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OH BRAVE NEW WORLD..! 
En toen begon het tweede blok van het 
tweede semester. Tentamens achter de 
rug, nieuwe vakken beginnen, oude 
vakken gaan weer door, lekker studeren 
kortom. Maar wat voelen wij daar in de 
lucht? Zien we het goed, breekt het 
loodgrijze wolkendek, is de klok echt 
een uurtje vooruit gezet? 

Ja, de lente! Gooi open die voordeur, 
ga de straat op, het park in. De vlierbes 
staat al in het blad, de krokussen  bloei-
en. Al brandt de wereld, hebben de 
trams haarscheurtjes en is het bier weer 
duurder, wat geeft het? De zon schijnt 
immers. 

Maar ter zake nu. Voor je ligt de elf-
de Eindeloos van dit collegejaar. Bloed, 
zweet en tranen kostte het, maar hij is er 
weer. Wat staat er in? Het gesprek dat 
Micha voerde met Ivo Teunis Klamer 
over zijn top tien van grootste Nederlan-
ders. Een korte inleiding van onbezol-
digd medewerkster Pauline in de ge-
schiedenis van de Olympische Spelen. 
De bezwaren van de Sudetenduitsers 
tegen de toetreding van Tsjechië tot de 
Europese Unie, toegelicht door Nienke. 
Het leven en werk van choreograaf Ba-
lanchine beschreven door Eva en na-
tuurlijk de onvermijdelijke columns. 

De inhoud van dit blad is misschien 
niet echt een spiegel van de lente. Maar 
deze redactie heeft ook nog geen zwa-
luw gezien. De valse euforie die vijftien 
graden boven nul vergezeld door een 
waterig zonnetje bij sommigen oproept, 
is aan ons niet besteed. Er moet gewerkt 
worden! Onderzoeken, vragen, signale-
ren. Het is voor ons bijna een dagtaak 
aan het worden. 

Het maakt niet uit dat iedereen zich 
onderdompelt in het warme bad van de 
ontluikende natuur. Wij bewaken de 
vesting! Maar zullen jullie Eindeloos 
wel meenemen naar het park? Lees ‘em 
terwijl je in het gras ligt en van je rosé 
nipt. Dan zijn wij er ook een beetje bij. 

DE WAARHEID BOVEN TAFEL 
 
DOOR LEONTIEN WATZEMA - “Herinneren is de beste manier om mensen 
te verlossen van een pijnlijk verleden”, zegt dr. Alex Boraine, voor-
malig vice-voorzitter van de waarheidscommissie in Zuid-Afrika en 
huidig voorzitter van het International Centre for Transitional Jus-
tice (ICTJ). Borraine gaf 19 maart een lezing over het hoe en voor-
al het waarom van een waarheidscommissie in landen die tot voor 
kort een dictatuur kenden of in een (burger)oorlog verwikkeld wa-
ren. 

“Zij die het verleden vergeten, hebben 
een veel grotere kans om in herhaling te 
vallen”, meent Boraine. “In Zuid-Afrika 
waren er velen die de zwarte bladzijde 
van het apartheidregime wilden omslaan 
en zonder over het ver-
leden na te denken ver-
der wilden gaan met 
leven in de vernieuwde 
samenleving.”  M a a r 
voor veel mensen was 
het onmogelijk om zon-
der dat verleden verder 
te gaan. Velen hadden 
immers slachtoffers in 
de familie en men wilde 
weten wat er met hen 
was gebeurd. “En ze 
hebben ook het recht om 
de waarheid te weten”, 
aldus Boraine. “Door de 
gebeurtenissen be-
spreekbaar te maken, 
waardoor er een eendui-
dig beeld van de ge-
schiedenis komt, kun je 
een basis leggen voor 
een open en democratische samenleving. 
Ik ben van mening dat je eerst de bladzij-
de moet lezen voordat je hem omslaat.” 
 
Sowieso schuldig 
De Neurenberg-processen waren de eer-
ste processen waar oorlogsmisdadigers 
terecht stonden voor een internationale 

rechtbank. Veel mensen zagen het nut 
van een proces niet in: de nazi-beulen 
waren sowieso schuldig, er was geen 
proces voor nodig om dat te bewijzen. 
De internationale gemeenschap had het 

desondanks voor elkaar 
gekregen om zo eerlijk 
mogelijk de wetten toe 
te passen. Op deze ma-
nier werd het voor ie-
dereen duidelijk wat 
zich in de oorlog had 
afgespeeld en kon de 
hele wereld zien dat 
oorlogsmisdaden be-
straft werden.  
 
Perfect rechtssysteem 
Natuurlijk maakten de 
processen ook duidelijk 
dat er een limiet aan 
wetgeving zit. Nooit zal 
er een perfect en volle-
dig rechtssysteem be-
staan. De vraag wie je 
voor welk misdrijf kan 
veroordelen en in welke 

mate een persoon schuldig is blijft een 
heikel punt, zoals momenteel ook wel uit 
het Milošević-proces blijkt. 
 Overigens is Milošević het eerste 
staatshoofd dat voor een internationaal 
gerechtshof terecht staat.  
 

Lees verder op de volgende pagina 
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Boraine vindt het goed dat hij terecht 
staat in Den Haag, maar hij mist iets van 
een gerechtshof of waarheidscommissie 
in voormalig Joegoslavië. Hij staat dan 
ook niet te kijken van de onlusten die 
onlangs in Kosovo zijn uitgebroken. “In 
veel delen van voormalig Joegoslavië is 
er enorme intolerantie tussen de verschil-
lende bevolkingsgroepen. Er is geen 
fatsoenlijk justitieel systeem en er is een 
gebrek aan democratie.”  
 
Klankbord voor slachtoffers 
Volgens Boraine komt dat doordat alle 
processen zich buiten de staatsgrenzen 
afspelen, waardoor een gemeenschappe-
lijke geschiedenis geen kans krijgt. 
Slachtoffers hebben geen klankbord, 
omdat er in Den Haag geen tijd is om 

iedereen te horen. En juist voor hen is 
het heel belangrijk om hun ellende en 
verdriet te openbaren, zodat ze niet het 
gevoel krijgen vergeten te worden. 
“Omgaan met het verleden is altijd een 
probleem, maar door er over te praten 
krijgen de slachtoffers hun waardigheid 
terug”, is Boraines mening. 
 Een waarheidscommissie zoals die in 
Zuid-Afrika is volgens Boraine een be-
langrijke oplossing voor veel landen die 
in de overgangsfase naar een democra-
tisch systeem zitten. “Als er geen ge-
meenschappelijke herinnering is, wan-
neer het verleden niet eenduidig is, kan 
er geen eenheid ontstaan in een staat.” 
Erkenning van het verleden is echter niet 
genoeg; er zijn ook instituten nodig die 
door iedereen erkend worden. Hierbij 
denkt Boraine aan een goed werkend 
justitieel systeem en open verkiezingen. 

“De noodzaak tot hervormingen wordt 
pas gevoeld door een gemeenschap, als 
overheidsinstellingen ook de wil tot her-
vorming tonen.”  
 
Hoop voor de toekomst 
Het ICTJ helpt landen met het opzetten 
van waarheidscommissies en geeft ad-
viezen over de noodzakelijke hervormin-
gen. Op dit moment is men al aan het 
werk in onder meer Ghana, Oost-Timor 
en Liberia, landen waar men ook op 
zoek is naar de ware geschiedenis. Wel-
licht biedt dit hoop voor de toekomst, al 
zal er uiteraard veel tijd over heen gaan 
voordat een land weer volledig is opge-
bouwd. Zuid-Afrika kent immers ook 
nog steeds haar problemen. 

Nog een paar nachtjes slapen en het is 
officieel Lente! Eindelijk mogen de dik-
ke winterjassen, sjaals en snowboots te-
rug naar de bovenste plank, we kunnen 
de zonnebrillen en slippers weer te voor-
schijn halen. De eerste aanwijzingen zijn 
al volop aanwezig, want met steeds gro-
tere regelmaat wordt Istanbul letterlijk in 
het zonnetje gezet. In de weekenden zijn 
er dan ook urenlange files langs de Bos-
porus, van jeugd, stelletjes en gezinnen 
die een wandeling gaan maken of een 
terrasje willen pakken. Sommige durf-
als nemen zelf een duik in het water, 
anderen wagen hun glad geföhnde 
blonde haren liever niet aan dergelijke 
avonturen. Het publiek op een dergelij-
ke zondag is een mooie afspiegeling 
van alles wat deze stad te bieden heeft. 
Enerzijds zie je de hippe, rijke jeugd in 
de veel te dure auto’s van hun ouders, 
anderzijds zie je veel gesluierde jonge 
meisjes in lange pantalons aan hun cai 
(Turkse thee) nippen.  
 Omdat ik me lang verbaasd heb over 
deze schijnbare tweedeling in ultra mo-
dern versus traditioneel, lag het voor de 
hand dat ik hier mijn scriptie over zou 
gaan schrijven (hoewel het nogal een 
poos duurde voordat deze vanzelfspre-
kendheid tot me door drong). Decennia 
lang hebben de Kemalisten, zoals de na-
volgers van Mustafa Kemal Atatürks 
denkbeelden worden genoemd, het pu-
blieke discours bepaald. Simpel gezegd 
menen zij dat modern gelijk staat aan een 

nabootsing van het Westen en een over-
name van het seculaire gedachtegoed. In 
Atatürks tijd (de grondlegger van het 
moderne Turkije leefde van 1881 tot 
1938) betekende dit dat de staat het als 
haar taak zag de traditionele, islamitische 
bevolking te civiliseren door middel van 
drastische hervormingen. Niet alleen de 
staatsstructuur werd veranderd door secu-
laire wetten en instellingen door te voe-

ren, men nam ook de Gregoriaanse ka-
lender over, zondag werd in plaats van 
vrijdag rustdag, het Latijnse schrift werd 
overgenomen, en het dragen van de bol-
hoed in plaats van de traditionele fez aan-
gemoedigd. Tot de jaren zeventig werden 
de mensen die de moskee bezochten of 
een hoofddoek wilden dragen (wat vooral 
op het Anatolische platteland gebruike-
lijk was) dan ook afgeschilderd als zijnde 
achtergesteld en ouderwets.  

 Maar dat gaat tegenwoordig niet meer 
op. Met de grote trek van het platteland 
naar de stad, en de introductie van het 
vrije markt systeem, begonnen traditione-
le structuren af te brokkelen. Er ontstond 
een middelklasse van zogenaamde 
“Anatolian Tigers”, voor wie de Islam 
het referentiekader is, maar die tegelij-
kertijd modern, onderwezen en succesvol 
is. Zij hebben het machtsmonopolie van 

de Kemalisten kunnen doorbreken, 
en je zou kunnen zeggen dat de isla-
mitische partij van huidig minister 
president Erdogan hun vertegen-
woordigd.  
 Helaas bestaat de onwil van 
de Kemalisten om dit te erkennen 
nog altijd; veel Islamisten worden 
als fundamentalisten afgeschilderd 
die erop uit zouden zijn de sharia 
(islamitische heilige wet) in Turkije 
in te voeren. In 1997 nog, greep het 
leger in, door een eerlijk verkozen 
islamitische politicus af te zetten en 
het Kemalistische gedachtegoed op-

nieuw tot staatsideologie te maken. Meis-
jes met hoofddoekjes mochten de klas 
niet meer in, wat verklaart dat zelfs op 
warme lentedagen als vandaag, meisjes 
op mijn universiteit nog steeds mutsen en 
sjaals dragen om hun haren of hoofddoek 
te verbergen. Hypocrisie? Misschien, 
maar van wie valt te betwisten. In een 
scriptie bijvoorbeeld. 

DOUTJE IN DE ORIËNT 



‘ER IS MAAR ÉÉN BALANTSJIVADZE’   
Honderd jaar Balanchine 

 
DOOR EVA KOPPEN - De vernieuwende Russische choreograaf Serge 
Diaghilev, bekend van zijn gezelschap ‘Ballet Russes’, adviseerde 
in 1924 het aanstormende talent Georgi Balantsjivadze om zijn 
naam te verwesteren. Zeer opmerkelijk, want westerse dansers ko-
zen in die tijd juist voor een Russisch pseudoniem. Toeval? Voor-
zienigheid? Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Russisch-
Amerikaanse Balanchine werd geboren. Tot en met 4 april betoont 
het hoofdstedelijke Nationale Ballet de meester eer met een speciaal 
programma. 

Tegenwoordig wordt ballet vooral geas-
socieerd met ‘hogere cultuur’. Een vaak 
gehoorde uitspraak is dat kunstvormen 
die tot deze ‘elitaire cultuur’ behoren 
meestal door de belastingbetaler in stand 
worden gehouden. Kunst hoeft echter 
niet elitair te zijn. Momenteel zien we 
steeds vaker een wederzijdse bevruchting 
van hogere en lagere cultuur: clips op 
MTV als ‘video art’, poëziewedstrijden 
vermomt als rapcontests. Het is slechts 
een greep uit het huidige cultuuraanbod. 
Reeds voor de Tweede Wereldoorlog 
paste Balanchine een dergelijke kruisbe-
stuiving toe op zijn choreografieën. Hij 
liet zich in zijn werk niet alleen inspire-
ren door musicalster Ginger Rodgers, 
maar hij verzorgde ook de choreografie-
en voor grote Broadway- en Hollywood-
producties. Een van zijn grootste succes-
sen was zijn bijdrage aan de theatermusi-
cal ‘On your toes’ uit 1939. Tijdens de 
oorlog maakte hij het Amerikaans-
patriottistische ‘Star Spangled Rhythm’, 
waarin verschillende sterren optraden als 
zichzelf om de Amerikaanse jongens in 
de Pacific en op het Oude Continent een 
hart onder de riem te steken. 
 Balanchine staat vooral bekend om 
zijn vernieuwende stijl: spannend maar 
elegant, academisch maar met populaire 
invloeden. Hij vertaalde het klassieke 
balletidioom van Marius Petipa naar de 
20e eeuw. Vrouwen vormden zijn groot-
ste inspiratiebron. Zelf versleet de mees-
ter er zes, waarvan hij er vier trouwde. 
Zijn geliefdes waren allen danseressen, 
gebouwd volgens Balanchines fysieke 
ideaal: de superslanke en elegante danse-
res met een lange nek en lange benen. 
Ondanks dat deze opvatting voer voor 
veel feministische kritiek was, is dit ei-
genlijk tot op de dag van vandaag de 
ideale danseres gebleven. Balanchine 
maakte meer dan 150 balletten. Allen 

zeer uiteenlopend, maar altijd ‘zeldzaam 
muzikaal, met een visuele logica en een 
enorme vrijheid in bewegingsexpressie 
voor de dansers’. 
 Het Nationale Ballet brengt in het 
Muziektheater drie balletten van Balan-
chine. ‘Who Cares’ uit 1970 is een eer-
betoon aan de muziek van George en Ira 
Gershwin. De dansers zorgen voor een 
herleving van de Amerikaanse populaire 
cultuur van de jaren dertig en veertig. In 
‘Theme and Variations’ (1947) laat Ba-
lanchine zich op muziek van Tsjaikovski 
inspireren door de 19e eeuwse Russische 
balletcultuur. ‘Agon’ (1957) wordt het 
computer- of IBM-ballet genoemd. Ba-
lanchine maakte op muziek van Igor 
Stravinsky een ingewikkelde en fysiek 
zeer zware choreografie waarin hij ex-
plosieve dynamiek met acrobatische vir-
tuositeit combineert.  
 In het kader van het speciale program-
ma rond de honderdste geboortedag van 
Balanchine organiseert Het Nationale 
Ballet voorafgaand aan alle voorstellin-
gen een inleiding. Deze start 45 minuten 
voor aanvang en kan gratis bijgewoond 
worden. Het Muziektheater heeft voor 
studenten een speciale regeling. Vanaf 
anderhalf uur voor aanvang van niet-
uitverkochte voorstellingen kunnen stu-
denten op vertoon van een geldige colle-
gekaart een kaartje kopen voor slechts 10 
euro. Voor het Balanchine-programma 
zijn voor elke voorstelling nog kaarten 
beschikbaar.  
 
100 jaar Balanchine – Het Nationale 
Ballet in het Muziektheater - Amstel 3  
31 mrt/ 2&3 april 20.15 uur, 4 april 
14.00 uur.               

Ondanks het inzakken van de inter-
netsoufflé blijft het Net een interessante 
plek. Er is de meest bizarre informatie 
te vinden. Een tijd lang heb ik de site 
www.marokko.nl gevolgd. Daar vindt je 
een forum waarop onze jonge Marok-
kaanse medelanders met elkaar discussi-
eren over allerhande onderwerpen; of 
het scheren van je benen wel haraam is 
en wat je moet doen als je broer je in 
elkaar gebeukt heeft. Of je, na het hu-
welijk, hand-in-hand over straat gaat 
lopen met je partner. En of er iets met je 
mis is als je verliefd bent op een Neder-
lander. Nooit eerder kreeg ik de kans 
om de belevingswereld van de 
‘Mokroe’s’ zo te bestuderen. Het was 
leerzaam, maar na een paar weken gin-
gen de gesprekken toch vervelen.  

De speurtocht kent geen einde. Altijd 
zoeken naar een interessante site. Zoals 
de reportage van een paar jongens die 
de verlaten metrogangen van Charleroi 
binnendrongen. Ja, Charleroi heeft een 
metro. Eigenlijk een pré-metro, maar 
dat zijn details. De Belgische rijksover-
heid legde in de jaren ‘70 vier lijnen 
aan, een net waar Amsterdam jaloers op 
zou zijn. Na de sluiting van de mijnen 
waren er ineens geen passagiers meer. 
Dus nu wordt een groot deel van de 
lijnen en stations, die geheel afgewerkt 
zijn, compleet met roltrappen, seinen en 
bewegwijzering, niet meer gebruikt. 

Die Belgen weten zelfs van het open-
baar vervoer een grap te maken. Minder 
komisch is de site van een Oekraïense 
vrouw. Op www.ninja-assassin.com/
mirror/Chernobyl/ is te zien hoe ze met 
camera en geigerteller op haar motor de 
deadzone rond Chernobyl doorkruist. 
Lichtgevende bossen, verlaten steden en 
dorpen, het is werkelijk ongelofelijk. De 
socialistische droom geconserveerd in 
een nucleaire woestenij. Benauwende 
leegte en een stilte die volgens de maak-
ster van de site zo oorverdovend is, dat 
bezoekers het er niet langer dan 15 mi-
nuten volhouden.  Zij verdrijft de stilte 
en de geesten met het gebrul van haar 
1100cc Kawasaki motor en wij mogen 
meegenieten. Desolaat en deprimerend, 
een waarschuwing voor iedereen die 
denkt dat kernenergie moet kunnen. En 
een must-see voor historici. Misschien 
een idee voor Grand Tour? 

DE WERELD VAN ERRIK 



NAAKT AAN DE START  
 
DOOR  PAULINE ONDERWATER - In augustus zijn de sportfanaten na vier jaar weer in hun nopjes: de Olym-
pische Spelen vinden plaats. Deze 28e Spelen hebben een speciaal tintje omdat ze in Griekenland 
plaatsvinden, de ‘geboorteplaats’ van de Olympische Spelen. Sinds de eerste klassieke Spelen is er 
echter veel veranderd. 

De Olympische Spelen vinden we voor 
het eerst terug in de Griekse mythologie. 
Worden mythen tegenwoordig vooral 
beschouwd als historisch onbetrouwbare 
overleveringen, voor de oude Grieken 
stonden de mythen voor een werkelijk-
heid uit een ver verleden. In sommige 
verhalen is het Zeus, de Griekse opper-
god, die de Spelen voor het eerst organi-
seerde omdat hij zijn vader Cronus had 
verslagen. Andere noemen de held en 
halfgod Herakles als stichter van de Spe-
len. Hij vierde er het succesvol volbren-
gen van één van de twaalf taken mee, die 
hem toegang tot de berg Olympos moes-
ten geven. Het bekendste verhaal is ech-
ter dat van Pelops, die om de hand van 
een meisje te kunnen winnen mee moest 
doen aan een wagenrace met haar vader 
Oinomaos. Velen waren Pelops al voor 
gegaan en hadden dat met de dood moe-
ten bekopen, maar Pelops wist Oinoma-
os te verslaan en de koning overleefde de 
race niet. Bij zijn begrafenis werden 
wedstrijden georganiseerd, welke als de 
oorsprong van de Olympische Spelen 
werden gezien. 
  
Wapenstilstand 
Hoewel de Spelen in de 9e eeuw v. Chr. 
al een opleving zouden hebben beleefd, 
vonden de eerste officiële Spelen plaats 
in het jaar 776 v. Chr. In vergelijking 
met latere Olympiaden waren de eerste 
Spelen een lachertje. Er was maar één 
onderdeel: een hardloopwedstrijd, die 
werd gewonnen door ene Koroibos. In 
de loop der Spelen, die net zoals tegen-
woordig om de vier jaar werden gehou-
den, kwamen er steeds meer onderdelen 
bij, zoals wagenrennen en de Pentathlon, 
een vijfkamp bestaande uit hardrennen, 
discuswerpen, ver-springen, speerwer-
pen en worstelen. Ondanks dit geringe 
aantal onderdelen waren de Spelen ook 
toen al enorm belangrijk: er werd zelfs 
tijdelijk een wapenstilstand afgekondigd 
tussen de Grieken onderling. De gewa-
pende oorlog werd op die manier tijde-
lijk vervangen door een andere concur-
rentiestrijd: de Spelen.  
 De klassieke Spelen werden altijd op 

één plek gehouden, namelijk in Olympia, 
het belangrijkste centrum ter verering 
van Zeus. Net als vrijwel alle vrijetijds-
bestedingen van de oude Grieken, ston-
den de Spelen geheel in het teken van 
het vereren van de Goden, in dit geval de 
verering van Zeus. Niet-Grieken moch-
ten niet deelnemen aan de Spelen. Ook 
vrouwen werden van deelname uitgeslo-
ten. Ze mochten niet eens als toeschou-
wer aanwezig zijn, hoewel dit laatste niet 
gold voor ongetrouwde meisjes. De re-
den hiervoor was hoogstwaarschijnlijk 
religieus, maar had ook te maken met het 
feit dat alle deelnemers naakt aan de start 
moesten verschijnen. Er is een verhaal 
bekend van een moeder die, na de dood 
van haar man, vermomd als trainer met 
haar zoon meeging naar de Spelen.  
 Toen hij won, sprong ze zo enthousi-
ast over de afrastering dat ze een deel 
van haar kleren verloor en zo zichzelf 
ontmaskerde. Maar doordat haar familie 
grote roem had behaald in verschillende 
takken van de sport, werd haar straf 
kwijtgescholden. Daar kwam ze goed 
mee weg, want de normale gang van 
zaken was dat vrouwen die bij de Olym-
pische spelen betrapt werden van een 
heuvel werden afgegooid. Om er in het 
vervolg zeker van te zijn dat alle trainers 
mannen waren, moesten ook zij sinds dit 
voorval naakt verschijnen tijdens de Spe-
len.  
  
De Heraia voor vrouwen 
Toch hadden vrouwen ook de mogelijk-
heid om hun talenten in de sport te laten 
zien. Iedere vier jaar werden in Olympia 
de Heraia gehouden, spelen ter ere van 
de godin Hera, de echtgenote van Zeus. 
Deze spelen werden georganiseerd door 
vrouwen en bestonden slechts uit een 
wedloop over een verkorte stadionlengte. 
Voor zover bekend waren de vrouwen 
tijdens deze Spelen niet geheel naakt; zij 
droegen een chiton, die hun rechterborst 
en schouder bloot liet. De prijs bestond 
uit een olijfkrans en een deel van een 
koe die aan het begin van de spelen aan 
Hera was geofferd. Ook bij Olympische 
Spelen voor mannen was de prijs een 

olijfkrans. Dit lijkt voor ons misschien 
slechts een symbolische prijs, maar de 
krans stond voor een goddelijke rang. 
Dit was voor de oude Grieken, waar al-
les om eer draaide, zeer belangrijk. In 
tegenstelling tot nu, telden de tweede en 
derde plaats niet.  
  
Strenge regels 
Waarschijnlijk namen de Spelen in de 
beginjaren niet meer dan één dag in be-
slag, maar door de uitbreiding van het 
aantal onderdelen werd de duur ver-
lengd. Vanaf de vijfde eeuw v. Chr. 
duurden de Olympische Spelen vijf da-
gen. De voorbereidingen begonnen ech-
ter al maanden voor de aanvang ervan. 
Het terrein en de sportbanen moesten in 
orde worden gemaakt en ook de monu-
menten en gebouwen moesten in goede 
staat hersteld worden. In de lente van het 
Olympische jaar vertrokken drie herau-
ten. Zij moesten door het hele land de 
Spelen aankondigen, deelnemers uitno-
digen en een Ekecheira afkondigen: de 
Olympische ‘godsvrede’. De atleten 
dienden enkele weken van tevoren aan-
wezig zijn om te trainen, onder toezicht 
van de juryleden of scheidsrechters. De 
regels voor zowel de scheidsrechters als 
de atleten waren enorm streng. Beschul-
digd worden van corruptie was het ergste 
dat een scheidsrechter kon overkomen. 
De atleten konden beboet worden voor 
het toepassen van valse methoden, maar 
ook voor het te laat komen op trainingen 
of het zich voortijdig terugtrekken. 
Meestal moesten zij een geldboete beta-
len, maar op vaasafbeeldingen is soms 
ook te zien dat de scheidsrechters een tak 
of zweep gebruiken bij het bestraffen 
van overtredingen van de deelnemers. 
 De eerste dag van de Spelen stond in 
het teken van de verering van Zeus. Er 
werd een offer gebracht en de deelne-
mers moesten een eed afleggen voor het 
beeld van Zeus. Verder vond er op deze 
dag een wedstrijd plaats tussen herauten 
en trompetspelers, om te bepalen wie de 
startsignalen mocht geven. 
 ’s Middags vonden de jongenswed-
strijden plaats. De wedstrijden voor 



mannen begonnen pas op de tweede dag. 
Op de derde dag werden er weer ver-
scheidene offers gebracht, waarna de rest 
van deze dag en de vierde dag gereser-
veerd waren voor de laatste sportonder-
delen. De vijfde dag was bestemd voor 
een plechtige optocht en natuurlijk de 
uitreiking van de prijzen.  
  
Rijkdommen geplunderd 
De Olympische Spelen waren niet de 
enige spelen die in de Oudheid werden 
gehouden, maar wel de belangrijkste en 
bekendste. Een reden hiervoor was de 
band met de oppergod Zeus. Door de 
komst van Alexander de Grote werd 
deze band echter zwakker. Hij liet zich-
zelf afbeelden op een goddelijke manier 
en liet ook beelden van zichzelf in 
Olympia plaatsen. Hij wekte zo de sug-
gestie dat hij met Zeus vergeleken kon 
worden. Ook de Romeinse keizers stel-
den zich gelijk met de goden. Keizer 
Augustus bouwde één van de Griekse 
tempels in Olympia om tot een heilig-
dom ter ere van zichzelf. Steeds vaker 
kwam het voor dat de rijkdommen van 
Olympia werden geplunderd. Toch wer-
den de Olympische Spelen in de eerste 
en tweede eeuw volledig geaccepteerd 

door de Romeinen en de faciliteiten in 
Olympia werden uitgebreid teneinde te 
voldoen aan de speciale eisen van de 
Romeinse bezoekers en atleten. Aan het 
einde van de tweede eeuw echter, ver-
spreidde het christendom zich over het 
rijk en kwamen de Spelen in opspraak. 
Zij zouden moreel verderfelijk zijn om-
wille van de heidense oorsprong ervan. 
In 394 n. Chr. verbood keizer Theodosi-
us alle heidense religieuze feesten en 
werden dus ook de Olympische Spelen 
afgeschaft. De Spelen hadden toen al 
meer dan 1100 jaar bestaan.  
 
Spelen tegen slapheid 
Gedurende de negentiende eeuw kwam 
er steeds meer belangstelling voor de 
oudheid en groeven Franse en Duitse 
archeologen Olympia op. Dit wekte de 
interesse van de Franse baron Pierre de 
Coubertin. Hij was van mening dat het 
ontbreken van sportieve elementen in de 
opvoeding van de Franse jeugd de oor-
zaak was van lusteloosheid en slapheid. 
Hij dacht ook dat het de internationale 
samenwerking en vriendschap ten goede 
zou komen als atleten van de hele wereld 
het tegen elkaar op zouden nemen. Daar-
om wijdde De Coubertin zijn tijd en geld 

aan het opstarten van nieuwe Spelen en 
in 1896 vonden in Athene de eerste mo-
derne Olympische Spelen dan eindelijk 
plaats. Met uitzondering van de jaren 
tijdens de Eerste en Tweede Wereldoor-
log zijn de Spelen sindsdien elke vier 
jaar gehouden en zijn we inmiddels toe 
aan de 28e Olympiade. Gastlanden ver-
bouwen hele steden ter ere van de Spelen 
en winnaars worden als ware helden in 
hun thuisland verwelkomd.  
 Er zijn een aantal opvallende verschil-
len tussen de moderne Olympische Spe-
len en zijn tegenhanger uit de oudheid. 
Tegenwoordig mogen vrouwen wel mee-
doen en is naakt sporten niet langer de 
norm. Ook hebben de Spelen hun religi-
euze karakter verloren. Wat echter niet is 
veranderd, is de plechtige status van dit 
belangrijke sportevenement.  

Advertentie: 



Als televisiemaker heb je het tegen-
woordig maar gemakkelijk. Je infor-
meert bij de adverteerders welke doel-
groep ze aan willen spreken, kijkt wat 
scoort onder die doelgroep,  jat een 
reeds bestaande formule en verandert 
die door hem nog iets ranziger te ma-
ken. Succes gegarandeerd! De ingredi-
enten zijn even platvloers als onavon-
tuurlijk. Men neme een aantal mooie 
dames en een aantal mooie heren, laten 
die schaars gekleed rondhuppelen op 
een tropisch eiland en voorzien ze van 
een onbeperkte voorraad condooms. 
Kijken wat er gebeurt! In principe draait 
zo’n programma maar om één ding en 
dat is de seks. Maar zie je ook iemand 
daadwerkelijk vies, voos en vunzig 
zijn? Nee! Om de schijn op te houden 
worden er af en toe eens gesprekken 
tussen de kandidaten getoond, waaruit 
moet blijken dat ze vooral niet meedoen 
in de hoop om ontdekt te worden, maar 
toch vooral omdat ze op zoek zijn naar 
hun eigen identiteit. Dat is immers pre-
cies wat elke puber met een identiteits-
crisis wil horen: karakter door coïtus!   
 Nu zullen er ongetwijfeld mensen 
zijn die denken dat ik pleit voor minder 
seks op TV en meer informatieve 
programma’s over het darmkanaal van 
de gespikkelde mestkever, maar niets is 
minder waar. Er moet juist MEER seks 
op TV, maar op een minder hypocriete 
manier gebracht. Als de opzet van een 
programma is dat er twee mensen in bed 
belanden, dan wil ik het resultaat ook in 
alle ranzigheid en in breedbeeld op mijn 
TV! Ik wil de lichaamssappen zien 
vloeien en de moedervlekken kunnen 
tellen. Niet dat de camera wegdraait op 
het moment dat er eindelijk eens wat 
gaat gebeuren, of dat het zicht beperkt 
blijft tot wild bewegende dekens, want 
daar heb je helemaal niets aan! Óf eer-
lijke programma’s waarin de kandidaten 
zeggen dat ze van bil willen gaan en 
waarin je dat ook duidelijk kunt zien, óf 
de opzet zodanig veranderen dat seks 
geen rol meer speelt en het uitsluitend 
gaat om het registreren van dom geou-
wehoer.  

GERBEN SPREEKT! ‘DER HEIMATVERTRIEBENEN’ 
 
DOOR NIENKE VAN POELJE – De discussie over de toetreding van Tsje-
chië tot de EU heeft tot veel commotie geleid onder de Sudetenduit-
se gemeenschap in Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
stelde de toenmalige Tsjechoslowaakse president in ballingschap, 
Eduard Beneš, een aantal decreten op die de uitzetting van alle Su-
detenduitsers uit Tsjecho-Slowakije wettelijk regelde. In 1945/46 
werden circa 3,5 miljoen etnische Duitsers uit Tsjecho-Slowakije 
verdreven. Het merendeel van hen werd in de Bondsrepubliek op-
genomen. De Sudetenduitsers daar zijn tegen de toetreding zolang 
Tsjechië de Beneš-decreten niet intrekt. 

Voor veel Sudetenduitsers die in 1945 uit 
hun ‘Heimat’ verdreven zijn wordt door 
de toetreding van Tsjechië een oude 
wond opengehaald. De Sudetendeutsche 
Landsmannschaft (SL) is de organisatie 
die de belangen van de verdreven Sude-
tenduitsers vertegenwoordigt en de her-
innering aan de gebeurtenissen en slacht-
offers levend houdt. De SL is de felste 
tegenstander van de Tsjechische toetre-
ding tot de EU. De organisatie wil via 
haar contacten in de politiek bewerkstel-
ligen dat Tsjechië haar decreten ongeldig 
verklaart. Tsjechië weigert echter haar 
decreten in te trekken.  
De SL is onderdeel van de Bund der 
Vertriebenen (BdV), de overkoepelende 
organisatie die alle verdrevenen in Euro-
pa vertegenwoordigt. De BdV telt in to-
taal meer dan twee miljoen leden, de SL 
250.000.  
 
‘Heimatgefühl’  
Sinds de oprichting ontleende de SL haar 
bestaansrecht aan het feit dat de Sudeten-
duitsers het ‘Heimatgefühl’ wilden koes-
teren en een gemeenschappelijke klacht 
hadden, namelijk de verdrijving van hun 
geboortegrond en de onteigening van hun 
bezit. Deze twee maatregelen werden 
(onder andere) opgenomen in de Beneš-
decreten die tot op de dag van vandaag 
onderdeel uitmaken van de Tsjechische 
grondwet. Tsjechië is niet van plan de 
decreten uit de grondwet te schrappen. 
Tegenwoordig ontleent de organisatie 
van de Sudetenduitsers haar bestaans-
recht deels aan het feit dat zij door het 
voortbestaan van de Beneš-decreten nog 
een klacht in het heden heeft. 
 Günter Reichert is voorzitter van de 
Sudetendeutsche Landsmannschaft in de 
deelstaat Nordrhein-Westfalen. Hij werd 
in 1941 geboren in de Tsjechische stad 
Mährisch-Ostrau, gelegen in Oost-

Sudetenland. In 1946 werd hij met zijn 
familie uit het gebied verdreven. Hij her-
innert zich nog dat ze heel snel wat spul-
len bij elkaar moesten pakken en het huis 
uit werden gejaagd. Ze werden met ze-
ven andere families naar Duitsland ge-
transporteerd in goederenwagons. 
 Bij oprichting in 1949 stond de SL een 
aantal doelen voor. Eén hiervan was de 
mensen uit de ‘oude Heimat’ (Tsjecho-
Slowakije) samen te brengen in de 
‘nieuwe Heimat’ (Duitsland). Het samen-
zijn van de groep verdreven Sudetenduit-
sers stond voorop. Een ander doel was 
het overbrengen en ontwikkelen van cul-
turele tradities in de nieuwe leefomge-
ving. Dit werd de ‘Kulturpflege der 
Heimat’ genoemd. Tradities in de schil-
derkunst, de literatuur, het dialect, liede-
ren uit de ‘Heimat’ en volksdansen droe-
gen alle bij aan ‘das Volkstum’. Naast 
sociale en culturele doelen, hadden de 
Sudetenduitsers in de beginperiode een 
terugkeer naar de ‘Heimat’ voor ogen. 
“Niemand dacht in 1950 dat iemand te-
gen hen zou zeggen: Sudetenland is niet 
langer jullie thuis. De vluchtelingen wa-
ren ervan overtuigd dat ze binnen korte 
tijd weer terug konden keren naar hun 
huizen”, zegt Reichert. Naast de hoop op 
terugkeer, dachten de ‘Vertriebenen’ 
rond 1950 tevens hun geconfisqueerde 
bezittingen terug te krijgen. 
  
Connectie met Tsjechië 
In de loop der tijd zijn er een aantal fac-
toren van invloed geweest op de doelen 
en de ontwikkeling van de SL. Eén hier-
van is de derde generatie Sudetenduit-
sers. Reichert neemt zijn eigen zoon, 
Felix, als voorbeeld. Deze zal nooit lid 
worden van de SL omdat hij er simpel-
weg niets mee heeft. Hij voelt geen con-
nectie met Tsjechië zoals zijn vader dat 
voelt. Het ontbreekt hem aan een 



KOMT ALLEN!  
Een gesprek met de Kleio-filmcommissie 

 
DOOR ERRIK BUURSINK - Elke woensdagavond verandert zaal 411 van het PC Hoofthuis in een minibios-
coop. Vanaf 19:00 vertoont de Kleio-filmcommissie daar wekelijks de door haar uitgekozen cinemato-
grafische hoogstandjes. Van Hitchcock tot Coppola en van Jean van de Velde tot István Szabó. En 
iedereen is natuurlijk welkom. 

De Filmcommissie behoort vanouds tot 
de actiefste onderdelen van Kleio. Op dit 
moment houdt Remco Groot de boel 
draaiende. Remco: “Het is de bedoeling 
om elke week een film te laten zien die 
van cultureel of historisch belang is. 
Soms gaat het om een film die past in 
een bepaald kader, bijvoorbeeld een 
Kleio-reis of een collegereeks. Zo nu en 
dan houdt een docent een korte lezing 
naar aanleiding van de te vertonen film. 
Het gaat dan vooral om belangwekkende 
films die een toelichting verdienen. Zo-
als vorig jaar “Le roi danse”, waarbij 
Frija Sierhuis een lezing verzorgde”. 

Over het algemeen is de opkomst van 
studenten redelijk, maar dit jaar worden 
de filmavonden toch iets minder goed 
bezocht dan voorheen. “We proberen via 

e-mail en flyers de studenten zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden van de 
films die worden vertoond. In de praktijk 
hebben we een aantal vaste klanten, 
waaronder wat actieve Kleio-leden. He-
laas laten die het de laatste tijd een 
beetje afweten. Het bestuur is dit jaar 
zelfs nog geen enkele keer geweest!”. 
 
Biertje meenemen 
Volgens Remco is er voor studenten die 
niet zo nauw bij de studievereniging 
betrokken zijn geen reden om niet langs 
te komen. “De filmvertoningen zijn erg 
gezellig. Als je wil kan je bijvoorbeeld 
rustig een biertje meenemen en er zo een 
genoeglijke avond van maken. Na afloop 
van de film gaan we met een deel van de 
aanwezigen altijd nog naar een nabij 

gelegen etablissement om wat te drin-
ken. Maar dat is natuurlijk in het geheel 
geen verplichting”. 
 
Versterking 
Omdat medecommissielid Anna op dit 
moment in Amerika vertoeft, organiseert 
Remco de avonden in zijn eentje. Op 
zich is dat best te doen, maar hij wil niet 
alleen zijn eigen keuze presenteren. 
Daarom is versterking gewenst. Als er 
mensen zijn die willen meedenken over 
de te vertonen films of zitting willen 
nemen in de filmcommissie, houdt hij 
zich ten zeerste aanbevolen. 

‘Heimatgefühl’. Felix ziet Praag als een 
gewone stad, waar hij vrienden opzoekt 
en gaat stappen. Toen Reichert jong was 
had de jeugdafdeling van de SL, de Su-
detendeutsche Jugend, duizenden leden. 
Tegenwoordig zijn dit er circa 350. De 
enige reden waarom jongeren vandaag 
de dag zouden overwegen om lid te wor-
den van de SL, is om contacten op te 
doen voor een eventuele baan. 
  
Strijdlustig 
Vlak na de verdrijving was de hoop op 
terugkeer nog sterk aanwezig. Tegen-
woordig leeft deze hoop echter nog bij 
een kleine groep. Het merendeel van de 
Sudetenduitsers is realistisch en heeft de 
verwachting dat ze naar de oude 
‘Heimat’ terug kunnen keren, laten va-
ren. Op het gebied van de bezitsonteige-
ning is de SL echter nog altijd strijdlus-
tig. Reichert zegt dat de Sudetenorgani-
saties de mogelijkheid bespreken om 
Europese wetgeving in te schakelen met 
betrekking tot eigendomsrechten en be-
zitsonteigening. In 1950 was dit ondenk-
baar. 
 Een ander punt waarvoor de SL 
strijdt, is het feit dat voor de deportaties 

in 1945/46 nooit excuses zijn aangebo-
den door de Tsjechische regering. Bo-
vendien zijn de decreten, volgens de SL, 
in strijd met het verdrag van Kopenha-
gen van 2002. Dit verdrag legde de toe-
latingscriteria vast voor de nieuwe lidsta-
ten. De democratie, de wetshandhaving, 
de mensenrechten en de bescherming 
van de rechten van minderheden dienen 
volgens deze criteria gegarandeerd te 
worden. Aangezien de decreten, waarin 
de deportaties wettelijk worden gerecht-
vaardigd, nooit uit de Tsjechische grond-
wet zijn verdwenen, is de SL tegen de 
toetreding van Tsjechië. Reichert zegt 
dat de SL van plan is naar het Europees 
hooggerechtshof te stappen. Het aan-
vechten van de handhaving van de de-
creten is een van de belangrijkste doelen 
van de Sudetenduitse organisatie. 
  
Kracht uit samenzijn 
Het is echter de vraag of er op dit punt 
nog mogelijkheden zijn. Tsjechië treedt 
in mei van dit jaar toe tot de EU en hoeft 
haar grondwet niet te wijzigen. Het enige 
dat de Sudetenduitsers wellicht nog van 
Tsjechië kunnen eisen is een schadever-
goeding. Of de Tsjechische regering 

deze zal uitkeren valt echter te betwijfe-
len. Waarschijnlijk is de SL zich bewust 
van het feit dat sommige doelen moeilijk 
haalbaar zijn. Desondanks is er onder de 
Sudetenduitsers duidelijk een sterke be-
hoefte om hun grieven openbaar te ma-
ken en aan de buitenwereld kenbaar te 
maken waarvoor ze strijden. Met het 
uitsterven van de eerste generatie 
‘Vertriebenen’ binnen de komende tien à 
twintig jaar en de desinteresse van de 
derde generatie lijkt het voortbestaan van 
de SL in gevaar te komen. De leden put-
ten tegenwoordig echter nog veel kracht 
uit het samenzijn als ‘Heimat-
vertriebenen’. Ze ontlenen als het ware 
hun identiteit aan de verdrijving, omdat 
deze gebeurtenis uit het verleden nog 
altijd een probleem voor hen vormt. 



HET LIJSTJE VAN... 
Door Micha Mos - In reactie op de vraag om top 10 lijstjes van bekende Neder-
landers wordt er elk nummer iemand geïnterviewd naar aanleiding van zijn/haar 
lijstje. Dit keer is het de beurt aan Ivo Teunis Klamer, student geschiedenis en 
Multatuli-zeloot. Ook W.F. Hermans heeft zijn voorkeur: “Iedere idioot die denkt 
daadwerkelijk iets te weten moet Hermans lezen.” 

Zodra Ivo het huis van bovengetekende 
komt binnenwandelen, bedient hij zich-
zelf gezellig van een biertje uit de koel-
kast met de woorden ‘Laten we er maar 
een snel een einde aan maken.’ 

Op nummer tien heeft Ivo de leider 
van de Bataafse opstand gezet: Iulius 
Civilis. “De Bataafse opstand was een 
opstand die keihard werd neergeslagen 
door de Romeinen, maar met de grootst 
mogelijke moeite. Het is natuurlijk erg 
de vraag of dit een Nederlander was. Als 
je zijn afkomst persé ergens in wil voe-
gen was het meer een Duitser, een proto-
Germaan, maar hij heeft wel jarenlang 
een heleboel Nederlanders geïnspireerd. 
De impact is veel belangrijker dan de 
inhoud, die stelt namelijk geen zak voor. 
Ik weet eigenlijk niet meer precies wan-
neer de Bataafse opstand was, maar ik 
dacht 66 na Christus.” Ivo begint wild te 
bladeren in een geschiedenisboek dat op 
de koffietafel ligt. “Nee, hier staat het 
niet in.” 

“Ik vind W.F. Hermans geweldig 
omdat er niet één schrijver is die zo dui-
delijk aangeeft dat er geen reden is om 
ideologisch bevlogen te zijn. Een mens 
zal de waarheid toch nooit kennen. Iede-
re idioot die denkt daadwerkelijk iets te 
weten moet Hermans gaan lezen. Het is 
een schande dat hij geen Nobelprijs heeft 
gekregen. In Duitsland zijn ze wat trager 
en beginnen ze nu pas door te krijgen 
hoe groots Hermans was. Mensen met 
kritiek op Hermans zijn doorgaans te 
naïef.” 

“De Witt was een slachtoffer van 
Oranjewaanzin en daarom had ik ook 
Van Oldenbarneveldt erin kunnen zet-
ten,” aldus Ivo. “Ik heb gekozen voor De 
Witt omdat hij het duidelijkste geval is 
waarin de Oranjes hun positie weten te 
handhaven door de massa achter zich te 
krijgen, ten koste van degelijk bestuur. 
Hij was een kundig bestuurder die Ne-
derland door ramptijden heeft gesleept 
en als dank in een schandalige lunchpar-
tij werd  afgemaakt in opdracht van die 
duivelsfamilie van het koningshuis.” 

Lodewijk Napoleon was volgens 
velen Fransman, vond zichzelf Italiaan, 
maar Ivo zet hem op nummer zeven in 
de top tien van beste Nederlanders. “Hij 
deed zo zijn best om Nederlander te zijn, 
dat hij zijn plaats in dit lijstje dubbel en 
dwars verdiend heeft. Hij is bijvoorbeeld 
als enige Nederlands staatshoofd afgezet 
omdat hij zo van Nederland hield. Lode-
wijk was bovendien de eerste die door 
had dat Den Haag geen fatsoenlijke resi-
dentie is om vanuit te regeren. Hij deed 
het zelfs zo goed, dat wij nu nog steeds 
met een koningshuis opgescheept zitten. 
Dat is wel een beetje jammer, maar hij is 
in ieder geval een voorbeeld voor ieder-
een die naar Nederland komt. Je mag 
van mij geen vergelijking maken met de 
huidige integratie, maar je kunt wel den-
ken aan prins Bernhard.” 

Op nummer zes en vijf heeft Ivo 
twee schilders gezet. “Ik heb van Gogh 
hoger staan omdat ik zijn postimpressio-
nisme een interessantere stijl vind dan de 
wat minder avontuurlijke stijl van Rem-
brandt. Je hoeft geen verstand van kunst 
te hebben om te weten dat beide schil-
ders een plek in deze top tien verdienen. 
Wederom gaat het mij om de impact. 
Wie wereldwijd zoveel bewondering 
weet te oogsten, zal zeker beschikken 
over enig talent. 

“Door Erasmus werden veel maat-
schappelijke misstanden op de hak geno-
men”, vertelt Ivo. Ik heb Lof der Zotheid 
gelezen maar dat is nu al weer tien jaar 
geleden. Het is goed als je in die tijd al 
mensen een spiegel voor kan houden.. In 
het in Nederland belangrijke christelijke 
humanisme was hij de centrale figuur. 
Hij hield een pleidooi voor verdraag-
zaamheid waar mensen wat van kunnen 
leren, zeker gezien het calvinistische 
gewauwel dat daarna komt.” 

Op drie de enige vrouw uit het lijst-
je van Ivo. “Niemand is voor zo’n grote 
groep Nederlanders opgekomen als zij. 
Aletta Jacobs was de 1e vrouw op een 
Nederlandse middelbare school en de 
eerste studente aan een Nederlandse uni-
versiteit. Het proces van emancipatie van 

de vrouw is wat 
mij betreft één 
van de belang-
rijkste verworvenheden van de westerse 
samenleving.” 

“Spinoza was de eerste echt grote 
Nederlandse denker wat betreft religie.  
De eerste Nederlander die een stuk op 
niveau schreef over religieuze dogma-
tiek. Hij zei dat rede altijd boven geloof 
gaat en niet andersom. De Joodse ge-
meenschap schrok zich de pleuris door 
zijn opvattingen. Ze hebben hem geld 
geboden en hem met alle mogelijke ar-
gumenten geprobeerd te overtuigen, 
maar hij weigerde zijn woorden en denk-
beelden te veranderen. Hij is geëxcom-
municeerd omwille van deze bewonde-
renswaardige standvastigheid en ik vind 
dat hij goed bezig was omdat hij weiger-
de terug te krabbelen. Zijn seculiere 
pantheïsme had bovendien  een belang-
rijke invloed op latere filosofen. 

Dan nummer één: “Hoe Multatuli 
zijn persoonlijke frustratie om wist te 
zetten in een literair monument is ono-
vertroffen,” steekt Ivo van wal. “Waar 
het om gaat is dat dit het meest geniale 
boek is dat Nederland heeft voortge-
bracht: je kan het lezen als een satire op 
de burgerlijke maatschappij of als een 
uiting van wrok of als een algemene 
aanklacht. Het is vooral geniaal door de 
opzet: je kunt wel een essay schrijven of 
een verhandeling, maar wie leest dat? De 
oplossing van Multatuli was om te be-
ginnen met het burgerlijke typetje 
Droogstoppel. Deze trekt de lezer het 
boek in en draagt de pen na een tijdje 
over aan zijn assistent. Het is deze assis-
tent die plotsklaps begint de schrijven 
over de misstanden in Indië. De lezer, 
die dan nog altijd denkt een fictief boek 
te lezen, kijkt uiteindelijk verrast op als 
Multatuli uiteindelijk zelf de pen op-
neemt, al zijn literaire typetjes naar huis 
stuurt en vervolgens rechtestreeks de 
koning anaspreekt om zijn gal te spuwen 
over de misverstanden in Indië. Hij was 
zijn tijd ver vooruit met zijn koloniale 
opvattingen en daarom komt hij op één 

Het lijstje van Ivo: 
 
10. Iulius Civilis 
9. W.F. Hermans 
8. Johan de Witt 
7. Lodewijk Napoleon 
6. Rembrandt 
5. Van Gogh 
4. Erasmus 
3. Aletta Jacobs 
2. Spinoza 
1. Multatuli 



VAN DE FSR 
‘De student: te lui, te dom of te actief?’ 
Dat was de centrale vraag van het sym-
posium dat op woensdag 17 maart werd 
georganiseerd door de studentenraad van 
de faculteit Maatschappij- en Gedrags-
wetenschappen. Het symposium behan-
delde de problemen die er zijn met het 
studierendement: het aantal studenten 
dat aan de UvA na drie jaar zijn prope-
deuse heeft gehaald, of na zes jaar zijn 
doctoraal, ligt ruim onder het landelijk 
gemiddelde. En het landelijk gemiddelde 
ligt al laag. Hoe komt dit? 
 Voor de FSR Geesteswetenschappen 
is studierendement een belangrijk onder-
werp en dus is een aantal mensen van de 
raad gaan luisteren of dit symposium 
nog nieuwe invalshoeken kon bieden. De 
grote aandachtstrekker van de middag 
was de eerste spreker, staatssecretaris 
Nijs, voor wie er in elke hoek van de 
zaal beveiligingsmannen en politieagen-
ten waren neergezet. Ondanks al deze 
bombarie kwam ze met weinig interes-

sants: ze liet voornamelijk grafieken zien 
die moesten aantonen dat het met het 
rendement in Nederland al een jaar of 
tien niet goed zit – hoewel een aantal 
van haar figuren maar liepen tot 1997 en 
dus niet bepaald een goed beeld schets-
ten van de huidige situatie. Daarbij toon-
de ze begrip voor de moeilijke positie 
waarin studenten zich tegenwoordig be-
vinden: ze moeten naast hun studie wer-
ken om rond te komen, ze maken meer 
uren per studiepunt dan hun medestuden-
ten in het buitenland en dan wordt er ook 
nog van ze verwacht dat ze in vier jaar 
alles afronden. Om de pijn te verlichten 
ging ze zich inzetten om meer leenmoge-
lijkheden te creëren; voor meer studiefi-
nanciering is eenvoudigweg geen geld. 
Daarbij mocht ze dan wel verwachten 
dat studenten ook daadwerkelijk hun 
best deden zo snel mogelijk af te stude-
ren en niet hun tijd zouden 
‘verklungelen’, vond ze.  
 Die opmerking kwam haar op een 

reprimande van de derde spreker te 
staan, een hoogleraar aan de faculteit 
FMG. Hij zei dat de keuzes van studen-
ten serieus moeten worden genomen en 
vond het een uiting van een ‘betuttelend, 
dogmatisch en marxistisch standpunt’ 
om zulke keuzes als ‘tijd verklungelen’ 
te bestempelen. Voor deze opmerking 
kreeg hij applaus. Uiteindelijk bleken hij 
en Nijs het maar over één ding eens: we 
moeten het idee loslaten dat studenten in 
vier jaar tijd moeten afstuderen. Helaas 
ging op de praktische gevolgen daarvan 
– langer studiefinanciering? Minder stu-
diepunten per jaar? – niemand in.  
 Overigens: je kan je nog opgeven als 
kandidaat voor de verkiezingen tot en 
met 5 april. Kom voor informatie en een 
inschrijfformulier langs in kamer 302 
van het PC Hoofthuis.  
 

Eva Reijman 

Op pad in Utrecht. Kanaleneiland, om 
precies te zijn. Een wijk die eigenlijk 
geen wijk mag heten. Buurt dan? Ook 
niet echt. Een hoop fantasieloze woon-
blokken overeind gehouden door kille 
trappenhuizen. Dat komt al meer in de 
richting.  
 Ik zie weinig tekenen van leven, en al 
helemaal geen kanalen. 
 We lopen door de wijk en krijgen 
uitleg van een directeur van de woning-
corporatie die grootse plannen met dit 
stukje grond heeft. Hij vertelt over 
woongenot, renovatietechnieken, ge-
mengde inkomens en de mooie toekomst 
van dit hoopje ellende langs het Amster-
dam-Rijnkanaal. Als we stilstaan luistert 
een enkele buurtbewoner die Nederlands 
verstaat nieuwsgierig mee naar zijn ver-
haal.  
 “Kijk, dat blok daar, dat is toch niet te 
geloven dat dat nog overeind staat? 
Ghetto anno 2004, zou ik zo zeggen.” 
We knikken allemaal. Hardop wordt 
gelachen om de ietwat stalinistische bal-
konnetjes en luidkeels verbazen we ons 
over zoveel mistroostigheid per vierkan-
te kilometer.  
 De regen en wind helpen ook niet erg. 

“Slopen die hap. Ik zou doodongelukkig 
worden als ik hier na een dag hard wer-
ken thuis zou moeten komen. Wat een 
drama hè jongens, nog erger dan Am-
sterdam-Noord, kan je nagaan!” We la-
chen weer. Eén van de meeluisterende 
mensen lacht niet. Hij schudt zijn hoofd 
en loopt weg van de groep. Naar huis. 
Zijn huis dat er over drie jaar niet meer 
is.  
 Naast de uitgebrande snackbar heeft 
de Aldi zijn vesting op geheel eigen wij-
ze ingericht. Glazen ramen zijn vervan-
gen door kartonnen dozen en de zuivel-
afdeling wordt bewaakt door vier breed-
geschouderde mannen met zilveren V-
tjes op hun borst. Ik tel in één middag 
aan de gevels meer schotels dan menig 
X-Files die-hard in zijn leven ooit in de 
lucht zal zien. De brievenbussen die nog 
in gebruik zijn vertonen ernstige vormen 
van huiselijk geweld. Een verwarde 
hond kan het verschil niet meer opmaken 
tussen waar de stoep begint en waar de 
struik eindigt. Uit pure willekeur schijt 
hij dan maar midden op straat.  
 Ik zie nog steeds geen kanalen. 
 Het zou met niet verbazen als hier de 
term hangjongere uitgevonden is. Ze 

zitten scheef in de stoel van de kapper, 
ze schelden op voorbijwaaiende Aldi-
dozen en ze leunen tegen alles wat terug-
leunt. Op de vraag waarom ze hangen 
geven ze allemaal hetzelfde antwoord. 
“Weetje, dris g’woon niks t’doen, 
weetje.” Anderhalf uur lopen door de 
straten van Kanaleneiland geeft ze ge-
lijk. Er is letterlijk niks te doen. Hele-
maal niks.  
 Zelfs het jongerencentrum bestaat niet 
meer. Waarom niet? Na drie pogingen 
tot brandstichting besloot de gemeente 
dat het beter was om de jongeren aan 
hun eigen lot over te laten dan ze bezig 
te houden. Eigen schuld, dikke bult, lijkt 
het motto. In de nieuwbouwplannen is 
zelfs al geen rekening meer gehouden 
met een buurthuis. En dat terwijl 95 pro-
cent van de buurt om een buurthuis 
vraagt. Schreeuwt bijna. Heette het niet 
zo dat de politiek tegenwoordig weer 
ging luisteren naar de burgers? Niet? Oh 
okee, dan heb ik het verkeerd verstaan. 
 Op de weg terug zie ik een man drie 
satellietschotels zijn huis binnen dragen 
en opeens begrijp ik welke kanalen ei-
genlijk bedoeld worden… 

MELCHIOR: ‘Canal +/-’ 



GESCHIEDENIS ACTIVITEITENLADDER 
 
 
31 maart  De Kleio-filmcommissie presenteert: ‘In the Name of the Fa
 ther’ (Jim Sheridan 1993). Een waar gebeurd verhaal over Gerry 
 Conlon (Daniel Day Lewis) die na een gedwongen bekentenis over 
 een IRA-aanslag in de gevangenis terecht komt. Niet alleen Gerry, 
 maar ook zijn vader en enkele vrienden worden onschuldig opgeslo
 ten. Aanvang: 19.00 uur. Plaats: PCH 411. Toegang: €. 1,- 
 

In Charge-feest: de studentraden en de ASVA organiseren een feest 
om meer bekendheid te geven aan de inspraakorganen voor studenten 
van de UvA. Het Atrium wordt omgebouwd tot hippe dansclub door 
o.a. Cor Fijneman (Innercity, Dancevalley) en Tone (Stalker). Aan-
vang: 21.30 uur (tot 04.30 uur). Plaats: Atrium 
(Binnengasthuisterrein). Toegang: €. 6,- voorverkoop, €. 9,- deur 
(neem je collegekaart mee!). Voorverkoop o.a. bij de ASVA. 

 
1 april   Nationale PHV-dag. Kleio organiseert in samenwerking met alle Ne-

derlandse studieverenigingen Geschiedenis een speciale dag in Gro-
ningen. Na een kroegen/stadstocht kan elke vereniging zijn kennis 
testen in een geschiedenisquiz. ’s Avonds is er een afsluitend feest. 
Als je tot diep in de late uurtjes door wil gaan, hoef je je geen zorgen 
te maken over de laatste trein naar Amsterdam: er zijn genoeg slaap-
plaatsen in Groningen geregeld. De PHV-dag is dé gelegenheid om 
geschiedenisstudenten uit het hele land op een ludieke manier te leren 
kennen. Voor meer info: stuur een e-mail naar Roy op 
kleio_uva@yahoo.com. 

 
6 april De Kleio-reiscommissie organiseert in het kader van de Boedapest-

reis 2004 een excursie naar de tentoonstelling ‘Alphonse Mucha. 
Meester van de Jugendstil’ in de Kunsthal in Rotterdam. Deze Tsje-
chische kunstenaar is onlosmakelijk verbonden met de Jugendstil. In 
Parijs maakte hij furore met zijn posters voor de diva Sara Bernard. 
Daarnaast ontwierp hij decors, kostuums, juwelen en schilderijen. De 
deelnemers aan de reis bezoeken de tentoonstelling om in de sfeer 
van de Jugendstil te komen. Andere belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij Eva op kleio_uva@yahoo.com. Kleio biedt een geredu-
ceerde toegangsprijs van €.4,- aan. MJK is niet geldig. 

 
Kleio-borrel in Café P96, vanaf 22.00 uur. Tevens tweede ronde van 
de triviantcompetitie 2004. 

 
7 april De Kleio-filmcommissie presenteert: ‘Cabaret Balkan’ (Goran Pas-

kaljevic 1998). Belgrado midden jaren 90. In een nacht kruizen de 
paden van 20 mensen zich op dramatische en hilarische wijze. Aan-
vang: 19.00 uur. Plaats: PCH 411. Toegang: €.1,- 

 
8 april In het tweede deel van de lezingencyclus over Hongarije geeft dr. L. 

Maracz, verbonden aan het Oost-Europa instituut, het college ‘1000 
jaar Hongaarse geschiedenis in een notendop’. Aanvang: 17.00. 
Plaats: OMHP F201c. 

 
14 april In het kader van de Boedapestreis 2004 presenteert de Kleio-

filmcommissie ‘Sunshine’ (Istvan Szabo 1999), over het lot van een 
Hongaars-Joodse familie door de 20ste eeuw heen. met o.a. Ralph 
Fiennes en Rachel Weisz. 

 Aanvang: 19.00. Plaats: nnb. 

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

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

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

reacties op artikelen zijn  
welkom. 

 
Adres: Spuistraat 134, kamer 557, 

1012 VB Amsterdam 
E-mailen kan ook:  

eindeloos_uva@hotmail.com 


