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EINDELOOS   
TIJDSCHRIFT VAN DE STUDIERICHTING GESCHIEDENIS AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

PODIUM 
Sinterklaas heeft zijn intocht weer 
gemaakt. Een straffe westenwind 
heeft de volle boomkronen tot kale 
takkenbossen gereduceerd en de 
kachel is weer aangesloten. Herfst 
brengt bij mensen heel verschil-
lende dingen naar boven.  
 Depressie is een bekend feno-
meen in de tijd dat het zonlicht 
waterig wordt en de nachten len-
gen. Verhoogde productiviteit is 
een minder bekend bijverschijnsel 
van de herfst. Toch is dat duidelijk 
waarneembaar bij de redactie van 
dit blad. Wat een stroom artikelen 
ineens. Waar dat enthousiasme 
vandaan komt? Geen idee, maar 
het levert wel goedgevulde EINDE-
LOZEN op.  
 Deze EINDELOOS bevat veel 
discussie. In tijden van recessie en 
onzekerheid voelen mensen zich 
meer betrokken bij de politiek. 
Waar twee jaar geleden de apathie 
nog regeerde is nu het verhitte 
debat losgebarsten. Mensen heb-
ben een mening en ventileren die 
met kracht, ook in dit blad. 
 Remco sluit zijn christen-
democratisch verleden op rigou-
reuze wijze af. Hij pleit voor het 
opheffen van het CDA. Behalve 
deze publieke afrekening is er 
meer spraakmakends. In de redac-
tie woedt een felle discussie  over 
het artikel over de Nacht van de 
VN dat in de vorige Eindeloos 
stond. Edward distantieert zich 
met nadruk van de mening van 
ondergetekende. Polemiek moet, 
aldus Ed en daar is de hele redac-
tie het van harte mee eens. 
 Schroom niet om uw eigen me-
ning te geven. Eindeloos is een 
podium voor alle Geschiedenisstu-
denten.  Laat wat van je horen! 

Errik Buursink 
Hoofdredacteur 

BERLAGE EN ZIJN BEURS 
 
DOOR LEONTIEN WATZEMA - Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de 
Beurs van Berlage, toen nog onder de naam Koopmansbeurs, haar  
deuren opende. Het gebouw wordt nu gezien als één van de mooiste    
gebouwen van Amsterdam, maar dat is niet altijd zo geweest. 

In 1884 schreef de gemeente Amsterdam 
een prijsvraag uit voor een ontwerp voor 
een nieuw beursgebouw. Het bestaande 
beursgebouw van architect Zocher voldeed 
niet meer, omdat het heel open gebouwd 
was en de wind daardoor vrij spel had. 
Kortom, het was er dikwijls veel te koud. 
Hendrik Petrus Berlage, toen nog geen ge-
renommeerd architect, was weliswaar één 
van de inzenders, maar de gemeente kon 
vooralsnog geen 
keuze maken 
tussen de inge-
stuurde ontwer-
pen. Er werden 
eerst vijf inzen-
dingen, waaron-
der die van Ber-
lage, nog eens 
herzien. Echter, 
ook na herzie-
ning kon men 
geen eenduidige 
keuze maken. 
Daarop opperde 
men om het oude 
gebouw alsnog te verbouwen, maar deze 
optie bleek toch ook niet te voldoen. Uitein-
delijk besloot wethouder Treub van Publie-
ke Werken dat de opdracht naar Berlage 
ging. 
 Berlage was een architect die sympathi-
seerde met eerst de sociaal-democratie en 
later het communisme. Hij kwam uit gegoe-
de kringen en wilde in eerste instantie kun-
stenaar worden, iets waar zijn ouders hem 
niet in tegen hielden. Na een jaar op de 
kunstacademie bleek hij echter niet talent-
vol genoeg voor het vak, maar er hem werd 

de mogelijkheid om architectuur te studeren 
geboden. Deze kans greep hij aan en hij 
vertrok naar Zü rich waar hij van 1875 tot 
1878 studeerde. 
 In Zü rich werd Berlage breed opgeleid; 
naast bouwkunde werden de studenten ook 
geacht zich te verdiepen in filosofen als 
Hegel. Berlage was al vroeg van mening dat 
bouwkunst volgens de lijnen van de maat-
schappelijke ontwikkeling moest lopen en 

hij was een 
groot voorstan-
der van de inte-
gratie van de 
ve r sch i l l ende 
kunsten. 
In 1881 kwam 
Berlage in dienst 
bij architecten-
bureau Th. San-
ders. Na drie 
jaar werd hij er 
al compagnon 
en kreeg hij 
meer mogelijk-
heden om zijn 

eigen visie in zijn ontwerpen te uiten. Des-
ondanks verliet hij het bureau in 1889. 
 De Beurs van Berlage is een goed voor-
beeld van Berlages visie op de bouwkunst. 
Het kent weinig ornamenten, en de aanwe-
zige ornamenten lopen in een lijn met de 
rest van de gevel. Zo zijn er op drie hoeken 
van het gebouw beelden van de Amster-
damse helden Gijsbrecht van Amstel, Jan 
Pieterszoon Coen en Hugo de Groot ge-
plaatst, maar deze steken niet uit zoals veel 
gevelstenen wel doen. 

Lees verder op de volgende pagina 



Vervolg van de vorige pagina 
 
Ook de idee van geïntegreerde kunst, een 
zogenaamd Gesamtkunstwerk, komt 
terug in de Beurs. Boven de vroegere 
hoofdingang aan het Beursplein hangt 
een reliëf van Lambertus Zijl (ze stellen 
het Paradijs, de Toekomst en de Bedor-
ven Beschaving voor). Vlak na de in-
gang hangen Art Nouveau-tableaus van 
Jan Toorop en in de passage van het ge-

bouw hangen dichtregels van Verweij. 
Bovendien heeft Berlage zelf het interi-
eur inclusief de meubels in het gebouw 
ontworpen. 
 Het gebouw was in eerste instantie 
een problemenkindje. Het was gebouwd 
op een stuk gedempte Amstel, waarvan 
de grond begon in te klinken. Al in 1904 
begon het gebouw te verzakken. Ook in 
1960 vertoonde het gebouw scheuren 
door verzakking en wilde de gemeente 

het gebouw afbreken. Protesten van Am-
sterdammers voorkwamen de afbraak.  
 Inmiddels is de Beurs van Berlage 
niet meer uit het stadsbeeld weg te den-
ken. Onlangs heeft er nog een grondige 
renovatie plaatsgevonden en zijn er nieu-
we, betonnen, palen onder het gebouw 
geplaatst. Deze moeten verzakking tij-
dens de bouw van de Noord- Zuidlijn 
voorkomen.  

 

DE STUDENT TEVREDENHEIDSMONITOR 
 
DOOR ANNEMARIE BOS - De UvA neemt eens in de twee jaar een tevredenheidsenquête onder haar studen-
ten af.  In mei j.l. werd de Student TevredenheidsMonitor 2003 afgenomen. De uitslagen daarvan zijn 
nu bekend. Bijna 2000 UvA-studenten oordeelden over de UvA, de eigen opleidingen, de voorzienin-
gen, docenten en zichzelf. Eindeloos nam de resultaten van de enquête voor de opleiding Geschiedenis 
onder de loep. 

Hoe tevreden zijn studenten Geschiede-
nis nu eigenlijk over hun opleiding? Als 
je luistert naar de kritiek die over de in-
voering van de Ba/Ma-structuur en de 
organisatie van de faculteit is uitgestort, 
zou je denken dat de studenten niet al te 
positief zijn over hun opleiding. Toch 
valt dit redelijk mee. Eindeloos nam aan 
het eind van het vorige collegejaar een 
soortgelijke enquête af onder de studen-
ten Geschiedenis, en wat blijkt? De Ge-
schiedenis-studenten zijn over het alge-
meen best tevreden. 
 
Enthousiaste docenten 
Om te beginnen zijn de Geschiedenisstu-
denten positief over hun docenten. Zij 
hebben niks te klagen, want de tevreden-
heid ligt hier zelfs hoger dan het UvA-
gemiddelde. Het enthousiasme, de des-
kundigheid en de didactische kwaliteit 
van de docenten wordt door de studenten 
gewaardeerd. Het niveau van de oplei-
ding is volgens een meerderheid van de 
geënquêteerden goed en de hoeveelheid 
leerstof genoeg. Dit terwijl bij de Stu-
dent TevredenheidsMonitor 2001 door 
een meerderheid nog werd aangegeven 
dat de hoeveelheid leerstof te weinig 
was. 
Over de studiebegeleiding is men een 
stuk minder tevreden. 64% van de res-
pondenten vindt dat meer begeleiding 
(hard) nodig is bij de samenstelling van 
het vakkenpakket, 40% wil meer bege-
leiding bij het schrijven van een scriptie 
of werkstuk en 38% wil meer hulp bij de 
studieplanning. Ten opzichte van 2001 is 

er een spectaculaire stijging te zien in het 
aantal studenten dat meer begeleiding 
(hard) nodig vindt bij zowel deze ge-
noemde top 3, als op andere vlakken van 
de studiebegeleiding. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de Geschiedenisstu-
denten ook de organisatie van hun oplei-
ding negatief beoordelen. 
Een meerderheid van de respondenten is 
tevreden over het aantal contact-uren dat 
op de universiteit wordt doorgebracht. 
Ook heerst er tevredenheid over de kan-
tine, de bibliotheek en de studiezalen. 
Negatief is men alleen over de practi-
cumvoorzieningen van de opleiding, 
maar misschien kunnen de nieuwe com-
puters in de kantine van het PC 
Hoofthuis hier enige verandering in 
brengen. 
 
Opmerkelijke tijdsbesteding 
Uit de tevredenheidsenquête blijkt ook 
dat het grootste deel van de ondervraag-
de Geschiedenisstudenten 21-30 uur per 
week besteed aan zijn/haar studie, dit 
terwijl uit de Eindeloos-enquête van 
vorig collegejaar een gemiddelde tijds-
besteding van 12 uur bleek. Dit is na-

tuurlijk opmerkelijk. Hebben de studen-
ten die meewerkten aan de tevreden-
heidsenquête zich soms een beetje inge-
dekt door meer uren tijdsbesteding aan 
de studie aan te geven dan eigenlijk het 
geval is? Of heeft de Eindeloos bij haar 
enquête toevallig alle studenten eruit 
gepikt die minder uren besteden aan hun 
studie? 
 
Spectaculaire stijging 
De inspanning van de studenten zelf 
blijft dus een discutabel punt. Voor de 
rest komen beide enquêtes wel redelijk 
overeen. Er kan een spectaculaire stij-
ging worden waargenomen in de onte-
vredenheid over de studiebegeleiding bij 
vergelijking van de Student Tevreden-
heidsMonitor 2001 en 2003. Deze onte-
vredenheid is zo goed als zeker het ge-
volg van de invoering van de Ba/Ma-
structuur. Er ligt dus een uitdaging voor 
de opleiding Geschiedenis om de studie-
begeleiding te verbeteren. Maar over de 
belangrijkste zaken zoals de inhoud van 
de opleiding en de docenten is de student 
Geschiedenis best tevreden. De oplei-
ding komt er dus redelijk goed vanaf. 

RECTIFICATIE 
 
In het artikel ‘Ome Joop doet cultureel’, stond ten onrechte vermeld dat het Grace-
theater in Zuidoost een project van Joop van den Ende is. Het tijdelijke theater bij de 
Arena is  neergezet door Bert Maas. Maas is, zoals men dit wel noemt, een succesvol-
le Nederlandse zakenman en van professie internationaal kunsthandelaar, gespeciali-
seerd in marmeren objecten. Naast zijn werk heeft hij een grote liefde voor musicals. 



GESCHIEDENIS IN DISCUSSIE 
 
DOOR EMIL TUYTEL - Na het vertrek van Ido de Haan, wordt er door een geheel vernieuwd team gezorgd 
voor het organiseren van de Geschiedenis in Discussies middagen. Net als in voorgaande jaren zullen 
deze de gemoederen flink bezig houden.. De volgende discussie, op 9 december, gaat over de manier 
waarop met geschiedenis om mag worden gegaan in films en documentaires. Hierbij zijn onder ande-
re regisseur Pieter Verhoeff (maker van onder andere de film ‘Nynke’), enkele redacteuren van het 
geschiedenis programma ‘Andere Tijden’ en de makers van de fakedocumentaire ‘het blik van 
Wallstein’ aanwezig. Met deze documentaire werd zowel de nationale als internationale pers, waaron-
der NOS, CNN en Reuters persbureau, op zijn kop gezet. 

De eerste Geschiedenis in Discussie bij-
eenkomst werd echter al op dinsdag 28 
oktober gehouden. De sprekers Jan Lui-
ten van Zanden en Cle Lesger beten de 
spits af in een discussiemiddag die in het 
teken stond van de middeleeuwen. 
De historicus Van Zanden meende na-
melijk dat de verklaring voor uitzonder-
lijke positie van het westen op dit mo-
ment niet in de industriële revolutie, 
maar in de middeleeuwen moest worden 
gezocht.  
Dankzij een heuse propaganda-
campagne in de dagen ervoor stroomde 
de zaal meteen na opening al flink vol. 
Kenners namen direct de voorste gelede-
ren in beslag en wachten vol spanning af 
met welke nieuwe inzichten de spreker 
zou komen. Van Zanden had immers de 
prestigieuze Spinoza-premie gewonnen 
en het geld dat hieraan verbonden was 
zou naar zijn eigen zeggen heel goed 
besteed gaan worden.  
Vol enthousiasme en vertrouwen werd 
vervolgens begonnen met een interessant 
betoog. Geen enkel argument om de 
stelling dat alle wegen naar de middel-

eeuwen lijden te onderbouwen werd 
geschuwd. Kern van het betoog was dat 
de Europese cultuur tijdens de middel-
eeuwen een veel grotere verstedelijking 
liet zien en dat door de gilden die zich 
hierdoor konden vormen een corporatis-
tische samenleving werd ontwikkeld, die 
uiteindelijk de basis voor de technologi-
sche voorsprong in het industriële tijd-
perk legde. Ook de theorie van Hajnal, 
waarbij bevolkingsregulatie door middel 
van een late huwelijksleeftijd de econo-
mische voorspoed kon verklaren, werd 
gebruikt om deze visie te verdedigen. 
Na Van Zanden was het de beurt aan Cle 
Lesger. Het sociaal-economisch brein 
van de faculteit  had niet echt veel moei-
te met het bekritiseren van Van Zanden’s 
argumentatie. Sterkste punt van Lesger 
was dat de ontwikkelingen die Van Zan-
den vanuit het preïndustriële tijdperk zijn 
oorsprong liet vinden in de middeleeu-
wen in veel gevallen ook doorgetrokken 
kon worden naar de laatantieke tijd. 
Bij de verdediging van zijn stellingen 
kon Van Zanden maar moeilijk in zijn 
rol komen. Met moeite wist hij de tegen-

argumenten te neutraliseren, maar van 
een overtuigende weerlegging kwam het 
niet. Het publiek brandde inmiddels vol 
verlangen om te mogen reageren en toen 
het eenmaal haar beurt was werd dit dan 
ook met volle overgave gedaan. De vra-
gen uit het publiek bereikten een hoogte-
punt toen Van Zanden ervan beticht 
werd een balletje op te gooien in plaats 
van naar de waarheid op zoek te zijn. De 
spreker, die zo vol enthousiasme begon-
nen was, wist deze aantijging slechts met 
veel moeite en zonder veel overtuiging 
te weerleggen.  
Aan het einde van de discussie werd het 
nog heel even spannend. De heer Hop-
penbrouwers had het woord genomen en 
even leek het erop alsof deze autoriteit 
op het gebied van de  Middeleeuwse 
Geschiedenis genadeloos zou toeslaan en 
het betoog van Van Zanden vernietigend 
onderuit zou halen. Het tegendeel was 
echter waar, had een bezoekje vooraf 
van Van Zanden misschien geholpen? 
Hoe dan ook, de discussie ging uit als 
een nachtkaars. 

Deadlines. Soms lijkt het leven hoofdza-
kelijk te bestaan uit deadlines. 
 Dingen die moeten gebeuren én wel 
voor een bepaalde datum, want anders…  
Gelukkig zijn de gevolgen van het over-
schrijden van een deadline niet zo cata-
strofaal als het woord impliceert, anders 
had mijn naam niet onder dit stuk ge-
staan. 
 Binnen de FSR lopen we ook weke-
lijks tegen deadlines aan. Meestal heb-
ben we een week of zes de tijd om te 
reageren op een adviesaanvraag van het 
Faculteitsbestuur. Maar wat doe je met 
een verzoek om zo spoedig mogelijk te 
reageren? Wat is spoedig? Iedereen kan 

deze term anders interpreteren, dus moet 
je voor jezelf een deadline stellen. An-
ders blijf je uitstellen. Ik in ieder geval 
wel. Ik loop al ruim een week tegen din-
gen aan te hikken, die eigenlijk zo ge-
beurd zijn, maar waar geen deadline 
voor staat. Morgen…  
 De laatste weken heeft de FSR een 
aantal spoedadviezen ontvangen van de 
decaan. Iets waar we niet erg blij van 
worden, want deze adviezen moeten 
behandeld worden tijdens onze vergade-
ring op maandag. Hebben we te veel 
adviesaanvragen, dan blijft er van de 2 
uur weinig tijd over om over standpun-
ten te discussiëren of andere onderwer-

pen  voor te dragen.  
 Het onderwerp keuzevak is na een 
korte discussie, vier weken geleden, 
weer in de koelkast gezet. Ook “het za-
lenprobleem” heeft een keer op de agen-
da gestaan, maar is verdrongen door 
onderwerpen als het Onderwijs- en Exa-
menreglement,  bestuursconvenant en 
investeringsplan. Onderwerpen die wei-
nig tot de verbeelding van een student 
spreken.  
 Ik heb de deadline voor Eindeloos in 
ieder geval gehaald, op naar de volgen-
de.  

Eva van Velzen 

VAN DE FSR 



CDA HEEFT LANGSTE TIJD GEHAD 
 
DOOR REMCO GROOT - het begin van de jaren negentig leek het einde van het CDA nabij. Er was een flin-
ke ruzie binnen de partij over wie Ruud Lubbers zou opvolgen. De beoogde opvolger, Elco Brinkman, 
werd stevig afgevallen door zowel ‘de oude’ partijleider Ruud Lubbers, die maar op Hirsch-Ballin 
ging stemmen, als door hare majesteit, die hem niet-competent vond voor de functie van premier. Het 
resultaat kennen we; het CDA verloor zo’n 20 zetels. Zijn opvolger, de in het harnas gestorven Enne-
us Heerma, werd door de kiezer niet bepaald als een man met veel joie-de-vivre gezien, en kwam ook 
tijdens debatten niet zeer overtuigend over. Het CDA verloor nog meer. De inhoudelijk goede De 
Hoop-Scheffer moest met Marnix van Rij gaan strijden om het lijsttrekkerschap, maar Balkenende 
liep daar als de spreekwoordelijke derde hond snel mee heen. Onder Balkenende heeft de partij de 
nodige zetelwinsten behaald, twee keer op rij. De vraag die wij onszelf nu stellen luidt: is Balkenende 
eigenlijk wel de ware reden van de groei van het CDA? 

Het antwoord op deze vraag is absoluut 
geen volmondig ‘ja’. Toegegeven, Bal-
kenende is een behoorlijk debater, en 
kan goed en snel argumenteren. Echter, 
de voornaamste redenen van de groei 
van het CDA zijn de ontwikkelingen 
rondom Fortuyn, en de angst in de sa-
menleving sinds de roerige tijd na 11 
september. 
 Toen Pim Fortuyn in opkomst was, 
sloegen de stoppen bij de meeste politie-
ke partijen door. Een massale aanval op 
de LPF volgde. Balkenende maakte van 
dit gegeven slim gebruik, en nam als 
enige lijsttrekker Fortuyn serieus. Pim 
Fortuyn was de spits in het team tegen 
paars, en Balkenende was hierin als het 
ware een schaduwspits; zonder de ideeën 
van Fortuyn over te nemen kon hij wel 
meevaren op zijn successen. 
  
Veilig gevoel 
Daarnaast waren er dus de angstgevoe-
lens onder de bevolking na 11 septem-
ber. Het toenmalige kabinet kon niets 
meer goed doen. Het beleid zou te slap 
zijn en de islam zou onze samenleving 
bedreigen. Waar lag het antwoord op 
paars? Niet bij links; want bovenstaande 
kritiek had vooral betrekking op díé par-
tijen. Wel bij rechts. Als je bang bent 
omdat terroristen vliegtuigen naar flatge-
bouwen sturen, wekt de tendentieuze 
uitspraak ‘de Islam is een achterlijke 
cultuur’ veel onderbuikgevoelens los, en 
de spreker geeft mensen een veilig ge-
voel. De andere lijsttrekkers, die daar 
tegenin gingen (m.u.v. Balkenende dus), 
maken daardoor een onveilige indruk, 
een flink deel van de burgers wilde hun 
lot niet meer in hun handen leggen. En 
voor een groep mensen die zich wel tot 
Fortuyn aangetrokken voelden, maar er 
niet op durfden te stemmen, was er nog 

de veilige keuze voor het CDA.  
 Als we nu kijken naar het functione-
ren van de premier, moet gezegd worden 
dat hij het absoluut niet slecht doet, maar 
hij maakt hier en daar fouten. En wat 
Balkenende niet beter doet dan andere 
premiers is dat ook hij de echte proble-
men van het land niet bij de naam durft 
te noemen, maar in plaats daarvan begint 
over bijvoorbeeld satires aangaande het 
koningshuis.  
 
Meer dan de premier alleen 
Het CDA is natuurlijk meer dan de pre-
mier alleen, dus we gaan nu ook inhou-
delijk kijken naar de partij zelf. 
 Wat de laatste tijd een sterke tendens 
is bij het CDA is dat de C steeds meer 
voor conservatief staat. om een voor-
beeld te noemen: hebben we in het verle-
den gezien dat onder Van Agt het ge-
doogbeleid t.a.v softdrugs werd inge-
voerd, nu zien we dat Donner eigenlijk 
helemaal geen drugs wil zien in onze 
samenleving. Hij gaat het niet afschaf-
fen, want dat is praktisch natuurlijk on-
mogelijk, maar op persoonlijke titel 
heeft hij zoiets wel duidelijk gemaakt. 
Balkenendes ideeën over satire aangaan-
de het koningshuis dragen ook een sterke 
spruitjeslucht bij zich. Links noch rechts 
is het met hem eens hierin, behalve de 
fundamentalistische SGP en de niet veel 
minder fundamentalistische CU. Het 
CDA geeft trouwens nu ook ruiterlijk toe 
conservatief te zijn; in de huidige partij-
top zijn er erg veel mensen die het 
‘betrokken conservatisme’ van Bush 
aanhangig zijn, en het buitenlands beleid 
wordt ook met veel vertrouwen aange-
zien. 
 Een ander interessant vraagstuk is de 
positie van bepaalde minderheden bin-
nen de partij, zoals moslims en homo-

seksuelen. In het laatste, nieuwe 
‘Program van uitgangspunten’ van 1992, 
waarin Balkenende ook een vrij belang-
rijk aandeel had, staat met zo veel woor-
den in art. 7 dat zij fundamenteel gelijk-
waardig zijn. Maar helaas zit er bij het 
CDA een verschil tussen theorie staat en 
praktijk. Eens in de zoveel tijd komt er 
dan een groep ultra’s die verkondigen 
dat nu weer alle homo’s de partij uit 
moeten, dan weer alle moslims, en ver-
volgens is Pieter van Geel zogenaamd 
het avondmaal niet waardig. Het is toch 
wel navrant wanneer je tot één van deze 
mensen behoort. Je weet dat je gelijk-
waardig bent, maar je moet wel continu 
die gelijkwaardigheid afdwingen en je 
voortdurend verantwoorden om gelijk-
waardig behandeld te mogen worden.
 Als we vervolgens het Evangelie 
openslaan, toch het richtsnoer van het 
CDA, dan lezen we dat Christus zondige 
vrouwen in bescherming placht te nemen 
en dat we als mens niet het recht hebben 
om een ander om zijn ‘zijn’ te veroorde-
len, want dat moet de mens aan Hem 
overlaten, en dat Zijn wegen ondoor-
grondelijk zijn. Het lijkt dan logisch dat 
de mens hierdoor weerhouden wordt om 
uitspraken te doen welke mensen wel en 
welke mensen niet welkom zijn in de 
partij. 

 
Het opheffen van de partij  
Partijen met een christelijke grondslag 
hebben we al decennialang in Nederland 
gehad, tengevolge van de verzuiling. Tot 
zo’n dertig jaar geleden werd je leven 
van wieg tot graf in je eigen zuil com-
pleet geregeld, en men had wel contact 
met de mensen van buiten de zuil, maar 
eigenlijk waren dat toch niet de meest 
vertrouwenwekkende mensen. In zo’n 
tijd was het bestaan van (toen nog) ARP, 



CHU en KVP volstrekt logisch.  
 Maar nu dit wantrouwen tussen die 
zuilen goeddeels verdwenen is en omdat 
de C van CDA ook niet meer per defini-
tie meer staat voor christelijk, kan er best 
eens serieus worden nagedacht over het 
eventuele bestaansrecht van zo’n partij. 
Na het bovenstaande gelezen te hebben 
mag de conclusie logisch zijn dat we dan 
deze partij maar moeten opheffen en dat 
de leden zich prima kunnen vervoegen 
bij andere partijen, die wél nog echt een 
stroming zijn, zoals socialistische en 
liberale partijen. 
  
Wereldlijk 
Veel mensen vrezen echter dat het op-
heffen van een dergelijke partij er voor 
zal zorgen dat de van oudsher joods-
christelijke tradities die er in Nederland 
zijn, en die bij het CDA veilig leken, 
zullen verdwijnen. Als nu echter al die 
leden zijn verspreid onder de andere 
politieke partijen, is er juist een veel 
grotere kans dat deze waarden behouden 
blijven, omdat er op dat moment twee 
dingen zullen gebeuren waardoor die 
angst kan worden gelogenstraft. 
 Ten eerste zullen de partijen qua reli-
gieuze samenstelling wat representatie-
ver worden. Christelijk Nederland wordt 

dan niet meer heel sterk gerepresenteerd 
door één partij maar in feite, weliswaar 
in afgezwakte vorm, door een heleboel 
partijen. Je krijgt, dat de andere partijen 
niet meer zo snel taal gaan uitslaan, die 
veel gelovigen (niet alleen christenen) 
tegen de schenen zullen schoppen. Daar-
naast zullen de gelovigen niet de macht 
hebben om als een gesloten blok maatre-
gelen op te eisen of bepaalde waarden en 
normen, die niet meer van deze tijd zijn 
op te leggen. Op deze manier is er sprake 
van een compromismodel in de partijen 
zelf tussen religieuzen en niet-
religieuzen. 
 Maar belangrijker is: de opheffing van 
het CDA zal in hoge mate helpen bij het 
nastreven van een oud ideaal: de schei-
ding van kerk en staat. In hoge mate, 
aangezien er natuurlijk altijd mensen 
over blijven die onmogelijk in een niet-
christelijke partij kunnen functioneren. 
Maar aangezien de wereld meer is dan 
slechts het Woord, is het sowieso een 
must om wereldlijk te gaan, en buiten de 
eigen, christelijke context te stappen. 
Want in het Woord zal ongetwijfeld 
staan wat goed is voor de mens, maar er 
zijn ook mensen die niet met het Woord 
leven, of die met een ander Woord leven. 
 

Opgepast! 
Kort samengevat zijn de intenties van dit 
artikel als volgt. Ten eerste: het CDA telt 
weliswaar veel zetels, maar misschien 
draagt het ook een veel te grote jas. Ten 
tweede: inhoudelijk is het CDA vooral 
een conservatieve partij en morele oor-
delen liggen soms al te stellig voor in de 
mond. En ten laatste: Het wegvallen van 
het CDA zorgt in de kamer voor meer 
representatieve partijen, en voor een 
betere scheiding van kerk en staat. 
 Uiteraard is het hier geschrevene ko-
ren op de molen voor allerlei linkse men-
sen die sinds het aantreden van Balke-
nende-II niets anders doen dan het kabi-
net rü cksichtslos af te kraken. De auteur 
wil daarom met klem benadrukken dat 
links het artikel niet moet misbruiken om 
gebeurt dat namelijk in zo’n mate, dat de 
inhoud over boord wordt gegooid en er 
slechts wordt gelachen om het uiterlijk 
en het loopje van een bepaalde politicus. 
Als er voor een probleem een oplossing 
wordt aangedragen door het kabinet, 
horen we wel het woord ‘asociaal’ maar 
zien we soms geen alternatieve oplos-
sing. Wil links werkelijk serieus worden 
genomen, dan moet het debat de diepte 
in. 

MELCHIOR: ‘Ja, ik wil’  

Het allerlaatste waar je een column voor 
mag gebruiken is frustratie. Het zou toch 
van gruwelijk misbruik getuigen als een 
columnist in een tiental regels zijn opge-
kropte woede zou spuien, zonder dat de 
lezer daar om gevraagd heeft. Youp doet 
dat zo af en toe. Martin Bril heeft er ook 
een handje van en over Mart Smeets 
begin ik gewoon niet eens. Gelukkig ben 
ik geen columnist. Gelukkig kan ik niet 
goed schrijven. En gelukkig leest ook 
niemand mijn stukjes. Dat zijn dus alle-
maal voordelen en voorwaarden die het 
mogelijk maken dat ik nu ongecontro-
leerd mijn zegje kan doen.  
 Elke zondagavond tussen het sport-
kijken door waan ik mijzelf ergens op 
een eiland tussen Borneo en Maleisië. 
Met mijn bord op mijn schoot roep ik 
dan heel regelmatig en héél ongenuan-
ceerd dingen in de trend van: “Jezus, 
Ilona, hou toch gewoon voor één keer je 
luie bek en ga schelpen plukken!” of 
“Gatverdamme Bjorn, haal die vieze 
kokossmegma uit je baard, jij anorexiale 
Neanderthaler, je bent op televisie 

man!”. Nou, mijn huisgenoten weten 
inmiddels al dat dan het uurtje Expeditie 
Melchior ook weer is begonnen en zoe-
ken een veilig heenkomen buiten de 
woonkamer. (Ik ben eigenlijk stiekem 
ook heel erg blij dat wij niet maandelijks 
een eiland-raad hebben, want anders was 
ik in no-time weggestemd… ) 
 Mijn intense beleving is eigenlijk heel 
erg normaal. Een gezonde portie inle-
vingsvermogen noem ik het maar ge-
woon. Toch? Maar het uurtje schipbreu-
keling spelen is slechts een opwarmertje 
voor wat er daarna komt…  De meest 
huiveringwekkende, slechte, humoristi-
sche en tenenkrommende show aller 
tijden, ‘the Bachelorette’! Mijn god! 
Zondag zag ik het voor het eerst. Hoe 
verzin je het?! Ik kan er gewoon niet bij. 
Als je dus in Amerika drie weken lang 
met twintig kerels de veerbaarheid van je 
matras uittest, je de hele dag in een ja-
cuzzi laveloos champagne ligt te drinken 
en je met alle deelnemers een even ge-
lukkige toekomst ziet, dan ben je dus een 
bachelorette? Heel raar, maar toen ik 

voor het laatst mijn Nederlandse woor-
denboek checkte, werd zo iemand nog 
gewoon slet genoemd! 
 Het mooiste van die show vind ik 
eigenlijk toch nog wel de afgekeurde 
mannen. Zeg maar de Willem Friso’s 
van Amerika. Dan geeft zo’n wanhopige 
glijer haar in de eerste ronde een zilveren 
armband á $4000,-, en vervolgens wordt 
‘ie een dag later keihard gedumpt. Fan-
tastisch! En dan nog volhouden dat ze 
het waard was…  Yeah right, sucker!  
 Ach ja, het blijkt maar weer dat ik 
nog van het hopeloos ouderwetse soort 
ben die gelooft in de oubollige traditie 
dat de ‘ware’ zich vanzelf aandient. Vol-
slagen idioot en achterhaald natuurlijk. 
Wil je tegenwoordig nog een beetje seri-
eus overkomen dan moeten je vrienden 
dus een groep van twintig champagne 
drinkende, geld verbrassende schatjes 
bijeenkrijgen, waaruit jij vervolgens de 
rijkste en dronkenste mag huwen. Nog 
maar een geluk dan dat ik die jacuzzi 
alvast thuis heb…  



DE WITTE MET HET ZWARTE HART 
 
DOOR LUC MEEWIS - Onvergetelijk is Marlon Brando als kolonel 
Kurtz in Apocalypse Now, vlak voor zijn dood zijn laatste woorden 
prevelend: ‘The horror, the horror.’ Diegenen onder ons die echt 
gegrepen werden door deze film, kennen waarschijnlijk ook het 
boek waarop deze film van Francis Ford Coppola gebaseerd is: 
Heart of Darkness van Joseph Conrad.  

Brando vertolkte in  Apocalyps Now één 
van de hoofdpersonen uit dit bekende 
werk van Conrad, namelijk de mysteri-
euze hoogbegaafde dokter Kurtz. Het 
personage Kurtz kwam niet zomaar uit 
de lucht vallen. Er zijn verschillende 
mensen geweest die model hebben ge-
staan voor deze gruwelijke dokter. Al-
vorens bekend te maken wie deze man 
waarschijnlijk geweest is eerst een klei-
ne levensgeschiedenis van de schrijver 
van Heart of Darkness. 
 De in 1857 in Polen geboren Conrad 
droomde in zijn vroege kinderjaren al 
van een Afrika dat nog nauwelijks door 
blanke ontdekkingsreizigers op de kaart 
was vastgelegd. Met name het centrale 
gedeelte van dit continent dat op het 
einde van de negentiende eeuw de Con-
go ging heten had zijn belangstelling. 
Op tweeëndertigjarige leeftijd, na veel 
omwegen als wapensmokkelaar en zelf-
moordenaar, begon hij in deze vrijstaat 
van de Belgische koning Leopold II aan 
een reis die als onuitputtelijke inspiratie-
bron voor zijn boeken diende. Hij eigen-
de zich deze vreemde en onbekende 
wereld toe door in zijn dagboeken aante-
keningen te maken over zandbanken, 
plaatsen om brandstof in te slaan en 
andere zaken die ontbraken op de primi-
tieve navigatiekaarten.  
 
Teleurstellingen 
De zes maanden die hij doorbracht in de 
Congo waren een korte periode van te-
leurstellingen. Hij kreeg malaria en dy-
senterie tegelijkertijd en door een ruzie 
met een belangrijke functionaris van het 
vervoerbedrijf waarvoor hij werkte 
kreeg hij uiteindelijk niet het bevel over 
een stoomboot. Na zes maanden keerde 
hij verzwakt terug naar het Europa. Hij 
genas niet alleen meer helemaal van zijn 
tropische ziekten. Zijn wereldbeeld en 
vooral zijn visie op mensen veranderde 
tevens radicaal doordat hij in de Congo 
getuige was geweest van nietsontziende 
gruweldaden begaan door blanke man-
nen. 

 Deze blanke mannen hebben voor 
Conrad als verschillende ‘Kurtzproto-
typen’ model gestaan. Onder hen Geor-
ge Antoine Klein, een Franse agent die 
werkte voor een bedrijf dat bij de Stan-
ley-watervallen ivoor inzamelde, het 
belangrijkste exportproduct van de Bel-
gische kolonie. Een ander voorbeeld 
was majoor Edmund Barttelot. Deze 
man werd door de belangrijkste ontdek-
kingsreiziger van Midden-Afrika, Henry 
Morton Stanley, aan het hoofd gesteld 
van de achterhoede van een grote expe-
ditie. Om duistere redenen raakte hij van 
God los en begon lukraak mensen te 
bijten, te geselen en te doden. Uiteinde-
lijk werd hij door een aantal tot wan-
hoop gedreven zwarte dragers in deze 
expeditie vermoord.  
 
Ontzagwekkende kapitein 
Nog een ander Kurtzprototype was de 
Belg Arthur Hodister. Verzamelaar van 
gigantische hoeveelheden ivoor en be-
kend om zijn harem. Uiteindelijk is hij 
letterlijk en figuurlijk de weg kwijtge-
raakt: op grondgebied gekomen van 
plaatselijke Afro-Arabische krijgsheren 
en ivoorhandelaars werd hij gevangen 
genomen en vermoord. De persoon op 
wie Kurtz het allermeeste lijkt, de ont-
zagwekkende kapitein Leon Rom, is 
echter door Conrad-biografen verwaar-
loosd. Rom werd in België geboren en 
ging al op zestienjarige leeftijd bij het 
leger. Na nog geen decennium op avon-
tuur te zijn in de Congo kreeg hij een 
leidende positie in het Leopolds beruch-
te troepen, de Force Publique. Waarom 
heeft deze Belgische militair model ge-
staan voor Kurtz? 
 Het alter ego van Conrad in Heart of 
Darkness, Marlowe, is met zijn verrekij-
ker voortdurend op zoek naar Kurtz’ 
verzameling gekrompen hoofden van 
Afrikaanse ‘rebel len’ vlakbij een 
‘binnenstation’ dat zeer waarschijnlijk 
verwijst naar de Stanley-watervallen 
waar Conrad een tijdlang in een han-
delspost vertoefd heeft. In 1895, vijf jaar 

Voor de meeste nieuwbakken Amster-
dammers is het grootstedelijke verkeer 
een verademing. Na jarenlang rustig over 
uitgestorven dijkjes, rustieke bospaadjes 
of vredige provinciale wegen naar school 
en vrienden te hebben gekacheld kunnen 
alle aangeleerde regels eindelijk over-
boord gegooid worden. Mee met de 
stroom op de Prins Hendrikkade, langza-
me auto’s inhalen op de gracht en voet-
gangers schrik aanjagen op de Kinker-
straat. Met een beetje lef kom je gierend 
van de adrenaline de collegezaal binnen 
stuiteren. 
 Ook ik heb genoten van het rijden in 
de slipstream van de tram en het behen-
dig manoeuvreren tussen stilstaande 
auto’s. Na een jaar echter begon dat te 
veranderen. Ik ging me intens ergeren aan 
mensen die met kinderen achterop nog 
snel door rood rijden, aan oude mensen 
die beginnen te schelden en te raggelen 
als bootwerkers als je ze geen voorrang 
verleent, terecht of onterecht. Na een 
bijna fatale close encounter met lijn 17 en 
een botsing met een yup op een Kronan, 
die mijn fiets aanzienlijk meer kwaad 
deed dan de zijne, besloot ik dat het tijd 
werd voor een nieuwe verkeersethiek. 
 Ik was toch ook de jongste niet meer 
en ik werd me bewust dat ik met een 
vriendin en een liefhebbende familie ei-
genlijk een zware verantwoordelijkheid 
draag. Tegenwoordig stop ik dus voor 
rood, vrij consequent zelfs. Dat ik daar-
door tot een minderheid in het Amster-
damse verkeer behoor interesseert me 
geen hol. Je krijgt er namelijk zóveel 
voor terug. 
 Wie er de tijd voor neemt om op zijn 
plaats van bestemming aan te komen 
merkt dat hij onderdeel is van een fantas-
tische slapstick. De halsbrekende toeren 
die mensen uithalen om maar niet te hoe-
ven wachten bij een stoplicht, het is een 
doorlopende voorstelling. De Amster-
damse fietser is immers een vrijbuiter en 
iedereen zal dat weten.  
 Aanstormende trams, loeiende ambu-
lances, neergaande slagbomen, colonnes 
Yellow Bikers, Friese ruiters, niets kan 
hem tegenhouden. Vloekend, zwetend en 
soms bloedend baant hij zich een weg 
door de straten. De prijs van het ver-
maak? In 2000 waren er in het Amster-
damse verkeer 2841 gewonden en 34 
doden te betreuren, bijna de helft waren 
fietsers. Ik moest maar gauw mijn licht 
eens laten maken... 

DE WERELD VAN ERRIK 



nadat Conrad deze handelspost had be-
zocht, was Leon Rom daar hoofd van 
deze nederzetting. Een Britse ontdek-
kingsreiziger-journalist die dat jaar de 
Stanleywatervallen passeerde beschreef 
de gevolgen van een militaire strafexpe-
ditie tegen enkele Afrikaanse rebellen: 
‘Veel vrouwen en kinderen werden ge-
vangen genomen, en eenentwintig hoof-
den werden naar de watervallen ge-
bracht, en werden door kapitein Rom 
gebruikt als decoratie rond een bloem-
perk voor zijn huis!’ (citaat uit 
Hochschild’s Geest van Leopold II). In 
nummer 17 (december 1898) van het 
tijdschrift The Saturday Review staat o.a 
dit gruwelijke verhaal afgedrukt, een 
paar dagen voordat Conrad begon met 
het schrijven van Heart of Darkness. Hij 
was een bewonderaar van dit tijdschrift. 
Of deze twee Afrikagangers elkaar ont-
moet hebben is overigens niet zeker. Een 
andere belangrijke overeenkomst tussen 
Kurtz en Leon Rom zijn hun schilder-
werken. In een Belgisch museum hangen 
een vijftal portretten en landschappen 

van Rom. Kurtz is niet alleen een intel-
lectueel en hoofdenverzamelaar, maar 
ook nog schilder. Hij is de schepper van 
een ‘kleine schets in olieverf’, van een 
vrouw die een toorts draagt die Marlow 
op het Centraal Station vindt. Ook 
schrijft hij gedichten en is hij een journa-
list, die een verslag  schrijft aan het zo-
genaamde ‘Internationale Genootschap 
voor de Beteugeling van Primitieve 
Gewoonten’. Aan het einde van dit rap-
port staat: ‘Afmaken al die woestelin-
gen!’  
 
‘Geesteloze staat’   
Leon Rom publiceerde in 1899 na zijn 
terugkeer naar België zelf een boek: Le 
negre du Congo. De ondertoon in dit 
boek doet erg denken aan Kurtz’ boven-
staande verslag dat eveneens erg arro-
gant en hooghartig aandoet. Hij vindt 
negers ‘een product van een geesteloze 
staat, met ongepolijste gevoelens, ruwe 
hartstochten, en brute instincten.’ Ten 
slotte lijkt de moordzucht van Kurtz een 
duidelijke overeenkomst te hebben met 

een ander al eerder vermeld feit over 
Rom. Toen Rom hoofd was van de ne-
derzetting bij de Stanleywatervallen 
stuurde de gouverneur-generaal een rap-
port naar Brussel over bepaalde agenten 
die om ‘pietluttige redenen’ mensen heb-
ben gedood. Ook hij noemt in zijn rap-
port Roms beruchte met mensenhoofden 
afgezette bloemperk. 
 De macabere Leon Rom en de hiervan 
afgeleide fictieve romanpersonage Kurtz 
waren zeker geen incidentele voorbeel-
den van menselijke gruwelijkheid. De 
hele Congo onder leiding van de  Belgi-
sche koning Leopold II, die overigens 
nooit in Afrika is geweest, was een 
broedplaats van gruwelijkheden begaan 
door witte Europeanen die met hun mili-
taire overmacht en arrogantie een diep 
litteken hebben achtergelaten in de ge-
schiedenis van zwarte Afrikanen. Van-
daar dat het meesterwerk Heart of Dar-
kness zijn lezers op zo’n doeltreffende 
wijze getuige laat worden van de werke-
lijkheid die zich daar in minder dan 3 
decennia heeft afgespeeld.    

DOUTJE IN DE ORIENT  
Istanbul is een stad van uitersten, ook 
wat het weer betreft. Is het de ene dag 
zonnig en warm, de andere dag breekt je 
paraplu van de wind en ben je binnen de 
kortste keren door en door nat. Nu be-
greep ik dat er tegenwoordig ook in Ne-
derland geen touw aan het weer valt vast 
te knopen, aangezien het in oktober al 
begon te sneeuwen? In de binnenlanden 
van Turkije ligt er eveneens een dik pak-
ket sneeuw; in het Zuiden daarentegen 
kun je nog met gemak op het strand aan 
je cocktailtje zippen en een kleurtje krij-
gen. Toen ik vorige week dan ook een 
vrije dag had omdat de republiek Turkije 
precies tachtig jaar bestond, besloot ik er 
het goede van te nemen en een paar da-
gen richting de zon te gaan. 
 Om het aan mijn leraren (en bovenal 
aan mijzelf) te kunnen verantwoorden, 
ging ik echter naar Pamukkaleh en Efes-
is, twee uiterst educatieve plekken voor 
een historica in spé. De eerste betekent 
letterlijk “katoenen kasteel” en houdt 
haar naam hoog door de schitterende 
witte kalkformaties waar het uit bestaat 
(gevormd door warmwaterbronnen). Ver 
voor de busladingen toeristen hier kwa-
men, was de plek reeds ontdekt door de 
Grieken, en in hun voetsporen de Romei-
nen en de Byzantijnen, waardoor de om-

geving vol staat met archeologische rui-
nes. Ook Efesis is een van oudsher Ro-
meinse stad. Omdat president Clinton 
het een keer heeft bezocht, is het in veel 
betere staat dan andere antieke steden 
door de vele reconstructies die het heeft 
ondergaan. Gelegen in een prachtige 
bergachtige omgeving, deden het im-
mense amfitheater en de indrukwekken-
de twee verdiepingen tellende biblio-
theek mij Istanbul bijna vergeten. Het 
feit dat het toeristenseizoen voorbij is 
droeg hier aan bij, want ik en de andere 
drie uitwisselingsstudentes van de Boga-
zici universiteit waren vrijwel de enigen 
die zich in oude tijden waanden. Alle 
hotels en restaurants waren dan ook leeg 
in het nabij gelegen stadje Selcuk, dat 
geheel leeft van de toeristen die Efesis 
aandoen. Het dorpsplein rondom de 
moskee was weer voor Turkse mannen 
die daar hun cai (Turkse thee) drinken en 
tabla (backgammon) spelen.  
 Toch deed het stadje onrustig aan toen 
we tegen vijven terug kwamen van onze 
excursie. De winkels waren vol met 
vrouwen die hun laatste boodschappen 
deden en jongeren strentelden ongedurig 
door de straten, wachtend op het gebed 
van de imam. Rammadam is namelijk 
aangebroken, de heilige maand waarin 

moslims traditiegetrouw vasten tussen 
zonsopgang en zonsondergang. Als de 
vertrouwde stem van de imam dan ein-
delijk uit de luidsprekers klinkt, haast 
iedereen zich naar huis en schuift aan de 
keukentafel, waar moeders en echtgeno-
tes een uitgebreid diner hebben klaar-
staan.  
 Hoewel niet iedereen zich meer ont-
houdt van eten en drinken overdag, stond 
ik toch enigszins versteld hoeveel Tur-
ken deze, in mijn ogen, tantaluskwelling 
ondergaan. Een van mijn huisgenoten 
staat om half vijf ’s nachts op om te ont-
bijten, waarmee ze het de komende 
twaalf uur moet doen, terwijl ze slechts 
kan toekijken hoe haar medestudenten 
wel een lunch bestellen. Let wel, Zeynep 
is geen streng gelovige moslima, draagt 
geen hoofddoekje, en gaat nooit naar de 
moskee. Geloof is wat haar betreft iets 
tussen haar en God, en het vasten doet ze 
vooral uit gewoonte en daarnaast een 
beetje uit respect voor Hem. Dat velen 
haar hier in volgen, merk ik vooral aan 
de lege straten rond zonsondergang. Dit 
betekent dat ik zonder files binnen twin-
tig minuten in Taksim kan komen en wat 
mij betreft is dat een zegen, God of geen 
God! 



POLEMIEK; OMDAT HET MOET 
 
DOOR EDWARD LIDDIARD - Het blijft een precaire zaak; verslaggeven. Ooit wel eens een concert, voetbal-
wedstrijd of ander evenement bezocht en daags erna het verslag in de krant gelezen om vervolgens 
overvallen te worden met de vraag: ‘Was ik hier ook bij?’. Deze vraag rees ook bij mij na lezing van 
Errik Buursink’s artikel over de nacht van de VN in hotel Arena 24 oktober jongsleden. Errik had 
het er klaarblijkelijk niet naar zijn zin gehad. Om uitdrukking te geven aan zijn ongenoegen besloot 
hij om Eindeloos te misbruiken om zijn frustraties te ventileren. Dhr. Buursink heeft zich naar mijn 
mening schuldig gemaakt aan goedkope stemmingmakerij. Ik zal u uitleggen waarom. 

Daar stond ik dan in mijn hippe outfit 
aan de bar van hotel Arena een prijzig 
biertje te nuttigen. Het was net midder-
nacht geweest en temidden van enkele 
vrienden bespraken wij de avond. Had-
den jullie ook zo veel moeite de debatten 
te volgen? Wat doe jij nu eigenlijk? Ben 
je al afgestudeerd, waar heb je stage ge-
lopen, waar ga je solliciteren en vonden 
jullie ook niet dat Lennart Booij zo goed 
in het pak stak vanavond? Dit alles be-
spraken wij, niets meer en niet minder. 
Althans, volgens Errik Buursink. Zelf 
heb ik hem nauwelijks gesproken na 
afloop van het programma. Waarschijn-
lijk was hij te druk bezig zijn oor te luis-
ter te leggen bij de vele netwerkende 
vriendenkliekjes. Hij zal het er wel druk 
mee hebben gehad aangezien alle aanwe-
zigen ‘vrienden van vrienden’ waren.  
 Deze vrienden waren natuurlijk niet 
op komen dagen omdat zij affiniteit had-
den met de VN en benieuwd waren naar 
wat de heren politici te melden hadden. 
Nee, volgens Errik ‘waren er geen in-
houdelijke gesprekken over maatschap-
pelijke problemen te beluisteren’. Op-
merkelijk. Beschikt dhr. Buursink, net 
als superjournalist Clark Kent, over een 
supersonisch gehoor waardoor hij in 
staat was alle gesprekken moeiteloos te 
overhoren en op te nemen in zijn onfeil-

baar geheugen? Natuurlijk niet, eerder in 
zijn artikel meldde hij al dat ‘de ver-
sterkte stemmen van de sprekers verzo-
pen in een angstaanjagende prefiguratie 
van achterkamertjespolitiek’. Toegege-
ven, het geluid was belabberd en naar-
mate de avond verstreek konden vele 
toeschouwers hun mond niet houden, 
hetgeen alles dat zich op het toneel af-
speelde moeilijk verstaanbaar maakte. 
Had dhr. Buursink echter de moeite ge-
nomen  om niet boven te blijven, maar 
zich beneden in de zaal vlak bij het podi-
um te begeven, dan hij kunnen horen hoe 
er wel degelijk interessante zaken wer-
den verkondigd.  
 Zo wist Lennart Booij onze minister 
van defensie te verleiden tot een uit-
spraak over de aanwezigheid van Neder-
landse militairen in Irak. Deze maand 
nog zal de kamer zich buigen over de 
vraag hoelang onze jongens daar nog 
blijven. Niet nog een jaar, maar ‘twee 
keer een half jaar’, aldus Kamp. Verder 
maakte Ruud Lubbers, hoogste pief van 
de UNHCR, zich sterk voor een sterkere 
VN met meer bevoegdheden en macht. 
De uitspraak van de avond werd toch 
wel gedaan door van Aartsen, voormalig 
minister van Buitenlandse Zaken. Het 
debacle rond de kwestie van Irak had 
aangetoond dat de wereldorde niet ge-

baat is bij een verdeeld Europa. De frac-
tie voorzitter van de VVD plaatste zijn 
vraagtekens bij het vetorecht van de per-
manente leden in de VN veiligheidsraad. 
Hij wil zich hard maken voor één  per-
manente zetel voor de EU in de veilig-
heidsraad. Jammer dat Errik in zijn arti-
kel op geen enkele wijze verwijst naar de 
deze uitspraken. Errik was klaarblijkelijk 
te gepreoccupeert met het observeren 
van de aanwezige ‘Mod Squad’.   
 Dieptepunt in Buursink’s beschou-
wing is toch wel dat hij de aanwezige 
MTV VJ typeert als een ‘oliedomme 
presentatrice’. Kent Errik haar persoon-
lijk? Ik wel. En ik kan u dit melden; ze 
alles behalve oliedom. Het is dan ook 
onbehoorlijk dat Errik haar zo gemakke-
lijk in de hoek zet. Begrijp mij niet ver-
keerd, Errik Buursink heeft het recht, net 
als elke student geschiedenis, om zijn 
meningen in de Eindeloos te publiceren. 
Maar wees dan niet zo kort door de 
bocht en giet je ongenoegen dan in een 
column. En niet in een artikel dat er de 
schijn van heeft een objectieve weergave 
te zijn van een avond die wel degelijk 
heeft bijgedragen aan ‘het bereiken van 
jonge mensen en deze te betrekken bij 
maatschappelijke issues’. 

REACTIE ERRIK BUURSINK: Laat ik 
voorop stellen dat het absoluut niet mijn 
intentie is geweest om in het artikel over 
de Nacht van de Verenigde Naties in de 
vorige Eindeloos bepaalde mensen te 
beledigen. De bedoeling was aan te to-
nen dat evenementen als de Nacht van de 
VN en ook het European Dance Event 
verspilling zijn van overheidsgeld. Dat 
het eigenlijk belachelijk is dat overheids-
instanties een bureau inhuren om hun 
werk voor hen te laten doen, en dat het 
helemaal idioot is dat zo’n bureau dat 
geld vervolgens niet op een nuttige wijze 
gebruikt. Dat het van de zotte is dat er 

met ettelijke tienduizenden euro’s slechts 
een paar honderd mensen worden be-
reikt, mensen die over het onderwerp 
waarschijnlijk niet meer voorgelicht 
hoeven te worden. En dat voor het geld 
dat wordt uitgegeven om beroemdheden 
op te laten treden veel nuttiger dingen 
gedaan kunnen worden.  
 Ik vind het jammer dat Edward het in 
zijn reactie slechts heeft over mijn te-
kortkomingen als verslaggever en niet 
overtuigend aantoont dat dure feesten 
weldegelijk geschikt zijn om grote aan-
tallen jongeren te betrekken bij de poli-
tiek.  

 In tijden van schaarste is het wellicht 
onze burgerplicht om onwetende ambte-
naren in te lichten over de manier waar-
op geld door snelle jongens op een 
schandalige wijze verspild wordt. Om 
hen duidelijk te maken dat ze zich heb-
ben laten verblinden door camera-
exposure en bekende namen. Dat een 
item van 5 minuten in het acht uur jour-
naal niet betekent dat een manifestatie 
geslaagd is. 
 Als iemand me van het tegendeel 
denkt te kunnen overtuigen: ik wacht in 
spanning af. 



Op bezoek bij…  
 

‘Nieuwsgierigheid houdt mij op de been’ 
 
DOOR EMIL TUYTEL – Als zoon van een zeeman en een Duitse moeder werd Paul Knevel in 1961 in Am-
sterdam geboren. Zijn jeugd bracht hem van Egmond via Amsterdam, waar hij zijn studententijd 
doorbracht, naar Alkmaar en Den Haag. Na een lange reeks van aanstellingen op de universiteit 
kwam hij uiteindelijk als conservator terecht bij het Legermuseum in Delft. Maar als er begin 2002 
gekozen moet worden tussen de museumwereld of een nieuwe aanstelling aan de universiteit, wint de 
wetenschap het van de public history. Tijdens de inrichting van zijn nieuwe huis in Haarlem vertelt 
Paul Knevel over zijn band met het Frans Halsmuseum, de popband waarin hij korte tijd zanger was 
en Sjostakovitsj. Met God en tegeltjeswijsheden heeft de auteur van het artikel ‘Een Haarlemse held 
van het vaderland’ niets, nee dan liever een Armando aan de muur. 

PAUL KNEVEL 

Het is half twee als de sneltrein uit Am-
sterdam een ietwat troosteloos Haarlem 
binnen rijdt. Zachte motregen en een 
koude wind maken van Haarlem een 
treurige stad. De bus die me vervolgens 
naar Paul Knevel moet brengen staat er 
al zodat ik ruim op tijd arriveer bij een 
statig huis stammend uit de jaren 30. Vol 
enthousiasme word ik onthaald in het 
nog redelijk lege pand. De vloer in de 
gang ligt bezaaid met karton en ook de 
keuken heeft nog niet de uiteindelijke 
staat bereikt. Trots vertellend over zijn 
huis lijkt het alsof Paul Knevel zo weg is 
gelopen uit een van de vele doe-het-zelf-
programma’s die ons land rijk is. Een 
bezoekje aan de zolder bewijst het tegen-
deel wanneer de grote collectie boeken, 
die de ware historicus eigen is, zichtbaar 
wordt. Als we de huiskamer bereikt heb-
ben, strijken we neer op de bank, waar 
we officieel aan ons gesprek beginnen 
dat dan inmiddels al lang van start ge-
gaan is. 
 
Altijd al een voorliefde voor Haarlem 
gehad? 
“Nee, niet echt hoor. Haarlem is een 
leuke stad, het heeft zo’n echte Holland-
se uitstraling en een prettig, beetje geza-
pig burgerlijk sfeertje. Via mijn docto-
raalscriptie over de Hollandse schutterij-
en kwam ik in contact met het Frans 
Halsmuseum en met aspecten van de 
geschiedenis van Haarlem. Ik had echter 
nooit uitgesproken plannen om hier te 
komen wonen. Maar nu ik weer werk-
zaam ben aan de UvA en mijn vriendin 
ook in Amsterdam werkt, is Haarlem een 
goed alternatief: binnen een half uur zit 
je in Amsterdam.” 

Hoe bent u eigenlijk op de UvA terecht-
gekomen? 
“Na mijn studie, waar ik zo’n zeven jaar 
over heb gedaan (dat kon toen nog zon-
der al te veel problemen, red), heb ik 
verschillende baantjes aan de universiteit 
gehad. Steeds weer tijdelijke aanstellin-
gen, variërend van enkele maanden tot 
enkele jaren. Op een zeker moment was 
ik toe aan wat meer zekerheid en ben ik 
op zoek gegaan naar een vaste aanstel-
ling. Na een van de meest bizarre sollici-
tatiegesprekken uit mijn loopbaan ben ik 
toen bij het Legermuseum in Delft aan-
genomen. Ik heb daar drie jaar met veel 
plezier gewerkt. Vorig jaar kreeg ik een 
aanbod om weer aan de universiteit te 
komen werken. Mede omdat de voorge-
nomen vernieuwingen in het museum 
uitbleven heb ik dat aanbod toen aange-
nomen.” 
 
Vroeger nooit bang geweest wat er in de 
toekomst van u terecht zou komen? 
“Nee, ik heb daar eigenlijk nooit echt bij 
stil gestaan. Ik heb nooit aan loopbaan-
planning gedaan. Natuurlijk realiseer ik 
me wel dat ik soms geluk heb gehad bij 
het verkrijgen van baantjes en dat het 
voor hetzelfde geld ook anders had kun-
nen lopen. Wel is het zo dat wanneer je 
eenmaal de onderzoeksrichting opgaat, 
er eigenlijk geen weg meer terug is. Het 
is net als met een eenrichtingsverkeers-
traat: hoe verder je tegen de richting 
doorrijdt, hoe moeilijker het wordt om 
terug te keren. Je kunt alleen nog maar 
brutaal doorrijden. Ik ben echter blij dat 
ik het zo heb gedaan: Geschiedenis is 
een machtig vak en historisch onderzoek 
een heerlijke luxe.” 

 En de wetenschap bevalt beter dan de 
public history in het Legermuseum? 
“Dat is moeilijk te zeggen, het heeft alle-
bei z’n charmes. Ik merk echter telkens 
dat ik het wel prettig vind om geschiede-
nisverhalen te vertellen aan een breder 
publiek, of dat nu tweedejaarsstudenten 
of geïnteresseerde leken zijn. Kennelijk 
vind ik het fijn om een beetje de school-
meester uit te hangen. Als je alleen maar 
in het archief zit, ben jij de enige die van 
het werk geniet, plezier delen met ande-
ren is dan veel moeilijker. Maar ik ben er 
daarnaast wel van overtuigd dat je de 
wetenschappelijke kanten van het vak 
moet beheersen om geschiedenis over te 
brengen op een groter publiek. Anders 
blijven alleen de cliché’s over.”  
 
Maar u moet kiezen... 
“Public history.”. 
 
Bent u religieus? 
“Nee.” 
 
Kan religie zich met de wetenschap vere-
nigen? 
“De praktijk bewijst dat het kan. Er zijn 
genoeg wetenschappers die in God gelo-
ven en wetenschappelijk werk van hoge 
kwaliteit afleveren. God moet alleen niet 
de verklarende factor worden. Zelf vind 
ik religie een interessant fenomeen en ik 
kom er door mijn vakgebied, de 17e 
eeuw, automatisch mee in contact. Ik 
probeer religieuze mensen wel te begrij-
pen; ik geloof er alleen zelf niet in.” 
 
 
 

Lees verder op de volgende pagina 
 



Heeft Paul Knevel zelf een idool? 
“Moeilijk te zeggen, ik heb niet echt een 
held waartegen ik op kijk. Iemand waar 
ik wel heel veel waardering voor heb is 
Piet Chielens. Hij is directeur van het In 
Flanders Fields Museum in Ieper, een 
intrigerend museum over de Eerste We-
reldoorlog. Die man heeft zo’n enthousi-
asme en doet zijn werk met zoveel pas-
sie, daar kan ik met plezier naar kijken.” 
 
En iemand buiten uw vakgebied?  
“Bob Dylan is een oude held van me. 62 
jaar inmiddels, en nog steeds ‘on the 
road’. Avond aan avond speelt hij z’n 
songs, onvoorspelbaar, maar vol overtui-
ging en de laatste jaren met opvallend 
veel plezier. Zo wil ik ook wel oud wor-
den: gewoon jezelf blijven, niet met de 
stroom meegaan, maar de dingen doen 
waar je goed in bent en in gelooft.”  
 
De jaren 60 heeft u net gemist maar zat 
er in uw jeugd nog iets van protest? 
“Nee, niet echt; ik was altijd vrij rustig 
en degelijk typje, geen stuudje hoor; ik 
werd nooit als laatste gekozen met voet-
ballen, maar ik mocht wel graag een 
boek lezen. Ik heb nog wel een blauwe 
maandag in een popbandje gespeeld. Ik 
beheerste slechts enkele gitaarakkoorden 
en  omdat niemand durfde te zingen deed 
ik dat maar. Het moet verschrikkelijk 
hebben geklonken.” 
 
En waar gaat uw muzikale voorkeur op 
dit moment naar uit, het cd-rek verraadt 
al iets…  
“Ik mag graag naar klassieke muziek 
luisteren, maar heb een brede smaak, van 
Monteverdi tot Dylan en van John 
Adams tot Tom Waits. Ik ben bovendien 
snel gegrepen door het verhaal achter de 
muziek. Neem bijvoorbeeld iemand als 
Sjostakovitsj. Het is fascinerend om te 
horen hoe hij binnen de perken van het 
‘socialistisch realisme’ en de dictatuur 
van Stalin zijn creativiteit gebruikt om 
tegengeluiden te laten horen. Daarnaast 

houd ik vooral van componisten die op 
de grens van vernieuwing en traditie ba-
lanceren, zoals Mahler of Stravinsky.” 
 
 
Hoe belangrijk is geschiedenis in uw 
leven? 
“Geschiedenis neemt een grote plek in 
mijn leven in. Het is altijd aanwezig. Als 
ik bijvoorbeeld door een mij onbekende 
stad loop, wil ik altijd het verhaal erach-
ter weten, dat heb ik met heel veel din-
gen. Maar een obsessie is het niet. Ik zal 
mijn zondagochtend niet gebruiken om 
eens lekker door Haarlem te gaan lopen, 
op zoek naar de geschiedenis. Maar zon-
der geschiedenis kan ik niet. Het is mijn 
rode draad.” 
 
Wat kan de historicus Paul Knevel ons 
over de Nederlandse toekomst vertellen? 
“Niet veel. Dat is ook het mooie van ge-
schiedenis: je hoeft je niet met de toe-
komst bezig te houden. Natuurlijk ben ik 
geïnteresseerd in de maatschappij van 
vandaag en houd ik de actualiteiten bij, 
maar mijn opvattingen in deze zijn net 
zoveel waard als die van ieder ander. Het 
is bijvoorbeeld gemakkelijk vast te stel-
len dat Jan Peter Balkenende nog veel te 
leren heeft. Maar het is niet de historicus 
in mij die dat zegt. Voorspellingen voor 
de toekomst laat ik graag aan anderen 
over.”  
 
Heeft u misschien nog een credo dat u 
met ons wilt delen? 
Na een lange stilte: “Je verrast me een 
beetje met die vraag, of ik nog een tegel-
tjeswijsheid ken. Nee niet echt, nee daar 
heb ik nooit zo over nagedacht en heb ik 
ook niet veel mee. Nieuwsgierigheid 
houdt mij op de been ofzo, nee ik zou het 
echt niet weten.” 

GESCHIEDENIS IN DISCUSSIE 
 
Op 9 december is het weer tijd voor Geschiedenis in Discussie. In zaal 105 van het  
P.C. Hoofthuis zal gesproken worden over de manier waarop men in films en docu-
mentaires met geschiedenis om mag gaan. Sprekers zijn de makers van de fake docu-
mentaire "Blik van Wallstein", Reggiseur Pieter Verhoef van  het Nederlandse film-
succes "Nynke" en de redacteuren van het televisieprogramma Andere Tijden. 
De discussie begint om 16.00, na afloop is er zoals altijd een borrel. 
 

Colofon 
 
 
EINDELOOS is een onafhankelijke perio-
diek van voor de studierichting Ge-
schiedenis aan de Universiteit van Am-
sterdam en is gelieerd aan de studiever-
eniging Kleio. EINDELOOS verschijnt 
eens per twee weken en is beschikbaar 
voor alle geschiedenisstudenten en do-
centen. 
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