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WAR, FAMINE AND PESTILENCE 
 
Goed, het is nu dus bijna oorlog. Wan-
neer u dit leest is het grote gevecht 
waarschijnlijk al begonnen. Een beetje 
jammer van die Amerikanen dat ze geen 
rekening hebben gehouden met onze 
deadlines. De oorlog in Irak is niet het 
enige gevaar dat de menselijke geschie-
denis in de war dreigt te schoppen. Wat 
te denken van de vreselijke longontste-
kingen die overal ter wereld de kop op 
steken. Vanuit Hong Kong, waar heel 
toevallig onze correspondent Melchior 
vertoeft, heeft het virus, of de bacterie 
zich razendsnel verspreidt. Volgens de 
regering is er absoluut geen reden tot 
paniek. Nee, dat is er nooit. Stel je voor 
dat ze eens zouden zeggen dat er ALLE 
reden tot paniek was. Zouden de Neder-
landers dan meteen in grote groepen de 
straat op gaan om te gaan plunderen en 
brandstichten? 
 Als historicus blijf je dan natuurlijk 
rustig binnen zitten, het liefst op het 
familielandgoed op het platteland. Vei-
lig, rustig. Elkaar sterke verhalen vertel-
len, wachten tot de storm weer gaat lig-
gen. En dan kan het feest beginnen, 
want laten we wel wezen, een goeie 
demografische aderlating zou helemaal 
niet slecht zijn voor de economie. 
 Ach, allemaal toekomst muziek. 
Eerst nog een tijdje hard aan de studie, 
voor zover dat mogelijk is als je ook 
nog tien uur per dag naar CNN moet 
kijken. Wanneer u echter genoeg heeft 
van al dat geknok grijpt u gewoon even 
Eindeloos erbij. Verdiep u in de artike-
len, de verfrissende columns en maak 
van de gelegenheid gebruik u in te 
schrijven voor de Triviant Competitie 
en de Krakaureis. 
Tot over twee weken? 
 
 
Errik Buursink  
Hoofdredacteur 

WAAR WAREN WOUTER EN JAN PETER? 
 
DOOR EDWARD LIDDIARD – Vorig jaar november was het museumplein 
in Amsterdam het toneel voor een grote landelijke studentendemon-
stratie. Afgelopen donderdag kreeg dit protest een vervolg op een 
zonovergoten Malieveld in Den Haag. Studenten van nu maken zich 
zorgen over de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger onder-
wijs van morgen. 

Na vette jaren volgen magere jaren. Het 
visioen van Jozef is vierduizend later ver-
worden tot een economische wetmatig-
heid. Over de breedte van de interval tus-
sen hausse en crisis kan lang worden ge-
discussieerd, maar economen en politici 
zijn het er nu over eens dat de wereldeco-
nomie regelrecht afstevent op een nieuw 
dieptepunt. De tijd van het grote graaien 
lijkt voorbij en maakt plaats voor een 
onzekere toekomst waarin steeds meer 
mensen vaker de hand op de knip zullen 
houden. Zaak 
voor overheden 
waar ook te we-
reld om de uitga-
ven te beperken 
en inkomsten zo 
efficiënt mogelijk 
te verdelen. Zo 
ook in het welva-
rende Nederland. 
Ook hier zal de 
overheid gedwon-
gen zijn te snoei-
en in haar uitga-
ven. Bezuinigin-
gen roepen door-
gaans veel weer-
stand op. Het pro-
test tegen de geplande bezuinigingen op 
het hoger onderwijs is tot dusver het luid-
ruchtigst.  
 Meer dan tienduizend studenten gaven 
in een tocht door de Haagse binnenstad al 
joelend en fluitend uiting aan hun onvre-
de. Er bestaat voor alsnog weinig duide-

lijkheid over de hoogte van de bezuinigin-
gen. Balkenende spreekt in navolging van 
de Centrale Economische Commissie 
(CEC) over een slordige 700 miljoen eu-
ro, terwijl in de wandelgangen van het 
ministerie van Financiën  het bedrag van 
1.9 miljard euro wordt gefluisterd. Een 
bijna halvering van het hele budget. Re-
den genoeg voor enkele demonstranten 
om op de stoep van het ministerie een 
paar ludieke ‘proefballonnetjes’ op te 
laten. Toen de stoet het ministerie van 

Economische Zaken naderde werd opge-
roepen de tocht achteruit lopend te ver-
volgen. Hiermee uitdrukking gevend aan 
de ‘achteruitgang’ van het hoger onder-
wijs die het gevolg zal zijn van de bezui-
nigingen.  
 

Lees verder op de volgende pagina 
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Leuk gevonden, maar doodlink. Enkele 
demonstranten vielen dan ook plat op de 
kont. Ook het partijkantoor van het CDA 
werd aangedaan. Vele middelvingers 
vlogen de lucht in, een enkele verontrus-
te christen achter de ramen achterlatend. 
Eenmaal bij de hofvijver aangekomen 
nam het rumoer toe toen een demon-
strant in het water sprong in een poging 
in het blikveld van de ons allen bekende 
torenbewoner te komen.  
 Het einde van de tocht lag waar zij 
begon. Op het Malieveld wachtten dui-
zenden studenten op de komst van Wou-
ter Bos en Jan Peter Balkenende. Zij 
hadden toegezegd antwoord te willen 
geven op de vragen die brandend op de 
lippen van elke student liggen. Wordt het 

collegegeld echt verdubbeld? Hebben we 
volgend jaar nog een OV-kaart en hoe zit 
dat eigenlijk met de financiering van de 
master opleidingen? De menigte was dan 
ook teleurgesteld toen te kennen werd 
gegeven dat de heren politici op het laat-
ste moment hadden afgezegd. Bos wou 
over de telefoon nog wel enige verant-
woording over zijn absentie afleggen. 
Het kwam er op neer dat hij na een hele 
dag onderhandelen te vermoeid was. 
Slap, maar begrijpelijk.  
 Het is een hele opgave een coalitie te 
vormen, vooral als de weg er naartoe 
wordt bemoeilijkt door vele struikelblok-
ken. Hoger onderwijs lijkt één zo’n strui-
kelblok te zijn. PvdA veegt de huidige 
bezuinigingsvoorstellen van tafel en pleit 
voor een nieuw studiefinancieringsstelsel 

dat ‘rechtvaardiger’ zal zijn. De invoe-
ring van een ‘academische belasting’ zal 
op de lange termijn besparingen opleve-
ren die vervolgens hun weg weer terug 
in het hoger onderwijs zullen vinden. 
Het CDA daarentegen houdt haar poot 
stijf. Het CDA zegt vooral efficiënt te 
willen bezuinigen. De christen democra-
ten willen niet nog eens extra bezuini-
gen, maar aan de 700 miljard valt niet te 
tornen. Wel heeft het CDA toegezegd 
het collegegeld niet te verhogen. Als er 
één ding duidelijk werd op het Malie-
veld, dan was het wel dat er nog te veel 
onduidelijk is. Daarom heeft het er alle 
schijn van dat de demonstratie van 13 
maart er slechts één was in een reeks van 
velen die nog zullen volgen. 

 

IJKPUNTEN VAN DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS 
 
DOOR GERBEN SEGBOER - Het begon in 1988 allemaal met een uitspraak van de toenmalige minister-
president Ruud Lubbers. Terugkerend van een top van Europese regeringsleiders verklaarde hij dat 
de economische eenwording weliswaar dichterbij was gebracht, maar dat de gevolgen op cultureel 
gebied moeilijk waren in te schatten. Deze uitspraak zorgde ervoor dat de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een onderzoeksbudget van 10 miljoen gulden ter beschik-
king stelde voor een omvangrijke studie naar de Nederlandse cultuur in Europese context.  
De in 1991 gevormde stuurgroep, die de 
lijnen voor het onderzoek moest uitzet-
ten, stond al snel voor het dilemma wat 
er wel en wat er niet onder cultuur ver-
staan moest worden. Deze definitiekwes-
tie is kenmerkend voor de cultuurge-
schiedenis. Moet cultuur breed of juist 
scherp gedefinieerd worden en gaat het 
hier dan om hoge of lage cultuur? Deze 
brandende kwesties bezorgde de stuur-
groep veel hoofdbrekens en volgens veel 
critici worden de vier zogenaamde ijk-
punt-boeken die uit het onderzoek voort-
kwamen dan ook gekenmerkt door een 
gebrek aan eenvormigheid.  
 Het voorbeeld dat de stuurgroep voor 
ogen had was Jan Romein’s Op het 
breukvlak van twee eeuwen uit 1967. De 
opzet van Romein was om een ‘integrale 
geschiedschrijving’ te benaderen, die 
alle aspecten van de Nederlandse ge-
schiedenis aan bod zou laten komen. Het 
is vreemd om voor een dergelijk voor-
beeld te kiezen wanneer de eigenlijke 
opzet spreekt van een ‘cultuurgeschiede-
nis’. De worsteling met beide plannen 
van aanpak is duidelijk zichtbaar in de 
afzonderlijke ijkpunt-delen. Uiteindelijk 

zijn het de auteurs geweest die zich al 
dan niet naar de oorspronkelijke opzet 
hebben geconformeerd en hun eigen 
invulling aan het idee hebben gegeven. 
De vier afzonderlijke delen, 1650: Be-
vochten eendracht, 1800: Blauwdrukken 
van een samenleving, 1900: Hoogtij van 
burgerlijke cultuur en 1950: Welvaart in 
zwart-wit, hebben ieder hun eigen karak-
ter, wat ze zowel een waardevolle bron 
van informatie maakt als een onsamen-
hangend geheel van artikelen. Een voor-
beeld hiervan is de grenzen die men in 
de afzonderlijke delen stelt aan de term 
cultuur. Bij 1650: Bevochten eendracht 
kiezen de auteurs Marijke Spies en Wil-
lem Frijhoff ervoor om ook de politieke 
situatie in de Republiek hierbij te betrek-
ken, terwijl in de rest van de delen poli-
tiek verre van zichtbaar is. In 1900: 
Hoogtij van burgerlijke cultuur wordt 
daarentegen weer heel erg veel aandacht 
besteedt aan de ‘hoge cultuur’, terwijl 
1950: Welvaart in zwart-wit zich richt 
op het karakter van de Nederlandse sa-
menleving op sociologisch vlak. Deze 
lappendeken aan informatie maakt dui-
delijk dat sommige auteurs van de afzon-

derlijke delen hun eigen invulling heb-
ben gegeven aan de term cultuur en dat 
zij de richting, zoals aangegeven door de 
stuurgroep, grotendeels naast zich neer 
hebben gelegd. In sommige gevallen 
(1650: Bevochten eendracht) pakt dit 
gunstig uit, maar het doet het project als 
geheel geen goed. 
 Toch is er voor zowel historici als 
geïnteresseerden veel plezier te bleven 
aan de vier prachtig geïllustreerde boe-
ken. Ten eerste is de ijkpuntenreeks een 
welkome afwisseling van de anders zo 
g e b r u i k e l i j k e  ‘ l i n e a i r e 
geschiedschrijving’. De opzet om een 
bepaalde cruciale periode in de Neder-
landse cultuurgeschiedenis te nemen en 
die verder uit te diepen is een originele 
vondst ten opzichte van de anders zo 
droge overzichtswerken. Bovendien wis-
ten de overkoepelende auteurs voortref-
felijke specialisten te strikken voor het 
schrijven van de afzonderlijke artikelen. 
Weliswaar maakt het gebruik van derge-
lijke specialisten de artikelen soms moei-
lijk te doorgronden, maar het voorkomt 
ook dat de studies ten onder gaan aan 
clichés en eenvoud.  



DE WERELD VAN ERRIK 
Willem Brakman schreef over het on-
lieflijke stadje E. En ik begrijp wat hij 
bedoelt. Brakman werkte op de elfde 
verdieping van een gebouw aan dezelf-
de straat als waar mijn ouders wonen. 
Die straat waaraan verder het casino, de 
Bijenkorf, de V&D en het postkantoor 
liggen kan met recht onlieflijk genoemd 
worden.  
 Mijn ouders straat vormt niet geheel 
verwonderlijk het zenit van de klaag-
zang “textielstad” van Willem Wilmink.  
 
Dwars door het uitgeteerde hart, 
loopt nu de kale Boelevart,  
met postkantoor en V&D.  
O, Enschede. Enschede. 
 
Het gedicht werd geschreven in 1975, 
drie jaar voordat ik geboren werd. In 
mijn jeugd was het hart al lang niet 
meer zo uitgeteerd. Het onlieflijke stad-
je E. zou nu zelfs kunnen worden om-
schreven als een vrolijk stadje. Toch 
bekruipt me altijd een gevoel van diepe 
triestigheid als ik bij mijn ouders op het 
balkon sta. De geur, de grote bomen die 
boven de lage huizen uitsteken. In de 
verte de lange rijen lichtjes van de flats 
van mijn geboortewijk. Is het de herin-
nering aan hoe ik er vroeger gelukkig 
was die mij zo zwaar op het hart drukt, 
of heeft een paar jaar Amsterdam me 
doen inzien hoe deprimerend het onlief-
lijke stadje eigenlijk is? Ik vraag me af 
hoe groot de invloed van de omgeving 
waar iemand de jeugd doorbrengt is op 
het karakter. Ik vrees dat ik lijk op de 
Wesselerbrink, waar ik opgroeide. 
Hoogdravend, aards, rechtlijnig en ook 
wollig. Galerijflats, rijtjeshuizen, ronde 
vijvers en grote groene eikenbomen 
daar omheen. 
 
Brakman: Het aantal middagen dat ik 
uiterst mistroostig voor het raam stond 
en het panorama van Enschede overzag, 
is ontelbaar, en elke keer dacht ik: wat 
een hinderlijk lelijke stad. In deze van 
lelijkheid nauwelijks te begapen omge-
ving die de voortdurende uitstraling van 
ijskou heeft, raakte ik de wanhoop 
steeds meer nabij. 
 
Tja, beauty is in the eye of the beholder. 

GESCHIEDENIS IN DISCUSSIE: IRAK 
 
DOOR EMIL TUYTEL - Dinsdag 4 maart stond Geschiedenis in Discussie 
geheel in het teken van de oorlog in Irak. Te gast was LNTKOL-
MARNS E.J. van Broekhuizen (universitair docent aan het Ko-
ninklijk Instituut voor de Marine) en tevens auteur van De per-
soonlijke belevenissen en ervaringen van een eenheidscommandant 
tijdens de Nederlandse vredesoperatie in Noord Irak (1991). Voor - 
en tegenstanders van militair ingrijpen waren in groten getale op 
komen dagen om informatie uit het veld te vernemen, en de discus-
sie over de oorlog voort te kunnen zetten. 

Ook bij overste Broekhuizen was enige 
spanning op het gezicht af te lezen. Naar 
later bleek, bleek deze spanning voort te 
komen uit het vermoeden een horde link-
se rakkers aan te treffen tijdens de lezing.  
 Na een ietwat moeizame start wist 
overste Broekhuizen langzamerhand de 
zaal volledig in zijn greep te krijgen, door 
te vertellen over de missie die hij na de 
eerste golfoorlog uitvoerde, met een 400 
tal andere Nederlandse mariniers en  in 
samenwerking met een internationaal 
gezelschap Vredessoldaten. Ondersteund 
door videomateriaal en plakboeken wist 
de overste een indrukwekkend beeld te 
schetsen hoe de Irakese bevolking, met 
name het Koerdische gedeelte, er na de 
oorlog aan toe was.  
 Daarnaast zette Broekhuizen subtiel 
uiteen hoe onze regering aan kijkt tegen 
dit soort vredesoperaties en wat het ver-
schil is tussen Amerikaanse en Europese 
mariniers. Daarnaast kwamen er enige 
leuke anekdotes aan bod. Hoe meer 

Broekhuizen vertelde, hoe meer hij zijn 
luisteraars aan zich wist te binden en zij 
onder de indruk raakten. Waarschijnlijk 
was het ook hierdoor dat er van een dis-
cussie uiteindelijk niets terechtkwam. 
Slechts enkelen wisten nog een relevante 
vraag te bedenken, waarbij het antwoord 
veelal aan de oppervlakte bleef. 
 Toen men zich uiteindelijk realiseerde 
waarom deze lezing ook al weer georga-
niseerd was, bleek men al zover afge-
dwaald (onder andere naar overste 
Broekhuizen’s persoonlijke visie op de 
inrichting van de krijgsmacht) dat er geen 
redden meer aan was. 
 De borrel bracht uitkomst, en vol en-
thousiasme werd met Overste Broekhui-
zen nagepraat. De lezing zelf leverde 
echter, op een mooi verhaal na, weinig 
verhelderends op. 

Wat het veelvoud aan verschillende on-
derwerpen betreft, is de ijkpunten-reeks 
er in geslaagd om vanuit verschillende 
vakgebieden een beeld van de geschiede-
nis te schetsen. Iedere lezer weet er dan 
ook wel iets van zijn of haar gading uit te 
halen. Het beeld van het gekozen tijdvak 
dat uit de boeken naar voren komt, wordt 
bepaald door de invulling die men geeft 
aan het woord cultuur. Wanneer, zoals 
bij 1900: Hoogtij van burgerlijke cul-
tuur,  alleen de hogere cultuur aan bod 
komt, geeft dat een vertekend beeld over 
de samenleving rond het fin-de-siècle, 
want het was slechts een relatief kleine 
groep Nederlanders die zich daar mee 
bezighield. In het deel over de periode 
rond 1650 wist men een betere balans te 
vinden tussen het dagelijks leven ener-
zijds en de hogere kunsten anderzijds. 

Dit schipperen tussen manieren van aan-
pak, waarbij het instellen van een stuur-
groep blijkbaar niet geholpen heeft, doet 
echter niets af aan de bijdrage die deze 
boeken leveren aan een grotere kennis 
van de Nederlandse cultuurgeschiedenis.     
 
M. Spies en W. Frijhoff, 1650: Bevoch-
ten eendracht (Den Haag, 1999). 
J. Kloek en W. Mijnhardt, 1800: Blauw-
drukken van een samenleving (Den Haag, 
2001). 
J. Bank en M. Van Buuren, 1900: Hoog-
tij van burgerlijke cultuur (Den Haag, 
2000). 
K. Schuyt en E. Taverne, 1950: Welvaart 
in zwart-wit (Den Haag, 2000). 



Our man in HongKong 
> “Hi, I’m Mel” 
- “Word up, bro. Nice to meet you Hal”  
> “Actually, it’s Mel. Melchior to be 
exact”  
- “Whatever bro. So, you digged my 
show Matt?” 
> “Sure, it was great. I especially liked 
the part where you spit in the audience 
and showed us your 100% white-trash 
ass.” 
- “Yeah, that was fuckin’ amazing man! 
I rock! Who’s the man, Patt?” 
> “I guess you’re the man, man. Say, is 
that a groupie taking off her clothes for 
you?” 
- “I think so Len. Here, hold my freakin’ 
beer and joint. I’ve got some business to 
take care of...” 
> “Sure. I’ll wait here for you. But can I 
please have your autograph when you’re 
back Vanilla? Vanilla.....? 
 
Een jongensdroom is in vervulling ge-
gaan. Ik heb gesproken met een levende 
legende. Althans, gesproken is mis-
schien iets te optimistisch. Laten we 
zeggen dat ik wat losse grammaticale 
flodders in zijn richting heb gespuugd. 
Hé, kom op! Het was zaterdagnacht, 
tegen vijven. In een V.I.P. ruimte waar 
het gemiddelde IQ niet hoger was dan de 
temperatuur. Daar stond mijn getatoeëer-
de trailerpark-held. Bosjes halfnaakte 
dames hingen gewillig aan zijn slungeli-
ge lichaam. De ruimte rook naar zweet, 
bier, marihuana, seks en goedkope af-
tershave. God, wat mis ik Amsterdam!  

 Ik kon het nauwelijks geloven. Hier 
stond de man die potverdorie samen met 
de Teenage Muntant Hero Turtles de 
Ninja Rap heeft gezongen. En dan heb ik 
het nog niets eens over de ontelbare 
feestjes die hij heeft opgeleukt met zijn 
klassieker Ice Ice Baby -het enige liedje 
waarbij blanken voor drie minuten de 
dansvloer mochten overnemen en doen 
alsof ze wisten wat hij rapte. Daarna was 
het vlug weer terug naar de rand van de 
dansvloer met een glas lauwe Shandy in 
de klamme handjes. 
 Vanilla Ice was hier voor zijn World 
Asia Tour 2003. Een veelbelovende titel. 
Een hilarische deceptie. Zijn wereldtour-
nee bestaat uit één enkel optreden in 
Hongkong. ÉÉN! In heel Azië! En dan 
zou je toch op z’n minst een uitverkocht 
stadion verwachten. Maar nee hoor, Va-
nilla Ice wist het te presteren dat alle 
tweehonderd-en-veertien kaarten gratis 
moesten worden weggegeven. Een zaal 
twee keer zo groot als de BijlmerBierBa-
jes en drie keer zo leeg als bij een lezing 
over Oost-Vlaamse spruiten van Demyt-
tenaere. Onze groep trouwe Ice-fans 
bestond uit zo’n 25 internationale stu-
denten. Zeg maar twaalf procent van het 
hele publiek. Sterker nog, er waren meer 
security-mensen dan toeschouwers. Moe 
en dronken van de Pre V-Ice Party ston-
den we daar te staan. De vrouwen deden 
hun best niet te worden besprenkeld met 
zijn spuug, zweet en onuitputtelijke 
voorraad flessen water. De mannen had-
den het zwaar de lege flesjes te ontwij-

ken. Vanilla Ice was namelijk in de ver-
onderstelling dat een echte rapper lege 
plastic flesjes naar zijn aanbidders gooit. 
Hij keek dan ook erg verrast toen een 
student het helemaal zat was en alle ver-
zamelde lege flesjes tegelijk naar de 
artiest terugsmeet, onder de leus: 
“Dodge this, you cheap shit!” 
 Pas bij het spelen van zijn klassieker 
Ice Ice Baby ging de zaal echt los. Beetje 
jammer dat dat tevens zijn laatste num-
mer was. En zo kwam er een eind aan 
een spectaculaire tweeënvijftig minuten 
durend feest dat Vanilla Ice heette. Ik 
heb nog overwogen een T-shirt te kopen, 
maar dan moest ik me tevens abonneren 
voor de “WhiteTrailerTrash Catalogue 
Third Edition” en dat was me toch echt 
iets te gortig.  
 Die nacht in club The Edge werden 
we plots opgeschrikt door het gerucht 
dat Vanilla Ice zich in de V.I.P. ruimte 
zou bevinden. Ik bedacht me geen mo-
ment en gooide mijzelf de champagne-
hoek in. Drie flessen Moët & Chandon 
later had ik mijzelf genoeg moed inge-
sproken om hem te vereren met mijn 
aanwezigheid. Dit moest mijn five-
seconds-of- fame worden, dus ik opende 
met mijn internationale voltreffer ope-
ningszin:   
“So, did you know that Conrad Adenau-
er was actually a jolly good chello play-
er?” 

Bā, Míng Xī 

We zitten nu op de helft van het jaar en 
de verkiezingen voor de studentenraden 
voor volgend jaar staan alweer voor de 
deur. Onze raad is een campagne gestart 
om zoveel mogelijk mensen over te ha-
len om te gaan stemmen en zich verkies-
baar te stellen. We delen flyers uit en 
blijven benadrukken wat de waarde is 
van studentenmedezeggenschap. Een 
van onze meest recente successen is de 
installatie van de OwI-studenten (per 1 
februari aangesteld). Deze 'ombudsstu-
denten' hebben een wegwijzerfunctie. 
Iedere student kan nu bij zijn eigen OwI-
student aankloppen voor vragen en pro-
blemen. De OwI-student voor Geschie-
denis, Archeologie en Regiostudies is 
Sofieke van der Velden. Zij is ongeveer 

10 uur per week bezig met haar werk en 
staat heel erg dicht bij wat er speelt on-
der studenten. Een tweede succes is dat 
we de selectiecriteria voor de onder-
zoeksmaster  hebben afgezwakt. Eerst 
moest je minimaal een 8 gemiddeld 
staan. De FSR vond dit onacceptabel; op 
die deze manier kan alleen de absolute 
top studeren. We hebben weten te berei-
ken dat iedereen met een 7 of hoger toe-
gelaten mag worden voor de selec-
tie.Ook hebben we weten te bereiken dat 
er serieuzer wordt gekeken naar de moti-
vatie van de student. Motivatie is voor 
de FSR even belangrijk als cijfers. In de 
resterende maanden zullen we ons nog 
bezig houden met de brandveiligheid in 
het PC-Hoofthuis en het Bungehuis. Er 

valt wat dit betreft nog veel te verbete-
ren. Ook hebben we een geschil met de 
decaan. Wij hebben instemmingsrecht 
wat betreft de invoering van de 50-
puntsregeling. Deze regel zien we niet 
zitten, omdat  het is onredelijk is om 50 
punten in de propedeuse te eisen om 
door te mogen met het doctoraal. De 
decaan heeft aangeven dat hij op dit punt 
niet naar ons gaat luisteren. We gaan nu 
juridische stappen nemen om dit aan te 
vechten. Verder houden we de kwaliteit 
van de cateraar goed in het oog. Na 6 
maanden volgt de uiteindelijke evaluatie. 
Bij wanbeleid vliegt de SMAA eruit. We 
hebben kortom de laatste maanden nog 
veel te doen!  

Namens de FSR, Sander Versteeg 

DE FSR TIMMERT AAN DE WEG! 



DE SMET OP ONZE DEMOCRATIE 
 
DOOR EMIL TUYTEL - Nederland kent vanaf 1848 een constitutionele monarchie. Dit systeem, waarbij de 
Koningin deel uit maakt van de regering, zij het zonder verantwoordelijkheid, werkt prima. Meer 
dan 70 % van de Nederlanders is tegen de afschaffing van het koningshuis. Op wat interne strubbe-
lingen na ziet het er ook niet naar uit dat de Koningin op grove manier misbruik maakt van haar be-
voorrechte positie. Toch is het tijd om een einde te maken aan deze poppenkast des vaderlands. 

Na de val van Napoleon keerde de prins 
van Oranje vanuit Engeland terug naar 
Nederland, waar hij door de bevolking in 
november 1813 vol enthousiasme werd 
binnengehaald. Hij aanvaarde direct de 
functie van soeverein vorst en zou over 
zijn onderdanen regeren als Willem I.  
 In 1840 trad hij af en werd door zijn 
zoon Willem II opgevolgd. Deze zwicht-
te in het revolutiejaar 1848 voor de libe-
rale oppositie en stemde in met een nieu-
we, meer democratische grondwet. Het 
jaar erop stierf hij en ging de macht over 
op zijn zoon Willem III, die zich zonder 
succes tegen de hervormingen verzette. 
Hij stierf in 1890. 
 In de negentig jaren die hierop volg-
den zou Nederland geregeerd worden 
door drie koninginnen. Tot en met 1898 
nam Emma, de weduwe van Willem III, 
als regentes het koningschap voor de nog 
minderjarige Wilhelmina waar. Daarna 
besteeg Wilhelmina zelf de troon en 
maakte als koningin twee wereldoorlo-
gen mee. Door haar standvastige optre-
den in ballingschap gedurende de jaren 
1940-1945 maakte ze zich mateloos po-
pulair bij het volk. Ze werd opgevolgd 
door haar dochter Juliana, die met haar 
grote maatschappelijke betrokkenheid en 
informele optredens een zo mogelijk nog 
groter enthousiasme bij de bevolking 
opriep.  
 
Nevel van geheimzinnigheid 
De positie die koning Beatrix vandaag 
de dag bekleed berust dus op een traditie 
die enkele honderden jaren oud is. Een 
traditie die door het koninklijk huis 
wordt gebruikt om haar bevoorrechte 
positie te verantwoorden. Met veel in-
spanning wordt er geprobeerd om de 
mythe in stand te houden. Alleen via de 
RVD kan men informatie over de konin-
gin en haar familie krijgen, waardoor er 
een nevel van geheimzinnigheid gecre-
eerd wordt. Getracht wordt om de mo-
narchie sprookjesachtige allures te ge-
ven, iets wat duidelijk naar voren komt 
tijdens de groots aangepakte koninklijke 
huwelijken en begrafenissen.De uitvaart 

van prins Claus is daar een goed voor-
beeld van.  
 Maar dit is nog niet het ergste. Het is 
immers ieders goed recht om zijn huwe-
lijk of begrafenis groots aan te pakken of 
om wat voor reden dan ook zichzelf gro-
ter of belangrijker voor te doen dan ie-
mand anders. Problematischer wordt het 
als met deze grootheidswaanzin demo-
cratische rechten in het gedrang komen.  
 
Directe invloed 
De Koningin heeft vanuit haar positie als 
staatshoofd een aantal rechten binnen de 
Nederlandse democratie. Deze rechten 
worden over het algemeen onderver-
deeld in de staatkundige en de ceremoni-
ele rechten. Zo is zij de eerste ambassa-
drice van ons land en vertegenwoordigt 
hierdoor de gehele Nederlandse natie. 
Daarnaast houdt zij zich bezig met de 
informatie van nieuwe kabinetten waar-
door zij direct invloed uit kan oefenen op 
het bestuur van Nederland.  
 Ook is het zo dat iedere wet die in 
Nederland gemaakt wordt door de Ko-
ningin getekend moet worden, voordat 
deze in werking kan worden gesteld. 
Hoewel de Koningin zal moeten aftreden 
als zij weigert om een wet te onderteke-
nen, blijkt ook hier weer dat de koningin 
direct invloed kan uitoefenen op een 
aspect van onze democratie.  
 Op al deze invloed zou niets aan te 
merken zijn, als het staatshoofd zou zijn 
gekozen door het Nederlandse volk. Het 
huidige systeem, waarin opvolging ge-
schied op basis van afkomst, druist lijn-
recht tegen de democratische idealen in. 
Een Nederlands staatsburger moet kun-
nen kiezen welk persoon zijn land verte-
genwoordigd, wie zich met de informatie 
van zijn kabinet bezighoudt en wie de 
laatste handtekening onder zijn wetten 
zet. Een Nederlands staatsburger zou op 
2 februari 2002 niet door een politie-
agent op de Dam moeten worden tegen-
gehouden, omdat iemand zich op basis 
van zijn afkomst het recht heeft verwor-
ven om op deze plek te trouwen.  
 Natuurlijk is het zo dat het koninklijk 

huis voor ontzettend veel mensen (met 
name ouderen) nog altijd veel betekent. 
En natuurlijk staat menig scepticus voor-
aan om Koninginnedag te vieren. Wie 
kan echter uitleggen hoe het kan, dat in 
een democratisch land de vertegenwoor-
digers van het volk de monarchie niet in 
twijfel durven trekken uit angst voor 
electoraal verlies? Wie kan uitleggen hoe 
het mogelijk is dat nog geen half jaar 
terug honderdduizenden mensen op hys-
terische wijze smeekten om meer open-
heid in het bestuur, terwijl diezelfde 
mensen met Koninginnedag de vlag uit 
hangen? 
 
De mythe viert hoogtij 
Eén van de belangrijkste argumenten die 
voorstanders van de monarchie aandra-
gen is de functie van bindende factor die 
zij zou vervullen voor de bevolking. Hier 
zou zeker iets voor te zeggen zijn, ware 
het niet dat deze factor onpeilbaar is. 
Wanneer zou de bindende werking van 
Beatrix tot zijn recht moeten komen? 
Tijdens haar bezoek aan de twee Neder-
landse steden op Koninginnedag, of mis-
schien tijdens haar skivakanties in Oos-
tenrijk? Het lijkt er op dat ook op dit 
punt de mythe hoogtij viert, en dat in de 
vooraanstaande positie van de Koningin 
voorlopig geen verandering komt. Ook 
de affaire Margaritha zal niet de gewens-
te veranderingen met zich meebrengen. 
Laten we hopen dat Willem Alexander 
zo snel mogelijk de kroon overneemt en 
de mythe dan snel verbroken zal zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GERBEN SPREEKT! 
Vroeger, in the good old days, werd het 
schrijven van boeken gezien als een vak 
apart. Iets waar je niet persé gestudeerd 
voor moest hebben, maar waar wel een 
behoorlijke bak talent voor nodig was. 
Als schrijver behoorde je tot de intellec-
tuele elite, je had wat te zeggen en de 
manier waarop je dat zei was voor 
niemand begrijpbaar maar daarom juist 
extra briljant. Laten we duidelijk zijn, ik 
heb het nu over het schrijven van boe-
ken, met een kaft, begin, middenstuk en 
eind. Ik heb het niet over het schrijven 
van losse stukjes tekst, want dat kan 
iedereen met een computer en een flinke 
duw in de rug van een niet te noemen 
Eindeloos hoofdredacteur.  
 Nee, ik wil het hebben over de ernsti-
ge mate van beroepsvervaging die er-
voor zorgt dat advocaten opeens boeken 
gaan schrijven over hun cliënten, dat 
minnaressen boeken gaan schrijven over 
een president die graag sigaren rookt 
terwijl hij oraal bevredigd wordt en dat 
acteurs of actrices hun ongetwijfeld 
boeiende bestaan op papier durven zet-
ten. Is er dan werkelijk niets meer hei-
lig? Net als bij televisie wordt er ook in 
de wereld van het gedrukte woord 
steeds meer shit op de markt gebracht. 
Bij elk uitstapje naar de boekwinkel 
kom ik oog in oog te staan met de 
brouwsels van de Willibrord Frequin’s 
onder de auteurs. En ik vrees dat het 
absolute nulpunt nog niet eens is be-
reikt. Zeker als je kijkt naar de schrikba-
rende ontwikkelingen in Amerika. Want 
waar anders is het de normaalste zaak 
van de wereld dat ieder zichzelf respec-
terend acteur of actrice zijn of haar le-
vensverhaal in boekvorm uitbrengt. 
Waar mijn leven even spannend is als 
dat van een goudvis, zaten zij al vanaf 
hun derde levensjaar aan de drugs en 
was hun leven één lange serie van af-
schrikwekkende gebeurtenissen. Ze 
geven hun hele ziel en zaligheid bloot in 
een boek maar klagen vervolgens wel 
steen en been als de roddelbladen ermee 
aan de haal gaan.  
 Uitgevers verweren zich met het ar-
gument dat zij wel genoodzaakt zijn 
deze pulp uit te brengen om hun voort-
bestaan te garanderen en dat is inder-
daad de droevige werkelijkheid. Daar-
om roep ik iedereen op om, uit naam 
der literatuur, bij de volgende toiletbe-
zoeken eens een goed boek mee te ne-
men! 

ONRUST IN DE OUDEMANHUISPOORT 
 
DOOR DOUWTJE LETTINGA – Na het via een beeldscherm gevolgd inter-
view met Aboe Jahjah, de lijsttrekker van AEL België, bijgewoond 
te hebben, duik ik een kroeg in met een Israëlische en een in Am-
sterdam geboren en getogen vriend. Met het kopje thee in handbe-
reik evalueren we het debat dat die vrijdagmiddag 7 maart in twee 
overvolle zalen in de Oudemanhuispoort gehouden werd. Iedereen 
die nog van mening was dat politiek sinds de bestorming van het 
Maagdenhuis in de jaren zestig onder de studenten verdwenen is, 
moet die mening nu bijschaven. Want in de pittoreske binnentuin 
stonden grote groepen studenten te hopen alsnog naar binnen te 
kunnen, hoewel daar geen plaats meer over was. Ook stonden er 
verschillende, vooral joodse, jongerengroepen omsingeld door ca-
meraploegen te demonstreren.  

Binnen begon de sfeer aanvankelijk een 
beetje lacherig en rebels, omdat er zoals 
gebruikelijk de nodige technische proble-
men waren. Toen Aboe Jahjah en zijn 
bodyguard naar voren kwamen, rees er 
echter een daverend applaus op. Vooral 
de Islamitische dames uit het publiek 
bleken van hem gecharmeerd.  
 Zijn betoog begon met de beweegre-
den van de AEL om hun partij op te rich-
ten, wat kort samengevat neerkwam op 
een frustratie met de door de regering 
opgelegde waarden. Deze zouden tot de 
privé-sfeer moeten behoren, zodat er een 
samenleving kan ontstaan waarin (de) 
verschillende culturen zich thuis kunnen 
voelen. Zodra waarden als objectief waar 
worden gemanifesteerd door een rege-
ring, kan zij van fascisme worden be-
ticht. Zover wilde Abou Jahjah niet gaan, 
maar de sociale en economische discri-
minatie die Arabieren voelen doordat zij 
niet aan de norm voldoen was de aanzet 
om hun onvrede via de politiek te uiten. 
Geen assimilatie van het individu, maar 
eerder van de samenleving om de andere 
culturen te incorporeren, luidt het credo 
van de AEL. 
 
Eigen waarden 
Alle drie bleken we het eens te zijn over 
het nut van een politieke partij die als 
spreekbuis voor een gedeelte van onze 
bevolking kan fungeren. Zodoende kun-
nen frustraties aangekaart  worden en kan 
discriminatie worden aangepakt. Wat 
echter niet geheel duidelijk werd is in 
hoeverre de AEL haar eigen waarden in 
de privé-sfeer wil houden. Enerzijds ant-
woordde Jahjah op de vraag hoe de AEL 
tegenover homoseksualiteit staat, dat 

zoiets dergelijks binnen de eigen muren 
van de betrokkenen behoort en dat alleen 
God daarover mag beslissen. Anderzijds 
baseren zij hun politiek op de vijf pilaren 
van de Islam en op de Sharia, de Islamiti-
sche Heilige Wet. Mochten zij het ooit 
tot in het parlement schoppen, dan zullen 
ze hun op de Islam gebaseerde politiek 
toch echt in het openbaar gaan manifeste-
ren. Het streven van de AEL om prostitu-
tie en handel in softdrugs te verbieden is 
een voorbeeld van het  paradoxale voor-
nemen om waarden tot de privé-sfeer te 
beperken, maar ze tegelijkertijd tot uit-
drukking te willen laten komen in de 
politiek.  
 
Dubbelzinnigheid 
Vervolgens legde Aboe Jahjah uit dat de 
AEL geenszins een Islamitische staat wil 
implementeren, maar begon tussen neus 
en lippen door wel over de eerste vier 
Kalifaten als ideaalbeeld. Deze zouden 
op een onberispelijke wijze hebben gere-
geerd waarin godsdienst en politiek el-
kaar overlapten, iets wat door politieke 
wetenschappers en theologen wordt 
weerlegd. Nu is Jahjah bij lange na niet 
de eerste die op deze tijd teruggrijpt, 
want vele Islamisten gingen hem voor. 
Maar weer begrijp ik de dubbelzinnig-
heid niet door dit voorbeeld (hoe zwak 
dan ook) enerzijds aan te halen en ander-
zijds te benadrukken geen Islamitische 
staat te willen vestigen. Vooral omdat de 
AEL er juist op hamert dat Israël als 
Joodse staat niet-joden discrimineert in 
haar wetgeving, doordat deze, zij het 
voor slechts een klein gedeelte, geïnspi-
reerd is op het Joodse geloof. 
 Het programmapunt dat hierop betrek-



Dit voorjaar organiseert Kleio wederom 
een middellangeafstandsstudiereis. Van 
24 tot 30 mei wordt het Poolse Krakau 
bezocht. Hoewel de naam Krakau bij 
sommigen van u associaties met het le-
gendarische Suske en Wiske album 
“Rikki en Wiske in Chocowakije” zal 
oproepen is het reisdoel alles behalve 
een van repressie doortrokken oostblok-
stad. Krakau was tot het einde van de 
zestiende eeuw de hoofdstad van Polen 
en kan nog altijd beschouwd worden als 
het spirituele centrum van de Poolse 
natie. Als enige van de oude Poolse ste-
den ontkwam Krakau aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog aan vernieti-
ging. De oude stad geldt nog altijd als 
één van de mooiste van Europa met meer 
dan 600 monumenten, waaronder het 
prachtige Wawel-kasteel, de Mariacki-
kerk en de oude universiteit. Verder zijn 
er de vele mooie straten en wijken met 
hun eeuwenoude burgerhuizen. 
Tijdens het bezoek aan Krakau zal ui-
teraard veel aandacht besteed worden 
aan het bekijken van de talloze monu-
menten. Behalve de mooie kanten van 
het verleden kunnen echter ook de gru-
welen op korte afstand van Krakau beke-
ken worden. Één van de dagen zal be-

steed worden aan een bezoek aan de 
concentratie- en vernietigingskampen 
Auschwitz en Auschwitz-Birkenau. 

‘s Avonds is er natuurlijk ook tijd om 
te genieten van het vele goede dat het 
Poolse stadsleven ons te bieden heeft. 
Krakau met haar gezellige uitgaansleven 
en uitstekende restaurants staat garant 
voor een swingende studiereis, kortom 

een onvergetelijke ervaring die je niet 
mag missen. 
Inschrijven kan tot en met 20 maart door 
je naam, geslacht, nationaliteit en pas-
poortnummer te mailen naar 
kleio_uva@yahoo.com, o.v.v. “Krakau” 

king heeft, namelijk een ontkenning van 
de legitimiteit van de staat Israël als Zio-
nistisch bolwerk , was bij uitstek het 
onderwerp dat veel commotie in de zaal 
veroorzaakte, alsmede in ons café. Aboe 
Jahjah wordt als oud-Hezbollah strijder 
vanzelfsprekend met argusogen bekeken 
door Joden. Toch distantieerde hij zich 
van uitspraken als “Hamas, Hamas, alle 
Joden aan het gas”, waarvan hij beschul-
digd werd ze niet af te keuren. Hij be-
toogde nu dat Israël een democratie zou 
moeten zijn, waarin alle burgers, onge-
acht hun geloof, dezelfde mogelijkheden 
geboden moet worden, wat dus neerkomt 
op de ontmanteling van Israël als Joodse 
staat, niet als staat op zich.  
 
Toekomstperspectief 
Toch leek hij zich in te dekken door te 
zeggen dat dit slechts een klein gedeelte 
van het politiek program is van de AEL 
dat buitensporig veel aandacht krijgt. 
Maar het valt niet te ontkennen dat dit 
ook veel positieve aandacht, namelijk 

omgezet in stemmen, voor hun partij 
genereert. Ook het programmapunt om 
de gerechtigde stemleeftijd te verlagen 
naar zestien jaar in plaats van achttien, 
zou de AEL niet verkeerd uitkomen, 
aangezien de Arabische bevolking van 
relatief jonge leeftijd is. 
 Wat is echter het toekomst perspectief 
van AEL-Nl, want ondanks de steun uit 
de zaal in de Oudemanhuispoort, valt het 
nog maar te bezien of deze partij veel 
mensen achter zich zal krijgen. Bovenal 
noemt zij zich immers de Arabische Li-
ga, en niet de Islamitische Liga, want ze 
is naar Jahjah’s zeggen een politieke, 
niet een religieuze partij. Veel moslims 
in Nederland voelen zich niet Arabisch, 
de meeste Marokkanen zijn Berbers uit 
Marokko, en ook de moslims uit Azië of 
Turkije voelen zich niet tot het Arabisch 
nationalisme van de AEL aangetrokken. 
Wellicht zal de AEL door haar monopo-
liepositie aanvankelijk veel leden kun-
nen krijgen, omdat zij de eerste partij is 
die de Islam als leidraad voor haar poli-

tiek neemt. Wellicht zal ze op den duur 
uiteenvallen in meerdere partijen, of zal 
ze concurrentie krijgen van nieuwe, ge-
lijksoortige partijen. De tijd zal het uit-
wijzen.  
 Zal de AEL de afstand tussen alloch-
tonen en autochtonen vergroten of kan 
de partij juist bijdragen aan de discussie 
over een betere verstandhouding tussen 
de beide groepen? 
 
Respect en openheid 
Befaamd om haar openheid, zou de Ne-
derlandse samenleving ruimte voor die 
discussie moeten bieden. Met dialoog 
valt veel bereiken, mits men andermans 
argumenten serieus neemt, en elkaar niet 
voor Nazi’s uit gaat maken, zoals vrij-
dagmiddag gebeurde. Met respect en 
openheid van alle kanten kunnen we de 
grootste problemen zeker voorkomen en 
inderdaad die multiculturele samenle-
ving scheppen waarin iedereen zijn draai 
kan vinden.   

WAWEL-KASTEEL, EEUWENOUDE BURGERHUISEN EN AUSCHWITZ 
Kleio-studiereis naar Krakau 



Colofon 
 
 
EINDELOOS is een onafhankelijke perio-
diek van voor de studierichting Geschie-
denis aan de Universiteit van Amsterdam 
en is gelieerd aan de studievereniging 
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 arti-
kelen op het gebied van geschiedenis, de 
actualiteit, politiek, cultuur en onze oplei-
ding, faculteit en universiteit. Ook opinie-

stukken, goede columns en reacties op 
artikelen zijn  

welkom. 
 

Adres: Spuistraat 134, kamer 557, 
1012 VB Amsterdam 

E-mailen kan ook:  
eindeloos_uva@hotmail.com 

Op bezoek bij... 
 

 
 
DOOR ERRIK BUURSINK - Gerard van der Ven is bijzonder hoogleraar 
Waterstaatsgeschiedenis. Een vak dat dit jaar door slechts drie 
enthousiastelingen wordt gevolgd. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat onder studenten van der Ven één van de minder bekende 
docent aan onze universiteit is. Dat zijn college geen overvolle za-
len trekt lijkt hem allerminst te deren. Zo lang hij zich maar met 
zijn vakgebied kan bezighouden. “Ik heb zeer veel geluk gehad in 
mijn leven”, aldus van der Ven. En inderdaad, een mens kon het 
slechter treffen. 

Na het afstuderen was het in Nijmegen 
gebruikelijk om te promoveren. Van der 
Ven werkte na zijn afstuderen op het 
Dominicuscollege in Nijmegen en pro-
moveerde op de geschiedenis van het 
Pannerdens Kanaal. “Ik was niet echt 
een briljant student en veel mensen wa-
ren eigenlijk verbaasd dat ik promoveer-
de”. Zijn proefschrift was echter abso-
luut niet het laatste werk dat er van zijn 
hand verscheen. Hij kwam aan de uni-
versiteit van Nijmegen te werken als 
parttime bibliothecaris en docent Histo-
rische Geografie. Daarnaast werkte van 
der Ven ook mee aan verschillende pu-
blicaties over Waterstaatsgeschiedenis.  
 Na 17 jaar had hij het wel gezien aan 
de Universiteit en maakte hij in 1991 
dankbaar gebruik van een 50+ regeling 
om voortijdig met werken te stoppen. 
Hij bleef wel publiceren, ondermeer in 
opdracht van Rijkswaterstaat. Van der 
Ven betreurt het allerminst dat hij nu 
meer vrije tijd heeft. “In de zon op het 
terras zitten is absoluut geen verloren 
morgen”. Na de overstromingen en bij-
na-overstromingen van de grote rivieren 
begin jaren ’90 werd hij door de UvA 
gevraagd als bijzonder hoogleraar Wa-
terstaatsgeschiedenis.  
 
Verbouwd monument 
Al die tijd is van der Ven met zijn 
vrouw in Nijmegen blijven wonen, al 
deelt hij in Amsterdam samen met een 
andere docent ook een appartement in 
een oud pakhuis aan de Zeeburgerkade. 
Ook in Nijmegen gaat binnenkort een 
verbouwd monument betrokken worden. 
Het herenhuis uit 1927 wordt verruild 
voor een appartement in een verbouwde 
kazerne. Van der Ven roemt de degelijk-
heid van die oude gebouwen. Lelijke 
moderne architectuur doet hij af met de 

woorden dat uiteindelijk alleen mooie 
gebouwen lang blijven staan. Een ge-
ruststellende gedachte. 

Van der Ven heeft een eigen kijk op 
universitair onderwijs. Volgens hem 
moet de emancipatiefunctie die  univer-
siteit heeft niet onderschat worden. Op 
het Dominicuscollege zaten vooral leer-
lingen uit de arbeidersklasse, zij kregen 
dankzij de paters een kans om verder te 
komen. Van der Ven ziet hetzelfde op 
de universiteit. Vooral in de provincie. 
“In Amsterdam hebben veel van de ou-
ders van de studenten ook al gestudeerd, 
in Nijmegen is dat heel anders. De uni-
versiteit daar draagt daar echt bij aan de 
ontwikkeling van de mensen.  

Het is overigens opvallend dat  stu-
denten in Amsterdam veel modieuzer 
gekleed gaan dan in Nijmegen”.  

 
Pest in schrijven 
Ook de laatste jaren blijft van der Ven 
academisch bezig. Binnenkort verschijnt 
de nieuwe, herziene druk van zijn boek 
Leefbaar laagland, en hij begeleid een 
groep amateur historici die een boek 
over de Krimpenerwaard schrijven. Hele 
enthousiaste mensen, aldus van der Ven, 
die de lichte minachting die veel histori-
ci voor amateurs voelen afdoet als on-
zinnig. Hij heeft absoluut nog geen pen-
sioen plannen, al heeft hij soms wel de 
pest in het boeken schrijven.  

Al met al is Gerard van der Ven een 
tevreden mens. En terecht! 

 

Gerard van der Ven 
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