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Actiebereidheid 
Een studentendemonstratie in Am-
sterdam, dus Eindeloos was er bij. 
Slechts een deel van de redactie 
echter. Sommigen hadden het naar 
eigen zeggen echt te druk om naar 
het Museumplein te gaan. Anderen 
bleken eenmaal daar aangekomen 
niet bereid mee te lopen in de stoet 
of vertrokken na terugkomst op het 
Museumplein nog voordat een poli-
ticus zijn mond had kunnen open-
trekken. Dat studenten niet echt 
warmlopen voor politiek is alge-
meen bekend maar dat het idee om 
als redactie met een groot spandoek 
mee te lopen zo lauw ontvangen 
zou worden… 

Een ander politiek hoogtepunt 
van het academisch jaar, de verkie-
zing van het nieuwe Kleiobestuur 
moest het eveneens zonder massale 
aanwezigheid van studenten doen.  
Nu was de bestuursoverdracht ei-
genlijk een formaliteit maar het 
gebrek aan interesse voor de studie-
vereniging is toch schokkend. Het 
feestje dat Kleio ‘s avonds na de 
demonstratie gaf in Dulac, trok 
slechts 50 mensen. Het was desal-
niettemin een bijzonder gezellig 
feestje, maar men hing er niet be-
paald met de benen uit. 

Gelukkig bleek mijn geliefde 
redactie wel weer bereid zich voor 
dit prachtige blaadje in te zetten. 
Eindeloos is deze keer vooral op 
bezoek geweest, en wel bij Marjo-
lein ‘t Hart, de installatie van het 
nieuwe Kleiobestuur, een workshop 
mindmapping, de tentoonstelling 
Kaarten van Amsterdam, en boek-
handel Scheltema. Met zo’n druk 
schema wekt het geen verbazing dat 
de redacteuren te druk zijn om voor 
hun rechten op te komen.  

Errik Buursink, hoofdredacteur 

De opkomst viel tegen, er waren enkele 
duizenden studenten en niet de verwachte 
tienduizenden. De manifestatie begon ech-
ter vol goede moed met een toespraak van 
staatssecretaris Nijs. Het spreken werd haar 
bemoeilijkt door joelende studenten die met 
hun handen het zogenaamde ‘gelul gebaar’ 
maakten. Hierna zette de studentenmassa 
zich in beweging in de richting van het 
Concertgebouw en werd er een rondje gelo-
pen over de de Lairessestraat en de Konin-
ginneweg. Uiteindelijk kwam de stoet weer 
op het beginpunt uit. De politie was er in 
geslaagd de demonstratie door het saaiste 
deel van de stad te laten lopen en alle risico-
plekken te vermijden. 

De balkons van de herenhuizen langs de 
route stonden vol met yuppen en corpsbal-
len die blij waren met een beetje afleiding 
op de dinsdagmiddag. De stemming zat er 
onder de demonstranten ook goed in. Er 
hing een walm van bier en hasj over de 
stoet en er werd enthousiast in het wilde 
weg geschreeuwd. Het enige verstaanbare 
dat er zo nu en dan uit de monden van de 
studenten kwam was een luid aftellen ge-
volgd door dierlijk geschreeuw. Erg veel 
spandoeken waren er ook niet en de aanwe-
zige blonken niet uit in originaliteit. 

Pas terug op het Museumplein kwam er 
een beetje structuur in de demonstratie. Na 
een nietszeggend optreden van de cover-
band Christal Clear betraden enkele organi-
satoren van de demonstratie en een bataljon 
politici het podium. 

De redenen voor de demonstratie werden 
nog eens duidelijk gemaakt daarna begon 
een vragenrondje waarbij de al wat op leef-
tijd zijnde discussieleider trachtte de politici 
het vuur aan de schenen te leggen.  

Dat bleek lastig. Geen van de personen 
op het podium was voorstander van de ge-
plande bezuinigingen en een grotere invloed 
op het hoger onderwijs. Het was vooral 
volksmenner Paul Rosemöller die aan het 
woord was en hij nam de gelegenheid te 
baat zijn partij flink te promoten. De stu-
denten begroetten zijn pleidooi voor meer 
geld voor het hoger onderwijs met luid ge-
juich.  

Grote afwezigen op het podium waren de 
LPF en de PvdA. De laatstgenoemde partij 
koos dinsdag een nieuwe partijleider, maar 
had er wellicht goed aan gedaan toch een 
vertegenwoordiger te sturen. De LPF lijkt 
alle hoop op stemmen uit de studentenwe-
reld gewoon te hebben opgegeven.  

Het feit dat de politici het roerend eens 
bleken met de demonstranten mocht de ac-
tiebereidheid natuurlijk niet drukken en de 
organisatoren schreeuwden de menigte toe 
dat er hier niet gestopt zou worden maar dat 
er substantieel meer geld in het onderwijs 
geïnvesteerd moet worden.  

Tegen die tijd was het echter donker aan 
het worden en had een flink deel der aanwe-
zige studenten het natte Museumplein al 
lang verruild voor de geneugten van de Am-
sterdamse binnenstad.  

AMSTERDAM TONEEL VAN  
BRAVE DEMONSTRATIE 

VAN DE REDACTIE - In Amsterdam vond dinsdag de grootste studenten de-
monstratie in jaren plaats. Studenten uit heel Nederland verzamelden 
zich op het Museumplein om uiting te geven aan hun ongenoegen over 
de voorgenomen bezuinigingen en de groeiende invloed van het be-
drijfsleven op het  hoger onderwijs.  



Zij die kwamen konden getuige zijn van 
de schertsvertoning die de verkiezing 
van het nieuwe bestuur was. Niemand 
kan het de kersverse voorzitter, secreta-
ris en penningmeester echt kwalijk ne-
men dat het geheel zo weinig professio-
neel overkwam. Er waren geen tegen-
kandidaten, er viel dus niks te kiezen. 
Om nog een schijn van democratie te 
wekken stelde bovengetekende zich op 
de valreep nog verkiesbaar als secretaris, 
een daad die voornamelijk hoon opwek-
te. 

Voorafgaand aan de 
stemming zette de aan-
staande voorzitter Eva 
Koppen de kernpunten 
van het beleid voor het 
komende jaar uiteen. Be-
langrijkste verandering ten 
opzichte van vorig jaar is 
dat er in plaats van drie 
vijf bestuursleden zijn 
aangesteld. Behalve het 
eerder genoemde dagelijks 
bestuur bestaande uit 
voorzitter Eva Koppen, 
penningmeester Marianne 
van Leeuwen en secretaris 
Frank Sol, maken ook 
Seije Slager en Paul Ha-
gens deel uit van het zoge-
naamde quinviraat dat 
Kleio gaat leiden. Seije zal 
de functie van Comman-
der Disco gaan bekleden 
terwijl Paul Hagens zich 
onnuttig zal maken als 
Censor Mos Maiorem. De 
reden voor het aanstellen 
van een vijfkoppig bestuur 
is tot een bredere taakver-
deling te komen, maar het heeft er alle 
schijn van dat het nieuwe dagelijks be-
stuur zichzelf niet competent genoeg 
acht om goed leiding te geven aan Kleio.  
 De speerpunten van het nieuwe water-
hoofdachtige lichaam dat zichzelf tot 
Kleiobestuur heeft gebombardeerd zijn 
onder andere: een vast Kleiospreekuur, 
regelmatig overleg met voorzitters van 
de zeven commissies - de hoofdredactie 

van Eindeloos was overigens verrast dat 
de redactie van dit blad ook tot commis-
sie van Kleio is bevorderd, de zoge-
naamde Eindcie. Een naam die weinig 
goeds doet vermoeden over de tijd die 
dit blad nog heeft te gaan - , actieve 
deelname in het panhistorisch verbond 
van Nederlandse studieverenigingen 
Geschiedenis (o.l.v. de Censor Mos Mai-
orem), een Kleio website met daarop 
verkoop van historisch boeken tegen 
korting en een Kleio wintersportreis. 

Weinig nieuws, of in ieder geval een 
boel onzin, onder de zon dus. De stem-
ming verliep in betrekkelijke rust. Voor-
zitter Koppen werd met 12 stemmen 
unaniem gekozen, hetzelfde gold voor 
penningmeester Marianne. Beoogde se-
cretaris Frank Sol moest het met elf 
stemmen doen én daarbij een heuse te-
genstem, die echter nietig werd ver-
klaard omdat de tegenstemmer zijn biljet 

ongeldig had gemaakt door zowel voor 
als tegen Frank Sol als secretaris en vóór 
bovengetekende als secretaris te stem-
men. Seije Slager werd ook unaniem 
gekozen. Paul Hagens moest echter een 
tegenstem incasseren.  
 Met deze formaliteit was de beëdiging 
van het nieuwe bestuur een feit. Uit han-
den van het oude bestuur ontving het 
quinviraat een fles middelmatige cham-
pagne, waarna Paul namens het nieuwe 
bestuur een toespraak gaf die een goede 

weerspiegeling was van de 
nieuwe politieke mores in 
ons land. Hij benadrukte 
het belang van goed en 
sterk leiderschap alsmede 
respect voor dat leider-
schap. Verder was zijn 
standpunt omtrent het 
vol=vol vraagstuk glashel-
der: eenieder die in het 
eerste jaar minder dan 28 
studiepunten (oude stijl) 
haalt wordt per ommegaan-
de teruggestuurd naar het 
dorp van herkomst.  
 Algehele vrolijk-
heid heerste in de Kleioka-
mer. Een vrolijkheid die 
allerminst gerechtvaardigd 
lijkt. Wat moeten we in 
godsnaam met een Com-
mander Disco en een Cen-
sor Mos Maiorem, hoe 
beeldend de titels ook zijn 
en hoe aimabel de perso-
nen? Er bestaat een sterk 
vermoeden dat de bekleders 
van beide functies vooral 
uit zucht naar roem en gra-
tis bier deel zijn gaan uit-

maken van dit bestuur. Dat Eva, Marian-
ne en Frank zeer goed in staat zijn om 
onze studievereniging te leiden staat 
buiten kijf en het is prijzenswaardig dat 
ze die verantwoordelijkheid op zich ge-
nomen hebben. De twee bijzondere be-
stuursleden moeten hun nut nog bewij-
zen, en de vraag is of dat gaat lukken en 
of dat wel in de lijn der bedoeling ligt. 

Nieuw Kleiobestuur lijkt waterhoofd 
 
DOOR ERRIK BUURSINK - Dinsdag 24 Oktober werd op de door Kleio, Script en Babel (over)bevolkte ach-
terkamer op de vijfde verdieping van ons P.C. Hoofthuis het nieuwe Kleio bestuur gekozen. Alle 
Kleio-leden waren schriftelijk uitgenodigd voor de verkiezing. Zoals bij alles wat naar democratie 
riekt lieten de studenten het echter massaal afweten: slechts vier leden kwamen opdagen. 

Illustratie: Sandra Kleine Staarman 



In onze oneindige wijsheid hebben wij 
Europeanen besloten dat de generalisatie 
‘Amerikanen zijn dom’, een standaarduit-
drukking in de Europese vocabulaire 
dient te worden. Hoe kan een volk zonder 
noemenswaardige geschiedenis zich im-
mers intellectueel meten met voortbren-
gers van grote geesten als Hitler, Mus-
solini en Janmaat? Ons diepgeworteld 
historisch besef móet wel een betere voe-
dingsbodem zijn voor intelligentie dan de 
Amerikaanse grootheidswaanzin. Wie in 
het voorgaande geen sarcasme bespeurt, 
kan beter de ogen toedekken. Ik ben na-
melijk tot de ontdekking gekomen dat 
debiliteit niet geografisch bepaald is. 
Okee, in Mongolië wonen meer Mongo-
len dan in Nederland, maar dat schijnt zo 
te horen. Nee, om tot de ontdekking te 
komen dat het in Nederland net zo be-
roerd is als in Amerika, hoef je niets an-
ders te doen dan een avondje televisie 
kijken. Mijn wereldbeeld bleef keurig 
intact toen televisie nog voornamelijk 
bestond uit hoge cultuur. Maar toen de 
programmering veranderde in de pot-
pourri die het nu is, werd mij duidelijk 
dat de Verlichting ook aan het merendeel 
van de Europeanen voorbij is gegaan. 
Waarom heb ik nou zo’n vreselijk lange 
en omslachtige inleiding nodig om het 
‘Weer met Piet Paulusma’ af te zeiken? 
Want daar wilde ik dus eigenlijk heen. 
Wanneer weerman Piet in beeld komt, 
staat hij altijd temidden van televisiegeil 
volk. De manier waarop zij, als vissen, in 
de camera staren, met hun mond half 
open, doet mij altijd denken aan negen-
tiende eeuwse foto’s. Toen was een foto-
graaf nog zo’n zeldzaamheid dat een heel 
dorp uitliep om op de kiek te komen.  
Nou, dat gevoel bekruipt mij dus ook bij 
Piet Paulusma. Verbazend dat er zoveel 
mensen zijn die zichzelf compleet voor 
aap zetten door achterlijk in een camera 
te staren en die ene domme vraag van 
Paulusma te beantwoorden met een niet-
definieerbaar keelgeluid. SBS6 kennende 
gaat het hier om een groep “gemiddelde” 
Nederlanders. Daarmee is maar weer 
bewezen dat domheid een internationaal 
fenomeen is, waar zelfs de Nederlandse 
dijken niet tegen hebben geholpen. Bij 
gebrek aan een hedendaagse Hans Brin-
ker zit er niets anders op dan surfen op de 
golven van domheid die ons land over-
spoelen.  

Gerben Segboer 

GERBEN SPREEKT! DUITSE GESCHIEDENIS IN DE 
AANBIEDING 

DOOR EDWARD LIDDIARD –  Op de tweede 
etage van boekhandel Scheltema staat de 
grote koopjestafel. Hier worden grote 
stapels boeken tegen absolute bodem-
prijzen aangeboden. Vaak betreft het 
fraaie fotoboeken en populair weten-
schappelijk werken. Af en toe liggen er 
ook titels tussen die voor de student 
geschiedenis met de krappe buidel inte-
ressant zijn.  

Zo kocht ik vorige week voor slechts 
tien euro Michael Stürmer’s The Ger-
man Empire 1871-1919. Dit boek ver-
scheen in de serie Universal History, 
dezelfde serie waarvan ook het door 
Tuur Verdonck (Eindeloos 30 Oktober) 
gerecenseerde The Balkans van Mark 
Mazower deel uitmaakt. Professor Mi-
chael Stürmer heeft in slechts 121 
pagina’s een overzichtelijk beeld ge-
schetst van de ontwikkelingen die van 
Duitsland een wereldmacht maakten. Hij 
laat zijn relaas op dezelfde plek begin-
nen als waar het eindigt: Versailles. Na 
de overwinning op Frankrijk werd daar 
de Pruisische koning Wilhelm I tot kei-
zer van het Duitse Rijk gekroond. Nog 
geen 48 jaar later schoof een zwaar ge-
wond Duitsland aan bij de vredesbespre-
kingen in de voormalige residentie van 
de Zonnekoning.  

The German Empire 1871-1919  is 
bovenal een verhaal over de geboorte en 
ondergang van een grootmacht. Stürmer 
legt daarbij de nadruk op de snelle ont-
wikkeling die Duitsland als economi-
sche macht heeft doorgemaakt en de 
invloed die dat heeft gehad op het dage-
lijks leven van de Duitse burger. Duits-
land was, als in een time-warp, van een 
conglomeraat van prinsdommen en on-
afhankelijke steden naar een geïndustri-
aliseerde moderne natiestaat geschoten. 
De Britse premier Disraeli sprak in 1871 
dan ook niet voor niets over de  
‘German Revolution’.  

Disraeli was bezorgd dat het machts-
evenwicht in Europa voorgoed zou ver-
schuiven in het voordeel van Duitsland 
en dat dat uiteindelijk zou leiden tot een 
grootschalige Europese oorlog. Disraeli 

kreeg gelijk, al was het niet direct. Het 
zou nog enkele decennia duren voordat 
honderdduizenden jonge mannen uit 
naam van hun vaderland elkaar de dood 
in zouden jagen. Tot die tijd was het aan 
de Duitse leiders om van Duitsland ook 
daadwerkelijk een eenheid te smeden. 
Stürmer besteedt dan ook veel aandacht 
aan Bismarck en zijn politiek. Zowel de 
Kulturkampf  als de strijd tegen de soci-
alisten worden behandeld vanuit het 
perspectief van het Primat der Innenpo-
litik.  

Voordat Duitsland kon strijden om de 
Europese hegemonie moest eerst een 
zekere mate van sociale cohesie zijn 
bewerkstelligd. Stürmer laat ons zien dat 
daar in 1871 nog absoluut geen sprake 
van was. Onder het bewind van de IJze-
ren Kanselier werden de sociale en cul-
turele barrières in rap tempo geslecht. 
De industrialisatie diende hierbij als 
smeermiddel. Het Duitse volk was aan 
de vooravond van de Eerste Wereldoor-
log een zelfverzekerd volk. Trots op 
haar economische, academische en artis-
tieke prestaties, bereid om zich nu ook 
op het militaire toneel te laten gelden.  

Stürmer behandelt de Eerste Wereld-
oorlog in slechts twintig pagina’s. Dat 
valt hem te vergeven, aangezien hij met 
dit boek zichzelf ten doel heeft gesteld 
een kort overzicht te geven van alle fac-
toren die ertoe hebben bijgedragen dat 
Europa’s jongste Keizerrijk haar tegen-
spelers kon uitdagen en verleiden tot een 
alles vernietigende oorlog. Wat dit boek 
zo compleet maakt zijn de geografische 
kaartjes, het chronologische overzicht en 
de index van sleutelfiguren.  

Stürmer heeft met dit boek een werk 
afgeleverd dat een beknopt, doch com-
pleet, overzicht geeft van een stukje 
turbulente geschiedenis van onze Oos-
terburen. 
 
Recensie The German Empire 1871-
1919, Michael Stürmer (Uitgeverij Wei-
denfeld & Nicolson, 2000 London) 
UNIVERSAL HISTORY series, 121 
pagina’s. Verkrijgbaar bij boekhandel 

 
MAANDAG 4 NOVEMBER IS PROPEDEUSESTUDENT BEN VAN HOMMERT BIJ EEN VERKEERSONGE-
VAL OM HET LEVEN GEKOMEN. DE REDACTIE VAN EINDELOOS IS GESCHOKT DOOR HET OVERLIJ-
DEN VAN ONZE MEDESTUDENT EN WENST ZIJN FAMILIE EN VRIENDEN VEEL STERKTE TOE.  



Zaterdag 2 november j.l was de Techni-
sche Universiteit in Delft aan de beurt. 
Van negen uur ’s ochtends tot vijf uur in 
de namiddag wist de cursusleider uit 
Maastricht een collegezaal, gevuld met 
precies honderd studenten, te boeien met 
onderwerpen waar de meeste studenten 
toch niet een hele zaterdag voor zouden 
willen uittrekken. Want niet alleen snel-
lezen en ‘mindmapping’ passeerden de 
revue. Ook geheugen- en studietechnie-
ken werden op een inspirerende wijze 
gepresenteerd met de geslaagde grappen 
en anekdotes op het juiste moment, een 
goede stemintonatie, en niet te vergeten 
een vlekkeloze ondersteuning van Po-
werPoint. De grove verdeling van het 
brein in een linker- en rechter hersen-
helft is een goede intro om te kunnen 
begrijpen hoe leerprocessen verbeterd 
kunnen worden. De linkerhelft van het 
brein houdt zich bezig met spraak, reke-
nen, taal, logica en analyse terwijl de 
rechterhelft te maken heeft met beelden, 
kleur, muziek en ritme, (dag)dromen, 
patronen en intuïtie. Samenwerking tus-
sen beide hersenhelften (synergese) 
zorgt voor een verhoogde activiteit van 
beide helften afzonderlijk. Chinezen 
bijvoorbeeld moeten om te kunnen lezen 
en schrijven ongeveer 6000 tekens uit 
hun hoofd leren. Deze beeldtaal zorgt 
voor een goede synergese tussen ener-
zijds de linkerhelft van de hersenen die 
zich bezighoudt met taal en de rechter 
hersenhelft die o.a gereserveerd is voor 
het oproepen van beelden. Vandaar dat 
Chinezen veel sneller informatie kunnen 
verwerken dan westerlingen.  
 
Verzot op beelden 
Het onderwerp ‘mindmapping’ sluit hier 
goed op aan. Mindmapping is het maken 
van een spinnenweb-achtig, gekleurd 
schema gebaseerd op de geschreven 
tekst van een college, boek, rapport, jaar-
verslag etc. Dit schema wordt onder-
steund door het gebruik van icoontjes 
zoals we die bijvoorbeeld kennen van 
Windows. Meer delen van de hersenen 
worden gebruikt waardoor men beter kan 

onthouden, sneller leert en de creativiteit 
toeneemt. Een ‘mindmap’ geeft ook een 
totale structuur weer, waardoor men 
overzicht houdt en hoofd- en bijzaken 
beter kan onderscheiden. Van oudsher 
hebben we namelijk altijd met beelden 
gewerkt. De taal en het geschreven 
woord zijn voor ons mensen relatief 
nieuw. De mens bestaat zo’n 2 miljoen 
jaar en circa honderdduizend jaar hebben 
onze hersenen pas de omvang en com-
plexiteit zoals wij ze nu meedragen. Het 
visuele deel in onze cortex heeft zich 
ontwikkeld gedurende 100 miljoen jaar, 
terwijl het logische deel van de frontale 
kwab pas één miljoen jaar van evolutie 
achter de rug heeft. Onze hersenen zijn 
daarom nog steeds verzot op beelden. Zo 
is gebleken dat een beeldverhaal in min-
der dan een kwart van de tijd is opgeno-
men en begrepen, en dat slechts 30 tot 35 
procent vraagt van de geheugencapaci-
teit die nodig is voor het onthouden van 
een tekstverhaal. De mindmap is daarom 
beter op onze hersenen afgestemd dan 
bijvoorbeeld een woordelijke samenvat-
ting.  
 Een ander studietechniek die veel 
overbodige, nutteloze studie-uren kan 
besparen is de snelleestechniek. Norma-
liter lezen we 250 woorden per minuut, 
terwijl we deze snelheid makkelijk kun-
nen opvoeren naar 1000 woorden per 
minuut. Om een aantal redenen, zoals 
het voortdurend meepraten tijdens het 
lezen van een tekst en terugspringen om 
een woord twee- of zelfs driemaal te 
lezen, blijven we langzaam lezen. Een 
andere belangrijk struikelblok is dat onze 
ogen alleen informatie opnemen als ze 
stilstaan. Tijdens het stilstaan dat een 
kwart tot anderhalve seconde duurt 
wordt het woord opgenomen om vervol-
gens door te gaan naar het volgende 
woord. Dit proces van maar één woord 
per fixatie opnemen is niet alleen uiterst 
traag het is ook nog vermoeiend voor de 
ogen. Snelllezers daarentegen nemen per 
fixatie niet één maar drie, vijf of zelfs 
meer woorden per fixatie op. Onze ogen 
kunnen dus veel sneller lezen dan ge-

bruikelijk. Daarbij is het zo tijdens het 
snellezen de concentratie verhoogd 
wordt. Er is door langzaam te lezen te-
veel tijd over om aan andere dingen te 
denken, waardoor de concentratie weer 
verminderd.  
 
Oog-hand coördinatie 
Er zijn twee technieken die zonder trai-
ning aan te leren zijn om sneller te kun-
nen lezen. Ten eerste is het noodzakelijk 
dat we rechtop zitten met de twee voeten 
op de grond en het hoofd rechtop. Als 
we namelijk rechtop zitten, in een alerte 
houding, zullen onze hersenen ook meer 
alert zijn door de wisselwerking tussen 
lichaam en geest. Ten tweede, de belang-
rijkste techniek is dat we lezen met een 
aanwijzer of een pointer. Dit aanwijzen 
zorgt voor een sterke oog-hand coördina-
tie. Bij sport wordt hier ook veel gebruik 
van gemaakt. Tennissers wijzen vaak bij 
het serveren naar de bal. Ook worden we 
verlost van terugspringen naar woorden 
doordat we met de pointer een vloeiende 
beweging maken. Bovendien: als we het 
tempo van de handbeweging opvoeren 
breken we op een gegeven moment door 
de geluidsbarrière van het vocaliseren 
(meepraten). Tot slot zal ook de fixatie 
vergroot worden door het sneller bewe-
gen van de pointer.  

‘Train your brain’ zoals deze een-
daagse cursus ook wel wordt genoemd, 
word gegeven door Jan-Willem van den 
Brandhof, die sinds 1992 een eigen 
‘BrainStudio’ heeft in Maastricht 
(www.brainstudio.nl). Vanuit dit een-
mansbedrijfje worden verschillende pe-
perdure cursussen gegeven, vooral aan 
bedrijven waarvan veel medewerkers 
last hebben van infostress. De cursussen, 
die aan studenten worden gegeven wor-
den meestal via een universitair cursus-
senorganisatie tegen een goedkope prijs 
(35 euro) aangeboden. Ook Crea heeft in 
het verleden al een keer deze cursus, 
inclusief gratis handboek voor studenten, 
aangeboden. 

BETER STUDEREN DOOR MINDMAPPING EN SNELLEZEN 
 
DOOR LUC MEEWIS - De gemiddelde leessnelheid van een Nederlander, ongeacht opleidingsniveau, ligt 
rond de 250 woorden per minuut. Voor een universitaire studie geschiedenis is dit erg langzaam, 
vooral omdat er voor deze studie heel veel moet worden gelezen. Om dit niveau te verdubbelen of 
zelfs te verhogen tot 1000 woorden per minuut wordt er een paar keer per jaar op verschillende uni-
versiteiten in het land aan studenten een goedkope cursus snellezen en ‘mindmapping’ gegeven.  



DE NIEUWE FACULTAIRE STU-
DENTENRAAD STELT ZICH VOOR 
 
Op 1 september jongstleden is de nieu-
we bezetting van de Facultaire Studen-
tenraad aangetreden. De leden zijn San-
der Versteeg, Pieter Claeys, Marjorie 
van den Driest, Annemarie Henderson, 
Michiel Reynders en Melissa Truijens. 
Namens de afgevaardigde geschiedenis-
studenten schrijven wij, Sander en Me-
lissa, een kennismakend stukje voor in 
de Eindeloos. 
 Na de chaotisch verlopen inschrijvin-
gen vielen wij met onze neus in de bo-
ter; we konden meteen hard aan de slag. 
De oorzaak van de grote chaos lag niet 
slechts bij de Ba/Ma structuur, namelijk 
een andere grote boosdoener was de 
strenge controle op de ingangseisen. 
Ook vertoonde de Studie Bijbel dit jaar 
grote overeenkomsten met de Katholie-
ke; de gids riep meer vragen op dan hij 
eigenlijk zou moeten kunnen beant-
woorden. Na een aantal weken leek 
iedereen zijn of haar draai gevonden te 
hebben. Echter, in week zes hoorden we 
dat de decaan van plan was om alsnog 
studenten de toegang tot werkcolleges 
te weigeren. Het feit dat we dit tegen 
hebben kunnen houden, zien we als ons 
eerste geboekte succesje.  
 Onze doelen voor de rest van het jaar 
zijn wellicht niet glansrijk, maar wel 
zinvol. Aangezien we onderbezet zijn, 
slechts de helft van de beschikbare ze-
tels is gevuld, is ons doel om wat meer 
bekendheid te krijgen onder studenten. 
Hopelijk zijn er volgend jaar dan meer 
kandidaten, zodat er ook daadwerkelijk 
verkiezingen gehouden kunnen worden. 
Daarnaast beslissen we mee wie er de 
nieuwe cateraar wordt op het PC Hooft 
Huis en het Bungehuis, houden we ons 
bezig met de benoeming van de nieuwe 
decaan en hebben we instemmingsrecht 
op de selectiecriteria die gaan gelden 
voor de twee-jarige master.  Ook helpen 
we mee met het samenstellen van de 
nieuwe Studie Bijbel, die aankomend 
jaar hopelijk meer vragen kan beant-
woorden dan wij met zijn allen kunnen 
stellen… 
 Voor vragen, klachten, ideeën en 
koppen koffie zijn wij te bereiken in 
kamer 302 van het PC Hooft Huis. E-
mail: fsr@hum.uva.nl 
 
Groet, 
Sander Versteeg 
Melissa Truijens  

Na eindeloos geroddel over het –al dan 
niet- tot stand komen van een nieuw 
Kleio-bestuur, kan nu eindelijk de huidi-
ge (en definitieve) stand van zaken gege-
ven worden: er is een nieuw Bestuur! 

Een traditioneel driekoppig bestuur 
bleek de huidige generatie geschiedenis-
studenten dusdanig af te schrikken dat 
Kleio op de rand van een bestuurscrisis 
kwam te staan. Demissionair voorzitter 
Chaja d'Olivat en dito penningmeester 
Leontien Watzema moesten hun studie 
weer voortzetten en bovendien had secre-
taris Thera Engels Kreta boven Amster-
dam verkozen. Een aantal leden, afkom-
stig uit drie verschillende generaties 
(geschiedenis-) studenten stak de koppen 
op de eerste borrel na het geslaagde in-
troductieweekend bij elkaar. Onder het 
motto 'bredere taakverdeling' vond uit-
eindelijk een gezelschap van vijf nobele 
mannen en vrouwen elkaar.  
    Het was een koude oktoberavond toen 
Kleio haar leden had opgeroepen om zich 
te verzamelen voor haar Algemene Le-
den Vergadering (ALV), om aldaar haar 
nieuwe bestuur te benoemen. Ten op-
zichte van andere jaren was er een grote 
opkomst van zeker twaalf leden. Zoals 
elk jaar werd er door zekere leden gepro-
beerd een tegenbestuur te vormen. He-
laas was  de initiatiefnemer van dit voor-
stel naar eigen zeggen 'vergeten' zijn 
contributiegeld te betalen. Uiteindelijk 

werd het nieuwe bestuur met een meer-
derheid verkozen. 

Het bestuur voor het komende jaar 
heeft zich als volgt geconstitueerd:  
De voorzittershamer is dit jaar overge-
dragen aan Eva Koppen, 4e-jaars Middel-
eeuwen. Kleio staat al jaren bekend om 
haar gezonde boekhouding; Marianne 
van Leeuwen, 4e-jaars Nieuwste Ge-
schiedenis, neemt het estafettestokje van 
Leontien over. Het gouden toetsenbord 
gaat dit jaar naar Frank Sol, 2e-jaars 
Nieuwe Geschiedenis, die het secretari-
aat van Kleio onder zijn hoede zal ne-
men. Om de banden met de feestcommis-
sie nog strakker aan te halen is er de 
nieuwe functie gecreëerd: Seije Slager, 
6e-jaars Historische Politicologie, is 
Commander Disco. Tenslotte comple-
menteert Kleio-coryfee Paul Hagens, 
meerderejaars Nieuwe Geschiedenis, het 
Bestuur. Puttend uit zijn jarenlange erva-
ring op het gebied van het verenigingsle-
ven ondersteunt hij het Bestuur als Cen-
sor.  
 Iedereen is welkom op ons spreekuur, 
iedere donderdag van 15.00 uur tot 17.00 
uur, PCHhuis kamer 557. Via e-mail zijn 
w e  o o k  t e  b e r e i k e n : 
kleio_uva@yahoo.com. De wekelijkse 
borrel vindt plaats op dinsdagavond van-
af 22.00 uur in de P96 (Prinsengracht 
96). Komt allen!  

Het Kleiobestuur 

HET NIEUWE KLEIO-BESTUUR STELT ZICH VOOR 

SILAS 



De rots is al eeuwenlang een twistonder-
werp. Spanje verloor de strategisch 
waardevolle plek op de grens van de 
Middellandse Zee en de Atlantische 
Oceaan in 1713 door het Verdrag van 
Utrecht. Het verdrag van Utrecht beëin-
digde de Spaanse Successieoorlog en 
regelde de troonopvolging van Spanje. 
De Spaanse Successieoorlog was ont-
staan omdat Karel II van Spanje kinder-
loos overleed. Daarna maakten zowel 
Frankrijk als Oostenrijk aanspraak op de 
gehele Spaanse erfenis. Een oorlog om 
de macht in Spanje volgde. De vrede van 
Utrecht regelde definitief de kwestie van  
troonopvolging in Spanje: Filips van 
Anjou werd als koning van Spanje er-
kend, maar de kronen van Spanje en 
Frankrijk moesten gescheiden blijven. 
Engeland verwierf bij dit verdrag de 
steunpunten Gibraltar en Menorca, waar-

door het zijn invloed in het Middellandse 
Zeegebied aanzienlijk kon versterken. Al 
snel na het verdrag van Utrecht was er 
sprake van spanningen tussen Spanje en 
Engeland over Gibraltar en Menorca. 
Spanje is Gibraltar altijd blijven zien als 
een deel van Spanje en het conflict hier-
over loopt tot de huidige tijd door. 
 Spanje wil nu de gedeelde soevereini-
teit over Gibraltar. Gibraltar is nu Brits 
en heeft een eigen bestuur. In juni dit 
jaar zijn de lange onderhandelingen tus-
sen Spanje en het Verenigd Koninkrijk 
over de gedeelde soevereiniteit over Gi-
braltar weer afgebroken. Er was een im-
passe ontstaan door de Britse onwil om 
daadwerkelijk en snel een akkoord te 
sluiten. Toen het puntje bij het paaltje 
kwam aarzelden de Britten toch. De be-
woners zijn tegen gedeelde soevereiniteit 
en willen de voor hen gunstige situatie 

handhaven. Daarom organiseerde het 
bestuur van Gibraltar een volksraadple-
ging. Het referendum was bedoeld als 
protest tegen de Britse en Spaanse rege-
ringen die over de toekomst van Gibral-
tar onderhandelen zonder de bevolking 
direct te raadplegen. Zij willen dat pas 
doen als er een akkoord is. In een eerste 
reactie noemde de Britse regering de 
uitslag niet verrassend. De Spaanse vice-
premier Rajoy sprak over een illegaal 
referendum zonder enige waarde. 
 De toekomst van dit kleine rotseiland 
is nog steeds onzeker. Na bijna drie eeu-
wen is Gibraltar nog steeds een twistap-
pel tussen Londen en Madrid. De menig 
van de bevolking is in ieder geval duide-
lijk 

GIBRALTAR WIL BRITS BLIJVEN 
DOOR ANNEMARIE BOS - De inwoners van de Britse kroonkolonie Gibraltar hebben vrijwel unaniem hun 
afkeer van Spaanse medezeggenschap uitgesproken. Bij een referendum op 6 november over gedeelde 
Brits-Spaanse soevereiniteit bleek bijna 99 procent van de stemmen tegen het plan. 

DOOR ERRIK BUURSINK - Uit naam van de 
correctie geschiedschrijving wil Einde-
loos alle geruchten die de ronde doen 
over de ingrediënten van de taart die 
door de Biologische Bakkers Brigade in 
het gezicht van wijlen Pim Fortuyn is 
gegooid uit de wereld helpen. 
Via het obscure mediablaadje Extra! 
heeft Eindeloos het recept van de beruch-
te taart in handen gekregen, met com-
mentaar van een van de Bakkers zelf. 
 
Hoi Martin, 
We hadden ons eigenlijk voorgenomen 
het recept geheim te houden. We hopen 
ooit nog om als de vrede over de gehele 
aarde is gekomen, ons terug te trekken 
als banketbakkers. Dat zal echter nog 
wel een tijdje duren en zoals je weet dra-
gen ook wij de persvrijheid hoog in het 
vaandel. Maar goed. Ik zal je niet langer 
in spanning houden. (kan desgewenst 
ook ingezet worden als culinair actiemid-
del, maar wees zorgvuldig met het te 
kiezen doel.) 
 
Veel liefs en eet smakelijk, 
De koks. 

 
Bosbessen-kersen vanilletaart 
Traditioneel gebak met veganistische 
inslag. 
 
Ingrediënten: 
500 gram bloem 
drie deciliter water 
pakje sojavanillevla 
kersengelei 
half pond bosbessen 
 
Geen gorigheden dus. Dat de Biologi-
sche Bakkers Brigade toch veroordeeld is 
wegens openbare geweldpleging is op 
zijn zachtst gezegd schandalig. Het feit 
dat hierbij de kippenstrontmythe is weer-
legd, is echter een heuse overwinning 
van de waarheid te noemen. 
 

TAART PIM FORTUYN: GEEN KIPPENSTRONT 



EEN MEERSTEMMIGE VERLICHTING 
 
DOOR GERBEN SEGBOER - Na bekering tot het ware geloof wordt de student van de nieuwe geschiedenis 
al snel de benodigde Bijbel in de handen gedrukt. Dit gewichtige exemplaar, met de veelzeggende titel 
The Republic 1477-1806, vormt een onmisbaar onderdeel van de verdere studie.  

De auteur, Jonathan Israel beschikt niet 
alleen over een prachtige schrijfstijl, 
maar is ook het voorbeeld van een ar-
chieftijger pur sang. In The Republic 
beschreef hij de Republiek in al haar 
facetten en wist vele obscure namen uit 
het verleden opnieuw onder de aandacht 
te brengen. Zijn eclectische manier van 
werken maken de door hem geschreven 
boeken uitermate geschikt als naslag-
werk voor de beschreven periode. Reeds 
in The Republic toonde hij een grote 
interesse in het gedachtegoed van de 
Rotterdamse filosoof Baruch de Spinoza. 
De enthousiaste en bewonderende wijze 
waarop hij over Spinoza sprak, maakte 
het onderwerp van zijn nieuwste studie 
niet moeilijk te raden. Onder de titel 
Radical Enlightenment, philosophy and 
the making of modernity 1650-1750 ver-
scheen in 2001 zijn onderzoek naar de 
radicale verlichting in Europa.  
 De Verlichting beheerst nog steeds 
het internationale historiografische de-
bat. Er zijn verschillende stromingen van 
historici die het zwaartepunt van de Ver-
lichting op uiteenlopende plaatsen leg-
gen. De klassieke vorm werd gelegd bij 
de ideeën van de Franse filosofen Mon-
tesquieu, Voltaire, Diderot en Rousseau, 
die vervolgens in geheel Europa hun 
weerslag vonden. Een andere benade-
ring, die vooral de voorkeur geniet van 
Engelstalige historici, ziet de Verlichting 
als een herwaardering van de rationaliteit 
en de wetenschap, vooral door toedoen 
van Locke en Newton. Deze beide visies 
gaan ervan uit dat het centrum van de 
Verlichting te vinden is in één land en 
dat de rest van Europa het voorbeeld 
volgde. In de laatste jaren is daar verzet 
tegen ontstaan. De aandacht verschoof 
van een enkelvoudige Europese Verlich-
ting naar een constellatie van landsge-
bonden Verlichtingen verspreidt door 
Europa.  
 
De motor van de radicale Verlichting 
Geen van deze drie zienswijzen houden 
volgens Israel stand. In plaats daarvan 
onderscheidt hij twee verschillende soor-
ten Verlichting, namelijk de behoudende 
en de radicale vorm. In de laatste jaren 

zijn er meer die tot dat inzicht zijn geko-
men, maar in tegenstelling tot andere 
historici kent Israel de radicale Verlich-
ting geen marginale plaats toe in het 
intellectuele landschap van de 17e en de 
18e eeuw, maar verheft hij deze stroming 
tot motor van de behoudende variant. 
Vooral de invloed van Spinoza, wiens 
ideeën al snel onder de noemer spinozis-
me bekend stonden, was volgens Israel 
groot. Hij en vele radicale denkers met 
hem, riepen de toorn van het behouden 
Europa over zich af door het gezag van 
de kerk en de Bijbel in twijfel te trekken. 
Deze vroege vorm van atheïsme bleek in 
sommige kringen op grote steun te kun-
nen rekenen.  In zijn voorwoord zegt hij 
niet geheel ten onrechte dat dit voor veel 
historici een verrassende stelling zal zijn. 
Niet alleen betoogt hij dat de radicale 
Verlichting een grotere invloed had dan 
tevoren gedacht werd, maar ook dat deze 
een Europees verschijnsel was die zich 
weinig aantrok van zowel landsgrenzen 
als de daar aanwezige geloofsrichtingen.  
 De verspreiding van de radicale Ver-
lichting had dit internationale, grensloze 
karakter door de ontwikkeling van nieu-
we communicatiemiddelen zoals kran-
ten, tijdschriften en koffiehuizen. In di-
verse Europese stedelijke centra werden 
geleerde periodieken verspreidt waar-
door maatschappelijke of filosofische 
debatten, controversen en de ontvangst 
van boeken een groter (internationaal) 
publiek bereikte. Het merendeel hiervan 
werd gepubliceerd in de Republiek en in 
het Frans opgesteld, maar ook in het 
Nederlands, zoals Pieter Rabus’ (1660-
1702) Boekzaal van Europe. Veel van 
deze periodieken werden beschouwd als 
de hoeksteen van de behouden Verlich-
ting, voortdurend in gevecht met de radi-
cale tegenhanger. Dit gevecht voltrok 
zich echter niet in een duidelijk afgeba-
kende arena. Waar een definitie van de 
behouden Verlichting totaal ontbrak, was 
het zonneklaar welke ideeën tot de radi-
cale tak behoorden. Om hun reputatie als 
onafhankelijke media te behouden ont-
kwamen zij niet aan de bespreking van 
radicale werken. De scheidslijn tussen de 
behoudende en de radicale Verlichting 

bleek in de praktijk dus minder scherp 
als in theorie. 
 Dat het spinozisme niet slechts een 
perifere plaats in het Europese gedachte-
goed innam, blijkt volgens Israel ook 
goed uit de populariteit die zij genoot bij 
vooraanstaande staatshoofden, filosofen 
en zelfs geestelijken. Vooral de leiders 
van veel protestante staten verrijkten hun 
bibliotheek met allerhande radicale lite-
ratuur die zij via smokkelroutes uit de 
Republiek verkregen. Ondanks het offi-
ciële verbod dat op deze literatuur heers-
te en de strikte censuur die erop werd 
toegepast bleek het onmogelijk om de 
verspreiding van radicale ideeën een halt 
toe te roepen. In dit Europa, waar er een 
gespannen relatie heerste tussen het ker-
kelijk en seculiere gezag enerzijds en de 
publieke sfeer anderzijds, vonden de 
radicale denkers hun gehoor. 
  
Tegenoffensief  
Voor de uitwerking van zijn stelling 
maakt Israel gebruik van een rijke selec-
tie van spinozisten en hun werken. Hier-
mee tracht hij de prominente plaats van 
het radicale gedachtegoed geloofwaardig 
te maken. Hierin slaagt hij gedeeltelijk. 
Het rijke aanbod aan radicale denkers 
dat Israel naar voren brengt moet de le-
zer overtuigen van het feit dat het spino-
zisme veel weerklank vond in 17e en 
18e-eeuws Europa. Deze kwantitatieve 
aanpak zegt echter weinig over de recep-
tie van de ideeën. Uit het hoofdstuk The 
intellectual counter-offensive blijkt dat 
de weerstand uit de behoudende hoek 
groot was en dat radicale ideeën slechts 
met veel moeite voet aan de grond kre-
gen. Weliswaar laat Israel duidelijk zien 
dat veel van het spinozistische gedachte-
goed werd overgenomen in de behou-
dende verlichtingsideeën, maar tot een 
duidelijke verschuiving van een perifere 
naar een meer centrale plaats komt hij 
niet.          
 
Jonathan I. Israel, Radical Enlighten-
ment. Philosophy and the making of mo-
dernity 1650-1750 (New York 2001) 810 
p.  



Ha ha ha, ik moest laatst lachen. Om de 
peperdure nieuwe fluistertram die meer 
kabaal maakt dan die ouwe krotten. Om 
mijn Sony Discman ®, die na twee maan-
den al kapot was en om de overstroomde 
keuken en het nieuwe bestek dat krom 
buigt als je er een stukje kipfilet mee wil 
doorsnijden en dat bovendien bleek te 
kunnen drijven. Lachen gieren brullen 
toen ik aan vijf euro niet genoeg had om 
twee biertjes te betalen.  De barman vond 
het aanmerkelijk minder grappig, terwijl 
ik toch echt degene was die moest beta-
len. Humorloze klootzak.  
 Ha ha ha, maar de rijen voor de stads-
bank van lening zijn langer dan ooit. Ha 
ha, en mijn nieuwe knoflookknijper is nu 
al verbogen. Waarom gaan mijn spulle-
tjes allemaal zo snel stuk? Ik betaal voor 
een product maar krijg een door kinder-
handjes vervaardigd stuk rotzooi dat ei-
genlijk meteen wel in de vuilnisbak ge-
flikkerd kan worden. 
 Hoe lang laten we ons nog naaien? 
Wanneer keert de wal het schip? Ik dacht 
dat een markteconomie vanzelf voor goe-
de producten voor een lage prijs zou zor-
gen. Mooi niet dus. De patatboer grijnst 
vriendelijk en berekent je €1,80 voor een 
bakje glazige frietjes met mayo. Dat is 
dus wel vier gulden. Waren patatjes mét 
vorig jaar niet gewoon twee gulden vijf-
enzeventig?  
 Er is een complot mensen, een vuig 
complot. Die nare middenstanders, die 
zelfde bekrompen mannetjes en vrouw-
tjes die altijd op de foute partij stemmen, 
NSB, VVD, LPF, zij wringen ons uit, 
berekenen niet bestaande onkosten door 
en lopen ondertussen ook nog als van-
ouds te mekkeren. Maar niet alleen zij 
zijn schuldig, ook de multinationals die 
voor een prikkie een product produceren, 
er het twintigvoudige voor vragen en toch 
in de rooie cijfers duikelen hebben vuile 
handen. Wij, het volk worden uitgekne-
pen en we lijken alleen maar te kunnen 
lachen. Ha ha, knijp maar, het leven is 
leuk. Knijp maar, zonder je product wil ik 
net zo lief sterven. Ha ha, auw. Knijp net 
zo lang tot ik bloed. Stelletje gore uitzui-
gers! 

Errik Buursink 

Op bezoek bij......Marjolein ‘t Hart 
 

ANARCHISME, IERSE MUZIEK EN NEW YORK 
‘Doen wat je leuk vindt’ volgens Marjolein ‘t Hart 

 
DOOR MARIA WILLEMSE EN RACDHEL JOBELS - Geschiedenis om de wereld 
te verbeteren. Dat was wat Marjolein ‘t Hart, docente Economisch 
en Sociale Geschiedenis, dacht toen zij begon met studeren. In-
middels woont zij met haar man en kinderen in Heemstede en is 
de wereld nog steeds hetzelfde. ‘Op een bepaald moment zie je in 
dat het allemaal erg ingewikkeld ligt. Als je ouder wordt, ga je 
meer de diepte in met individuen; je wilt goed omgaan met men-
sen. Zeker als je kinderen krijgt dan wil je vooral een goede moe-
der zijn. Er is gewoon heel weinig wat je echt kan doen.’  

Het gezin woont nu vier jaar in dit huis. 
Hiervoor woonden zij en haar man in 
twee flatjes in de Watergraafsmeer. ‘Ik 
heb nog wel eens heimwee naar Amster-
dam. Je kunt makkelijker bij mensen 
langsgaan, mijn vriendinnen zie ik bij-
voorbeeld nu veel minder. Je krijgt nu 
een andere plaats, meer rond de school 
van de kinderen. En hier komt bij dat het 
onmogelijk is om een huis als dit in Am-
sterdam te krijgen.’ Midden in de huis-
kamer staat een piano.’Al van jongs af 
aan speel ik piano, het wordt helaas 
steeds minder. Nu luister ik meer naar 
muziek. Maar toch, Bach, Chopin; heer-
lijk om te spelen. Ook heb ik dwarsfluit 
gespeeld, het liefst speelde ik dan Vival-
di. Verder heb ik een grote liefde voor 
Ierse muziek, opgelopen in Ierland om-
dat ik daar tijdens mijn studie een jaar 
heb gewoond.’  
 In haar studententijd woonde Marjo-
lein onder andere in een kraakpand in 
Groningen.’Ik was hier via via terecht 
gekomen. Ik zat in het activistencircuit 
en daar zaten ook veel krakers. We kwa-
men bijeen in het politiek cafe. Ik ben 
ook een tijdje coördinator geweest van 
de Vrije Socialisten, de anarchisten zeg 
maar. Verder zetten wij ons ook in voor 
de Zuid-Molukken, veel mensen in het 
café gingen dan ook om met die jongens 
van de treinkaping. (De Punt, mei/juni 
1977, red.) Ook zat ik in de bond voor 
dienstplichtigen. Ja, daar ging veel tijd 
in zitten. Elke avond wel een vergade-
ring, ook demonstreren, organiseren, 
handtekeningen en geld verzamelen.’ 
Nu is ze niet meer politiek actief, maar 
voelt zich nog steeds nauw betrokken bij 
de politiek. ‘Het was echt een generatie, 
wij deden heel veel samen, zo vormde je 
meteen een vriendenkring. Dan gaat er 

een verhuizen, de ander krijgt een baan 
en dan moet ook nog eens het politiek 
café sluiten.’ 
 Na Groningen is ze een jaar werk-
zaam geweest op het (sociologisch) poli-
ticologisch instituut van Leiden. Hierna 
besloot een jaar naar een New York. 
‘Fascinerende stad! Multicultureel en 
dynamisch. Mijn broer is er later gaan 
wonen. Ik vond het een fantastische 
stad, toch wist  ik dat ik altijd terug naar 
Nederland zou willen; de contacten zijn 
hier gewoon beter.’ 
Reizen deed Marjolein al van jongs af 
aan. ‘Mijn vader werkte bij de Shell 
daarom moesten wij vaak na een paar 
weer verhuizen. Alhoewel ik het wel 
interessant vond, vond ik het niet leuk. 
Steeds maar weer nieuwe vriendjes ma-
ken...Gelukkig hadden wij zes kinderen 
thuis. Ik merk nog steeds dat we een 
sterke band hebben. We zien elkaar niet 
vaak, maar als we elkaar zien is het ver-
trouwd en leuk.’ 
 Marjolein en haar man delen hetzelf-
de vakgebied.’Hij geeft les aan de VU. 
Het is goed te combineren met kinderen, 
omdat we allebei een deel van ons werk 
thuis kunnen doen.’Zelf zit Marjolein 
voor ongeveer zestig procent thuis te 
werken. De overige veertig procent 
(geeft) is zij op de Spuistraat, voor hoor- 
en werk-colleges en vergaderingen of 
besprekingen ‘Hoorcolleges heb ik een 
beetje een hekel aan. Het kost me heel 
veel energie. Ik vind het moeilijk om en 
de grote lijn aan te houden en leuke 
anekdotes te vertellen. Ik vergeet dan 
meestal de anekdotes en sta daar echt 
een verhaal op te dreunen. Dan krijg ik 
een hekel aan mezelf, nee ik vind het 
echt niet leuk.’ 

Lees verder op de volgende pagina 

DE WERELD VAN ERRIK 
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Op het moment publiceert Marjolein 
ook veel. ‘Ik moet nu nog twee boeken 
gaan schrijven, een over oorlog en sa-
menleving en een over de vergelijking 
van Antwerpen met Amsterdam van 
1530 tot 1538. Ik doe dat dan in ruil 
voor Aio’s en postdocs, die ons helpen 
met onderzoek. Toen ik met Geschiede-
nis begon, zag ik mijn studie echt als 
een praktische studie. Nu ga ik me 
steeds meer interesseren voor de weten-

schappelijke kanten van het vak. Onder-
zoek doen is leuk, vooral archiefonder-
zoek. In je eentje een onderzoek doen is 
saai, vind ik. Daar ben ik heel anders in 
dan mijn man, die is een stuk individua-
listischer. Ik vind vooral met elkaar aan 
een onderzoek werken leuk. Het is vol-
gens mij heel belangrijk om altijd te 
doen wat je leuk vindt. Dan ben je en-
thousiast, ook als het even tegenzit en 
dan pas kan je echt iets bereiken.’ 

Colofon 
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DOOR ERRIK BUURSINK - In het Amster-
damse Gemeentearchief is tot en met 1 
december de tentoonstelling Kaarten 
van Amsterdam 1866-2000 te zien. De te 
bewonderen kaarten variëren van een 
aantal zeer bijzondere tot gewone toeris-
tische stadsplattegronden. 
 De tentoonstelling opent groots met 
het uitbreidingsplan van J.C. van Niftrik 
uit 1866. De kaart is van een buitenge-
wone omvang en geeft een goed beeld 
van de grootsheid van het plan. Op 
plaatsen waar de tegenwoordige inwo-
ner van de stad de provinciaalse negen-
tiende eeuwse wijken weet, bevinden 
zich op de kaart brede boulevards en 
ruim opgezette woonwijken. Van Nif-
triks plan, dat voortborduurde op de 
gerealiseerde stadsuitleg rondom het 
voormalige Paleis voor Volksvlijt op het 
Frederiksplein, bleek echter te hoog 
gegrepen voor Amsterdam. Om de kos-
ten te drukken besloot men daarom de 
bestaande kavelverdeling zo veel moge-
lijk te volgen. Deze aanpak mondde uit 
in het sobere uitbreidingsplan van Kalff 
uit 1875, dat ook in groot formaat op de 
tentoonstelling te zien is.  
  
Onbevredigd gevoel 
Uit de daaropvolgende periode van snel-
le groei van de stad zijn een aantal 
mooie thematische en topografische 
kaarten te zien. Kaarten als die waarop 
de heftigheid van de cholera epidemie 
per stadswijk is te zien, zijn voor histori-
ci erg interessant. Helaas verzandt de 
tentoonstelling daarna in een weinig 
belangwekkende verzameling topografi-
sche en toeristische kaarten die de perio-
de tot heden bestrijken. De uitbreidings-
plannen van Van Eesteren zijn te sche-

matisch om de aandacht lang vast te 
houden en in plaats van vier openbaar-
vervoerskaartjes was één ook wel vol-
doende geweest. Mooie kaarten van de 
plannen voor Zuid en West van Berlage 
en de originele metroplannen ontbreken, 
waardoor de bezoeker met een onbevre-
digd gevoel achterblijft.  
  
Amsterdammers in hun stad 
In een hoek van de tentoonstellingszaal 
bevindt zich wel een erg leuke expositie 
over het project ‘Real Time Saved, Dag-
boek in Sporen’, van een aantal kunste-
naars in samenwerking met de Waag 
Society. Enkele inwoners van Amster-
dam zijn uitgerust met een Global Posi-
tioning System zodat hun routes door de 
stad te volgen zijn op schermen. Zo ont-
staat een mooi beeld van de manier 
waarop Amsterdammers zich door de 
stad bewegen.  
 Voor hen die absoluut geen genoeg 
kunnen krijgen van kaartmateriaal is er 
een catalogus verschenen met meer dan 
200 catalogusnummers en een dito aan-
tal kleuren afbeeldingen. Het lijvige 
boekwerk, dat vooral voor stadshistorici 
erg interessant is,  kost €59 en is onder 
andere te verkrijgen bij het Gemeentear-
chief. 

TENTOONSTELLING AMSTERDAM IN KAARTEN 



Pierre Abelard werd in 1079 geboren in 
Bretagne. Als oudste zoon uit een rede-
lijk welgestelde familie had hij niets te 
klagen. De vader van Abelard vond dat 
zijn zonen een goede opleiding genoten 
moesten hebben,alvorens zij het leger 
zouden ingaan. Tijdens zijn opleiding 
kreeg Abelard de smaak van de filosofie 
te pakken en besloot hij, in tegenstelling 
tot zijn broers, niet voor een militaire 
carriere te kiezen. In plaats daarvan reis-
de hij  naar Parijs af, alwaar hij lessen 
wilde volgen aan de universiteit. Op het 
Ile de la cite, toen nog zonder Notre Da-
me, stortte Abelard zich volledig op zijn 
studie. Discussie en debat voerden hier 
de boventoon terwijl het catalogiseren 
plaats had gemaakt voor dialectiek. Al 
snel moesten de professoren in het debat 
hun meerdere in de jongeling erkennen. 
Waar Abelard in zijn eerste jaren ijverig 
de lessen volgde besloot hij op 23 jarige 
leeftijd zelf college te gaan geven. In het 
debat was hij onverslaanbaar en zijn 
reputatie snelde hem vooruit. De profes-
soren met wie hij vroeger debatten voer-
de dromden nu samen in zijn colleges. 
Toch wilde Abelard  meer en hij wist dat 
als hij echt iets wilde betekenen, hij zich 
bezig moest gaan houden met de funda-
mentele theologische vraagstukken. De 
methode die Abelard ontwikkelde, de 
vandaag de dag algemeen geaccepteerde 
logische analytische benadering, bete-
kende in de 12 eeuw een breuk met de 
heersende traditie. “Onmogelijk is het te 
geloven in wat men niet begrijpt!” moet 
hij uitgeroepen hebben  toen hij in dis-
cussie was met  bisschoppen en priesters. 
“De heer bekritiseert de blinden die de 
blinden willen lijden” is een andere uit-

spraak,  die terug te vinden is in Abe-
lards werk. Als een briljante criticus 
legde hij een nieuwe basis voor het zoe-
ken naar de betrouwbare waarheid, en 
begon hij aan een tocht die niet gemak-
kelijk zou verlopen. 
 
Citeaux      
Toen Pierre Abelard zo’n 11 jaar oud 
was werd aan de andere kant van Frank-
rijk in Dijon een jongen geboren die 
eveneens zijn stempel op de geschiede-
nis zou drukken. Onder de naam Bernar-
dus van Clairvaux zou hij uitgroeien tot 
een van Abelards grootste tegenstanders, 
hoewel zij dezelfde idealen nastreefden. 
In tegenstelling tot Abelard moest Ber-
nardus wel in het leger dienen, maar al 
gauw kwam hij er achter dat dit niets 
voor hem was. Hij richtte zich vervol-
gens volledig op het geloof en wilde op 
eigen kracht de verlokkingen van het 
aardse leven weerstaan. Hij  deed dit op 
de extreme manier die hem zo kenmerk-
te.  
 Ontbering en uithongering waren 
middelen die hij niet schuwde. Toen 
Bernardus -naar eigen zeggen- op zekere 
dag bezocht werd door de heilige maagd 
Maria, wierp hij zich aan haar knieën. 
Nadat zij enkele druppels melk op zijn 
lippen liet vallen wist Bernardus het ze-
ker: het was aan hem om zich volledig 
aan God te wijden en het zinkende Ro-
meinse schip een nieuwe koers te laten 
varen. Na dit visioen sloot de uitverkore-
ne zich aan bij een groepje monniken ten 
zuiden van Citeaux, die samen de orde 
der Cisterciënzers vormden. Zijn komst 
was zeer welkom, niet in de laatste 
plaats omdat Bernardus zich met zijn 

gehele familie  bij de orde aansloot. 
Hierdoor werd zij met  31 nieuwe leden 
bijna verdubbeld. Toch ging het snel 
bergafwaarts met de kloostergemeen-
schap. De monniken waren uitgemergeld 
en stierven zelfs door hun extreme le-
venswijze. Bernardus wist dat hij iets 
moest veranderen, wilde hij de orde in 
stand houden. En ook dit deed hij op zijn 
eigen extreme manier. Bernardus gaf de 
monniken opdracht om meer te eten, 
waarna hij zich voor een jaar in een-
zaamheid opsloot. De nieuwe werkwijze 
die Bernardus er op nahield had een zeer 
goede invloed op de kloosterorde. Mede 
door het enorme talent om te spreken en 
te overtuigen, nam de orde snel in om-
vang toe. Na vier jaar, toen Bernardus 25 
was, werd de eerste dochterabdij ge-
sticht. Bernardus zelf beleefde daarente-
gen mindere tijden. Door de sobere le-
vensstijl die hij nastreefde  moest hij 
geregeld al brakend aan de kloosterlijke 
diensten deelnemen. ook leidde hij aan 
een vorm van anorexia nervosa en stonk 
hij voortdurend naar zure urine. 
      
Persoonlijke ontwikkeling 
Abelard, die nog steeds in Parijs ver-
bleef, ontmoette daar een zekere Heloise. 
Zij was een  intelligente vrouw, en geze-
gend met een zeer schoon uiterlijk. Abe-
lard werd op slag verliefd. De inmiddels 
welgerespecteerde docent, die een ex-
treem positief zelfbeeld had, was vastbe-
sloten Heloise tot zijn vrouw te maken. 
In zijn biografie Historia Calimitatum 
viel te lezen: “Haar besloot ik tot de mij-
ne te maken, dat me zeker lukken zou.  
 

 
Lees verder op de volgende pagina 

HET GEVECHT DER TITANEN 
Abelard versus Bernardus 

 
DOOR EMIL TUYTEL - De eerste helft van de 12e eeuw was zeker niet de beste periode uit de geschiedenis 
van de Roomse kerk. Ondanks het in 1122 uitgevaardigde concordaat van Worms, waarbij in theorie 
een einde gemaakt werd aan de investituurstrijd, hadden de pausen nog steeds veel te stellen met de 
koningen van het Duitse hof en de weer in opkomst zijnde Romeinse adel. Alsof dit nog niet genoeg 
was had ook op het gebied van de orthodoxie de kerk van Rome betere tijden gekend. De organisatie 
die haar legitimatie aan de heilige Petrus te danken had zag er uit als een lekkend schip, dat op de 
woeste golven als een speelbal heen en weer werd gegooid. Deze situatie maakte dat de tijd rijp was 
voor hervormers en die waren er dan ook. Twee mannen hebben een grote rol gespeeld bij de pogin-
gen tot hervorming van dit lekkende schip. Pierre Abelard en Bernardus van Clairvaux streefden het-
zelfde doel na, maar kwamen op 3 Juni 1140 toch lijnrecht tegenover elkaar te staan.  
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Ik was immers jong en buitengewoon 
knap.” Als snel regelde Abelard wat met 
Heloises oom. In ruil voor onderwijs kon 
hij bij hen inwonen. Van Heloises studie 
kwam echter niet veel terecht: “ Mijn 
vingers gingen meer naar haar borsten 
dan naar de boeken.”. De periode die 
volgde was er een vol vuur en passie. De 
twee beminden elkaar wanneer ze maar 
konden en hun hartstocht leidde tot on-
voorzichtigheid. Na niet al te lange tijd 
werden de twee betrapt. Abelard, die 
door zijn aanstelling geacht werd een 
voorbeeldfunctie te hebben, vreesde voor 
zijn reputatie en ook Helices oom was nu 
in oorlogsstemming. De twee besloten te 
trouwen, maar omdat ook dit Abelards 
reputatie niet ten goede kwam stuurde 
hij zijn vrouw naar een klooster. Hier-
mee gaven zij aan dat hun relatie niet op 
lust maar op echte liefde gebaseerd was. 
Toch sloeg het noodlot na niet al te lange 
tijd toe. Heloises oom kreeg argwaan en 
dacht dat Abelard hem wilde misleiden. 
Hij zocht met wat vrienden Abelard ’s 
nachts op. De volgende ochtend werd 
Pierre badend in een plas bloed wakker, 
beroofd van het lichaamsdeel waarmee 
hij zijn onzedelijkheid begaan had.  
 Abelard trok om zijn schaamte ver-
bergen  naar het klooster. In St. Denis 
sloot hij zich aan bij het klooster der 
Benedictijnen. Ook hij wilde zich nu 
meer aan God wijden. Hij verloochende 
daarbij zijn eerdere opvattingen niet, en 
na een aantal weken sloeg hij in het 
klooster weer aan het doceren. Nu hield 
hij zich vooral bezig met het vraagstuk 
van de heilige drie-eenheid en schreef 
hier vele stukken over. 
 
Het contact    
In Italië ontstond op dat moment een 
strijd tussen twee pausen. Enerzijds Gre-
gorius Papareschi (Innocentius II), die 
aanvankelijk in 1130 de pauselijke stoel 
mocht betreden, en aan de andere kant 
een tegenpaus, Anacletus, die tot de 
schatrijke familie der Pierleoni’s behoor-
de en door de Romeinse adel naar voren 
geschoven werd. Bernardus koos partij 
voor de oprechte Innocentius II. Hij reis-
de vervolgens Duitsland, Frankrijk, en 
Italië af om steun voor zijn paus te krij-
gen onder de wereldlijke heren,.  Met 
succes. Ook in Spanje en Engeland kreeg 
Bernardus steun voor Innocentius II. Op 
deze manier werd de man uit Clairvaux 
een beroemdheid die in heel Europa 
stemmen wist te winnen voor zijn heilige 

missie. De sluwe preker verwierf hier-
door steeds meer invloed onder zowel 
leken als geestelijken. De opvattingen 
die hij had, over de richting die de paus 
in Rome en zijn schapen moesten gaan, 
kregen steeds meer gehoor. Tijdens zijn 
tochten, die Bernardus gezeten op een 
ezel als een ware pelgrim aflegde, preek-
te hij als nooit tevoren. Vrouwen pro-
beerden hun geliefden angstvallig thuis 
te houden als hij in de buurt was, om hen 
maar niet door deze brenger van Gods 
woord te laten overtuigen. 
     Toen op zeker moment een neef van 
Bernardus overliep naar het klooster der 
Benedictijners was hij furieus. Geen 
goed woord had hij over voor deze ver-
derfelijke orde, die het volgens hem niet 
zo nauw nam met de regels. Vrijwel di-
rect begon hij een lastercampagne om 
deze kloosterorde en hun bekendste 
voorman van dat moment, Pierre Abe-
lard, zwart te maken. Toen Bernardus 
vervolgens hoorde met wat voor praktij-
ken Abelard zich nog meer bezig hield 
en dat deze vraagtekens zette bij de 
waarheid van de leer, ging Bernardus 
los. 
 Het boek dat Pierre geschreven had 
over de heilige drie-eenheid werd op de 
lijst van verboden werken, de index, 
geplaatst en vervolgens verbrand. Het 
enige wat de verguisde Abelard hierop 
uit kon brengen is dat dit hem meer pijn 
deed dan het ontnemen van zijn ge-
slachtsdeel. Abelard besloot in de tegen-
aanval te gaan en vertrouwde hierbij op 
zijn debattechnieken, waarmee hij in het 
verleden vrijwel iedereen al overtroffen 
had. In een kortstondige briefwisseling 
nodigde Abelard Bernardus uit voor een 
debat, zodat hij zich tegen al de laster-
praat die Bernardus over hem heen stort-
te kon verdedigen.  
 
Het treffen 
En dit treffen kwam er. En wel op 3 juni 
1140 vlak na Pinksteren op het concilie 
van Sance. Hier kwamen vele bisschop-
pen, patriarchen en belangrijke vorsten 
bijeen om relieken te bekijken. Bernar-
dus voelde zich naarmate de dag naderde 
onzekerder worden. Hij besloot daarom 
de commissie die moest oordelen over 
hun geschil en die hij door zijn missie 
goed kende,  te misleiden. Een paar da-
gen voor het concilie liet hij hen totaal 
uit hun verband getrokken uitspraken 
van Abelard lezen. Abelard, die hier 
niets vanaf wist, werd pas enkele minu-
ten voor de grote confrontatie op de 
hoogte gebracht. Die dag gingen om 

klokslag drie uur de enorme deuren van 
de kathedraal open. Pierre Abelard stapte 
een doodse stilte binnen en schreed ver-
volgens naar het koor. Voor het eerst in 
hun leven stonden Pierre Abelard en 
Bernardus van Clairveaux tegenover 
elkaar. Diep in de ogen van Abelard kij-
kend ontstak Bernardus in een  vlam-
mend betoog. Abelard vertrok geen spier 
en na een betoog dat op zijn minst 2 uur 
duurde viel er een stilte. Abelard knikte 
met zijn hoofd, draaide zich vervolgens 
om en liep weg. De boodschap die hij 
achterliet was  dat hij het voorval aan de 
paus voor zou leggen. 
     En zo kwam er een einde aan een 
strijd die gevoerd werd met woorden 
maar die eindigde in een zee van stilte. 
De paus die volledig op handen van Ber-
nardus was, excommuniceerde Abelard 
na diens verzoek. Abelard heeft zijn ver-
lies nooit kunnen verwerken. Nooit zal 
duidelijk zijn of de stilte die Abelard in 
Sance sprak, voortkwam uit angst voor 
de kracht van Bernardus woorden, die 
waarschijnlijk als enige die van Abelard 
konden overtreffen, of dat hij wist dat 
deze strijd al beslist was en niet meer 
met woorden gewonnen kon worden. In 
1142 stierf Pierre Abelard. Elf jaar later 
volgde de man die hem als enige ooit de 
mond snoerde.  
 
Eeuwig samenzijn 
De meeste mensen kenden Abelard door 
zijn pijnlijke relatie met Heloise. Hij zou 
later echter de grondlegger van de mo-
derne theologie genoemd worden en 
binnen 50 jaar werden drie van zijn vol-
gelingen paus. Bernardus kwam bekend 
te staan als de grote organisator. Hij 
werd door sommigen zelfs wel de eerste 
inquisiteur genoemd. Enkele jaren na 
zijn dood werd Bernardus heilig ver-
klaard. Ondanks hun onderlinge strijd 
hadden de beide mannen grote overeen-
komsten. Beide zochten een godserva-
ring die over te brengen was op anderen 
en beiden zetten vraagtekens bij de tradi-
ties van eerdere generaties. Zo gaf Ber-
nardus de Cisterciënzers een andere rich-
ting, terwijl Abelard de scholen in Parijs 
onderuit haalde. Dit alles werd gedaan 
met de bedoeling het geloof te verbete-
ren.  
Toen Abelard in 1142 stierf werd zijn 
lichaam overgebracht naar het klooster 
waarvan Heloise intussen abdis was ge-
worden. Na haar dood werden de twee 
begraven op het kerkhof Père-Lachaise 
in Parijs, waar zij nu nog liggen. 
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