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EINDELOOS   
TIJDSCHRIFT VAN DE STUDIERICHTING GESCHIEDENIS AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

LIJNEN 
Een weekje vertraging wegens per-
soonlijke omstandigheden, maar hier 
is ‘ie dan weer: EINDELOOS. Het wa-
ren weer turbulente weekjes. Mabelga-
te, Anja Joos, zelfmoordaanslagen en 
dreigend terrorisme dicht bij huis. De 
redactie trekt zich van al die flikkerin-
gen aan het historische firmament 
niets aan. Lange lijnen, daar gaat het 
om.  

Lang duren sommige dingen zeker. 
Zoals de gevangenisstraf van Morde-
chai Vanunu. Annemarie  heeft met 
een artikel over dit schrijnende geval 
van onrechtvaardigheid wederom de 
voorpagina gehaald. Dat het bouwen 
van een stad eveneens geen zaak van 
dagen is blijkt uit het stuk van  Leon-
tien over 75 jaar stadsplanning in Am-
sterdam. Ook onafhankelijkheid is een 
kwestie van lange adem, met de over-
winning is de eindstreep meestal nog 
lang niet gehaald. In Namibië worstelt 
men tot op de dag van vandaag met 
democratie. Lees je er in 2500 woor-
den helemaal over bij, met dank aan 
Anne-Lot Hoek. 

De overige stukken trekken ook lij-
nen. Melchior vanuit China naar Ne-
derland, Gerben door de lucht en de 
FSR naar de toekomst. Kleio daarente-
gen  kijkt  naar het verleden, niet in de 
hoedanigheid van studievereniging 
van onze opleiding, maar in het kader 
van het vijftiende lustrum. De muze 
van onze studie gaat haar 75e levens-
jaar in en dat moet gevierd worden. 
Voor een echte terugblik moeten we 
nog een jaar wachten, als het lustrum 
officieel gevierd gaat worden, maar in 
het kader van de voorpret organiseert 
Kleio alvast een spetterend feest.  

Hopelijk zien we iedereen daar en 
kunnen we met gerust hart toasten op 
de volgende 75 jaar. 

 
Errik Buursink 

Hoofdredacteur 

DE KLOKKENLUIDER VAN DIMONA 
 
DOOR ANNEMARIE BOS – In oktober 1986 werd door de Engelse krant de 
Sunday Times onthuld wat de hele wereld al vermoedde: Israël was 
bezig met het bouwen van geavanceerde nucleaire wapens. De bron 
van deze informatie was een voormalig technicus in Israël’s nucleai-
re fabriek in Dimona, Mordechai Vanunu. 

Israël was de zesde staat in de wereld in 
de wereld en de eerste in het Midden-
Oosten die nucleaire wapens verwierf. 
Haar nucleaire gedrag is echter geheel 
anders dan de eerste vijf nucleaire mach-
ten. Tot op de 
dag van vandaag 
bevestigt noch 
ontkent Israël dat 
het nucleaire, 
chemische of 
biologische wa-
pens bezit. Al 
veertig jaar wei-
gert het land de 
in t e rna t iona le 
nucleaire verdra-
gen te onderteke-
nen, waardoor er 
geen controle is 
op haar doen en 
laten. Israël kan 
zich de weige-
ring om interna-
tonale verdragen 
te ondertekenen 
veroorloven, omdat het onder de bescher-
ming staat van de Verenigde Staten. 

Israël begon zijn nucleaire programma 
meer dan veertig jaar geleden, toen de 
nucleaire infrastructuur werd aangelegd 
voor de reactor in Dimona. Bij het opzet-
ten van het nucleaire programma kreeg 
Israël hulp van Frankrijk, dat materiaal en 
knowhow leverde. Dit was het gevolg van 
de goede relaties die Shimon Peres, een 
van de architecten van Israëls nucleaire 
programma, met Frankrijk onderhield. In 

1966-67 rondde Israël de eerste ontwikke-
lingsfase van zijn eerste nucleaire wapen 
af, en aan de vooravond van de Zesdaagse 
oorlog hadden ze hun  eerste operationele 
nucleaire wapens al. Sinds 1970 wordt 

dan ook algemeen 
aangenomen dat 
de staat Israël de 
beschikking heeft 
over een nucleair 
arsenaal. Sinds 
1970 zijn er wel 
enkele dingen 
bekend geworden 
over Israëls nu-
cleaire program-
ma, maar niet zo 
uitgebreid als het 
verhaal van de 
Israëlische klok-
kenluider Morde-
chai Vanunu.  

M o r d e c h a i 
Vanunu is een 
voormalig nucle-
air technicus, en 

heeft vele jaren in Israël’s nucleaire 
‘onderzoekscentrum’ in Dimona in de 
Negev woestijn gewerkt. Dit nucleaire 
centrum heeft een ondergrondse installa-
tie om plutonium te splijten, waar onder 
strikte geheimhouding werd gewerkt.  

Met het voorbijgaan van de jaren raakte 
Vanunu steeds meer verontrust over zijn 
werk aan het atoombomprogramma. 
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In 1985 maakte hij, voordat hij ontslag 
nam, ongeveer zestig foto’s van de ge-
heime installaties in de fabriek om de 
Israëlische bevolking en de rest van de 
wereld de waarheid te laten zien. 

De Engelse krant, de Sunday Times, 
hoorde van Vanunu’s verhaal en stuurde 
een journalist naar Sydney waar Morde-
chai Vanunu heen was gegaan. Op ver-
zoek van de Sunday Times vloog Va-
nunu naar Engeland, waar zijn foto’s en 
verhaal werden onderzocht door Britse 
wetenschappers die bekend waren met 
nucleaire wapens. Op 5 oktober 1986 
publiceerde de Sunday Times Vanunu’s 
verhaal, waarmee de wereld voor het 
eerst gezaghebbende bevestiging kreeg 
dat Israël zich wel degelijk tot een grote 

nucleaire macht had ontwikkeld. 
De Israëlische Mossad had al vroeg 

lucht gekregen van Vanunu’s voornemen 
zijn verhaal te vertellen. Daarom lokten 
ze hem al voor de publicatie van zijn 
verhaal in de Sunday Times naar Italië. 
Daar werd hij door de Mossad opgepakt 
en illegaal terug gesmokkeld naar Israël. 

Terug in Israël werd hij achter geslo-
ten deuren aangeklaagd en veroordeeld 
voor hoogverraad en spionage. Inmid-
dels zit Mordechai Vanunu al weer 17 
jaar in de gevangenis, waarvan 11 jaar in 
een isoleercel. En hij is dit jaar afgewe-
zen voor vervroegde vrijlating, waardoor 
hij nog tot 2004 vast zit. 

Inmiddels is er aan de situatie in Israël 
niks veranderd. De meer dan veertig jaar 
oude reactor van Dimona is nog steeds in 
gebruik en vormt een steeds groter risico 

voor mens en milieu in Israël. Met reac-
tors van veertig jaar oud, zoals de reactor 
van Dimona, wordt de kans op ongeluk-
ken steeds groter. Verhalen van ongeluk-
ken met de reactor van Dimona komen 
steeds vaker naar buiten. Volgens mede-
werkers worden ongelukken haast routi-
ne. Ze spreken van explosies, branden en 
giftige gaslekken. Inmiddels hebben veel 
oud-medewerkers van Dimona kanker 
gekregen, maar de Israëlische overheid 
ontkent dat zij gewerkt hebben met ra-
dioactieve materialen. Overigens wordt 
medewerkers van de centrale in Dimona 
nog steeds het zwijgen opgelegd door de 
Israëlische overheid. Medewerkers die 
over de situatie in Dimona praten riske-
ren hetzelfde lot als Vanunu.  

Het oplossen van de financiële proble-
men van het klooster St. Edmund  heeft 
de hoogste prioriteit  als Samson als abt 
aantreedt. De toestand die Jocelin be-
schrijft is weinig opwekkend. Niet alleen 
het klooster heeft grote schulden bij zo-
wel joodse als christelijke geldschieters, 
ook de monniken sluiten allerhande le-
ningen af met hun eigen zegel of dat van 
St. Edmunds. Om de hoge levensstan-
daard te kunnen handhaven heeft de kos-
ter bezittingen van het klooster verpand: 
zijden mantels, zilveren wierookvaten en 
bijbels met gouden omslagen. De kers-
verse abt wordt overal waar hij gaat op-
gewacht door schuldeisers, waar hij naar 
eigen zeggen ziek van wordt. 

Abt Samson gaat het geldtekort op 
twee manieren te lijf. Ten eerste wordt er 
voor het eerst een inventarisatie gemaakt 
van de bezittingen van het klooster en 
van de te verwachten inkomsten daaruit. 
De inkomsten stijgen daarna duidelijk. 
Het klooster zelf moet er echter intern 
ook aan geloven. De abt laat alle privé-

zegels van de monniken in beslag nemen 
en verbiedt hen het bezit van een kist 
met slot. Bovendien mogen ze slechts 
over een klein bedrag in de vorm van 
aalmoezen beschikken. Verder wordt het 
huis van de koster gesloopt om een einde 
te maken aan de drankfeesten die daar 
plaats vinden. Dit alles is natuurlijk zeer 
tegen de zin van de monniken. Als abt 
Samson ook nog een klerk aanstelt die 
de keldermeester moet assisteren voelen 
de monniken zich ernstig in hun rechten 
aangetast. Uit onvrede worden op de 
verjaardag van Samsons voorganger 
Hugh, die de financiën van de klooster 
en de abt wel strikt gescheiden hield, de 
klokken extra lang geluid. 

 
conflicten 
De verscherping van de leefregels in het 
klooster staat in contrast met de groeien-
de economie in het marktstadje Bury, dat 
bij het klooster ligt. De monniken klagen 
bij de abt over het feit dat bij kloosters 
overal in Engeland de inkomsten vanuit 

de steden stijgen, maar dat de burgers 
van Bury nog altijd 40 pond betalen, 
nooit meer. De monniken gaan zo ver 
dat ze de zeggenschap over de markt van 
Bury willen overnemen. Dit blijkt echter 
niet zo maar mogelijk. Desondanks voe-
len de burgers ook wel aan dat het kloos-
ter zal moeten meedelen in de groeiende 
welvaart van de stad. Ze proberen het 
dispuut op te lossen door geld te bieden. 
De monniken weigeren dit echter aan te 
nemen in de hoop de markt later alsnog 
geheel in handen te krijgen. Als Samson 
het stadsrecht van Bury bevestigd, voe-
len de burgers zich sterker in hun recht 
staan en het aanbod geld te bieden wordt 
niet herhaald. Dit tot grote woede van de 
monniken. Uiteindelijk wordt overeen-
gekomen dat de burgers jaarlijks een  
waardevol object aan het klooster schen-
ken in ruil voor kwijtschelding van beta-
ling van tienden aan de koster. 

Ook met kooplieden van buiten Bury 
zijn er conflicten over geld. Vooral met 
die uit Londen, die naar de markt van 

GEEST EN GELD IN DE 12E EEUW. 
 
DOOR ERRIK BUURSINK - Er zijn nogal wat bronnen die een licht laten schijnen op het dagelijks leven in 
de Middeleeuwen. Eén van de meest levendige is de Kroniek van Jocelinus de Brakelonda, of, in goed 
Engels, the Cronicle of Jocelin of Brakelond. De kroniek beschrijft het reilen en zeilen van de grote 
abdij St. Edmunds in de periode tussen 1173 en 1202, met name vanaf 1180, het jaar waarin 
‘hoofdpersoon’ Samson abt werd. Als grootgrondbezitter en bestuurlijk centrum van de omgeving 
stond het klooster St. Edmunds midden in de samenleving. De kroniek van Jocelin geeft dan ook een 
heel gevarieerd beeld van de 12e eeuwse Engelse maatschappij en van de ontwikkelingen in die tijd 
zoals de rationalisatie van bestuur en rechtspraak, de veranderende mentaliteit en de opkomst van de 
handel. Eén ding valt hierbij op: geld is overal en beheerst alles. 



Bury komen. De Londense kooplieden 
weigeren nog langer tol te betalen aan het 
klooster omdat ze naar eigen zeggen van 
de koning vrijstelling hebben gekregen 
van tol in heel Engeland. Abt Samson 
weigert vrijstelling te geven omdat Bury 
geen bezit is van de Engelse koning maar 
van St. Edmund. Als de kooplieden hier-
op besluiten niet langer naar de markt in 
Bury te komen loopt het klooster zeer 
veel inkomsten mis. Het klooster komt 
daarom met de kooplieden overeen dat ze 
de tol aan het begin van de markt betalen, 
om het aan het eind terug te krijgen. Al-
dus worden de vrijheden van beide partij-
en onaangetast gelaten. 

Ook de handelaren die gezouten haring 
vanuit Yarmouth naar Londen vervoeren 
weigeren nog langer tol te betalen. Nu 
met het argument dat Londen net zo oud 
is als Rome en ook een bevoorrechte  
stad is, als hoofdstad en bisschopszetel 
zijnde. 
 
geldschieters 
De aanwezigheid van joden botst met het 
karakter van Bury als stad van St. Ed-
mund. In 1190, een jaar waarin er in heel 
Engeland pogroms uitbreken, besluit 
Samson de joden te dwingen Bury te 

verlaten. Dit lukt na toestemming te heb-
ben gekregen van de koning. Samson 
verbiedt de burgers onderdak te verlenen 
aan joden. Op voorspraak van de koning 

moet hij wel toestaan dat zij maximaal 
twee dagen in de stad kunnen overnach-
ten om uitstaande schulden te innen. Dat 
het verdwijnen van de geldschieters een 
probleem is in een groeiende economie 
wordt enkele jaren later duidelijk bij het 
overlijden van de rijke burger Hamo 
Blunt. Het paard dat hij het klooster na-
laat wordt door Samson geweigerd, om-
dat Blunt zich schuldig zou hebben ge-

maakt aan het lenen van geld tegen rente, 
wat strafbaar is voor christenen. Samson 
dreigt dat iedereen die net als Blunt ver-
dacht wordt van het lenen van geld tegen 
rente niet zal worden begraven in gewij-
de grond. Een aantal van de burgers voelt 
zich hierdoor duidelijk aangesproken. 

 
drijvende kracht 
Het is opvallend dat geld, dat eigenlijk 
pas honderd jaar echt diep doorgedron-
gen was in de Engelse maatschappij, zo 
alom tegenwoordig is in Jocelins kroniek. 
Het wordt gebruikt om diensten af te 
kopen en vetes te beslechten. Uit de kro-
niek komt duidelijk naar voren dat geld 
de drijvende kracht was achter veel van 
de grote veranderingen van de 12e eeuw. 
De verschriftelijking van bestuur en 
rechtspraak, de onttakeling van het leen-
stelsel en de sterke groei van handel en 
nijverheid waren niet mogelijk geweest 
zonder geld. Jocelin laat echter duidelijk 
zien dat het geld ook op de mentaliteit 
van mensen een grote invloed had. Dat 
geld niet gelukkig maakt was ook in de 
12e eeuw al een absolute waarheid. 

DOOR MELCHIOR BUSSINK - Kom je net 
terug uit China, denk je alles zo’n beetje 
meegemaakt te hebben. Broodje honden-
vlees, ach ja. Fluimen groengeel spuug 
op je sandalen, so be it. Hello Kitty 
mondkapjes, niets nieuws. Ik lig er niet 
meer wakker van. Maar zodra ik weer 
voet op Nederlandse bodem zette begon 
voor mij toch echt een periode van her-
aanpassing. Eén portie herinburgerings-
cursus voor mij, met wat extra hipheid 
graag. 

Het begint al bij mij in de winkel-
straat. Dankzij het nieuwe beleid van 
Anders -Nog Iets?- Moberg moet ik te-
genwoordig gemiddeld drie kwartier in 
de rij staan bij de Dirk. Bij de Dirk! Hal-
lo! We hebben het hier over de Dirk!!! 
De winkel waar je de rijst persoonlijk 
van de vloer bijeen mag rapen en waar 
de tomaten van acute schimmeldepressie 
naar de zuivel afdeling lopen. Nog even 
en ook hier worden wachtlijsten inge-
voerd.  

En tot mijn grote ontsteltenis gebeurt 
het onvermijdelijke nu al: Julius & Janti-
ne de Yup parkeren hun Volkswagen 

Polootje op de plek die voorheen gere-
serveerd was voor mijn koekblik op twee 
wielen. Bizar! Ook de neuriënde junk bij 
de ingang heeft al plaatsgemaakt voor 
ene T. Acda. En ga ik om tijd-en 
vleeschtechnische redenen dan toch 
maar naar de Appie, is mijn AH Klotus-
kaart opeens niet meer geldig. “Nee, 
want we nu doen al sinds vier maanden 
alles in de vijfendertigkommadrieprocent 
aanbieding, meneer.” Ja, lekker, alles 
behalve het vlees dus! 

Op de universiteit gaat mijn her-
inburgering ook niet vlekkeloos. Hoop je 
nog iets terug te vinden van de plakkeri-
ge vreetschuur met defecte koffiemachi-
nes op de vijfde verdieping, krijg je dit! 
In een ongetwijfeld eenmalige lumineu-
ze vlaag van verstandsverbijstering heeft 
men de haphoek van het P.C. Hoofthuis 
in de vaart der hippe volkeren willen 
opstoten. Niets mis mee, wel even wen-
nen. Het kostte me trouwens drie weken 
en vier vodka-jus voordat ik door had dat 
de softporno lichtjes in één vloeiende 
beweging in elkaar over gaan. En hoor ik 
daar op de achtergrond Ad Visser mijn 

broodje brie brainwaven? En aan deze 
historisch onverantwoorde hipheid hangt 
natuurlijk wel een prijskaartje. En wat 
denk je? Jawel, de oerdegelijke kwark-
bol is wederom kind van de rekening. 
Altijd weer die kwarkbol! Ik zie het 
somber in. Geloof me, over een jaar be-
taal je rustig één euro voor dit begerige 
broodje, zalmnorm of kwarkje van Kok 
ten spijt… 

Máááár, laten we wel wezen, deze 
vernieuwing heeft ook z’n voordelen. 
Het stoffige woord kantine is exit, vanaf 
nu is het gewoon Club PC. En met deze 
titel kunnen de goede feestjes natuurlijk 
niet uitblijven. In de toekomst zie ik af-
ter-party’s met Van Rossum achter de 
draaitafel. Themafeesten als Housen met 
Hitler of Lekker Loungen met Luther 
zijn aanstaande.  

En als ik nou in de pauze van Weten-
schapsfilosofie met Velema een Breezer-
tje achterover kan tikken, dan mag je wel 
spreken van ‘n geslaagde weder-her-re-
inburgering, toch? 

MELCHIOR: ‘Weder-her-re-inburgeren is ook niet alles’ 



Ondanks mijn chaotische levensstijl is 
er door de jaren heen één ding constant 
gebleven, namelijk mijn gruwelijke 
hekel aan Fransen. Niet te vertrouwen 
die lui! Het begint al met het eten. De 
prachtige namen die ze plachten te ge-
ven aan bepaalde gerechten lokt de 
nietsvermoedende Nederlander in een 
val van slakken, pens en soortgelijke 
viezigheden. Ondanks het heimelijke 
gegrinnik van de Franse ober van dienst 
tonen wij ons ware wereldburgers en 
verorberen de gebrûleerde slakken met 
gezonde tegenzin. Deze welwillendheid 
ten spijt blijken de gastronomische in-
komsten voor de Fransen niet voldoen-
de. Onder leiding van de maffiabaas 
Spinetta besloot de luchtvaartmaat-
schappij Air France om hun knoflook-
afzet-gebied te vergroten met Neder-
land. Vaarwel ootmoedige KLM!  

De voorspellingen van luchtvaartdes-
kundigen dat met deze overname de rol 
van Schiphol als mainport zal afnemen 
is met gejuich door omwonenden ont-
vangen. Toch lijkt mij de komst van Air 
France op deze luchthaven en de daar-
mee gepaard gaande misselijkmakende 
knoflookgeur, een veel hinderlijker ob-
stakel dan het lawaai en de kerosinegeur 
van overvliegende jumbojets.  

Mijn houding jegens de overname 
komt niet voort uit patriottisme, het 
komt ook niet voort uit economische 
overwegingen, nee, mijn bezwaar zit 
hem in die vermaledijde Fransen! Waar-
om niet een vijandige overname door 
bijvoorbeeld Aer Lingus?? Ik weet het, 
deze uitspraak betuigt van weinig realis-
me, maar geef toe: de bijkomstige ver-
hoging van de Guiness-import zou dit 
land goed doen! Helaas, het is ons niet 
gegund. terwijl de Fransen genieten van 
een overheerlijke Gouda, blijven wij 
verstoken van zeeën aan Guiness en 
moeten we het doen met stinkende Ca-
mambert na de boerenkoolmaaltijd.  

Dit allen, dames alsmede heren, heb-
ben wij te danken aan het kabinet Bal-
kenende! Voor een verdere verklaring 
van deze complottheorie verwijs ik U 
naar mensen met meer fantasie dan on-
dergetekende, maar deze kans om het 
kabinet door het slijk te halen kon ik 
gewoon niet aan me voorbij laten gaan. 

Namibië is sinds 1990 onafhankelijk van 
Zuid-Afrika. Aan de onafhankelijkheid, 
die ten dele door de SWAPO partij tot 
stand is gebracht, is een bloedige onaf-
hankelijkheidsstrijd vooraf gegaan. De 
bevolking is sinds 1884 onderworpen 
geweest aan kolonialisme, eerst door de 
Duitsers en toen door Zuid-Afrika. Als 
gevolg van deze onderdrukking kampt 
Namibië met de grootste ongelijkheid in 
inkomen ter wereld ( terwijl het BNP 
hoog is voor een Afrikaans land), een 
gebrek aan zakelijk ondernemerschap, 
een gebrek aan eigen initiatief en natio-
nale verdeeldheid. Het land bestaat uit elf 
officiële etnische groepen, die weer on-
derverdeeld kunnen worden in meer dan 
vijfentwintig stammen, die bijna allemaal 
hun eigen taal spreken. Het kolonialisme 
heeft al deze groepen onder één noemer 
bijeen gebracht. De grootste groep wordt 
gevormd door de Ovambo’s, die voorna-
melijk in noord- en centraal Namibië 
wonen. 

 
democratie 
De verdeeldheid die hierdoor is ontstaan 
wordt geïllustreerd door de representatie 
van de verschillende etnische groepen in 
de regering. Deze wordt namelijk geleid 
door de partij die het land zogenaamd 
heeft bevrijd van het koloniale juk: 
SWAPO. Deze partij wordt vrijwel ge-
heel gevormd door de grootste etnische 
groep van het land: de Ovambo’s. Aan-
gezien SWAPO tweederde van de zetels 
in het parlement beheerst, wordt de rege-
ring dus door hen beheerst.  

De oppositie is zwak en verdeeld ziet 
zijn voorstellen vaak volledig door 
SWAPO van tafel geveegd. President 
Sam Nujoma steekt het niet onder stoe-

len of banken dat de oppositie volgens  
hem uit ‘een stelletje onpatriottische 
lieden’ bestaat, die een gevaar vormen 
voor de stabiliteit van het land.  

SWAPO is momenteel bezig met de 
campagne voor de aankomende regionale 
verkiezingen in december. In 2004 vol-
gen de nationale verkiezingen. Non-
gouvernementele organisatie’s (NGO’s) 
spelen hierbij een belanrijke rol. De taak 
van de NGO’s is de stemmers te begelei-
den in hun stemgedrag en mensen te 
doordringen van de betekenis en het be-
lang van de democratie. Vooral op het 
platteland zijn de mensen zich niet be-
wust van de invloed die zij op de rege-
ring kunnen uitoefenen. 

Het probleem van de democratie in 
Namibië wordt ten eerste gevormd door 
de beperkte diversiteit in politieke partij-
en. Men heeft de keuze uit SWAPO, 
DTA, COD, the Republican Party en 
MAG. De zwakheid van de oppositie 
wordt versterkt door interne problemen, 
door een gebrek aan een duidelijke poli-
tieke ideologie die hen van SWAPO on-
derscheidt. Een andere oorzaak is het feit 
dat mensen vaak weigeren op de opposi-
tie te stemmen omdat ze denken dat hun 
stem toch geen verschil maakt gezien de 
enorme grootte van SWAPO. Deze inter-
ne zwakte verstrekt de positie van de 
regeringspartij. Door deze situatie heb-
ben vele kiezers hun interesse verloren in 
de politiek. De meerderheidspositie van 
SWAPO geeft het de macht om bepaalde 
wetten in de constitutie te wijzigen ten 
gunste van het eigenbelang. 

President Nujoma wil volgens de 
NGO’s voor zijn vierde ambtsperiode in 
aanmerking komen, wat in strijd is met 
de constitutie, die slechts een jaar presi-

NAMIBIË : AFRIKA VOOR BEGINNERS 
 
DOOR ANNE-LOT HOEK - Sinds augustus loop ik stage voor een NGO ‘ 
Forum for the Future’ in Windhoek, de hoofdstad van Namibië. De 
organisatie houdt zich bezig met het bevorderen van de democrati-
sche waarden en het creëren van een open en kritisch debat in de 
Namibische samenleving. De huidige problematiek in Namibië is 
net zo divers als de etniciteit van de inwoners van het land. De 
meest actuele problematiek wordt gevormd door aids, intolerantie, 
stammenrivaliteit, corruptie, nepotisme, landhervorming en vooral 
door een zwakke democratie als gevolg van slecht leiderschap. In 
dit artikel zal ik enkele van de bovenstaande onderwerpen probe-
ren toe te lichten en de problematiek op microniveau bespreken. 

GERBEN SPREEKT 



dentschap toelaat. Wegens de grote aan-
hang die SWAPO geniet, kan de presi-
dent deze verlenging door middel van 
een wijziging in de constitutie democra-
tisch doorvoeren. De grote aanhang van 
de partij is voor een groot deel te verkla-
ren uit de onwetendheid van de kiezers. 
Ten eerste vergelijken de mensen van 
het platteland hun situatie vaak met de 
situatie van voor de onafhankelijkheid, 
toen er nog geen voorzieningen waren. 
Nu hebben ze elektriciteit, een zieken-
huis en een school. Hun situatie is slecht, 
maar ze zijn er sinds de onafhankelijk-
heid op vooruit gegaan. Zodoende stem-
men ze op de regerende partij, SWAPO. 
Ten tweede steunt men niet de partij die 
de eigen belangen behartigt, maar de 
partij waar men traditiegetrouw  op 
stemt. Als een Ovambo niet op SWAPO 
stemt maar op de oppositie, wordt hij 
door zijn omgeving met de nek aangeke-
ken. 

SWAPO baseert bijna zijn hele cam-
pagne op het ‘roemrijke verleden’ als 
bevrijder van het land. Daarom stemmen 
veel mensen -vooral zij die tijdens de 
onafhankelijkheidsstrijd in vluchtelin-
genkampen van SWAPO in Angola en 
Zambia hebben gezeten- altijd op 
SWAPO. Hun argument luidt: ‘Waar 
zou ik nu zijn zonder SWAPO, SWAPO 
heeft me opgevangen en bevrijd!’. 
SWAPO weet goed in te spelen op dit 
sentiment. 

 
anti-Westerse sentimenten 
Naast de zwakke democratie kampt Na-
mibië met een groeiende tendens van 
intolerantie. Men wordt zich door het 
voorkeursbeleid van de grootste etnische 
groep, de Ovambo’s, steeds bewuster 
van de eigen etnische identiteit. Men 
raakt gedemoraliseerd door het beleid 
van de overheid, dat bij de benoeming 
voor overheidsfuncties duidelijk de 
voorkeur geeft aan zwarte, Ovambo 
sprekende SWAPO aanhangers. Dit be-
leid heeft geleid tot de ambitie van som-
mige politici die tot een minderheid be-
horen om een federale staat te stichten. 
De president heeft onlangs de aanstelling 
van een blanke Afrikaner voor een hoge 
positie in de Sociale Veiligheidsraad 
gedwarsboomd vanwege het feit dat de 
man blank is en geen SWAPO aanhan-
ger. Een regeringsfunctionaris gaf als 
commentaar: ‘Als de persoon gekwalifi-
ceerd is, is dat een pré, maar uiteindelijk 
geniet het lidmaatschap van de SWAPO 
partij prioriteit.’ Op deze wijze belanden 

ongekwalificeerde mensen op hoge pos-
ten, met negatieve gevolgen voor de 
ontwikkeling van het land. 

Nujoma haalt geregeld uit naar 
‘staatsgevaarlijke’ elementen in de maat-
schappij zoals blanken, homoseksuelen, 
gemarginaliseerde etnische minderheden 
en kritische journalisten, wat de intole-
rantie in het land verergerd. Ook NGO’s 
zijn vaak het doelwit van Nujoma. 
NGO’s worden door de SWAPO krant 
‘The Namibia Today’ als organisaties 

bestempeld die ‘door koloniale machten 
worden gesteund om de regering te be-
schadigen. De imperialisten steunen de 
oppositiepartijen en daarom mogen zij in 
geen geval macht verkrijgen.’ Het anti-
westerse sentiment is heel duidelijk voel-
baar in de samenleving. De regering doet 
er alles aan om Westerse invloeden zo-
veel mogelijk buiten de deur te houden 
en Westerse politiek in een kwaad dag-
licht te stellen. De president  probeert 
zijn ervan bevolking te overtuigen dat 
het Westen via NGO’s en oppositiepar-
tijen opnieuw macht in Afrika wil krij-
gen. Daarom is het volgens hem van het 
grootste belang om op SWAPO te stem-

men. 
Een andere factor die de democratie 

verzwakt is het feit dat mensen niet op 
afgevaardigden kunnen stemmen maar 
enkel op een partij. De partij beslist ver-
volgens wie op welke functie belandt. 
Zodoende kan men nooit invloed uitoe-
fenen op de verkiezing van bijvoorbeeld 

de afgevaardigde van een lokale of regi-
onale autoriteit.  

 
incompetentie 
Homoseksualiteit wordt door Nujoma als 
een ‘imperialistische manoeuvre om 
Afrikanen uit te laten sterven en zodoen-
de zelf de macht over te kunnen nemen’ 
bestempeld en volgens de president is 
het dan ook een volkomen on-Afrikaans 
verschijnsel. De aanvallen op de 
‘imperialisten’, minderheden en critici 
en de verheerlijking van het eigen mythi-
sche verleden leiden de aandacht af van 
de incompetentie van de regering om de 
ontwikkeling van het land naar een ho-
ger niveau te brengen. Terwijl een op de 
drie Namibiërs rond moet zien te komen 
van 1$ per dag, bouwt de president een 
riant paleis op bewoonde grond. Hij 
vliegt rond in een privé-vliegtuig en par-
lementslieden vliegen altijd business 
class. De bevolking is vaak niet op de 
hoogte dat deze zaken betaald worden 
van hun belastinggeld.  

Vergroting van de intolerantie leidt tot 
afname in de vrijheid van meningsuiting. 
Mensen  zijn niet bang om opgepakt te 
worden voor het uiten van hun eigen 
mening, zoals bijvoorbeeld in buurland 
Zimbabwe gebeurt, maar wel om hun 
baan te verliezen. Daarom zwijgen ve-
len, ook in de regering, wanneer zaken 
plaatsvinden waar ze het eigenlijk niet 
mee eens zijn.  

De nationale tv-zender NBC is in han-
den van de regering en zodoende niet in 
staat onafhankelijk nieuws te verslaan. 
Onafhankelijke kranten zijn vrij om te 
schrijven wat ze willen, maar Nujoma 
gaat altijd fel in de tegenaanval door de 
betreffende krant hevig te bekritiseren. 
Dit  verergert de intolerante sfeer.  

Op microniveau, door bezoeken aan 
primitieve gemeenschappen in het noor-
den, wordt de problematiek rond nepo-
tisme, corruptie en intolerantie goed 
zichtbaar. De ontwikkeling wordt ge-
stagneerd door angst, onwetendheid en 
een gebrek aan informatie, aangezet door 
de lokale overheden. Mensen zijn vaak 
onopgeleid, leiden aan een minderwaar-
digheidscomplex en bekritiseren elkaars 
vooruitgang. De traditionele leiders, die 
door de constitutie erkend worden als 
een officiële autoriteit, worden door de 
overheid beroofd van hun transportmid-
delen om hun functie als traditionele 
gezaghebbers  te dwarsbomen en zo kri-
tiek op politici te bemoeilijken. 

 
Lees verder op de volgende pagina 
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Vergaderingen waar de bevolking zijn 
problemen probeert te bespreken, wor-
den door de overheid niet serieus geno-
men en de aangekaarte problemen wor-
den niet aan de hogere autoriteiten 
gerapporteerd. Zakelijk initiatief wordt 
gesaboteerd als de betreffende onder-
neming niet volgens de kanalen van de 
SWAPO partij gehandeld heeft. Dat 
gebeurt door middel van kwaadspreke-
rij: SWAPO overtuigt de mensen niet 
bij zo’n onderneming te kopen.   

 
verdeeldheid 
Ondertussen werken de mensen elkaar 
ook tegen. Als een vrouw een lening 
bij een bank wil aanvragen en de 
vrouw aan het loket de aanvraagster 
niet gunstig gezind is, gaat de lening 
niet door. Mensen zijn bang dat ande-
ren in rijkdom boven hen uit zullen 
stijgen en saboteren zo elkaars ontwik-
keling. Veel mensen betalen belasting 
terwijl ze dat niet hoeven omdat ze niet 
genoeg verdienen. Men weet niet waar 
dat geld is gebleven en hoe het terug 
kan worden gevorderd. 

Doordat men altijd de eigen stamge-
noten begunstigt, wordt de verdeeld-
heid onder de mensen versterkt. De 
toegang tot informatie in de primitieve 
gebieden is vaak zo beperkt dat scho-
lieren niet op de hoogte zijn van het 
feit dat ze in aanmerking kunnen ko-

men voor de universiteit. De leraren 
lichten de scholieren vaak niet eens in 
over de toegang tot aanmeldingsformu-
lieren.  

Één van de grootste problemen waar 
Namibië echter mee kampt is de ver-
spreiding van aids. Het percentage 
mensen dat HIV besmet is of aids 
heeft, ligt rond de 30 % in het land. In 
de noordelijke gebieden zoals Caprivi 
ligt het percentage zelfs boven de 40%.  
In een situatie van armoede, waarin 
seks één van de weinige pleziertjes in 
het leven is, grijpt het virus snel om 
zich heen. Culturele omstandigheden 
spelen ook een rol in de verspreiding 
van de ziekte. Belangrijk is het feit dat 
het hebben van aids een taboe is in 
Namibië. Vaak wordt de ziekte met 
bijgeloof geassocieerd en zodoende 
niet in haar volledigheid begrepen. 
Mensen die aan aids lijden worden 
zodoende vaak door familie en vrien-
den verstoten. Men praat niet over de 
ziekte of de doodsoorzaak, iemand is 
‘ziek’ of ‘ziek’ geweest.  

Namibië is in vergelijking met andere 
Afrikaanse landen een van de beter 
functionerende landen met betrekking 
tot ontwikkeling en politieke stabiliteit. 
Deze politieke stabiliteit kan echter uit 
balans raken wanneer de huidige into-
lerantie voortduurt. Het groeiende etni-
sche bewustzijn van de diverse groepe-
ringen kan leiden tot politieke onrust. 
Etnische minderheden moeten daarom 

veel duidelijker opgenomen worden in 
de arbeidsmarkt.  

 
grote uitdaging 
Ondanks de problematiek heeft Nami-
bië de potentie om een Afrikaans suc-
cesverhaal te worden. Zo vertelde ie-
mand van de Nederlandse ambassade 
mij dat Namibië het helemaal zo gek 
niet doet in vergelijking met alle Afri-
kaanse posten die hij heeft gehad. Na-
mibië is volgens hem ‘Afrika voor 
beginners’. Het land is immers rijk aan 
natuurlijke bronnen en kan buitenland-
se investeringen aantrekken vanwege 
de stabiele politieke situatie.  

Toch denk ik dat de grote uitdaging 
voor het land precies dezelfde is als die 
voor andere Afrikaanse landen, zij het 
minder zichtbaar aan de oppervlakte. 
Dat is om haar leiders te leren dat de-
mocratie inhoudt dat de regering zich 
als dienaar van het volk hoort te gedra-
gen en niet als de zwarte overnemers 
van het blanke koloniale bewind met 
haar beleid van racisme, nepotisme en 
onderdrukking. Je kunt een land wel 
vergelijken met omringende landen die 
slechter af zijn, maar uiteindelijk moet 
het functioneren van de autoriteiten 
aan de eigen constitutie getoetst wor-
den. 
 
Reageren? 
Annelothoek@hotmail.com  

KLEIO FILMLADDER 
 
De kleio-filmcommissie is weer begonnen en heeft voor de komende weken weer 
wat films. Deze kun je voor de bodemprijs van EEN EURO bekijken in een goed 
te verduisteren PCH-560. Alle films worden op dinsdagavond gedraaid en ze be-
ginnen om 19:00. Aansluitend op de filmavond is er de borrel in P96. 
 
dinsdag 28 oktober: Ah Ying (1983) 
De film speelt zich af in het Hong Kong van de jaren '80. Als haar relatie bekoelt, 
gaat Ah Ying naar de filmacademie voor een baan. In plaats van salaris mag ze 
gratis alle colleges bijwonen, en krijgt ze verhouding met een van de proffesso-
ren. De film is gebaseerd op het leven van Hui So Ying, de actrice die Ah Ying 
speelt. de acteurs in deze film zijn allen amateurs. 
dinsdag 4  november: die Blechtrummel (1979) 
De film is gebaseerd op het boek van Gunter Grass. Oskar Matzerath, de zoon van 
een lokale handelaar, is een aparte jongen. Belast met een bovengemiddelde intel-
ligentie vanaf zijn geboorte, besluit hij op zijn derde dat hij nooit ouder zal wor-
den op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Hij keert zich daarmee af van 
de samenleving en van de passieve mentaliteit van zijn familie en zijn buren, die 
symbool staan voor wat er in heel Nazi-Duitsland gaande is. De film is in de VS – 
terecht - verboden omdat kinderporno er in zou worden verheerlijkt, maar on-
danks dat kreeg de film toch een Oscar voor beste buitenlandse film en een gou-

RECTIFICATIE 
 
In het artikel over het Kleio-weekend 
in de vorige editie van dit blad zijn 
enkele fouten geslopen. Er is op geen 
enkel moment sprake geweest van 
grenzeloze drinkgelagen, de leiding 
heeft de controle niet verloren en er 
zijn geen eerstejaars aangerand. Voorts 
is de hooiberg niet in gebruik geweest, 
sterker nog er was geen hooiberg. 

Over het geheel genomen was het 
weekend, geheel niet in overeenstem-
ming met de teneur van het artikel, een 
groot succes en heeft de overgrote 
meerderheid van de deelnemers waar-
lijk genoten van het programma. Het 
kamp was elke cent van de subsidie 
meer dan waard. 

Als de licht humoristische toon van 
het stuk voor sommige lezertjes ondui-
delijk is gebleken spijt ons dat oprecht. 

De redactie 



Aangenaam kennis te maken! 
Misschien is hij jullie je al opgevallen, 
de kennismakingsposter van de nieuwe 
Facultaire Studentenraad. Dit zijn de 
mensen die dit collegejaar dag in dag uit 
in kamer 302 te vinden zijn. Maar wat 
doen ze daar eigenlijk?  
Nou…thee drinken, vergaderen, achter 
de computer zitten, stukken en verslagen 
schrijven, gewoon, de dingen die een 
‘Raad’ behoort te doen! En daar zijn 
heel wat uren mee te vullen. Inmiddels 
zijn we allemaal een maand bezig, be-
ginnen onszelf eindelijk raadsleden te 
voelen, maar wachten nog op de grote 
klus! Of die zal komen, is nog maar de 
vraag. Jullie herinneren je vast de 
“kantine-crisis” nog wel. Vorig college-
jaar zaten we plotseling twee maanden 
zonder cateraar in het Bungehuis en PC 
Hoofthuis. Dergelijke dingen gaan er dit 
jaar hopelijk niet gebeuren; rust in de 
tent. De afgelopen tijd zijn er al voldoen-
de veranderingen doorgevoerd. De Ba-
Ma is inmiddels aan haar tweede jaar 
begonnen aan deze faculteit, hier en daar 
loopt het nog niet zo soepel, maar voor-
delen heeft het ook. We willen graag 
weten wat studenten op en aan te merken 
hebben over het onderwijs dat ze krij-

gen, wat ze vinden van de voorzieningen 
aan deze faculteit en wat ze doen als ze 
tegen een probleem aan lopen. Ook voor 
studenten staat de deur van 302 namelijk 
open, thee en koffie is zo gezet en luiste-
ren kunnen we ook!! Naast het bestuurs-
convenant, het onderwijs- en examenre-
glement en het bestedingsplan, wat ieder 
jaar aan bod komt, willen we ons bezig 
gaan houden met zaken waar studenten 
rechtstreeks mee te maken hebben. Want 
wat is een bestuursconvenant en wie 
kijkt er nu iedere dag in het onderwijs- 
en examenreglement? 
De kennismakingsposter zal dan ook niet 
de eerste en enige poster zijn waarmee 
de FSR de faculteit gaat volhangen. Te-
vens zullen jullie iedere twee weken hier 
in Eindeloos lezen wat onze prioriteiten 
zijn.  
En voor diegenen die niet weten waar 
kamer 302 is, met de lift in PC 
Hoofthuis naar de 3e verdieping en bord-
je 302 volgen…..kunnen we echt kennis-
maken!  
 
Eva van Velzen 

Mijn zusje stond lijkbleek in de hal van 
het ziekenhuis. Ze had net overgegeven, 
maar de verpleger was heel aardig en 
leuk geweest. Papa nam me mee naar 
boven. De intensive care zag er heel an-
ders uit dan ik me had voorgesteld. Ach-
ter een balie zat wat personeel koffie te 
drinken, een arts kwam door de gang aan 
lopen. Tegenover de balie lag mijn moe-
der in haar bed. Dekens opgetrokken tot 
onder haar kin. Haar linkeroog was paars 
en opgezwollen, de bovenlip gescheurd 
en de tanden rood van het opgedroogde 
bloed. Slangetjes liepen uit haar neusga-
ten en armen en handen naar machines 
en zakjes met vloeistof naast het bed. 
Alles piepte. “Niet huilen”, mompelde 
ze.  

Nee, niet huilen, het valt wel mee. Er 
zit een netje om haar milt en ze heeft 
niks gebroken. Ze gaat niet dood, ze 
hoeft niet in een rolstoel. Maar ze zag er 
zo oud uit, mijn moeder, met het licht 
geverfde haar en rimpels in het gezicht. 
Oud en heel kwetsbaar. 

Vanaf het balkon wees ik opa de plek 
waar ze van de fiets was geslingerd. 
Twee auto’s, ze reden nog  niet eens zo 
snel. Een botsing. Niemand zou gewond 
geraakt zijn als niet toevallig mijn moe-
der daar had gefietst. Wat glas ligt er 
nog tussen de tegels en een paal staat 
scheef.  

Mijn vader was zo bang dat ze hem na 
33 jaar alleen achter zou laten. Uiteinde-
lijk laat er altijd éen de ander alleen ach-
ter. Wat een deprimerende gedachte. 
Door de motregen fietste ik de volgende 
dag met mijn liefje naar Gronau. In som-
mige steden lijkt het altijd te regenen. 
Gronau is zo’n stad. Ik wees haar de lege 
fabrieken zoals ik al vaker had gedaan 
aan anderen. Ze knikte en keek in de 
verte. Maar als ze me aankijkt glimmen 
haar ogen, zolang de ogen glimmen is 
alles goed. 

Ik ben blij dat haar milt is gered, en dat 
ze weer bij papa thuis is. Ik ben gelukkig 
met mijn liefje. Wat blijft is de angst 
voor de dag die gaat komen. Wie gaat 
wie achterlaten? 

DE WERELD VAN ERRIK 

AMSTERDAMSE UITBREIDING VERBEELDT 
 
DOOR LEONTIEN WATZEMA - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de dienst 
Ruimtelijke Ordening, toen nog onder de naam Stadsontwikke-
ling, is opgericht. In het kader daarvan is in de Zuiderkerk de ten-
toonstelling ‘Stadsplan Amsterdam, toekomstvisies op de ruimte-
lijke ordening van de stad 1928-2003’ ingericht. Aan de hand van 
foto’s, kaarten en maquettes, wordt getoond hoe de stad zich de 
afgelopen 75 jaar heeft ontwikkeld. 

Het eerste ontwikkelingsplan waar de 
tentoonstelling uitgebreid aandacht aan 

schenkt, is het Algemeen Uitbreidings-
plan. Bedenker Cornelis van Eesteren 
koos voor stedelijke uitbreiding, waarbij 
het maatschappelijk aspect, veel woon-
ruimte, van groter belang was dan het 
ruimtelijke aspect. Zo was er in de stad 
zelf weinig ruimte voor groen ingepland, 
er was slechts ruimte voor enkele groen-
stroken. Het Amsterdamse bos aan de 
rand van de stad, waarvan de aanleg in 
1928 was begonnen, bood voor de Am-
sterdammers genoeg groen en recreatie-
ruimte op niet al te verre afstand van de 
woning. 

Lees verder op de volgende pagina 
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De uitvoering van het in 1935 ontwikkel-
de AUP liet echter nog een tijd op zich 
wachten. Economische crisis en de twee-
de wereldoorlog maakten uitbreiding van 
de stad financieel onmogelijk. Na de 
oorlog was de woningnood echter zo 
hoog dat wethouder Van der Velde in 
1949 met het 50.000 woningplan kwam. 
Met het AUP als leidraad, moesten in 
1960 50.000 woningen gerealiseerd zijn.  

De bouw werd 
voortvarend ter 
hand genomen, al 
in 1958 waren 
F r a n k e n d a e l , 
Slotermeer, Geu-
zenveld, Sloter-
vaart, Overtoom-
seveld en Osdorp 
klaar. 

Toch bleef de 
w o n i n g n o o d 
hoog    dus ver-
dere ontwikke-
ling bleef nood-
zakelijk. In 1958 kwam er het structuur-
plan Amsterdam-Noord, waar nog ge-
noeg ruimte was voor verdere ontwikke-
ling en in 1965 begon men ook Zuid en 
Zuid-Oost in de woontwikkeling te be-
trekken. Zuid-Oost was slechts met een 
metrolijn aan de stad verbonden, dus ook 
de infrastructuur was aan uitbreiding toe. 

In de binnenstad was men al met ver-
betering van de infrastructuur begonnen 
in 1953. De Jodenbreestraat en de Wees-
perstraat werden verbreed, er was begon-
nen met de aanleg van de metro en de 
bestuurders vonden dat de Nieuwmarkt 
daadwerkelijk vernieuwd moest worden. 
Dit laatste plan zorgde echter voor zoveel 
weestand onder de bewoners, dat de raad 
in 1972 besloot dat het plein in de oude 
vorm gehandhaaft zou worden. De aan-
leg van de IJ-tunnel, geopend in 1968, 
had de stad ook al een ander aangezicht 
gegeven. De Markengracht was hiervoor 

gedempt en praktisch alle huizen van de 
Valkenburgerstraat en de Rapenburger-
straat waren hiervoor gesloopt. Van het 
eiland, waar het gebied vroeger uit be-
stond, was niets meer over. 

De angst onder de bevolking ten op-
zichte van de veranderingen werd steeds 
groter. Enkele plannen waren dan ook zo 
rigoureus, dat dit niet vreemd was. In het 
project ‘Geef de stad een kans’, dat ge-
lukkig nooit gerealiseerd is, waren zelfs 
brede toegangswegen door wijken als de 

Pijp en de Jor-
daan opgenomen, 
met als gevolg 
dat flink wat 
huizen zouden 
moeten wijken 
voor het verkeer. 
De Amsterdam-
mers gaven con-
creet aan dat ze  
wijken als de 
Dapperbuurt, de 
Pijp en de Jor-
daan wilden be-
houden. De ge-

meente ging echter inzien dat renovatie 
ook een mogelijkheid was om de huizen 
te verbeteren en dat niet alles, zoals eer-
der wel gebeurde, gesloopt hoefte te wor-
den om daarna plaats te maken voor 
nieuwbouw. In dit geval was de politiek 
gezwicht voor de druk van de burger. 

Momenteel is het plan ‘Kiezen voor 
stedelijkheid’ in werking getreden. Ui-
teraard is hiervan het grootste project de 
Noord/Zuid-lijn. Ook bij dit project is er 
veel kritiek vanuit de bevolking en het 
bedrijfsleven, maar dit keer luisterde de 
politiek niet. Of dat een wijs besluit 
was..? 
 
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen 
in de Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72. ma. 
11-16 u., di. wo. vr. 9-16 u.do. 9-20 u. en 
za. 13-16 u. 

FEEST 75 JAAR KLEIO 
Dinsdag 28 oktober gaat Kleio haar 75ste levensjaar in, en daarom is het tijd voor een 
feest. 

I LOVE THE 20’S  
 
Thema en dresscode: the roaring twenties en als klapper de grote beurskrach van 1929 
Dinsdag 28 oktober van 23.00 uur tot 3.00 uur in Aknathon (Nieuwezijds Kolk) 
Kaarten vvk: Leden E 5,-  Niet leden E 6,- 
Deur: E 7,- 


