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Ouwehoer-af 
Wat hebben de Nederlandse Spoorwegen 
en de SMAA gemeen? Meer dan je zou 
denken. De NS laat reizigers die een 
kaartje bij het loket willen kopen vanaf 1 
juni vijftig cent extra betalen, een brutale 
actie die vreemd genoeg nog niet tot 
felle protesten heeft geleid. De SMAA 
heeft met ingang van vorige week de 
pistoletjes verkleind. Er is een anderhal-
ve centimeter brood vanaf gegaan. 
Zelden maakten we zo’n kinderachtige 
prijsverhoging mee. Beide bedrijven 
dragen met hun beknibbeldrang bij aan 
het gevoel dat het allemaal steeds een 
beetje minder wordt. Ga je toch met een 
vervelend gevoel de zomervakantie in. 

We hadden hier een verhaal kunnen 
gaan ophangen over hoe deze Eindeloos 
alles goed zal maken. Over wat voor een 
humeur-boost dit blaadje voor de lezer 
is, en hoe het lezen zal bijdragen tot het 
halen van hogere cijfers voor de aan-
staande tentamens. 

Helaas, de waarheid is dat het geinig-
heidsgehalte, ondanks allerlei pogingen 
tot leukdoenerij, wel eens hoger is ge-
weest. Aan het eind van het jaar blijkt 
altijd weer dat studeren eigenlijk een 
heel serieuze zaak is en dat weer een 
jaartje slonzen het geweten op onaange-
name wijze doet knagen. Vandaar dus de 
bedrukte stemming van de redacteuren. 

Nee, het zal wel niets te maken heb-
ben met het feit dat de hoofdredacteur er 
na twee jaar mismanagement mee op-
houdt. Wat is eigenlijk het resultaat? Een 
redactie die ondanks alles lol heeft in het 
maken van het meest frequent verschij-
nende opleidingsblaadje aan deze uni-
versiteit, een nagenoeg lege bankreke-
ning en een hoop onbetaalde bonnetjes. 
Dat is het wel zo’n beetje. 

Veel succes toegewenst aan de nieuwe 
hoofdredacteur in ieder geval en moge 
het blad grote hoogten bereiken! 

 

Dromend van de Poesta 
 
DOOR ERRIK BUURSINK - Boedapest, doorsneden door de brede Donau. 
Stad van hoog en laag, van kunst en cultuur, van verleden en toe-
komst. Stad van angst... Een gemotiveerd groepje mensen organi-
seerde een reis naar de Hongaarse hoofdstad. De voortekenen wa-
ren gunstig: mooi weer, een gevuld en interessant programma en 
een leuke groep. Voorts was Hongarije net toegetreden tot de Eu-
ropese Unie. Bij West Europa willen horen en West-Europees zijn, 
blijven echter twee geheel verschillende dingen, zoals de deelne-
mers en reisleiding aan den lijve ondervonden. 

Vanwege de drukte rond één mei ver-
trokken de 43 deelnemers in twee groe-
pen per trein naar Hongarije. Twee mei 
begon het uitputtende programma dat de 
groep langs alle hoeken en gaten van 
Boedapest en daar buiten zou slepen. 
Geheel in lijn met onze historische in-
borst werd op dag één de antieke ge-
schiedenis behandeld. In Boedapest be-
tekent dat: Aquincum. Het was jammer 
dat er bij deze toeristische attractie van 
formaat geen Engels of Duits sprekende 
gidsen te bespeuren waren. Bij Aquin-
cum hoort ook de ruïne van het amfithe-
ater. Een indrukwekkende berg aarde en 
stenen die voornamelijk dienst doet als 
hangplek voor de lokale randgroepjeugd. 
De resten van kelders en gewelven die-
nen een handvol zwervers als overnach-
tingplaats. Het hoogtepunt was het voor-
malige badhuis. Een vrij uitgebreide 
opgraving die echter letterlijk in de scha-
duw ligt van de zuidelijke ringweg van 
de stad. Mozaïekresten onder enorme 
fly-overs, bedekt door een dikke laag 
roet; de ondergang van het Romeinse 
rijk was nog nooit zo tastbaar. 

Dag twee stond in het teken van de 
meer recente geschiedenis. Onder lei-
ding van twee innemende gidsen werd 
de groep bijgespijkerd over de commu-
nistische tijd. Al met al een onderhou-
dende dag, die echter niet compleet zou 

zijn geweest zonder een idee van de 
angst waarmee de Hongaren tientallen 
jaren hebben geleefd. Die angst liet niet 
lang op zich wachten. In het communis-
tisch themarestaurant waar het diner 
genuttigd werd ontstond ruzie tussen de 
reisleiding en de eigenaar over de hoogte 
van de rekening. De eersten voelden zich 
afgezet omdat het hun  beloofde gratis 
biertje gewoon betaald bleek te moeten 
worden. Nadat Paul de rekening ver-
scheurde onder het uitspreken van de 
onsterfelijke woorden “I know why your 
place is always empty; you’re a fucking 
cheat!”, bleek angst en intimidatie 
slechts een telefoontje verwijderd. Ter-
wijl de onderhandelingen doorgingen 
verschenen er in de ingang van het kel-
derrestaurant vier Laszló’s met enorme 
schouders en armen als kabeltouwen. 
Niemand erin, niemand eruit, eerst dok-
ken, was het devies. Mokkend, maar met 
het angstzweet onder de oksels kwam 
het bedrag op tafel. Toen de hele groep 
eindelijk op straat stond was de opluch-
ting bijna tastbaar. Het avontuur werd 
met behulp van wat biertjes wegge-
spoeld en al snel was alle leed vergeten. 

Dag drie brak aan. Het beloofde een 
fijne dag te worden. Even het drukke 
Boedapest uit.  

 
Lees verder op de volgende pagina 



Vervolg van de vorige pagina 
 
Ah, het Hongaarse platteland, geen ker-
misattractieachtige politiesirenes, geen 
dronken zwervers, geen afgeragde trol-
leybussen en geen afbrekend pleister-
werk. Met de hele groep in de trein, even 
dutje doen, de frisse lucht in het gezicht. 
Maar waarom ineens die paniek? Hoezo 
allemaal de trein uit, we zijn pas tien 
minuten onderweg! Drie en veertig Ne-
derlandse studenten met onder de ogen 
wallen waar je een tientonner op kan 
parkeren op een nagenoeg verlaten per-
ronnetje. De treinkaartjes lagen nog in 
het hostel. Pas na een wilde taxirit op-
en-neer kon de reis hervat worden. Met 
slechts anderhalf uur vertraging werd het 
programma voortgezet. Niets was nog 
verloren, er was tijd genoeg voor zowel 
het kasteel van Vísegrad als bisschops-
stad Esztergom. De groep genoot na de 
treinreis van de korte vaart met de pont 
over de Donau. Het kasteel ligt hoog 
boven op een berg in de veelbezongen 
Donaubocht, slechts een uitputtende 
wandeling van een half uur verwijderd 
van de pont. 
Het kasteel van Vísegrad was afgeladen 
met honderden ijsjeslikkende toeristen 
uit binnen- en buitenland die allen kwa-
men voor een door door smog enigszins 
vertroebeld uitzicht op de beroemde Do-
naubocht, die voor bijzonder mooi moet 
doorgaan, en een uiterst plastisch was-
senbeeldenmuseum over het hoe en 
waarom van Middeleeuwse martelprak-
tijken.  

Na het bliksembezoek werd in fiks 
tempo terug naar beneden gestiefeld, 
want de lijnbus naar Esztergom was in 
aantocht. Er bleek echter genoeg tijd om 
even in het gras te gaan liggen, de bus 
had namelijk een vooralsnog onbekende 
Hongaar aangereden en het reinigen van 
de grille nam een aanzienlijke tijd in 
beslag. Pas na een uur gedwongen berm-
toerisme kwam een afgeladen, naar 
gloeiend hete lederen zittingen geurende 
harmonicabus aangescheurd. De middag 
was intussen al een flink eind gevorderd 
en de leidinggevenden begonnen steeds 
zenuwachtiger naar hun horloges te glu-
ren. Vlak voor sluitingstijd van de kathe-
draal werd Esztergom dan toch bereikt. 
De enorme neoclassicistische kerk staat 
al honderd vijftig jaar protserig te wezen 
op een berg langs de Donau. Het was 
zonder twijfel de lelijkste bisschopskerk 
die de deelnemers ooit bezochten, al 
maakte een enkeling gewag van een die-
pe religieuze ervaring. Na de maaltijd 

volgden enkele stemmige minuutjes do-
denherdenking met begeleidende toe-
spraak van Remco, gevolgd door een 
lange wandeling naar het station. Het 
was al laat toen Boedapest bereikt werd, 
wat evenwel een langdurige voortzetting 
van de avond niet kon belemmeren. 

De volgende dag werd Boedapest zelf 
verkend. Een rondleiding door het enor-
me parlementsgebouw in Pest, dat zwaar 
de vergane glorie van Hongarije ademde, 
daarna door naar Boeda voor een bezoek 
aan het nationaal museum vol derde-
rangs Hongaarse kunst. In sneltreinvaart 
werden nog de plaatselijke kerk en het 
schilderachtige Vissersbastion afgewerkt 
en kon de middag rustig eindigen met 
een paar koele pilseners. 

Dag vijf brak zonnig aan, doch het 
karakter veranderde snel in regenachtig. 

Geen groot probleem aangezien de 
meeste activiteiten van die dag zich bin-
nen zouden afspelen. Er werd een be-
zoek gebracht aan het Museum voor 
Beeldende kunst. Eindelijk een fatsoen-
lijk museum. Hollandse en Vlaamse 
meesters, welgevormde Griekse en Ro-
meinse beelden en dat alles in een schit-
terend gebouw. Vanaf het museum was 
het slechts een korte wandeling naar de 
Zoo waar de mottige beesten, gehuisvest 
zijn in krappe, maar esthetisch zeer ge-
slaagde Jugendstilhokken. Niet te stop-
pen door de intense slagregens werd er 
druk gezocht naar de rode panda’s en het 
pasgeboren leeuwenjong Bömbi. De 
teleurstelling over het onvindbaar blijven 
van de genoemde diertjes werd ‘s 
avonds, na een bezoek aan de opera 
“Blauwbaard”, weggedronken in de hip-
pe venue Bahnhof. 

Katerig maar enthousiast begonnen de 
deelnemers aan dag zes die begon met 
een weldadig bad in het onvolprezen 
Gellèrt. Twee uur thermaal badderen 
deed meer dan een kilo Ibuprofen ooit 
had kunnen bereiken. Verfrist kon be-
gonnen worden aan de Joodse Middag, 

sluitstuk en tevens beoogd hoogtepunt 
van de reis. De Grote Synagoge geldt 
nog altijd als de mooiste van Europa. In 
Moorse stijl opgetrokken, versierd met 
uitbundige mozaïeken en reliëfs, een 
labyrintische interieur. Reisleider Ivo 
had een uitgebreide rondleiding voorbe-
reid om ons in te wijden in de geheimen 
van de 19e eeuwse synagogenarchitec-
tuur. Erg jammer was het dan ook dat de 
synagoge gesloten bleek voor het vrij-
daggebed. De teleurstelling was groot, 
vooral bij Ivo. De nabijgelegen ortho-
doxe synagoge was gesloten in afwach-
ting van de komst van een genereuze 
geldschieter uit New York om de restau-
ratie te bekostigen en het Holocaustmu-
seum stelde slechts één serie (overigens 
indrukwekkende) foto’s ten toon. Hal-
verwege het bezoek viel ook nog de 
stroom in het gloednieuwe gebouw uit. 
Tijd voor souvenirs, dachten de meeste 
deelnemers en het museum was al snel 
net zo leeg als een half uur eerder. 

De dag en de reis werd afgesloten met 
een gezamenlijk diner in de binnenplaats 
van een roemrucht cultureel centrum. Er 
werd getoast op de reisleiding en op el-
kaar. In toespraken werden er dankwoor-
den uitgesproken, men waande zich al 
bijna weer in Nederland. 

Om twaalf uur ’s nachts arriveerde de 
hele groep op het Delístation vanwaar 
om één uur een trein naar Györ zou ver-
trekken. Zowel het gebouw als het aan-
kondigingbord was angstaanjagend leeg. 
Na een half uurtje bleek een deel van de 
leiding verdwenen. Zo nu en dan zagen 
de deelnemers hen van een perron naar 
de stationschef rennen en vice versa. Een 
blik op de borden leerde dat onze trein 
vanaf één mei was wegbezuinigd. Dikke 
paniek! Geen trein, weg aansluitingen.  
Thuis leek ineens verder weg dan ooit. 
Wat er precies voor nodig was, is nog 
steeds niet bekend, maar de leiding kreeg 
na lang beraad de stationschef zo gek om 
een personenwagon achter de posttrein 
naar Györ te hangen. Er werd wat in een 
portofoon geschreeuwd en enige minu-
ten later stond een aftandse wagon langs 
het perron. Op strenge voorwaarden, wat 
inhield: niet praten, niet eten en drinken, 
geen toiletgebruik en geen licht en ver-
warming, werd de wagon betreden en in 
het pikkedonker kon koers naar het wes-
ten gezet worden. Daarna kon niets de 
terugkeer naar het vaderland meer in de 
war schoppen. Opgelucht maar voldaan 
werd Amsterdam bereikt. Reisleiding, 
bedankt voor de fantastische reis. Een 
succes ondanks alle kleine en grote te-



Zij die denken dat de Boedapest-reis van 
Kleio één groot cultureel festijn is geweest 
vergissen zich. Overdag wekten wij welis-
waar de indruk een groepje geïnteresseerde 
historici te zijn, maar wanneer de scheme-
ring inviel veranderde de 43-koppige 
Jekyll in een alcoholbeluste Hyde. Over-
mand door een combinatie van dronken-
schap en een Europees verantwoordelijk-
heidsgevoel besloten vele van ons de Hon-
garen kennis te laten maken met de “ware 
Hollandsche geest.” Zo hebben een aantal, 
waaronder ondergetekende, in een portiek 
samen met een aantal zwervers bier ge-
dronken totdat we erbij neervielen, terwijl 
andere reisdeelnemers de lokale stripclub 
onveilig maakten. Deze laatste groep gaf 
de beruchte Nederlandse zuinigheid een 
geheel nieuwe invulling door uiteindelijk 
zelf maar een demonstratie paaldansen 
weg te geven. Dat de wrijving van de edele 
delen langs een koperkleurige paal invloed 
heeft op de gesteldheid van de blaas bleek 
uit het feit dat één van de deelnemende 
heren (volgens de roddelpolitie), terugge-
komen in de hostel van drie hoog uit het 
raam heeft geürineerd. Willem-Alexander 
zou trots zijn op onze zorg om de Hon-
gaarse waterhuishouding! Uitspattingen als 
deze lieten ons meerdere malen kennis 
maken met de Hongaarse maffia: breedge-
schouderde, kale heren met een torso als 
een bushokje. Gastvriendelijkheid op z’n 
Hongaars: een grommend keelgeluid, een 
kort afwijzend gebaar met het hoofd en een 
opgestoken hand om de afkoopsom in ont-
vangst te nemen. Hieruit blijkt dat ook in 
Hongarije het kapitalisme met rasse schre-
den terrein wint. 

Ondanks al deze misdragingen bleek de 
Oost-Europese aansluiting bij de EU de 
Hongaren toch milder te hebben gestemd. 
Toen onze 43-koppige delegatie namelijk 
terug wilde keren naar Nederland bleek de 
gereserveerde trein vanuit Boedpest niet 
meer te bestaan. In tegenstelling tot de 
Nederlandse Spoorwegen, die in dergelijke 
gevallen een kartonnen doos levert om de 
nacht in door te brengen, regelde de opper-
Laszlo van de Hongaarse spoorwegen een 
personenwagon die achter de ’s nachts 
rijdende posttrein geplakt kon worden. Op 
voorwaarde dat de wagon geheel verduis-
terd bleef en wij muisstil zouden zijn (wat 
een opgave!) konden we als ware Enge-
landvaarders uit Boedapest vertrekken. 
Eindelijk iets waarmee we het “wij-aten-
tulpenbollen-in-de-oorlog”-verhaal van 
opa en oma kunnen evenaren. 

GERBEN SPREEKT! HONGARIJE VOOR EN NA  
DE ‘FLUWELEN REVOLUTIE’ 

 
DOOR LEONTIEN WATZEMA - De Hongaren hebben tijdens de Sovjet-
overheersing relatief meer vrijheid gekend dan de omringende 
communistische landen. De Hongaarse opstand van 1956 heeft 
hiervoor een basis gelegd. Ondanks dat de opstand bloedig is 
neergeslagen door de Russen, was het daarna niet meer mogelijk 
om een strak communistisch regime te handhaven. Dit is wellicht 
een van de redenen dat in verhouding tot de omliggende commu-
nistische landen de omwenteling na de val van de muur in Hon-
garije vrij rustig is verlopen. 

Al vanaf 1985 konden de Hongaren via 
Oostenrijk vrij reizen naar het westen, 
een luxe die de bevolking van andere 
communistische landen niet hadden. De 
macht van de communistische partij 
was op dat moment al aan het afbrokke-
len. Natuurlijk deed de slechte econo-
mische situatie in de wereld ook geen 
goed voor het vertrouwen in de politiek 
van de regering. 
 Maar de communisten zelf verloren 
ook zelf het vertrouwen in hun politiek 
leider Kadar. Hij werd in 1989, vlak 
voor de omwenteling, afgezet door de 
partij in de hoop het de steun van de 
bevolking te winnen. Ook werd de ver-
sperring met Oostenrijk, die er formeel 
nog wel was, afgebroken. Voor de Hon-
garen zelf maakte dit echter niet zoveel 
verschil, aangezien ze toch al vrij kon-
den reizen. Wel had het tot gevolg dat 
vanuit Oost-Duitsland veel mensen via 
Hongarije naar het vrije westen vlucht-
ten, waardoor de omwenteling in het 
gehele Oostblok in een stroomversnel-
ling raakte. 
 Een derde tactiek om het vertrouwen 
van de bevolking te winnen was het 
instellen van een meerpartijenstelsel, 
inclusief een gekozen parlement. De 
partij had nog zoveel vertrouwen in 
haar (economische) macht, dat ze deze 
stap wel aandurfden. De partijen voch-
ten op het politieke strijdtoneel de 
twistpunten betreffende een democrati-
sche samenleving uit, waardoor enorme 
volksopstanden uitbleven. 
 In het boek De Melancholieke revo-
lutie uit 1990 van reisjournaliste Lieve 
Joris worden deze gebeurtenissen in 
Hongarije van binnenuit beschreven. Ze 
begint haar boek met de herbegrafenis 
van nationale volksheld Imre Nagy, een 
gebeurtenis die als een begin van de 
omwenteling van Hongarije gezien kan 

worden. 
 Lieve Joris voerde gesprekken met 
mensen die een nieuwe, liberale politie-
ke partij wilden opzetten en ervoer de 
moeilijkheden die daarbij gepaard gaan. 
Maar ook sprak ze met personen uit de 
communistische partij, die de gebeurte-
nissen in Hongarije heel anders ervoe-
ren. Uit de gesprekken kwam duidelijk 
naar voren dat de communisten nog 
steeds veel vertrouwen in hun systeem 
en politieke overtuiging hadden, en 
kennelijk blind waren voor de verande-
ringen die het land onderging. 
 Al in 1990 had Hongarije vrije ver-
kiezingen met een meerpartijenstelsel, 
maar economisch bleef het slecht gaan. 
Een coalitie van nieuwe partijen won de 
verkiezingen, maar kon het land econo-
misch niet op de rails krijgen. Armoede 
en werkloosheid bleven een groot pro-
bleem. Wellicht grepen de Hongaren in 
1994 daarom terug op iets dat ze al ken-
den en kreeg de vernieuwde, postcom-
munistische Partij van Socialisten de 
absolute meerderheid in het parlement. 
Een streng beleid gericht op economi-
sche stabilisatie leidde in eerste instan-
tie tot een verminderde economische 
groei, maar zorgde er wel voor dat de 
Hongaarse economie vanaf 1997 een 
gestage groei kent.  
 Sinds 1997 is het land lid van de 
NAVO en sinds het 1 mei jongstleden 
toetrad tot de Europese Unie maakt 
Hongarije weer volwaardig deel uit van 
de internationale gemeenschap. 



ENOSIS, BURGEROORLOG EN ANNAN: HET VERHAAL VAN CYPRUS 
 
DOOR PAULINE ONDERWATER - Op 26 april ging de kogel door de kerk. Ruim 75 procent van de Grieks-
Cypriotische bevolking stemde volmondig tegen het plan om Cyprus te herenigen. Europa en de Ve-
renigde Naties waren boos en voelden zich bedrogen. Maar was dat eigenlijk wel terecht, of was van 
meet af aan duidelijk dat deze zoveelste herenigingspoging gedoemd was te mislukken? 

In juli is het dertig jaar geleden dat Tur-
kije, op verzoek van de Turks-Cyprioten, 
Cyprus binnenviel na een mislukte coup 
van de Grieks-Cyprioten. De moeilijkhe-
den dateren echter al van begin jaren 
zestig, toen het eiland onafhankelijk 
werd van Engeland, waar het sinds 1878 
bij hoorde.  
 Voordat Cyprus onderdeel werd van 
het Britse rijk, was het onderdeel van het 
Ottomaanse rijk. Het had al sinds 76 v. 
Chr. niet meer bij Griekenland gehoord, 
maar de Cyprioten hingen wel sinds de 
middeleeuwen de Grieks-Orthodoxe 
kerk aan; de reden dat de oorspronkelij-
ke bevolking Grieks-Cyprioten wordt 
genoemd. In 1573 lijft het Ottomaanse 
rijk Cyprus dus in en een grote minder-
heid van zogenaamde Turks-Cyprioten 
vestigt zich op het eiland.  
 Drie eeuwen later was het Turkse rijk 
danig verzwakt en werd Cyprus door de 
Britten bezet. In 1878 werd Cyprus on-
derdeel van het Britse koninkrijk, hoe-
wel het officieel onder Turkije bleef. Pas 
toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, en 
Turkije zich bij Duitsland aansloot werd 
het eiland door Groot-Brittannië gean-
nexeerd. Cyprus bleef naar Griekenland 
kijken en kreeg een kans op hereniging 
in 1915. Groot-Brittannië bood het ei-
land toen als een soort lokkertje aan 
Griekenland aan. Voorwaarde was hun 
steun in de oorlog. Koning Constantijn 
van Griekenland wilde echter liever neu-
traal blijven en zo bleef Cyprus bij het 
Britse rijk horen. In 1925 werd het zelfs 
een kroonkolonie, met een grote mate 
van zelfbestuur. 
  
De moeilijkheden beginnen 
In de jaren vijftig begint het echt te rom-
melen in Cyprus. Vele eeuwen van bui-
tenlandse overheersing hadden de ban-
den van taal, cultuur en geloof tussen de 
Grieken en Cyprioten niet verbroken. De 
Grieks-Cyprioten, onder leiding van 
aartsbisschop Makarios III, wilden dan 
ook Enosis, oftewel aansluiting bij Grie-
kenland. De Britten negeerden deze 
wens, en er braken gewelddadige acties 
uit georganiseerd door guerrillabeweging 

EOKA onder leiding van de Griekse 
kolonel Grivas. EOKA, Ethniki Organo-
sis Kyprion Agonistion, de Nationale 
Organisatie van Cypriotische Strijders, 
richtte zijn aanvallen op politie, militai-
ren en overheidsinstellingen. Al snel 
werd hiervan een Turkse tegenhanger 
opgericht: Türk Mukavement Teskilâti 
(TMT), de Turkse Verzetsorganisatie.  
 Er begonnen besprekingen tussen 
Engeland, Griekenland en Turkije; Cy-
prioten zelf waren niet uitgenodigd. Tur-
kije en Griekenland stonden lijnrecht 
tegenover elkaar. De eerste was kwaad 
dat zelfheerschappij, wat aansluiting bij 
Griekenland zou betekenen, niet werd 
verboden. De ander was kwaad dat het 
niet werd toegestaan. Teleurgesteld gin-
gen de partijen uit elkaar: het probleem 
van Cyprus leek niet op te lossen. On-
dertussen nam het geweld op het eiland 
alleen maar toe.  
 
Republiek Cyprus 
Het duurde tot het einde van de jaren 
vijftig voor het tot een compromis 
kwam, toen de akkoorden van Zürich en 
Londen werden gesloten. Hierin werd 
bepaald dat het eiland een Grieks-
Cypriotische president kreeg met een 
Turks-Cypriotische vice-president. Het 
eiland moest onafhankelijk worden, en 
dus ook pertinent niet samengaan met 
Griekenland. De Grieks-Cyprioten wa-
ren teleurgesteld dat Enosis niet bereikt 
was, maar waren blij dat het eiland niet 
opgedeeld was. Onafhankelijkheid was 
een goed alternatief voor de aansluiting 
bij Griekenland. Op 16 augustus 1959 
werd officieel de Republiek Cyprus uit-
geroepen met Makarios als eerste presi-
dent. Fazil Küçük, leider van de Turks-
Cyprioten, werd gekozen tot vice-
president. Binnen een maand sloot Cy-
prus zich aan bij de Verenigde Naties.  
 Al snel bleek de machtsdeling tussen 
Grieken en Turken niet te werken. EO-
KA stak de kop weer op. Dit maal waren 
zijn acties niet gericht tegen de Britse 
overheersing, maar tegen de Turks-
Cyprioten. TMT vocht op zijn beurt te-
gen zijn Griekse landgenoten. Beide 

groeperingen smokkelden wapens bin-
nen vanuit Griekenland en Turkije. De 
spanningen liepen steeds hoger op en in 
1963 begon een burgeroorlog  
 De Verenigde Naties kwam snel in 
actie en stuurde een vredesmacht. Hierop 
namen de gevechten langzaam af; de 
situatie stabiliseerde enigszins. De 
Turks-Cyprioten, die tot dan toe over het 
hele eiland verspreid waren geweest, 
trokken zich steeds meer terug in encla-
ves. De stad Nicosia raakte verdeeld in 
een Turks en Grieks deel, gescheiden 
door de zogenaamde Groene Lijn.  
 Al vanaf het begin van de jaren ze-
ventig was het duidelijk dat Cyprus geen 
eenheid meer was. Makarios had geen 
autoriteit meer over het Turks-
Cypriotische gedeelte. De twee bevol-
kingsgroepen leefden nog altijd niet 
vreedzaam samen, de gewelddadige inci-
denten namen juist alleen maar toe. Ko-
lonel Grivas richtte een nieuwe tak van 
zijn terreurorganisatie op, EOKA-II. Zijn 
doel was het omver gooien van de rege-
ring van Makarios, die door hem als een 
verrader van de Enosis werd gezien. 
Toen Grivas in januari ’74 stierf aan een 
hartaanval, hoopte Makarios dat EOKA-
II daardoor een stille dood zou sterven. 
De gewelddaden gingen echter door.  
 
Turkse invasie 
Langzaam werd het duidelijk dat EOKA-
II met Atheense hulp een staatsgreep 
wilde plegen. Turkije stond op scherp en 
dreigde met militaire invasies. In juli 
1974 pleegt het nationale leger van Cy-
prus dan daadwerkelijk een staatsgreep. 
Makarios vlucht van het eiland en de 
nieuwe Turks-Cypriotische vice-
president Denktasj richt zich tot Turkije 
voor steun. Op 20 juli landen Turkse 
troepen op Cyprus. Onderhandelingen 
mislukten en de Turkse troepen bezetten 
zo’n 36 procent van het eiland. Grieks-
Cyprioten vluchten naar het Griekse 
gedeelte, Turks-Cyprioten naar het Turk-
se. De verdeling, die al enige jaren dui-
delijk was, werd nu definitief.  
 Makarios keert terug naar het eiland 
en wil onderhandelen over federale rech-



ten voor de Turks-Cypriotische minder-
heid. De onderhandelingen verlopen 
moeizaam en 13 februari 1975 roept 
Denktasj de Turks-Cyprische Federale 
Staat uit (in 1983 omgedoopt tot Turkse 
Republiek Noord-Cyprus). Hijzelf wordt 
president van de staat. Zijn republiek 
wordt door de internationale gemeen-
schap, Turkije uitgezonderd, niet erkend. 
Makarios sterft in 1977. 
 
Verzoeningspogingen 
Hoewel de Noord-Cyprische staat dus 
niet werd erkend, en Turkije werd gezien 
als een bezettende macht, probeerde de 
Verenigde Naties de twee bevolkings-
groepen op vreedzame wijze met elkaar 
te verzoenen. In de jaren zeventig wer-
den door beide partijen richtlijnen geac-
cepteerd voor besprekingen. Maar in 
1985 mislukte een onderhandelingsronde 
toen de opvolger van Makarios, presi-
dent Kyprianou, weigerde om een ak-
koord te tekenen. Hij werd hierop bij 
nieuwe presidentsverkiezingen, drie jaar 
later, vervangen door Vassiliou, die zich 
een stuk soepeler opstelde ten opzichte 
van de Turks-Cyprioten.  
 Onderhandelingen bleven echter ook 
in de jaren daarna op niets uitlopen, om-
dat de beide groepen te veel van mening 
verschilden over de invulling van een 
regering. Ook beklaagde Denktasj zich 
erover dat hij een lagere positie kreeg 
toebedeeld ten opzichte van de positie 
van de internationaal erkende president 
Vassiliou. Verzoening leek verder weg 
dan ooit.  
 Er werd een nieuwe weg ingeslagen, 
toen de mogelijkheid werd geopperd dat 

Cyprus deel zou gaan uitmaken van de 
Europese Unie. De EU besloot in 1999 
dat hereniging van Cyprus geen voor-
waarde was voor het toetreden tot de 
EU. Ankara, tot dan toe altijd de stijf-
kop, werd hiermee onder druk gezet. 
Turkije wil natuurlijk graag bij de EU 
komen en het idee was dat de Turks-
Cyprioten dan eerder tot concessies be-
reid zouden zijn. In 2002 komt secretaris 
generaal van de VN, Kofi Annan met 
een uitgewerkt herenigingsplan. De op-
lossing leek nabij, de scheidingslijn ging 
alvast een beetje open. Begin 2003 wees 
Denktasj het plan af, maar later in dat 
jaar hief hij een aantal reisbeperking op, 
zodat Grieken en Turken elkaars landde-
len voor het eerst sinds 1974 weer kon-
den bezoeken. 
 
De ultieme poging 
Nu de toetreding tot de Europese Unie 
steeds dichterbij kwam, besloot Annan 
begin dit jaar nog een ultieme poging tot 
hereniging te wagen. De internationale 
gemeenschap was hoopvol, de Turks-
Cyprioten leken bereid tot onderhande-
lingen en zij waren ten slotte altijd de 
dwarsliggers geweest. Op 10 februari 
begonnen de onderhandelingen. Het plan 
voorzag in een federale staat naar Zwit-
sers model. Er zou een centrale regering 
zijn die zich bezighoudt met defensie, 
economie en buitenlandse zaken. De 
beide gemeenschappen hadden in het 
plan een grote vorm van autonomie. Het 
Turks-Cypriotische gedeelte moest ver-
kleind worden, zodat Griekse vluchtelin-
gen naar hun thuissteden terug konden 
keren. Verder moesten de Turkse strijd-

machten voor het grootste gedeelte in-
pakken en wegwezen.  
 Enige tijd leken de onderhandelingen 
positief. Maar al snel bleek dat Grieks-
Cyprioten zich totaal niet konden vinden 
in het plan. Naar hun mening werden er 
teveel concessies aan de Turks-
Cyprioten gedaan. Annan besloot tot een 
referendum onder de bevolking, ervan 
overtuigd dat die voor eenwording zou 
stemmen. Papadopoulos, sinds 2003 
president van het Grieks-Cypriotische 
deel, riep de bevolking echter op vooral 
tegen het plan te stemmen, Denktasj 
volgde zijn voorbeeld. Op 26 april stem-
de een overweldigende hoeveelheid van 
ruim 75 procent van de Grieks-Cyprioten 
tegen het plan. Het Turkse gedeelte 
stemde voor.  
 De ultieme poging was mislukt, here-
niging uitgesloten. Het Griekse deel van 
Cyprus trad op 1 mei toe tot de Europese 
Unie. Gevreesd wordt nu dat Cyprus 
daardoor de kans krijgt om Turkije op 
zijn knieën te dwingen. Als volgend jaar 
de onderhandelingen over toetreding van 
Turkije beginnen, kan Cyprus met zijn 
vetorecht de zaken op de spits drijven. 
Denktasj roept om het hardst dat de vre-
de op het eiland nu in gevaar is gebracht. 
De Grieken beweren dat zij niet van plan 
zijn moeilijk te doen over toetreding van 
Turkije en dat een verzoeningspoging 
ook na de toetreding tot de EU een mo-
gelijkheid blijft. Echter, gezien het mis-
lukken van de laatste herenigingpoging, 
lijkt dit onwaarschijnlijker dan ooit.  

DE OPLEIDINGSCOMMISSIE 
 
Uit een enquete van de UvA blijkt dat slechts een kleine minderheid van de studenten weet 
waar de opleidingscommissies voor dienen. Reden voor de leden van de 
opleidingscommissie geschiedenis om hun functie eens toe te lichten. De voornaamste taken 
van de opleidingscommissie zijn het controleren van de OER (Onderwijs- en Examenrege-
ling) en het adviseren van de decaan en de opleidingsdirecteur over verbetering van de kwa-
liteit van het onderwijs. Hierbij spelen de evaluatieformulieren een belangrijke rol. Naar 
aanleiding van de opmerkingen op de formulieren worden eventuele problemen met docen-
ten, studiemateriaal, groepsgrootte of het niveau van de vakken besproken. Bij deze roepen 
we iedereen dus op deze zorgvuldig in te vullen. De uitslag is namelijk het uitgangspunt 
voor mogelijke verbeteringen. 
 Een ander aandachtspunt is het stimuleren van het gebruik van andere onderwijsmethoden 
door docenten. Te denken valt aan het gebruik van internet, maar ook aan mogelijkheden om 
werkgroepen boeiender te maken, bijvoorbeeld door een betere vorm te vinden voor de refe-
raten. 

Sinds januari 2004 bestaat de OC uit 5 studenten en 5 docenten. Mocht je de student-leden willen bereiken:  
           ocgeschiedenis@hotmail.com 

 
Docentleden: 

Peter Hoppenbrouwers 
(voorzitter) 

Amanda Kluveld 
Paul Knevel 
Clé Lesger 

René van Royen 
 

Studentleden: 
Vica Bogaerts 
Bianca Chen 

Sjoerd Kloosterhuis 
Karla Toxopeus 

Karolina Waaijer 



Op mijn zesentwintigste verjaardag ont-
ving ik een brief van mijn opa uit Den 
Haag. Net terug van een bezoek aan het 
concentratiekamp bij Dresden waar hij 
in de oorlog slavenarbeid heeft moeten 
verrichten, vroeg hij wat hij mij nog kon 
schrijven dat interessant is. Bijna strui-
kelend over de tientallen lege flessen 
wijn, de enige tastbare overblijfselen 
van het enige dagen eerder gehouden 
verjaardagsfeest, bereikte ik lezend mijn 
zonovergoten achtertuin. Opa schrijft 
meestal met een melancholiek onder-
toontje, hij spreekt trouwens op dezelf-
de manier. Mijn zusjes lachen hem er 
achter zijn rug om uit. Opa met zijn 
anekdotes. Ik vrees echter dat ik bepaal-
de trekjes van hem geërfd heb. Waar 
mijn opa echter zijn hele leven gedreven 
werd door het sociaal-democratisch 
vuur, rest mij slecht cynisch cultuurrela-
tivisme.  

Mijn opa woont tegenover het Terra-
college. Of de schoten die Murat D. op 
zijn conrector afvuurde nou de druppel 
waren, weet ik niet, maar mijn opa ver-
klaarde in zijn brief teleurgesteld te zijn. 
“Teleurgesteld dat datgene waar we in 
geloofden en waarvoor we nog steeds 
lid zijn van ideële organisaties, niet 
waar blijkt te zijn. De wereld, de maat-
schappij, is niet maakbaar. We glijden 
steeds verder af. Ieder voor zich en niets 
voor ons allen. Op straat bedreigingen 
van rotjochies, die niet willen dat je 
lacht, want dat kan anders uitgelegd 
worden.”  

Zijn hele leven heeft hij zich ingezet 
om kansarme jongeren  te helpen. Eerst 
op de Prins Hendrikkade, bij de Wallen, 
later op de Fabrieksschool in Enschede. 
Maar mijn opa’s idealen zijn ingehaald 
door de tijd. Wie geeft er nog om soli-
dariteit en rode banieren? Tachtig jaar 
lang leven naar een ideaal, jezelf dingen 
ontzeggen en je inzetten voor een betere 
toekomst voor iedereen. Ik ben blij dat 
mijn achterlijke klasgenoten die grootse 
ideeën al op de middelbare school uit 
mijn hoofd hebben geramd. Stelletje 
boerenlullen. Ze hebben alles kapotge-
maakt. Sorry opa, ik kon het niet tegen-
houden, maar ik stop nog steeds voor 
rood. 

DE WERELD VAN ERRIK GOULASH-SOCIALISME 
 
DOOR ANNEMARIE BOS - Jugendstil, paprika en thermale baden: 
Boedapest. Het juweel aan de Donau heeft een bewogen geschiede-
nis. Overheerst door Turken, Oostenrijkers, Duitsers en ten slotte 
Russen. Reden genoeg voor de Kleio-reizigers om gewapend met 
hamer en sikkel een reis te maken door de communistische tijd: 
Wie es eigentlich gewesen… 
We komen het zooitje ongeregeld tegen 
voor het parlement van Hongarije. Onze 
gids van de Hamer en Sikkel-tour is een 
echte ervaringsdeskundige ook al was ze 
zelf nog jong toen het communisme in 
Hongarije ten onder ging. Ze heeft zoals 
ieder kind bij de Pioniers, een jongeren-
afdeling van de Hongaarse Communisti-
sche Partij, gezeten. Ze vertelt honderd-
uit over haar eigen ervaringen en de ge-
schiedenis van haar land. 
 Het plein voor het parlement is meteen 
een plek met een beladen geschiedenis. 
Op dit plein verzamelde zich op 23 okto-
ber 1956 een enorme menigte onder lei-
ding van een groep studenten. Zij eisten 
onder andere het vertrek van het Rode 
Leger, herstel van de soevereiniteit van 
Hongarije en vrijheid van meningsuiting. 
De betoging verliep vreedzaam maar om 
20.00 uur gaf Gerö, het hoofd van de 
Hongaarse Communistische Partij, op de 
radio een keiharde rede tegen de demon-
statie bij het parlement. ’s Avonds volg-
de hierop een schietpartij bij het gebouw 
van de radio-omroep, waar de directie 
weigerde de vertegenwoordigers van de 
studenten zendtijd te geven. Hiermee 
was de opstand van 1956 begonnen. 
 Al diezelfde avond voegden veel poli-
tie en militairen zich bij de betogers en 
de troepen van de veiligheidspolitie 
slaagden er niet in om de situatie onder 
controle te krijgen. Daarom deed de par-
tijleiding een beroep op het Rode Leger, 
dat zijn troepen ’s nachts opstelde in de 
hoofdstad. De aanwezigheid van het sov-
jetleger deed de demonstraties echter niet 
stoppen. Het protest werd alleen maar 
luider. Hierna volgden een paar dagen 
van strijd tussen de betogers en het Rode 
leger. Op 25 oktober zwichtte het oude 
regime en werd Imre Nagy benoemd om 
een regering van hervormingsgezinde 
communisten te vormen.  
 Zijn leiderschap was echter van korte 
duur, want op 4 november vielen de Sov-
jettroepen Boedapest weer binnen om 
een definitief einde te maken aan de 
Hongaarse opstand. De regering Nagy 
werd ontbonden en in een paar uur tijd 

was al het gewapende verzet gebroken. 
Nagy en zijn volgelingen werden op 17 
november gedeporteerd naar Roemenië. 
Hierna nam de Communistische Partij 
het heft weer stevig in handen. Tijdens 
de talrijke processen die hierop volgden 
werden meer dan 300 personen ter dood 
veroordeeld en geëxecuteerd. Zo ook 
premier Imre Nagy, die weigerde zijn 
handelswijze in 1956 te verloochenen. 
Hij werd in 1958 opgehangen. Tegen-
over het parlement is daarom een stand-
beeld van hem geplaatst. 
 Na de omgeving van het parlement te 
hebben bekeken gaat het met de bus naar 
de buitenwijken van Boedapest. Aan de 
rand van de stad liggen de grote beton-
nen, communistische flats. We worden 
naar een ‘authentiek communistische’ 
flat geleid, waar alles is ingericht zoals 
dat in de communistische tijd ook ge-
beurde. De flat was naar een Zweeds 
model voor een studioappartement ge-
bouwd. Maar waar deze appartementen 
in Zweden werden gebruikt voor singles 
of stellen, werden ze in Hongarije omge-
vormd tot woningen voor hele gezinnen. 
De flat bestaat uit een klein keukentje, 
een woon/slaapkamer met balkon, een 
slaapkamer en een badkamer. Lekker 
knus en vol met communistische memo-
rabilia.  
 Als laatste staat het communistische 
beeldenpark op het programma. Op een 
heuvel buiten Boedapest hebben de Hon-
garen de communistische beelden die 
nog over waren na de omwenteling ver-
zameld en tentoongesteld. Het park is in 
1993 geopend, maar is eigenlijk wegens 
gebrek aan geld nog steeds niet klaar. Bij 
de ingang zien we het beeld van Lenin, 
dat in 1988 gerepareerd werd, en door de 
politieke gebeurtenissen nooit meer op 
zijn oude sokkel is teruggekeerd. Zo is 
het eigelijk met de meeste imposante 
beelden die in het park staan. Ze zijn van 
slechte kwaliteit en staan in het park weg 
te roesten.  Dit maakt het eigelijk het 
mooiste symbool voor de ondergang van 
het communisme in Hongarije. 



Advertentie: 

MELCHIOR: ‘Gezellig hè!’ 
Ik mis Frits Bom.  
 Sinds Frits van de Nederlandse televi-
sie is verdwenen is er iets substantieels 
veranderd in de wereld. Einde van een 
tijdperk. Nooit meer naïeve witte sokken 
in montere beige sandalen. Verdwenen 
zijn de verbrande onderbuikgevoelens 
van de Costa Brava. Nooit meer boze 
brieven van Gerda’s uit Venlo’s die kla-
gen over kakkerlakken in de soep. Maar 
het allerergste: weg tollende wereldbol 
met vizier!  
 Want dát was toch wel het hoogtepunt 
van iedere Frits Bom-avond!! Voor hen 
die het niet (meer) weten: een dolgeluk-
kige kijker mocht via de telefoon zelf 
zijn vakantiebestemming bepalen. Niet 
door een quiz, dat zou zelfs voor de ge-
middelde Vakantiemankijker te makke-
lijk zijn. Nee, het fenomeen van de tol-
lende aarde bepaalde waar de reis naar 
toe ging. Avondenlang heb ik gefasci-
neerd gekeken naar die groenblauwe 
wereldbol die met een noodgang over 
mijn 4-kleurenbeeldscherm stuiterde. En 
stopte de tune, dan kwam de climax; 
“Waar, wáár mag ‘ie heen?”, schreeuw-
den mijn zus en ik dan hysterisch door 
de kamer. Had de deelnemer op het ein-

de van de tune een stuk land midden in 
het vizier gekregen dan werd dát groene 
beetje karton zijn bestemming. Zo sim-
pel, maar toch zo geniaal bedacht.  
 Wat ik me nu vooral herinner is hoe 
vaak de twintig seconden durende op-
winding eindigde met een domper… 
“Néééé, niet wéér in die Stille Oceaan!” 
Niet dat dát mensen er van weerhield om 
mee te doen. ‘Prima bestemming voor 
m’n schoonmoeder’ hoorde je de verlie-
zende kijker dikwijls mompelen. 
 Ik geloof niet dat Frits ooit wist dat 
zijn programmaformat de hele wereld 
rondging.  Onofficiële bronnen hebben 
bevestigd dat zelfs in Afghanistan een 
kijkdichtheid van drie koeien en een geit 
gehaald werd. (Nog altijd twee koeien en 
een geit meer dan Patty’s Posse) Ja, 
word goes dat Osama bin Laden een 
fervent Vakantiemanfan was. Zowel het 
concept ‘vizierspelletje’ als het concept 
‘Meneer Bom’ konden hem wel bekoren. 
Maar Osama zou Osama niet zijn als hij 
niet ook wilde meeliften met de succes-
trein die Frits heette. Daarom heeft hij 
jaren in het geheim gewerkt aan een ver-
nieuwend doch vertrouwd concept. Met 
een Afghaans tintje, dat wel. Uiteindelijk 

kostte het hem nog zeker twee EK’s en 
vele pilots om dat concept tot uitvoering 
te brengen. Maar het resultaat mocht er 
wezen! Wereldwijd zaten honderden 
miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd 
bij de televisiepremière van 9/11. 
Osama’s finest hour. Zelfs niet te evena-
ren door Boris. 
 Maar het succes van de één is het ver-
lies van de ander. En in dit geval zijn wij 
de ander. Mede door kijkercijferkanon-
nen als Osama hebben wij tegenwoordig 
minder te kiezen als het op reizen aan 
komt. Hoeveel huwelijksreizen met be-
stemming Bali zijn er wel niet geannu-
leerd? Hoeveel kinderen hebben hun 
schoolreisjes naar Madrid en Ryaad aan 
hun neus voorbij zien gaan? Nog een 
keer zulke dramatische kwartaalcijfers 
en Disneyland Tikrit kan zijn deuren 
definitief sluiten...  
 In dit tempo blijft de Stille Oceaan 
nog als enig veilig alternatief over. Dat 
is geen prettig gevoel. En het kan zeker 
niet de bedoeling van Frits Bom zijn 
geweest. Ik geloof dat het hoog tijd 
wordt dat Osama en zijn productieteam 
eens héél lang lekker weg in eigen land 
gaan! 



HET LIJSTJE VAN… 
 
DOOR MICHA MOS - In reactie op de vraag om top tien lijstjes van grootste Ne-
derlanders, licht in elke editie iemand zijn of haar lijstje toe. Deze keer is 
dat Seije Slager, bijna politicologiestudent af en welbekend bij de studie 
Geschiedenis vanwege zijn betrokkenheid bij Kleio en het organiseren van 
feesten. 

Ik word door Seije ontvangen in zijn 
huis in Westerpark met een kop koffie. 
Voordat we het interview beginnen leest 
hij eerst nog even de top 10 door die hij 
weken eerder in een dronken bui aflever-
de. Niettemin zal hij nog voor enkele 
verrassingen komen te staan. 
 “Ik moest toch een sporter in de top 
10 zetten en ik vind wielrennen de stoer-
ste sport”, vertelt Seije. “Ik vind Erik 
Breukink de ideale schoonzoon” – buiten 
vallen en breken er dingen en beginnen 
mensen te schreeuwen – “of de ideale 
buurman. Een sporter in de top 10 moet 
toch wel meer zijn. Rob Harmeling werd 
altijd laatste in de tour maar hij won wel 
een keer de rit naar Bordeaux. Boven-
dien zijn Jan Jansen en dergelijke een 
beetje van voor mijn tijd.” 
 “Waarom heb ik in godsnaam Norbert 
Schmelzer erin gezet?” Het duurt een 
tijdje voordat Seije dit kan verklaren. 
“Het klinkt in ieder geval wel mooi, zo’n 
nacht van. Het doet een beetje denken 
aan de Kristalnacht of de nacht van de 
lange messen. Het is in ieder geval de 
mooiste combinatie van een voor- en 
achternaam uit Nederland.” 
 “Anton Pannekoek was een commu-
nist uit het begin van de twintigste 
eeuw”, aldus Seije. “Hij had altijd wilde 
theorieën waar nooit erg veel van te-
rechtkwam. Volgens mij had hij een 
geheime agenda. Ik vermoed bovendien 
dat hij eigenlijk gewoon Gijs de Boer 
heette en dat hij ervoor wilde zorgen dat 
studenten een eeuw na zijn dood af en 
toe een glimlach rond hun lippen kregen 
vanwege titels als ‘Pannekoek and the 
working classes’.”  
 “Hij heeft natuurlijk een prachtige 
negentiende-eeuwse dubbele achter-
naam. Ik vraag me echt af waar die zijn 
gebleven”, aldus Seije over Christiaan 
Snouck Hurgronje. “Hij ging op zijn 24e 
naar Mekka omdat de Nederlandse rege-
ring een kennistekort had over moslims 
en bang was dat er een enorme opstand 
zou komen van alle moslims die vervol-
gens de wereld zouden overnemen – een 
beetje zoals nu. Later heeft Snouck Hur-
gronje een dubieuze rol gespeeld in Ne-

derlands-Indië, iets waar ik me graag van 
distantieer. Het was een beetje een Pim 
Fortuyn avant la lettre.” 
 “Nogmaals: ik was dronken”, ver-
klaart Seije de aanwezigheid van Albert 
Verlinde in zijn top 10. “Wel wil ik er-
voor zorgen dat als de revolutie komt – 
want als die komt zal hij niet worden 
geleid door communisten – dat ik dan 
veilig ben. Albert Verlinde roept bij mij 
altijd het verlangen op om in een kamer-
jas met een fles sherry naar dagtelevisie 
te gaan kijken. Op dat soort gevoelens 
kun je neerkijken, maar ik erken ze ge-
woon. Ik zie Albert Verlinde als de ver-
persoonlijking van Nederland begin 21e 
eeuw.” 
 “Henriëtte Roland Holst was de tekst-
dichter van de Internationale in het Ne-
derlands”, vertelt Seije. “Ik heb dat lied 
vrij vaak gezongen in de bergen van 
Schiermonnikoog. Ik was een post in de 
speurtocht en ik moest vragen stellen 
over het communisme dus moest ik de 
internationale zingen. Toen ik me instal-
leerde op mijn post bleek dat tien meter 
verderop een vrijend paartje stond. Die 
hebben het maar een paar minuten vol-
gehouden in mijn nabijheid.” 
 “Jacques van Tol was de tekstschrij-
ver van Louis Davids”, vertelt Seije ter-
wijl hij opstaat om een cd van Davids op 
te zetten. “Die was even later vrij fout in 
de oorlog, terwijl hij hier nog teksten 
schreef over het zielige jodenkindje dat 
gepest wordt. De liedjes van Louis Da-
vids zijn een prachtig tijdsdocument, 
zoals bijvoorbeeld het liedje ‘de olieman 
heeft een Fordje opgedaan’. De teksten 
zijn nu een beetje gedateerd en de onder-
koelde ironie zie je helaas ook niet meer 
bij de Marco Borsato’s van dit moment. 
Ik vind Louis Davids de beste Neder-
landse zanger ooit.” 
 “Ik kon Marinus van der Lubbe er niet 
niet in zetten, als je begrijpt wat ik be-
doel”, aldus Seije. “Mijn hele middelba-
re schooltijd heb ik elke geschiedenisles 
vragen gesteld over Marinus van der 
Lubbe. Ik had altijd een race met vrien-
den wie er het eerst uitgestuurd kon wor-
den vanwege iets met Marinus van der 

Lubbe. 
H e t 
maak t 
niet echt uit of hij de Reichstag echt in 
brand heeft gestoken, maar als je toch 
aandringt: ik denk dat hij het wel gedaan 
heeft ja. Hij was trouwens ook de eerste 
Nederlandse kanaalzwemmer.” 
 “Henk Sneevliet zorgde voor een he-
leboel promotie van Nederland over de 
grens, vooral in Azië”, zegt Seije over 
zijn nummer twee op de lijst. “Hij was 
betrokken bij de oprichting van de com-
munistische partij van Indonesië en ik 
meende dat hij betrokken was bij de op-
richting van de Chinese communistische 
partij, maar dat viel tegen. Anders was 
hij zeker de nummer één geworden van 
de top 10.” 
 “Breitner was een dubbeltalent”, ver-
telt Seije. “Hij schilderde en fotografeer-
de Amsterdamse stadsgezichten. Hij was 
de beste Nederlandse schilder ooit. Ik 
vind al die Hollandse meesters uit de 
zeventiende eeuw geen Nederlanders 
maar Hollanders. Anders had ik mis-
schien Vermeer in de top 10 gezet. Ik 
ging tien jaar geleden naar een tentoon-
stelling van Breitner in het Stedelijk mu-
seum en toen ik er uit kwam vond ik 
Amsterdam mooier dan ik het daarvoor 
vond. Breitner laat het dagelijks leven in 
Amsterdam zien, zoals bijvoorbeeld het 
vieren van hartjesdag in de Jordaan en 
een heleboel verregende stadsgezichten. 
Er is nu een tentoonstelling over Breitner 
in het Amsterdams Historisch museum 
en ik raad iedereen die Amsterdam een 
warm hart toedraagt aan er heen te 
gaan.” 

Het lijstje van Seije Slager: 
 
10. Rob Harmeling 
9. Norbert Schmelzer 
8. Anton Pannekoek 
7. Christiaan Snouck Hurgronje 
6. Albert Verlinde 
5. Henriëtte Roland Holst 
4. Louis Davids 
3. Marinus van der Lubbe 
2. Henk Sneevliet 
1. G.H. Breitner 



DOUTJE IN DE ORIËNT 
Al wekenlang hing de hele universiteit 
vol met schreeuwende advertenties over 
voordelige pakket reizen naar één van de 
vele Turkse badplaatsen. Touroperators 
weten slim in te spelen op de wens van 
de bovenmodaal verdienende Bogazici 
studenten om de voorjaarsvakantie door 
te brengen in een comfortabel hotel 
aan het strand. Hoewel de plaatjes 
met zon, zee en cocktails er vrij aan-
trekkelijk uitzagen, besloten Rolien 
(een andere Nederlandse uitwisse-
lingsstudente) en ik toch een andere 
richting op te gaan. We hadden er van 
verschillende kanten spookverhalen 
over gehoord, desondanks gingen we. 
Naar Diabaker, de ‘hoofdstad’ van 
het ‘onveilige, conservatieve, vieze, 
terroristische, vrouwonvriendelijke’ 
Zuid-Oosten van Turkije.  
 De toeristen informatie van Diaba-
ker doet weliswaar haar best het ima-
go op te poetsen door archeologische 
bezienswaardigheden te promoten, maar 
wij kenden de stad toch vooral als de 
plek waar duizenden Koerden naar toe 
vluchtten tijdens de strijd tussen de PKK 
en het Turkse leger. Pas vijf jaar gele-
den, na de vangst van Abdullah Öcalan, 
is de rust teruggekeerd, na een vijftien 
jaren durende guerrilla oorlog tegen een 
onverzettelijke staat, waar, zoals dat zo 
vaak gebeurt, vooral de normale burger 
het slachtoffer van werd. Huizen en oog-

sten werden plat gebrand, en complete 
boerengezinnen waren gedwongen naar 
een kleine kamer te verhuizen in een flat 
in Diabaker, zonder goede voorzieningen 
of toekomstperspectief. Toch deed Dia-
baker verbazingwekkend gemoedelijk 
aan. Rolien en ik besloten een bezoek te 

brengen aan de afdeling van de Human 
Rights Association aan een mooie groe-
ne laan vlak naast de oude stadsmuren. 
 We werden vriendelijk ontvangen 
door een jonge vrijwilliger van deze or-
ganisatie, die mensenrechtenschendingen 
probeert aan te kaarten en de daders er-
van probeert te vervolgen. Hij vertelde 
ons dat door de pressie van de Europese 
Unie er enige wettelijke verbeteringen 
hebben plaats gevonden voor de Koer-
den, zoals de erkenning van hun taal in 

het openbaar. Tien jaar geleden was het 
heel normaal dat mensen die Koerdisch 
spraken zonder eerlijk proces in een 
Turkse gevangenis belandden, waar mar-
telingen (altijd nog) tot de alledaagse 
praktijk behoren. Nog steeds worden er 
echter Koerdische schrijvers, journalis-

ten, en kunstenaars opgepakt omdat ze 
met hun boeken, reportages of toneel-
stukken zogenaamd de nationale een-
heid ondermijnd zouden hebben. Nog 
steeds worden politici en advocaten 
geïntimideerd die zich voor de Koerdi-
sche zaak inspannen. Bovendien wor-
den Koerdische partijen die via de 
democratische weg culturele autono-
mie proberen te bereiken op de terro-
ristische lijst geplaatst.  
Onze leeftijdsgenoot was erg sceptisch 
over de toetreding van Turkije tot de 
EU, net als alle andere Koerden die 
we spraken, wellicht omdat zij de staat 

van binnen uit hebben leren kennen. Pas 
als Koerden niet langer worden afge-
schilderd als onderontwikkelde, rebelse 
bergbewoners, en de staat nou eerst eens 
haar eigen barbaarse methodes als marte-
lingen en corruptie en nepotisme zou 
afleren, kan er daadwerkelijk vooruit-
gang worden geboekt. Pas dan kunnen 
economische ontwikkelingsplannen 
vruchten afwerpen en zullen er posters 
van toeristentours naar Diabaker in de 
gangen van de Bogazici hangen.  

VAN DE FSR 
OER was deze weken het sleutelwoord. 
Geen indicatie dat de FSR het primitie-
ver wil aanpakken; in dit geval staat 
OER voor Onderwijs- en examenregle-
ment. Iedere opleiding heeft er een. De 
OER fungeert als basis voor de tekst in 
de studiegids en ziet er ook ongeveer zo 
uit: is een opleiding voltijd of deeltijd, 
welke vakken horen daarbij, voor hoe-
veel studiepunten, wordt een vak gege-
ven via hoorcolleges of werkgroepen, en 
zo nog veel meer. Maar terwijl de studie-
gids dient ter informatie voor studenten 
is de OER een wettelijk document. Dit 
betekent dat je er als student rechten aan 
kunt ontlenen. Stel dat je een vak hebt 
dat als werkgroep wordt gegeven, dus 
mét aanwezigheidsplicht, maar de docent 
praat gewoon de volle twee uur als ware 
het een hoorcollege. In zo’n geval kun je 
met de OER in de hand eisen dat er iets 

verandert: óf de aanwezigheidsplicht 
verdwijnt, want die hoort niet bij een 
hoorcollege, óf je krijgt vanaf nu ook de 
voordelen van een werkgroep in de vorm 
van discussies, opdrachten of meer ruim-
te voor het stellen van vragen.  
 De FSR moet binnenkort advies ge-
ven over de OERen en daarom hebben 
wij de afgelopen weken alle OERen van 
Geesteswetenschappen gelezen en nage-
keken. Soms gaf dit aanleiding tot dis-
cussie. Bijvoorbeeld over de eindtermen 
voor de bachelor. Deze beschrijven wat 
je moet hebben geleerd als je de bachelor 
hebt afgerond. Een van die eindtermen 
zoals ze in onze OERen stonden was 
‘kennis van het contemporaine debat op 
het gebied van de eigen specialisatie’. 
Dit leek een paar leden overdreven: de 
stof in de bachelor is niet zo up to date 
dat je na drie jaar echt op de hoogte bent 

van wat er speelt in het contemporaine 
debat. Het was een studente Geschiede-
nis die hiertegen protesteerde: volgens 
haar was daar bij haar opleiding genoeg 
aandacht voor, en bovendien mocht je 
dat van een universitaire bachelor toch 
ook wel verwachten. Na wat discussie 
gaven de meesten haar gelijk. Toen wij 
dit punt aankaartten bij de decaan bleek 
echter dat deze eindterm voortaan alleen 
nog van toepassing zou zijn op de mas-
teropleidingen. Ze vond het niet het mo-
ment de discussie over eindtermen te 
heropenen. Zodra het wel het moment is, 
zullen we hier opnieuw over beginnen. 
Want het is toch een belangrijk onder-
deel van een academische opleiding? 
Dus dan toch ook van de bachelor? 

 
Eva Reijman 
Raadslid FSR 
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Door Eva Koppen - Clé Lesger wint 
eerste facultaire docentenprijs 
Een jury bestaande uit faculteitsvereni-
ging ALPHA en de daar bij aangesloten 
studieverenigingen, waaronder Kleio, 
heeft op 12 mei Clé Lesger gehuldigd 
met de facultaire docentenprijs. Deze 
nieuwe prijs werd voor het eerst uitge-
reikt op de Faculteitsdag 2004, 
dat dit jaar haar vijfjarig jubi-
leum vierde. Op de shortlist 
liet hij Bert Paasman, hoogle-
raar koloniale en postkoloniale 
literatuur en cultuurgeschiede-
nis, Wim Staat, universitair 
docent bij Media & Cultuur, 
en Alla Peeters-Podgaevskaja, 
docent tweede taalverwerving, 
achter zich. De docenten wer-
den door de jury beoordeeld 
op hun motivatie en attitude, 
hun professionele kennis en 
hun vaardigheden. Lesger, 
verbonden aan de leerstoelgroep Econo-
mische & Sociale Geschiedenis, is sinds 
twee jaar propedeusecoördinator van de 
opleiding Geschiedenis.  
 Het bestaan van de prijs 
was bij Lesger onbekend en 
het winnen was dus zeer on-
verwacht. “Er gingen geen 
diepe gedachten door mij 
heen, maar ik kreeg het wel 
heel warm toen de decaan mijn 
naam voorlas. Ik had ’s och-
tends beter een dunner jasje 
aan kunnen trekken.” Hij voelt 
zich zeer vereerd met deze 
naar eigen zeggen enorm leuke 
prijs. Op de vraag waar het geld naar toe 
gaat: “Mijn dochter heeft me met succes 
geld afgetroggeld voor het computerspel-
letje The SIMS. De rest gaat in de vakan-
tiepot.” Eindeloos wenst Lesger een pret-
tige vakantie toe. 
 
Nog meer Christus en andere spekta-
kelstukken 
Na the Passion of the Christ kunnen we 
ons hart weer ophalen bij een nieuwe 
Christusverfilming. In ‘The Gospel of 
John’ wordt het leven van Christus 
nauwgezet volgens het evangelie van 
Johannes gevolgd. Geen controverse, wel 
een letterlijke navolging. Amsterdamse 
bioscopen zagen er waarschijnlijk geen 
brood in; als je de film wilt zien moet je 
naar Enschede, Maastricht of Nijmegen.  

 Een ander spektakelstuk is Wolfgang 
Petersens ‘Troy’. De regisseur maakte 
eerder ‘Das Boot’, een film waarbij je 
tegen je verstand in toch partij koos voor 
de bemanning van een Duitse onderzee-
boot ten tijden van de Tweede Wereld-
oorlog. Petersen baseerde zijn film losjes 
op Homeros’ Ilias. De Grieken slachten 

onder leiding van Brad Pitt 
als Achilles de Trojanen af. 
 
 
Thea Beckman overleden 
De interesse voor historie 
van menig kind werd ge-
wekt door de boeken van 
Thea Beckman. Samen met 
de ‘Van nul tot nu’ reeks 
vormden haar kinderboe-
ken voor veel Geschiede-
nisstudent het startpunt van 
zijn of haar belangstelling. 
Hoewel Beckman’s boeken 

door critici niet altijd met lof werden 
ontvangen kenden haar boeken een onge-
lofelijk grote populariteit. Critici noem-
den haar karakters te plat en verweten 

haar betweterige breed-
sprakigheid. Nog steeds 
worden haar boeken om 
dezelfde redenen niet 
behandeld tijdens het 
college ‘Geschiedenis 
van de Jeugdliteratuur’ 
aan de UvA.  
Het diepgaande archief-
onderzoek dat Beckman 
deed voordat zij begon 
met het schrijven van een 

boek doet denken aan wetenschappelijk 
onderzoek. Boeken moesten vooral lees-
baar zijn, maar ook historisch correct. 
Haar grootste succes was ‘Kruistocht in 
spijkerbroek’ uit 1973. Hiermee won zij 
tevens haar enige Gouden Griffel. In 
2003 verscheen haar laatste boek 
‘Gekaapt’. Beckman is op tachtigjarige 

GESCHIEDENIS NIEUWS 

‘Bibliotheekrukker’ gepakt 
 
Begin april is de ‘rukker’ opgepakt in de 
bibliotheek van het P.C. Hoofthuis. Na 
een afwezigheid van twee jaar was de 
man weer actief. De man, eind twintig 
en van Italiaanse komaf, bespiede tussen 
de boekenkasten studentes alvorens zijn 
zaakje in bibliotheekboeken te lozen. 
‘Hij komt er niet meer in,’ aldus bewa-
ker Milroy. 


