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PAUZE! 
Joepie het is weer bijna Koninginnedag! 
De oranjeverenigingen in den lande zijn 
al maanden bezig met het voorbereiden 
van de festiviteiten. Dit jaar gaat de 
vorstin naar het hoge noorden. In navol-
ging van het Kleio-bestuur vereert zij 
Groningen met een bezoekje. Er staat 
weer een fantastisch multi-culti spekta-
kel op het programma om het dynami-
sche karakter van de Stadjers te onder-
strepen. We zijn benieuwd of er prompt 
weer wat overheidsinstanties naar het 
Groningse worden overgeheveld. 

In Amsterdam zal het feest zoals ge-
woonlijk in chaos ontaarden; dronkelap-
pen in de grachten, wegens bommeldin-
gen gestrande dagjesmensen en vecht-
partijen tussen kindertjes die de werking 
van de vrije markt hebben doorgrond. 

Het leeuwendeel van onze redactie 
zal het dit jaar niet mee kunnen maken. 
Er is immers de Boedapestreis. Nage-
noeg heel Eindeloos gaat mee, als dat 
geen dikke pret (doorspekt met nuttige 
leermomenten) wordt? 

We hebben kans gezien om ruim 
voor ons vertrek een lekker gevuld 
nummer in  elkaar te draaien. Een lek-
ker actueel nummer ook. Over de in-
storting van de New Yorkse maffia, 
latinisering volgens Huntington, de 
noodzaak tot een Europese strijdmacht 
en jawel, u had het al gezien, over Ko-
ninginnedag. Verder vonden wij het nog 
nodig om een afgewogen oordeel te 
vellen over de Opus Dei interpretatie 
van de Passie van onze Heiland en om 
de vaders van de electro, Kraftwerk, de 
hemel in te prijzen. 

Zo ontstond er na het toevoegen van 
enkele fruitige columns weer een leuk 
excuus om je neus eens uit de reader te 
halen. Wederom wensen wij u veel lees-
plezier. Tot over enige weken. 
 

De redactie 

KONINGINNEDAG, VAN POLITIEK TOT  
PLEZIER 

 
DOOR PAULINE ONDERWATER - Veel bier en een oranje Amsterdam: Ko-
ninginnedag komt er weer aan, voor de 106e keer! Al hossend op de 
Dam rijst misschien de vraag hoe lang mensen deze dag al vieren.  
Trok men honderd jaar geleden ook al zo massaal de straat op, of 
ging dat toen toch even iets anders? 

Voordat koningin Wilhelmina de troon 
besteeg hebben wij drie koningen gehad, 
maar nooit een ‘koningsdag’. Koningin-
nedag begon eigenlijk op 31 augustus 
1889, maar heette toen nog prinsessedag. 
Het was de verjaardag van de toen ne-
genjarige prinses Wilhelmina. De libera-
len wilden met deze feestdag de nationa-
le eenheid be-
vorderen en 
vervingen hier-
mee de oogst-
feesten die op 
verschi l lende 
data werden 
gehouden door 
de boerenbevol-
king. Ook wil-
den zij de een-
heid binnen hun 
eigen aanhang 
vergroten. Poli-
tieke redenen 
speelden dus een grotere rol dan echte 
oranjeliefde.  

Onverwachts overleed een jaar later 
koning Willem III, waardoor Wilhelmina 
op tienjarige leeftijd koningin werd. Ook 
al regeerde zij nog niet en werd zij pas in 
1898 officieel gekroond: prinsessedag 
werd in 1890 meteen omgedoopt tot Ko-
ninginnedag. Het volksfeest dat het nu is, 
was het in die tijd zeker nog niet. Het 
was nog geen vrije dag en de koninklijke 
familie woonde de festiviteiten ook niet 

bij. Omdat de dag samenviel met de laat-
ste dag van de zomervakantie, was ko-
ninginnedag in de laatste jaren van de 
negentiende eeuw vooral een feest voor 
de kinderen.  
 Ruim honderd jaar geleden, in 1902, 
werd Koninginnedag toch een echt 
volksfeest. Koningin Wilhelmina herstel-

de dat jaar van 
een ernstige 
ziekte, wat 
voor heel Ne-
derland reden 
genoeg was 
om dit mas-
saal op straat 
te gaan vieren. 
Toch bleef het 
nog steeds 
ongebruikelijk 
voor de ko-
ninklijke fa-
milie om zich 

te laten zien op Koninginnedag. Dat ge-
beurde alleen in 1950, toen koningin 
Wilhelmina vijftig werd.  
In 1948 begon de regeringsperiode van 
koningin Juliana en werd de feestdag 
meteen verplaatst naar haar verjaardag, 
30 april. Zij maakte van Koninginnedag 
wat het nu ook nog is. Tijdens haar rege-
ringsperiode werd het bijvoorbeeld ge-
bruikelijk dat iedereen vrij heeft op 30 
april, iets waar we nu ook nog altijd van 
genieten.  
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Toen Emma, de moeder van Wilhel-
mina, op paleis Soestdijk woonde, was 
het gebruikelijk dat de bevolking van 
Baarn haar een bloemenhulde bracht op 
haar verjaardag, 2 augustus.  

Nadat Juliana na haar huwelijk met 
prins Bernhard Soestdijk betrok, nam zij 
deze traditie over, maar dan op haar ei-
gen verjaardag. Dit bloemendefilé groei-
de uit tot een nationale manifestatie en 

werd vanaf de jaren vijftig zelfs op tv 
uitgezonden.  
 Zoals we allemaal wel weten, besloot 
koningin Beatrix na haar troonsbestij-
ging in 1980 dat Koninginnedag op 30 
april moest blijven plaatsvinden, als eer-
betoon aan haar moeder. Ook hoefde 
vanaf dat moment het volk niet meer 
naar de koninklijke familie te komen, 
maar trokken de leden van het vorsten-
huis zelf het land in. Dat leverde natuur-
lijk de beroemde beelden op van een 

hele koninklijke familie op de fiets.  
 De grote vraag is natuurlijk wat Wil-
lem-Alexander doet met de dag als hij 
koning wordt. Het is goed mogelijk dat 
ook hij besluit om Koninginnedag op 30 
april te houden. Misschien besluit hij wel 
om er, als een eerbetoon aan zijn eigen 
moeder, 31 januari van te maken. Dus 
misschien geen koel bier op een warm 
terrasje, maar warme chocolademelk en 
een ijsbaan in de Kalverstraat. 

MULTICULTUREEL SCEPTICISME IN DE VS 
 
DOOR GERBEN SEGBOER - De moderne Nostradamus woont in de Verenigde Staten en schrijft aldaar zijn 
voorzienende werken onder de naam Samuel P. Huntington. Dit is althans wat de Amerikanen dach-
ten na de aanslagen van 11 september 2001. Enige tijd eerder schreef Huntington zijn visionaire werk 
The Clash of Civilizations waarin hij ondermeer betoogde dat de islam de natuurlijke belager was van 
het westen. De ontvangst van dit boek was bij verschijning niet onverdeeld positief, maar 11 septem-
ber bleek voor Huntington’s boek meer te doen dan de meest lovende kritieken ooit hadden gekund. 

De tactiek van Huntington is duidelijk: 
je schrijft een pessimistisch gestemd 
boek waarin ieder oprispend onderbuik-
gevoel wordt verklaard door culturele 
verschillen en vervolgens bid je tot de 
westerse god dat de actualiteit zich in de 
voorspelde richting beweegt. En voilà, 
een bestseller (al dan niet voorzien van 
een incubatietijd) is geboren. In het 
hoofd van Huntington is geen plaats 
voor een links geweten. Dat blijkt ook 
uit zijn nieuw te verschijnen boek Who 
we are; the Erosion and Renewal of 
American National Identity. Een voorpu-
blicatie in het blad Foreign Policy onder 
de titel “José, Can You See?” belooft dat 
Huntington’s nieuwe loot voor veel op-
schudding gaat zorgen binnen de Vere-
nigde Staten. 

Gezien de inhoud is dit niet geheel 
onterecht. Huntington opent in zijn boek 
de aanval op de Spaanstalige (Latin-
American) immigranten  in de Verenigde 
Staten. De grootste groep Spaanstalige 
migranten in de V.S. betreft Mexicanen. 
De relatief slechte arbeidsmarkt in Mexi-
co zorgt ervoor dat de overstap naar het 
rijke Amerika vanaf de jaren zeventig 
een aantrekkelijke optie wordt voor 
Mexicanen die in het grensgebied leven. 
Deze aanzwellende stroom immigranten 
heeft er volgens Huntington voor ge-
zorgd dat de Verenigde Staten een land 
is geworden van “twee volken, twee 
culturen en twee talen”. Zoals de Euro-
peanen zich verzetten tegen de veronder-
stelde islamitische onwil om te assimile-

ren, gaat Huntington tekeer tegen de 
vorming van culturele en linguïstische 
Mexicaanse enclaves. Goede voorbeel-
den hiervan zijn steden als Miami en Los 
Angeles, beide dicht tegen de Mexicaan-
se grens. Hier is het Spaans in de loop 
der jaren gemeengoed geworden. Niet 
alleen op straat onder Mexicanen en an-
dere Spaanstaligen, maar ook op scho-
len, waar Spaans inmiddels tot een ver-
plicht vak verheven is. Het gebrek aan 
assimilatie, zowel op cultureel als lingu-
istisch niveau, zorgt ervoor dat zij vol-
gens Huntington de “Anglo-Protestant 
values” van de Amerikanen verwerpen. 
Deze normen en waarden vinden hun 
oorsprong bij de ‘Founding Fathers’ en 
de toestroom aan Engelse, Ierse en Duit-
se immigranten in de 18e en 19e eeuw. 
Wat de ‘Anglo-Protestant values’ precies 
inhouden blijft bij Huntington vrij vaag, 
maar het wordt duidelijk dat etniciteit, 
geloof en cultuur aan de basis liggen van 
deze normen en waarden. Verschillende 
malen wijst hij erop dat de oorspronke-
lijke immigranten blank waren en de 
protestants-christelijke cultuur als uit-
gangspunt namen voor het vestigen van 
de Amerikaanse natie. De immigratie 
van vele miljoenen Mexicanen naar de 
VS heeft volgens Huntington een teloor-
gang van deze natie als gevolg. De waar-
den en normen waar de Verenigde Staten 
op zijn gebouwd staan met de komst van 
andere culturen op springen. 

Bij het maken van zijn punt schuwt 
Huntington het gebruik van populisti-

sche middelen niet. Om te bewijzen dat 
de Mexicaanse immigratie vernietigend 
is voor de Amerikaanse economie en 
samenleving stelt hij dat een immigratie-
stop een verbeterde economie, verbeter-
de minimuminkomens en een hoger on-
derwijsniveau tot gevolg heeft. Deze 
aanspraak op de onderbuikgevoelens van 
de Amerikanen doet weinig wetenschap-
pelijk aan. Het hele boek is dan ook 
voornamelijk gebaseerd op angst. De 
angst dat de ‘blanke’ Amerikaanse cul-
tuur onder de voet wordt gelopen door 
‘bruine’of ‘zwarte’ culturen, “which are 
intellectually and morally inferior”, al-
dus Huntington. Dat deze angst ingege-
ven is door economische malaise en 
dreigende terroristische aanslagen be-
hoeft geen visionaire aanleg. 

Het boek van Huntington treft dan 
ook precies de juiste tijdgeest en belooft 
een bestseller te worden. Wat de gevol-
gen zijn van een dergelijke aanval op het 
grote aantal Mexicaanse immigranten in 
de Verenigde Staten laat zich raden. 
Reeds voor de officiële publicatie van 
het boek zijn er verschillende Spaanstali-
ge kranten en wetenschappers die de 
pessimistische kijk van Huntington hard 
veroordelen. Hij wordt ervan beschul-
digd dat hij doelbewust aanstuurt op een 
nieuwe rassensegregatie binnen de Vere-
nigde Staten. Zelf verklaart hij dat hij 
Amerika voor een ondergang wil behoe-
den door te waarschuwen voor een 
“culture clash”, zijn retorische middelen 
doen echter anders vermoeden..          



De meest akelige vorm van correctheid 
is politieke correctheid en de meest ge-
vaarlijke vorm van politie is de taalpoli-
tie. Politieke correctheid en taalpolitie 
zijn evenzeer met elkaar verbonden als 
de bouw met fraude en de NS met in-
competentie. Ook in Nederland was 
politieke correctheid tot de komst van 
Fortuyn een ongeneeslijke ziekte. Wie 
het woord allochtoon in de mond nam, 
werd door links onmiddellijk bestem-
peld tot Nazi-sympathisanten en wie de 
ongelukkige fout maakte om te zeggen 
dat een groot deel van de Marokkaanse 
jongeren overlast veroorzaakten werd 
beticht van kortzichtigheid en racisti-
sche denkbeelden. 

Hieruit blijkt dat politieke correctheid 
in Nederland zich voornamelijk heeft 
beperkt tot de bescherming van vreem-
delingen. In Amerika echter wordt ie-
deréén beschermd tegen de vileine 
woorden van ongevoelige geesten. 
Vooral de uitgevers van Amerikaanse 
schoolboeken blijken rechtstreeks beïn-
vloed door de verdorven geest van Hit-
ler. Zo halen zij het in hun hoofd om 
ouderen met een wandelstok af te beel-
den, wat de tere kinderzieltjes slechts 
doet beseffen dat ouder worden geen 
pretje is. Ook het gebruik van uilen is 
taboe, want dat is een foute vogel in de 
ogen van de Navajo-indianen; pinda’s 
kunnen beter weggelaten worden omdat 
sommige kinderen daar allergisch voor 
zijn en het afbeelden van bergen is dui-
delijk discriminerend voor die ongeluk-
kige geesten die op het vlakke land wo-
nen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden 
van verboden waar Amerikaanse 
schoolboekuitgevers zich aan te houden 
hebben.  

Deze excessieve vorm van censuur 
vond zijn oorsprong dertig jaar geleden, 
toen links Amerika de discriminatie van 
zwarten en vrouwen probeerde te be-
strijden, maar heeft zich uitgebreid tot 
iedereen waar ook maar íets mee aan de 
hand zou kunnen zijn. Links is daarbij 
meer begaan met huidskleur, sekse en 
armoede terwijl rechts zich bemoeit met 
gezag, fatsoen en religie. Modaal ver-
dienende, paarse hermafrodieten die 
nooit in aanraking zijn gekomen met de 
politie, niet buiten de deur neuken en 
positief staan tegenover alle religieuze 
uitwassen zijn daarmee de meest ideale 
Amerikaanse staatsburgers. 

GERBEN SPREEKT! The Last Don 
 
DOOR ANNEMARIE BOS – De Amerikaanse oorlog tegen de georgani-
seerde misdaad is in New York erg succesvol. De leiders van vier 
van de vijf Maffiafamilies zijn opgepakt en veroordeeld tot zware 
gevangenisstraffen. Er was nog slechts één Maffiabaas over, name-
lijk Joseph Massino. Hij werd echter op 9 januari opgepakt en ver-
schijnt op 19 april voor de rechter 

Joseph Massino is hoofd van de Bonan-
no-clan, een van de vijf maffiafamilies in 
New York. De Bonanno-familie stamt af 
van het criminele netwerk dat in de jaren 
dertig van de vorige eeuw ontstond onder 
Joseph Bonanno. Zijn zoons dienden als 
inspiratie voor The Godfather. Massino 
kreeg de leiding over deze familie nadat 
er een grote slag was toegebracht door de 
FBI. Deze had agent Joseph D. Pistone 
vijf jaar undercover in de Bonanno-clan 
laten infiltreren, als de crimineel Donnie 
Brasco. Het verhaal van Pistone is even-
eens verfilmd. Mede door zijn getuigenis 
kwamen tweehonderd leden van de clan 
in de gevangenis terecht. 

Na dit debacle werd de Bonanno-
familie uit de com-
missie van de Vijf 
Families gegooid. Het 
was Joseph Massino 
die de familie weer 
nieuw leven inblies en 
haar oude macht weer 
herstelde. De Bonan-
no-familie wordt ver-
dacht van onder ande-
re afpersing, drugs-
handel, illegaal gok-
ken en moord, en hun 
criminele imperium 
strekt zich uit van 
New York tot Canada 
en Sicilië. 

Massino is tot nu 
toe de enige van de 
maffiabazen die niet in de gevangenis 
heeft gezeten. Vincent Gigante van de 
Genovese-familie zit in ieder geval tot 
2010 in de gevangenis, Carmine Persico 
van de Colombo-familie moet nog tot 
2043 zitten, van Peter Gotti van de Gam-
bino-familie is het niet duidelijk wanneer 
hij vrijgelaten zal worden, en Vittorio 
Amuso van de Luchese-familie komt 
nooit meer vrij. Dit maakt van Massino 
de “Last Don”. 

Massino is ook de laatste maffiabaas 
van de oude stempel. Hij houdt zich aan 
de oude tradities en ‘normen en waarden’ 

van de maffia. Ook is Massino altijd erg 
voorzichtig geweest. Zijn mannen moch-
ten zijn naam nooit in gesprekken noe-
men uit angst voor afluisterapparatuur. In 
plaats van zijn naam raakten ze dan een 
van hun oren aan om de baas aan te dui-
den. Ook ging hij niet meer naar maf-
fiahuwelijken en -begrafenissen, en reis-
de hij voor vergaderingen naar Mexico, 
Frankrijk en Italië om niet afgeluisterd te 
worden. Massino maakte echter één fout. 
Hij verwachtte dat zijn clanleden de maf-
fiawet van de omertà (stilte) zouden eer-
biedigen, en hem dus niet zouden verlin-
ken. Dit was echter niet het geval. 

De FBI is vijf jaar bezig geweest met 
het verzamelen van bewijs tegen Joseph 

Massino. Maar de 
meest belastende 
informatie zal 
w a a r s c h i j n l i j k 
komen van Salva-
t o r e  V i t a l e , 
Massino’s onder-
baas en zwager die 
een deal heeft ge-
sloten met de FBI. 
Massino zal be-
recht worden voor 
medeplichtigheid 
aan de moorden op 
zeven maffiosi 
over een periode 
van achttien jaar. 
Hij kan de dood-
straf krijgen voor 

de moord op Bonanno-lid Gelando Scias-
cia in 1999. Overigens staat niet alleen 
Massino terecht, met hem moeten ook 
vierendertig andere verdachten voorko-
men, voor drieëntwintig moorden of po-
gingen tot moord. 
De FBI hoopt dat de Massino- rechtszaak 
het laatste hoofdstuk is in het maffiaver-
haal dat in de jaren dertig van de vorige 
eeuw begon. De rechtszaak tegen Joseph 
Massino en vierendertig andere Bonan-
no-leden begint op 19 april. 



OP NAAR EEN ONAFHANKELIJK EN STERK EUROPA 
 
DOOR PETER KRUIT - Het ontbreken van een Europese defensiemacht maakt de NAVO tot een offensief 
bondgenootschap en een gewillig instrument voor het Amerikaanse buitenlandbeleid. Als Europa een 
zelfstandige buitenlandpolitiek wil voeren en niet afhankelijk wil zijn van het Amerikaanse initiatief, 
moet het werk maken van de Europese defensiemacht. De NAVO moet een defensief bondgenoot-
schap blijven en daarvoor is zowel een Europese buitenlandpolitiek als een effectief Europees leger 
nodig.  

Het gebruik van de NAVO voor offen-
sieve campagnes verhult de afwezigheid 
van een Europees leger. Tot nu toe deed 
Europa vanwege haar eigen onvermogen 
altijd een beroep op de NAVO om pro-
blemen op te lossen die voor het grootste 
deel Europese kwesties waren. De NA-
VO is buiten haar verdragsgebied actief 
of actief geweest in Bosnië, Kosovo, 
Servië, Macedonië en Afghanistan. Ook 
is de NAVO gepeild om een rol in Irak 
te spelen. Vooral sinds 11 september 
bestaat het gevaar dat de NAVO zich 
definitief omvormt tot een instrument 
van Amerikaans imperialisme, met de 
Europeanen als “gedienstige veegploeg” 
in het tweede echelon.  
 De politieke beslissing voor het voe-
ren van oorlog in NAVO-verband lijkt 
via de NAVO-raad bij de Europese 
bondgenoten te liggen, terwijl in feite 
alleen de hulptroepen voor een reeds 
vaststaand Amerikaans beleid worden 
verzameld. De Amerikanen beslissen in 
eigen huis over onze oorlog en onze vre-
de en zetten vervolgens de NAVO-raad 
voor een voldongen feit.  
 
Veranderde taken 
Het besluitvormingsproces in de NAVO-
raad is opgezet vanuit een strikt defen-
sieve taakopvatting. Als een NAVO-lid 
aangevallen zou worden, zou iedereen 
terugslaan. Nu gebeurt er iets heel an-
ders: een NAVO-lid valt aan en de rest 
volgt vertwijfeld of zit mokkend intriges 
te spinnen. De taken van de NAVO zijn 
veranderd en het is niet duidelijk wat 
haar nieuwe rol nu eigenlijk is. In plaats 
van tot de vorming van een Europees 
leger met Europees geformuleerde doel-
stellingen over te gaan, laten we het ou-
de defensieve bondgenootschap verwor-
den tot een speelbal van een aanvallend 
gestemd Washington.  
 Europa volgt en is niet in staat een 
gemeenschappelijk standpunt uit te dra-
gen. De Irak-crisis heeft nog eens duide-
lijk gemaakt dat er binnen Europa zeer 
verschillend gedacht wordt over een 

gezamenlijke buitenlandstrategie. Daar-
om is het noodzakelijk gemeenschappe-
lijke belangen te vinden om van daaruit 
tot een gezamenlijk EU-standpunt te 
komen. Bij de vorming van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS) vonden de zes deelnemende 
landen het gemeenschappelijke belang in 
economische samenwerking op een van 
tevoren afgebakend terrein. Op dezelfde 
manier zouden de Europeanen ook nu 
vorm kunnen geven aan een gezamenlijk 
buitenlandbeleid, zodat in de toekomst 
de politieke beslissing over het voeren 
van oorlog zelfstandig kan worden geno-
men. 
 
Strategisch belang Kaukasus 
Enkele mogelijke gemeenschappelijke 
doelstellingen zijn terrorismebestrijding, 
energiepolitiek en stabilisering van EU-
grensregio’s. De passieve opstelling van 
de EU in de Kaukasus is bijvoorbeeld 
opmerkelijk, aangezien de drie hiervoor 
genoemde doelstellingen daar bij elkaar 
komen. Op het moment dat de verschil-
lende conflicten daar ontvlamden, was 
Europa bezig met de Joegoslavische 
burgeroorlog. De Kaukasische conflicten 
zijn daarom grotendeels buiten beeld 
gebleven, ondanks het grote strategische 
belang voor de EU, wat ik hieronder zal 
toelichten. 
 De laatste tijd is er sprake van een 
herlevende ‘Great Game’, afgeleid van 
de negentiende-eeuwse rivaliteit tussen 
Rusland en Groot-Brittannië die ging om 
de controle over de Kaukasus en Cen-
traal Azië. Rusland, de VS, Turkije, Iran 
en ook Europa willen allemaal hun in-
vloed in die gebieden.  
 Vanwege de oliereserves in het gebied 
rond de Kaspische Zee krijgt deze regio 
in de toekomst eenzelfde rol voor de EU 
als de Perzische Golf nu voor de VS 
heeft. Als de Europese landen individu-
eel hun invloed willen verkrijgen, zal dat 
een moeilijke zaak worden. Het gebied 
kan nooit een constante leverancier van 
energie worden als er een continue drei-

ging van oorlog is. Het uiteenvallen van 
de Sovjet Unie en met name het ineen-
storten van de staatsmacht in de nieuwe 
landjes heeft voor het ontstaan van een 
enorm clandestien, grensoverschrijdend 
netwerk gezorgd waarin wapen-, drugs- 
en mensenhandel een belangrijke rol 
spelen. Dit is een machtsbasis voor groe-
peringen met criminele, politieke en/of 
terroristische doelstellingen.  
 De lijn van drugs- en mensensmokkel 
loopt grofweg van Centraal Azië via de 
Kaukasus naar West-Europa en ook Rus-
land. Het maakt duidelijk dat de Europe-
se Unie onmiskenbaar grote belangen 
heeft in de Kaukasus. Het gebrek aan 
een geweldsmonopolie in de Kaukasis-
che staten en de daarmee samenhangen-
de sluimerende conflicten zijn daarom 
Europese problemen die een actief Euro-
pees buitenlandbeleid vereisen. Naast de 
machteloze OVSE en Raad van Europa 
moet er vanuit de Europese Unie met één 
stem gesproken worden om werkelijke 
invloed te krijgen.  
 
Duitsland als ‘leidende  natie’ 
Er zijn echter wel aanknopingspunten 
voor een gemeenschappelijk beleid van 
de Europese Unie. Duitsland heeft bij-
voorbeeld veel invloed in de regio rond 
de Kaspische zee. Het heeft zeer goede 
betrekkingen met Georgië en een Duitse 
onderneming heeft een groot aandeel in 
het belangrijkste Azerische olieconsorti-
um, dat binnenkort de reserves van de 
Kaspische Zee gaat exploiteren. Daar-
naast heeft Duitsland goede betrekkin-
gen met Turkije en Rusland en voert de 
Europese Unie een kritische dialoog met 
Iran. Duitsland geniet het vertrouwen 
van de meeste spelers in de regio, anders 
dan bijvoorbeeld de VS of Rusland. En 
daar zou de EU gebruik van moeten ma-
ken door Duitsland als ‘leidende natie’ 
namens de EU op te laten treden. Maar 
dat mag niet de deelname van andere 
Europese landen aan die missie uitslui-
ten. Daarom is het verstandig te streven 
naar een Europese diplomatieke ad hoc 



coalitie onder één leidende natie. Deze 
coalitie krijgt een Europees mandaat mee 
om op te treden namens de Unie. Als 
spreekbuis kan de Europese minister van 
buitenlandse zaken dienen. In een andere 
regio waar de EU dergelijke gezamenlij-
ke belangen heeft, kan een ander land de 
leidende rol op zich nemen. En vaak 
gebeurd iets dergelijks al in Europees 
verband: het land dat het roterende voor-
zitterschap bekleed treedt op namens de 
Unie en vaak is de betreffende ambassa-
de ook meteen spreekbuis voor de lan-
den zonder diplomatieke vertegenwoor-
diging.       
 
Europese krijgsmacht 
Bij een gezamenlijke Europese diploma-
tie hoort een effectieve Europese krijgs-
macht, zonder de een kan de ander nooit 
goed werken. Maar Europa is, als er mi-
litair ingegrepen moet worden, volledig 
afhankelijk van de VS Het ontbreekt 
Europa, naast het  gezamenlijke buiten-
landbeleid, aan transport- en communi-
catiecapaciteit. Een vergaande taakver-
deling zou bijdragen aan een efficiëntere 
Europese krijgsmacht. Nederland is bin-
nen de NAVO vanaf de jaren ‘70 pleit-
bezorger geweest van taakverdeling, 
maar heeft dat nooit echt van de grond 
gekregen. Wellicht kan een hernieuwde 
poging in het Europese leger worden 
gedaan. Misschien is het financiële argu-
ment daarbij wel belangrijk, gezien de 

terughoudendheid van veel Europese 
landen om meer aan defensie te beste-
den. De reeds bestaande samenwerking-
verbanden kunnen in het Europese leger 
worden voortgezet, naast de aan te schaf-
fen transport- en communicatiecapaci-
teit. De conflicten die bestreden moeten 
worden zijn, zoals in Bosnië, kleinscha-
lig van aard en het Europese leger moet 
dan ook een zeer mobiele expeditionaire 
macht zijn.  
 Maar er is geen consensus over de 
eventuele inzet van het Europese leger. 
Als de Europese landen het van te voren 
eens zijn over de vraag welk terrein van 
de buitenlandpolitiek gezamenlijk is, 
bestaat alleen voor dat terrein de moge-
lijkheid om het Europese leger in te zet-
ten. De afbakening van buitenlands poli-
tieke samenwerking verheldert dus ook 
de taakstelling van een Europees leger. 
Europa creëert op deze wijze een raam-
werk waarbinnen het zelfstandig op kan 
treden met het Europese leger als verbin-
dend element. 
 
Een zelfstandig Europa 
Zodra de Europeanen een buitenlandbe-
leid hebben en een zelfstandig inzetbare 
krijgsmacht, kan de NAVO zich weer 
beperken tot haar eigen verdragsgebied. 
Want nu vervullen de VS, in de operaties 
die de Europeanen in NAVO verband 
buiten haar verdragsgebied uitvoeren, de 
rol die Europa eigenlijk zelf moet ver-

vullen. Een Europese krijgsmacht is 
geen concurrent van de NAVO, maar 
een aanvulling op de beperkingen van 
het oude bondgenootschap. Europa krijgt 
de mogelijkheid om zelfstandig op te 
treden zonder per definitie een beroep op 
de VS te hoeven doen. Daarnaast kan 
Europa het politieke initiatief en de poli-
tieke doelstelling van een oorlog in eigen 
hand houden. 
 Het startpunt van een zelfstandig Eu-
ropees defensie- en buitenlandbeleid ligt 
mijns inziens in samenwerking op een 
van te voren afgebakend gebied, om 
onderling vertrouwen te krijgen en be-
sluitvorming te vereenvoudigen. Deze 
werkwijze is in het verleden een succes-
vol recept geweest voor vergaande Euro-
pese samenwerking. We zouden de 
bruikbare elementen van deze Europese 
samenwerking kunnen aangrijpen om 
met dezelfde voortvarendheid een zelf-
standige defensie- en buitenlandpolitiek 
te creëren. 
 
Dit artikel verschijnt ook op 
www.debranding.org  

GESCHIEDENIS-ACTIVITEITENLADDER  
 
 
Donderdag 22 april Geschiedenis in Discussie presenteert ‘Geschiedfilosofie’, een debat met de meest vooraanstaande ge-

schiedfilosofen in Nederland, prof. dr. Frank Ankersmit (RuG) en prof. dr. Chris Lorenz (VU), o.l.v. dr. 
Rik Peters (RuG). Fundamentele vraagstukken over je studie komen aan bod. Waar doe je het eigenlijk 
allemaal voor? Wat is het nut van je studie? Aanvang 16.00 uur precies  Plaats PCH 104  Na afloop is er 
een borrel.  

 
Dinsdag 27 april Kleio-borrel in Café P96 (Prinsengracht 96), vanaf 22.00 uur. De winnaars van de triviantcompetitie 2004 

kunnen eindelijk rustig achterover leunen onder het genot van een biertje.  
 
Woensdag 28 april De Kleio-reiscommissie organiseert een laatste lezing voor de Boedapestreis. Kunsthistorica dr. D. Meij-

ers, verbonden aan het Kunsthistorisch Instituut van de UvA, spreekt over Boedapest, Jugendstil en het 
Fin de siècle. Voor  aanvang van de lezing wordt essentiële reisinformatie verstrekt en de reader uitge-
deeld. Aanwezigheid is voor deelnemers aan de reis verplicht! Overige belangstellenden zijn uiteraard 
welkom bij de lezing. Aanvang 19.15 uur Start lezing 20.00 uur Plaats nnb 

 
1 mei – 9 mei Kleio gaat naar Boedapest! Een groep van 45 studenten beleeft een week lang de parel van de Donau vol-

gens de beproefde Kleio-formule. Communisme, paprika’s, Joden, Lajos Kossuth, Gellèrt, Szentistván, 
stierenbloedwijn en zelfs Romeinen. Het is slechts een greep uit het programma dat door de reiscommissie 
met zorg is samengesteld.  

 
Dinsdag 11 mei   Kleio-borrel in Café P96, vanaf 22.00 uur.  



BUITENBIJBELSE PASSIE 
 
DOOR MICHA MOS – The Passion of the Christ ging kort geleden in Nederland in première. De film, waar 
in Amerika en enkele katholieke landen zoveel ophef over is, behandelt de laatste twaalf uur van 
Jezus’ leven op een expliciete manier. Dit was reden genoeg om een bezoekje te brengen aan de film in 
het gezelschap van een predikant van een SOW-gemeente in Amsterdam, Ditske, en een medewerker 
van de Anne Frank-Stichting (op eigen titel aanwezig), Jaap. 

Bij aankomst in de afgrijselijk lelijke 
Pathé op de Munt blijkt dat de verwach-
tingen van mijn medebezoekers niet al te 
hoog gespannen zijn. Ditske spreekt de 
hoop uit dat ze de hele film haar ogen 
open kan houden en Jaap vertelt dat hij 
de film niet zou zijn gaan zien als hij niet 
gevraagd was mee te gaan. Jaap vertelt 
dat de film alleen in een bepaald aantal 
landen aanslaat: “In het Midden-Oosten 
slaat de film in als een bom en ook in 
Spanje en Polen is hij erg populair. Bui-
ten die landen zijn er vooral veel halfvol-
le zalen.”  
 Tot onze verrassing blijkt de zaal ge-
vuld met, voor zover je daarvan kan 
spreken, het gemiddelde Pathé-publiek: 
veel autochtone en allochtone scholieren 
van een jaar of 16. Ditske: “die zullen 
wel op de naam Gibson zijn afgekomen 
met de gedachte ‘Ha! Geweld!’ en daar 
hebben ze nog gelijk in ook.”  
 De film valt ons mee wat betreft de 
gewelddadigheid. Ditske: “dat kan ook 
komen doordat we er zo vaak voor ge-
waarschuwd zijn.” Wel wordt meteen al 
een makke van de film duidelijk. Het 
verhaal van de laatste twaalf uur van 
Jezus’ leven is moeilijk contextloos te 
vertellen. Nergens wordt uitgelegd waar-
om sommige Joden zo’n hekel hebben 
aan Jezus of waarom Jezus zijn lot ac-
cepteert. Ook is het vervelend dat niet 
alles is vertaald wat er in de film wordt 
gezegd. De constante beschimpingen van 
de Romeinse soldaten aan het adres van 
Jezus blijven onvertaald en dat geldt ook 
voor de gewraakte uitroep ‘zijn bloed 
kome over ons en onze kinderen.’ 
  
Buitenbijbels 
Ditske begint tijdens de film op enkele 
momenten “buitenbijbels!” te mompelen 
en heeft daar alle reden toe. Af en toe 
goochelt Gibson plotseling een androgy-
ne (maar vooral vrouwelijke, wat Ditske 
niet vrolijker stemt) Satan tevoorschijn 
die toch werkelijk geen enkele bijbelse 
achtergrond heeft. Wanneer Jezus sterft 
brult deze Satan nog een laatste keer en 
is daarmee misschien verslagen, mis-

schien ook wel niet. Het blijft gissen, 
aangezien deze scènes uit de duim van 
meneer Gibson komen.  
 Op het moment dat Jezus sterft valt er 
een eerste druppel regen uit de lucht die 
verwoestend hard neerkomt en enorme 
schokgolven veroorzaakt, wat onder 
andere leidt tot het uiteenscheuren van 
de tempel waar de hogepriesters op dat 
moment verkeren. Dit moet de traan van 
God voorstellen en dat gaat Ditske echt 
te ver. “Dit is eigenlijk gewoon blasfe-
misch.” De twijfelachtige momenten 
kennen een hilarisch hoogtepunt in de 
scène waarin Jezus de moderne westerse 
tafel uitvindt. Maria vertelt hem dat zo’n 
tafel nooit aan zal slaan, waardoor de 
scène hetzelfde karakter krijgt als die 
van de scènes van Disney-films waarin 
de komische mislukte hulpjes ten tonele 
worden gevoerd. 
 
Stereotiep en eendimensionaal 
Jaap vertelt dat hij de film niet antisemi-
tisch vindt. “De Romeinen zijn even mal 
en vreemd als de Joden, zal ik maar zeg-
gen. Bovendien heeft Gibson zijn joden 
niet erg stereotiep gecast. Ook denk ik 
niet dat deze film het antisemitisme in 
Nederland zal aanwakkeren, aangezien 
de Joden in de film erg ver afstaan van 
die in de huidige Nederlandse samenle-
ving.” Ditske wijst erop dat de wederom 
zeer westerse Jezus dat wel is en zijn 
verschijning niet erg lijkt op die van de 
BBC-reconstructie van Jezus’ uiterlijk. 
 Dit leidt ons naar de afbeelding van 
de Romeinse soldaten. Deze zijn buiten-
gewoon wreed, vloeken en schelden aan 
een stuk door en drinken de hele dag 
wijn. Om onduidelijke redenen hebben 
ze een ongelooflijke hekel aan Jezus die 
ze aan een stuk door meppen, wat hij 
met zeer bovenmenselijke kracht over-
leeft: dat hij niet sterft aan de geselingen 
is verbazingwekkend. De enige uitzon-
dering op het wrede  karakter van de 
Romeinen zijn Pontius Pilatus en zijn 
vrouw. Ook zijn vrouw heeft een 
‘buitenbijbelse’ rol waarin zij Maria en 
Maria van Magdala ondersteunt, Pontius 

aanwijzingen geeft over Jezus en waar-
schuwende dromen over hem heeft. Pila-
tus zelf is een man die wel moet toege-
ven aan de druk van de Joden, maar een 
goed hart heeft. Dat strookt bepaald niet 
met de werkelijkheid, aangezien hij vol-
gens de bronnen een zeer hardvochtig 
regeerder was die duizenden Joden over 
de kling heeft gejaagd. 
 Na al deze klachten zou je denken dat 
er niets positiefs te vertellen valt over de 
film. Eigenlijk is dat ook zo. De muziek 
is vreemd, ongepast en ik vermoed voor 
zeer weinig mensen aangenaam. De ka-
rakters in de film zijn eendimensionaal 
en komen nauwelijks uit de verf, zoals 
bijvoorbeeld Herodes die, net zoals in 
Jesus Christ Superstar, een beetje een 
nichterige gek is. Het verhaal is bij velen 
al bekend en wordt daarom, zoals eerder 
vermeld, zo goed als contextloos ge-
bracht, wat de kracht van de film niet ten 
goede komt. Bovendien heeft Gibson de 
evangeliën zo rücksichtslos door elkaar 
gegooid dat de verhalen aan kracht en 
samenhang inboeten. 

Veel mensen die hoorden dat ik een 
bezoek ging brengen aan The Passion of 
the Christ riepen mij op vooral toch geen 
geld aan Mel ‘Satan’ Gibson uit te ge-
ven, maar het kwam er toch van. Bij 
deze roep ik daarom maar de lezers van 
Eindeloos op om niet te gaan. De film is 
misschien niet antisemitisch, maar dat is 
dan ook meteen het meest positieve punt. 
De film is onnodig gewelddadig, slecht 
uitgewerkt met een contextloze, ondui-
delijke verhaallijn en schippert tussen 
realisme (de taal) en sensatiezucht (al de 
andere punten in de film). Door de ver-
halen van de evangeliën door elkaar te 
gooien wordt het verhaal onduidelijk en 
vervelend voor mensen die de evangeli-
en kennen. Kortom: sla The Passion of 
the Christ over en kies voor een modern 
hoogtepunt in de cinema, zoals Honey of 
Scooby Doo 2. 



Advertentie: 

MELCHIOR: ‘Kulbos’ 
Zomer! Zomer! Zomer!  

Het is weer bijna zomer! Zomertijd. 
Zomerzon. Zomervakantie boeken. Zo-
merkleren uit de kast halen. Na drie zo-
merse dagen is Amsterdam vanuit het 
niets getransformeerd tot terrasjesstad. 
Bruggen die al jaren op een goede reno-
vatiebeurt liggen te wachten kreunen 
onder het gewicht van de in alle haast 
opgestelde tafels en stoelen. Verliefde 
stelletjes zwalken met halflege flessen 
rosé over de grachten en parken doen 
dienst als openluchtcrèches. 

Ook mijn mooie Westerpark ontkomt 
niet aan de vroege zomergekte. De loka-
le vliegerclub is gestart met vliegerlessen 
voor beginners. De eerste les telde ik er 
vijftien. Na een korte onweersbui nog 
maar elf. Iedereen geniet optimaal van 
het vernieuwde park. En ik denk dat ik 
ook begrijp waarom. Het is vliegeren zo 
lang je nog kan vliegeren, want voor je 
het weet is het grasveldje omgeploegd 
tot een Mediterrane boomgaard, com-
pleet met dadel-en vijgenbomen. Want 
als er één gek in Nederland op zo’n stu-
pide idee kan komen dan moeten er on-

getwijfeld nog meer zijn. Zeker in stads-
deel Westerpark. 
Smulbos. Het woord alleen al! Ik stel me 
voor dat het nooit regent in het Smulbos. 
God, Boeddha en Allah lopen elkaar de 
ganse dag druiven, dadels en olijven te 
voeren. Ik zie een ezel, en ik ruik ezel-
stront. Één keer per week wordt de 
Smulbos-bode uitgebracht en op donder-
dag komen alle dieren, planten, vruchten 
en allochtonen bij elkaar om te zingen. 
Ja, het Smulbos wordt de nieuwe trots 
van de Nederlandse multiculturele sa-
menleving en dat allemaal uitgevoerd 
onder de alles bedekkende mantel der 
liefde.  

Hoe zou men eigenlijk ooit op het 
woord gekomen zijn? Fantastische ver-
gaderingen moeten dat geweest zijn. Als 
ik Joop van de Ende was zou ik alle no-
tulen van de vergaderingen opkopen en 
er een musical van maken. Smulbos, the 
musical. 
 
“Zo Van Driel, zet die creatieve sluis 
van je maar open.” 
“Nou meneer Rutgers, ik heb alleen nog 

maar wat ruwe schetsen.”  
“Laat horen Van Driel, tijd kost geld. En 
goed zal het toch niet zijn.” 
“Goed meneer, wat dacht u van Bij-
standspark? Fatsoenplantsoen? Werklo-
zenwoud? Fijn-allochtoon-zijn-plein?” 
“Te simpel Van Driel. Te simpel. Ik wil 
er meer gevoel in. Meer pit. We hebben 
hier verdomme met mensen te maken, 
ja! Allochtonen zijn ook mensen, nou ja, 
andere mensen dan. Ik wil dat ze in de 
asielzoekerscentrawandelgangen zeggen 
‘see you in the huppeldepup-bos’! Be-
grijp je?! Denk groot! Kan je dat Van 
Driel? Lukt je dat, ondanks je beperkte 
hersencapaciteit? Hè, nou?!” 
“Weet je wat meneer Rutgers, zak toch 
lekker in de stront met dat kulbos van 
je!” 
“Wát zei je Van Driel?” 
“Euhhh…smulbos meneer…smulbos.”  
“Smulbos hè? Hmmm. Dat klinkt niet 
slecht, al zeg ik het zelf. Goed werk Van 
Driel. Oh, en nog iets…” 
“Ja meneer Rutgers?” 
“Je bent ontslagen!” 



-KLINGKLANG- 
30 jaar Kraftwerk 

 
DOOR EVA KOPPEN - 29 maart jongstleden verbraken de Duitse elektropioniers van Kraftwerk een de-
cennium van stilzwijgen. Tijdens de laatste editie van de MTV Europe Music Awards verraste Kraft-
werk Europa al met hun eerste televisieoptreden ooit. Dit was slechts een voorbode van wat de man-
nen op de Bijlmerbierbühne ten gehore zouden brengen. Hoewel Kraftwerk met MTV vooral een tie-
nerpubliek bereikte, was het aantal vergrijsde bezoekers bij het eerste live concert sinds 11 jaar in 
Nederland niet te tellen. Een legitieme houseparty voor de babyboomgeneratie?  

In een tijd waarin de gezapige gitaarmu-
ziek van de Eagles en de brave discopop 
van ABBA hoogtij vierde, moet het me-
chanische bliepgeluid van het viertal uit 
Düsseldorf opzienbarend zijn geweest. 
Niet alleen het geluid, maar ook de duur 
van de nummers was opvallend. Kraft-
w e r k s  b e k e n d s t e  n u m m e r 
‘Autobahn’ (1974) duurt op het gelijkna-
mige album maar liefst 22 minuten. De 
albumtitels verraden een voorliefde die 
reeds in de bandnaam verscholen 
ligt: Autobahn, Trans Europa Ex-
press (1977), Die Mannmachine 
(1978), Computerworld en Radio-
activity. Kraftwerk zoekt zijn the-
matiek in de verworvenheden van 
ons industriële tijdperk; van elek-
trocardiogrammen tot vitaminepil-
len, van neonlicht tot robots.  
 In vergelijking met de beelden-
de kunsten kan het werk van Kraft-
werk modernistisch genoemd wor-
den. In feite doen de mannen niets 
anders dan wat Marcel Duchamp 
in het begin van de twintigste eeuw 
met een pispot deed: een voorwerp 
wordt uit zijn context gehaald en 
verheven tot kunstobject. Zo kan 
een snelweg of een computer ineens het 
thema van een nummer worden en zelfs 
het concept van een album vormen. Het 
werken met een albumconcept getuigt 
ook van een affiniteit met de beeldende 
kunsten. De in de jaren zestig opgeko-
men en in de jaren zeventig in de canon 
der kunst opgenomen Conceptual Art 
ligt aan de basis van de Kraftwerkal-
bums. Het esthetische eindresultaat 
speelt in deze kunststroming een onder-
geschikte rol ten opzichte van het idee of 
het proces waarin een object tot stand is 
gekomen. Een groot verschil met de ob-
jecten die de conceptuele kunst voort-
bracht is dat het eindproduct dat door 
Kraftwerk wordt afgeleverd esthetisch 
meestal wel te waarderen is: de mechani-
sche elektromuziek klinkt niet mono-
toon, maar juist melodisch. 

 Het album ‘Die Mannmachine’ is de 
moeder van alle Kraftwerkplaten. De 
makers van ‘The Big Lebowski’ haalden 
uit deze lp hun inspiratie voor een ge-
slaagde persiflage in de vorm van een 
rood geüniformeerde en van zwarte 
stropdassen voorziene Duitse popgroep 
die de hoofdpersoon tergen als huur-
moordenaars. Het ontwerp van de lp-
hoes is een knipoog naar de Sovjetesthe-
tiek van de Russische Avant-gardisten 

Malevich en Tatlin. De nieuwe mens van 
het industriële tijdperk, halb Wesen halb 
Ding vormt de basis voor elk Kraftwerk-
nummer. Het model dat als aangeklede 
speelpop alles doet voor de camera  (Das 
Model), de etalagepop die de aankopen 
van de consument stimuleert 
(Schaufensterpuppen), de wielrenner die 
kilometers lang op zijn pedalen blijft 
trappen (Tour de France), de ster die 
zichzelf voor de spiegel verandert om 
meer aandacht van zijn publiek te krij-
gen (Spiegelsaal). De mensmachine blijft 
onmiskenbaar een gestuurd wezen, soms 
naar de menselijke, soms naar de mecha-
nische kant neigend. Het is een toe-
komstbeeld, dat vooral door Fritz Langs 
‘Metropolis’ bekend is geworden. 
 Geen muziekinstrumenten, geen 
hoogblonde danseressen die het publiek 

moeten opzwepen, geen pathetische of 
quasi ongeïnteresseerde zanger. Op het 
podium verschilt Kraftwerk van andere 
acts door de ongekende rust die de vier 
mannen uitstralen. Zij zijn één met hun 
laptop en beheersen elk geluidje of 
bliepje dat door de boxen schalt. Voor-
geprogrammeerd of niet, de nummers 
klinken dertig jaar na dato nog steeds fris 
en fruitig. Onbegrijpelijk dat in een tijd 
waarin samplen meer regel dan uitzonde-

ring is geen enkele hedendaagse dj 
aan de haal is gegaan met het 
Kraftwerkgeluid. Voor de wat ou-
dere bezoeker die doorgaans niet te 
vinden is op een dance-event of 
andere discoavond was het een 
mogelijkheid om te proeven van de 
opwinding die de ‘hedendaagse 
jeugd’ beleeft bij een optreden van 
een top DJ. Kraftwerk was dertig 
jaar geleden een elektropionier, nu 
is het een verdienstelijke introduc-
tie op de hedendaagse jeugdcul-
tuur. Het vorig jaar uitgebrachte 
a l b u m  ‘ T o u r  d e  F r a n c e 
Soundtracks’ mist de kracht van 
weleer, maar bleek live niet onder 
te doen voor de oudere nummers.  

 De grafische ontwerpen van de lp-
hoezen, die altijd nauw aansloten bij het 
albumconcept, werden succesvol ver-
taald naar videoprojecties. Deze vorm-
den een onmisbaar onderdeel van het 
optreden. Ouderwetse zakcalculators, 
zwart-wit beelden van wielrenners, trei-
nen en, jawel, snelwegen volgden elkaar 
in snel tempo op. Het eindproduct was 
een Gesammtkunstwerk waarin zowel 
geluid als beeld een prominente rol 
speelden. Bepaalde het door de mens 
voortgebrachte ritme de mechanische 
beelden of juist andersom? Kraftwerk is 
een Mannmaschine: half wezen, half 
ding. 



INTERSTEDELIJKE CONTACTEN ONTSTAAN  
TIJDENS LANDELIJKE PHV-DAG 

 
DOOR MARIJKE PLANTE - Niet zo lang geleden werd in een stadje ver buiten de A10, genaamd Groningen, 
de jaarlijkse landelijke PHV-dag gehouden, een dag speciaal voor alle geschiedenisstudenten uit het 
hele land. Al vroeg was een kleine delegatie uit Amsterdam vertrokken om op tijd aanwezig te kun-
nen zijn in deze veraf gelegen plaats. Er bleek maar net voldoende proviand te zijn ingeslagen voor de 
lange reis. Gelukkig bezit het station van Groningen een Burger King, waar de ergste honger kon 
worden gestild. Ook Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen hadden zich inmiddels op het stati-
on verzameld. De slaapplaatsen konden worden verdeeld. De vrijgezelle Groningse geschiedenisstu-
dentes die zich hadden opgeofferd om hun kostbare woonruimte voor een nachtje aan derden af te 
staan, stortten zich vrijwel onmiddellijk op het aanwezige mannelijk schoon.  

Nadat iedereen een plekje had gevonden 
waar hij of zij zijn spullen kon dumpen, 
kon worden begonnen met de zeer leer-
zame stadswandeling. Wisten jullie bij-
voorbeeld dat de Martinitoren de op één 
na hoogste klokkentoren van Nederland 
is? En dat burgemeester Jacques Wallage 
iedere werkdag luncht in het eetcafé ach-
ter het stadhuis op de Markt? Het eetcafé 
waar vroeger het belastingkantoor was 
gehuisvest? Weer wat geleerd! 
 Het werd tijd voor een alcoholische 
versnapering, want alle informatie en 
Groningse feitjes werden ons haast te 
veel. Vervolgens werd er in drie groepen 
gedineerd. De Amsterdamse delegatie 
belandde in een onvervalst Gronings 
pizzarestaurant. 
 Nu konden de hersens getraind wor-
den in een quiz. Hiervoor was de zaal 
van een gezellig etablissement afge-

huurd. De deelnemers werden gekweld 
met vragen als: Waardoor werd de Dom 
in Utrecht deels verwoest? Bij welke 
rivier in Rusland leed Napoleon een gro-
te nederlaag? Hoe heette de dichteres 
van Lesbos? Waarom kwamen er rond 
1930 veel Chinezen naar Amsterdam? 
 Amsterdam lag drie ronden lang flink 
op kop. Frank en Nienke scoorden zeer 
goed bij de vragen over de Oudheid,  
Eva en ondergetekende deden het ook 
niet gek wat betreft de Middeleeuwen. 
De punten voor de Nieuwe Tijd werden 
binnengehaald door Rik en Noor. Ook de 
ronde Nieuwste Tijd ging niet slecht; 
Sharon, Sabrina en Floor konden aardig 
wat vragen beantwoorden, maar uitein-
delijk werden we toch nog ingehaald 
door Nijmegen (1e) en Groningen (2e). 
Hiervoor hebben we natuurlijk een ver-
klaring: er waren veel meer Nijmegena-

ren en Groningers in de zaal om hun 
teams de antwoorden voor te zeggen dan 
Amsterdammers. Volgend jaar moet dit 
natuurlijk anders. Dan gaan we met een 
flinke delegatie en nemen we die cup 
mee naar huis! 
 Na zoveel leerzame momenten werd 
het tijd echt los te gaan. Een feest met 
het thema Caribbean werd een straat 
verderop gehouden. Alleen jammer dat 
niemand wist dat er een thema was. Al-
hoewel er de hele dag al leuke interste-
delijke geschiedeniscontacten ontston-
den, kwam het nu pas echt op gang. Te-
lefoonnummers werden uitgewisseld. 
Daarbij liet de Amsterdamse delegatie 
zich van haar beste kant zien: jullie kun-
nen trots zijn op ons. 

HET LIJSTJE VAN... 
 
DOOR MICHA MOS - In reactie op de vraag om top 10 lijstjes van bekende Ne-
derlanders wordt er elk nummer iemand geïnterviewd naar aanleiding van 
zijn/haar lijstje. Dit keer is het de beurt aan Eva Koppen, vijfdejaars ge-
schiedenis, en Rik Nomden, afgestudeerd in geschiedenis en zevendejaars 
rechten. “Zet er maar bij: Eva en Rik nemen hun vak niet zo serieus.” 

Omdat door een afzegging bovengete-
kende met de handen in het haar zat, 
besloot hij een ommetje te maken om 
inspiratie op te doen voor een te verzin-
nen persoon die geïnterviewd moest 
worden, dit alles in de goede traditie van 
Jayson Blair. Plotseling bleken echter 
Eva en Rik aanwezig in de kantine van 
het altijd gezellige P.C. Hoofthuis en zij 

waren bereid om in tien minuten een top 
10 lijstje in elkaar te draaien. 

“De gebroeders Bolland hebben 
enorm veel hits geproduceerd”, aldus 
Eva. “In Duitsland en Japan hebben ze 
van onder andere ‘Rock me Amadeus’ 
een enorme hit gemaakt.” “De nummers 
van Bolland hebben een onmiskenbare 
sound die de muziek in de tachtiger jaren 

en het 
begin van 
de jaren 
negentig 
erg heeft beïnvloed”, vult Rik aan. 
“Daarna hebben de broertjes onder ande-
re nog Linda, Roos en Jessica geprodu-
ceerd en O die 3, van de hit ‘Jongens’.” 

 
Lees verder op de volgende pagina 

Het lijstje van Eva en Rik: 
 
10. Bolland en Bolland 
9. Rudi Carell 
8. Harry Mulisch 
7. Willem Aantjes 
6. Rutger Hauer en Paul     
Verhoeven 
5. Rem Koolhaas 
4. Jaap de Hoop Scheffer 
3. Einhard 
2. Prins Bernhard 
1. Joseph Luns 



Vervolg van de vorige pagina 
 
“Klein in Nederland, maar groot bij de 
oosterburen, dat is het verhaal van Rudi 
Carell”, vertelt Eva. 
“Hij is al decennia-
lang één van de 
grootste sterren van 
de Duitse televisie, 
maar op de Neder-
landse televisie zie 
je hem niet. In zijn 
voetsporen kan 
niemand treden, 
zelfs niet Linda de 
Mol.” 

“De meest ver-
taalde en slechtste 
schrijver van Neder-
land”, zegt Rik over 
Harry Mulisch. Eva:  “Hij is terecht mis-
kend. Ik heb nog nooit zo’n ongelooflijke 
draak gelezen als Siegfried, een zwarte 
idylle. Ook De ontdekking van de hemel 
vond ik een erg slecht boek.” 

“Omdat hij als voormalig SS-er toch 
nog in de regering wist te komen staat hij 
er in”, vertelt Eva 
over de nummer 
zeven, Willem Aan-
tjes. “Hij werd ten 
val gebracht door 
Lou de Jong meen 
ik.” “Ik dacht dat het 
Blom was”, zegt 
Rik. “Hij manifes-
teerde zich in ieder 
geval als meest sym-
pathieke deelnemer 
van de Grote Ge-
schiedenis Quiz. Hij heeft echt een vrien-
delijke kop”, vervolgt Eva. 

“Rutger Hauer en Paul Verhoeven zijn 
typisch voor onze lijst. Ze zijn de eerste 
Nederlanders die echt doorbraken in Hol-
lywood, maar daarna 
verspeelde Verhoeven 
alle krediet met 
‘Showgirls’ en Rutger 
Hauer zie je ook al-
leen nog maar als 
Duitse crimineel”, 
lacht Eva. “Ze kwa-
men sterk op in het 
buitenland en gingen 
daarna tragisch ten 
onder, net als veel anderen in onze lijst.” 

“Rem Koolhaas is eigenlijk wel een 
serieuze keus. Hij is een voorman van de 
architectonische avant-garde en is erg 
succesvol. Hij heeft bijvoorbeeld het 
radiostation in Tokio gebouwd”, vertelt 

Eva. “Ik dacht dat hij ook de Nederland-
se ambassade in Berlijn heeft gebouwd”, 
zegt Rik. Eva vult aan: “Hij heeft de tra-
ditie hooggehouden van Rietveld en an-

dere moderne kun-
stenaars/architecten 
en Nederland op de 
kaart gehouden.” 
“Jaap de Hoop 
Scheffer is de co-
ming man in de in-
ternationale diplo-
matieke wereld”, 
zegt Rik. “Hij is 
altijd al een goede 
diplomaat geweest 
en hij spreekt zijn 
talen, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld 
onze premier. Bo-

vendien zegt zijn naam eigenlijk al ge-
noeg.” 

Over Einhard vertelt Eva: “Hij was 
de biograaf van Karel de Grote en bracht 
daarmee licht in een tijd van duisternis in 
West-Europa. Hij heeft met zijn biogra-
fieën bovendien meegeholpen aan de 

mythologisering van 
Karel de Grote en is 
daarmee heel be-
langrijk geweest als 
schrijver.” 
“Prins Bernhard 
werd in de jaren 
vijftig door Time 
genoemd als één van 
de meest belangrijke 
Europese zakenman-
nen”, aldus Rik. “Hij 
heeft heel veel goeds 

gedaan voor het Nederlandse bedrijfsle-
ven, op één slippertje na.” “Bovendien 
heeft hij heel veel gedaan voor het We-
reld Natuur Fonds. Hij heeft een uitge-
breid nageslacht en toen niemand met het 

lelijke eendje van de 
Europese vorsten-
huizen wilde trou-
wen nam hij dat voor 
zijn rekening”, vult 
Eva aan. 
“Er kan niemand 
anders op nummer 
één staan dan Joseph 
Luns”, vertelt Rik. 
“Hij had een gelief-

de bulderlach en hij had een geweldige 
invloed in Europa. Hij heeft ervoor ge-
zorgd dat Engeland, Amerika en Frank-
rijk in die tijd een beetje op één lijn kwa-
men te zitten en dat is toch wel genoeg 
reden om hem op één te zetten.” 

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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