
Micha van der Wal - Aangezien de
PVV heden ten dage een regering
draaiende houdt, zij het niet door
kabinetsdeelname maar door
gedoogsteun, is het voor de
geschiedkundige wellicht interes-
sant om te bekijken hoe deze fas-
cinerende partij over de geschie-
denis denkt. Vooral aangezien zij
het Nationaal Historisch Museum
uiteindelijk niet gesteund hebben;
een museum waar ze van gezegd
hebben dat het geen weg-met-ons-
museum mag worden.  

Simpelweg door het lezen van hun
verkiezingsprogramma voor 2010
wordt veel duidelijk. Gelukkig is
dit programma niet zo gortdroog
en lang als dat van sommige ande-
re partijen, dit omdat Henk en
Ingrid  het ook moeten kunnen
begrijpen. De twee laatstgenoem-
den krijgen overigens in elk
hoofdstuk een eervolle vermel-
ding. Stilistisch interessant is de
agitatorische toon die Wilders c.s.
aanslaan. Zo is het veelzeggend
dat de Europese Unie steevast de
‘zogenaamde Europese Unie’
genoemd wordt, retoriek die we
ons kunnen herinneren van som-
mige communistische en fascisti-
sche partijen.

Slechts het lezen van het

voorwoord is al voldoende om een
donkerbruin vermoeden te krijgen
van hoe de PVV over het verleden
en de geschiedenis denkt:

‘Nederlanders zijn een volk dat
zijn gelijke niet kent. We zijn
geboren uit een Opstand, een vrij-
heidsstrijd. Onze voorouders heb-
ben een zompige moerasdelta
omgevormd tot iets waar de hele
wereld jaloers op is. Hier, achter
de dijken, is een welvaart en een
solidariteit bereikt die zijn gelijke

niet kende, met vrijheid voor
iedereen en met van oudsher een
tolerantie tegen mensen die ook
tolerant waren. Hier werd ook de
Acte van Verlatinghe geschreven.
Waarin de Staten-Generaal de
machtigste man van Europa de
wacht aanzegden. De koning van
Hispanien werd medegedeeld dat
zijn macht verviel als het niet
gestoeld was op steun van de bur-
gers. Ons volk verklaarde zich
onafhankelijk en stond alleen
toen het tachtig jaren vocht tegen
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de grootste macht van Europa.’

Je krijgt bij het lezen van deze
passage de indruk dat het gebruik
van voorouders niet ironisch
bedoeld is maar vrij letterlijk. De
PVV ontleent haar identiteit aan
de Batavieren die bij Lobith ons
land binnenkwamen en uit de
opstand waarin ‘wij’ als volk
gevormd zijn. Dit is natuurlijk een
typisch staaltje negentiende-eeuw-
se geschiedschrijving, waarin een
volk met zijn eigen unieke karak-
teristieken begrepen wordt als
een eenheid die over de loop van
de eeuwen onveranderd blijft.
Onze voorouders waren al
Nederlanders, net zoals wij
Nederlanders zijn: een modern
natie- en nationaliteitsbesef wordt
simpelweg geprojecteerd op zowel
de zeventiende-eeuwse bewoners
van de lage landen als op een oer-
volk dat aan een moerasdelta aan
het knutselen was, zodat wij, hun
nazaten, van onze verzorgings-
staat kunnen genieten.

Een andere ontluisterende
passage is deze: ‘Eeuwen wapper-
de onze vlag over alle zeeën en
was de driekleur het symbool van
vrijheid. Van een volk dat zelf zijn
eigen lot bepaalde. Maar dat is
lang geleden.’ Dat de recente
geschiedenis voor de PVV een
Verfallsgeschichte is zal niet ver-
bazen. Dat de Nederlandse vlag
ooit als een symbool van vrijheid
over alle zeeën wapperde echter
wel. Als ik denk aan de vlag die
over zee wapperde, denk ik eerder
aan slavenhandel en aan straf-
expedities in Nederlands Indië.   

Interessant is ook de vergelijking
van heden en verleden, die wel
degelijk gemaakt kan worden als
het aan de PVV ligt: ‘Maar onze
strijd is een juiste en wij staan op
de schouders van de mensen die
ons voorgingen. En we moeten
hetzelfde doen als onze voorou-
ders: de Staten-Generaal zegt het
machtigste instituut van Europa
de wacht aan...’  De lezer wordt in
de daaropvolgende zinnen uitge-
legd dat dit nieuwe rijk de moloch
is die de Europese Unie heet. 

Uiteindelijk is de geschie-
denis voor de PVV er een waarin
een dapper volk de boze buitenwe-
reld altijd het hoofd heeft gebo-
den, en draait het hen hierom:
‘Onze heroïsche vaderlandse
geschiedenis mag meer in het zon-
netje worden geplaatst. ’ Over
Nederland mag slechts gejuicht
worden. Daarom is het onze plicht
als volk de minder mooie kantjes
van de geschiedenis met de man-
tel der liefde te bedekken en er
vooral niet over te praten. Dat zou
een vervelend linkse gewoonte
zijn, misschien zelfs – o gruwel
der gruwelen - een linkse 
hobby. d

...net zoals wij
Nederlanders zijn: een

modern natie- en
nationaliteitsbesef
wordt simpelweg
geprojecteerd op

zowel de 
zeventiende-eeuwse

bewoners van de lage
landen als op een oer-

volk dat aan een
moerasdelta aan het

knutselen was... 

December. Een maand vol cadeaut-
jes, festiviteiten en uit de hand
gelopen etentjes met de schoonfami-
lie. Een koude maand, waarin ijsbloe-
men op de ramen verschijnen en
zwervers in je portiek. Een maand
waarin geloftes worden gedaan, die
over het algemeen op 2 januari
samen met de kerstboom weer uit
het raam worden gemieterd. De laat-
ste maand van het jaar, maar
Eindeloos zou Eindeloos niet zijn als
zij deze maand niet hadden uitgeko-
zen voor Een Nieuw Begin.

Ondergetekende neemt
vanaf deze maand met gepaste
bescheidenheid het stokje over van
zijn illustere voorganger. Bob van
Toor heeft besloten zich liever met
zijn favoriete hobby’s te gaan bezig-
houden, zijnde bloemschikken, het
leggen van tarotkaarten en komma-
neuken. Hij heeft me gevraagd in zijn
plaats orde te gaan scheppen in de
chaos die de redactie van Eindeloos
heet. Een grote eer en een taak die
mijn voorganger de laatste drie jaar
met verve heeft vervuld. Bob: vanaf
deze plek, alle lof en dank voor je
jarenlange inzet.  Voor de Van Toor-
fans onder ons, niet getreurd! Hij
blijft gezellig als eindredacteur de
kolommen vullen waarbij hij tevens
al mijn dt-fouten zal blijven verbete-
ren.

We hebben deze maand
gepoogd de kerststemming die door
het land raast ook te vertalen naar
deze Eindeloos. Of dat gelukt is, is
aan u. Het verheugt mij in elk geval
dat onze Vlaamse correspondent
vanuit Brussel op een kerstige
manier van zich doet spreken. Op
onze achterkant vindt u het recept
voor een kip, aangezien een kalkoen
te moeilijk was. Verder is december
dé maand om op de bank voor de tv
te hangen. Wenst u wat verdieping
hierbij, lees dan over boekverfilm-
ingen en de bespreking van de
geweldige televisieserie Mad Men. Ik
wens u veel leesplezier, een vrolijk
kerstfeest en een zalig uiteinde.  d

- Joris Belgers

HOOfDrEDactIONEEL

‘...de Staten-Generaal
zegt het 

machtigste instituut
van Europa 

de wacht aan…’
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Door Maarten Goethals - Voor eens en
voor altijd: de ware toedracht achtert
kerstmis. Of althans een niet onver-
dienstelijkste poging. Een persoonlijke
reflex over het feest in tijden van split-
sing.

Kerstmis. Elk jaar opnieuw – en ik
weet maar niet wanneer het zal ophou-
den - dat gefeest en vertier met
schuimwijn en weke, maar veel te heet
gebraden, kaassoufflégebakjes die je
mondholte verbranden. 25 december,
tevens ook de dag waarop ik toevallig
jarig ben –ook jaar na jaar. Maar kerst-
mis zal eeuwig doorgaan, zelfs tot na
mijn miezerige dood, die het gevolg zal
zijn van een hartaanval of acute lui-
heid. Dat betekent dat ik tot dan de
terreur van de kerstsingles en kerst-
jingles moet ondergaan. The horror,
the horror; opnieuw en opnieuw, op
wat voor mij, volgens velen, een heu-
gelijke dag moet zijn.

Maar niet dus. En het ergste:
ik kan er niet aan ontsnappen, noch
aan de kinderlijke feestvreugde en
daardoor noch aan mezelf . Vanaf
begin december al begint de gekte
rondom: de eerste versieringen, de
eerste Kerstmannetjes die buiten aan
de gevels hangen, de eerste koopac-
ties. Vanaf dan paradeert de wan-
smaak, komt die altijd opnieuw als een
sluimerende pest te voorschijn, terwijl
ik intussen ouder word, en steeds
vaster geklonken raak aan de voort-
schrijdende tijd die nooit meer terug-
komt, maar die paradoxaal genoeg tij-
dens de kerstperiode telkens dezelfde
kitscherige vorm aanneemt . Dat ver-
scheurt een mens.

Oud worden, in mijn geval,
lijkt zo wel het feest van de publieke
stompzinnigheid. Ook iets dat je pas-
sief moet ondergaan –en tegensparte-
len is publiek geen optie. En wie toch
zeurt, wat wild om zich heen slaat en
zegt dat iedereen er maar hyperkine-
tisch op los rukt, is een spelbederver,
een kankerlijer op zijn eigen ver-
jaardag. Want, zo luidt het tegenargu-

ment, kerstmis is een feest, misschien
wel het enige moment dat iedereen in
de wereld met elkaar verbonden is. 

Kerstmis, de moderne variant
van de mythe van Sisyphus. Een
Grieks drama –in dit geval: Germaanse
kakofonie van kluchterij en metafysi-
sche leegte. Zoiets. Elk jaar de steen
van de commercie naar boven duwen,
als in een zinloos spektakel van bran-
dende ledlampjes en maniëristische
muzak. In tegenstelling tot het origi-
neel verhaal van de Griekse halfheld,
amuseer ik me niet in mijn lot van ker-
stekind. Ik vind er geen enkele zin in

terug, kan ook niet lachen met de con-
sumptiegoden, want zij lachen mij uit
–precies op de dag dat ik mijn bestaan
zou moeten vieren. Soms denk ik daar-
om: ik ben al lang niet meer van deze
wereld.

Onlangs vroeg een meisje me
geld te doneren voor diegenen die
geen thuis hebben tijdens de kerstpe-
riode. Ik antwoordde haar dat ze die
mensen maar eens met rust moeten
laten met al hun misplaatste en nichte-
rige filantropie. Ze zijn namelijk per-
fect gelukkig, die sukkelaars, want ze
maken geen deel uit van die heisa en
dat geinig feestgehinnik. Ze staan bui-
ten de tijd, zijn allesbehalve historisch.
En ze verjaren daarom al lang niet
meer –toch zeker niet in deze maat-
schappij.

Neen, ik ben er niet wild van.
Want kerstmis, zoals we het nu ken-
nen, is een redelijk recent fenomeen:
halve circussen als marktkraampjes,
vloekende lichtversiering, diarreemu-
ziek, amicaliteit troef tussen het scho-
rem en kloefkappers op straat...
Ergens met de jaren is blijkbaar een
grens overschreden, is de sereniteit
achterwege gelaten. Want de geboorte

Kerstmis, een feest voor debielen 
Elk jaar de steen van de
commercie naar boven

duwen, als in 
een zinloos 

spektakel van 
brandende ledlampjes

en maniëristische
muzak



EINDELOOS  - NUMMER 3 - PAGINA 4

van Jezus is niet grappig, niet leuk,
fun, dik, vet of chill. Want zijn komst
op deze aarde ging niet zonder mas-
saal bloedvergieten. Want mag ik al
die feestvierders er toch eventjes aan
herinneren dat enkele dagen na zijn
geboorte zijn ouders Mariah en Jozef
naar Egypte moesten vluchten omdat
Herodes alle pasgeboren wilde ver-
moorden en dat ook feitelijk heeft
gedaan. 

Heeft er iemand al bij stil
gestaan dat dit misschien de reden is
waarom de gezalfde drieëndertig jaar
later het kruis verkoos boven te vluch-
ten voor zijn leven? Omdat hij niet lan-
ger met de gedachte kon leven dat hij
de oorzaak was van al die moorden tij-
dens zijn eerste levensdagen? Is
Christus daarom gestorven, uit schuld-
gevoel; was hij eigenlijk helemaal niet
zo onschuldig als we al te vaak aanne-
men? Kerstmis is daarom niet echt een
dag om te lachen of om feest te vieren,
of kalkoen te vreten tot we ziek kot-
sten van de veembessen. Kerstmis is
een feest dat plaatsvond onder het
gesternte van een massagenocide op
de onschuld bij uitstek: het pasgebo-
ren kind. 

Kerstmis is ook dat moment in
de christelijke geschiedenis geweest
waar een verschil tussen de mensen
onderling werd gemaakt –althans in
de ogen van God. Want die laatste
heeft nooit de dood van al die pasge-
borene gewroken. Toen zijn zoon ech-
ter stierf liet hij aarde en hemel beven
en bulderen. Welnu, het hedendaags
feestgedruis is daar een democratisch
antwoord: want in het hersendodend
gekakel zijn we elkaars gelijke.
Allemaal even onbenullig, om ter
stomst lijkt het wel. Alsof we allemaal
wel moreel last hebben van die twee-
duizend jaar oude erfzonde en dat nu

proberen kapot te zuipen, kapot te
brullen, of te vergeten. Alsof we niet
kunnen aanvaarden dat in het licht
van het goddelijke we niets voorstel-
len terwijl anderen zoals het snotjong
Jezus wel uitverkoren zijn? Kerstmis is
omgeslagen in zijn tegendeel: we vie-
ren niet langer de komst van de gezalf-
de, neen, we proberen die plechtige
komst, dat uitzonderlijke feit te ver-
dringen, want we kunnen nu eenmaal
niet leven met de idee dat een ander
meer is dan wij.

Binnen enkele dagen word ik
25. Nog zeven jaar en dan bereik ik de
leeftijd waarop Jezus vrijwillig of al
dan niet onder dwang van een onbe-
wuste schuldneurose het leven liet. Ik
kan me niet eens inbeelden hoe hij
zich die dag moet hebben gevoeld.
Alvast een stuk gelukkiger dan ik die
maar niet kan ontsnappen aan dat ver-
duivelde moment. 

Want 25 is een leeftijd waar-
op je, toch in België, belastingen
betaalt op een zichtrekening, je niet
langer meer een goedkoop treinabon-
nement kan kopen, geen kindergeld
meer krijgt van de overheid, het
moment ook waarop je belastingen
begint te betalen, je eerste vetrolletjes
op je heupen en de eerst eksterpootjes
aan je droge ogen krijgt, je plotseling
beseft dat je je haar verliest, en dat al
je vrienden denken aan kinderen en
een eigen huisje, terwijl het je zelf
geen kloot interesseert of het behang-
papier in je kamer nu mauve dan wel
beige is, want het zijn beide kutkleu-
ren. Het is ook de leeftijd waarop je
ouders, omdat je nog geen lief hebt,
beginnen af te vragen of je geen homo
bent, en of je eigenlijk wel in staat ben
om je eigen boontjes te doppen want
je hebt nog geen werk, het is ook het
tijdstip waarop je beseft dat je wellicht
nooit in je leven een strakke kont zult
krijgen en dat je er blijvend zult uit-
zien als een sperzieboon na een vorsti-
ge winternacht.

Kortom: weest u zo vriendelijk
om op 25 december me een gelukkige
verjaardag te wensen, want ik zal het
niet makkelijk hebben. En misschien
wens ik u wel een gelukkige kerstfeest
terug. Misschien. d

8, 9, 14 december:
Kleio’s Triviantcompetitie in Café

P96 & Café Diep

10 december:
ASVA-demonstratie op de Dam

tegen bezuinigingen hoger 
onderwijs

10 december:
Rondleiding in Paleis op de Dam

met Kleio’s kunstcommissie

14 december:
Een avond met Spike Lee, 

georganiseerd door het John
Adams Institute

25/26 december:
Verjaardag van Jezus

Tot 31 december:
Fototentoonstelling Kunstkoppen
in Amsterdam Historisch Museum

Tot 9 januari 2011:
Tentoonstelling Taking Place in
Stedelijk Museum Amsterdam

Tot 20 februari 2011:
Tentoonstelling Edvard Munch in

Kunsthal Rotterdam

Tot 27 februari 2011:
Tentoonstelling

Reclameklassiekers in Beurs van
Berlage

Tot 18 maart 2011:
Tentoonstelling De Onsterfelijke

Alexander de Grote in Hermitage
Amsterdam

Tot 8 mei 2011:
Tentoonstelling Wie niet weg is, is

gezien in Joods Historisch
Museum

actIVItEItEN

Kerstmis is een feest
dat plaatsvond onder
het gesternte van een
massagenocide op de

onschuld bij uitstek
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Door Stephanie Blom & Maria Veder -
In het vorige nummer van de fameuze
Eindeloos werd een uitgebreide studie
naar de stereotype karakteristieken
van studenten in de Geschiedenis en
Kunstgeschiedenis gepubliceerd.
Auteur Steven van der Haak, zelf
kunstgeschiedenisstudent, schetst een
vermakelijk karikaturaal beeld van
studenten aan weerszijde van het
historisch spectrum.  

Het kenmerkende van stereo-
typen is weliswaar dat zij generalise-
rend en oppervlakkig zijn, maar zó
generaliserend en oppervlakkig zagen
wij ze nog nooit. De grove wij-zij
tegenstelling die Van der Haak in zijn
artikel schetst loopt uit op een antago-
nistische impasse, waar de dialoog tus-
sen en de vermenging van de twee
groepen studenten juist zo waardevol
zou kunnen zijn. Beide disciplines zijn
immers met elkaar verstrengeld en
versterken elkaar op elke manier
mogelijk. Hieronder eenzelfde voorin-
genomen studie, zij het vanuit de ogen
van de gemiddelde student
Geschiedenis.

Kunstgeschiedenisstudenten
beschouwen zichzelf vaak als creatief
en kunstzinnig, maar achtten de kunst-
academie te min (ze hadden toch niet
voor niets met succes het Athenaeum
of Gymnasium afgerond?) of waren
gewoonweg niet goed genoeg. Vooral
studenten van het laatste soort lopen
met verbitterde trekken op het gelaat
in hun gebreide vest van de Lady Day
blasé te doen over de ‘basale’ kabi-
netsformatie, de ‘over exposed’ oorlog
in Irak en wat dies meer zij. Dit tot
grote frustratie van de gemiddelde
geschiedenisstudent, die over het
geheel bezien gekenmerkt wordt door
een wat breder perspectief op de din-
gen des levens. Hierdoor ziet hij of zij
onder meer in dat de door kunsthisto-
rici zo geliefde, maar door anderen
gewraakte kunstsubsidies afhankelijk
zijn van precies die saaie, saaie poli-
tiek.

Van der Haak schetst in zijn
artikel het beeld van de geschiedenis-
student als niet-lezende, niets dan bier
drinkende, oppervlakkige feitenfanaat.
Niets is echter minder waar. Zo belan-
den verscheidene geschiedenis stude-
rende vrienden regelmatig in een
existentiële crisis na het voor de
twaalfde keer lezen van Nietzsches
Zur Genealogie der Moral en raken in
extase na het beluisteren van de
Fantasia Meccanica van de hand van
de experimentele en baanbrekende
Casavola. De gemiddelde kunstge-
schiedenisstudent daarentegen is vol-
gens de ondervraagden snobistisch en
oppervlakkig, beoordeelt anderen
enkel en alleen op basis van uiterlijk-
heden en beperkt daarmee haar vrien-
denkring tot een homogene massa van
rode wijn drinkende, modieus geklede

meisjes en feminiene mannen. 
Ook het gebrek aan feitelijke

academische en wetenschappelijke
kennis dat het stereotype kunstge-
schiedenisstudent kenmerkt is opzien-
barend, aldus de geschiedenisstudent.
Over de esthetische waarde van een
tot kunst verheven kandelaar kan wel-
iswaar eindeloos gediscussieerd wor-
den, maar daarmee wordt ook meteen
de grootste zwakte van de studie
kunstgeschiedenis blootgelegd: een
absoluut gebrek aan wetenschappe-
lijke relevantie. Dit komt eveneens tot
uiting in de leegstand die de biblio-
theek van het KHI over het algemeen
kenmerkt, waar de bibliotheek van het
P.C. Hoofthuis iedere dag opnieuw
overbevolkt is. Daarbij is de vijfde ver-
dieping van het P.C. Hoofthuis een
pretentieloze verademing vol All Stars-
dragende, Paradiso bezoekende jonge
intellectuelen in vergelijking met de
luchtige ‘catwalk’ die ook wel de kan-
tine van het KHI genoemd wordt. 

Ondanks alle, voornamelijk
negatieve, stereotypen die onder beide
groepen studenten jegens ‘the other’
leven, waren de borrels en feesten die
de historici met elkaar organiseerden
en bezochten zeer plezant en valt het
alleszins mee met de onderlinge ver-
schillen. Wat dit artikel hopelijk
bewijst is dat het schetsen van stereo-
typen, zelfs aangaande een onderwerp
op microniveau, een gewaagde exerci-
tie is die met de grootste zorgvuldig-
heid ondernomen dient te worden; een
gegeven waar historici zich al decen-
nia van bewust zijn. Elke vorm van
vooringenomenheid zou daarbij dan
ook te allen tijde uit den boze moeten
zijn. d

De veelzijdigheid van millennia aan leed
en oorlog versus vermoeiende ijdelheid
en pretentie door de eeuwen heen

Of

De ondraaglijke lichtheid van basale stereotypen – The Sequel

...de grootste zwakte
van de studie kunst-

geschiedenis: een
absoluut gebrek aan
wetenschappelijke

relevantie
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Nathalie Maciesza - Al vanaf het begin
van de filmgeschiedenis werden lite-
raire werken verfilmd, denk bijvoor-
beeld aan de vijfenveertig minuten
durende film Quo vadis? uit 1913
naar het gelijknamige boek van
Henryk Sienkiewicz. In de laatste jaren
staan boekverfilmingen echter vooral
garant voor kassuccessen. Stond u
immers zelf niet in de rij voor een van
de films uit de Lord of the Rings-trilo-
gie bij een Pathé bij u in de buurt? Om
nog niet te spreken van de Harry
Potter-saga die de laatste tien jaar de
popcornindustrie draaiende heeft
gehouden. Afgelopen maand werd er
een nieuw succes aan toegevoegd:
‘Elle s’appelait Sarah’.

Deze film, naar het gelijknamige boek
van Tatiana de Rosnay, heeft veel stof
doen opwaaien. Vrijwel geen discus-
sieprogramma heeft de film laten pas-
seren, De Rosnay is volksheld nummer
één geworden en Jacques Chiracs toe-
spraak uit 1995 wordt gretig uit de
archieven gehaald. Waar draait alle
commotie om? De grootste ‘cover-up’
in de Franse geschiedenis, roept men:
de deportatie in juli 1942 van duizen-
den Joodse mannen, vrouwen en kin-
deren naar kampen rondom Parijs en
van daaruit naar concentratiekampen
in Duitsland en Polen. Door de
Fransen. Een thema dat belooft ons tot
tranen te roeren. Het boek slaagt hier
echter nauwelijks in, maar gelukkig
hebben we de verfilming nog.

We volgen het verhaal van de
elfjarige Sarah Starzinski, een Jodin
met Poolse ouders, die in de nacht van
16 juli 1942 met haar ouders uit hun
appartement wordt gehaald en naar
het Velodrôme d’Hiver wordt
gebracht. Hun lot is bezegeld. Sarah
heeft bovendien een andere kwestie
die aan haar knaagt: toen ze werden
opgehaald, heeft ze haar kleine broer-

tje Michel opgesloten in de kast. Ze
moet hem ophalen: ze moet ontsnap-
pen, maar hoe?

Deze verhaallijn wordt ver-
bonden met het leven van
Amerikaanse journaliste Julia
Jarmond. Zij schrijft een artikel over
deze zwarte dag in de Franse geschie-

denis, maar stuit op een groot familie-
geheim tijdens haar onderzoek. Het
appartement dat zij en haar man over-
nemen van zijn grootouders, de
Tézacs, blijkt het oude appartement
van de Starzinski’s te zijn. Wisten de
Tézacs hiervan? En wat is er gebeurd
met Sarah en Michel? 

Elle s’appelait Sarah
De kunst  van de boekver f i lming
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Hoewel mij door kennissen
was voorspeld dat ik bij het lezen van
het boek dozen tissues zou verslijten,
heeft geen huilbui mij weten te over-
vallen. Het verhaal van Sarah is ont-
roerend en pakkend. Het verhaal van
Julia Jarmond daarentegen tenen-
krommend. Hoewel het concept van
een journaliste die onderzoek doet
naar een gebeurtenis in het verleden
en merkt dat de sporen ervan in haar
eigen leven terug zijn te vinden poten-
tie heeft, wordt er te veel aandacht
besteed aan Julia’s eigen problemen.
Tegen de achtergrond het verhaal van
een klein meisje dat iedereen kwijt-
raakt na de razzia van ’42 en het feit
dat de Fransen hun landgenoten
deporteerden naar Duitse kampen, is
de huwelijksproblematiek van Julia
een doorn in het oog. Het is als zappen
van een medisch programma over
openhartoperaties naar een kookpro-
gramma en weer terug. Het taalge-
bruik en de sfeer in de passages over
Sarah en over Julia verschillen ook;
het gaat van serieus en emotioneel
naar net een tikkeltje beter dan goed-
kope chick-lit.

Ondanks het feit dat de film
het boek vrijwel helemaal volgt, roe-
pen de filmscènes over Sarah meer
emotie op dan in het boek. Zo is er een
scène waarin Sarah met een vriendin-
netje ontsnapt uit het kamp en we de
meisjes van bovenaf zien rennen door
een groot graanveld. De muziek en
prachtige fotografie doen het hart in
de borst zwellen. De goede regie komt
naar voren in de scène waarin Sarah
erachter komt wat er met Michel
gebeurd is; de subtiliteit van beeld en
geluid vormt een sterk contrast met de
uitgebeelde emoties, wat van grote
klasse getuigt. Het enige nadeel: de
uiterst voorspelbare momenten van
het boek komen ook even voorspel-
baar in de film terug. Drie keer raden
hoe Julia’s ongeboren dochter zal
heten… Voor liefhebbers van geschie-
denis en cinema is deze film wel de
moeite waard: de muziek, fotografie
en het verhaal van Sarah doen de kij-
ker verlangen naar meer. d

Elle s’appelait Sarah (‘Haar naam was
Sarah’)
Regie: Gilles Paquet-Brenner (Les
Jolies Choses (2001).

Meer boekverfilmingen zien? 

Bonjour Tristesse (1958)
Regie: Otto Preminger (Carmen Jones
(1954), Anatomy of a Murder, (1959)) 

Françoise Sagan schreef op zeventienja-
rige leeftijd een taboedoorbrekend boek
over de vrije opvoeding door een alleen-
staande vader en de vrije liefde. De 17-
jarige Cécile gaat samen met haar vader
Raymond, die ze meer ziet als vriend dan
vader, naar de kust voor de zomer. Hun
vakantie is gevuld met dansavonden, uit-
stapjes naar het casino, losse contacten
en champagne. Maar dan komt de beste
vriendin van Céciles overleden moeder
langs en krijgt de zomervakantie een
andere wending. Cécile neemt beslissin-
gen die haar in een keer volwassen doen
worden. We zien hier een filmadaptatie
die het boek nauwgezet volgt, maar als
autonoom werk overeind blijft staan.
Prachtige jaren ‘50 kostuums en muziek
geven een extra dimensie aan het
gewaagde verhaal van Sagan. 

Lolita (1962)
Regie: Stanley Kubrick (A Clockwork
Orange (1962), The Shining, (1980))

Stanley Kubrick staat bekend als regis-
seur van boekverfilmingen die zowel het
boek goed volgen als een pareltje op
zich zijn. De verfilming van het meester-
werk van Vladimir Nabokov, Lolita, werd
na verschijnen hevig bekritiseerd door
de conservatieve maatschappij van die
tijd. Het verhaal gaat over de (fysieke)
liefde tussen een volwassen man en een
minderjarig meisje. Op slinkse wijze
wurmt professor Humbert Humbert zich
in het leven van de minderjarige dochter
van zijn hospita en ziet zijn geheime
wens in vervulling gaan: een affaire met
een ‘nymphet’. Het enige probleem is
echter, hoe kan hij zijn Lolita bij zich
houden? Kubrick heeft zich geconcen-
treerd op het tweede deel van het boek
en neemt ook op enkele punten afstand
van de chronologie. De psychologische
nuances van het boek laat hij goed door
komen, waardoor het verhaal subtiel,
intrigerend en onvoorspelbaar blijft. 



EINDELOOS - NUMMER 3 - PAGINA 8

Micha van der Wal - De
Amerikaanse serie Mad Men wordt
alom bejubeld. In Nederland wordt
momenteel het derde seizoen uitge-
zonden, in de VS loopt het vierde
bijna op zijn eind. Als student mag
je ongegeneerd dwepen met deze
serie over het reilen en zijlen van
een reclamebureau in de jaren
zestig. Onder academisch geschool-
den loopt zowel professor als stu-
dent weg met deze serie. In colleges
wordt regelmatig aan Mad Men
gerefereerd en soms worden ook
fragmenten vertoond om bepaalde
punten kracht bij te zetten, die in
het college gemaakt worden. 

De internationale kritiek is er over
het algemeen ook zeer lovend over.
Dit terwijl de verhaallijn niet wezen-
lijk verschilt van een serie als GTST,
of de gemiddelde tendensroman.
Aan de hand van de voornaamste
plotelementen van Mad Men wordt
dit al snel duidelijk. Het plot drijft
op duistere verledens, onderdrukte
homoseksualiteit, huiselijk geweld,
vreemdgaan en echtscheidingen. Zo

nu en dan duikt er een verloren
zoon op. Dit alles gaat gepaard met
sterke drank en heel, erg, veel siga-
retten tijdens werktijd. Deze bena-
drukken de verschillende mores van
het heden en verleden nog maar
eens.

Waar plotelementen Mad
Men niet van de gemiddelde soap
doen onderscheiden, zijn de
acteerprestaties, de dialogen en
vooral de enscenering daarentegen
een stuk beter. Zo wordt het enigs-
zins triviale plot zo ingekleed dat
iedereen zich kan verlekkeren bij de
– vooral buitenechtelijke –escapa-
des van protagonist Don  Draper.

Een ander, en misschien wel
veel belangrijker intellectuele
rechtvaardiging om de serie te vol-
gen is de wijze waarop in Mad Men
met geschiedenis wordt omgegaan.
De historische elementen nemen
een dusdanig grote plaats in dat de
serie veel wegheeft van een histo-
risch drama, maar wel één dat vanaf
de tribune plaatsvindt. De hoofdrol-
spelers van de jaren zestig komen
niet persoonlijk opdraven, maar zijn

te zien op de televisieschermen en
te horen op de radio’s in de serie.
Op kantoor worden naast de bed-
prestaties van de secretaresses ook
de campagnes van Nixon en
Kennedy besproken, en gaan de
reclamemannen en vrouwen naar
een wedstrijd van Mohammed Ali. 

Het kantoor van de firma
Sterling and Cooper dient zo als een
belichaming van de Zeitgeist. De
hele jaren zestig mogen opdraven in
het kantoor van Sterling and
Cooper: zo wordt in het kleine het
grote weerspiegeld. Interessant is
hier dat de plaats van handeling een
conservatief bastion betreft: het
was in de jaren zestig immers niet
elk jaar het revolutiejaar 1968. Dit
benadrukt dat deze woelige jaren
voor velen ‘business as usual’
waren, al was enige verandering op
komst. Door de inclusie van groe-
pen in een achterstandspositie,
vrouwen, homoseksuelen en zwar-
ten, kunnen de trials and tribula-
tions op weg naar een meer gelijke
berechting van deze groepen mooi
uitgebeeld worden. Zo wordt het
langzame afbrokkelen van dit witte
bastion getoond, waarmee ook de
aanzetten voor de grote veranderin-

Mad Men
Het grote weerspiegeld in het kleine

Jon Hamm als Don Draper in de televisieserie Mad Men



EINDELOOS  - NUMMER 3 - PAGINA 9

gen waarvoor de jaren zestig
bekend staan getoond worden. De
figuren moeten dan ook een dwars-
doorsnede van de hele bevolkin zijn.

Zo is er de homoseksuele,
maar niet voor zijn geaardheid uit-
komende Salvatore. Baas Roger
Sterling belichaamt het politiek
incorrecte van de jaren zestig - hoe-
wel alle figuren naar hedendaagse
maatstaven geborneerd zijn. Er is de
opkomende carrièrevrouw Peggy
Olsen, de gefnuikte carrièrevrouw
Joan, allerlei zwarte bedienden op
de achtergrond en natuurlijk Alpha
Male Don Draper . Verder is er ook
geen attribuut uit de jaren zestig
dat vroeger of later niet even langs-
komt in de serie. Net zoals er geen
belangrijke gebeurtenis uit dat tijd-
perk is dat het kantoorleven niet
lam legt: het Varkensbaai-incident,
de moord op Kennedy en de dood
van Malcolm X. 

Door al deze referenties
krijgt de kijker de indruk dat deze
serie een volledig beeld van de
zestiger jaren geeft. Dit is vervol-
gens waar het euvel begint: dit is
natuurlijk onmogelijk. Er is altijd
wel iets dat  weggelaten wordt, en
uiteindelijk moet historische nauw-
keurigheid toch wijken voor plot-

ontwikkeling. Een voorbeeld: we
schrijven het jaar 1961. Lucky
Strike lijkt te gaan leiden onder de
nieuwe wetgeving op tabak; de
gezondheidclaims mogen niet lan-
ger gemaakt worden. Don Draper
verzint in een moment van genia-
liteit een nieuwe slogan: ‘Lucky
Strike – It’s toasted.’ Eigenlijk is
deze slogan reeds in 1917 bedacht.
Van dit soort onnauwkeurigheden
zijn nog ettelijke voorbeelden te
noemen. 

Verder is er wat betreft de
minderheden uit verschillende hoe-
ken hevige kritiek gekomen: de
wijze waarop zij afgebeeld worden
zou niet representatief genoeg zijn,
het zou zelfs stereotyperend en
historisch inaccuraat zijn. In  Mad
Men komt misschien wel elke min-
derheid aan bod, maar dit is vooral
in de vorm is van stereotype figu-
ren. Zo is de Jodin die meespeelt
erg rijk en de zwarte bediende
draagt zijn treurige lot met ‘an aura
of noble suffering’. De enige voor
zijn homoseksualiteit uitkomende
reclameman mag laten zien dat hij
de grijze muis Peggy dankzij zijn
verborgen kapperskwaliteiten een
prachtige make-over kan geven.
Hetzelfde geldt – zij het in mindere

mate - voor de vrouwelijke figuren,
van de chagrijnige huisvrouw tot de
sociaal oncapabele carrièretijger.
Op die manier zijn de minderheden
dubbel belast: niet alleen moeten ze
strijden tegen de sociale ongelijk-
heid, daarnaast moeten ze ook hun
eigen stereotypische karakterise-
ring ontstijgen.

Daarnaast vraagt men zich
af in hoeverre de politieke incor-
rectheid met een saus van nostalgie
wordt overgoten. Voorzien van een
comfortabele laag historische
distantie kan de kijker schaamte-
loos genieten van de prachtige
enscenering en van een tijd waarin
mannen nog mannen waren en
vrouwen vrouwen. Dit geeft de serie
enerzijds een hoog gehalte van ‘aap-
jes kijken’, anderzijds wordt het
laakbare gedrag van de figuren voor
een groot deel gebagatelliseerd.

Hoewel een deel van deze
kritiek gerechtvaardigd lijkt te zijn,
vooral wat betreft die minderheden,
kan tegengeworpen worden dat alle
figuren in Mad Men nogal wat stere-
otypische trekjes vertonen. Niet
alleen de vrouwen en de minderhe-
den, maar ook de dominantie meer-
derheid, de witte mannen in grijze
pakken die zich voortdurend stukro-
ken en klemzuipen. Eigenlijk zijn zij
net zo karikaturaal als de andere
personages, maar wordt dit als pro-
bleem ervaren? Daar zit misschien
juist het grote verschil: zolang het
de meerderheid is die belachelijk
gemaakt wordt, is het amusante
zelfspot – er is waarschijnlijk nog
geen heteroseksuele man geweest
die zegt dat Mad Men stigmatise-
rend is voor blanke zakenmannen.
Waar daarentegen een minderheid
gestereotypeerd wordt, daar is het
rolbevestigend en stigmatiserend,
omdat zij het gevoel hebben nog
steeds onder die stereotyperingen
te lijden. 

De kritiek mag deels valide
zijn, uiteindelijk blijft Mad Men
gewoon een serie en niet het echte
leven, en hoeft ze niet honderd pro-
cent accuraat en representatief te
zijn. Het eerste doel blijft de kijkcij-
fers, en daarom moet de serie amu-
seren, iets waarin de makers won-
derwel geslaagd zijn. d
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Juliëtte van den Hil - Eens in de
zoveel tijd zwelt de kritiek op de
vermeende zesjescultuur binnen
onze generatie weer aan. We zou-
den lui zijn, net genoeg doen om
die voldoende binnen te harken
en ons vooral bezighouden met de
lusten in plaats van de lasten van
het studentenleven. Wellicht gaat
die kritiek voor een klein deel van
de studentenbevolking inderdaad
op. Aan de andere kant wordt
vaak vergeten dat de overheid
steeds nieuwe hindernissen
opwerpt voor de aanzienlijke
groep studenten die wél meer wil
doen. Ondanks alle mooie woor-
den blijkt ook het nieuwe regeer-
akkoord weer een stap in de ver-
keerde richting. 

Voorafgaand aan de ver-
kiezingen hadden de partijen die
nu de regering vormen beloofd
dat het onderwijs zou worden ont-
zien in de bezuinigingen. Rutte
stelt zelfs in het regeerakkoord
dat het kabinet hogere prestaties
wil bevorderen en de kwaliteit

van het onderwijs wil verbeteren.
Nederland heeft immers de ambi-
tie om te behoren tot de top vijf
van kenniseconomieën ter werel-
den een gedegen onderwijsstelsel
is daar een essentiële voorwaarde
voor. Helaas maakt de rest van
het regeerakkoord  meteen korte
metten met deze doelstelling. Met
name die hogere prestaties
komen er dankzij het nieuwe
kabinet bekaaid van af, met als
mooi – schrijnend -  voorbeeld de
nieuwe regeling omtrent een
tweede studie. 

Voor gemotiveerde studen-
ten is een dubbele opleiding een
mogelijkheid om zich breder te
kwalificeren, wat in onze com-
plexe kenniseconomie goed van
pas komt. Het oude onderwijsstel-
sel stimuleerde dat door voor de
tweede opleiding geen extra colle-
gegeld te vragen. Hoewel de over-
heid ook toen slechts voorzag in
vier jaar studiefinanciering, zorg-
den de relatief lage kosten van de
tweede studie – vaak alleen stu-
diemateriaal – en de mogelijkheid
tot lenen er toch voor dat het ook
voor minder bemiddelde studen-
ten een optie bleef. 

Dat gaat nu allemaal ver-
anderen. Op het moment dat
iemand met een afgeronde oplei-
ding op zak een tweede studie wil
doen, gaan de kosten daarvan
drastisch omhoog. Het hoger
onderwijs mag in die gevallen
namelijk het wettelijk college-
geldtarief loslaten en studenten
de kostprijs van het onderwijs
rekenen, wat kan oplopen tot
bijna tienduizend euro per jaar.
Onnodig te zeggen dat het door
die kosten zelfs met een lening
voor veel studenten een onmoge-

lijke exercitie wordt. 
Aanvankelijk bestond er

nog een soort vluchtroute om
deze regeling te ontlopen. Zolang
de eerste opleiding nog niet was
afgerond, stond het studenten vrij
om tegen het wettelijke college-
geldtarief een tweede erbij te
doen. Kwestie van je scriptie nog
even in de la laten liggen. Twee
studies tegelijkertijd leverden dan
wel stress en in sommige gevallen
roostertechnische problemen op,
maar voor een gemotiveerde stu-
dent was dat niet onoverkomelijk.
Een ander plan van het nieuwe
kabinet maakt echter ook die
optie onmogelijk. 

In dit voorstel, dat al in
het volgend studiejaar van kracht
moet worden, wordt namelijk de
nominale duur van elke studie
vastgelegd. Op het moment dat
een student meer dan een jaar
studievertraging oploopt, onge-
acht de reden, wordt zijn college-
geld met 3000 euro verhoogd,
krijgt de instelling waar hij de
opleiding volgt een boete en kan
hij nog zijn OV-kaart inleveren
ook. Op dat moment staat hij voor
een keuze: of hij kan zijn eerste
studie alsnog uitstellen en de
‘boete’ betalen, of de studie afma-
ken en daarna proberen die twee-
de studie te financieren. Het
alternatief, dat hoogstwaarschijn-
lijk vaker zal gaan voorkomen, is
dat hij die tweede studie helemaal
laat zitten. Waarmee weer een
potentieel toptalent slachtof fer
wordt van het steeds verder uitge-
klede onderwijsstelsel. 

Ook op een ander front is
dit beleid ronduit krankzinnig.
Studentenverenigingen, universi-
teitskranten, studentenraden en

De prijs van ambitie, of:
ambitie krijgt een prijskaartje

Op het moment dat
een student meer

dan een jaar 
studievertraging

oploopt,  ongeacht
de reden, wordt zijn

collegegeld met 3000
euro verhoogd 
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andere samenwerkingsverbaden
steunen op de inzet van talloze
ambitieuze studenten, die op hun
cv meer willen hebben staan dan
alleen een afgeronde opleiding.
Vaak zetten ze hiervoor hun stu-
die op een lager pitje om zich
enkele maanden of een jaar volle-
dig aan hun functie te wijden.

Onder het nieuwe systeem kan
zo’n bestuursjaar, maar ook bij-
voorbeeld een semester in het
buitenland, ze heel duur komen te
staan. Fijn, dat ‘ investeren in
jezelf’ (weer zo’n term van Rutte
cum suis) maar dat is een investe-
ring die lang niet iedereen zich
kan veroorloven. Zelfontplooiing
of uitbreiding van het cv tijdens
de studie wordt zo een soort
hobby voor de welvarende stu-
denten die het risico van een
boete kunnen opvangen, terwijl
de rest zijn studietijd slechts door
probeert te komen zonder in een
van deze financiële vallen terecht
te komen. 

De studentenvakbonden
hebben als reactie hierop de
Minimaal Nominaal-Petitie opge-
steld, waarmee ze protest aante-
kenen tegen dit onzalige plan.
Inmiddels hebben ruim
tachtigduizend studenten deze
petit ie ondertekend die eind
november aan Halbe Zijlstra, de
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, zal wor-

den aangeboden. Of het genoeg is
om deze voorgenomen maatrege-
len tegen te houden of in ieder
geval in de ijskast te zetten, is de
vraag. Het zou verstandig zijn om
deze plannen nog een keer te
overdenken, gezien de ongewen-
ste gevolgen die ze met zich mee-
brengen. Rutte noemde het onder-
wijs de software van de kennis-
economie en je hoeft geen ICT’er
te zijn om te weten dat slechte
software de beste manier is om je

computer te laten crashen. 
Als ambitie op deze manier wordt
afgestraft, komt er een punt waar-
op zelfs de meest gemotiveerden
onder de studenten zeggen: ‘laat
dan maar zitten’. Het is begrijpe-
lijk dat de overheid de luie stu-
dent aan wil pakken, maar het is
dom om dat te doen over de rug
van de groep die Nederland juist
zou moeten koesteren en die het
beste bewijs is dat de zesjescul-
tuur helemaal niet zo wijdver-
spreid is als voortdurend wordt
beweerd.  Wij studenten willen
wel. Nu het kabinet nog. d

...je hoeft geen
ICT’er te zijn om te
weten dat slechte
software de beste

manier is om je 
computer te laten 

crashen
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Clara van de Wiel - In de ideale
wereld informeert de aankomende
student zich grondig alvorens hij
zijn studie aanvangt. Na een afge-
wogen keuze stort hij zich drie jaar
op een willekeurige bachelor om
vervolgens wederom voor een twee-
sprong te komen. In de ideale
wereld beraadt de student zich
opnieuw. Wil ik verder in de weten-
schap? Kan ik niet beter (eerst)
gaan werken? Welke master zou
voor mij geschikt zijn? Dat de prak-
tijk vaak anders is werd tijdens de
afgelopen editie van de UvA
Masterweek weer eens pijnlijk dui-
delijk. 

Al enige weken tevoren werd ik
door de Graduate School for
Humanities (GSH) benaderd om als
studentvoorlichter nieuwsgierige
bachelors in spé voor te lichten over
het volgen van een master aan de
UvA. Mij onbewust van het belang
van deze zware taak twijfelde ik
enigszins, maar na het nodige aan-
dringen en de belofte dat ik ‘heel
erg mijn eigen verhaal’ kon vertel-
len ging ik overstag. Hoewel koud
drie weken in het bezit van een
bachelortitel wilde ik best wat ver-
tellen over mijn ervaringen, niet in
de laatste plaats gelokt door de
belofte van een kleine vergoeding. 

In de namiddag van 24
november is het de beurt aan de
Geesteswetenschappen om zich van
hun beste kant te laten zien tijdens
de zogenaamde mastermarkt, waar
potentiële studenten fanatiek kun-
nen gaan mastershoppen. Van te
voren is een korte briefing waarbij
voorlichters hun ‘eigen verhaal’ nog
even kunnen aanvullen met enkele
pull-factoren van de UvA. Zo was ik
mij bijvoorbeeld geheel niet bewust
van het aanbod aan unieke masters
dat de UvA heeft, waaronder een
opleiding met de opwindende naam
‘Future Planet Studies’.
Gefascineerd vraag ik me af of ik
nog kan overstappen. Mijn vakken-

pakket blijkt helaas niet toereikend.
De kantine van het P.C.

Hoofthuis is geheel in marktsferen
omgetoverd met solide kraampjes
en hapjes en drankjes in overvloed.
Overvloedig is ook het aantal voor-
lichters dat opgetrommeld is. Voor
de opleiding geschiedenis alleen al
zijn maar liefst tien mensen bena-
derd, die elk over een andere afstu-
deerrichting hun wervende verhaal
mogen afsteken, voor de overige
studies is het aantal soms nog gro-
ter. Een schrijnend contrast met het
aantal informatiezoekenden. Na
drie kwartier schijnen drie studen-
ten gesignaleerd te zijn. Een voor-
lichter van wijsbegeerte weet er
meer van: ‘Ik werd net aangeklampt
door een student accountancy die
wellicht wilde overstappen. Een
ongemakkelijke situatie. Ik heb hem
maar doorverwezen naar de websi-
te.’  Na nog een halfuur ongeduldig
wachten komt de organisatie
enthousiast nog een verdwaasde
student afleveren. Ook deze blijkt
enigszins verdwaald en op zoek
naar de mogelijkheden voor
instroom vanuit communicatiewe-
tenschappen. Weer een halfuur
later is de situatie niet veel beter.
Organisatrice Marije Zeeman komt
ietwat beschaamd tekst en uitleg
geven. ‘Vorig jaar was de master-
promotie een beetje een knullige
vertoning en daarom wilden we er
dit jaar meer geld en aandacht aan
besteden.     

Dat er nu weer niemand is,
is echt een grote teleurstelling.
Vooral bij Geschiedenis, dat over

het algemeen toch een klapper is
wat betreft de instroom.’
Bedremmeld loopt ze verder naar
het volgende kraampje. Na twee uur
wachten blijft de teller van bezoe-
kers steken op vijf. Voorlichters ver-
dringen zich om de kraam van het
GSH voor een declaratieformulier
waarmee de twintig euro kan wor-
den verzilverd. De kantine stroomt
langzaam leeg. 

Dat een dergelijke master-
markt uitloopt op zulk een schijn-
vertoning, ondanks alle financiering
en moeite die erin worden gepompt,
heeft minder te maken met de slech-
te PR-skills van de GSH en de UvA
dan met een diepliggender pro-
bleem. Het bewijst eens te meer dat
het systeem zoals het nu is niet
werkt, of althans niet begrepen
wordt door het gros van de studen-
ten. Vrijwel niemand beschouwt het
bereiken van de bachelortitel als
een moment van reflectie waarbij
wordt nagedacht over het omscha-
kelen van studie en universiteit, laat
staan om überhaupt het vervolgen
van de opleiding te heroverwegen.

Het geld en de energie die
de UvA, en met haar alle andere uni-
versiteiten, investeren in master-
promotie lijken zinloos zolang er
geen mentaliteitsverandering
optreedt bij de doelgroep waarvoor
deze bedoeld is. En dit zal alleen
gebeuren wanneer er van de bache-
lor en master twee, zich van elkaar
onderscheidende opleidingen wor-
den gemaakt, waarbij ook de bache-
lor beschouwd kan worden als een
volwaardige opleiding en er daad-
werkelijk onderscheid is tussen
masters van verschillende opleidin-
gen en universiteiten wat betreft
inhoudelijke invulling en kwaliteits-
eisen. Pas dan zal er wellicht enigs-
zins sprake zijn van bewust
mastershoppen, tot die tijd lijken
mij alle glimmende promotiegad-
gets en uitgestorven voorlichtings-
feestjes verspilling. d

Te veel impulsaankopen op de mastermarkt
Promotiecampagnes ten spijt: mastershoppen nog niet ingeburgerd

Na drie kwartier
schijnen drie 

studenten 
gesignaleerd te zijn
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Kick Hommes – Of het nu verover-
ingstochten waren, of handelsbe-
trekkingen:  contact tussen Europa
en verre werelden is er altijd
geweest. Kennis verspreidde zich
over en weer, meegenomen door
handelaren op de trektochten van
west naar oost en andersom.
Belangrijke bronnen die deze
geschiedenis van contactlegging
blootleggen zijn de overgeleverde
reisverslagen van betrokkenen.
Binnen de UvA zou er meer aan-
dacht geschonken kunnen worden
aan deze boeiende contacten tussen
west en oost. 

Althans, dat vinden Maaike van
Berkel, docent middeleeuwse
geschiedenis, en Maartje van
Gelder, docent vroegmoderne
geschiedenis. In samenwerking met
docent religiestudies Richard van
Leeuwen houden zij zich bezig met
het oprichten van een specifieke
database met onderzoek naar reis-
verslagen van en naar het Midden
Oosten en de Mediterrane wereld.
Studenten zouden aan dit onder-
zoek een grote bijdrage kunnen
leveren.

Het doel van een dergelijke
database is volgens Van Berkel het

verzamelen, onderzoeken en samen-
brengen van reisverslagen van en
naar het Midden Oosten en de
Mediterrane wereld. Hierdoor zou
een groot onderzoeksveld ontstaan,
met veel informatie over bijvoor-
beeld de manier van reizen, welke
plekken als belangrijk werden
gezien en hoe de beeldvorming ten
opzichte van ‘de ander’ tot stand
kwam. Met een database zou veel
van dergelijke informatie eenvoudig
op te zoeken zijn. Binnen de UvA
zou dan een interessant en verant-
woord onderzoeksgebied ontstaan,
dat voor studenten ook prikkelend
kan zijn.

De database zou thematisch
geordend moeten worden, vindt Van
Gelder: ‘Er moet binnen de UvA
meer over de grenzen van de klas-
sieke leerstoelen heen gekeken wor-
den. Interessante contacten met ‘de
ander’, bijvoorbeeld over pelgrima-
ge, komen juist voor op die momen-
ten waarop er lijnen getrokken zijn
die bijvoorbeeld de middeleeuwen
en de vroegmoderne tijd van elkaar
scheiden.’ Vandaar dat de beoogde
database zich ook meer gaat richten
op reisverslagen in het algemeen,
zonder verder een duidelijk onder-
scheid te maken tussen middel-

eeuwse en vroegmoderne reisver-
slagen.

Het principe van een meer
thematische benadering kan vol-
gens de docenten op de UvA ook
breder getrokken worden. Een theo-
retische insteek kan bijvoorbeeld de
geschiedenis interessanter maken,
daar heel gericht gekeken kan wor-
den naar een specifiek onderdeel
van de geschiedenis in een ruime
periode. Geïnteresseerden in thema-
tische geschiedenis kunnen bijvoor-
beeld in het tweede semester een
keuzevak van Van Gelder volgen, in
samenwerking met mediëvist Guy
Geltner, over de wereld van de
Italiaanse stadsstaten tussen de der-
tiende en zeventiende eeuw. ‘Binnen
de UvA is het begin er zeker,’ aldus
Van Gelder, ‘maar er kan nog meer
bereikt worden, bijvoorbeeld met
ons idee over de reisverslagen’.

Studenten kunnen en moe-
ten volgens beide docenten een
belangrijke rol gaan spelen in het
opzetten van deze database. Voor
studenten die geïnteresseerd zijn in
contacten tussen Europa en de niet-
westerse wereld zijn reisverslagen
goed onderzoeksmateriaal. Volgens
Van Berkel zijn dergelijke verslagen
zelfs ideaal: ‘De sensatie van het

Reisverslagen naar het verre Oosten
Een database voor en door studenten

Wij verwennen redacteuren! alles is welkom op 

eindeloos@kleioamsterdam.nl
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eigen onderzoek en niet de ontmoe-
diging van een lange dag zoeken in
het archief zorgt, hoop ik, voor een
blijvende interesse in het onder-
werp’. Reisverslagen zijn als bron
ook vrij toegankelijk. De moeilijk-
heid van bijvoorbeeld het lezen van
Oudnederlands is na een week wel
verdwenen. Bovendien zou het
gevoel met iets heel nieuws bezig te
zijn en dat aan een blijvende data-
base toe te voegen een drijfveer
kunnen zijn voor studenten om zich
meer te richten op bronnenmateri-
aal dat nu nog niet veel wordt
gebruikt aan de UvA. Het opzetten
van een databank kost echter veel
tijd en moeite. Van Gelder: ‘Wat we
allereerst moeten doen is een keu-
zevak aanbieden waarin we heel
theoretisch ingaan op de vragen wat
er allemaal verzameld moet worden
en welke vragen we centraal stel-
len’. Dat betekent veel inspraak
voor studenten, die met gerichte
vragen gaan discussiëren over de
inhoud van de database. Een ander
probleem is de technische knowhow
voor een digitale database. Ook hier

hopen de docenten op samenspraak
met studenten. Van Berkel: ‘Wij
hebben die kennis niet en wellicht is
er een slim iemand die daar ver-
stand van heeft’. 

De vraag is wanneer een
werkgroep daadwerkelijk van de
grond kan komen. In de cursus
‘nieuwe horizonten’ voor tweede-
jaars studenten behandelt Van
Berkel weliswaar al wel reisversla-
gen, maar ze verwacht dat de
methodologische werkgroep nog
een jaar op zich laat wachten: ‘een
mooi startmoment van de cursus
zou bij de invoering van de 8-8-4
regel zijn, dan moeten we onze vak-
ken toch helemaal omgooien. Maar
misschien kan een theoretische
werkgroep al eerder.’ 

Voorlopig is de kans dat
papers van studenten in een digita-
le database te vinden zijn dus nog
niet heel groot. De werkstukken die
geschreven worden bij de cursus
‘Nieuwe Horizonten’ worden echter
wel bewaard en kunnen de opstap
gaan vormen voor het nieuw op te
zetten wetenschappelijke onder-

zoeksveld binnen de UvA. Huidige
eerstejaars kunnen wellicht volgend
jaar al meedenken over de nieuwe
cursusopzet. De beoogde database
zoekt een nieuwe inslag. Van
Gelder: ‘De UvA is toch erg gericht
op Europa. Nu komt er ook meer
thematische aandacht voor andere
verre gebieden, zoals Turkije en het
Midden Oosten. We merken aan stu-
denten dat ze dat leuk vinden.’ Het
zal dus aan studenten zijn om de
plannen verder uit te werken.
Geïnteresseerden, houdt de keuze-
vakken goed in de gaten. d

Studenten kunnen en
moeten volgens

beide docenten een
belangrijke rol gaan

spelen in het
opzetten van deze

database
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Maria Veder - Ik ken niemand die
kerst leuk vind. Misschien ligt dit aan
het feit dat ik mensen die kerst leuk
vinden mijd als de pest, maar dat
maakt de feestdagen er niet beter op.
Een beetje jaloers was ik dus wel toen
een van mijn wat meer socialistisch
opgevoede vrienden vorig jaar droog-
jes meldde niet zo aan kerst te doen,
simpelweg omdat zijn ouders het niet
zo hadden op christelijke feestdagen.

Deze gebrekkigheid aan
grootste idealen binnen mijn eigen
familie werd datzelfde jaar nog
eens pijnlijk duidelijk toen mijn
nichtje nadat ze voor de vijfde keer
ongevraagd Vrede op Aarde in had
gezet subiet de gang op werd
gestuurd. En ook de volgende dag,
toen de zus van mijn moeder ver-
kondigde geen cent belasting meer
te willen betalen voor “al die de
levertransplantaties voor werk-
schuwe alcoholisten tegenwoordig”
waarop mijn moeder zichzelf de
hele avond op sloot in mijn slaapka-
mer om Alles is Liefde te kijken.

Ik wilde dat ik een verkla-
ring had voor deze ellende die niet
alleen de mijne, maar ook miljarden
andere niet geheel functionerende
maar goed bedoelende gezinnen
jaarlijks moeten ondergaan. Die
heb ik niet, een oplossing kan ik
ook niet bedenken. Tradities zijn
immers moeilijk te breken, zelfs als
ze het gros van de bevolking diep
ongelukkig weten te maken. Denk
aan ingebonden Japanse meisjes-
voeten en de KuKluxKlan. Het enige
wat je kan doen in deze bange
dagen is proberen de pijn te ver-
zachten van de mensen die het er
het meest onder lijden, te beginne
met je moeder. Bel haar op, vertel
haar dat ze niet hoeft te koken en
dat subversieve familieleden onwel-
kom zullen zijn. Op kerstavond zelf
hoe je alleen maar de Star Wars-tri-
logie in huis te halen (ook een soort
kerstverhaal) en kip uit de oven te
maken omdat je (ik) kalkoen niet
snapt. d

Kip uit de oven met knolselderijpuree. 
Voor vier personen:

Ingredienten:
- Een hele grote kip
- verse tijm, rozemarijn en wat je lek-
ker vindt
- citroen
- boter
- enkele tenen knoflook

Puree:
- 1 kilo aardappelen geschild, in stuk-
ken
- halve knolselderij in blokjes 
- boter
- nootmuskaat

Verwarm de oven voor op 250 graden.
Smeer de kip helemaal in met boter.
Plak een deel van de verse kruiden op
de kip, maar houd nog wat achter voor
de vulling. Pers een citroen uit over de
kip, en doe één helft van de citroen in
de kip (in het gat tussen de poten). Snij
enkele inkepingen in het kippen vlees,
en prop daar nog wat kruiden en stuk-
jes knoflook tussen (vier in de borst,
en nog een per poot lijkt me voldoen-
de). Strooi wat zeezout over de kip en
prop de rest van de knoflook en krui-
den bij de citroen. 25 minuten met
250 graden, na 25 minuten kip uit de
oven halen, braadvet er over heen gie-
ten en nog eens een uur op 180 gra-
den braden. 
Voor de puree: kook de groenten 20
minuten, giet af en pureer of mix
(voorzichtig!) roer er een beetje boter
en nootmuskaat doorheen, maak af
met zou en peper. Eten met veel sla. 

Aflevering 3: Kerstkip

Maria’s achterkant
Iedere maand een historisch recept! 


