lang en voor de halve prijs. 
Je weet niet wat je overkomt.      Maar 
de absurde vrijheid in Boedapest is al 
even onwesters als oncommunistisch –
je ziet er dingen die je nergens anders 
tegenkomt. Janneke en ik hebben ons 
meermaals verstopt voor rare, opge-
wonden mannen die ons vertelden dat 
ze werkeloos waren omdat hun enige 
talent kissing was –hoewel ze dachten 
dat ze met een dergelijke gave in Am-
sterdam miljonair zouden zijn. Ook 
stonden we steeds weer versteld van de 
ordinaire revivalbands die namen droe-
gen als Toy Division of Leed Zeppelin. Het 
meest absurd was nog wel de Hare 
Krishna-tent waar mannen in jurken 
uren- en dagenlang een rockfuga met de 
tekst ‘Hare Hare, Krishna Hare, Rama 
Rama, Hare Krishna, Hare Hare’ speel-
den. Ook waren we veel te vaak en ten 
onrechte in de veronderstelling dat 
mensen ons niet verstonden, wanneer 
we het bijvoorbeeld over schone Einzel-
gängers of hurted pussies hadden. Hoogte-
punt was misschien nog wel de gratis 
Italiaanse pizza van meneer Albert die 
in een Duitse tent vol Turken stond terwijl hij al jaren in Ibiza 
woont en heldinnen als Nina Haagen en Nico heeft gekend. 
Festival 
Op Sziget mag je slapen waar en wanneer je wilt en ben je ge-
bonden aan weinig regels. Crowdsurfen en stagediven mag, en 
als Juliette Lewis dat doet kun je met een beetje geluk in d’r 
kont knijpen. Bovendien zijn de eet- en badgelegenheden 24/7 
geopend en kun je het eiland op en af wanneer je wilt. Over het 
gehele eiland en tussen de groepen bomen waren zo’n 40 podia 
(in de vorm van een verhoging, tent of bar met dansvloer) ver-
deeld. De meeste podia hadden een eigen muzikaal thema als 
jazz, hiphop, world music, karaoke, drum ’n bass, urban et cete-
ra. Verder waren  er diverse eettentjes, supermarkten, cafés, 
coctailbars en festiviteiten als de educatieve cultbioscoop, hang-
mat-disco, karaoke bar, klimwand met kabelbaan, mini-
museum, tarot labyrint, bungee jump en Indiase Chai slaaptent. 
Hoewel we regelmatig te moe of dronken waren zijn er wel 
degelijk bands waar we van genoten hebben. Hoogtepunt was 
misschien wel een locale eightiesband Kispál és a Borz die een 
zeer dansbare mengeling van ska, britpop en new wave ten ge-
hore bracht en eigenlijk spannender was dan het daaropvolgen-
de gehypte Franz Ferdinand –hoewel het voor 
(kunst)geschiedenisstudenten wel een extra binnenpretje geeft 
een band met zo’n naam in Hongarije te zien. Het Zweedse 
Mando Diao en de ninetiesband The Helicopters vielen helaas erg 
tegen in originaliteit. Het optreden van Sean Paul was feestelijk 
en amusant maar bevatte voor ons teveel dirty talk om ander-
half uur vol te houden. De hypermoderne Hongaarse elektro-, 
hiphop-, multicultiband Anima Sound System was een verrassend 
goede opwarmer voor de daaropvolgende Trainspotting-

nostalgie van het inmiddels legendarische Underworld. In de jazz-
tent kreeg onze eigen New Cool Collective maar liefst 4 staande 
ovaties en van de wereldmuziek waren DAAU, Youssou N’Dour, 
Zap Mama en Oi Va Voi ware toppers. De Noorse ‘apocalyps 
dudes’ van Turbo Negro vielen wat tegen en wisten voornamelijk 
Sieg Heil-kreten op te wekken. In de Magic Mirror Tent konden 
we genieten van homo-erotische muziek, sexy dansers en 
Will&Grace-achtige sketches terwijl lokaal biermerk Arany Ás-
zok daarnaast voor tafeltennis en schoolfeestmuziek, mét cd’s, 

zorgde van de laagste orde. De meeste 
tijd heb ik wellicht doorgebracht in een 
stijlvolle tent genaamd Cinetrip waar 
uitzonderlijk goede Oostblok-elektro 
werd gedraaid en de wanden gesierd 
werden door videokunst en groene la-
serlichten. In een grotere en allicht min-
der genuanceerde elektrotent konden 
we genieten van geweldige namen als 
LTJ Bukem, Dj Rush, Timo Maas, Tiga en 
The Hacker –zonder Miss Kittin, helaas. 
Tussen de pillenslikkers en eurotrash 
bimbo’s kon je daar heerlijk op uit je 
dak gaan, mits je dronken genoeg was 
om je niet te storen aan de slechte kwa-
liteit van de soundsystems… Uiteinde-
lijk maakten Nick Cave & The Bad Seeds 
alles goed. De punklegende van The 
Birthday Party trakteerde ons als doorge-
winterd artiest op een professioneel 
optreden. De show was waterdicht en 
Cave benutte in maatpak en vol energie 
alle ruimte. Cave’s muziek heeft de 
geestkracht van het punkgenre behou-
den maar is veel verder gegroeid in kwa-
liteit, gebruikmakend van alle mooie 

stijlen die de 20e eeuw heeft nagelaten. Niet alleen topgitarist 
Mick Harvey maar ook een orgel en heus achtergrondkoor wa-
ren van de partij. Hoogtepunt was uiteindelijk het bekende There 
she goes, my beautiful world –omdat festivaloptredens toch het 
leukst zijn als iedereen meezingt.    
Mooie dingen 
Ik moet eerlijk bekennen dat een vakantie op een eiland even 
verruimend als benauwend werkt. Janneke en ik telden de dagen 
vanaf het begin af, niet omdat we het er vervelend vonden maar 
eerder omdat we de anonimiteit en vluchtigheid van Amster-
dam misten. Terug in Nederland maakte dat onbestemde gevoel 
echter gelijk plaats voor nostalgie. Sziget is een unieke ervaring; 
je voelt en beleeft dingen die je in de uitgedachte structuur van 
de Nederlandse maatschappij niet leert kennen. Misschien is het 
ook een stap terug in de tijd, naar de jaren zestig en zeventig 
waarin ontwikkelingen minder vast stonden, mensen een hedo-
nistisch soort idealisme durfden te hebben en het optimisme 
meester was over het cynisme. Sziget is hoe dan ook iets moois 
en mooie dingen worden steeds zeldzamer. Ik word nog steeds 
misselijk als ik terugdenk aan de vieze Syrische joint en de bela-
chelijk sterke wodka die een Berliner sociologiestudent me toe-
stopte toen Janneke mij uit het oog verloor, maar ik had dat, en 
niets anders op dat gekke eiland, voor geen goud willen missen. 
*** 



 ‘Ik herinner me nog het eerste college dat ik als aankomend 
geschiedenisstudent voor de kiezen kreeg. Herman Beliën ver-
welkomde de 300 eerstejaars met de mededeling dat van ons 
aan het eind van het jaar nog hooguit de helft over zou zijn: "U 
of uw buurman is dan weg". Over de beroepsperspectieven 
hoefden we ons ook "geen enkele illusie" te maken. Het zette 
de toon voor jaren afzien. De faculteit barstte uit zijn voegen, 
de staat bezuinigde en studenten en docenten misten iedere 
motivatie. In de eerste jaren was ik onzeker over mijn studie en 
voerde ik totaal niets uit, drugs en alcohol interesseerden me 
veel meer dan colleges volgen. Ik ging er alleen mee door om 
niet in het leger te hoeven. 

'Uiteindelijk heeft een docente Joodse geschiedenis me een hart 
onder de riem gestoken. Ik moest van haar gewoon gaan doen 
wat ik leuk vond en vertrouwen hebben dat ik dan vanzelf goed 
terecht zou komen. Via haar vakken raakte ik geïnteresseerd in 
joodse emancipatie in de negentiende eeuw. De Amsterdamse 
joodse gemeenschap was in die tijd verdeeld tussen tradi-

tionelen die hingen aan eigen cultuur 
en religie en liberalen en socialisten die 
zich sterk op de moderne maatschap-
pij richtten. Precies dezelfde spanning 
tussen eigen identiteit en integreren 
zie je ook nu bij allochtonen. 

‘Ik besloot mijn scriptie over Herman 
Heijermans te schrijven. Deze schri-
jver had een liberale vader die zijn 
joodse identiteit zo veel mogelijk naar 
de achtergrond verplaatste. Heijer-
mans had daar moeite mee, hij voelde 

zich nooit helemaal opgenomen in de liberale maatschappij. 
Uiteindelijk vestigde hij zijn hoop op het socialisme. In een 
nieuwe, betere maatschappij zouden alle barrières wegvallen. 
Dit idealisme inspireerde hem voor boeken en toneelstukken als 
Op hoop van zegen, dat enorm populair werd. Heijermans had 
met zijn activistische en realistische stijl de ambitie echt iets 
teweeg te brengen in de wereld. Dat hij geliefd was bleek wel bij 
zijn begrafenis, een van de grootste in Nederland in de twintig-
ste eeuw. De SDAP had onder het motto ‘Heijermans is van 
het volk’ de hele begrafenis naar zich toe getrokken. Bijzonder 
is dat er ondertussen ook een massa mensen op eigen houtje 
naar de stoet kwam kijken. Van de Stadhouderskade tot 
Zorgvlied stond het zwart van de mensen. 

‘Met Jaap Talsma als scriptiebegeleider studeerde ik af. In die 
tijd werkte ik al als journalist voor de Haagse Post. Over mijn 
verdere carrière had ik toen nooit echt nagedacht. Op een 

ochtend werd ik uit 
mijn bed gebeld 
door Martin Ross, 
toen hoofdredac-
teur bij de Arbeider-
spers. Hoe hij in 
godsnaam aan mijn scriptie was gekomen begrijp ik nog steeds 
niet, maar hij was wild enthousiast. Ik moest zo snel mogelijk 
een volledige biografie gaan schrijven. Eerst sputterde ik nog 
wat tegen over tijd- en geldgebrek, maar daar wilde hij niets van 
weten: “Jongen, dat hoeft helemaal niet! Met subsidie kloppen 
we de rijken uit!” Tegen zoveel enthousiasme kon ik niet op dus 
ik ging maar aan het werk. De biografie verscheen in 1996 on-
der te titel Geluk, het leven van Herman Heijermans. 

 Geschiedenis en literatuur 

‘Van een historisch onderzoek naar een literair werk kwam ik 
uiteindelijk bij de literatuur zelf uit. Niet dat het verschil tussen 
beiden groot is. Geschiedenis en literatuur is, heel onweten-
schappelijk gezegd, één pot nat. Goede literatuur geeft een 
model van hoe het leven in elkaar zit. De lezer krijgt de kans 
met afstand naar iets te kijken, dat normaal onbekend of te in-
tiem is. Een historisch biograaf doet eigenlijk precies hetzelfde. 
Je volgt de held van het verhaal in zijn eigen leven. Terwijl je 
zijn leven zo meemaakt, ontdek je dingen die heel relevant kun-
nen zijn voor je eigen leven. Bij mij ging dat in ieder geval wel 
zo. Heijermans was in veel opzichten een onaangenaam en af-
standelijk mens en dat maakt identificatie wel moeilijk. Maar 
door zo’n langdurig onderzoek is zijn leven toch leerzaam ge-
weest voor het mijne. 

‘In mijn essaybundel Een verhaal dat het leven moet veranderen 
pleit ik ervoor, dat kunstenaars ernaar moeten streven iets 
teweeg te brengen in de wereld. Aan het eind van zijn leven 
verloor Heijermans het vertrouwen dat hij met zijn verhalen iets 
wezenlijks kon veranderen. Ik vind dat jammer. Een schrijver 
moet tegen beter weten in blijven geloven dat hij zijn lezers kan 
veranderen, anders wordt zijn kunst alleen maar een escape, l'art 
pour l'art. Als kunst verandert in amusement, kondig je het fail-
liet van de kunst aan. 'Wat betreft de geschiedenis als weten-
schap moet je anders denken. Het ideaal van de geschiedschri-
jving is iedere vermenging met de eigen tijd vermijden. Dat is 
natuurlijk niet mogelijk. Huizinga schreef al dat geschiedenis de 
manier is, waarop een beschaving zich rekenschap geeft van het 
verleden. Het zou goed zijn als historici hardop toegaven dat 
hun visie op het verleden altijd gekleurd is door de eigen tijd. 
En zo erg is  

HANS GOEDKOOP OVER GESCHIEDENIS 
“Geschiedenis en literatuur is een pot nat” 

 Door Daniël Knegt en Onno La Rivière - Toen Hans Goedkoop begon met zijn 
studie geschiedenis aan de UvA, had hij weinig verwachtingen. Aanvankelijk 
leek hij ook meer talent te hebben voor zuipen en nietsdoen dan voor het harde 
metier van historicus. Toch begon het na een paar jaar te lopen. Zijn 
afstudeerscriptie evolueerde tot een zwaarlijvige biografie, zijn journalistieke 
ambities tot het presentatorschap van een prijzenwinnend historisch tele-
visieprogramma. Inmiddels is Hans Goedkoop een publiek persoon die in het 
maatschappelijke debat over geschiedenis een grote rol speelt, met alle kritiek 
en bijval die daarbij hoort. Kortom, een uitgelezen persoon voor onze intervie-
wreeks, waarin wij historici vragen naar het belang en de inhoud van 
geschiedenis. 

“Drugs en 
alcohol 

interesseerden 
me meer dan 

colleges 
volgen” 



dat helemaal niet. In het door mij gepresenteerde televisiepro-
gramma Andere Tijden gebruiken we de link met het heden 
juist heel bewust. We hebben snel gemerkt dat het aantrekkelijk 
is als we met gebruik van de actualiteit om een onderwerp inlei-
den. 

'Toen ik vijf jaar geleden met Andere Tijden begon, was ik huiv-
erig om mijn UvA-docenten onder ogen te komen, bang als ik 
was voor vernietigende reacties. Uiteindelijk bleken ze het alle-
maal heel leuk te vinden! Dit wijst er wel op dat de opvattingen 
nogal veranderd zijn. In de jaren tachtig werd er een beetje 
schokschouderig gedaan over populair-historische boeken zoals 
Montaillou of De naam van de roos. Daar was werkelijk niets 
wetenschappelijks aan. Inmiddels brengen docenten, als ze maar 
even de kans krijgen, hun boekjes ook uit bij Bert Bakker, 
hopend op een bestseller à la Geert Mak. 

'Het leuke van Andere Tijden is dat we iedere week een half 
miljoen mensen bereiken. Ik kan me geen concreet geval beden-
ken dat we de wereld hebben veranderd, maar we hebben een 
paar keer wel bijgedragen aan een politiek debat. Een paar jaar 
geleden bijvoorbeeld met een aflevering over Jorge Zorreguieta, 
met beelden waarop hij zwoer de oppositie uit te roeien. We 
wezen erop dat Zorreguieta juist promotie maakte op het mo-
ment dat de junta veranderde in een terreurbewind. Deze 
uitzending leidde tot kamervragen en uiteindelijk de beslissing 
om Jorge niet toe te laten bij het huwelijk van zijn dochter en 
Willem-Alexander. 

'Toch stoken we zelden het vuur op. Meestal doen we juist het 
tegengestelde: met historische argumenten de complexiteit van 
dingen aantonen. In de Pim Fortuin-tijd kregen we veel woe-
dende mailtjes: "Jullie hebben er nog steeds niets van begre-
pen!" Historici zijn eigenlijk altijd geneigd tot scepsis. Hemel-
bestormers van links en rechts ergeren zich daar al snel aan, 
maar als Andere Tijden een rol speelt, is het eerder een dem-
pende en nuancerende. In het huidige politieke klimaat lijkt me 
dat lang niet zo'n slechte houding. 

'Ik denk dat Andere Tijden zich sterk onderscheidt van andere 
historische TV, zoals de Geschiedenisquiz of de verkiezing van 
de Grootste Nederlander. Wij zijn veel inhoudelijker, en dat 
waarderen mensen ook juist. Eigenlijk is het een heel schoolse 
soort televisie. Er is een soort geschiedenisleraar die het onder-
werp introduceert, dan nog een paar keer terugkomt en op het 
einde is die eikel er weer met de moraal van het verhaal. Heer-
lijk! Moraal is onmisbaar, als je de moraal uit de geschiedenis 
haalt, haal je de angel eruit. Ik had niet gedacht dat zo'n pro-
gramma überhaupt zou aanslaan, maar ik denk dat de reden van 
het succes is, dat tussen al het gelul in de televisieprogramma's 
eindelijk iemand de tijd neemt om iets echt uit te zoeken. Ki-
jkers vinden dat een verademing. 

 Publieke geschiedenis 

'De afgelopen veertig jaar is de historische kennis enorm afge-
nomen. We weten geen ruk meer. Tegelijkertijd verkoopt Geert 
Mak boeken als zoete broodjes en doen in Nederland 100.000 
mensen onderzoek naar de familiegeschiedenis. Er is een grote 
hang naar tradities die nu verdwenen zijn. Geschiedenis leeft als 
nooit tevoren. Academische historici schrijven steeds meer over 
microgeschiedenis, hele kleine brokjes verleden. Het voordeel is 
dat je dan door de ogen van individuele voorouders kijkt, ziet, 
en ruikt wat zij waarnamen. Zo'n benadering betrekt je echt bij 
een totaal andere tijd. 

'Ik geloof niet dat het ten koste gaat van het wetenschappelijk 

niveau als historici zich op een groot publiek richten. Je moet 
niet op je knieën gaan zitten voor een publiek, je moet juist 
proberen omhoog te rijken. Hoe geef ik aan wat ik belangrijk 
vind een vorm die mensen aanspreekt? Als ik zelf iets mooi 
vind, is het voor mij natuurlijk om een publiek te zoeken. Hier 
schuilt wel een gevaar als alle historici een contract bij Bert Bak-
ker willen, want sommige belangrijke onderwerpen zijn gewoon 
voor een groot publiek niet interessant. 

‘In het politieke en maatschappelijke debat wordt veel meer dan 
vroeger gebruik gemaakt van historische argumenten. De af-
wezigheid van ideologie heeft hiertoe geleid. Soms wordt er 
ronduit misbruik gemaakt van de geschiedenis, zoals in het 
huidige debat over de Verlichting en de islam, dat bolstaat van 
de historische abstracties. Dat heeft vooral te maken met ang-
sten en ressentimenten van jezelf. En als mensen met his-
torische abstracties aankomen, maak dan dat je wegkomt! Ik 
meet de betrouwbaarheid van historici in de mate waarin ze 
concreet worden en niet wegrennen in steekwoorden 

'Zelf houd ik me niet veel bezig met de politiek, maar soms is 
de verleiding wel heel groot. Neem nou Paul Cliteur, die 
onlangs schreef dat we het oude Athene als voorbeeld moeten 
nemen wat betreft omgang met allochtonen. Iedereen die iets 
van het oude Griekenland afweet, weet dat zoiets neerkomt op 
herinvoering van de slavernij! Dan krijg je wel de neiging om in 
de pen te klimmen. 

'Temidden van al dit tumult klinkt ook nog eens de roep om 
meer historisch besef en een rol voor geschiedenis in het 
aanleren van maatschappelijke deugden. Of dit een echte be-
hoefte is of een tijdelijke hype moet zich natuurlijk nog uitwi-
jzen. Op zich ben ik niet huiverig voor historisch besef. Wel is 
het een beetje dubbelzinnig. De roep is om historisch besef 
maar in feite gaat het over historische mythes, waarschijnlijk 
nieuwe mythes. Misschien zullen mensen in latere tijden zeggen: 
dat was de tijd waarin onze historische mythes vorm kregen. 
*** 
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De spanning tussen Rusland en Japan bestond al ver voor de 
oorlog in februari 1904 uitbrak. De Russen waren al enige tijd 
bezig met het uitbreiden van hun rijk in oostelijke richting. Het 
Chinese rijk was niet meer wat het ooit geweest was en Rusland 
zag daarin de kans zich in de richting van Mantsjoerije uit te 
breiden waar de altijd ijsvrije haven Port Arthur een verbinding 
bood met de Grote Oceaan.    Japan was echter tegelijkertijd 
bezig met een moderniseringsproces dat al in het midden van 
de 19e eeuw begonnen was. Voor de Japanners vormde de zo-
genaamde verwesterlijking een belangrijk onderdeel van deze 
modernisering: hun grondwet kreeg een Duits model, zij pro-
beerden westelijke staten te evenaren op het gebied van indu-
strialisatie en militaire macht en zelfs kleding en haardracht 
werd geijkt op westerse voorbeelden. Toch bleef het land in de 
ogen van de westerse mogendheden achterlijk en barbaars.     
Een van de kenmerken van een westerse grootmacht was voor 
Japan het hebben van een groot rijk. In 1894 begon het daarom 
een oorlog met China om Korea in haar bezit te krijgen. Frank-
rijk, Duitsland en Rusland intervenieerden echter en Japan 
moest een stap terugzetten. Het verkreeg weliswaar Farmosa 
(het huidige Taiwan) maar moest ook de onafhankelijkheid van 
Korea erkennen. Toch had Japan getoond een macht te zijn 
waar rekening mee gehouden moest worden en was het succes-
vol geweest in het losweken van Korea uit de Chinese invloeds-
feer.    Port Arthur, dat tijdens de oorlog kort in Japanse han-
den was gekomen, moest wel aan China worden teruggegeven. 
Toen deze belangrijke haven twee jaar later door de Russen 
gepacht werd, begon de vijandigheid tussen de twee landen te 
broeien. Japan vond namelijk dat ‘Azië voor de Aziaten’ moest 
zijn en stoorde zich dus erg aan de Russische expansie in dit 
gebied. Toen in 1900 de Bokseropstand in China uitbrak, ge-
bruikte Rusland dit als voorwendsel om Mantsjoerije ‘tijdelijk’ te 
bezetten. Het begon plannen te maken voor het aanleggen van 
een Transsiberische Spoorweg, waardoor het belang van het 

gebied werd verhoogd.    De spanningen tussen Japan en Rus-
land begonnen zich duidelijk af te tekenen, maar Rusland maak-
te zich hier niet echt zorgen om. Het was van mening dat het 
westen superieur was ten opzichte van Azië en dat Japan bij een 
conflict altijd zou verliezen. Japan voelde zich echter gesterkt 
door het alliantieverdrag dat zij in 1902 met Groot-Brittanië 
sloot. Toen Rusland zijn belofte om in 1903 Mantsjoerije te 
verlaten, verbrak, was voor Japan de maat vol en op 8 februari 
1904 viel het land zonder oorlogsverklaring Port Arthur aan.    
Japan’s strategie was om snel zware slagen toe te brengen aan 
het Russische leger voordat de enorme reserves van Rusland 
konden worden gemobiliseerd en naar het oosten konden wor-
den gebracht. De Russische vloot werd getorpedeerd en de 
schepen die niet verloren gingen werden omsingeld door de 
Japanners. Het Japanse leger trok richting de rivier Yalu in het 
noorden waar het grootste gedeelte van de Russen zich bevon-
den. De Russische bevelhebber, generaal Kuropatkin, wilde het 
leger terug trekken en wachten op troepenversterking, maar de 
plaatsvervangend gezaghebber van de tsaar eiste een offensief. 
De Russen werden verpletterend verslagen.    Ondertussen 
werd Port Arthur door Japan belegerd, maar de Russen be-
schikten dankzij voldoende voorraden over een lange adem. De 
Japanners waren in augustus weliswaar in staat belangrijke stra-
tegische posities rondom te haven in te nemen, maar de prijs 
aan soldatenlevens was hoog. Toch moest het Russische garni-
zoen bij de haven zich op 2 januari 1905 definitief overgeven. 
Het was niet alleen een strategische overwinning voor Japan, 
maar ook een emotionele: de Japanners hadden hetgeen volgens 
hen door de Russen van hen was gestolen weer teruggekregen.    
In mei werd de Russische Oostzeevloot vernietigd in de Straat 
van Tsushima. Hierop volgde een muiterij op het Russische 
slagschip Potemkin en de oorlog was voor de Russen nu nog 
maar nauwelijks vol te houden. Zij waren verslagen door een in 
hun ogen achterlijke staat. President Roosevelt van de Verenig-

HET WESTEN TEGEN DE BARBAREN UIT HET OOSTEN 

Door: Pauline Onderwater - Op 5 september was het 100 jaar geleden dat de vredesovereenkomst die een einde maakte 
aan de Russisch-Japanse oorlog, officieel werd ondertekend. Deze oorlog is vooral van belang omdat het de eerste oor-
log was die door een niet-Westerse macht werd gewonnen. De ‘gele apen’, zoals tsaar Nicolaas II de Japanners noem-
de, waren tot meer in staat dan de Russen en de rest van de wereld hadden verwacht. 

In mijn familie is een scheuring opgetreden. Aan de ene kant staan mijn ouders en mijn zussen, niet academici, eenvoudige maar 
eerlijke mensen. Aan de andere kant sta ik. Alleen. Wanneer ik na een semester vol leermomenten en duizelingwekkende aca-
demische vergezichten de groezelige arbeiderswoning van mijn ouders nader, wordt ik altijd overvallen door een gevoel van wee-
moed. Weemoed naar de tijd dat ik vrede had met het tafereel dat me binnen te wachten staat. Mijn vader die binnen komt snel-
len vanuit de schuur, de katoenvlokken aan zijn blauwe overall en mijn moeder die met lichtneurotische blik haar grove, rode 
handen wrijft in een geblokte theedoek. Het onthaal is altijd warm. Koffie met een kokosmakroon en geïnteresseerde ogen die 
mijn uiteenzettingen proberen te volgen.   Het zijn goede mensen, mijn ouders. ’s Avonds arriveren mijn zussen met aanhang, 
zowel de mannen als de zoons flink uit de kluiten gewassen jongens van Jan de Wit. We doen alsof er niets veranderd is, maar de 
kloof die ons scheidt is diep.    Niet dat ik me schaam voor mijn nederige afkomst! Ik voel me als vanouds verbonden met de 
arbeidersklasse, kan net zo goed communiceren met weledelgestrenge docenten als met de automonteurs van de overkant. Maar 
na het eten, als we een sigaret roken onder de grote paardekastanje voor de deur word ik overvallen door een gevoel van een-
zaamheid. Alsof het intellectuele infuus uit mijn hersens getrokken is. Dan verlang ik terug naar die luisterrijke wereld van toga’s 
en baretten, soirees in rokkostuum en conversaties in Algemeen Beschaafd Nederlands.   Mijn familie voelt de afstand. Vooral 
mijn zussen hebben het er moeilijk mee. Waren de tijden anders geweest, dan zouden zij… Ah! Het schuldgevoel is bijna 
ondraaglijk. Het is mijn taak om hen ook te verlichten, te laten meedelen in de rijkdom uit de bron van kennis waaraan ik mij, 
dankzij hun dagelijkse fysieke inspanning, mag laven. Het is moeilijk en de radicale islam leek nooit eerder zo aanlokkelijk, maar 
ik mag niet verzaken. Mijn loyaliteit ligt bij hen. Toch, Abram?         
 Deze column is geschreven naar aanleiding van de toespraak van Abram de Swaan tijdens de opening van het nieuwe academische jaar. 

De wereld van Errik 



hun ogen achterlijke staat. President Roosevelt van de Verenig-
de Staten bemiddelde in vredesonderhandelingen tussen beide 
partijen. Rusland was min of meer verslagen en Japan was in 
financieel en militair opzicht uitgeput, dus beide landen hadden 
oren naar een wapenstilstand.    Op 5 september 1905 werd de 
vrede in Portsmouth ondertekend. Rusland moest de Japanse 
hegemonie in Korea erkennen, het gebied rondom Port Arthur 
af staan en Mantsjoerije teruggeven aan China. Het was een 
vernederende vrede voor het grote Rusland en toonde duidelijk 
dat het tsarenrijk erg verzwakt was. De oorlog leidde in eigen 
land in 1905 tot een revolutie en deze zou de basis vormen voor 

de revolutie van 1917. Het Russische plan om zich naar het 
oosten uit te breiden was een halt toegeroepen en Rusland 
richtte zich na zijn nederlaag meer en meer op Europa en voor-
al op de Balkan. Indirect heeft deze oorlog daarom bijgedragen 
aan de situatie die de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte. Toch 
was het belangrijkste aspect van deze oorlog wel de overwin-
ning van een niet-Westerse macht. Niet alleen het zelfvertrou-
wen van Japan werd hierdoor versterkt, maar er ontstond een 
nieuw bewustzijn in heel Azië. De ‘gele apen’ bleken niet zo 
barbaars en achterlijk als de rest van de wereld had gedacht. *** 

Op 30 oktober 1885 overlijdt in Enkhuizen Maria Margaretha 
Snouck van Loosen op 78-jarige leeftijd. Zij kwam uit een zeer 
rijke familie die veel heeft betekend voor deze stad. Zo was een 
van Margaretha’s voorvaderen, Dirk Semeyn van Loosen, koop-
man, burgemeester van Enkhuizen en bewindhebber van de 
VOC. Dirk trouwde met de dochter van een rijke Amsterdamse 
houthandelaar, Maria Bontekoning. Zo werd al snel het familie-
kapitaal flink uitgebreid.    Dirk overleed en hun twee zoons 
stierven jong, zodat Maria alleen achterbleef in het grote huis 
aan de dijk dat Dirk in 1740 voor zijn gezin had laten bouwen. 
Nog dertig jaar woonde 
ze hier alleen en gaf haar 
geld uit aan kunst en 
waardevolle meubelen. 
Ook schonk ze gul aan 
instellingen voor armen, 
zieken, weduwen en 
wezen.  Toen Maria 
overleed was haar neef 
Dirk Elias van Loosen 
de enige erfgenaam. 
Ook deze Dirk zorgt 
voor een forse toename 
van het familiekapitaal. 
Hij was koopman, reder, 
burgemeester, lid van de 
Admiraliteit en bewind-
hebber van de WIC. 
Zijn dochter Cornelia 
trouwt met Samuel Snouck, die toestemming vraagt aan de ko-
ning om zijn naam te veranderen in Snouck van Loosen. Veel 
heeft de naamswijziging niet geholpen, want uit het huwelijk 
kwamen geen zoons voort, maar zes dochters die ook nog eens 
allemaal kinderloos bleven. Van deze dames blijft uiteindelijk 
Margaretha het langst in leven.    Bij haar overlijden werd een 
stichting in het leven geroepen. Deze Snouck van Loosen Stich-
ting heeft haar erfenis, het zogenaamde Snouck van Loosen-
fonds, bij gebrek aan een directe erfgenaam in beheer.    De 
erfenis bestond uit een bedrag van vijf miljoen gulden die tegen 
een rente van 2,5 procent moest worden uitgezet. In haar hand-
geschreven testament had Margaretha bepaald dat al haar geld 
ten bate moest komen aan ‘nooddruftigen en behoeftigen’. Het groot-
ste project dat ze voor ogen had was de bouw van een park met 
plaats voor vijftig arbeiderswoningen. “Elke woning dient van be-
hoorlijke grootte en ruimte te zijn, met driedubbele slaapplaatsen en vol-
doende regenwaterbak en voor lage prijzen te verhuren aan gezinnen, die 

door duurzame arbeidzaamheid en goed gedrag boven anderen uitmunten”.    
Met andere woorden: je moest als arbeider wel van onberispe-
lijk gedrag zijn, wilde je in aanmerking komen voor een huis in 
het Snouck van Loosenpark.   De woningen, ontworpen door 
architect Christiaan Bernard Posthumus Meyjes, waren voor die 
tijd ongekend luxe voor een arbeidersgezin. Ze waren groot, 
voorzien van een eigen waterput en goed geventileerd. De wo-
ningen werden geplaatst in een park, met een grote vijver en 
een gemeenschappelijke tuin.    De erfenis van Maria Margaret-
ha was tegen een rente van 2,5 procent uitgezet. Maar de toene-

mende inflatie zorgde 
ervoor dat dit niet toerei-
kend was om noodzakelij-
ke renovaties aan wc en 
keuken door te voeren. 
De huur was door de 
jaren heen wel flink in 
prijs toegenomen, van 1 
gulden 50 per week in 
1897 tot 125 gulden per 
maand in de jaren zeven-
tig, maar het faillissement 
van het Snouck van Loo-
senfonds was onvermij-
delijk. In 1977 nam de 
gemeente Enkhuizen 
voor drie miljoen gulden 
het park en de woningen 
over van de Snouck van 

Loosenstichting. Alle woningen werden aangepast aan de eisen 
van de moderne tijd; ze kregen allemaal centrale verwarming, 
een keuken, een douchecel en een toilet. Bovendien werden de 
woningen geïsoleerd. In 1984 werd het park opnieuw geopend.             
 Woonstichting Veria uit Nieuwerkerk aan den IJssel 
heeft sinds 2002 de toewijzing van de huurwoningen in het 
Snouck van Loosenpark op zich genomen. Deze stichting wil er 
op toezien dat de woningen nog steeds worden verhuurd aan 
mensen met een laag inkomen, dus geheel in de geest van het 
testament van Maria Margaretha Snouck van Loosen. Het bru-
to-inkomen om voor een woning in het park in aanmerking te 
komen mag niet hoger zijn dan 25.000 euro per huishouden per 
jaar. Volgend jaar viert Enkhuizen haar 650-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid van dit jubileum zal een van de arbeidersvilla’s 
volledig gerenoveerd worden. Www.650jaarenkhuizen.nl *** 

ARBEIDERSVILLA´S IN ENKHUIZEN 

Door Marijke Plante - Enkhuizen, de haringstad aan de IJsselmeerhaven en vakantieoord bij uitstek voor bezitters van 
pleziervaartuigen, kende in de zeventiende en achttiende eeuw veel rijke families. Deze hadden hun kapitaal gemaakt 
met de haringvisserij of met het uitvoeren van belangrijke functies binnen de VOC, die een kamer had in Enkhuizen. 
Een van die families was de familie Van Loosen.  



In de bijna 40 jaar die van der Elsken (1925-1990) in Amster-
dam woonde, was hij voornamelijk op straat te vinden. Met 
foto- en filmcamera legde hij zich er voornamelijk op toe om de 
stad als het ware te portretteren. Ondanks het feit dat hij vele 
foto´s van de stad zelf maakte, was hij toch vooral geïnteres-
seerd in de mensen; het waren de mensen die in zijn ogen de 
stad maakten tot wat zij was. In 
al zijn werk is goed te zien dat 
hij zich aangetrokken voelde tot 
sterke karakters, mensen die 
iets uitstraalden en uitsprongen 
boven de massa. Hij vond hen 
voornamelijk aan de zelfkant 
van de samenleving, in de sub-
culturen en volkse buurten van 
Amsterdam. Zelf omschreef hij 
het ooit zo: “Het zijn mijn zot-
ten, zwervers, uitslovers, zware 
jongens, beeldschone meiden 
en smoelentrekkers. Mijn Am-
sterdammers, waar je ‘Ha die 
ome Sjaak’ tegen zegt of ‘Dag 
Moppie’ of ‘Hee ouwe 
ruigpoot’. Mensen die nooit op 
de Apollolaan komen of op de 
Goudkust, nou ja, misschien als 
melkboer of als inbreker”.  
Fotografiemuseum Foam vroeg 
Martin Parr, zelf fotograaf en onder andere werkend voor foto-
agentschap Magnum, om een selectie uit het archief van van der 
Elsken te maken voor een tentoonstelling ‘Mijn Amsterdam’, 
een overzicht van zijn Amsterdamse werk. Parr bracht twee 
dagen door in het huis van zijn weduwe Anneke en zocht onge-
veer 100 foto’s uit. Alle foto’s die op de tentoonstelling hangen 
zijn originele, door van der Elsken zelf afgedrukte exemplaren. 
Zijn zwart-wit prints, het grootste deel van zijn werk, dragen 
allen zijn kenmerkende, ongepolijste stijl van contrastrijke beel-
den met een grove korrel. De foto’s gaan vergezeld van zijn 
eigen, soms wat houterige en veelal in telegramstijl geschreven, 
commentaar dat hij vaak op de achterkant of in de marge 
schreef. Sommige foto’s hebben de tand des tijds slechts met 
moeite doorstaan; van der Elsken was vaak slecht behuisd en 
enkele foto’s zijn aangetast door het vocht en zitten vol craque-
lé. “Net echte kunst”, spotte hij daarover.   Naast zijn fotografi-
sche werk worden er tijdens de tentoonstelling ook enkele van 
zijn films vertoont. Een van de films is niet van zijn eigen hand, 
maar een interview met van der Elsken waarin hij terugkijkt en 
commentaar geeft op het begin van zijn carrière als fotograaf. 
Dat begin was meteen maatgevend voor de rest van zijn oeuvre. 
In 1956 lifte hij, geheel naar de mode van die tijd, naar Parijs en 
sloot zich daar aan bij een groep bohémiens die leefde in het 
Quartier Latin. Het waren jonge mensen uit alle windstreken die 
leefden in een existentialistische subcultuur, gevuld met drank, 
hasj, melancholie, goedkope huurkamertjes en de straat. Het 
waren de “zelfkanters” die hij gedurende zijn hele fotografiele-
ven zou blijven opzoeken. Drie jaar lang leefde hij in de perife-
rie van deze groep en fotografeerde alles. Hij was zonder op-

dracht of vooropgezet plan naar Parijs gekomen, maar op aan-
raden van fotograaf Edward Steichen stelde hij uit de vele beel-
den een fotoboek samen. Het resultaat was het boek “Een lief-
desgeschiedenis in Saint-Germain des Pres”, een mix van een 
fotoroman en betrokken fotojournalistiek in de vorm van een 
fictief socio-drama met enkele leden van de groep in de hoofd-

rol. Het boek was een succes. Niet 
alleen de beeldende kracht van zijn 
verhaal en foto´s, maar ook zijn 
vernieuwende manier van presen-
teren zorgde voor een krachtige 
impuls voor het sterk afgenomen 
gebruik van het fotoboek als stijl-
middel en als methode om foto-
grafie aan het publiek te presente-
ren.   Op dezelfde onafhankelijke 
en eigengereide wijze waarmee hij 
in Parijs te werk was gegaan, 
maakte de reislustige van der Els-
ken in de loop der jaren boeken 
over Afrika en Japan en stortte hij 
zich in de wereld van de jazz. Hij 
ging met zijn camera´s de hele 
wereld over, maar kwam altijd 
weer terug naar Amsterdam, terug 
naar zijn stad en zijn mensen. Het 
was ook in Amsterdam waar hij 
enkele van zijn meest bekende 

foto’s maakte. Het zijn vooral beelden uit de jaren vijftig, zestig 
en zeventig: de eerste punkers en nozems, vrouwen met suiker-
spinkapsels, foto’s van stakingen, relletjes en protesten (onder 
andere de Maagdenhuisbezetting); van der Elsken was daar te 
vinden waar het gebeurde.    Hoewel hij er voornamelijk op uit 
was om te registreren en te laten zien, zijn enkele van zijn foto’s 
voorzien van stevig politiek commentaar en schrok hij er niet 
voor terug om zijn eigen mening kenbaar te maken. Nadat Rus-
sische tanks in november 1956 Hongarije binnenrolden werd er 
in Amsterdam al vrij snel een protestmars georganiseerd. Van 
der Elsken maakte er een reportage van en ondanks het feit dat 
hij met het communisme sympathiseerde, was hij uitermate 
kritisch in zijn commentaar bij deze serie en schaarde zich aan 
de kant van de demonstranten. Ook het harde optreden van de 
politie bij de rellen tijdens de kroning van koningin Beatrix in 
maart 1966 werd door van der Elsken veroordeeld. “Achterlijke 
bullepees en gummilatspecialisten” noemde hij hen. Over zijn 
eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog heeft hij nooit 
veel gezegd en in zijn werk komt het verder ook vrijwel niet aan 
bod, maar toch reageerde hij boos in zijn commentaar bij een 
foto van een etalage waarin onder andere zwepen uit concentra-
tiekampen liggen uitgestald: “Dit mag je niet tentoonstellen! Het 
is nog te dichtbij”. Enige kritiek op de door hem zo veraf-
schuwde middelmatigheid en uniformiteit komt ook naar voren 
in zijn korte film ‘Fietsen’ uit 1965. Op een ochtend ergens in 
het centrum van Amsterdam trekt een schier oneindige stroom 
mannen op de fiets aan zijn camera voorbij.      Ze zijn zo een-
drachtig gekleed dat je goed moet zoeken naar enige verschillen; 
lange regenjas, aktetas aan het stuur of onder de snelbinders, 

Ed van der Elsken—Officieus chroniqueur van “zijn” Amsterdam 

Door Jeroen van Damme - Amsterdam, 1983. Een auto rijdt met hoge snelheid door het centrum van Amsterdam en een 
camera op het dak registreert alles. In een aantal lange shots wordt de kijker in de film ‘Een fotograaf filmt 
Amsterdam’ een dwarsdoorsnede van de stad gepresenteerd. “Dit is mijn jachtterrein” zegt fotograaf en filmer van der 
Elsken vanachter de camera. 



een hoed op het hoofd en allemaal op weg naar het kantoor 
waar ze hetzelfde werk doen en dat ze nog vele jaren zullen 
blijven doen. Zij zijn alles dat hij niet is en niet wil zijn.    Een 
van zijn langer lopende ‘projecten’ in Amsterdam was het vast-
leggen van de teloorgang en afbraak van de Jodenbuurt, de stra-
ten rondom het Waterlooplein. Al tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was de geleidelijke neergang van het gebied ingezet; de 
weggevoerde joden keerden niet terug en hun woningen bleven 
leegstaan en raakten in verval. Na de oorlog was het gemeente-
beleid er op gericht om de woonfunctie van de binnenstad te 
verplaatsen naar de rand van de stad. In de binnenstad moest 
meer plaats gemaakt worden voor kantoor- en winkelpanden en 
bereikbaarheid met de auto werd een prioriteit. Er was geen 
aandacht voor het herstel van de krakkemikkige woningen, die 
inmiddels wel weer deels bewoond werden, en als gevolg hier-
van verkrotte de buurt lange tijd voordat er in de jaren ´60 be-
gonnen werd met de afbraak. De contrastrijke en compromislo-
ze beelden die van der Elsken er maakte zijn in enkele series op 
de tentoonstelling te zien en brengen dit soms wat vergeten 
onderdeel van de geschiedenis van Amsterdam op zeer beel-
dende wijze tot leven.    Het zijn ook dit soort beelden die van 

van der Elsken niet alleen een van de meest vernieuwende en 
belangrijkste fotografen van ons land maakte, maar ook een 
soort van historicus, een ‘historicus in beelden’. Zoals we voor 
het ‘beeld’ van het 19e-eeuwse Amsterdam veel te danken heb-
ben aan Jacob Olie, zo herbergt het werk van van der Elsken 
een historische meerwaarde die verder gaat dan alleen de platte 
registratie van alles dat aan zijn lens voorbij trok.; in zijn beel-
den heeft hij een deel van de geschiedenis van Amsterdam ge-
vangen. Uiteraard deed hij dit in zijn geheel eigen, enigszins 
onconventionele stijl en ging dit gepaard met de subjectiviteit 
die fotografie eigen is, maar goedbeschouwd verschilt hij daarin 
ook weer niet zoveel van de ‘gewone’ historicus. *** 

De tentoonstelling ‘Mijn Amsterdam’ is nog tot 28 september te zien in 
Fotografiemuseum Foam, Keizersgracht 609. Het museum is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.00, toegang bedraagt €5,00. 

Er komen momenten in het leven dat je jezelf ontzettend oud 
voelt. Bijvoorbeeld als je aan je kind vraagt of de muziek wat 
zachter kan. Of als je het hebt over een bandje als je een DVD 
bedoelt; wanneer je levendige herinneringen hebt van het einde 
van de Koude Oorlog of als je opa een computercursus heeft 
gevolgd en jou even gaat uitleggen hoe je een harde schijf kunt 
“booten met behulp van een ghost”. Kortom, je voelt je oud als 
je belevingswereld is blijven steken in een periode die al min-
stens tien jaar achter ons ligt. Dat gevoel overviel mij toen ik 
deze week weer begon met het volgen van college. Bij een in-
troductierondje merkte ik de geschokte reacties van mijn mede-
studenten op toen ik vertelde dat ik zevende-jaars student ben. 
De blikken die mij ten deel vielen, varieerden van: “Ach, gut”, 
tot “dat is precies de reden dat ik geheelonthouder ben gewor-
den.” Ondanks de bemoedigende vraag van één jongen hoe ik 
dat deed en of ik het hem ook kon leren, was de algemene reac-
tie er één van afschuw en ongeloof. Bij de rest van de introduc-
tie vlogen termen als BAMA, Beginnen is Meedoen is Afmaken 
(rechtstreeks gejat uit het Rode Boekje van onze grote Chinese 
vriend) en als klap op de vuurpijl: blackboard, mij om de oren. 
Mijn wereld stortte in. Waar was de tijd gebleven van slapen 
tijden hoorcolleges, lessen skippen omdat je stamkroeg een 
karaoke-middag had en scheef gekopieerde stencils met daarop 
het verloop van het studiepad? Nee, beter nog, waar zijn de 
tijden gebleven van scheef gekopieerde stencils met betrekking 
tot het studiepad waar in grote letters opstond: ZOEK HET 
ZELF LEKKER UIT! Is dan werkelijk niets meer heilig? In 
mijn tijd werd het Maagdenhuis nog bezet wanneer er dergelijke 
grote veranderingen werden doorgevoerd. Tegenwoordig 
schijnt alleen de WC op de vijfde verdieping van het PCH nog 
bezet te zijn. Ach, het zal allemaal wel gunstig zijn voor het 
academische klimaat ofzo. Maar toch, in MIJN tijd verstond 
men onder een academisch klimaat nog de momenten dat het 
te warm was om te studeren. Universitair onderwijs zal nooit 
meer hetzelfde zijn. Misschien is het toch eens tijd om af te 
studeren. 

Gerben spreekt 

Reacties naar eindeloos@kleioamsterdam.nl o.v.v. Gerben 
Spreekt 

Ons aller voorzitter 
Niels Weitkamp zal 
het aankomende jaar 
met harde hand het 
ASVA team gaan 
leiden. Natuurlijk 
gaan alle huidige be-
stuursleden Kleio 

binnenkort verlaten, nou ja, niet echt verlaten, maar in be-
stuurlijke zin. Niels werd maandag 5 september officieel tot 
voorzitter van ASVA benoemd.    Tijdens de ALV zou het 
voormalige bestuur ontslagen worden en het nieuwe bestuur 
benoemd. Met de dreiging van ASVATIEF nog in het achter-
hoofd was iedere aanwezige wat huiverig voor wat komen zou. 
De vergadering verliep echter uiterst vreedzaam op een sneer 
hier en daar na. Het oude bestuur kreeg het woord en deed 
met behulp van grafieken een verslagje van afgelopen jaar. 
Gelukkig waren de meeste aanwezigen insiders, anders zou 
men nog het idee hebben gekregen dat het ASVA bestuur het 
afgelopen jaar niet veel verder is gekomen dan wentelteefjes 
bakken, biertjes drinken en als absoluut hoogtepunt de kerst-
lunch. Er werd veel gegrapt over de anderhalve ton subsidie 
die verstouwd was. Een zeer enthousiast persoon uit de zaal 
kreeg het woord, zij was de oud-oud-voorzitter en vond het 
hoogstnoodzakelijk dat het bestuur nog eenmaal bedankt werd 
dat zij haar, ja haar, opgevolgd had. Nadat niemand enig be-
zwaar getoond had, kwam de klap met de hamer en was het 
bestuur ontslagen. Het woord ging naar het nieuwe bestuur 
dat met veel gejuich en gejoel, vooral op de achterste rij, ont-
haald werd. De gloednieuwe, dolenthousiaste voorzitter hield 
een speech, met een passende metafoor over de mythische 
figuur Icarus; ASVA moet niet te hoog, noch te laag vliegen. 
Het nieuwe bestuur had nog wat kadootjes voor haar voorgan-
ger; t-shirts met persoonlijke teksten. De shirtjes varieerden 
van “Obey!” tot “I got out of bed for THIS?” en werden met 
rode koontjes ontvangen. Het ASVA bestuur 2005/2006 be-
loofd om de neuzen na veel interne bezigheden, nu weer naar 
de buitenwereld te draaien. Bestuur en lieve Niels, heel veel 
succes!  

NIEUWSFLASH 



Invloed bevolkingssamenstelling op gevormde partijen   
Sinds Suriname in 1954 autonomie verkreeg van het voormalige 
moederland Nederland worden er landelijke verkiezingen ge-
houden. De etnische samenstelling van de Surinaamse bevol-
king bestaat grotendeels uit de Inheemsen, Negers (ook wel 
Creolen genoemd), Hindustanen, Javanen, Chinezen en Libane-
zen. Verder zijn er verscheidene mixgroepen maar die rekenen 
zichzelf toch tot een der bovengenoemde groepen.    De eerste 
politieke partijen werden allemaal langs etnische scheidslijnen 
opgericht. Dat duurde tot de zeventiger jaren. In die periode 
kwam het nationalisme in Suriname goed op gang en kwam het 
streven naar nationale politieke partijen op. Een doorbraak 
bleek heel moeilijk te forceren vanwege het etnische denken van 
de bevolking en haar politieke leiders. Ook het wantrouwen 
tussen de etnische groepen onderling kwam het streven naar 
nationaal denken niet ten goede. 

Onafhankelijkheid en militair ingrijpen  Uiteindelijk werd 
Suriname in 1975 na interne strubbelingen onafhankelijk van 
Nederland en gingen de politieke partijen op dezelfde voet ver-
der. De onafhankelijkheid, een vakbondsconflict en andere oor-
zaken die in de economische en sociale sfeer lagen, leidden uit-
eindelijk tot de coup van 1980.  De militairen konden hun 
macht tot 1987 consolideren. Uiteindelijk kwamen er onder 
binnenlandse en buitenlandse druk eindelijk weer verkiezingen.   
De militairen richtten hun eigen politieke partij op, de Nationa-
le Democratische Partij ( NDP ) die door mensen met verschil-
lende achtergronden gedragen werd.   Om de militairen voor-
goed te verdrijven werd er een verbond gesloten tussen de etni-
sche partijen van Creoolse ( NPS ), Hindustaanse ( VHP ) en 
Javaanse ( KTPI ) afkomst. Hun naam het Front bleek heel 
toepasselijk, aangezien zij 41 van de 51 zetels wonnen. 

Verrassende uitslag verkiezingen 1996   Sindsdien zijn er in 
1991, 1996, 2000 en laatstelijk in 2005 verkiezingen gehouden. 
In 1996 werd het Front omgedoopt in Nieuw Front aangezien 
de partij met de grote vakbondspartijen achter zich, de Suri-
naamse Arbeiders Partij ( SPA ) de combinatie kwam verster-
ken. Verrassend genoeg stapte de Javaanse partij, KTPI uit de 
partij en sloot zich samen met dissidenten uit het NF van voor-
al Hindustaanse afkomst aan bij de toen heel populaire Jules 
Wijdenbosch, een coryfee van de NDP.   Met de toenmalige 
steun van voormalige Nieuw Fronters kon Wijdenbosch presi-
dent van Suriname worden. Door de herhaaldelijke sabotage 
van het NF, een slecht financieel beheer en ontevredenheid 
onder de bevolking was Wijdenbosch in 2000 genoodzaakt 
vroegtijdige verkiezingen uit te schrijven. Deze verkiezingen 
werden wederom door het NF gewonnen en Venetiaan ( NPS ) 
werd voor de tweede keer president. 

Verkiezingen van 2005  Voor en na de verkiezingen waren 
partijen druk bezig strategische combinaties te smeden. Achter-
af blijkt de combinatie waarin drie marronpartijen zich in vere-
nigd hebben, de meest strategische partij te zijn. Uit het niets 
behalen zij vier zetels en worden zo ook regeringskandidaat. 
Het NF behaalde dit keer weer de meeste zetels, maar geen 

meerderheid van de 51 zetels. Ze moeten dus samenwerken met 
een of meerdere partijen om een meerderheid in de Nationale 
Assemblee te kunnen vormen. De tweede grote partij de NDP 
met Desi Bouterse als voorzitter haalde 16 zetels. In de wandel-
gangen valt het op dat veel Surinamers willen dat het NF en de 
NDP samenwerken. Het NF kan het echter niet eens worden 
als ze wel of niet met de NDP zou moeten samenwerken.  De 
creoolse partijen ( NPS en SPA )zijn principieel tegen aangezien 
enkele exponenten uit hun partijen in de tachtiger jaren door 
enkele kopstukken van de NDP vernederd en soms vermoord 
zijn. Uiteindelijk, na het tekenen van intentie verklaringen 
maakt het NF de regeringspartijen bekend.  

Formatie regering  In de tussentijd zijn de Surinamers de poli-
tiek enigszins zat, vooral wanneer blijkt dat de Assembleevoor-
zitter een van ontucht veroordeelde man is. Weliswaar voor-
waardelijk maar wat voor voorbeeld is dat naar de samenleving 
toe?  Dat vragen vrouwenorganisaties en vooral jongeren zich 
af. Het NF heeft geen echt weerwoord aangezien de Javaanse 
Pertjajah Luhur, waar de assembleevoorzitter uit afkomstig is, 
gedreigd heeft met uittreden en meenemen van zijn zes zetels. 
Het NF zal samen met de combinatie bestaande uit verscheide-
ne marronpartijen en de partij DA’91 onder leiding van Winst-
on Jessurun regeren. Ze bezitten echter nog maar 32 zetels. 
Eigenlijk had de combinatie waar Winston Jessurun onderdeel 
van was vier zetels, maar door het niet eens worden over de 
ministerverdeling en andere cruciale posten besloten de overige 
partijen plaats te nemen in de oppositie. Ondanks het feit dat de 
NDP zestien zetels behaald heeft, zijn ze toch terecht gekomen 
in de oppositie. De kandidatuur van voormalig legerleider Desi 
Bouterse zorgde voor veel controverse en is achteraf bekeken 
niet een slimme zet geweest. Het heeft de partij misschien ook 
zetels gekost heeft. De druiven zijn erg zuur voor hen en ze 
geven ook meteen aan dat er heel wat geëvalueerd zal moeten 
worden. Eind augustus is de definitieve verdeling van de minis-
tersposten bekend. In totaal waren er zestien posten te verde-
len, maar om iedereen tevreden te stellen werd er een zeven-
tiende ministerie gecreëerd. Het wordt nu dus zaak dat de huidi-
ge regering gaat waarmaken wat ze beloofd heeft en Suriname 
die positie geeft waar zij recht op heeft. Een land dat aan de 
hand van zijn hulpbronnen tot de 17e rijkste landen gerekend 
word, mag geen ontwikkelingsland meer genoemd worden. ***  

 

  

  

  

  

  

  

VERKIEZINGEN IN SURINAME 

Door Saskia Meiland - Op 25 mei 2005 zijn er na precies vijf jaar landelijke verkiezingen gehouden in Suriname. Er deed 
een record aantal partijen mee, tenminste naar Surinaamse maatstaven dan. De werkelijke hoofdrolspelers zijn echter 
het Nieuw Front (NF ), de Nationale Democratische Partij ( NDP ), DA’91 en verrassend genoeg de binnenlandbewo-
ners die zich verenigd hebben in een combinatie bestaande uit de BEP, ABOP en SEEKA. Om een goed beeld van de 
verkiezingen en partijen te krijgen is een korte inleiding essentieel. 



De film gaat over de American Dream die voor de hoofdpersoon, 
Samuel Bicke, niet uitkomt. Hij wijst hiervoor Richard Nixon 
als schuldige aan. Niet zozeer persoonlijk, maar omdat hij aan 
het hoofd staat van de maatschappij waarin het Bicke niet lukt 
om te slagen. De American Dream is eigenlijk iets dat door de 
regering werd toegepast als systeem. De American Dream stond 
voor vrijheid en benadrukte dat iedereen de kans heeft deze 
vrijheid te verwerven. Het belangrijkste principe is echter dat 
iedereen, onafhankelijk van sociale status, deze welvaart kan 
verkrijgen. In de film speelt geld ook een grote rol: ‘It’s all 
about money!’ schreeuwt Bicke op een gegeven moment uit 
naar de televisie.   Oorspronkelijk hield de American Dream in 
dat je investeerde in een stuk land, hopend goud te vinden of er 
voedsel te kunnen verbouwen. Veel Europeanen kochten stuk-
ken land in het vrije Amerika om zo te ontsnappen aan de veel 
ongunstigere omstandigheden in Europa. Later werd het begrip 
the American Dream veel populairder en begon het een andere 
betekenis te krijgen. De voornaamste verandering kwam waar-
schijnlijk voort uit de Industriële Revolutie. In de industrie viel 
veel geld te verdienen. Dit leidde tot een nieuw kenmerk van de 
American Dream, de mobiliteit op de sociale ladder. Je kon begin-
nen als arme krantenjongen en eindigen als rijke industrieel. 
John D. Rockefeller is een voorbeeld van de vleesgeworden 
American Dream.    Naarmate de twintigste eeuw vorderde veran-
derde de American Dream van karakter. De belangrijkste oorzaak 

hiervan was het werk van Martin Luther King. King wilde de 
American Dream ook toegankelijk maken voor de zwarte bevol-
king van Amerika, die, ondanks de afschaffing van de slavernij, 
nog steeds gediscrimineerd werd en waarvoor de American 
Dream niet opging. Gelijkheid werd nu een belangrijk nieuw 
aspect. De eerdere mobiliteit op de sociale ladder had alleen 
met economie te maken maar vanaf de jaren zestig speelt ook 
ras een belangrijke rol.   De American Dream zoals wij hem van-
daag de dag kennen (huisje, boompje, beestje, auto en een tele-
visie) is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. De American 
Dream wordt nu vooral toegepast op gezinnen die hun positie in 
de maatschappij bewerkstelligen door hard werken. Op deze 
laatste versie van de American Dream heeft Bicke in de film veel 
kritiek. Zijn gezin is uit elkaar gevallen en hij slaagt er niet dé 
droom te verwerkelijken. Uit deze film komt naar voren dat de 
American Dream blijkbaar niet voor iedereen is weggelegd. Uit 
woede en frustratie besluit Bicke een aanslag te plegen op presi-
dent Nixon. Hoewel Nixon in de titel prominent vermeld staat, 
speelt hij in de film niet zo’n grote rol. Er komen veel echte 
beelden van Nixon in voor, vooral speeches die hij heeft gege-
ven. Dit is vooral het decor waartegen de gebeurtenissen zich 
afspelen. Het allerbelangrijkste thema in de film is toch zeker 
wel de American Dream, die in Bicke’s geval meer op een nacht-
merrie lijkt. *** 

THE AMERICAN DREAM OF RICHARD NIXON 

DOOR CLAIRE MOSES - In de film The Assassination of Richard Nixon is de American Dream een belangrijk the-
ma. Dit begrip zelf heeft door de tijd heen verschillende betekenissen en invullingen gek. Het oorspronkelijke idee is 
dat de Amerikaanse Droom voor iedereen is weggelegd, als je maar hard werkt. In The Assassination of Richard 
Nixon komt duidelijk naar voren dat dit misschien niet voor iedereen het geval is.  
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A.L.V. 20/09/05 

Op 20 September a.s. zal de A.L.V. van Kleio plaatsvin-
den. Op deze vergadering zal het huidige bestuur ont-
slagen worden en een nieuw bestuur voorgedragen. Na 
goedkeuring van de aanwezigen zal het nieuwe bestuur 
geïnstalleerd worden. Komt allen! 20/09/05 PcHH 559 

20:00 
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