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EINDELOOS   
TIJDSCHRIFT VAN DE STUDIERICHTING GESCHIEDENIS AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

Idealisme en carrière  
Zondag 13 april bevond de hoofdredac-
tie zich in een gigantische fabriekshal in 
Amsterdam-Noord. Het schouwspel 
aldaar laat zich als volgt omschrijven: 
vijfhonderd corpsballen, honderden 
liters gratis bier in buiken, in de lucht en 
op de vloer, gebral dat het een lieve lust 
is en natuurlijk een paar lekkere knok-
partijen. Tijdens het wegduiken voor 
rondvliegende bierbekers en rondzwie-
pende vuisten realiseerden wij ons dat 
de hal gevuld was met de toekomstige 
leidende elite van ons land. De aanstor-
mende captains of industry, lijsttrekkers 
van de VVD, ministers, van het CDA 
etcetera, etcetera.  
 Niet, wij, het intellectuele neusje van 
de universitaire zalm gaan straks de 
koers van de natie bepalen, maar het 
bezopen zooitje ongeregeld in jasje en 
dasje. Een angstaanjagende wetenschap.  
 De gedachte dat wij geestesweten-
schappers desondanks moreel superieur 
zijn bracht enige verlichting. Kijk bij-
voorbeeld eens naar deze nieuwe EINDE-
LOOS,  Vol staat ‘ie met betrokken, ge-
engageerde artikelen. De geschiedenis-
student geeft om de wereld, staat er 
midden in. Liever dan te brallen en 
kostbaar gerstenat te verspillen zit hij op 
zijn krappe zolderkamer stukken te 
schrijven waarin hij zijn engagement 
met de academische gemeenschap deelt. 
 Zijn ideeën over de oorlog in Irak, de 
politieke toestand in obscure Oost-
Europese republiekjes, de uitverkoop 
van ons Hoger Onderwijs en de groeien-
de tegenstellingen in de westerse we-
reld. Zaken die er toe doen.  
 En houdt de student zichzelf voor, 
terwijl hij zijn laatste tientje uitgeeft aan 
een nieuwe printcardridge, geld maakt 
niet gelukkig. Het gaat er om wat je 
bijdraagt aan een betere wereld. 
Toch?...  
 
Errik Buursink 

KENNIS TE KOOP 
 
DOOR EDWARD LIDDIARD – In de Eindeloos van 19 maart jongsleden 
kon u lezen hoe duizenden studenten naar Den Haag waren afge-
reisd om te demonstreren tegen de op hand zijnde bezuinigingen in 
het hoger onderwijs. Op dezelfde dag vond er nog een andere de-
monstratie plaats. Onder aanvoering van de Landelijke Studenten 
Vakbond (Lsvb) toog een kleine delegatie studenten de Haags bin-
nenstad in om tegengas te geven tegen de opname van het Hoger 
Onderwijs in de GATS. 

Bezuinigingen zijn niet populair, zijn het 
nooit geweest en zullen het ook nooit 
worden. Dat studenten op de barricades 
springen zodra de toegankelijkheid en 
kwaliteit van hun gekoesterde Hoger 
Onderwijs in het geding raken is hun 
goed recht. Toch zal de meerderheid van 
de studenten erkennen dat de extra lasten 
die een economische recessie met zich 
meebrengt gedragen dienen te worden 
door de hele samenleving. Zo ook dus 
door studenten. Zie het als een zure appel 
waar wij allen een hap uit moeten ne-
men. Het is even slikken, maar achter de 
wolken schijnt altijd de zon. Hoe lang 
het duurt voordat de zon weer gaat schij-
nen is een kwestie van koffiedik kijken. 
Hoe behaaglijk de zon zal schijnen hangt 
af van de oplossingen die onze 
(demissionaire) regering zal aandienen. 
Of toch niet?  
 De Lsvb neemt sinds enkele jaren 
argwanend een nieuwe wolk aan het fir-
mament waar die een steeds grauwere 
schaduw werpt over het Nederlands aca-
demisch landschap. Het KNMI tast nog 
in het duister over de herkomst van deze 
wolk. Zo niet de Lsvb; zij wijzen om-
hoog en roepen in afschuw met de rillin-
gen over hun rug: ‘WTO, brrrrrr.., 
GATS.’ 
 ‘Wat? GATS, WTO, vanwaar de op-
schudding?’, zult u misschien denken. 
Toen in 1944 in Bretton Woods verschil-
lende ministers van financiën hun kop-

pen bij elkaar staken en besloten tot de 
oprichting van het Internationaal Mone-
tair Fonds (IMF) en de Wereldhandelsor-
ganisatie (WTO) voorzagen zij één grote 
vrijhandelszone waarin onbelemmerd 
kapitaal kon worden vergaard. Handels-
barrières zouden voorgoed tot het verle-
den gaan horen. Het voorportaal is in-
middels in zicht, maar er zijn nog enkele 
obstakels die genomen moeten worden 
voordat we in het kapitalistisch Walhalla 
zijn aanbeland. Naast het wegnemen van 
de belemmeringen voor de handel in 
goederen werken wereldleiders eensge-
zind samen om ook de dienstensectoren 
te liberaliseren. Daartoe ondertekenden 
zij de General Agreement on Trade in 
Services (GATS). De GATS heeft be-
trekking op alle diensten in alle sectoren, 
enkele uitzonderingen daargelaten. De 
uitzonderingen hebben betrekking op 
diensten die geen commerciële basis heb-
ben en niet concurreren met soortgelijke 
dienstaanbieders. Het is op deze punten 
dat de Lsvb sterke kritiek uit. Immers, de 
Lsvb meent dat de definitie van de term 
‘diensten’ binnen het GATS moet wor-
den aangescherpt. Is onderwijs een com-
merciële dienst of een publiek goed? De 
Lsvb vindt, samen met vele anderen, dat 
onderwijs nooit op commerciële basis 
geëxploiteerd mag worden.  
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Als het aan de Lsvb ligt zal om deze 
reden alleen het onderwijs nooit in het 
GATS mogen worden opgenomen  Ver-
der is de Lsvb van mening dat de steeds 
verdere vervaging tussen publiek en pri-
vaat onderwijs in Nederland lijdt tot een 
situatie waarin het onderwijs in het alge-
meen niet meer in aanmerking komt 
voor de uitzonderingsregel en daardoor 
wel voldoet aan de GATS- criteria. De 
praktijk leert ons dat publieke en private 
onderwijsinstellingen in toenemende 
mate met elkaar concurreren. De Lsvb is 
bang dat de situatie in het Hoger Onder-
wijs zal leiden tot taferelen die ons be-
kend zijn uit het Europese topvoetbal. 
Topvoetballers voetballen doorgaans bij 

clubs die bereid zijn met exorbitante 
transfersommen en salarissen over de 
brug te komen. Het zou een gruwel zijn 
als straks de beste docenten alleen nog 
maar zullen doceren aan universiteiten 
die het aantrekkelijkste loonstrookje in 
het vooruitzicht stellen. Voortbordurend 
op de ‘voetbalparallel’ kan ook het vol-
gende worden geconcludeerd. In onze 
vaderlandse eredivisie maken steeds 
meer noodlijdende clubs aanspraak op de 
welgevendheid van gemeentes teneinde 
het faillissement van de geliefde plaatse-
lijke voetbalvereniging te voorkomen. 
Met geld uit de gemeentekas wordt de 
balans van de voetbalclub weer enigszins 
geëgaliseerd. Onder de regelingen van 
de GATS is een soortgelijke regeling 
voor noodlijdende onderwijsinstellingen 

echter ondenkbaar. Opgenomen in de 
GATS is het non-discriminatie principe, 
oftewel het meestbegunstigde principe. 
Dit principe houdt in dat elke onderwijs-
instelling gelijk behandeld moet worden. 
Op het moment dat een overheid besluit 
een noodlijdende onderwijsinstelling 
financieel tegemoet te komen zijn andere 
onderwijsinstellingen gerechtigd om 
middels een geschillen beslechtingproce-
dure de van overheidswege toegekende 
financiële steun teniet te laten verklaren. 
Naast bovengenoemde bezwaren voert 
de Lsvb nog meer argumenten aan tegen 
opname van Hoger Onderwijs in de 
GATS. Daarover wellicht meer in een 
volgende Eindeloos.  
 

Op 9 januari 1999 organiseerde het tijd-
schrift Ons Amsterdam voor het eerst 
een Groot Amsterdam Examen. Aanlei-
ding was het 50-jarig bestaan van het 
blad. In de Oude Lutherse Kerk op het 
Spui (tevens aula van de Universiteit van 
Amsterdam) werden bijna 400 bekende 
en onbekende Amsterdammers aan de 
tand gevoeld over hun kennis van de 
stad.  
 Het werd een groot succes en op veler 
verzoek verzorgt Ons Amsterdam nu dan 
ook (i.s.m. Het Parool en de Universiteit 
van Amsterdam) gaarne een reprise. Die 
vindt plaats op zaterdag 24 mei, opnieuw 
in de Oude Lutherse Kerk op het Spui. 
De vragen gaan, net als toen, over alle 
aspecten van Amsterdam in heden en 
verleden: buurtleven, politiek, architec-
tuur, verkeer, religie, horeca, economie, 
sport, muziek, natuur, noem maar op. 
 Voorafgaand aan het eigenlijke exa-
men, gepresenteerd door Hanneke 
Groenteman,  kunnen de kandidaten (als 
ze dat willen) nog wat kleine hiaten in 
hun stadskennis opvullen tijdens luchtige 
maar leerzame ‘bijspijkercolleges’ van 
20 minuten, door o.a. schrijver/

stadshistoricus Geert Mak, stadsarcheo-
loog Jerzy Gawronski, geschiedenis-
hoogleraar Henk van Nierop en Multatu-
li-biograaf Dik van der Meulen. De drie 
beste deelnemers aan het schriftelijk 
examen komen aan het eind van de mid-
dag (gadegeslagen door de camera’s van 
AT5) tegen elkaar uit in een zinderend 
spannende mondelinge finale. De ultie-
me winnaar mag zich tooien met de titel 
Professor Amsterdam en krijgt enkele 
weken later een ‘kijkje achter de scher-
men van de stad’. Wie meer dan de helft 
van de vragen goed heeft, krijgt een Am-
sterdam-Diploma. 
 Het overgrote deel van de kandidaten 
moet eerst drie voorrondevragen beant-
woorden om kans te maken op deelna-
me. Half maart begon de selectie van de 
kandidaten, door middel van een paar 
(dan nog) tamelijk eenvoudige 
‘basiskennisvragen’, afgedrukt in Ons 
Amsterdam van maart. 
 Maar om de boel te verlevendigen, 
hebben we besloten de leden van de Am-
sterdamse verenigingen van geschiede-
nisstudenten, dus Kleio en Merlijn, zón-
der voorselectie toe te laten. Tenminste, 

als ze zich uiterlijk 18 april aanmelden 
door een briefkaartje te sturen naar Ons 
Amsterdam, Prinsengracht 747, 1017 JX 
Amsterdam of een e-mail naar onsam-
sterdam@uitgeverijboom.nl. Graag 
naam, adres en e-mailadres vermelden, 
plus de kreet: ‘Amsterdam Examen – 
Kleio’ dan wel ‘Amsterdam Examen- 
Merlijn’. Na afloop van het examen be-
rekenen (en publiceren) we apart de af-
zonderlijke scores van de Kleio- en Mer-
lijn-teams! 
 Voor meer informatie: redactie Ons 
Amsterdam (Peter-Paul de Baar), 020-
521 81 42 of 521 81 43; 
www.onsamster-dam.nl. 

TEST JE AMSTERDAM-KENNIS 
Doe mee aan het Groot Amsterdam Examen van Ons Amsterdam! 

 
Je loopt al weer een tijdje rond in Amsterdam en je studeert er geschiedenis. Maar weet je, als histori-
cus in de dop, ook iets van de geschiedenis van die stad? Enfin, het is (nog) niet zo dat je beplakt met 
pek en veren de stad wordt uitgejaagd als je niet weet wie Def P of Wibaut is dan wel was. Of als je 
denkt dat het Rembrandtplein aan de rand van het Rembrandtpark ligt. Maar enige kennis over het 
Amsterdam van toen en nu maakt je verblijf in de stad wel een stuk makkelijker en aangenamer. 



Soms denk ik er nog wel eens aan. De 
warme lentemiddag toen heel in de ver-
te knallen te horen waren. Toen ik de 
hond van mijn baas naar binnen trok 
omdat hij zo zenuwachtig aan het blaf-
fen was. En ik door de luchtgolf die de 
ruiten deed trillen in de sponningen niet 
toe kwam aan het afmaken van een En-
gelse linnenkast. Die middag dat ik naar 
mijn moeder belde om te vragen wat er 
toch gebeurd was. Toen mijn moeder 
huilend op nam omdat ze geloofde dat 
ze stukken mens door de lucht had zien 
vliegen terwijl ze lakens stond uit te 
kloppen. En dat papa al naar het stad-
huis was. Het geluid dat ik die middag 
hoorde klonk als een laag overvliegend 
vrachtvliegtuig. Zo nu en dan schrik ik 
’s nachts nog wel wakker en gluur tus-
sen de gordijnen naar buiten of ik de 
vlammen zie oplaaien. Niks. 
 In de binnenstad waren alle ruiten 
kapot. Het was uitgestorven. Bij het van 
Heekpark zag ik de stadsbussen en heli-
kopters gewonden uitladen, honderden. 
Bij mijn ouders dronk ik een biertje. 
Vanuit het raam stond de stad over een 
kilometer breed in brand, het vuur 
kwam tot boven de flatgebouwen, de 
lucht was zwart. Helikopters en het aan-
houdende gejank van Duitse ambulan-
ces en brandweer, zo nu en dan een 
knal. Ik was bang voor de volgende 
explosie en voor het chloorgas in de 
brouwerij. ’s Nachts kwam papa thuis, 
ik had hem nog nooit zo meegemaakt. 
In zijn pyjama lag hij met open ogen te 
trillen in bed. Ik heb S. naar haar moe-
der gebracht. De stad rook naar ver-
brand rubber en er hing rook in de stra-
ten. In de nacht werden de branden weer 
heviger, ik heb er nog foto’s van ge-
maakt, maar die zijn mislukt. In de trein 
naar huis heb ik met S. en een vriend 
heel hard gelachen. Het was het enige 
dat we konden. Maar toen ik thuis 
kwam in Arnhem zat mijn tante te hui-
len voor de tv. De volgende dag sprak 
ik met studiegenoten af op het strand in 
Bloemendaal. Men was niet geïnteres-
seerd, had het over de belevenissen van 
het afgelopen weekend. Misschien denk 
ik daar nog wel vaker aan, aan de onge-
lofelijke eenzaamheid op het strand. 

DE WERELD VAN ERRIK ANTI-BUSHISME IN EUROPA 
 
DOOR ANNEMARIE BOS – De afkeer van de Amerikaanse president Ge-
orge Walker Bush heeft zich genesteld in brede lagen van de West-
Europese bevolking. Die weerzin gaat over meer dan alleen de oor-
log tegen Irak. We hebben hier niet te maken met anti-
Amerikanisme, maar meer met anti-Bushisme. 

Anti-Amerikanisme laat zich definiëren 
als een voortdurend kenbaar gemaakte 
walging van alles waar de Verenigde 
Staten voor staan. In het Midden-Oosten 
kom je dat in combinatie met het funda-
mentalisme veel tegen. Osama bin Laden 
behoort tot deze categorie. Het bestaan 
van één supermacht roept op zichzelf al 
tegenkrachten op. Toch is het begrip an-
ti-Amerikanisme onbruikbaar voor West-
Europeanen, die immers drie jaar geleden 
Bill Clinton nog bejubelden. Anti-
Bushisme vormt een betere verklaring 
voor het gedrag van grote delen van 
West-Europa ten opzichte van de Vere-
nigde Staten dan het extreme anti-
Amerikanisme. 
 De opkomst van het anti-Bushisme 
heeft overigens niet lang op zich laten 
wachten. Bij de verkiezingen van no-
vember 2000 kreeg democraat Al Gore 
landelijk meer stemmen en was er een 
impasse bij de tellingen in Florida. Uit-
eindelijk riep het Hooggerechtshof Bush 
tot winnaar uit. Veel West-Europeanen 
zetten vraagtekens bij deze overwinning 
en het zogenaamde gebrek aan legitima-
tie wordt hem nog vaak ingepeperd. 
  
Dom en afstotend 
Het grootste probleem waarmee Bush 
kampt, is dat hij niet tot de verbeelding 
spreekt. Dit is een eigenschap die je als 
president van de Verenigde Staten moei-
lijk kunt missen. Ook is Bush geen bril-
jant spreker. Hij gebruikt graag eenvou-
dige bewoordingen, zoals: “Wie niet 
voor ons is, is tegen ons” of “We zullen 
Bin Laden te pakken krijgen, dood of 
levend”. Hij denkt sterk in zwart-wit 
tegenstellingen. Ook verspreekt hij zich 
nogal eens, of spreekt hij zichzelf tegen. 
Er bestaat zelfs een boek vol ‘Bushisms’. 
Daarbij valt de lichaamstaal van George 
“Dubbya” in Europa beslist niet in de 
smaak. Zijn gezicht trekt vaak een grijns, 
die hier als dom en afstotend wordt erva-
ren. Bush mag dan voor veel Europeanen 
geen aantrekkelijke president zijn, hij is 
wel de president waarmee we het de ko-
mende jaren moeten doen.  

 Dan is er de reeks internationale ver-
dragen waar Bush is uitgestapt of die hij 
niet heeft willen ondertekenen. Hierdoor 
is veel van de internationale solidariteit 
die er na 11 september 2001 was, weer 
verloren gegaan. De president maakte 
gehakt van het Protocol van Kyoto over 
het terugbrengen van de uitstoot van 
broeikasgassen. Daarnaast zegde Bush 
het ABM-verdrag uit 1972 op. Deze af-
spraak over antiballistische raketten zat 
hem in de weg bij de plannen die hij had 
voor een ruimteschild.  
 
Rampkoers 
Verder maakte de president duidelijk dat 
er wat hem betreft nooit een Amerikaan 
voor het Internationale Strafhof in Den 
Haag terecht zou staan. Het Congres nam 
zelfs de “The Hague Invasion Act” aan, 
die het mogelijk maakte Nederland de 
oorlog te verklaren om zo een Ameri-
kaanse verdachte op tijd te redden uit de 
handen van het Strafhof. Politiek heeft te 
maken met beeldvorming, iets wat de 
Amerikanen de laatste tijd verwaarlozen. 
Er is voor een ramkoers gekozen, in 
plaats van voor begrip kweken in de rest 
van de wereld. 
 Toch zijn er ook argumenten te beden-
ken voor een wat genuanceerdere waar-
dering van Bush. De oud-gouverneur van 
Texas had bij zijn aantreden op 20 janua-
ri 2001 geen enkele ervaring met veilig-
heidspolitiek. De vrees dat hij volgens 
Texaans gebruik naar de wapenen zou 
grijpen, was wijdverbreid. Maar toen op 
11 september 2001 de aanslagen op de 
Twin Towers en het Pentagon, de Vere-
nigde Staten in het hart troffen, reageerde 
de president met zelfbeheersing. Tegen 
het Congres zei hij dat de oorlog tegen 
het terrorisme misschien wel vijf jaar zou 
duren. Hij vroeg om veel geduld en nam 
ruim de tijd alvorens hij Afghanistan 
aanviel. 
 Bush wordt in Europa vaak be-
schouwd als een unilateralist, en niet ten 
onrechte.  
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Maar in de kwestie Irak lijken de rollen 
juist omgekeerd. Dat er voor het eerst 
weer serieuze inspecties gehouden werden 
in Irak, kwam alleen door de militaire 
dreiging die er van Amerika uitging. De 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn 
bereid in de naam van de wereldgemeen-
schap te vechten, terwijl andere landen bij 
wijze van spreken nog jaren door wilden 
gaan met inspecteren in de hoop op voort-
zetting van de “containment” van Irak. 
Daarvan kwam de laatste jaren steeds 
minder terecht. Het oude inspectieteam 
werd in 1998 zelfs teruggetrokken. Daar-
bij konden ze moeilijk verwachten dat 
Bush en zijn opvolgers de grote in de Ara-
bische woestijn gelegerde militaire macht 
die nodig is om de inspecties te onder-
steunen in stand zouden houden. Op kos-
ten van de Amerikaanse belastingbetaler, 
niet van de Duitse of Franse. 
 Al met al roept de persoon Bush toch 
veel negatieve reacties op. Misschien kan 
hij nu het goed gaat in Irak een charme-
offensief inzetten om mensen van mening 
te laten veranderen.  

Our man in HongKong 
DOOR MELCHIOR BUSSINK - Dingen doen. 
Daar ben ik bijzonder goed in. Het liefst 
doe ik zo veel mogelijk Dingen in zo 
min mogelijk tijd. Mijn vader noemt mij 
praktisch. Mijn moeder noemt mij chao-
tisch. In wezen hebben ze beide gelijk, 
maar ik ben te trots om het toe te geven. 
Het doen van Dingen uit zich in het ma-
ken van lijstjes. Zalig! Je kan me ieder 
uur van de dag wakker maken met de 
vraag of ik een lijstje wil maken. Het 
meest hou ik van mijn ‘things to do’-
lijstjes. Systematisch doch volslagen 
zinloos. Groot nadeel van mijn chaotisch 
pragmatisme is echter wel dat ik mijn 
zorgvuldig  samengestelde lijstjes vaak 
binnen het uur alweer kwijt ben. Maar 
met hetzelfde gemak en plezier schud ik 
zo weer een nieuwe uit mijn mouw. No 
problemo.  
 De lijstjes die ik hier maak zijn niet 
veel anders dan mijn Amsterdamse. 
Koploper is nog steeds ‘bkn bibl trug 
NU!’. Het lijkt wel alsof ik geabonneerd 
ben op die onnodige boetebiebbriefjes. 
Eeuwige tweede op de lijst is 'kmr 
opruimn’ en stevige middenmoters zijn 
‘bdschppn’ en ‘meelen’. De verrassende 
stijger van vorige week was echter 

‘DOCTOR!’. Met stip.  
 Sinds ik een maand geleden door een 
Thaise masseuse lichamelijk ben gemo-
lesteerd, weigert mijn rechterknie soms 
dienst. Niet onoverkomelijk dacht ik, 
aangezien de Chinezen praktisch voor 
elke drempel hoger dan drie rijstkorrels 
een roltrap bouwen. Fout! Het probleem 
ligt hem juist in het náár de roltrap ko-
men. Hongkong, gebouwd op honderden 
bergen, is hét pretpark voor heuvelfeti-
sjisten: de Nijmeegse Vierdaagse zou 
hier gerust anderhalve maand duren. 
Ook per riksja! 
 Het werd dus hoog tijd Zuster Clivia 
een bezoekje te brengen. Wat een feest. 
In de veronderstelling dat de wachtlijsten 
van een land met éénkommatwee miljard 
inwoners toch iets langer zouden zijn 
dan in Nederland had ik voor de zeker-
heid voor een weekje proviand meegeno-
men. Het bleek niet nodig. Ik zat nog 
geen twee minuten in de wachtkamer 
annex karaokebar of ik mocht meteen de 
behandelingskamer binnen. Wat een 
service. En de dokter? Een schat van een 
vrouw. Echt, een lieverd. Klein, uiterst 
vriendelijk en zo heerlijk incompetent op 

het eerste oog, ze oogde zenuwachtig als 
een joods schaap in een moskee.  
 Na de eerste ongemakken ging ze 
eindelijk over tot het bekijken van mijn 
kwaal. Ik, stamgast van mijn dokters-
praktijk in Amsterdam, had mijn broek 
al op mijn enkels, maar daar maakte ik 
een grove interculturele blunder. In 
plaats van de zere plek te betasten paste 
ze haar eigen Ying-Zen-Yang-methode 
toe. Ze voelde mijn knie niet met de 
hand, maar met haar geest. Enigszins 
sceptisch over deze Jomandistische tech-
niek, liet ik het maar gebeuren. Tenslot-
te, slechter kon het toch niet worden... 
Tot ik over haar schouder de boekenkast 
zag staan. Een bijna lege kast, met merk-
waardige schroefjes. (Schroefjes die hoe 
langer je er naar keek begonnen terug te 
staren. Absurd natuurlijk.) In de kast 
stond slechts één enkel boek. “Medicine 
voor Dummies”. Aargh! 
 Nu, ruim een week later, moet ik toe-
geven dat het stukken beter gaat met 
mijn knie. Of het haar helende geest was 
of het familiepak morfine weet ik niet, 
maar ik maak mijn lijstjes weer net zo 
pijnvrij als vroeger. 

Zijn mensen slechts ter wereld ten dien-
ste van zichzelf? Zijn mensen er slechts 
om zichzelf en hun eigen gevoel te be-
vredigen? Ik kijk naar de wereld via 
een glazen venster met een afstandsbe-
diening en ik vrees het ergste. En ik, 
overtuigd atheïst, vind het jammer dat 
we in zo’n religieloze wereld leven. Ik 
neem het mijn ouders, de overheid en 
de 18e-eeuwse verlichting kwalijk dat 
ze mijn recht op zin in, zin van of waar-
de voor het leven hebben ontnomen. Ik 
kijk naar een oorlog en bemerk bij mij-
zelf enige mate van vermaak. Ja, ook ik 
wil dat de camera zo dicht  mogelijk 
achter de linies aanhost. Ik wil live zien 
hoe stalen buizen zich uit het beeld van 
Saddam Hoessein wringen als de stalen 
dictator breekt en knakt onder het ge-
wicht van pro-Amerikaanse onderda-
nen. De doden lijken vergeten. De pro-
testen lijken vergeten. De oorlog is 
relatief gemakkelijk verlopen en met de 
overwinning van Bagdad lijkt het einde 

in zicht. Maar is het einde in zicht? Als 
een live verslagen oorlog mij zo weinig 
doet, wat zijn dan nog de morele be-
zwaren voor meer oorlog? Er zijn 
slechts enkele duizenden slachtoffers 
gevallen. Niks in vergelijking met de 
gemiddelde Hollywood-oorlog. De film 
´Saving Private Ryan´ heeft me meer 
aangegrepen dan deze niet geacteerde 
oorlog in Irak. De beelden waren op 
bioscoopformaat gruwelijker en het 
dodental lag hoger. Wie weet spreekt 
de film over Iraqi Freedom, met in de 
hoofdrol de onovertroffen meneer 
Hanks als CNN-verslaggever in de 
voorste linie, Mel Gibson als George 
Bush,  Denzel Washington als Collin 
Powell, Will Smith als Sadam en ten 
slotte Rowan Atkison als de komische 
noot in zijn vertolking van de Irakese 
minister van Informatie, me meer 
aan………. 

  
Guillot 

VERZUCHTING VAN EEN PACIFIST 



DE VERBORGEN SCHATTEN VAN ARTIS 
Een bezoek aan het reptielenhuis 

 
DOOR LUC MEEWIS - Reptielen zijn helemaal in. Sinds Jurassic Park zo’n acht jaar geleden, is de handel 
in reptielen en amfibieën enorm toegenomen. In elke willekeurigeNederlandse provinciestad is min-
stens één dierenspeciaalzaak die reptielen en eventuele andere exotische dieren verkoopt. Maar niet 
alleen in Nederland, ook in de Verenigde Staten is het cool om bijvoorbeeld een grote groene leguaan 
als huisdier te houden.  
Glossy tijdschriften zoals Reptiles heb-
ben zelfs iedere maand een ‘centerfold’. 
Als je het tijdschrift precies in het mid-
den openslaat kun je genieten van een 
schitterende albino-tijgerpython die uit-
dagend maar met starre reptielenogen in 
de lens kijkt. In Nederland wordt Het 
Palmblad uitgegeven. Iets meer ingeto-
gen, geen centerfold, maar wel veel 
kleurenfoto’s van reptielen en amfibieën. 
En natuurlijk niet te vergeten: paginagro-
te advertenties van dierenwinkels. Want 
uiteindelijk heeft het niet zoveel te ma-
ken met een grote liefde voor koudbloe-
dige dieren, alswel met de banale handel 
waarmee veel mensen met reptielen-
bloed aan hun handen heel veel geld 
verdienen.  
  
Andere wereld 
Gelukkig is er het Reptielenhuis in Artis, 
dat wordt bewoond door een aantal zeer 
interessante reptielen en amfibieën, 
waarvan sommige, in de steek gelaten 
koudbloedigen gastvrij zijn opgevangen 
door Artis. Bij binnenkomst begeven we 
ons direct in een andere wereld. Het is er 
tropisch warm en door de hoge lucht-
vochtigheid lijkt het te regenen zonder 
dat je er nat van wordt. De Europese 
Moerasschildpad, een van de eerste 
schildpadden die in de kleine zaal van 
het Reptielenhuis te bewonderen zijn, 
hoort eigenlijk niet thuis in deze exoti-
sche ruimte. Sommige herpetologen 
(reptielendeskundigen) beweren dat ze 
nog steeds voorkomen in Zuid-Limburg. 
Frappant genoeg, zijn de bekende Rood-
wangschildpadden, geïmporteerd uit 
Noord-Amerika, in veel grotere getale te 
vinden in Nederlandse sloten, vijvers en 
meertjes. Als Roodwangschildpadden 
groter worden zijn ze in staat om hard te 
bijten en vervuilen ze het aquariumwater 
op een manier waar geen filtersysteem 
tegenop kan. Genoeg reden dus om ze 
los te laten in de vijver van de buren, 
want door de wc te spoelen kan alleen 
als ze nog klein zijn. Ook de Chinese 
korenslang is erg geliefd bij handelaren 

en amateur-herpetologen. Er valt makke-
lijk mee te kweken en ze is niet moeilijk 
te onderhouden. Maar wat gebeurt er als 
er één ontsnapt en ergens op een warme 
plek in een van de flats in een buitenwijk 
van Amsterdam gevonden wordt? In dit 
specifieke geval is de korenslang uit het 
verre Oosten, die in de kleine zaal te 
bewonderen is, bij Artis terechtgekomen 
in een mooi en groot terrarium. Schuin 
tegenover de Europese Moerasschildpad-
den. De meeste slangen die ontsnappen 
en zich ergens verstoppen in een tuin of 
schuur zullen van de kou doodgaan.  
 Als we het binnenkomstvertrek achter 
ons laten komen we in de grote zaal van 
het Reptielenhuis. Hier kan de ware rep-
tielenfetisjist zijn hart ophalen. Kroko-
dillen, waaronder de zeldzame smalsnui-
tige gavialen, verschillende soorten gif-
slangen, waaronder de brilcobra gespon-
sord door een opticien, hagedissen uit 
alle windstreken, landschildpadden groot 
genoeg om op te zitten en een traag ritje 
op te maken, en niet te vergeten meters-
lange wurgslangen.  
 
Zelfklonende slang 
Een wurgslangensoort, de zogenaamde 
tijgerpython, is de laatste tijd in opspraak 
geraakt. Het gaat hier om een vier meter 
lange vrouw-
tjespython, die 
al enkele jaren 
zichzelf kloont. 
Elk jaar legt ze 
tientallen eieren 
waar alleen 
v rouwt j espy-
thons uit krui-
pen. Grappig 
genoeg zijn 
deze jonge py-
thons een per-
fecte kloon van de moederpython zelf. 
Ze bevrucht zichzelf met sperma dat ze 
al jarenlang in haar lange gespierde lijf 
heeft opgeslagen. Afgelopen vier weken 
is ze weer aan het broeden, maar helaas 
niet op eieren met levende embryo’s. Ze 

heeft al wel wee-opwekkende medicij-
nen gekregen, maar die helpen niet. Ge-
lukkig is ze helemaal gezond en begint 
ze kwaad te sissen als je te dicht in de 
buurt komt. Dit veel voorkomende ge-
heel natuurlijke kwaadaardige gedrag 
van tijgerpythons is voor veel beginnen-
de slangenhouders na een aantal jaren 
een desillusie. Dierenhandelaren verko-
pen namelijk duizenden jonge pythons 
per jaar. Niet groter dan een halve meter 
zien ze er hanteerbaar en schattig uit. 
Totdat ze in nog geen twee jaar tijd al 
meer dan twee meter lang zijn en sterk 
als een volwassen herdershond. Veel 
pythons eindigen dan ook in reptielenop-
vangcentra. Zelfs stichting Aap, die 
voorheen alleen apen en andere exoti-
sche zoogdieren van particulieren over-
nam, neemt tegenwoordig veel afge-
schreven reptielen onder zijn hoede. 
 Met mooi weer wordt het buitenver-
blijf van het Reptielenhuis bevolkt door 
enorme landschildpadden. Met een 
beetje geluk kun je al op honderd meter 
afstand hard gekreun horen. Als je een-
maal bent aangekomen bij het buitenver-
blijf dan kun je zien hoe een mannetjes-
landschildpad boven op een vrouwtje is 
geklommen en op een machoachtige 
manier zijn genot aan iedereen duidelijk 

maakt. De lente 
is begonnen en 
niet  a l leen 
warmbloedige 
dieren zoals 
orang-oetans, 
luiaards, pan-
ters etc. hebben 
de smaak te 
pakken. Als de 
d ierenwere ld 
van Artis tot 
leven komt, 

verwarmen ook de koudbloedige reptie-
len en amfibieën zich aan de zon en laten 
ze zien dat ze niet onder doen voor alle 
dieren waar wij ons zo graag mee identi-
ficeren. 



RESPONSIBILITY TO PROTECT 
 
DOOR EMIL TUYTEL - Het regime van Saddam Hoessein is gevallen, de 
oorlog in Irak lijkt zo goed als gestreden en het westen verkeert in 
een diplomatieke crisis. De VN onder leiding van Kofi Annan, is 
druk bezig een vinger in de pap te krijgen bij de wederopbouw 
van Irak om zo de diplomatieke schade, die ontstond nadat Ame-
rika zonder VN mandaat in Irak ten strijde trok, enigszins te be-
perken. Bush lijkt zich intussen alweer te concentreren op nieuwe 
doelen in de As van het Kwaad, een nieuwe Einzelgang zal de 
breuk in de veiligheidsraad definitief maken. Maar er is kans op 
een oplossing, een 3e weg, waarbij beide partijen hun zin krijgen. 

Grootste oorzaak van de diplomatieke 
problemen die er op dit moment bestaan 
tussen voorstanders van de oorlog in 
Irak aan de ene kant en de tegenstanders 
aan de andere is een geschil over de 
legitimiteit voor de aanval op Irak. 
Amerika vond het gerechtvaardigd om 
een oorlog tegen Saddam Hoessein te 
beginnen vanuit de overweging dat er 
mogelijk massavernietigingswapens in 
Irak aanwezig waren die in handen van 
vijanden van haar konden vallen. Duits-
land en Frankrijk echter, waren het er-
over eens dat men zich aan het handvest 
van de verenigde Naties moest houden. 
Met betrekking tot buitenlandse inter-
ventie zegt dit handvest dat zoiets alleen 
mag wanneer een land zelf aangevallen 
wordt of wanneer een ander lid van de 
VN aangevallen wordt.  
  
Grotere tegenstelling 
Het feit dat onder andere Engeland, 
Spanje en de meeste Midden-Europese 
landen partij voor Amerika kozen maak-
te het diplomatieke drama compleet. De 
buitenlandse politiek van Amerika sinds 
de aanval op Afghanistan in ogen-
schouw nemende lijkt het er op dat deze 
diplomatieke crisis voorlopig nog niet 
ten einde zal zijn. Uit toespraken van 
president Bush werd duidelijk dat Ame-
rika niet van plan is haar strijd tegen 
vijandige regimes na de verovering van 
Irak te stoppen. Iran en Noord-Korea 
zijn ook genoemd als landen behorende 
tot de as van het kwaad wat betekent dat 
ze door de VS als bedreiging voor de 
veiligheid in de wereld worden be-
schouwd. Een eventuele aanval op deze 
landen zal ongetwijfeld leiden tot een 
nog grotere tegenstelling in de Veilig-
heidsraad aangezien Amerika heeft laten 
zien ook zonder toestemming van dit 
internationaal orgaan ten strijde te trek-

ken. 
 Toch is het niet ondenkbaar het op 
termijn tot een grote veranderingen zal 
komen met betrekking tot de legitimatie 
voor oorlogsvoering die de frictie in de 
veiligheidsraad kan beëindigen. Hoewel 
het niet aannemelijk is dat er in de vei-
ligheidsraad ooit algemene instemming 
bereikt zal worden voor de methodes 
van Bush,  lijken er vanuit een andere 
hoek wel degelijk veranderingen op 
komst. 
 De VN hebben gedurende de jaren 90 
veel tegenslag gehad als het gaat om 
humanitair ingrijpen. De verschrikkin-
gen van Rwanda, Somalië en Srebrenica 
zijn algemeen bekende voorbeelden 
waarbij in honderdduizenden mensen 
om het leven kwamen. Het was vooral 
het zwakke optreden van de VN vredes-
macht dat ten grondslag lag aan het mis-
lukken van de vredesmissies. De ondui-
delijke regelgeving die momenteel be-
staat over het ingrijpen wanneer een 
volk door een dictator geterroriseerd 
wordt is daar debet aan. Slecht uitge-
voerde vredesmissies en in sommige 
gevallen verergering van het conflict 
waren het resultaat. 
  
Universele waarden 
Wat niet algemeen bekend is, is dat Kofi 
Annan, secretaris generaal van de VN, 
en George Bush ondanks dat ze schijn-
baar lijnrecht tegenover elkaar staan niet 
zo gek veel verschillen in hun opvattin-
gen. Beiden zien de democratische 
waarden zoals deze in de westerse we-
reld overheersen als universeel. En bei-
den vinden dat deze universele waarden 
met hulp van buitenaf geïntroduceerd 
dienen te worden in landen waar een 
dictatuur ten val is gebracht. 
 Nog voordat Amerika Afghanistan 
aanviel werd er binnen de VN al druk 

Met grote regelmaat kijken naar de BBC 
heeft diverse voordelen. Ten eerste zie je 
dan ook weer eens goede televisie, ten 
tweede garandeert het een reclamebloklo-
ze avond en ten derde houdt het je op de 
hoogte van de gebeurtenissen aan de 
overkant van de Noordzee. Dat laatste is 
absoluut de moeite waard, want met de 
tabloid-stasi in Engeland valt er voor 
bekende Britten niet eens meer onopval-
lend naar de WC te gaan. Nu is inbreuk 
op de privacy iets wat ik vrijwel niemand 
gun, maar voor een enkeling wil ik wel 
een uitzondering maken. Neem bijvoor-
beeld de alom gewaardeerde interviewer 
en programmamaker David Frost. Be-
kend geworden bij de BBC met het satiri-
sche programma ‘That Was The Week 
That Was’ en tegenwoordig op de buis bij 
ITV met een documentaire over de religi-
euze sekte Alpha. Op het eerste gezicht 
lijkt een religieuze sekte genoeg stof voor 
een prachtige genuanceerde, of juist on-
genuanceerde, documentaire, maar vol-
gens een Britse krant is het niets anders 
dan één lange reclamespot voor Alpha. 
Frost blijkt gegrepen te zijn door de 
boodschap die deze sekte uitdraagt. Dit 
zegt hij ook meerdere malen in zijn wer-
vende documentaire. Zijn doel is om te 
laten zien dat Alpha werkt; dat de mensen 
thuis zijn Alpha-ervaring kunnen delen.  
 Ook het hedendaagse Engeland is be-
vangen door de toenemende secularisatie 
van de samenleving. Opvallend is het dan 
ook dat steeds meer gegoede Britten de 
traditionele weg naar verlossing zoeken, 
namelijk in het geloof. Alpha is één van 
de sektes die aast op deze rijke Britten. 
Gevestigd in de rijkste buurt van Londen, 
is het hen ongetwijfeld voornamelijk te 
doen om de genereuze donaties van de 
welgestelde kerkgangers. Kerkgangers 
die erg gesteld zijn op traditionele nor-
men en waarden, waarin uiteraard geen 
plaats is voor homoseksualiteit, echt-
scheiding, abortus en seks buiten het hu-
welijk. Erg vernieuwend zijn deze ideeën 
eerlijk gezegd niet. Volgens mij trekt een 
kerk waarbij voornoemde gevallen juist 
wél zijn toegestaan meer gelovigen. Ik 
verbaas me dan ook ten zeerste over de 
klaarblijkelijke aantrekkingskracht die 
Alpha op de rijke Britten heeft. Predikt 
Alpha dat ook God liever niet met de 
metro gaat? Wil Hij ook liever niet aan 
de euro? Heeft Hij ook een eeuwig par-
keerprobleem met zijn Rolls-Royce?  

GERBEN SPREEKT! 



gewerkt aan een oplossing voor het pro-
bleem van de vredesoperaties. Een groep 
deskundigen gesubsidieerd door de Ca-
nadese overheid boog zich over de kwes-
tie en heeft gepoogd tot een duidelijk 
beleid te komen. Het gehoopte resultaat 
was tot betere mogelijkheden om in te 
grijpen te komen. Hierbij is voorgesteld 
om de huidige wetgeving uit te breiden 
met een zogenaamd responsibility to 
protect clausule. Responsebility to pro-
tect gaat er van uit dat iedere burger 
recht heeft op bescherming, dat elke 
soevereine staat de verantwoordelijkheid 
heeft die voor haar eigen burgers te ver-
zorgen en dat wanneer een staat daar in 
faalt valt die verantwoordelijkheid toe 
valt aan de internationale gemeenschap, 
met name de VN. 
  
Harde geschreeuw 
Dit plan dat begin 2001 in het tijdschrift 
Foreign affairs gepubliceerd werd, heeft 
zeker het potentieel om een oplossing te 
bieden voor de gebrekkige wetgeving 
aangezien iedereen het er over eens is 
dat burgers het recht hebben op bescher-
ming tegen dictators zoals Saddam 
Hoessein en Slobodan Milosoviç, echter 
door het harde geschreeuw van de ruzi-
ende partijen in de kwestie Irak kregen 
deze ideeën niet de aandacht die ze ver-

dienden 
 Wat echter als de strijd in Irak gestre-
den is, de gemoederen tussen voor en 
tegenstanders van de oorlog bedaard zijn 
en Amerika zich gaat voorbereiden op 
het voortzetten van haar strijd? Zoals 
bekend is niet ongebruikelijk dat Ameri-
ka haar motieven voor een oorlog te ver-
anderen als de publieke opinie daarom 
vraagt. Dit was erg duidelijk in Afgha-
nistan, waar het doel in eerste instantie 
het verdrijven van Osama bin Laden was 
en vervolgens het ten val brengen van 
het Taliban regime. Ook in Irak zijn de 
motieven nogal eens veranderd, na de 
massavernietigingswapens en het gevaar 
voor de regio heeft men het nu vooral 
over de bevrijding van het Irakese volk 
en de democratisering van Irak. Het is 
heel goed mogelijk dat de VS de doctri-
ne van Responsibility to protect gaan 
gebruiken om nieuwe oorlogen te recht-
vaardigen.  
 Opname van de Responsibility to pro-
tect clausule in het handvest van de Ve-
renigde Naties als het gaat om oorlogs-
voering is noodzakelijk. Teveel mensen 
lijden nog onder verschrikkelijke tiran-
nieën bijvoorbeeld in Zimbabwe waar 
Mugabe de crisis rond Irak aangrijpt om 
de oppositie in zijn land weg te zuiveren.  
Tegelijkertijd moet er natuurlijk voor 

gewaakt worden dat Amerika deze nieu-
we rechtvaardiging voor oorlog niet 
slechts aangrijpt om haar eigen belangen 
veilig te stellen.  
 
Bittere conclusie 
Hoe lang het zal duren voordat er werke-
lijk verandering komt in de legitimatie 
van een oorlog is natuurlijk niet te zeg-
gen. Zeker is wel dat het niet op korte 
termijn zal gebeuren en dat als het ge-
beurd het van vitaal belang is dat dit in 
goed overleg gebeurt. Kortom dat alle 
partijen die op dit moment tegenover 
elkaar staan volwaardig meepraten.  
 Dit alles lijkt verder weg dan ooit. 
Uiteindelijk kan er maar één harde con-
clusie getrokken worden; miljoenen 
mensen zijn het slachtoffer van dictatori-
ale regimes en dagelijks laten honderden 
mensen het leven als gevolg daarvan. 
Zolang men het er in het westen niet 
over eens wordt wat een legitieme oor-
log is, zal dit voorlopig zo doorgaan. Een 
bittere conclusie die tot nadenken stemt. 
Dat is iets dat de leiders van onze wereld 
niet schijnen te kunnen. 

KLEIO AGENDA 
 
22 april Kleio begaat dinsdag 22 april haar Zeven Zonden op het gelijknamige feest in café De Biecht, Kerkstraat 346. 

Het Bestuur biedt een Happy Hour aan.*  
 tijd: 22.00 – 03.00 uur 
 toegang: gratis 
 
25 april Excursie naar het Archeon, het historisch themapark in Alphen aan de Rijn. Eindelijk iets triviaals in je studie! 

Kleio organiseert i.s.m. met het Archeon een rondleiding door de Oudheid. Aan het eind van de middag wordt 
er een Middeleeuwse maaltijd genuttigd in de Herberg. Zie elders in de Eindeloos voor meer informatie. 

 hoe laat: 
 prijs: 8,50  dit is inclusief toegang tot het themapark (normaal 13,50) en warme maaltijd. 
 Inschrijven: via kleio_uva@yahoo.com , tijdens het spreekuur (donderdag 
 15-17 uur) of bij Errik of Eva. 
 
2-4 mei Rond het thema ‘De verbeelding van de Middeleeuwen’ organiseert de Colloquiumcommissie een driedaagse 

excursie naar Parijs. Op het programma staan o.a. het Musée de Cluny, Ste Chapelle, St Denis en de tentoon-
stelling rond de hofkunstenaar van Lodewijk XI en Karel VII Jean Fouquet in de Bibliotheque Nationale. Zie 
elders voor meer informatie, of bel naar de onderstaande nummers. 

 prijs: 80 euro (onder voorbehoud) 
 wat: vervoer per bus, verblijf in Parijs, toegang tot musea en tentoonstellingen 
 inschrijven: bij Eva ( Kleio) 06-24894377, of Lisanne  (Colloquiumcie) 020-5254722 
 
16 mei Pan-Historisch-Verbond congres. Elk jaar organiseren alle studieverenigingen Geschiedenis van Nederland, 

samenwerkend in het PHV, een landelijk congres. Het congres, dat plaats vindt in Leiden, heeft dit jaar het 
thema Xenofobie.  

 Informatie: spreek Frank van Kleio aan in de wandelgangen van het PCHhuis 



ONRUST AAN DE DNJESTR 
 
DOOR REMCO GROOT – In het schemerduister van Europa ligt Moldavië, een land, ingeklemd tussen Roe-
menië en de Oekraïne. In dit land –het armste land van Europa– is al zo’n 13 jaar een conflict aan de 
gang tussen een relatief groot gebied aan de rechterzijde van de Dnjestr en een zeer smal maar lang-
gerekt reepje land aan de linkerzijde ervan, dat zichzelf de nergens ter wereld erkende onafhankelij-
ke staat Transnistrië noemt. Het bloedvergieten in dit conflict is al elf jaar voorbij door een staakt-
het-vuren, maar ondanks pogingen van een bemiddelingstrojka, bestaande uit Rusland, de Oekraïne 
en de OVSE, is een definitieve oplossing van het conflict nog steeds niet dichterbij. 

De huidige vorm van het land Moldavië 
heeft gestalte gekregen op een tekentafel 
in 1939. Het Molotov-Ribbentroppact 
voorzag in de inname van Bessarabië, 
gelegen tussen de Dnjestr en de Proet, 
dat bij Roemenië hoorde. Het gebied aan 
de linkerzijde van de Dnjestr – 
het huidige Transnistrië  met 
daarin een meerderheid van etni-
sche Russen en Oekraïners – be-
hoorde tot de Oekraïne, maar na 
de inname van Bessarabië werd 
dit gebiedje bij de nieuw te vor-
men Moldavische S.S.R. getrok-
ken. Op deze manier, en door 
daarnaast tienduizenden Russen 
naar het gebied te sturen, heeft 
Stalin willen voorkomen dat de 
Roemenen in opstand kwamen.  
  
Moldavisch nationalisme 
Aan het einde van de jaren ’80 
schiep Gorbatsjov via glasnost en 
perestrojka mogelijkheden voor 
het ontstaan van een Moldavisch 
nationalisme. Zo werd het Mol-
davisch, een taal zeer nauw ver-
want aan het Roemeens, weer de 
officiële taal en gingen Moldavi-
ers het bestuur stukje bij beetje 
overnemen. Daarnaast waren er geluiden 
te horen dat Moldavië weer bij Roeme-
nië zou gaan horen en dat Moldavië on-
afhankelijkheid van de Sovjet-Unie wil-
de. Dit was tegen de zin van de etnische 
minderheden zoals Russen, Oekraïners, 
Gagaoezen (christelijke Turken) en Bul-
garen. De mensen in Transnistrië en de 
Gagaoezen wilden lokale autonomie. 
 In februari 1990, na de eerste demo-
cratische verkiezingen, werden de tegen-
stellingen groter door het etnisch provo-
cerende beleid van de toen gekozen Mir-
cea Snegur. De Russen en Oekraïners 
eisten daarop een vrije economische 
zone in de Moldavische S.S.R. en dat 
Russisch ook buiten Transnistrië de 
tweede officiële taal moest worden in het 
land, maar de centrale regering in 

Chişinău weigerde dit; Moldavië heeft 
grote economische belangen bij het be-
houd van Transnistrië bij hun territori-
um, omdat daar veel zware industrie is 
gevestigd. Het was in die tijd dat ook de 
politieke en economische verschillen 

ontstonden tussen de twee gebieden. 
Ook de Sovjet-Unie was niet gechar-
meerd van de opstelling van de mensen 
in Transnistrië. Voor het behoud van de 
Sovjet-Unie moest er geen gerommel 
zijn in de republieken. Ten westen van 
de Dnjestr vonden politieke en economi-
sche hervormingen plaats, maar in 
Transnistrië bleef men stug vasthouden 
aan het oude Sovjetcommunisme.  
  
Onafhankelijkheidsverklaring 
In augustus 1990 riepen de Russen in 
Transnistrië eenzijdig een nieuwe Sov-
jetrepubliek uit: de Moldavische Socia-
listische Sovjetrepubliek van Transni-
strië, met Igor Smirnov als president. 
Tiraspol is de hoofdstad van deze Repu-
bliek, een in 1792 door de Russen ge-

stichte stad; de stichting had toen als 
doel om het gebied tussen de Dnjestr en 
de Proet in te nemen. De onafhankelijk-
heidsverklaring leidde tot geweld tussen 
Moldavische en Transnistrische troepen, 
maar de Sovjetregering in Moskou kon 

een escalatie van dit conflict voor-
komen. 
 
Hand– en spandiensten 
Bijna precies een jaar later werd 
Moldavië een apart land, los van 
de Sovjet-Unie. Omdat de centrale 
regering in Chişinău serieus ging 
nadenken over een hereniging met 
Roemenië, herhaalde Transnistrië 
zijn aanspraak voor onafhankelijk-
heid en zocht steun van het Rode 
Leger. Die kwam wel, was offici-
eel neutraal, maar verleende soms 
wat handenspandiensten aan de 
Transnistriërs. In die tijd kwam er 
naast hervat militair geweld ook 
een burgeroorlog, die duizend tot 
vijftienhonderd slachtoffers eiste. 
In juli 1992 kwam een staakt-het-
vuren tot stand, welke nu nog 
steeds van kracht is, en welke 
nooit is vervangen door een vre-
desregeling. Het Russische leger 

bleef al die tijd in Transnistrië. 
 Sinds het staakt-het-vuren gaf in 1994 
gaf de regering in Chişinău aan de 
Transnistriërs een mogelijkheid voor 
verregaande autonomie, maar dit werd 
afgeslagen; alleen totale onafhankelijk-
heid was aanvaardbaar.  
 Ondertussen is Transnistrië nauwe-
lijks nog te onderscheiden van een onaf-
hankelijke staat; er is een eigen munt-
eenheid (roebel), een eigen grenscontro-
le, een eigen leger en een eigen (door-
en-door corrupte) regering. Transnistrië 
drijft financieel gezien op de zware indu-
strie, en op de smokkel van goederen. 
Een éénpartijstelsel en onvrijheid van 
meningsuiting is de politieke werkelijk-
heid. 



 In 2001 kreeg Moldavië weer een pro-
Russische communist als president: Vla-
dimir Voronin, een in Tiraspol geboren 
etnische Rus. Hoewel de communisten 
in Chişinău van een geheel ander slag 
zijn dan de communisten in Tiraspol, 
zijn er nu wél in beide gebieden commu-
nistische regeringen. Dit heeft echter nog 
niet tot een oplossing van het conflict 
geleid; hooguit zijn de twee iets dichter 
bij elkaar gekomen. Politiek gezien ver-
werpt het bewind in Chişinău de illegale 
activiteiten in Transnistrië omdat de 
Moldavische regering er schade van on-
dervindt. Het lijkt er echter op dat op dit 
moment beide partijen aansturen op een 
nog nader in te vullen vorm van een fe-
deratie.  
  
Volledige souvereigniteit 
Veel mensen denken –en dat is volko-
men begrijpelijk bij het lezen van boven-
staande woorden– dat het conflict aan de 
Dnjestr een etnisch conflict is. De wer-
kelijke essentie van het conflict is echter 
dat Moldavië niet wil dat het bewind in 
Tiraspol volledige soevereiniteit na-
streeft over Transnistrië en daarmee in 
feite over hun illegale activiteiten, met 
name de smokkel van drugs, wapens en 
vrouwen. Verder is Transnistrië van we-
zenlijk economisch belang voor Molda-
vië wegens de zware industrie. Voorts 
gaan alle belangrijke wegen en pijplei-
dingen via Transnistrië naar de Oekraï-
ne. Transnistrië is geen makkelijke on-
derhandelingspartner wat betreft de op-

lossing van het conflict.  Een oplossing 
van zou de inkomsten uit smokkel doen 
opdrogen, en een substantieel gedeelte 
van die inkomsten gaat direct naar Smir-
nov. 
 Het feit dat Moldavië het armste land 
van Europa is hoeft misschien niet eens 
verbazing te wekken. Het is één van de 
consequenties ven het conflict. De bui-
tenlandse investeerders blijven weg om-
dat een land door deze status-quo niet 
bepaald vertrouwenswekkend is. Het 
gedeelte aan de rechterzijde van de Dn-
jestr, dat voornamelijk afhankelijk is van 
landbouw, lijdt nog het meest onder het 
conflict. Transnistrië is ondanks de cor-
ruptie door de staalopbrengsten nog iets 
welvarender. Een andere factor waardoor 
Moldavië van welvaart verstoken blijft is 
een douaneoorlog met de Transnistriërs. 
In die douaneoorlog komt het er op neer 
dat Transnistrië niet meer kan exporte-
ren. Op hun beurt leggen de Transnistri-
ers wegblokkades aan. Inmiddels is het 
heetst van die oorlog alweer voorbij. 
Akkoorden worden weer bereikt over 
bijvoorbeeld energieleveringen en infra-
structuur. 

 
Afhankelijk Moldavië 
Een doorbraak van de status-quo zal 
voor de toekomstige EU goed uitkomen, 
in het kader van de gewenst stabiliteit in 
de landen die aan de EU grenzen. (In 
2007 kan Roemenië toetreden.) Wat 
Rusland betreft ligt de zaak iets anders: 
enerzijds willen ze een stabiel Moldavië  

omdat ze niet te veel geruzie willen heb-
ben in hun achtertuin, maar anderzijds is 
een zwak Moldavië wel afhankelijker 
van Rusland. Die afhankelijkheid willen 
de Russen graag behouden omdat Mol-
davië ten eerste nog een flinke energie-
schuld heeft uitstaan en ten tweede om-
dat, als de buitenlandse investeerders 
eenmaal nieuwe kansen in een sterk 
Moldavië ruiken, de handel met Rusland 
ernstig kan teruglopen, zoals ook ge-
beurde met landen als Tsjechië en Polen.   
  
Eerste ontwikkelingen 
De EU en de VS proberen op dit mo-
ment een doorbraak te forceren door een 
reisverbod af te kondigen voor 17 leden 
van de Transnistrische regering. De 
Transnistrische regering wordt obstructi-
onisme en onwilligheid verweten ten 
aanzien van het wijzigen van de status-
quo. Het lijkt te werken: De Transnistri-
sche Opperste Sovjet heeft besloten dat 
Transnistrië het verdrag ten uitvoer gaat 
brengen waarmee het gebied ontwapend 
moest worden. In Moldavië is inmiddels 
een ministerie voor herintegratie van 
Transnistrië geopend. 
 Het zal echter nog wel een tijdje du-
ren voordat de verhoudingen genormali-
seerd zijn; de hierboven geschetste zaken 
zijn slechts de eerste ontwikkelingen 
hierin. Bovendien is het bij bemiddeling 
belangrijk dat de bemiddelaars op één 
lijn zitten terwijl de belangen in dit geval 
nogal uit elkaar liggen, wat de onderhan-
delingen vertraagt.  

Studentenpolitiek is weer in. Er komen 
verkiezingen en je kan kiezen uit 3 lijs-
ten, 14 FSR-kandidaten en 5 CSR-
kandidaten. Echter, voor het eerst in de 
geschiedenis van de FSR stelt zich maar 
één Geschiedenisstudent kandidaat. En 
dat terwijl de afgelopen jaren hoofdzake-
lijk Geschiedenisstudenten in de FSR 
zetelden. Iemand zei me dat geschiede-
nisstudenten “ lui, apathisch en cynisch” 
zijn. Om zijn uitspraak te verklaren ver-
telde deze persoon mij dat sommige ge-
schiedenisstudenten niet meer geloven in 
de FSR. De FSR zou volgens hen niets 
meer betekenen, geen invloed hebben en 
verworden zijn tot een farce. De Wet op 
Hoger Onderwijs zou studenten mond-
dood gemaakt hebben en de toekomst 
van de studentenpolitiek zou er somber 
uitzien. 
 Maar is dat echt zo? In september 

krijgen we een nieuwe decaan, een nieu-
we ondernemingsraad en een nieuwe 
FSR. Is dit dan niet het perfecte tijdstip 
om de koe bij de horens te vatten en ein-
delijk in opstand te komen tegen al die 
regels die studenten opgelegd worden? Is 
het niet tijd dat de faculteit weer echt 
rood kleurt?  Is het niet de hoogste tijd 
voor revolutie?  
 Faculteitsvereniging ALPHA organi-
seert tijdens de faculteitsdagen op 7 mei 
van 16:00 tot 17:00 een lezing door Jaap 
Talsma over de snelle veranderingen die 
de UvA doormaakte in de jaren ’60 , 
getiteld “Inspraak voor alle geledingen 
op alle niveaus”. Een erg actuele lezing, 
want het studentenaantal stijgt, maar de 
inspraak van studenten aan deze massa-
universiteit lijkt steeds kleiner te wor-
den. (Hoe heeft het zover kunnen ko-
men? Is het Maagdenhuis dan voor niets 

bezet?) Na de lezing zal de FSR uitleg-
gen hoe het er nu werkelijk aan toegaat 
bij de faculteit. Ook interessant, na de 
lofzangen van Babel en Folia. 
 En er is nog meer! Want in de week 
na de faculteitsdagen – de week van 12 
tot 19 mei – beslis jij over de toekomst 
van Geesteswetenschappen! Het uitgele-
zen moment om de UvA-bobo’s  te laten 
horen hoe jij het wil, of je meer inspraak 
eist en of het weer tijd is voor drastische 
veranderingen en om te bewijzen dat 
geschiedenisstudenten betrokken zijn bij 
wat er op de faculteit gebeurt. 

Sander Versteeg (student geschiedenis) 
 
Meer info over de verkiezingen kan je nale-
zen op de website van de FSR (www.alpha-
fsr.org), iedere maandag wordt deze geüp-
date. Kijk ook uit naar meer informatie over 
de faculteitsdagen die binnenkort verspreid 
wordt. 

DE FSR: TIJD VOOR REVOLUTIE 
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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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DOOR ERRIK BUURSINK EN IVO KLAMER - In 
het Amsterdams Historisch Museum is tot 
5 mei nog de tentoonstelling ZWART-
WIT KLEUR te zien. 1000 foto’s geven 
een levendig beeld van het Amsterdam 
van de afgelopen vijftig jaar. De foto’s 
zijn afkomstig uit het Amsterdamse ge-
meentearchief. Sinds 1972 verstrekt het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst jaar-
lijks opdrachten voor documentaire foto-
grafie in Amsterdam. Het Gemeentear-
chief verzamelt alle series. Tot nog toe 
zijn dat er zo’n 185. Daartoe behoren ook 
26 historische foto-opdrachten: uit de 
archieven van een oudere generatie foto-
grafen werden series samengesteld, die 
ook zijn toegevoegd aan de verzameling 
van het Gemeentearchief. Zo ontstond er 
een fotocollectie die de hele naoorlogse 
geschiedenis beslaat. 
 De tentoonstelling is chronologisch 
ingedeeld, de thematiek en invalshoek 
wisselt echter voortdurend. De thematiek 
volgt de maatschappelijke mores op de 
voet. Stadsbeelden uit de jaren ’50 wor-
den opgevolgd door portretten van no-
zems. In de jaren ’60 is er meer aandacht 
voor de avant-gardistische kunstwereld en 
de protestbeweging. In de jaren ’70 ver-
schuift de aandacht naar de harde kraak- 
en drugsscene en worden er indringende 

portretten gemaakt van zowel mensen als 
de stad. Vanaf midden jaren ’80 komt er 
weer meer aandacht voor de schoonheid 
van Amsterdam en de gewone man die er 
woont; architectuurfoto’s en reportages 
uit het alledaagse leven. 
 De tegenstelling tussen de frisse nieuw-
bouw uit de wederopbouw periode en het 
geloof in de vooruitgang die uit de foto’s 
spreekt en de sociaal-realistische fotogra-
fie uit de jaren ’70 en ’80 is enorm. Eco-
nomische ups en downs drukken zwaar 
hun stempel op de stad en daarmee op de 
tentoonstelling. Vooral de foto’s uit het 
einde van de 70er jaren laten een vervuil-
de, verpauperde stad zien.  
 De fototentoonstelling wordt becom-
mentarieerd door een aantal bekende co-
lumnisten en schrijvers. Lieden als Arnon 
Grunberg, Theodor Holman en Henk Hof-
land vertellen welke gedachten de foto’s 
bij hen hebben opgeroepen, en plaatsen de 
foto’s zo in een groter verband. Deze ge-
sproken columns worden in de vorm van 
een film aan de bezoeker gepresenteerd, 
die hierdoor een dwarsdoorsnede krijgt 
van de fotocollectie. Het grootste deel van 
de foto’s kan in het museum worden be-
keken via een databank. Onze hoop is dat 
deze databank in de toekomst ook digitaal 
beschikbaar zal zijn. 

AMSTERDAM IN DUIZEND FOTO’S 

DOOR SEIJE SLAGER EN FANNY KUITEN-
BROUWER - ‘Die Geschichte wird immer 
von den Siegern geschrieben’. Walter 
Benjamin kon zich er een flinke partij 
druk om maken, maar wij leggen ons er 
zonder morren bij neer. Sterker nog, we 
werken er actief aan mee; voor je het 
weet komt één of andere revisionist je 
vertellen dat je je titel weer moet inleve-
ren! 
 De door de schrijvers van dit stukje 
gewonnen Kleio Triviantcompetitie dus. 
Drie dinsdagen lang vormde café P96 
weer een woelig strijdtoneel waar reputa-
ties gemaakt en gebroken werden, intri-
ges aan de orde van de dag waren en 
onvermoede eruditie afgewisseld werd 
door stompzinnige Ohja!-Erlebnisse. De 
inzet loog er dan ook niet om: het lullige 
restant van de grotendeels zoekgeraakte 
Kleio Triviantbokaal, een fles smerige 
witte wijn van het helaas nog steeds niet 
bij wet verboden merk JP Chenet en 
vooral de eeuwige roem die de winnaars 

ten deel valt. 
 Een noviteit dit jaar was het feit dat de 
organisator, Paul Hagens, ook zelf deel-
nam aan de competitie. Voor de overige 
deelnemers betekende dit dat men onder-
worpen was aan een regime van de wille-
keur, waarin plotselinge wijzigingen van 
speelschema’s en spelregels naar belie-
ven ingezet werden om de kansen van de 
organisatie te vergroten. Gelukkig mocht 
dit niet baten en waren de vier finale-
plaatsen voor teams die hier op basis van 
hun onberispelijke feitenkennis recht op 
hadden. 
 Toen de rookwolken opgetrokken 
waren, bleek dat net als in vorige edities 
de historici op intellectueel niveau tekort 
waren geschoten; de politicoloog en de 
kunsthistorica van het team Karl und 
Rosa hadden iedereen zonder genade aan 
hun zegekar gebonden. De gedecideerde 
wijze waarop hun overwinning tot stand 
kwam zorgde ervoor dat ook de neutrale 
toeschouwer als winnaar naar huis kon.  

HISTORICI VERLIEZEN TRIVIANT 
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