
Willy Brandt: visionair of realist? 

Studium Generale Universiteit Leiden, Het Nationale Toneel en 
de Leidse Schouwburg organiseren de actualiteitenlezing: 

  

Een lezing door Prof. dr. Frits Boterman, hoogleraar Moderne 
Duitse geschiedenis na 1750 aan de Universiteit van Amsterdam en 
het Duitsland Instituut in Amsterdam. 

 
Willy Brandt is natuurlijk vooral bekend geworden vanwege zijn bijdrage in de jaren zestig en 
zeventig aan de zogenaamde "Ostpolitik", de toenadering tussen Oost en West, tussen de 
Bondsrepubliek en de DDR. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat de Duitse sociaal-
democraten voor het eerst na de oorlog in de regering kwamen; eerst was Brandt minister van 
Buitenlandse Zaken in de "Grosse Koalition"(1966-1969), daarna was hij tot 1974 
bondskanselier. In deze periode werd hij geconfronteerd met het radicale studentenprotest en het 
gewelddadige optreden van de RAF. Aan zijn carrière kwam abrupt een einde door de 
zogenaamde Guillaume-affaire. Brandts politiek zal geplaatst worden in een breed binnenlands- 
en buitenlands-politiek kader. 

Toegang tot de lezingen van het Studium Generale is gratis; iedereen is welkom! 

Datum: dinsdagavond 18 oktober 2005 
Tijd:    18.45-20.15 uur 
Plaats:  zaal 028, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden 
De lezing loopt vooruit op de voorstelling Democraten (2003) door het Nationale Toneel. 

Gebaseerd op de historische feiten laat de gerenommeerde Engelse auteur Michael Frayn het 
persoonlijke drama achter een van de grootste spionage schandalen uit de geschiedenis zien. 
Het stuk volgt de opvallende carrière van Willy Brandt (Huub Stapel), de eerste linkse 
bondskanselier in West Duitsland sinds veertig jaar, en zijn val door toedoen van zijn persoonlijke 
assistent en vertrouweling Günter Guillaume (Stefan de Walle). Deze wordt ontmaskerd als spion 
van de Stasi, de Oost-Duitse inlichtingendienst. 

Eenmalige voorstelling in de Leidse Schouwburg is op vrijdag 21 oktober 2005. 

Informatie / Organisatie: 
Studium Generale Universiteit Leiden 
Rapenburg 70, Postbus 9500, 2300 RA  Leiden 
071 527 7295/7283 
Email: JE.Molenaar@ICS.Leidenuniv.nl  

Link: 
Website Het Nationale Toneel
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