
-‘Met Stadsschouwburg
Amsterdam, goeiemorgen. Wat
kan ik voor u doen?’

-‘Goedemorgen mevrouw, ik wil
graag een extra kaartje bestellen
voor de Nacht van de
Geschiedenis van overmorgen. Is
dat nog mogelijk?’

-‘Nee, helaas: die is helemaal uit-
verkocht..’

-‘Uitverkocht?’

-‘Ja, het zit helemaal vol. Goed
hè, van geschiedenis?! Dat zo
veel mensen geschiedenis nog zo
leuk vinden. Dat verwacht je niet
hè? 
-‘Nou...’

-‘Ja het verbaasde mij echt hoor!’

Kick Hommes - Het kost niet veel
moeite binnen te komen. Ik heb
een geprint A4tje als ticket mee-
genomen. Keurig betaald natuur-
lijk. Geschiedenisstudenten uit
Leiden staan op de rode loper,
allemaal te netjes in pak en met
de haren naar achter gekamd. De
voorzitster deelt echte blauwe
kaartjes uit. Beter dan mijn A4tje,
denk ik nog. Bij de ingang wordt
slechts een klein hoekje van mijn
kaartje afgescheurd. Waar zijn de

codescanners, waar is de contro-
lecheck? Ik loop tussen relatief
jonge mensen, valt me op.
Misschien komt dat omdat de wat
ouderen van dagen al binnen zit-
ten, op de stoeltjes die wél een
goed uitzicht bieden op het podi-

um waarop Jan Marijnissen straks
in bergschoenen zal verschijnen
om de avond te openen. Ik zit op
het balkon van de schouwburg,
een plek waarvandaan ik later de
voorzitter van de jury niet kan
zien wanneer hij zijn juryrapport
voorleest.

De mevrouw een rij voor
me zit niet op te letten. Met krul-
lend, hoogblond haar zit ze lekker
te keuvelen met haar vriendin en

probeert alvast met het licht van
haar mobiele telefoon het pro-
grammaboekje te ontcijferen.
Haar voorkeur voor het beste
geschiedenisboek van het jaar
steekt ze ook niet onder stoelen
of banken. ‘Weet je wie moet win-

nen? Dat boek over Congo, dat is
zó mooi afgewerkt’, fluistert ze
net iets te hard. Ze heeft blijkbaar
de gave in de toekomst te kijken,
want niet veel later wint David
van Reybrouck de Libris
Geschiedenisprijs 2010 voor zijn
boek ‘Congo. Een geschiedenis’.
Zijn dankwoord is even lief als
ontroerend. ‘Deze gekke Belg’,
zoals hij zelf zegt, blijkt te spre-
ken in dezelfde poëzie als waarin
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hij schrijft. Hij bedankt uitvoerig
zijn redacteur en doneert een deel
van zijn prijs aan een kunstproject
in Congo. Mevrouw ‘hoogblond
met krullen’ maakt dat al niet mee.
Zij heeft vijf minuten daarvoor
bijna struikelend het balkon verla-
ten.

Na de pauze gaat het pro-
gramma verder met vier verschil-
lende onderdelen. De grote zaal
van de schouwburg stroomt leeg
en de mogelijkheid doet zich voor
de genomineerden van de Libris
Geschiedenisprijs te feliciteren of
een opbeurend schouderklopje te
geven. De directeur van het toe-
komstig Nationaal Historisch
Museum loopt ietwat hooghartig
voorbij, nu nog niets vermoedend
van onheilsbeslissingen die zijn
project boven het hoofd hangen.
De presentatie van Jan
Marijnissen wordt overgenomen

door Hans Goedkoop.  Het pro-
gramma kent vervolgens histori-
sche journaalbeelden, Van
Reybrouck wordt geïnterviewd,
James Kennedy praat over het
Nederlands landschap en bij de
popquiz zijn kleine prijsjes te win-
nen. 

Na drie kwartier volgt nog
een ronde. Hans Goedkoop houdt
zijn praatje voor de tweede keer
en de gehele familie Van Rossem
gaat zitten om de avond af te slui-
ten. Veel meer dan simpel cabaret
is het niet. Maarten van Rossem
stelt voor om in het kader van
nationale identiteit in elke stad
van Nederland een beeld van
Sinterklaas neer te zetten, het
liefst van binnenuit verlicht.
Mensen in de rij achter me schrik-
ken van het ‘nivo’ van de avond en
verlaten geschokt de zaal. Een
gevecht om de lege stoeltjes volgt.
De winnaars daarvan blijken ook
niet zo gelukkig met het amateu-
ristische gesprek maar weten dat
ze het niet kunnen maken nu ook
op te staan. Een beetje veronge-
lijkt blijven ze maar zitten. 

Om kwart voor twaalf is de
avond afgelopen. Er is gelachen,
de sfeer was prima en de uitrei-
king van de Libris
Geschiedenisprijs is naar behoren
verlopen, maar desondanks heerst
toch een gevoel van teleurstelling.
De afsluiting van ‘de Week van de
Geschiedenis’ is toch niet ‘je-van-
het’ geweest. Er waren weinig pro-
grammaonderdelen en de uitvoe-
ring was niet optimaal, ‘te impro-
visatorisch en te makkelijk over-
dacht’ zoals mensen achter me
zeggen als ik naar de garderobe
loop. De mensen die bij de familie
Van Rossem opstonden gaven nog
het duidelijkst uiting aan hun
ongenoegen. Ik vraag me af hoe
druk de mevrouw bij de kassa het
volgend jaar gaat hebben. Ik kijk
nog even in haar hokje, maar er zit
niemand. Nóg een klein gevoel van
teleurstelling. Gelukkig staan de
studenten uit Leiden niet meer bij
de ingang. d

De directeur van het
toekomstig Nationaal
Historisch Museum

loopt ietwat hooghar-
tig voorbij, nu nog

niets vermoedend van
onheilsbeslissingen die
zijn project boven het

hoofd hangen.

In de herfst
zijn de bejaarden op hun sterfst

Aldus drs. P, en quod erat demon-
strandum door die ándere kranige
volksschrijver en publiekslieveling
die vorige week het moede hoofd
neerlegde. Maar het herfsttij woedt
verder, getuige de berichten in deze
Eindeloos. Met de bladeren vallen
muziekgezelschappen, kunstcollec-
tieven en met een beetje geluk ook,
over een week of wat, een kabinet.
Het Nationaal Historisch Museum,
die propagandistische parel in de
toch al zo schitterende kroon van
Arnhem, werd in de kiem gesmoord
in een decline and fall die op de
voet werd gevolgd door Clara. Het
NHM, of althans, het conceptuele
NHM, likt nu haar wonden in de
Zuiderkerk. Johannes van Dam
takelt tot eenieders afgrijzen, en
ondanks de lieve woorden van
Maria op haar Achterkant, af. Zelfs
de Tweede Wereldoorlog, toch één
van de meest levenskrachtig voort-
durende verschijnselen, lijkt met de
afronding van de herstelbetalingen
van Duitsland, de dood van boven-
genoemde auteur en de schoude-
rophalende ontvangst van het ver-
schrikkelijke Haar naam was Sarah
en de sprookjeswereld van Soldaat
van Oranje nu echt het pad naar de
onverschillige vergetelheid te zijn
ingeslagen. Gelukkig maken
Rusland en Japan voorlopig nog
wel even ruzie over de in 1945
onhandig verdeelde Koerilen, maar
voor de rest lijkt het een aflopende
zaak. Deze herfstige gevoelens mis-
sen ook hun uitwerking niet op uw
hoofdredacteur (zevendejaars);
maar als u goed op ‘s blads kolom-
men let zult u met opluchting mer-
ken dat in deze bladzijden sprake is
van kaalslag nog afkalving. Met
nieuw leven en verjonging loopt
Eindeloos zoals immer op het sei-
zoen en de massa vooruit – en we
nodigen ieder die dat leuk vindt uit
om daar aan mee te doen! d

- Bob van Toor 

HOOfDrEDactIONEEL

Ik vraag me af hoe
druk de mevrouw bij
de kassa het volgend

jaar gaat hebben.
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Clara van de Wiel - De kogel is door de
kerk. Op vrijdag 29 oktober maakte de
kakelverse staatssecretaris van
Cultuur Halbe Zijlstra bekend dat het
nieuwe gebouw voor het Nationaal
Historisch Museum in Arnhem er defi-
nitief niet komt. Na jaren van gebakke-
lei over noodzaak, locatie, opzet en
financiering lijkt deze linkse hobby bij
uitstek nu een gewisse dood te ster-
ven. Moeten wij betrokken historici dit
erg vinden? Of schept deze wending
juist nieuwe mogelijkheden?

Berucht NHM-watcher Jouke Turpijn
is duidelijk in zijn oordeel: ‘Het viel te
verwachten dat het NHM geen
gebouw zou krijgen. Al vanaf het
begin is het NHM inzet van een ultiem
vervelend debat geweest, waarbij te
veel onbenullen over elkaar heen vie-
len en het bijna nooit over het verle-
den van Nederland ging.’ De locatie in
Arnhem, die toenmalig minister
Plasterk na een twijfelachtige wed-
strijd verkoos boven favorieten als
Den Haag en Amsterdam, riep al veel
weerstand op. Daarbij kwam de benoe-
ming van een directie die op z’n
zachtst gezegd niet in alle gelederen

op even veel steun kon rekenen.
Turpijn: ‘Het project had al de reputa-
tie politiek gekleurd te zijn, maar met
Atzo Nicolai als voorzitter van de Raad
van Toezicht erbij werd dat nog veel
erger. Er was toen bovendien geen
chemie tussen de directie en het
Openluchtmuseum, de historici en de
erfgoedwereld.’ Een gênante discussie
over een te dure parkeergarage maak-
te de NHM-tragedie compleet.
Opvallend is bovendien dat de veel
bekritiseerde directeur Erik Schilp een
aantal weken geleden zelf al op de
zaken vooruit liep. Hij zei in een inter-
view het onlogisch te vinden wanneer
het NHM bij de harde bezuinigingen
buiten schot zou blijven. Witter kan de
vlag der overgave amper zijn. Je zou er
bijna opgelucht van adem halen: dat is
in ieder geval een zorg minder.

Toch betreurt Turpijn het
genomen besluit. ‘Het is jammer dat
zo'n suffe Metallicafan als Zijlstra met
een enkele pennenstreek het plan de
grond in boort; zonder dat hij door
enige vorm van kennis van zaken
gehinderd wordt.’ Ook bij de politieke
partijen werd geschokt gereageerd.
Vooral in de SP, waarvan voormalig

fractievoorzitter Jan Marijnissen ooit
initiatiefnemer van het project was, is
men ontsteld. Emile Roemer spreekt
van ‘het afpakken van alles wat van
het volk is’. Ook de PvdA komt opval-
lend genoeg ineens met het verwijt
van ‘het om zeep helpen van de eigen
wortels.’ 

Is alles nu werkelijk verloren?
Blijft het volk voortaan in onwetend-
heid over de Vaderlandsche
Geschiedenis? Zo’n vaart hoeft het
waarschijnlijk niet te lopen. Het NHM
blijft bestaan als organisatie die subsi-
die ontvangt voor het vergroten van
het historisch bewustzijn. Het in kekke
witte t-shirts gehulde promo-team van
‘inNL’ zal dus nog wel even op de
historische feesten en partijen in den
lande blijven verschijnen. Schilp hoopt
daarbij met behulp van de private sec-
tor bovendien een vervangend pand te
kunnen betrekken. Dat daarvoor reeds
de naam van het gebouw van het ‘DSB-
museum’ in Opmeer wordt genoemd is
eigenlijk al te ironisch om er über-
haupt nog grappen over te hoeven
maken. Ook Turpijn ziet nog wel
mogelijkheden: ‘Het NHM zal wel een
soort van Anno-plus, en het
Rijksmuseum het Nationaal Historisch
Museum worden. Ik zou het trouwens
nog het beste vinden als het NHM het
P.C. Hoofthuis overneemt zodra wij
hier weggaan; ze mogen het wat mij
betreft gratis hebben en in de zaaltjes
kan je vast mooie canonvensters bou-
wen.’ d

Vlak voor het ter perse gaan van dit
nummer werd bekend dat het NHM er
tóch gaat komen: en wel in de
Zuiderkerk in ons eigen Amsterdam.

Te veel onbenullen, te weinig verleden
Requiem voor het NHM – hoe links kon een hobby zijn?

Leuk ontwerp, maar dit wordt het dus in elk geval niet
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Maria Veder en Hagar Jobse - Op
30 November 1813 zette Koning
Willem I voor het eerst in achttien
jaar weer voet op Nederlandse
bodem, om daarmee het begin van
de Nederlandse monarchie in te
luiden. Precies tweehonderd jaar
later zullen er ter ere van dit feit
drie biografieën verschijnen over
het leven van Willem I en zijn twee
opvolgers, Willem II en Willem III.
De biografieën worden geschreven
door Jeroen Koch (Willem I), Dik
van der Meulen (Willem III) en
UvA docent Jeroen van Zanten, die
de biografie van Willem II voor
zijn rekening neemt. 

Van Zanten studeerde filosofie en
geschiedenis in Groningen en pro-
moveerde in 2004 in Leiden op het
proefschrift Schielijk, Winzucht,
Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke
discussie en oppostievorming
1813-1840, over de politieke cul-
tuur in Noord-Nederland ten tijde
van Willem I. Sinds 2006 is Van
Zanten werkzaam als docent aan
de Universiteit van Amsterdam
waar hij onder andere college
heeft gegeven over de Bataafse
Revolutie en de Parijse Commune
en pepernoten heeft uitgedeeld
aan de studenten die op 5
December naar college kwamen.
Van Zanten: ‘Snoepgoed werkt
pacificerend’.

Het persoonlijke leven van
de vorsten, staatszaken, de ontwik-
keling van de monarchie, de
Europese context en het hofleven,
het komt allemaal aan bod in de
drie werken. Het opzetten van het
project ging niet zonder slag of
stoot. Van Zanten: ‘Je moet in de
wetenschap echt vechten voor
onderzoeksgeld. We zijn met z’n
drieën overal langs gegaan om
fondsen in te zamelen. Uiteindelijk
heeft het Prins Bernard Fonds het
geld beschikbaar gesteld: 700.000
euro. Dit bedrag wordt nog eens

verdubbeld door de uitgeverij, de
UvA en de Universiteit van
Utrecht.’

Vanwaar al die moeite voor dit
project?

‘We wilden biografieën maken die
geheel zijn gebaseerd op nieuw
bronnenonderzoek. Er is wel veel
geschreven over het koningshuis
de afgelopen tijd, maar dat is voor-
namelijk gebaseerd op onderzoek
gedaan aan het begin van de twin-
tigste eeuw. Uit deze bronnen is
gewoon geknipt en geplakt, en er
is nooit terug gegaan naar het
archiefmateriaal zelf. Vandaar dat
we dachten dat we hier nog wat
nieuws uit zouden kunnen halen.’

Is er nooit primair bronnenonder-
zoek gedaan naar die tijd?

‘Heel weinig. Je
hebt bijvoor-
beeld Johanna
Naber, een
beroemde histo-
rica die veel aan
v r o u w e n g e -
schiedenis deed.
Ze is echt gewel-
dig: er is een
heel mooie bio-
grafie over haar
verschenen door
Maria Gever.
Naber heeft de
correspondentie
van de Oranjes
uitgegeven toen
ze al heel oud
was, ze werd
elke dag in een
rolstoel de
archieven in
gereden waar ze
dan de hele dag
zat te werken.
En Colenbrander
heeft natuurlijk

veel archiefmateriaal gezien.
Daarna is het echte archiefonder-
zoek naar de Oranjes een beetje
verdwenen, totdat Cees Fasseur
met zijn Wilhelmina-boeken
kwam.’

Heeft er overleg plaatsgevonden
met het koningshuis? Een soort
van goedkeuring?

‘nee. Het koningshuis geeft enkel
toestemming onderzoek te doen in
de archieven. Goedkeuring ver-
leent het koningshuis nooit, want
dit kan in het uiterste geval botsen
met de ministeriële verantwoorde-
lijkheid.‘

Wat is het moeilijkste aan het
schrijven van een goede biografie
over Willem II?

‘Eigenlijk ben ik meer een automonteur’
Jeroen van Zanten over zijn biografie van Willem II

Dr. Jeroen C. van Zanten
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‘Een voorbeeld van de problemen
waar we op stuitten is het tran-
scriberen van Franse of Duitse
teksten. Het is heel moeilijk om
deze teksten zo te vertalen dat de
intentie juist overkomt. De kernre-
dactie heeft als eis gesteld dat ook
de bronteksten aanwezig zijn in
de noten, zodat zij ook kunnen kij-
ken hoe een bepaalde tekst is ver-
taald en geïnterpreteerd.’

Ik kan me ook voorstellen dat de
lading van bepaalde woorden door
de tijd heen totaal veranderen.

‘Een voorbeeld hiervan is een zin
uit een brief van een leraar van
Willem II naar Willem I waarin hij
schrijft dat Willem II “een klein
hoofd heeft”. Ik dacht eerst dat hij
niet zo slim was of iets dergelijks,
maar toen kwam ik er achter dat
dit in de 19e eeuw betekende dat
hij nog niet zo veel in zijn mars
had. Dus dat hij in principe wel
potentie had maar gewoon nog
niet genoeg geleerd had. Dat vind
je pas als je er 19e eeuwse woor-
denboeken op na gaat slaan. ‘

Waarom bent u na uw studies
Geschiedenis en Filosofie de
wetenschap in gegaan? 

‘Ik ben er eigenlijk een beetje
ingerold. Ik vind onderzoek heel
leuk hoor, maar ik sleutel ook
graag aan auto’s en ik houd ook
van tuinieren, eigenlijk ben ik
meer een automonteur en boer
dan een intellectueel. Toen ik
klaar was met mijn studie kwamen
mijn scriptiebegeleiders met de
mededeling dat ze van een AIO
plek in Leiden hadden gehoord .
Ze moedigden me aan te sollicite-
ren. Toen ben ik in vier en half
jaar gepromoveerd en merkte ik
ook dat ik het onderwijs heel leuk
vond en ben ik gaan les geven.
Aan de ene kant heb ik heel veel
geluk gehad, maar aan de andere
kant heb ik er ook nooit heel erg
goed over nagedacht. Als mijn aca-
demische carrière een vroege
dood was gestorven was ik waar-
schijnlijk een autoreparatie- of
timmerbedrijf of boerderij begon-
nen, dat vind ik ook heel leuk.’

Heeft u een favoriet historisch
werk, waarvan u vind dat iedereen
het moet lezen? 

‘Poe! Ik heb geen favoriete histori-
cus. Er zijn zoveel vreselijk mooie
boeken. Ik vond bijvoorbeeld de
Droom van Constantijn van Robin
Lane Fox een heel mooi historisch
werk. Maar toneelstukken van
Goethe en Schiller  hebben ook
veel invloed op mijn interesse in
het verleden gehad. Ik houd niet
zo van lijstjes maken met favorie-
te dingen, daar word ik ongeluk-
kig van. Mijn lijsten worden dan
veel te lang, en dan denk ik dat in
niet genoeg tijd van leven heb.
Wat ik op literair vlak heel mooi
vind zijn Buddenbooks en Der
Zauberberg van Thomas Mann.
Die heb ik vrij jong gelezen en
hebben een grote indruk op me
gemaakt. Deze boeken hebben er
ook voor gezorgd dat ik me ging
interesseren in geschiedenis,
omdat ze zo’n duidelijk tijdsbeeld
geven scheppen.’ d

Tot 7 november:
Tentoonstelling Mayer July -

Kleurrijke herinneringen aan een
Poolse jeugd in het Joods

Historisch Museum

6 - 8 november:
Kanvas’ eerste kunstreis naar het

Ruhrgebied

15 November:
Bezoek aan veilinghuis Christie’s

met studievereniging Kanvas 

Tot 5 december:
Tentoonstelling De Haagse Jaren

van Dolf Toussaint in het
Persmuseum

Tot 8 december:
Tentoonstelling Johan van der
Keuken- Beeldverhalen in het

FOAM

14 december:
Een avond met Spike Lee, 

georganiseerd door het John
Adams Institute

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

Tot 20 februari 2011:
Tentoonstelling Edvard Munch in

Kunsthal Rotterdam

Tot 18 maart 2011:
Tentoonstelling De Onsterfelijke

Alexander de Grote in Hermitage
Amsterdam

actIVItEItEN
‘Als mijn 

academische carrière
een vroege dood was

gestorven was ik
waarschijnlijk een

autoreparatie- of tim-
merbedrijf of boerderij
begonnen, dat vind ik

ook heel leuk’
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Joris Belgers - Inger Schaap (26) rond-
de anderhalf jaar geleden cum-laude
de master Holocaust- en Genocide stu-
dies af. Haar afstudeerscriptie vormde
de basis voor het twee weken geleden
verschenen Sluipmoordenaars: de
Silbertanne-moorden in Nederland
1943-1944. Het boek vertelt de niet
eerder beschreven geschiedenis van
de Silbertanne Aktion, een geheime
operatie uitgevoerd door Nederlandse
SS’ers als vergeldingsactie van ver-
zetsaanslagen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Inger Schaap was gedu-
rende haar studententijd niet alleen
penningmeester van Kleio en facul-
teitsvereniging ALPHA en secretaris
bij ASVA, ook heeft ze een tijdje als
hoofdredacteur de Eindeloos boven
water gehouden. 

‘Ik had de luxe dat ik een contract
kreeg en toen mijn scriptie kon uit-
breiden. Dat is uitzonderlijk, ik weet
van andere studenten die hun scriptie
wilden publiceren dat ze dan zelf het
geld mee moesten brengen.’

Opeens sta je met foto in alle kranten,
van de Eindeloos, via De Telegraaf, tot
aan de NRC.

‘Ik kan nog gewoon over straat hoor.
Het boek verscheen op een donderdag,
die dag stond de telefoon roodgloei-
end maar op vrijdag was er geen enkel
telefoontje. Dan sta je wel weer met
beide benen op de grond. Het is geen
Saskia Noort met een oplage van
200.000. Ik kan niet precies zeggen
waar het aan ligt dat er opeens zo veel
aandacht in de pers voor een geschie-
denisboek was.’

Spannende kaft, spannende titel.

‘Ja, het was een beetje schipperen tus-
sen historisch verantwoord en com-
mercieel aantrekkelijk. De Tweede

Wereldoorlog wordt
eigenlijk altijd wel
spannend gevonden.
Maar wat vooral
aanspreekt bij dit
onderwerp is dat het
over gewone men-
sen gaat, over
onschuldige bur-
gers. Dit kon ieder-
een overkomen. De
slachtoffers werden
vaak ter plekke
d o o d g e s c h o t e n ,
voor de ogen van
familieleden. Je kan
je een voorstelling
maken over hoe dat
moet zijn geweest.
In mijn boek
beschrijf ik al die
moorden en dan zie
je hoe gewiekst het
er aan toe ging. Ze
hadden echt leugen-
tjes en maniertjes
om de slachtoffers
uit hun huizen te
krijgen.’

Hoe ben je daar ach-
ter gekomen? De
meeste documenten erover zijn ver-
nietigd, maar in je conclusie geef je
aan dat na grondig onderzoek de 56
slachtoffers en daders op papier staan.
Voelde het niet vaak als politiewerk?

‘Het was inderdaad behoorlijk wat
detectivewerk. Ik voelde me een soort
Sherlock Holmes. De documenten uit
die tijd zijn vernietigd maar de archie-
ven van de naoorlogse rechtspleging
zijn bewaard gebleven. Dat archief heb
ik gebruikt om deze moorden te
onderzoeken. Toen ik erachter kwam
dat er nog bijna niks over dit onder-
werp geschreven was, ben ik op zoek
gegaan. Ik kwam al heel gauw terecht

in het Centraal Archief Bijzondere
Rechtspleging in het Nationaal Archief
in Den Haag. Daar ben ik het onder-
zoek begonnen met de vraag naar wie
nu eigenlijk de daders waren. Mijn
scriptie heb ik geschreven uit het per-
spectief van dadergeschiedenis.
Christopher Browning beschrijft in
Ordinary Men hoe gewone mensen in
staat zijn tot wreedheden. Volgens
hem zit dat in ieder van ons zit. Als uit-
gangspunt gebruikte ik het Browning-
Goldhagen debat.  Waren de ‘sluip-
moordenaars’ gewone mannen?
Uiteindelijk kwam ik in mijn scriptie
tot andere conclusies dan Lou de Jong,
die in het Koninkrijk der Nederlanden

Inger Schaap debuteert
Sluipmoordenaars van oud-hoofdredactrice Eindeloos nu in de schappen
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over de Silbertanne-moorden schrijft.
Terwijl De Jong schrijft dat de
Nederlandse SS hoofdverantwoorde-
lijke was, zag ik aanwijzingen dat het
voornamelijk vanuit de SD werd aan-
gestuurd. Toen de scriptie af was
kwam ik in contact met de uitgeverij
en ontstond het idee om er een boek
van te maken. Ik wilde het verhaal
toen uitbreiden, het meer over de
slachtoffers hebben.’

‘Ik wilde voor het boek per se
nabestaanden interviewen over hun
ervaring en de gevolgen die deze laffe
moorden hadden voor de familie.
Maar het was nog niet zo gemakkelijk
om hen te vinden – mensen trouwen
en veranderen daarmee hun naam en
verhuizen uit de plaats waar het zich
destijds afspeelde. Ik begon maar
gewoon wat mensen uit het telefoon-
boek te bellen. Maar toen ik een paar
families behoorlijk had gechoqueerd
besloot ik het anders aan te pakken.
Ook advertenties leverden niets op.
Via via wist ik de juiste personen te
vinden. 

Op een gegeven moment heeft
een familie zelf contact met mij opge-
nomen, nadat in november een stukje
in Trouw over mijn onderzoek had
gestaan in verband met de rechtszaak
tegen Heinrich Boere. Nu er zo veel
aandacht voor het boek is, word ik
veel benaderd door nabestaanden. Dat
is erg bijzonder en ik hecht er aan wat
zij van het boek vinden. Het is jammer
dat ik deze nieuwe interviews niet

meer kan toevoegen aan het boek.
Misschien komt er ooit een herziene
druk.’

Het is het eerste boek waarin alle
geheime moorden van de Silbertanne
Aktion bij elkaar zijn gebracht. Een
belangrijk deel van je onderzoek is
gebaseerd op interviews met nabe-
staanden van de slachtoffers. Heb je
het boek voor die nabestaanden
geschreven?

‘Nee, ik wilde een overzicht maken
want dat was er nog niet. Maar de
interviews hebben mijn onderzoek wel
veranderd. Je zit tijdenlang in de
archieven, leest de namen in die docu-
menten -  bijvoorbeeld over een elfja-
rige dochter die toen dit en dat zei – en
vervolgens ontmoet je haar dan voor
een interview. Dat maakt behoorlijk
veel indruk. Dan besef je pas echt
waar je mee bezig bent. Tijdens de
interviews merkte ik het gebrek aan
erkenning voor deze slachtoffers
omdat er niets over de moorden
bekend was. De uitgave van mijn boek
was voor kranten de aanleiding om
eindelijk te berichten over deze
geschiedenis. Dat ik met dit boek die
erkenning heb weten te bewerkstelli-
gen vind ik heel mooi.’

Was je niet bang dat je vast zou lopen
in je onderzoek?

‘Nee, ik denk dat dat een beetje jong
optimisme was. Ik dacht: ik doe het
gewoon. Ik ging ervan uit dat het zou
lukken. Het vertrouwen van de uitge-
ver en de ondersteuning van anderen
hebben erg geholpen. Het is wel heel
anders geworden dan de scriptie, dat
had ik niet voorzien. Die interviews
hebben het resultaat in die zin dus wel
veranderd. De bijlage van mijn scriptie
is nu de kern geworden.’

Wat voor nieuws heb je ontdekt?

‘Iedere journalist die ik heb gesproken
vroeg me wat nu er eigenlijk nieuw
was. Als historicus is het moeilijk daar
antwoord op te geven. Ik hoop dat ik
erin geslaagd ben alle moorden bij
elkaar te brengen. Dat is dus wel echt
nieuw. Voor zover ik ze heb kunnen

vinden natuurlijk, want het was een
geheime operatie. Het is altijd moge-
lijk dat er nog nieuwe informatie
wordt gevonden of dat ik iets gemist
heb, bijvoorbeeld omdat er nooit een
zaak van is gemaakt. Maar ik heb
geprobeerd het zo secuur mogelijk te
doen.

Ook heb ik per moord de aan-
leiding – de verzetsaanslag  die vergol-
den wordt– gezocht en dat was niet
altijd makkelijk. In zo’n naoorlogse
rechtszaak werd daar niet echt op
ingegaan, die begint met het moment
dat er opdracht voor de betreffende
Silbertanne-moord werd gegeven.
Gelukkig bestaan er veel lokale studies
die ik kon raadplegen.  Ik heb in het
boek  de verzetsaanslag aan de daar-
opvolgende Silbertanne-moord gekop-
peld. Ook beschrijf ik wat er na de oor-
log met de daders gebeurde, welke
straffen ze kregen en wat zij daar
tegenin brachten. Dankzij de openhar-
tige interviews wordt duidelijk wat de
gevolgen waren voor de familie. Het
verhaal houdt immers niet op na de
moord.’ d

Inger Schaap, Sluipmoordenaars: de
Silbertanne-moorden in Nederland,
1943-1944, 256 pagina’s, Uitgeverij
Just Publishers, €19,95, 
ISBN: 9789089751362. 

Historica Inger Schaap, foto Maarten Schuth

‘Waren de 
“sluipmoordenaars”
gewone mannen?

Uiteindelijk 
kwam ik in mijn

scriptie tot andere
conclusies dan
Lou de Jong’
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Micha van der Wal - Karel van ‘t
Reve stelde ooit dat de Nederlandse
burger zijn kennis van de rechts-
gang voornamelijk ontleende aan de
televisie.  Hetzelfde kan, denk ik,
ook voor zijn kennis van de geschie-
denis aangenomen worden. Deze
geschiedeniskennis zal dan niet
alleen afkomstig zijn van documen-
taires, maar ook van dramatiserin-
gen van historische gebeurtenissen.  

Wat dat betreft is het een goede tijd
voor de kijker. In de afgelopen
maanden zijn er drie (mini-)series
geweest die allen verband hielden
met de vaderlandse geshiedenis.
Eerst was er het positief besproken
Bernhard, Schavuit van Oranje.
Vervolgens was er De Troon dat
voornamelijk hoon ten deel viel,
niet alleen vanwege houterig acteer-
werk, maar ook vanwege de vele
historische onjuistheden.   

Recentelijk hebben we Den
Uyl en de Affaire Lockheed gehad,
waar de protagonist weliswaar niet

van koninklijken bloede was, maar
waarin het koningshuis natuurlijk
wel een hoofdrol speelde. 
Interessant is dat in zowel Schavuit
van Oranje als in Den Uyl en de
Affaire Lockheed Bernhard
gespeeld werd door dezelfde acteur:
Daan Schuurmans. Het beeld van de
prins dat door beide series
geschetst word loopt nogal uiteen.
Bernhard komt in eerstgenoemde
serie sympathiek over, in tegenstel-
ling tot in Den Uyl. Waar Bernhard
in Schavuit van Oranje overkomt
als een vrolijke, misschien wat
opportunistische en tot malversa-
ties geneigde schuinsmarcheerder
met een hartje van goud, is hij in de
tweede serie een rancuneuze en
kille egoïst, die wanneer geconfron-
teerd met het aannemen van smeer-
gelden, vreselijk misbaar maakt en
op maffiose wijze Den Uyl probeert
te intimideren. De weinig mense-
lijke trekken die hij in de serie toe-
bedeeld krijgt zijn nou juist degene
die de bezitter niet sieren. Het
negatieve beeld van Bernhard in
Den Uyl en de Affaire Lockheed kan
er mee te maken hebben dat het
Den Uyl is die hier in de spotlight
staat en niet Bernhard, wiens inten-
ties – die hem mogelijk vrij konden
pleiten - we vrijwel niet te weten
komen. Zo krijgt de kijker Bernhard
door de ogen van Den Uyl, die een
rijkaard ziet die zich op onrechtma-
tige bedragen laat fêteren en zich in
de confrontatie er zelfs op laat
voorstaan! 

Om het spannend te houden
wordt de dreiging van een staats-
greep zo breed mogelijk uitgeme-
ten. De sinistere Bernhard paradeert
elke aflevering rond in zijn uniform,
houdt geheime ontmoetingen met
militairen, laat straaljagers over
huize Den Uyl vliegen en militaire
exercities rond paleis Noordeinde

plaatsvinden. Zo wordt en passant
ook het uniformverbod verklaard:
nadat Den Uyl bij Beatrix op bezoek
gaat en Bernhard in uniform ziet
wegrijden, vraagt Den Uyl zijn
chauffeur: ‘Ga je ook altijd in uni-
form op bezoek bij je dochter?’. De
kijker krijgt dan een donkerbruin
vermoeden wat er staat te gebeuren
met dat uniform.  Aardig is ook de
scène waarin Den Uyl de prins uit-
eindelijk het uniformverbod op legt

en Juliana er met sardonisch genoe-
gen: ‘In het openbaar’ aan toevoegt.
Alsof Bernhard thuis in zijn uniform
zijn ontbijt zal nuttigen!  Juliana
komt in de serie overigens een stuk
beter uit de verf dan Bernhard. 

Het tijdsbeeld, altijd belang-
rijk bij een historische serie, wordt
vooral verzorgd  door Den Uyl’s
familie. Dat komt mooi uit, want de
man had zes kinderen en een vrouw,
zodat flink wat couleur locale door
hen verzorgd kan worden. Zij heb-
ben in de serie een belangrijke rol
om de verschillende visies van
(extreem) links te vertegenwoordi-

Waar Bernhard in
Schavuit van Oranje

overkomt als 
een vrolijke

schuinsmarcheerder, 
is  hij in de

tweede serie een 
rancuneuze 

en 
kille egoïst

Spannende gebeurtenissen
uit de vaderlandse geschiedenis

Daan Schuurmans als Prins Bernhard, in

Bernhard, Schavuit van Oranje
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gen, zoals het voorvechten van
abortus, kraken, recreatief drugsge-
bruik, vader Den Uyl gewoon met
Joop aanspreken en algehele vrijge-
vochtenheid. In contrast met zijn
famillie komt Joop als brave, maar
goeddeels afwezige, huisvader toch
wat conformistisch over bij de vrij-
denkende bende. Zo heb je het pro-
gressieve waarvoor de jaren zeven-
tig herinnerd worden in één klap
vertegenwoordigd en heeft Den Uyl
weer wat krediet bij de rechtse rak-
kers.

Het is een leuke serie om te
kijken. Den Uyl wordt uitstekend
gespeeld door Joop Keesmaat . De
dialogen zijn scherp, vooral bij de
vergaderingen van de ministerraad
en de licht ironische verlagen die
Den Uyl aan zijn vrouw brengt van
de dagelijkse ontwikkelingen van de
affaire. Zo vat hij het belangrijke
gesprek dat hij met Juliana heeft
over het wel of niet vervolgen van
Bernhard samen als: ‘ze zei dat ze
met me wilde trouwen.’ Het is na
het kijken van de afgelopen twee
series vooral de vraag hoe de herin-
nering aan Bernhard zich zal ont-
wikkelen: als een avontuurlijke rak-
ker, gefnuikt door zijn prinsdom, of
als een op staatsgrepen zinnende
machtswellusteling. Het laatste
woord zal hierover nog niet geval-
len zijn. d

Joop Keesmaat als premier den Uyl, in Den

Uyl en de Affaire Lockheed

Steven van den Haak - Eindeloos
wordt door twee zeer verschillende
groepen gelezen. Aan de ene kant
zien we de student kunstgeschiede-
nis, aan de andere kant de student
geschiedenis. Beiden bestuderen de
geschiedenis, beiden zitten gere-
geld in de archieven en beiden
moeten het nodige lezen. Toch zijn
er wezenlijke verschillen aan te wij-
zen. In wat volgt de stereotypen
van de twee studies.

Voor de buitenstaander ogen de
twee studies redelijk hetzelfde,
kunstgeschiedenis is zonder het
vak geschiedenis zelfs onmogelijk.
Hoe nauw verbonden met de
geschiedenis is immers de ontwik-
keling van de kunst! Er zijn echter
redelijk duidelijke stereotypen aan
te wijzen onder de studenten van
de beide studies.

Op mijn vraag naar de ste-
reotype kunstgeschiedenisstudent
en de stereotype geschiedenisstu-
dent kreeg ik, hoewel gesteld aan
zowel geschiedenis- als kunstge-
schiedenis studenten, dan ook een
behoorlijk eenduidig beeld. 

‘De geschiedenisstudent zit
met zijn neus op het nieuws, het
liefst spit hij zes verschillende
kranten door en wil hij in iedere
discussie de anderen kunnen over-
tref fen met triviale feiten omtrent,
bijvoorbeeld, het nieuwe kabinet.
De kunstgeschiedenisstudent zit
weer met zijn neus op heel andere
actualiteiten: mode en design, om
nog maar te zwijgen over de meest
recente ontwikkelingen in de
hedendaagse kunstwereld. Het
nieuws? Nee, dat boeit de kunstge-
schiedenisstudent veel minder, ten-

zij het de kunst betreft, zoals subsi-
dies.’

Hoe kunnen geschiedenis-
studenten en kunstgeschiedenisstu-
denten dan eigenlijk gezellig borre-
len als hun main point of interest
zo verschilt? En dan hebben we het
nog niet eens gehad over het taal-
gebruik van de kunstgeschiedenis-
student: ‘Een heel ander taaltje,
maar enkel wanneer het over kunst
gaat. Weet ik veel wat “atmosfe-
risch perspectief”, of wie On
Kawara is. Geen touw aan vast te
knopen.’ Datzelfde zal de kunstge-
schiedenisstudent ook gehad heb-
ben wanneer hij midden in een dis-
cussie omtrent de laatste ontwikke-
lingen van de afgelopen kabinets-
formatie terecht was gekomen.

‘Geen wonder dat een histo-
ricus niet kan meepraten over dit
seizoen,’ zegt een kunsthistorica
mij, ‘ik bedoel: kijk hoe hij er uít-
ziet!’ waarbij ze refereert aan de
wintercollectie van het modehuis

‘Het nieuws?
Nee, dat boeit de

kunstgeschiedenis-
student veel 

minder, tenzij het
de kunst betreft,
zoals subsidies’

IJdelheid en pretentie
door de eeuwen heen

versus millennia 
aan leed en oorlog
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Celine. Kunnen we zover gaan dat
we zelfs het uiterlijk in onze stereo-
typen betrekken? Ja: de kunstge-
schiedenisstudent ís modebewust.
Als street style blogger zou ik in het
KHI mijn zevende hemel gevonden
hebben: iedere modetrend komt
voorbij geparadeerd. Op de vijfde
van het P.C. Hoofthuis zou ik minder
vrolijk zijn. ‘De meisjes lopen op
Uggs of All Stars en de jongens op
smakeloze herenschoenen of ook
All Stars. Zó onorigineel.’ Wat gepa-
reerd wordt met: ‘Oppervlakkig. Er
is veel meer gaande in de wereld
dan die énige enkellaarsjes bij
Laura Dols of die prachtige truien
van Acne.’ 

Maar op oppervlakkigheid
kan ook de historicus gepakt wor-
den. ‘Filosofie vinden ze overtrok-
ken. Dieper nadenken wordt dan
ook niet gestimuleerd bij geschiede-
nis, terwijl het vak juist daartoe uit-
nodigt.’ En andere interesses?
‘Literatuur’ zegt een bevriende
geschiedenisstudent. Maar daar is
de kunsthistorica het niet mee eens:
‘Jij misschien, maar jij bent geen
stereotype. Nee, de geschiedenisstu-
dent vindt dat hij al zoveel moet
lezen voor zijn studie dat het lezen

van goede romans er niet bij kan.
Teveel moeite.’ Waar de betref fende
geschiedenisstudent het helaas mee
eens moest zijn.

‘Wel veel leuke meisjes bij
kunstgeschiedenis.’ merkt de
geschiedenisstudent enigszins ver-
lekkerd op. ‘Ja. En verder alleen
maar homo’s.’ Een kippenhok dus.
Maar de vijfde van het PCH doet
dan toch verdacht veel denken aan
een verdieping vol grijze alledaags-
heid.

Zoals de stereotypen aange-
ven verschillen we drastisch, hoewel
we de schijn wekken tenminste
enigszins vergelijkbaar te zijn. Toch
heb ik, kunstgeschiedenisstudent

die een vreeswekkende aantal over-
eenkomsten met het stereotype
deelt, genoeg goede vrienden die
geschiedenis studeren. Ben ik dan
zo’n makkelijk persoon of is het ste-
reotype geschiedenisstudent hele-
maal geen met archiefstof
besneeuwde cultuurhater?
Bovendien lees ik meer van de krant
dan alleen het kunstkatern en soms
voel ook ik weerzin om na het
bestuderen van theorieën van
Panofsky en Gombrich er weer een
roman erbij te pakken. 

Uiteindelijk gaat dit artikel
niet over studiecultuurrelativisme.
Het gaat om de stereotypen. De
kunstgeschiedenisstudent is preten-
tieus en ijdel, verzot op de hoogte-
punten van Documenta en de TEFAF
en ziet The Sartorialist als de nieu-
we Amy Groskamp-Ten Have met
Hoe hoort het eigenlijk? De geschie-
denisstudent daarentegen heeft een
hekel aan lezen en geeft enkel om
het nieuws, of eeuwen aan leed en
oorlog en pluist het liefst triviale
feiten uit omtrent het graanverbruik
van de familie Trip in de zeventien-
de eeuw en wat voor invloed dat
had op het Rampjaar van ’72.
Eenvoudig. d

...of is het stereotype
geschiedenisstudent
helemaal geen met

archiefstof
besneeuwde 
cultuurhater? 
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Ruimte voor Advertentie
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Steven van den Haak – Afgelopen
maand opende het Stedelijk
Museum opnieuw tijdelijk haar deu-
ren maar de meningen over haar
expositie zijn zeer verdeeld. De een
is enthousiast tot het summum, de
volgende heeft er geen goed woord
voor over. Een ander heeft gemeng-
de gevoelens. De tijdelijke opening
van het Stedelijk Museum geeft ons
genoeg stof tot discussie.

‘Ik heb toch niet betaald voor lege
zalen,’ is een regelmatig gehoorde
klacht. Inderdaad, de eerste verdie-
ping van het Stedelijk Museum her-
bergt een scala aan (schijnbaar) lege
zalen. Schijnbaar, omdat toch niet
iedere zaal even leeg is. Hoeveel
mensen zullen, zonder het door te
hebben gehad, over De Goed
Gewreven Vloersculptuur van Ger
van Elk gelopen hebben? Hoeveel
ongeduldige bezoekers zullen zich
door de lege ruimte met enkel het
gekrijs van vogels hebben gespoed?
Niet wetende dat zich daar een bril-
jant werk van Louise Lawler
bevindt, waar we als we goed luiste-
ren, de namen van 28 beroemde
mannelijke kunstenaars kunnen
horen. 

Taking Place, de tentoon-
stelling op de eerste verdieping van
het Stedelijk Museum is gericht op
het tonen van het zojuist grondig
gerenoveerde monumentale pand.
De kunst die tentoongesteld wordt
laat ons het gebouw op een bepaal-
de manier ervaren, iedere keer weer
anders. De Goed Gewreven
Vloersculptuur laat ons nadenken
over hoe een tweedimensionaal
werk een sculptuur kan zijn en hoe
dat in de ruimte past. In tegenstel-
ling tot onze blik tot het werk te

beperken, laat het ons door zijn
weerspiegeling de hele ruimte in
ons opnemen en wanneer we er
bovenop staan zelfs het plafond.
Het galmen van het vogelgekrijs van
Louise Lawler laat ons weer op een
heel ander vlak de ruimte beleven:
we horen door de echo de ruimte als
het ware.

Heeft Ann Goldstein een
grapje met ons uitgehaald, dacht ik
zo nu en dan toen ik over de verdie-
ping liep. Sommige zalen zijn leeg,
sommige lijken leeg, wat resulteert
in onderzoekend rondkijkende
bezoekers. Een zaal waarin enkel
een stuk baksteen op de vloer ligt
en, als we heel goed kijken, een
boodschap geschreven op de witte
muur te zien is, Scattered Matter
van Lawrence Weiner, staat in schril
contrast met de zaal
van Barbara Kruger, die
de muren en de vloer
bedekt heeft met
schreeuwende teksten.
Dan weer stappen we
een ruimte binnen
waarin het licht con-
stant verandert door de
draaiende spiegels van
Germaine Kruips
Daytime en vervolgens
lopen we door een
reeks blauw verlichte
kabinetten van Yves
Klein op een installatie
van Diana Thater af.

Verreweg het
i n d r u k w e k k e n d s t e
werk dat tentoonge-
steld is, is A Million
Years van On Kawara.
Gericht op de monu-
mentale trap, die van
de begane grond naar

de eerste verdieping voert, schallen
de stemmen van de voorlezers door
het trappenhuis en reizen we luiste-
rend duizenden jaren door de tijd.
De setting is uiterst steriel: op een
klein wit podiumpje zitten een man
en een vrouw met een microfoon
voor zich en ze doen niets anders
dan jaartallen oplezen. De jaren
gaan van 998.031 voor Chistus tot
1969 na Christus en van 1999 na
Christus tot 1.001.998 in de verre
toekomst. 

Het sterke aan dit werk is
dat ook wij eraan deel kunnen
nemen. Op de site of bij de balie
kunnen we ons inschrijven om zelf
jaartallen te gaan voorlezen. Het
lijkt verschrikkelijk, maar daar zit-
tend krijgen we pas echt een goed
beeld van het werk. Dan pas besef-

The Temporary Stedelijk 
Wat vinden we er eigenlijk van?

Verleden/Heden/Toekomst - Barbara Kruger
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fen we eigenlijk wat een enorme
tijdsspanne een miljoen jaar wel
niet is. 

Op de begane grond van het
Stedelijk Museum is de tentoonstel-
ling Monumentalisme te bezoeken.
Waar Taking Place echter uitblinkt
in het uitdragen van haar thema,
het tonen van het pand en de bezoe-
ker het oude Neoclassicistische
gebouw laten ervaren, slaagt
Monumentalisme beduidend minder
goed in haar opzet. De tentoonstel-
ling dient te gaan over geschiedenis
en nationale identiteit, hoewel de
titel van de tentoonstelling ons eer-
der aan monumentale kunst doet
denken. Dat thema lijkt uit de tijd: is
nationalisme niet iets van de contra-
verlichting? Hoogstens een tendens
die aan het begin van dit millenni-

um opspeelde als reactie op de glo-
balisering, maar zijn we daar niet
inmiddels overheen gegroeid?
Desondanks is er interessante kunst
te zien, zoals de video Exercise van
Lucia Nimcova, waarop we bejaarde
Slowaakse dames en heren de oefe-
ningen uit hun jeugd zien herinne-
ren, wat hilarische taferelen ople-
vert. 

Het meest monumentale
werk is toch wel Nursery Piece van
Job Koelewijn. Hij heeft met zand,
pigment, eucalyptus en Spinoza’s
Ethica op papier een fascinerend
beeld geschetst, gebaseerd op het
oude trompe-l’oeil waarbij we tel-
kens cirkels zien bewegen maar
wanneer we ons erop focussen de
beweging abrupt stopt. De manier
waarop hij de sterke eucalyptus-

geur, de ethiek van
een van de beroemd-
ste filosofen van ons
land en de kwets-
baarheid van de
boeddhistische man-
dalakunst combin-
eert, zorgt voor een
beeld dat we niet snel
meer vergeten. 

Hoewel
Monumentalisme fas-
cinerende en sterkte
kunst tentoonstelt, is
de samenhang ver te
zoeken. ‘Een rommel-
tje, boven vond ik
veel beter,’ zoals een
inmiddels flink kunst-
verzadigde bezoeker
mij kon vertellen. 

Dat het Stedelijk Museum even
open is, is geweldig. Onze behoefte
aan moderne kunst van formaat
waarvoor we niet de stad uit hoeven
is voorlopig gestild. De onsamen-
hangendheid van Monumentalisme
is echter iets waarvoor de museum-
kaartloze bezoeker misschien iets
minder had hoeven betalen. De kwa-
liteit van Taking Place compenseert
echter voor dat van de expositie op
de begane grond. En ook voor de
tien jaar dat we het zonder moderne
kunst hebben moeten doen, zelfs als
de kunst bestaat uit het tonen van
lege zalen. d

Tentoonstelling Taking Place is nog
tot 9 januari te bezichtigingen in
het tijdelijk opengestelde Stedelijk
Museum. Toegang 10,-, met
museumjaarkaart gratis.

The Temporary Stedelijk 
Wat vinden we er eigenlijk van?
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Verleden/Heden/Toekomst - Barbara Kruger
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Clara van de Wiel – De inschrijving
voor het nieuwe semester wordt elk
half jaar weer met vrees en beven
tegemoet gezien.  Computerzalen
vullen zich met gefrustreerde stu-
denten die stoïcijns op de F5-toest
rammen in de hoop een felbegeerd
plekje in de werkgroep naar keuze
te bemachtigen. Als een van de
grootste frustraties onder studen-
ten verbaast het weinig dat juist dit
thema hoog op de agenda kwam te
staan bij de verkiezingen voor de
Studentenraad in mei 2009. One-
issuepartij ‘Verbeter het inschrijf-
systeem’ zag het levenslicht en
kwam direct met een overweldigend
aantal stemmen in de raad terecht.
Afgelopen semester konden de mas-
terstudenten Geschiedenis reeds
kennis maken met een aange-
namere manier van inschrijven die
een hoop frustratie scheelde. Was
dit inderdaad een hoopvolle voor-
bode voor verbeteringen of slechts
een doekje voor het bloeden? 

Voormalig raadslid namens
‘Verbeter het inschrijfsysteem’ Paul
Korver kan nog niet teveel uitwei-
den over de komende verbeterin-
gen. ‘De inrichting hiervan is nog
volop aan de gang en men wil niet
op de zaken vooruit lopen uit vrees
mensen teleur te stellen. De invoer-
ing van een nieuw  inschrijfsysteem

genaamd Campus Solutions staat
gepland voor mei 2011. De rol van
Studieweb zal daarbij definitief
verdwijnen en de student zal met
het nieuwe programma Campus
Solutions gaan werken. De reden
dat de situatie zo abominabel was,
kwam doordat studenten zich
tegelijkertijd op meerdere vakken
inschreven, het systeem overbelast
raakte en de werkgroepen vervol-
gens vol zaten. Studenten zullen in
de toekomst niet meer op
Studieweb hoeven te komen en een
nieuwe, verbeterde server zal de
grote vraag hopelijk wél aan kun-
nen.’ 

Studenten van de master
geschiedenis hoefden zich
afgelopen semester al niet meer in
de slangenkuil die men Studieweb
pleegt te noemen te werpen. Korver:
‘Vanuit de FSR hebben we gead-
viseerd aan de faculteit om de
inschrijving te van Studieweb naar
de secretariaten te verplaatsen,
zoals dat ook bij communi-
catiewetenschappen gebeurt, waar
men geen klachten krijgt. Het
onderwijsinstituut van het GARS
heeft zelf besloten om de huidige
werkwijze te hanteren. Studenten
gaven zelf voorkeuren aan alvorens
bij het secretariaat de daadwerke-
lijke inschrijving en plaatsing plaats
vond. Dat leverde het secretariaat

een hoop meer werk op, maar
zorgde voor een soepele inschrijv-
ing. Dit extra werk is bij invoering
van Campus Solutions niet meer
nodig.’

Of hij met zijn partij daadw-
erkelijk het verschil heeft gemaakt
durft Korver niet te zeggen. ‘Ik denk
dat het vooral het proces heeft ver-
sneld, maar tot de komst van
Campus Solutions  vind ik niet dat
we tevreden mogen zijn. Een belan-
grijke taak van de Raad is advies
geven vanuit studentenperspectief:
dat hebben we gedaan en dat is ter
harte genomen. Het systeem is
echter nog steeds niet optimaal. De
hoop is dat dat met de komst van CS
wél het geval zal zijn. Pas dan zijn
onze doelstellingen echt behaald.’
d

Verbeter het inschrijfsysteem, begin bij jezelf
Masterstudenten geschiedenis worden vast
lekker gemaakt voor de Grote Verlossing.

Einde loo s i s  voor  het  nieuwe jaar  op zoek naar  redacteuren,

fotografen en mensen (m/v)  die  van puppy’s  houden.  

Er var ing met  een dig i t aa l  

tekstver werkingsprogramma (bi jvoorbeeld 'MS Word ' )  gewenst .

Koekjes  en l imonade aanwezig .  

SMS ' schr i jver scarr ière  AAN'  naar  06 -51715135! '  

De invoering 
van een nieuw  
inschrijfsysteem

genaamd Campus
Solutions staat 

gepland voor mei
2011
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cOLOfONEd Ed

Joris Belgers – Studievereniging
Kleio kreeg op 22 september in een
traditioneel gezellige Algemene
Ledenvergadering haar 81ste bestu-
ur aangewezen, maar al binnen een
maand verscheen er een vacature
voor een nieuwe penningmeester op
de website. De vacature is inmiddels
gevuld: Jessica van den Brand zal
worden voorgedragen als de nieuwe
penningmeester van Kleio.

Het is al jaren niet meer gebeurd
dat er tussentijds een bestuurslid
opstapt. De vertrokken penning-
meester zou overspannen zijn ger-
aakt en kon daarbij de bestuursdruk
even niet meer gebruiken. ‘Al vrij
snel nadat ze was aangesteld liet ze
weten dat ze het rustig aan wilde
doen. Dat was wel een tegenslag
voor ons.’ Commissaris
Intern/Extern Anne Merkx laat
weten dat er van interne problemen
geen sprake is. ‘We vonden het heel
erg jammer, maar ze is in goed over-
leg uit het bestuur gestapt. We
hebben toen overwogen het met zijn

drieën te doen, maar na advies van
het vorig bestuur en gezien het feit
dat we nog geen maand onderweg
waren hebben we besloten een
vacature te plaatsen.’

Merkx geeft toe dat het
kersverse bestuur wel even met de
handen in het haar zat door deze
eerste bestuurscrisis. “We hadden
gelukkig het vorig bestuur en de
statuten waar we op terug konden
vallen.” Dat dit misschien ook een
goede taak voor een nog niet
bestaande Raad van Advies zou zijn
geweest beaamt ze. ‘We zullen hier
zeker naar kijken.’

De tweedejaars kunst-
geschiedenisstudente Jessica van
den Brand was niet eerder actief bij
Kleio. Ervaring deed ze op in de pro-
motiecommissie voor het
Amsterdams Studentenfestival.
Binnenkort zal ze door het bestuur
worden voorgedragen op de
Algemene Ledenvergadering, die
volgens Anne Merkx snel bijeen
geroepen zal worden. d

Penningmeester weg bij Kleio
vacature  snel  gevuld

Kleio heeft er een nieuwe penningmeester bij
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Maria Veder - Vorige maand weidde ik
al uit over de fantastische meneer Van
Dam en zijn olijfolie-theorie. Zoals
sommigen van jullie misschien wel
weten, verscheen deze column in een
moeilijke tijd voor Van Dam-fans. De
beste man schreef niet meer, er wer-
den geruchten verspreid dat hij op
sterven zou liggen,  

Zijn stoel voor het raam van Café De
Zwart bleef angstvallig leeg. Gelukkig
bleek het niet zijn hart of suikerziekte
te zijn, (de twee meest plausibele the-
orieën, hoewel ik het belastingsschul-
den/Mexico verhaal ook vrij aantrek-

kelijk vond klinken) hij had gewoon al
heel lang de hik. Ah. Ondanks mijn
lichte desillusie over het feit dat mijn
helden ook gewoon de hik krijgen, heb
ik besloten dat ik ter ere van zijn
wederopstanding nog een column zal
wijden aan het culinair historisch
inzicht van de grote Johannes. Daarna
zal ik mijn bek over hem houden,
beloofd. 

Een van de historische ontwik-
kelingen die Van Dam sterk aan het
hart gaan is de teloorgang van de
Hollandse Keuken door de invoering
van de huishoudscholen in Nederland.
Ooit, zegt Van Dam,  hadden wij een
burgerkeuken te vergelijken met de
Belgische: veel sauzen, kruiden en ver-
schillende exotische ingrediënten die
mee werden genomen uit de verre
koloniale gebieden. Dit veranderde
toen in de negentiende eeuw de
fabrieksbazen besloten huishoudscho-
len op te zetten, waar de echtgenotes
van hun arbeiders zouden leren
koken. Op deze huishoudscholen leer-
de men zo goedkoop mogelijk een
voedzame maaltijd te bereiden, dus
zonder kruiden of sauzen, smaak deed
er toch niet toe. Dit allemaal vanuit het
grote filantropische  hart dat de kapi-
taalkrachtige Hollander in deze perio-
de bezig was te ontwikkelen. Het pro-
bleem was alleen dat de arbeiders-
vrouwen helemaal geen tijd hadden
voor een huishoudschool, die moesten
gewoon werken. De leerlingen werden
de dochters uit middenstandsgezin-
nen, die uiteindelijk compleet verleer-
den hoe de gerechten echt dienden te
smaken. Zie hier de dood van de
Hollandse keuken. Als je tegenwoor-

dig dus authentiek Hollands wil eten
doe je er beter aan om een Belgisch
gerecht op tafel te zetten. Bij dezen
een recept voor Stoemp, stamppot
zoals het vroeger misschien was. d

Stoemp volgens Johannes van Dam:

Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram spruitjes, 1 kilo geschilde
aardappelen, 200 gram uien, 250
groene kool 125 gram worteltjes, 50
gram bleekselderij, 125 gram prei
100 gram raapjes, 50 gram boter, 750
cl fond van kip, tijm, laurierblad en
peterselie

Bereidingswijze:

Snij de groenten in stukjes, de spruit-
jes doormidden.

Laat de boter smelten in een heel
grote pan. Voeg de groenten toe en
laat ze 10 minuten zachtjes fruiten,
zonder ze te laten kleuren. Roer regel-
matig om met een houten spatel.

Voeg de fond van de kip, de kruiden
en een beetje zout en peper toe en
breng alles op hoog vuur aan de kook.
Leg het deksel op de pan en draai het
vuur lager en laat de groenten 30
minuten zachtjes stoven

Snijd de aardappelen intussen in
dobbelsteentjes van 1 centimeter en
doe deze in de pan. Laat het geheel
nog 20 minuten stoven, in gesloten
pan. 

Verhit de pan en roer alles goed
door elkaar: de aardappelen zullen
stuk gaan en het vocht binden.

Aflevering 2: Stoemp

Maria’s achterkant
Iedere maand een historisch recept! 


