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EINDELOOS   
TIJDSCHRIFT VAN DE STUDIERICHTING GESCHIEDENIS AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

TOEKOMST VOORSPELLEN 
Trots waren de Eindeloos redacteuren, 
apetrots zelfs. Weken voordat de lande-
lijke dagbladen met hun Abou Jahjah 
stukken aankwamen stond de Libanese 
redder der Marokkaanse medelanders   
immers al bij ons op de voorpagina. En 
het was niet de eerste keer dat zoiets 
gebeurde! De heren en dames begonnen 
zichzelf al profetische eigenschappen 
toe te dichten en het opnemen van een 
horoscoop werd serieus overwogen. Een 
beetje jammer alleen dat Eindeloos een 
blad is dat zich voornamelijk richt op de 
geschiedenis, het voorspellen van de 
toekomst is immers niet zeer weten-
schappelijk. Dit zich realiserend sloeg 
de meer dan goede stemming onmiddel-
lijk om. Gedemotiveerd verliet de re-
dactie de koffiekamer. Geen reden tot 
zorgen overigens want de nieuwe Ein-
deloos was al gereed gekomen. 

Het hangt nu van Bush en consorten 
af of de inhoud van deze Eindeloos 
goed is getimed. Artikelen voor (of te-
gen) een aanval op Irak zijn immers 
geheel achterhaald als de aanval al heeft 
plaatsgevonden. Duimen dus dat de 
Amerikanen zich nog een weekje inhou-
den. De hoop is verder dat de aanval 
ergens rond tien maart wordt ingezet, 
dat geeft ons  nog genoeg tijd om er wat 
artikelen over te schrijven. 

Daarna, als de tweede Golfoorlog 
ontaardt in een Derde Wereldoorlog 
kunnen we vlak voor de ondergang van 
de wereld nog een mooi themanummer 
over de Apocalyps door de eeuwen heen 
uitbrengen.  

Tot dat moment hopen we nog een 
flink aantal edities te kunnen uitbren-
gen. Steun ons daarin met een gift. 
Bijdragen kunnen gestort worden op:  
ABN /Amro nr.  560080492 
T.n.v. Tuur Verdonck 
Bij voorbaat dank!           

Errik Buursink, 
Hoofdredacteur 

DODELIJKE GEHOORZAAMHEID 
Milgrams verklaring voor de Holocaust 

 
DOOR RACHEL JOBELS – Tussen 1933 en 1945 werden miljoenen on-
schuldige mensen systematisch op commando vermoord. Er werden 
gaskamers gebouwd, vernietigingskampen aangelegd en dagelijks 
grote hoeveelheden lijken geproduceerd, met dezelfde efficiëntie als 
waarmee stukgoederen vervaardigd worden. Velen hebben gepro-
beerd de gruwelijkheden van de Holocaust te begrijpen en uit te leg-
gen. Zo ook Stanley Milgram (1933-1984). Deze sociaal psycholoog 
deed een grootschalig onderzoek naar gehoorzaamheid en conclu-
deerde daaruit dat de uitroeiing van de Europese joden door de 
nazi's gebeurde “uit naam van gehoorzaamheid”. Zijn onderzoek 
had – ook voor hemzelf – schokkende resultaten. Maar is zijn expe-
riment echt vergelijkbaar met de werkelijkheid van de Holocaust? 

Milgram begon zijn onderzoek in 1960 
aan de Universiteit van Yale. De procedu-
re ging als volgt: twee vrijwilligers wer-
den in het laboratorium door de onderzoe-
ker begroet. Er werd verteld dat het doel 
van het onderzoek was uit te vinden wat 
de effecten van straf bij leerprocessen 
zouden zijn. Eén van de vrijwilligers 
werd als ‘leerling’ aangewezen, de ander 
als ‘leraar’. De verdeling leek willekeu-
rig. In feite was de ‘vrijwilliger’ die als 
leerling werd aangewezen een medewer-
ker van Milgram. De leraar ging met de 
onderzoeker mee, de leerling werd vast-
gebonden aan een stoel. De taak van de 
leraar was te testen of de leerling woord-
paren kon herkennen. Elke keer als de 
leerling een fout maakte, moest de leraar 
hem een schok toedienen door een knopje 
in te drukken op een paneel. De schok 
werd bij elke fout opgevoerd met 15 volt, 
in een serie van 30 schokken, beginnend 
met 15 volt en oplopend tot 450 volt. Er 
werd de vrijwilligers verteld dat de schok-
ken pijnlijk waren, maar geen blijvende 
schade konden aanrichten. Andere details 
gaven echter andere informatie. De laatste 
schokken werden op het paneel aangege-

ven met de woorden: ‘Intense Schok’,  
‘Gevaar: Extreme Schok’ en ‘XXX’. Ook 
stootte de leerling pijnkreten uit, riep hij 
dingen uit als “Ik kan er niet meer tegen. 
Laat me eruit!” en gaf hij na 315 volt he-
lemaal geen antwoorden meer. 
 De resultaten: 65% van de vrijwilligers 
gehoorzaamde de onderzoeker tot aan de 
450 volt. Een ruime meerderheid dus, 
ondanks het feit dat hen van tevoren ver-
teld was dat ze het onderzoek op elk mo-
ment konden verlaten en toch hun geld 
zouden krijgen. De onderzoeker kon de 
leraar met niets anders dwingen dan met 
woorden: “ga alsjeblieft door” en “je 
moet doorgaan, voor het onderzoek”.  
 
Gehoorzaamheid of antisemitisme? 
Een groep normale, representatieve men-
sen bleek in staat een andere vrijwilliger 
extreem zware schokken toe te brengen 
als een soort straf, enkel en alleen uit ge-
hoorzaamheid. Milgram verbond deze 
uitkomst aan het handelen van vele gewo-
ne Duitsers tijdens de Tweede Wereldoor-
log.  
 

Lees verder op de volgende pagina 
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“Deze onmenselijke maatregelen zijn 
misschien aan het brein van één enkel 
individu ontsproten, maar zij konden 
alleen worden doorgevoerd omdat een 
zeer groot aantal mensen bevelen op-
volgde,” zei hij daarover in zijn boek 
Grenzeloze gehoorzaamheid (1974). 
Hoewel Milgram dus zelf de connectie 
legde tussen de uitslag van zijn onder-
zoek en de Holocaust, heeft hij deze ver-
binding nooit wetenschappelijk onder-
bouwd. Zijn theorie werd vaak door his-
torici niet serieus genomen. Daniel 
Goldhagen droeg in zijn boek Hitlers 
willing executioners: Ordinary Germans 
and the Holocaust het sterke antisemitis-
me aan als primaire motivatie voor het 
gedrag van de Duitsers, niet gehoor-
zaamheid. Duitsers namen vaak zelf het 
initiatief Joden te doden, ook als er geen 
orders toe waren. Bovendien weigerden 
ze wel orders als deze niet gefocust wa-
ren op Joden, aldus Goldhagen. Geeft de 
factor van gehoorzaamheid bij gewone 
Duitsers nu wel of geen verklaring voor 
hun handelen in  de Holocaust? 
  
Verschillen en kritieken 
Er wordt vaak gewezen op de verschillen 
tussen Milgrams experiment en de wer-
kelijkheid. Ook Milgram gaf toe dat deze 
verschillen er waren. Het experiment 
duurt duurde één uur en ging in één keer 
door, terwijl de Holocaust meerdere ja-
ren in beslag nam, en de Duitsers keer op 
keer dezelfde of vergelijkbare handelin-
gen uitvoerden. Bij het experiment was 
er constante druk aanwezig, tijdens de 
Holocaust vaak niet. In het experiment 
werd duidelijk aangegeven, meerdere 
keren, dat de leerling geen blijvende 
schade kon oplopen en niet gedood kon 
worden. De joden gingen wel dood en 
dat wist men ook. Verder richtte Mil-
gram zich in zijn onderzoek alleen op de 
druk van boven naar beneden, van on-
derzoeker naar vrijwilliger, terwijl tij-
dens de jodenvervolgingen ook zeker 
sprake was van druk van onderaf en druk 
tussen mensen in een zelfde positie on-
derling.  
 Dan zijn er nog de historische kritie-
ken: Milgram wilde met zijn onderzoek 
één motief voor de Holocaust naar voren 
brengen, maar er is bij grote gebeurtenis-
sen in de geschiedenis altijd sprake van 
meerdere motieven. Verder kan een ge-
beurtenis als de Holocaust natuurlijk 
nooit buiten zijn historische context ge-
zien worden, iets wat Milgram wel 

trachtte te doen.  
 Toch zijn er uit zijn onderzoek wel 
verassende gelijkenissen met de Holo-
caust gekomen. Zo bleek uit een vragen-
lijst, die de vrijwilligers na het onder-
zoek moesten invullen, dat de vrijwilli-
gers die tot het einde toe hadden gehoor-
zaamd veel verantwoordelijkheid voor 
de straf legden bij de leerling. Vrijwilli-
gers die het onderzoek niet tot het einde 
hadden volbracht, deden dat veel minder. 
Het is makkelijker een opdracht om ie-
mand pijn te doen uit te voeren, als je 
vindt dat het slachtoffer zelf verantwoor-
delijk is voor zijn straf. Dit is precies wat 
de Nazi's met hun antisemitische propa-
ganda probeerden over te brengen: de 
joden verdienden het om te sterven door 
hun criminele activiteiten gericht tegen 
het Duitse volk. 
 Milgram hield het niet bij één onder-
zoek. In totaal deed hij 18 verschillende 
onderzoeken, waarbij hij steeds de situa-
tie op een andere manier manipuleerde. 
Daarmee wilde Milgram de effecten van 
elke situatie op de gehoorzaamheid on-
derzoeken. In het standaardonderzoek 
zat de leraar bij de onderzoeker in een 
hokje, ver weg van de leerling. Milgram 
varieerde hier wat mee. In Experiment 3 
zaten de leerling en de leraar in dezelfde 
kamer. Het resultaat: 60% van de vrij-
willigers was ongehoorzaam tegenover 
35% in het standaardonderzoek. Experi-
ment 4 was nog extremer: de leraar 
moest hierbij de hand van de leerling op 
een schokpaneel brengen. Nu viel 70% 
van de vrijwilligers af. Deze resultaten 
zijn niet vergelijkbaar met de activiteiten 
in de Holocaust: in de vernietigingskam-
pen waren de daders over het algemeen 
dichtbij hun slachtoffers en gebruikten 
vaak fysieke kracht tegen hen.  
 
Jodenjacht operaties 
In Experiment 7 verliet de onderzoeker 
de kamer waar de leraar zich in bevond 
en gaf zijn opdrachten door de telefoon. 
Tachtig procent van de leraren gehoor-
zaamde de onderzoeker niet. In Experi-
ment 11 mochten de leraren zelf het 
schokniveau bepalen. Slechts één op de 
veertig vrijwilligers (2,5%) ging door tot 
de hoogste schok, 95% ging niet verder 
dan het punt waar de leerling begon te 
protesteren. De uitkomsten van dit soort 
experimenten zijn niet in overeenstem-
ming met activiteiten tijdens de Holo-
caust, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde 
‘zoek-en-vernietig missies’, ook wel 
‘joden-jacht operaties’ genoemd. Deze 
missies werden door verscheidene Poli-

tie Batillions uitgevoerd en gezien als 
een avontuurlijke activiteit. Zelfs kinde-
ren genoten van deze jodenjachten. Het 
aantal vrijwilligers voor deze missies 
was altijd groter dan het benodigde aan-
tal mensen. Er was tijdens de jacht geen 
autoriteit aanwezig en er werd van tevo-
ren geen specifieke dodenquota geëist. 
Toch doodden de meeste vrijwilligers 
van deze missie zoveel mogelijk joden 
en hadden daar vaak plezier in. 
 De uitslagen van deze experimenten 
kunnen echter wel enige aspecten van de 
Holocaust verklaren. Zo liet één van de 
experimenten zien dat als er tijdens het 
experiment een alternatief in de vorm 
van ongehoorzaamheid werd gegeven, 
90% van de vrijwilligers afhaakte. Tij-
dens de jodenvervolgingen was er voor 
veel Duitsers geen alternatief aanwezig: 
iemand die ongehoorzaam was, werd 
zelf naar een concentratiekamp gestuurd. 
Zo wisten veel Duisters niet beter dan te 
doen wat hen werd opgedragen. 
 
Just-following-orders 
Milgrams onderzoek naar gehoorzaam-
heid is een belangrijk onderzoek. Het 
heeft niet alleen de Psychologie veran-
derd, maar ook een nieuwe manier van 
denken in werking gezet. Toch is het 
gevaarlijk dat leerlingen op basisscholen 
alleen de just-following-orders-uitleg 
van de Holocaust te horen krijgen. Het 
vermoorden van zes miljoen joden kon 
niet alleen gebeuren dankzij een slaafse 
gehoorzaamheid. Dat mag niet vergeten 
worden. 



Vorig jaar is er een nieuw boek uitgeko-
men van de dichter des vaderlands, Gerrit 
Komrij. Geen briljante dichtbundel dit 
keer, maar een roman met de Stephen 
King-achtige titel “De Klopgeest”. Het 
betreft hier een polemisch geschrift van 
een schrijver die iets op zijn hart heeft. 
Wat baart Gerrit Komrij toch zo’n zor-
gen? Kort gezegd, de verloedering van de 
maatschappij. Hè bah, toch niet weer een 
christelijk verlangen naar de goede oude 
tijd, toen huwelijken nog gelukkig waren, 
kinderen nog braaf en neuken nog ge-
woon gemeenschap heette? Nee, het is 
een cultureel verlangen naar de negen-
tiende-eeuwse maatschappij. Gek genoeg 
is de negentiende eeuw altijd een onder-
geschoven kindje geweest in de Neder-
landse geschiedenis. Toch was het op 
cultureel gebied één van de meest span-
nende eeuwen. Er bestond een grote mate 
van publiek debat. Onder invloed van de 
toenemende secularisatie en de aanwezig-
heid van grote denkers, ontstond er debat 
over allerhande onderwerpen. Van kunst 
en literatuur tot politiek en wetenschap. 
De geboorte van het sociaaldarwinisme is 
hier een voorbeeld van. Eindelijk werden 
de christelijke ketenen afgegooid en durf-
de men zich over te geven aan nieuwe 
uitingsvormen. De kunst veranderde van 
traditioneel naar wat wij tegenwoordig 
modern noemen. De literatuur was veel 
meer politiek getint en zeer maatschap-
pijkritisch. Kranten werden nog gelezen, 
en tijdens het drinken werd er niet alleen 
gebrald, maar ook vurig gediscussieerd.  
Wat is er toch misgegaan sinds die tijd? 
De enige publieke debatten die wij tegen-
woordig hebben, gaan over voetbaltrai-
ners en wie er weggestemd moet worden 
uit Idols. Kranten zijn die lappen pleepa-
pier die rondslingeren in de trein en een 
goed boek is een boek dat verfilmd wordt 
en waar speelgoed van wordt gemaakt. 
Komrij is de tragische figuur die de he-
dendaagse maatschappij niet meer be-
grijpt. En eerlijk gezegd is hem dat niet 
kwalijk te nemen. Ik begrijp het ook niet 
als mensen zeggen dat ze geen boeken 
lezen. Ik begrijp ook niet dat er mensen 
zijn die het niets interesseert wat er in de 
wereld speelt. Net zomin als dat ik be-
grijp dat mensen zeggen niets van de 
geschiedenis te kunnen leren. Een gevoel 
van weemoed is in al deze gevallen wel 
op zijn plaats. Zinloze weemoed waar 
blijkbaar alleen een dichter als Komrij 
over kan beschikken. 

GERBEN SPREEKT! 

Het handjevol Kleio-leden dat zich wel 
had opgegeven voor de excursie toog 
opgewekt naar Leiden. De Kleio-
excursiecommissie had voor een gids 
gezorgd die de groep door het museum 
zou leiden. De gids was een licht onze-
kere, maar zeer enthousiaste 3e-jaars 
archeologiestudente van de Rijksuniver-
siteit Leiden. Dit enthousiasme kwam 
niet in de laatste plaats doordat zij net 
terug was uit Syrië waar zij gedurende 
zes maanden had meegewerkt aan op-
gravingen van de universiteit van Leiden 
in het noorden van Syrië. 
 In de tentoonstelling ‘Bronnen van 
inspiratie uit het oude Syrië’ komt de 
rijke cultuurgeschiedenis van Syrië, in 
het hart van het oude Nabije Oosten, tot 
leven. De imposante selectie kunst - en 
gebruiksvoorwerpen getuigt van de gro-
te rijkdom van de vele culturen die tot 
bloei kwamen in het oude Nabije Oos-
ten. Syrië ligt in het centrum van dit 
gebied, op het kruispunt van routes van 
de Perzische Golf naar de Middellandse 
Zee en van Turkije naar Egypte. In dit 
gebied vinden vele aspecten van onze 
samenleving hun oorsprong. Hier leef-
den de uitvinders van het wiel, de ont-
dekkers van het schrift en de stamvaders 
van Christendom, Jodendom en Islam. 
Men ging hier voor het eerst landbouw 

bedrijven en hier ontstonden de eerste 
steden, koninkrijken en de eerste gespe-
cialiseerde economieën. 
 De getoonde voorwerpen beslaan een 
tijdvak van meer dan een miljoen jaar. 
Het oudste voorwerp is een stenen vuist-
bijl van ruim een miljoen jaar oud, het 
jongste een astronomisch model uit 
1500 na Christus. Te zien zijn 10.000 
jaar oude vruchtbaarheidsbeeldjes, le-
vensgrote stenen koningsbeelden uit 
Mari, een gouden koningsmasker, siera-
den van goud en zilver, het oudste mu-
ziekstuk genoteerd op een kleitablet en 
de wereldberoemde grafreliëfs en sculp-
turen uit Palmyra. Een deel van de ten-
toonstelling gaat in op de overdracht van 
technologie, wiskunde en astronomie 
aan het Westen. Ook wordt er in de ten-
toonstelling aandacht besteed aan de 
opgravingen die sinds 1986 in Noord-
Syrië zijn gedaan. Inmiddels werden een 
Assyrisch fort uit 1200 v. Chr. en een 
prehistorisch dorp uit 6000 v. Chr. 
blootgelegd. 
 De Kleio-excursie naar Leiden was 
hoe dan ook een succes. De tentoonstel-
ling ook. Hij trok in drie maanden al 
meer dan 50.000 bezoekers en is wegens 
dit succes verlengd tot 30 maart. 

SYRISCHE SCHATTEN IN LEIDEN 
 
DOOR ANNEMARIE BOS – De animo voor de Kleio-excursie op woens-
dag 26 februari naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 
was niet erg groot. Onterecht, want het betreft hier een grote in-
ternationale tentoonstelling van meer dan zeshonderd cultuur-
schatten uit elf Syrische musea, en de objecten zijn voor het eerst 
in Nederland te zien. De tentoonstelling reisde eerder door Zwit-
serland, Canada en de Verenigde Staten.  

ACTIVITEITENKALENDER KLEIO 
 

12 maart: ALPHA-feest 'Sprookje!' in de Akhnaton. Voor verdere gegevens 
  zie posters in het P.C. Hoofthuis. 
18 maart:  Mazzo-feest 'Boogie Nights', 23.00—04.00 uur 
In samenwerking met studieverenigingen AmFiBi (filosofie), SES (Europese Stu-
dies), Kwakiutl (culturele antropologie) en SEC (sociologie). Kaartjes in de voor-
verkoop 5 euro, aan de deur 7 euro. Dresscode: pornstar 
24 april:  excursie naar het Archeon 
 
Aan het eind van het semester staat een studiereis naar Krakau gepland. De precieze 
details over prijs en data zijn nu nog niet voorhanden, maar worden zo spoedig mo-
gelijk bekend gemaakt.  



HET GESCHENK VAN SARPHATI 
 
DOOR LEONTIEN WATZEMA – Vorig jaar pleitte Wim T. Schippers in zijn programma Flogiston voor de 
herbouw van het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein. Het door vrijwel iedere Amsterdammer 
verafschuwde gebouw van De Nederlandse Bank zou hiervoor tegen de vlakte moeten. Inmiddels 
heeft Schippers al verschillende medestanders gevonden en is er een stichting opgericht die de realisa-
tie tot herbouw moet bevorderen. Maar wat was dat Paleis voor Volksvlijt nou precies? 

De arts en filantroop Sarphati reisde in 
1851 af naar de wereldtentoonstelling in 
Londen en zag daar het Crystal Palace. 
Sarphati was ernstig onder de indruk van 
het bouwwerk, en ontwikkelde al snel 
plannen voor een ‘paleis voor kunst en 
nijverheid’ in Amsterdam. Al in 1852 
werd de Vereeniging voor Volksvlijt 
opgericht. Deze had tot doel om inlich-
tingen en advies te geven over zaken en 
vernieuwingen die verwant waren met 
handel, nijverheid en landbouw. Daar-
naast wou hij het nut van openbare ten-
toonstellingen onder de aandacht bren-
gen. Sarphati had als locatie de grond bij 
de Utrechtse Poort in gedachten, temeer 
omdat hij naast de bouw van het paleis 
ook plannen had voor stadsuitbreiding in 
zuidelijke richting. Na enig tegenstribbe-
len van de gemeente werd in 1857 het 
terrein toch beschikbaar gesteld voor de 
bouw. Om nog meer ruimte te krijgen 
moest er vervolgens nog onderhandeld 
worden met enkele burgers die ook over 
grond beschikten op de bewuste locatie. 
In 1859 waren zij echter overstag en kon 
daadwerkelijk aan de bouw begonnen 
worden. 
 Nog voordat de onderhandelingen 
over de grond rond waren, wilde de ge-
meente duidelijkheid over de financiële 
middelen van de vereniging. Er waren 
echter genoeg burgers die heil in de 
plannen zagen en wel wilden investeren 
in de bouw. Een volgende stap was het 
uitschrijven van een prijsvraag voor het 
ontwerp. Tien architecten leverden een 
voorstel in, maar geen van deze plannen 
voldeed aan het beeld dat Sarphati voor 
ogen had. Daarom werd Cornelis Outs-
hoorn, de architect die onder meer het 
Amstelhotel had ontworpen, overigens 
ook op verzoek van Sarphati, de op-
dracht gegeven. 
 Begin 1858 leverde Outshoorn zijn 
ontwerp in, waar men onmiddellijk te-
vreden over was. Daarom kon in septem-
ber van dat jaar al de eerste paal van het 
gebouw de grond in geheid worden en 
vond zes jaar later de feestelijke opening 
plaats. Vanuit het hele land bezochten 

mensen de feestelijkheden rondom de 
opening: de laatste treinen vertrokken 
zelfs later om iedereen de afsluiting bij 
te kunnen laten wonen. Sarphati viel een 
ridderorde ten deel voor al zijn inspan-
ningen om de stad een hoger aanzien te 
geven. 
 Een dag na de feestelijke opening 
werd het gebouw opengesteld voor pu-
bliek en er kwamen in eerste instantie 
drommen bezoekers op af. Het initiatief 
van Sarphati leek dus zeer succesvol. In 
1865 werd ook de tuin geopend en kwam 
er een grote Tuinbouwtentoonstelling, 
met onder meer exotische planten. Toch 
ging het niet meer zo goed met het Paleis 
als in de beginjaren en zag het er in fi-
nancieel opzicht niet rooskleurig uit: al 
in 1867 moest er 
een lening aange-
vraagd worden van 
1.000.000 gulden. 
Bovendien kwam 
er steeds meer 
kritiek van het 
publiek. Er werd 
geklaagd over de 
bediening, de ver-
lichting, de kwali-
teit van de concer-
ten, te hoge entree-
prijzen. Een ge-
dicht over het Paleis was typerend: 
 

Glas en ijzer zaâmgewrocht, 
Aandeelhouders zwaar bezocht, 
Rendez-vous van kou en tocht, 
Kweekplaats van de rhumatiek; 

Schuiven, geeuwen van 't publiek; 
Zangers van den kouden grond, 

Koude lijden, blauw en bont, 
Donker, zuinig met het gas 

Duur en slecht in kop en glas. 
In de oogen strooijen zand 

Door het bluffen in de krant 
Veel beloven weinig geven, 

Naar charlatanisme zweven . . . 
 
Kortom, de exploitatie van het Paleis van 
Volksvlijt liet te wensen over. Er werden 
daarom plannen bedacht om het gebouw 
anders te gebruiken. Zo werd in 1889 

een deel van het gebouw als markthal 
ingericht. Er kwamen steeds meer optre-
dens van balletten en variétéartiesten, 
iets wat zeer tegen de zin van de al in 
1866 overleden Sarphati zou zijn ge-
weest: het moest immers geen Paleis van 
Volksvermaak worden. In 1894 kwamen 
in de kelders een café, een vergaderzaal 
en een rolschaatsbaan en in 1895 werd 
het paleis zelfs een velodroom. Boven-
dien was in 1890 de grote zaal in tweeën 
gesplitst. Eén zaal werd concertzaal en 
de andere zaal was bestemd voor toneel. 
Het Paleis voor Volksvlijt raakte daar-
door definitief zijn functie als tentoon-
stellingsgebouw kwijt. 
 Op 18 april 1929 onderging het Paleis 
van Volksvlijt een droevig lot, toen het 

vo l l ed ig  in 
vlammen op-
ging. Dat de 
Amsterdammers 
inmiddels volle-
dig gewend wa-
ren aan het mar-
kante gebouw in 
het Amsterdam-
se stadsgezicht, 
bleek uit  het 
‘Weekblad De 
S t a d 
Amsterdam’ van 

16 april 1929: ‘Een bouwwerk, ‘t welk 
dan weliswaar geen aanspraak kon ma-
ken op voor onze begrippen architectoni-
sche schoonheid of groote historische 
waarde…maar dat door zijn eigenaardi-
ge vormen en zijn plaats zoo was samen-
gegroeid met het Amsterdamse 
stadsbeeld’. 
 Alleen de sinds 1882 bijgebouwde 
galerij, bestemd voor winkelend publiek, 
had de allesverwoestende brand over-
leefd. In 1961 werd deze echter ook ge-
sloopt om plaats te maken voor het mon-
sterlijke gebouw van De Nederlandse 
Bank. Het stadsbestuur van dat moment 
had daar echter andere ideeën over: ze 
zagen het gebouw, een ontwerp van Ma-
rius Duintjes, als voorbeeld van moderne 
cityvorming. 



NACHTELIJK AMSTERDAM ONTWAAKT? 
 
DOOR EDWARD LIDDIARD -  Uitgaan in de hoofdstad is niet meer wat het geweest is. Met het schaamrood 
op de kaken geven Amsterdamse nachtbrakers toe dat het pas echt swingt in die andere grote stad. 
Die stad waar Jules Deelder het nachtburgemeesterschap bestiert. Die stad aan de Maas. Hier in Am-
sterdam hadden we Herman Brood, maar helaas, die is…..  
Gelukkig kent Amsterdam sinds 20 februari weer een nachtburgemeester.  

 Lang tijd gold nachtelijk Amsterdam als 
een hotspot op wereldschaal. Op de 
dansvloeren van de iT en Roxy heerste 
een sfeertje dat men het beste kan verge-
lijken met de Jazz clubs in New York ten 
tijde van de roaring twenties. Op de 
klanken van vernieuwende dansmuziek 
kon men tot diep in de nacht met elkaar 
dansen. Energie, spontaniteit en toleran-
tie waren de sleutelwoorden. Maar toen 
eerst Manfred Langer, gastheer en crea-
tief leider van de iT, kwam te overlijden 
en later de Roxy uitbrandde, leek een 
spannend hoofdstuk uit de geschiedenis 
van nachtelijk Amsterdam te zijn afge-
sloten. Om het nachtleven een impuls te 
geven vond op 19 februari jongsleden de 
verkiezing van de nachtburgemeester 
plaats. 
  
Stop de vertrutting 
De verkiezing van de nachtburgemeester 
was een initatief van de Groen Links 
fractie in de deelraad binnenstad. Groen 
Links is bang dat de binnenstad verwordt 
tot een woon-, werk- en winkelgebied 
waar na middernacht nog weinig te bele-
ven valt. Om dit te voorkomen is een 
nachtburgemeester onontbeerlijk, meent 
Groen Links. In totaal hadden negen 
kandidaten zich aangemeld, maar door 
het voortijdig afhaken van dhr. van 
Rhoon bleven er nog maar acht over. Op 
het podium van Paradiso, onder het toe-
ziend oog van acht cameraploegen en 
vele andere journalisten, presenteerden 
de acht kandidaten zich aan de stad. De 
spits werd afgebeten door een zichtbaar 
nerveuze Eelko Anceaux, mede-eigenaar 
en organisator van de succesvolle Che-
mistry avonden. Onder het motto ’Stop 
de vertrutting’ pleitte hij o.a. voor het 
herstel van de Koninginnenacht en een 
‘cultuuromslag’ in het nachtleven. Next 
up was Mick Boskamp, Playboy scribent 
en een echte coryfee in het nachtleven, 
met een netwerk dat tot op de dansvloe-
ren van Miami reikt. Dat hij niet werd 
gekozen was vooral te wijten aan het 
ontbreken van een boodschap en aan zijn 
gebruinde kop. Een echte nachtbtraker is 

ziekelijk bleek en heeft donkere wallen 
onder zijn ogen. Zo niet dhr. Boskamp. 
Vervolgens betrad onder het applaus van 
zijn rumoerige achterban Hugo Braak-
huis het podium. Eveneens ongezond 
gebruind.  Hugo Braakhuis zei geen 
prins carnaval te willen zijn, maar een 
echte politicus. Nieuwe Stijl wel te ver-
staan, aangezien zijn betoog bolstond 
van het opportunisme. Maar zijn inzet en 
enthousiasme maakte van hem wel dege-
lijk een serieuze kandidaat. Toen het tijd 
was voor de vierde kandidaat om zijn 
zegje te doen werd het programma ver-
stoord door een onvoorzien intermezzo 
met een hoog Andy Warhol gehalte. Een 
performance artist had het podium be-
klommen en begon zich te ontdoen van 
zijn kleding. Howard Komproe, de mas-
ter of ceremony van de avond, stond 
even met een bek vol tanden. Maar zoals 
het een goed stand-up comedian be-
taamt, wist hij met de nodige dosis hu-
mor te voorkomen dat de man door de 
uitsmijter hardhandig van het podium 
werd verwijderd. Na het Warhol mo-
ment, dat ook echt vijftien minuten in 
beslag nam, verscheen vanuit de coulis-
sen Amsterdams enige levende kunst-
werk: Fabiola. Gehuld in een zelfont-
worpen sprookjesachtige jurk van glin-
sterend folie maakte hij zijn entree. Wat 
volgde was een hartverwarmende oproep 
tot meer humaniteit, solidariteit en lief-
de. Helaas werd zijn betoog weggehoond 
door het altijd kritisch Amsterdamse 
publiek. Een punt waar hij wel mee wist 
te scoren was het voorstel om het Paleis 
op de Dam om te toveren tot een grand 
cafe. ‘Want’ zo zei hij, ‘het paleis is van 
het volk van Amsterdam. Het is ons ont-
stolen door het Huis van Oranje’.  
 
Sneeuwwitje vermoord 
Siep de Haan, kandidaat nummer vijf en 
één van de drijvende krachten achter de 
gay pride, tapte uit een soortgelijk 
vaatje.Het grote verschil met Fabiola 
was dat zijn boodschap werd onderge-
sneeuwd door de presentatie. Siep de 
Haan werd op het podium vergezeld 

door een gezelschap dat zich in kabou-
ter-, sneeuwwitje- en roodkapje-outfits 
had gekleed. Terwijl Siep zijn verhaal 
deed voerde het gezelschap een act op 
waarbij sneeuwwitje het nodig achtte om 
een van glijmiddel voorziene tuinkabou-
ter met hoge puntmuts anaal in te bren-
gen. Als klap op de vuurpijl werd 
sneeuwwitje op gruwelijke wijze met 
een hakbijl ‘vermoord’ door roodkapje. 
De gelaatsuitdrukking van de MTV pre-
sentator die er met zijn neus bovenop 
stond sprak boekdelen. Vele bezoekers 
die avond in de Paradiso waren zichtbaar 
geshockeerd. Siep de Haan wilde met 
deze performance een bijdrage leven aan 
het culturele leven in de hoofdstad. Siep, 
bedankt! 
 
Kies Nachtwacht 
De presentatie van Natascha Hagenbeek, 
kandidaat nummer zes, was verre van 
spraakmakend. Zij hield een onsamen-
hangend betoog waar alleen uit op te 
maken viel dat zij wil opkomen voor de 
belangen van  de beginnende kunstenaar. 
Op naar kandidaat nummer zeven: de 
Nachtwacht. Een collectief bestaande uit 
negen man met DJ Joost van Bellen als 
lijsttrekker. Deze lijst, lijst zeven, had 
van meet af aan aangegeven serieuze 
politiek te willen bedrijven. Als enigen 
hadden zij een breed verkiezingspro-
gramma opgesteld dat bij aanvang van 
de avond in de Paradiso werd verspreid. 
Het was duidelijk dat de Nachtwacht het 
Amsterdamse nachtleven aan het hart 
ging en dat zij bereid waren, om met alle 
expertise en ervaring die zij in huis heb-
ben, een actieve bijdrage te leveren aan 
de nacht. Want, ‘als je wat van de nacht 
verwacht, kies nachtwacht’, aldus hun 
verkiezingsleus. De presentatie was goed 
voorbereid en professioneel. Mede door 
gebruik te maken van VJ projecties wis-
ten zij hun boodschap duidelijk en opti-
maal uit te dragen. Hulde. 
 

 
 

Lees verder op de volgende pagina 



Vervolg van de vorige pagina 
Toch was de strijd nog niet gestreden 
voordat de laatste kandidaat zich had 
gepresenteerd. T-Roy sprak in marxisti-
sche taal de zaal toe. T-Roy wil zich 
hard maken voor meer samenhang en 
multiculturalisme in de Amsterdamse 
samenleving. 
   
Feestje 
Nu iedereen zich had gepresenteerd was 
het tijd voor het einddebat in de bekende 
Lagerhuis opstelling met ditmaal Kom-

proe als Witteman. Een panel met des-
kundigen, met o.a. Metje Blaak van de 
Rode Draad en DJ 100% Isis, vervuldde 
de rol van Marcel van Dam. Na enkele 
vragenronden, waarbij er werd gepro-
beerd vragen uit de zaal te beantwoor-
den, was het tijd voor het panel om in 
beraad te gaan. Precies om middernacht 
betrad het panel het podium om hun oor-
deel wereldkundig te maken. Het beraad 
bleek een formaliteit. Dat de Nachtwacht 
werd verkozen verbaasde niemand die 
avond. Nadat de Nachtwacht de zaal had 

bedankt voor de steun, wist van Bellen 
nog te melden dat de deelraad binnen-
stad net had toegezegd te willen samen-
werken. For what its’s worth. Hoog tijd 
voor een feestje. Van Bellen kon niet 
lang blijven: ‘want ik word morgen om 
kwart over zes door Gordon uit bed 
gebeld’. 

De Kleio Open is een jaarlijks terugkerende traditie. Koppels van twee strijden gedurende drie weken tegen telkens twee andere 
koppels om de felbegeerde Kleio-wisselbeker. Gespeeld wordt in een genadeloze knock-out competitie waarin alleen de aller-
sterksten overeind blijven. De winnaars wacht roem, aanbidding en massa's sex. De verliezers niets dan hoon en spot. En de 
troostende schouders van de kastelein.  
 
Waar:  café P'96. (Prinsengracht 96) 
Wanneer: Drie dinsdagavonden vanaf 25 maart,  
  om 21:00 uur 
Wie:  Alle UvA'ers 
 
Inschrijven kan via e-mail: Kleio_UvA@yahoo.com 
Onder vermelding van: -de naam van je koppel 
   - jullie eigennamen 
   - je studierichting 
Of door één van onderstaande bonnen in te vullen en in te leve-
ren bij kamer 557, P.C. Hoofthuis, of bij de portiersloge, post-
vakje van Kleio. 
 
 
Van deelname uitgesloten is Rik N. Deelname staat weer open vanaf het moment dat de wisselbeker wordt terugbezorgd 
 

DE KLEIO OPEN TRIVIANT COMPETITIE 2003 
GAAT VAN START! 

Kijk, dat had je nou niet moeten 
doen. Die poster in ons blikveld 
hangen. Want wij zijn dus van die 
vervelende mensen die écht alles 
weten. Wij gaan dan ook de vloer 
met jullie aanvegen. U kunt de 
volgende gegevens alvast op die 
beker laten graveren: 
 
 
 
Naam team: 
Onze namen: 
Studie: 
 

Feitenkennis hebben wij niet. 
Gêne evenmin. Wij schrijven ons 
dan ook onbeschroomd in: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam team: 
Onze namen: 
Studie: 
 

Als wij nou ergens een hekel aan 
hebben, dan is het wel aan arro-
gante kutstudenten als jullie. Dat 
denkt maar alles te weten. Arie en 
ik weten ech wel meer als jullie! 
Zo'n hoog I Ku hebben jullie heus 
niet. Stond laatst nog iets over in 
de Panorama. Als we dinsdags 
klaar zijn op de steiger  komen we 
effe langs… 
 
Naam team: 
Onze namen: 
Studie: 
 

Nou, nou…is me dat even lachen 
zeg. Lolbroek. Mensen zich via 
een briefje met stompzinnig com-
mentaar in laten schrijven. La-
chûûh! Daar doen wij dus mooi 
niet aan mee. Schrijf nou maar 
gewoon op:  
 
 
 
 
Naam team: 
Onze namen: 
Studie: 

--- --------------------------- ---------------------------- --------- 

Competitie 



RESOLUUT OPTREDEN NA RESOLUTIE 
 
DOOR REMCO GROOT – 11 September 2001. Twee vliegtuigen boren 
zich door de Tweelingtorens, een derde brengt aanzienlijke schade 
toe aan het Pentagon. Een aanslag van deze omvang is er na Pearl 
Harbour niet meer geweest. Deze gebeurtenis zorgt voor de ontke-
tening van de oorlog tegen het terrorisme. Afghanistan wordt bin-
nengevallen en het Talibanbewind, dat waarschijnlijk de activitei-
ten van Al Qaeda ondersteunt, wordt afgezet. In de dagen dat de 
oorlog in Afghanistan bezig is, of misschien zelfs  al in de fase dat 
deze nog op handen is, zijn er hier en daar speculaties dat Irak het 
volgende land zal worden waarin men een verandering van regime 
noodzakelijk acht.  

Deze geruchten blijken nog juist ook: 
afgelopen zomer komt er vanuit de VS 
dreigende taal jegens het bewind in Bag-
dad. De EU dringt er op dat moment op 
aan dat de Amerikanen niet op eigen 
houtje moeten gaan optreden, maar via 
de VN moeten opereren. Dit lukt: in het 
najaar komt de inmiddels beroemde reso-
lutie 1441, welke volkenrechterlijk ge-
zien niet tot de categorie aanbevelende 
resoluties, maar tot de dwingende resolu-
ties behoort. Er staat in dat Irak onmid-
dellijk wapeninspecteurs moet toelaten 
en hen ongehinderd hun werk moet laten 
doen, en dat het land zich vrijwillig moet 
ontwapenen. Ook moet Irak aan de VN 
een rapport overhandigen en daarin alle 
wapens vermelden die zich in het land 
bevinden.  
  
Weggemoffeld 
Er zijn al drie rapportages geweest van 
Hans Blix en de zijnen, met de sombere 
boodschap dat Irak maar voor de helft 
meewerkt aan de VN-Resolutie. Er wor-
den wel inspecteurs toegelaten, maar het 
heeft er alle schijn van dat de massaver-
nietiginswapens op tijd kunnen worden 
weggemoffeld, alvorens de inspecteurs 
bij de betreffende locatie aankomen. De 
afgeluisterde gesprekken en de 
satellietfoto’s van Colin Powell hebben 
dat op een overtuigende wijze onder-
bouwd. Het compromis over de Engels-
Amerikaanse U2 spionagevluchten bo-
ven het Irakese luchtruim is eveneens een 
lege dop: de vliegtuigen mogen wel bo-
ven Irak vliegen, maar alleen als dat van 
te voren is aangekondigd. Het rapport 
van 12.000 bladzijden waarin ‘alle wa-
pens van Irak’ vermeld zouden moeten 
staan is incompleet en leidt tot tal van 
vragen. Irak heeft ook installaties voor 
lange-afstandsraketten die tot 1.200 km. 

ver kunnen vliegen. Deze kunnen gevuld 
worden met giftige bomkoppen met rici-
ne, antrax en VX. Een koffiekopje ge-
vuld met ricine kan al tal van doden op-
leveren.  
 Dat Saddam voor de helft meewerkt is 
een reden voor Frankrijk en Rusland, 
welke aanzienlijke oliebanden hebben 
met Irak, om te zeggen dat het voldoende 
is om Irak niet aan te vallen. Voor de VS 
en Groot-Brittannië is het echter de reden 
om te aan te dringen op een nieuwe reso-
lutie. Het is duidelijk dat er verdeeldheid 
heerst over de vraag of een oorlog ge-
rechtvaardigd is. Het antwoord hierop 
hangt samen met een antwoord op de 
vraag of Saddam nu werkelijk een be-
dreiging is voor de regio.  
 Sinds 1991, het jaar waarin de eerste 
golfoorlog ten einde komt, moet Irak 
wapeninspecteurs toelaten en zichzelf 
stukje bij beetje ontwapenen. Er wordt 
een groot pakket aan VN-sancties uitge-
roepen, in ruil waarvoor Saddam Hoes-
sein op de troon mag blijven zitten. De 
internationale gemeenschap krijgt de 
indruk dat hij op deze wijze daadwerke-
lijk vleugellam is geworden.  
  
Hoongelach 
Niets blijkt minder waar. In 1995 vlucht 
Mustapha Kemal, de schoonzoon van 
Saddam Hoessein, naar Jordanië en ver-
kondigt dat Irak bezig is aan een kernwa-
penprogramma. Hoongelach wordt zijn 
deel. Hoe kan Irak nu kernwapens ont-
wikkelen terwijl er overal inspecteurs 
rondlopen? Later blijkt hij het toch bij 
het rechte eind te hebben. Mustapha Ke-
mal krijgt later overigens heimwee en 
keert terug naar Irak, waar zijn doodvon-
nis al getekend is. 
 

Lees verder op de volgende pagina 

Fijn een paar dagen met de familie naar 
de Ardennen. Dat klinkt leuk, het zou 
ook leuk kunnen zijn. Op TV en in films 
vermaken families zich uitstekend  met 
elkaar, ze praten, lachen, stoeien en wis-
selen blikken van diepe verstandhouding 
uit. Zoniet bij mijn familie. Wij  kregen 
het voor elkaar om in het Ruhrgebied 
een verkeerde afslag te nemen. De 
zwerftocht over het spagetti-achtige Au-
tobahn netwerk aldaar was geen goed 
begin van het familie uitje. Nadat ik er-
gens tussen de verlaten kolenmijnen 
mijn zusjes nieuwe Marokkaanse vrijer 
voor de grap uitmaakte voor Loverboy 
begon een ruzie die zich tot het moment 
van terugkeer in Nederland voortsleepte. 
 Het huis waar we logeerden stond in 
een Bra, een gehucht bestaande uit twin-
tig in leisteen opgetrokken huizen en 
dito kerk. De grijze hopen smeltende 
sneeuw, pruimtabak spuwende boertjes 
en belletje trekkende dorpsjeugd  waren 
bij de huur van het huis inbegrepen. 
 Niet alleen de omgeving was deprime-
rend, de uitstapjes droegen het hunne bij 
aan mijn verslechterende humeur. De 
watervallen van Coo, het ridicule ski-
oord Baraque de Fraiture, ‘s werelds 
saaiste stad Luxemburg en het onverge-
telijke La Roche, met zijn musée du 
Jambon. Dit alles met op de achtergrond 
het constante gezeik van mijn zusje. 
Over de betekenis van haar dromen en 
wat haar Marokkaantje toch bedoelde als 
hij haar “ik hou van je” sms-te. 
 Er leek aan mijn ontberingen geen 
einde te komen. Een kleine inspectie van 
de aanwezige boeken in het huis veran-
derde echter alles. Tussen de doktersro-
mannetjes vond ik een gebonden uitgave 
van Anna Karenina. Wat een geluk! Ik 
heb Archibald Strohalm met een ener-
gieke zwaai terzijde geworpen en mij tot 
het vertrek ingegraven in de dichtbe-
drukte pagina’s van Tolstoi’s meester-
werk. Lezend voor de hoog opgestookte 
houtkachel leek mijn familie opgelost in 
de mistige heuvels. Hartstocht, schaamte 
en eer verdreven verveling en irritatie.  
“Ze voelde zich zo zondig, zo schuldig, 
dat haar niets anders restte dan zichzelf 
te vernederen en om vergeving te sme-
ken. En vanaf nu was er niemand in haar 
leven dan hij, en aan hem ook richtte ze 
haar vraag om vergeving”.  
Kijk, dan heb je écht iets om over te jan-
ken.  

DE WERELD VAN ERRIK 



WAAROM ER EEN OORLOG IN IRAK MOET KOMEN 
 
Door Emil Tuytel – Twaalf jaar na de golfoorlog, waarbij bijna 200.000 mensen om het leven kwamen, 
is een oorlog tegen Irak dichter bij dan ooit. Ook de discussie over het al dan niet voeren van een oor-
log is in alle hevigheid losgebarsten. Ruim twee weken geleden demonstreerden wereldwijd ruim 
6.000.000 mensen tegen een oorlog in Irak. Op internationaal niveau wordt stevig getwijfeld of een 
oorlog de juiste oplossing is: met name de grootmachten Frankrijk en Duitsland stellen zich sceptisch 
op. Een nieuwe oorlog in Irak zal waarschijnlijk net als die van twaalf jaar geleden vele duizenden 
slachtoffers tot gevolg hebben.  

De grootste voorstander van een oorlog 
in Irak is de Amerikaanse regering, die 
sinds de aanslagen op 11 september be-
zig is met zijn oorlog tegen het terroris-
me. Het doel is het uitschakelen van ter-
roristische netwerken en de regeringen 
die hen steun geven, om zo de veiligheid 
van het democratische westen te be-
schermen. Met dit doel voor ogen wordt 
aanvankelijk jacht gemaakt op het Al 
Qaida netwerk van Osama bin Laden en 
vervolgens het Afghaanse Taliban regi-
me ten val gebracht. De volgende stap in 
Bush plan “to make the world safe for 
democracy” is het aanpakken van de 
Irakese dictator Saddam Hoessein. Dat 
uitgerekend dit land uitgekozen wordt 
als volgende doel in de oorlog tegen het 
terrorisme, in plaats van om het even 
welk ander dictatoriaal regime dat in het 
bezit is van massavernietigingswapens, 

is niet geheel toevallig. Irak beschikt 
namelijk over een enorme voorraad olie, 
waar Amerika graag de controle over 
zou hebben. 
 
Belangen 
Helaas voor Amerika is men er tot nu toe 
nog niet in geslaagd aan te tonen dat 
Saddam Hoessein banden zou onderhou-
den met het terreurnetwerk van Osama 
bin Laden. Ook van Mullar Krekar, de in 
Nederland gevangen gezette man die 
langdurig door de FBI ondervraagd 
werd, kan niet worden aangetoond dat 
hij de schakel is tussen deze twee kwa-
den. Toch blijven de Amerikanen zoeken 
naar een mogelijkheid om Saddam Hoes-
sein ten val te brengen. De belangen zijn 
te groot om hier van af te zien. Een vol-
gende mogelijkheid om een oorlog te 
rechtvaardigen, lijken de Amerikanen 

gevonden te hebben in de sancties die 
Irak na de golfoorlog zijn opgelegd en 
waar Irak zich volgens hen structureel 
niet aan houdt. Het betreft hier met name 
de ontwapening van Irak: het is hun ver-
boden om de massavernietigingswapens 
nog langer in bezit te hebben. Twaalf 
jaar hebben zij de tijd gehad om zich 
hiervan te ontdoen, maar volgens de 
Amerikanen hebben zij hier nog steeds 
de beschikking over en zijn zij bereid 
deze wapens te gebruiken. Een internati-
onaal team van inspecteurs onder leiding 
van de Zweed Hans Blix is op dit mo-
ment druk bezig met het uitzoeken of 
Irak eventueel deze wapens nog in bezit 
heeft. Vooralsnog kan dat niet worden 
aangetoond.  
Een oorlog tegen Irak om de redenen 
waarmee Amerika deze wil voeren, van-
wege het veiligstellen van de olievoor-

In 1998 moeten de inspecteurs terug naar 
hun eigen land. Dit is dé ideale gelegen-
heid om alle belangrijke wapens weg te 
moffelen door ze in diepe bunkers te 
verbergen. Het schijnt dat Saddam Hoes-
sein zelf, een wandelend wapen op zich, 
ook heel diep onder de grond zit. Wat er 
exact met de wapens gebeurt in die vier 
jaren dat de inspecteurs afwezig zijn is 
niet helemaal duidelijk, maar zelfs mét 
inspecteurs is dit koffiedik kijken. 
 
Respect voor menselijk leven 
Welke gevaarlijke wapens Irak heeft is 
hierboven al besproken. In elk geval zijn 
deze wapens een concrete bedreiging 
voor Turkije en Israël, waarbij dat laatste 
land al eens eerder ervaringen heeft ge-
had met de SCUDs van Saddam. Het is 
onwaarschijnlijk dat de biologische en 
chemische wapens die Saddam in de 
jaren ’80 van ‘vredesduiven’ Frankrijk 
en Duitsland heeft ontvangen en die de 
golf-oorlog hebben overleefd, niet er-
gens worden bewaard, want waarom zou 
hij wapens weggooien als hij er nog iets 
aan heeft?  

 In het binnenland is Saddam een di-
recte bedreiging voor al zijn onderdanen, 
aangezien het de man, die in zijn eigen 
land op ongeveer elke straathoek een 
beeltenis heeft, totaal ontbreekt aan res-
pect voor het menselijk leven. Medicij-
nen die in Irak aankomen, blijven dood-
leuk liggen in Basra of op Saddam Inter-
national Airport. Vervolgens mogen 
cameramensen wél naar ziekenhuizen 
om ze te laten zien wat de gevolgen zijn 
hiervan. Dat de bevolking van Irak wei-
nig te eten heeft gehad is ook Saddams 
verantwoordelijkheid: als hij echt om 
zijn volk geeft en zich ontwapent zijn er 
minder VN-sancties. Hier moet nog aan 
worden toegevoegd dat er in het meren-
deel van die jaren nog een olie-voor-
voedselprogramma is geweest. Verder is 
het niet onbelangrijk te vermelden dat 
Saddam verantwoordelijk is voor het 
vermoorden, bombarderen en vergassen 
van zijn eigen bevolking.  
 Nu dus de vraag of een oorlog ge-
rechtvaardigd is. Het is terecht dat veel 
mensen in principe geen voorstander van 
een oorlog zijn. De wapens en het karak-

ter van Saddam zijn zo gevaarlijk, dat hij 
onmiddellijk moet ontwapenen. Deze 
ontwapening, met een internationale 
gemeenschap die zich met een eensge-
zind standpunt formeert, lijkt de enige 
manier om een oorlog te voorkomen. 
Laat dit Saddams laatste kans zijn: de 
resolutie roept niet voor niets om reso-
luut optreden als dit niet gebeurd, terwijl 
alle andere ontwapeningsresoluties zijn 
behandeld als ontgeadresseerd reclame-
drukwerk. De coulante houding van on-
der anderen Frankrijk, België, Duitsland, 
Rusland en alle vredesactivisten die op 
15 februari hebben gedemonstreerd zijn 
een wapen in de handen van Saddam 
Hoessein, omdat hij hiermee zijn uiter-
mate geraffineerde verdeel-en-
heerstechnieken toepast, waarmee hij 
min of meer de wereld in zijn greep 
houdt. 
  
Zes miljoen vreselijke gevolgen 
Die eer verdient hij niet. Appeasement-
politiek heeft in een eerder stadium van 
onze geschiedenis al zes miljoen vrese-
lijke gevolgen gehad.  



De universiteit houdt binnenkort weer 
verkiezingen om de nieuwe medezeg-
genschapsorganen te vullen. Alle studen-
ten zullen in de periode van 13 mei tot 
en met 19 mei weer de mogelijkheid 
hebben om via internet hun stem uit te 
brengen. En dat is heel erg belangrijk: 
een hoge opkomst geeft de raden extra 
status, waardoor de studentenmedezeg-
genschap beter in staat is op te komen 
voor de studenten. De Facultaire Studen-
tenraad (FSR) houdt zich met zeer uit-
eenlopende onderwerpen bezig. Lijkt het 
je leuk om je met tal van zaken bezig te 

houden die studenten aangaan? Kun je 
nog wel extra geld gebruiken? Heb jij 
een duidelijke mening hoe het beter kan 
op onze faculteit ten aanzien van onder-
wijs en onderzoek? Dan is dit waar-
schijnlijk het moment om je kandidaat te 
stellen. Je kunt dit doen door even bin-
nen te lopen in kamer 302 of ons te bel-
len (5253278). Alle kandidaatstellingen 
moeten wij voor 1 april binnen hebben, 
dus het is verstandig snel te beslissen. 
Als je eenmaal op 28 mei wordt gekozen 
gaat de oude raad je inwerken. De nieu-
we raad krijgt een geheel verzorgd in-

werkweekend aangeboden in Limburg, 
Santiago de Compostela of Rio de Janei-
ro waar je de fijne kneepjes van het vak 
onder de knie kunt krijgen zodat je in het 
nieuwe jaar snel en efficiënt aan de slag 
kunt. Als je nog twijfelt of nog vragen 
hebt, kun je ons altijd even bellen op het 
eerder genoemde nummer. Nogmaals: in 
het belang van alle studenten hopen we 
op een grote opkomst!  
 
Namens de FSR, 
Sander Versteeg  

raad, de vermeende hulp aan terreurnet-
werken en het mogelijke bezit van mas-
savernietigingswapens is dus te allen 
tijde niet acceptabel. Natuurlijk zijn deze 
motieven dubieus: ze druisen in tegen 
het internationale recht, wat verbiedt dat 
een land geheel naar willekeur en zonder 
hard bewijs een ander land kan aanval-
len.  
  
Terreur en intimidatie 
Wellicht kan een meer legitieme reden 
gevonden worden in de aard van het 
Irakese regime zelf. Het regime van Sad-
dam Hoessein waar de Irakese bevolking 
onder moet leven behoort tot de meest 
verschrikkelijke in de wereld. Hij is een 
tiran die met ijzeren vuist regeert. Zijn 
bewind begint in 1979 met het afzetten 
van al-Bakr. Hoessein, groot geworden 
in de schaduw van machtige bescher-
mers uit de Baath partij, krijgt nu het 
gezag over Irak. Meteen vanaf het begin 
komt Hoessein er openlijk voor uit een 
antisemiet te zijn. Ook geeft hij financi-
ele steun aan Palestijnse zelfmoordter-
roristen. Zijn binnenlands beleid ken-
merkt zich al snel door brute terreur en 
intimidatie, beginnend met een bloedige 
zuivering onder vermeende tegenstan-
ders in de Baath partij. Verder bedient 
hij zich van clan - en familiebanden, 
waarbij zijn eigen al-Majid-clan sterk 
wordt bevoordeeld. Naar buiten pro-
beert Saddam soms een democratische 
schijn op te houden. Zo wordt er in 
1980 een Nationale Assemblee inge-
steld - die in feite niets te vertellen 
heeft. 
 In de jaren tachtig beginnen in het 
noorden en het zuiden van Irak afschei-
dingsbewegingen zich te roeren. Sad-
dam maakt hier keihard een einde aan 
door ayatollah Baqir al-Sadar, geestelijk 

leider van de sjiieten, te vermoorden. Dit 
is slechts één van de vele voorbeelden 
van binnenlandse onderdrukking. Na de 
oorlog tegen Iran wordt een groot deel 
van de Irakese legerleiding weggezui-
verd. Bovendien worden Irakezen die 
niet wensen mee te vechten tegen Iran, 
systematisch vermoord. Ook de Koer-
den, waarvan er ooit zes miljoen in Irak 
woonden, leven een verschrikkelijk be-
staan onder de dictator Saddam Hoes-
sein. Onder Saddam wordt hun aantal 
gedecimeerd. Koerden worden gedwon-
gen bij het Irakese leger ingelijfd, als 
werkkrachten gedeporteerd naar de ber-
gen in het noorden of naar de moerassen 
in het zuiden, of komen om bij bombar-
dementen. Vlak voor de Golfoorlog wor-

den in het Koerdische stadje Halabja 
4000 onschuldige burgers door soldaten 
van Saddam afgeslacht. In Irak worden 
tegenstanders van het regime tot op de 
dag van vandaag vervolgd. Ook betreft 
het hier etnische en religieuze minderhe-
den.  
 
Minder dood en verderf 
Iedereen die zich ook maar enigszins in 
de situatie Irak verdiept heeft, kan niet 
onverschillig blijven tegenover de mis-
daden tegen de menselijkheid die daar 
begaan worden. Het lot van de Irakese 
burgers is ook hierbij totaal niet van be-
lang geweest.  
Saddam Hoessein zal, zolang hij aan de 
macht is in Irak, mensen blijven onder-
drukken en vermoorden. Mogen inter-
nationale afspraken worden geschonden 
om daar een einde aan te maken? Het is 
mogelijk dat een oorlog tegen Irak op 
langere termijn tot minder dood en ver-
derf zal leiden dan wanneer Saddam 
Hoessein in het zadel blijft en nog lan-
ger zijn gang kan gaan. Een schending 
van onze afspraken met betrekking tot 
oorlogsvoering is de enige mogelijkheid 
om het Irakese volk te bevrijden van 
zijn dictator. Van het allergrootste be-
lang is dan ook, dat landen als Amerika 
en Engeland na een oorlog de installatie 
van een nieuw democratisch regime 
zullen begeleiden en beschermen. Zul-
len zij zich laten lijden door hun eco-
nomy, of door hun ideaal van vrijheid 
voor de gehele mensheid? Dit aspect zal 
waarschijnlijk uitmaken of een komen-
de oorlog de doden waard zal zijn.  

ANTIOORLOGGEDICHT 
 

Oorlog aan de Oorlog  
Oorlog aan het verdriet  

Liever diplomatie tot in de eeuwigheid  
Want Oorlog wil ik niet  

 
Zinloos hardgemaakte vuisten  

Beuken de beschaving naar God  
Die zogenaamde nobele mensheid  

Maakt zichzelf kapot  
 

Oorlog aan de Oorlog  
Heb je het al gehoord?  

De VS en haar bondgenoten  
Plegen beschavingsmoord  

 
Beschaving onderscheidt ons van de 

dieren  
Maar ondanks die goede sier  

met elke oorlogsstoot  
verwordt de mens tot dier  

 
Guillot 

BERICHT VAN DE FACULTAIRE STUDENTENRAAD (FSR) 
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EINDELOOS is een onafhankelijke perio-
diek van voor de studierichting Ge-
schiedenis aan de Universiteit van Am-
sterdam en is gelieerd aan de studiever-
eniging Kleio. EINDELOOS verschijnt 
eens per twee weken en is beschikbaar 
voor alle geschiedenisstudenten en –
docenten. 
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Iedereen kan schrijven  
voor EINDELOOS. De redactie zoekt 

artikelen op het gebied van geschiede-
nis, de actualiteit, politiek, cultuur en 

onze opleiding, faculteit en universiteit. 
Ook opiniestukken, goede columns en 

reacties op artikelen zijn  
welkom. 

 
Adres: Spuistraat 134, kamer 557, 
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E-mailen kan ook:  
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EINDELOOS op bezoek bij… 
 

DOMINEESZOON PROPAGEERT  
OUDE GESCHIEDENIS 

 
DOOR ERRIK BUURSINK EN IVO KLAMER - "Een loopbaan? Eén grote mis-
lukking bedoel je!", Een gesprek met een zwaar begin, toch ziet Re-
né van Royen er bijzonder content uit. Zijn kleine kamer op de zes-
de verdieping van het P. C. Hoofthuis dient als decor voor wat uit-
eindelijk een gemoedelijke conversatie blijkt. De essentie van "Op 
bezoek bij…" is natuurlijk een daadwerkelijk bezoek bij een do-
cent thuis. Van Royen heeft echter geen behoefte aan commentaar 
op zijn woning.  
Die woning staat overigens in Buitenvel-
dert, er hangt een foto van aan de muur. 
Een gloednieuw appartementencomplex. 
Van Royens home is duidelijk zijn castle. 
Hij was echter niet altijd zo honkvast. 
Als zoon van een predikant heeft hij tij-
dens zijn jeugd door het hele land ge-
woond. Zeeland, Friesland, Den Helder 
en Amsterdam. Zoals meer domineeskin-
deren, beschouwd van Royen zichzelf als 
licht ontworteld. 
 Als kind al was van Royen bovenma-
tig geïnteresseerd in de oudheid. Hij stu-
deerde klassieke talen en deed daarnaast 
ook nog geschiedenis. Na een tijd assis-
tent archeologie te zijn geweest werd hij 
medewerker geschiedenis. De afdeling 
Oude Geschiedenis is sinds januari 2001 
in het P.C. Hoofthuis gevestigd. De ver-
huizing van de Oude Turfmarkt naar de 
Spuistraat betreurt hij allerminst. "De 
sfeer op het P. C. Hoofthuis is veel colle-
gialer, zonder al die vreselijke mensen 
van Archeologie. Geschiedenismensen 
zijn gewoon hele aardige men-
sen" (waarvan akte, red.). 
 
Hype-je 
Van Royen heeft vooral furore maakt als 
medeschrijver van wat in de wandelgan-
gen al bekend staat als de "Asterix-
boeken". Vorig jaar verscheen in deze 
serie het derde deel. Het eerste deel, As-
terix en de Waarheid, is al veertien keer 
herdrukt. De boeken vloeiden voort uit 
een keuzevak over Asterix dat van Roy-
en in 1995 aanbood. Het liep storm: na 
een artikel in de Folia stonden er ineens 
allerlei cameraploegen te filmen tijdens 
zijn college. Vervolgens werd hij bena-
derd door een grote uitgeverij om een 
boek te schrijven over het onderwerp. 
Een hype-je was geboren. Van Royen 
heeft grote bewondering voor René Gos-

cinny, die de schrijver van de eerste 24 
Asterix albums was. Goscinny had vol-
gens van Royen een hele scherpe visie op 
de oudheid. "Ik ben niet de eerste die dat 
doorhad. Wij werden echter gehyped, dat 
hebben we niet zelf in de hand gehad". 
Als zoon van een dominee gaat het hem 
natuurlijk vooral om het uitdragen van 
een boodschap: Asterix was een middel 
om de klassieke oudheid interessant te 
maken voor een groot publiek  
 
Knuppel in het hoenderhok 
Hij is nu bezig met afkicken van het vo-
rige boek dat hij schreef. Het is wel de 
bedoeling om elke twee jaar een boek te 
publiceren. Hij heeft al wat plannetjes, 
en deze keer zal het in ieder geval geen 
Asterixboek worden.  
Intussen houdt Van Royen de zaken op 
het instituut levendig door zo nu en dan 
een knuppel in het academische hoender-
hok te gooien. Met boude uitspraken 
over de manier waarop de oudheid door-
werkt tot in het heden tracht hij discussie 
uit te lokken. Gezien de ogenschijnlijke 
rust op de vijfde en zesde verdieping zijn 
historici daarvoor gewoon té aardig. 
 Wanneer aan het einde van het ge-
sprek religie nogmaals ter sprake komt 
blijkt Van Royen tevens een duidelijke 
mening te hebben over christelijke poli-
tieke partijen. Volgens hem dient religie 
een privé-zaak te zijn, die niet aan ande-
ren moet worden opgedrongen. Dat hij 
desondanks weet wat christelijke naas-
tenliefde is, blijkt wel als hij als tijdens 
het afscheid zijn portemonnee trekt om 
dit immer noodlijdende blad met een 
gulle gift een hart onder de riem te ste-
ken. René bedankt! 

René van Royen 
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