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NUTTELOOS 
Wat voor blaadje maken wij als redac-
tie eigenlijk? Er heeft al menig borrel 
plaatsgevonden en er zijn vele liters 
licht alcoholische drank door de redac-
tionele kelen gestroomd, maar het ant-
woord is nog altijd niet gevonden. 

Kijk nou bijvoorbeeld naar dit num-
mer. Het staat vol met aardige stukken, 
interessante interviews en lachwek-
kende columns. Maar waar is de ge-
schiedenis? Hoe durven wij ons de 
redactie van een historisch tijdschrift 
te noemen? Geen jaartal van betekenis 
wordt genoemd, geen persoon, gebeur-
tenis of verschijnsel wordt tot in de 
details beschreven. We moesten ons 
gaan schamen. We zijn de subsidie die 
we niet krijgen niet waard! 

Maar het kan gelukkig altijd erger. 
Er zijn ook groepen die zich tooien 
met veel gewichtiger namen en titels. 
Hun taken zijn vaak nog minder duide-
lijk. Welke smoes hebben zij om te 
bestaan? Zoals de historicus veelal 
onderzoek doet uit een drang naar in-
tellectuele zelfbevrediging, zo schrij-
ven wij dit blaadje vol om onszelf en 
de lezers te plezieren. Wat voor recht-
vaardiging heeft een gekopieerd blad 
nog meer nodig? 

Dit nummer blijkt vreemd genoeg 
vol te staan met overbodige zaken. 
Wat moeten we met de CSR, de FSR, 
het NVTF, te dure restaurants, overja-
rige studenten, een Amsterdamse Her-
mitage, zeurderige popsterretjes, 
junks, zwervers, discussies zonder 
einde?  

Niks? Maar hoe zou een wereld 
zonder overbodige zaken er uit zien? 
Het zou een vreselijke plaats zijn waar 
wij als redactie niet willen leven. Veel 
plezier daarom, met het lezen van ons 
blad. 

 
Errik Buursink 

Hoofdredacteur 

CSR: INTRIGE EN ZAKKENVULLERIJ 
 

DOOR ERRIK BUURSINK - “Werkelijk betrokken mensen gaan niet in 
de studentenpolitiek, je bereikt toch niets. Wie toch als idealist zit-
ting neemt, komt van een koude kermis thuis.” Sinds september 
vorig jaar heeft Sander Versteeg, vijfdejaars Geschiedenis, zitting 
in de Centrale Studenten Raad. Hij is veel illusies armer, maar ook 
veel ervaring rijker. Studentenpolitiek op het hoogste niveau is vol-
gens Sander technocratisch ingesteld en gericht op geld en macht. 
Een verslag vanuit de slangenkuil. 

Toen Sander aantrad als lid van de CSR 
had hij een duidelijk doel voor ogen; 
studenten betrekken bij de studentenpoli-
tiek en de invloed van studenten op de 
besluitvorming binnen de Universiteit 
behouden en vergroten. In het studiejaar 
2002-2003 was hij namens UvAnders lid 
van de Facultaire Studenten Raad. Dat 
beviel goed. Ondanks dat het hem werd 
afgeraden besloot Sander zich voor het 
studiejaar 2003-2004 verkiesbaar te stel-
len voor de CSR.  

In principe hebben afgevaardigden van 
alle faculteiten zitting in de CSR, ze wor-
den gekozen door de studenten zelf. In 
de praktijk melden zich echter te weinig 
studenten aan voor een plaats in de CSR. 
Sander: “Sommige faculteiten als Medi-
cijnen en Tandheelkunde hebben hele-
maal geen lid in de raad, hun plaats 
wordt opgevuld door mensen van andere 
faculteiten, in de praktijk zijn dat bijna 
altijd juristen.” Sander werd met veel 
stemmen in de CSR gekozen. Hij kwam 
echter terecht tussen mensen waarvan 
een aanzienlijk deel niet in de eerste 
plaats uit is op betrokken besturen. 

“Er waren vanaf het begin veel span-
ningen tussen mensen. Er gaapt in de 
CSR een grote kloof tussen verstandige 
mensen en populistische schreeuwers.” 
Het zijn volgens Sander vooral de juris-
ten die met de verkeerde motieven in de 
raad terecht komen. “De CSR heeft veel 
invloed maar trekt  mensen aan die uit 

zijn op de onkostenvergoeding en die 
kan oplopen tot 750 euro per maand.” 

“Wie zich kandidaat stelt, komt gega-
randeerd in de CSR. Bijna de helft be-
staat uit juristen, die onderling samen-
spannen. En zo gaat het al jaren.” Als 
voorbeeld geeft Sander de kwestie 
rondom Arjan Brogt, reeds breed uitge-
meten in Folia. “We hebben wegens 
voortdurende absentie geprobeerd hem 
uit de CSR te verwijderen, maar de raad 
heeft het recht niet om democratisch ge-
kozen leden te royeren. Brogt is echter 
niet gekozen, hij is benoemd. Hij komt 
nu gewoon niet meer opdagen. Intussen 
blijft hij zijn onkostenvergoeding wel 
opstrijken. Dat vind ik stelen van ge-
meenschapsgeld, daarbij zet hij zijn col-
lega raadsleden voor schut. Het ernstige 
is dat hij volgend jaar gewoon weer kan 
terugkeren.”  

Op de dag dat dit interview werd afge-
nomen vond het eerste gezamenlijke 
etentje van de CSR-leden plaats. Sander: 
“Dat zegt wel genoeg over de werksfeer, 
met de FSR gingen we elke week borre-
len en Risken.” 
 
 Verdeel en heers 
“Het ontbreekt veel van de CSR-leden 
aan een goede motivatie, daar volgt auto-
matisch uit dat het bestuur ook niet van 
een hoog niveau is. Heel Nederland is 
wat dat betreft in en in verrot.  

Lees verder op de volgende pagina 



Vervolg van vorige pagina 
 
Bestuurders worden bijna standaard te 
hoog in geschat, kijk naar de Ahold-
affaire, een typisch voorbeeld. De schaal 
van organisaties is ook veel te groot. Ik 
wil echt niet back to the sixties, maar we 
moeten wel terug naar een menselijker 
schaal. Je ziet het probleem in het Mid-
delbaar Onderwijs en de ziekenhuizen, 
die organisaties worden ontmenselijkt.”  

Dit alles geldt volgens Sander ook 
voor de Universiteit. “Kijk naar een do-
cent als Van Bussel (zij stopte vorig jaar 
met doceren, uit onvrede met de wijze 
waarop de UvA wordt bestuurd, EB), dat 
is gewoon schandalig. Zo’n vrouw is 
uitgekotst door het systeem! Eén van de 
problemen van een grote Universiteit is 

dat de verschillende eenheden onverge-
lijkelijk zijn. Doordat faculteitsbestuur-
ders onbekend zijn met elkaars facultei-
ten kan de Commissie van Bestuur een 
verdeel en heers tactiek toepassen. Een 
profielcommissie bestaande uit hooglera-
ren en voormalig FSR voorzitter Melissa 
Truiens concludeerde ook dat de com-
municatie tussen de decanen en de CvB 
niet goed verloopt. Mensen worden met 
onvoldongen feiten geconfronteerd.” 
 
Onmisbaar 
De CSR doet volgens Sander ondanks de 
interne problemen weldegelijk goed 
werk. “We zijn onzichtbaar, maar ook 
onmisbaar. Zonder de CSR zijn studen-
ten een speelbal van de CvB. We zijn 
een controlerend orgaan, houden ze 

scherp en dwingen ze met oplossingen te 
komen, dat zeggen ze zelf ook. Decaan 
Aafke Hulk verklaarde in een vraagge-
sprek dat er geen sprake was van inten-
sieve samenwerking tussen onze facul-
teit en de Hogeschool van Amsterdam. 
Na aandringen van mijn kant moest ze 
tijdens een volgende ontmoeting toch 
toegeven dat er weldegelijk contacten 
waren met de HvA.” 

“In de CSR is het wat je er zelf van 
maakt. Het is je democratische plicht om 
tegengewicht te bieden en rechten te 
verdedigen. Daarbij leer je heel veel van 
deelname aan de studentenpolitiek. Maar 
de kiezers zijn net zo belangrijk als de 
kandidaten. Zonder achterband kunnen 
we onze invloed niet goed doen gelden.” 

Als kleuter kon je je nog verschuilen 
achter kinderlijke onwetendheid wanneer 
je weer een zelfgemaakt prutsobject te 
voorschijn toverde. Ik denk aan de tallo-
ze van wijsknijpers vervaardigde strop-
dassenrekjes, die, ondanks de lekkende 
verf en stroperige bizonkit, toch als zo-
danig te herkennen waren. En braaf lach-
te mijn vader zijn breedste glimlach, 
zoals het hoort, terwijl hij ondertussen de 
verfklodders van zijn beschuit afveegde.  

Zo ergens tussen je tiende en je zes-
tiende koop je ieder jaar heel plichtsma-
tig een pijp. Diezelfde pijp ligt vervol-
gens twaalf maanden onaangeraakt in de 
kast te wachten tot het vervangen wordt 
door een nieuwe. Op je zeventiende geef 
je hem voor de grap een Playboy, in de 
hoop dat je het kwaliteitsblad nog die-
zelfde week ongezien uit de oudpapier-
bak kan grissen.  

Daarna is de koek op. Vanaf je acht-
tiende tot zijn dood is het eigenlijk een 
kwestie van losse flodders. Golfballen, 
pakjes pijptabak, een paraplu. Zo nu en 
dan een boek dat je vijf jaar geleden van 
hem had geleend, verpakt in mooi ca-
deaupapier. Feitelijk schakelt je creativi-
teit met de jaren vanzelf terug naar de 
eerste versnelling, om vervolgens ergens 
in een doodlopende Blokker of Hema-

steeg tot stilstand te komen. Momenteel 
bevind ik me echter in de 
‘portemonneefase’. Samen met mijn 
broer en zussen legen we ónze porte-
monnees om hem een nieuwe slanglede-
ren Castelijn & Beerens te doneren. Mét 
liefde, maar zonder verfklodders, dat 
wel. 

Dit jaar had mijn vader als verrassing 
voor ons een tafel gereserveerd in een 
nieuw Haags restaurant, Wox. De naam 
deed vermoeden dat we hier te maken 
kregen met een typisch gevalletje van 
fusion cooking, hardcore loungen en 
Saint Germain op de repeat. Ik had geen 
ongelijk. Bij binnenkomst bleek al snel 
uit wat voor hip hout Wox gesneden 
was. Links van ons zat Hans Dijkstal, 
onze oude buurman. (Wat ze ook over 
die man zeggen, hij brengt wél altijd zijn 
glas netjes naar de glasbak - groen bij 
groen en wit bij wit.) Schuin tegenover 
ons zat plastisch chirurg Robert 
‘klussen-met-kijkers’ Schoemacher. Op 
zijn bord lapjes vlees die verdacht veel 
op implantaten leken. “Oh shit, het is 
bring your own…”, merkte mijn zus op.  

Eenmaal aan tafel legde onze hostess 
aan ons lounge-leken uit hoe je in dit 
restaurant geacht wordt te eten. “Haai 
haai, welkom bij Wox! Wij zijn een lek-

ker voorgerechten-restaurant met alle-
maal lekkere hapjes. Ik ga nu lekker sa-
men met jullie een lekker menuutje sa-
menstellen, met een lekker wijntje, en 
jullie gaan straks lekker eten. Met van 
die lekkere stokjes. Okée, ja, lekker hè, 
hihi…”. Ik zag mijn vader even met zijn 
ogen knipperen en de ader in zijn nek 
leek iets op te zwellen. Maar we lieten 
ons lekker overhalen en de drie daarop 
volgende uren zaten we letterlijk met de 
gebakken peren. Overigens wel de aller-
lekkerste peren die ik ooit heb geproefd. 
De ene gang was nog zaliger dan de an-
der. 

Met uitzicht op de Hofvijver bracht 
het eten ons in een zoete droom waarin 
inheemse rauwe Japanse vissoorten, ge-
pocheerd zeewier, gefileerde griet en 
gemarineerde gamba’s elkaar in nood-
tempo opvolgden. Tot we bruut uit de 
droom gewekt werden. “Zo, dát was 
lekker hè?! Nou, mooi, dan is hier de 
rekening! Nog een lekkere avond hè, 
baai baai!” Een mooier moment was er 
niet om mijn vaders nieuwe portemon-
nee meteen in gebruik te nemen. En om 
een volgend faillissement te voorkomen 
weten we nu al dat we hem volgend jaar 
een wok geven. 

MELCHIOR: ‘WOX’ 
 
Een verjaardagscadeau verzinnen voor mijn opa is een hele opgave. Niet dat hij alles al heeft, integen-
deel, maar hij heeft simpelweg nergens behoefte aan. “Geef mij maar iets wat jij over vijf jaar ook 
nog kunt gebruiken” luidt steevast zijn erg pragmatische antwoord. Wéér een fruitblender of tosti-
ijzer dus. Pas onlangs is tot me doorgedrongen hoezeer mijn vader op zíjn vader is gaan lijken. Of ei-
genlijk, hoe moeilijk het überhaupt is om mannen iets cadeau te doen.  



DOOR EVA KOPPEN - Sinds oktober is 
er voor historici en geïnteresseerden iets 
nieuws op de markt: het Historisch Café. 
Elke tweede woensdagavond van de 
maand passeren in P96 uiteenlopende 
onderwerpen de revue. In een column, 
interview en debat presenteren historici 
hun interpretatie van de geschiedenis, 
waarop het publiek kan reageren. Doel is 
de kloof tussen de academische wereld 
en historisch geïnteresseerden te over-
bruggen. Dat dit initiatief aan een vraag 
voldoet, blijkt wel uit de hoge opkomst 
aan bezoekers.De Spaanse kijk op de 
Tachtigjarige Oorlog, verleden en heden 
van de Nederlandse Antillen, kraken in 
Amsterdam, kinderarbeid en een parallel 
tussen Alexander de Grote en George W. 
Bush –  dit zijn allemaal onderwerpen 
die in het Historisch Café aan bod zijn 
gekomen. Door middel van een zo geva-
rieerd mogelijk programma wordt gepro-
beerd aan een brede interesse tegemoet te 
komen. Onder het motto ‘geschiedenis is 
een discussie zonder eind’ wordt er na 
het vaste programma door sprekers en 
bezoekers flink nagediscussieërd. Bier en 
wijn ontbreken hierbij uiteraard niet.  

Op 10 maart a.s. zal het zesde Histo-
risch Café plaatsvinden. Hierin zal Mari-
ta Mathijsen, hoogleraar Moderne Letter-
kunde aan de UvA en schrijfster van ‘De 
gemaskerde eeuw’, in haar column de 

doden laten spreken. Onder leiding van 
Willemijn Verkoren en André Gerrits, 
hoofddocent aan het Oost-Europa insti-
tuut van de UvA, wordt er gediscussieerd 
over de nieuwe ‘white man’s burden’: de 
installatie van democratie in landen als in 
Bosnië, Kosovo en Irak. Na de pauze 
wordt duidelijk welke boeken een zich-
zelf respecterend historicus absoluut ge-
lezen moet hebben. Johan Huizinga en/of 
Jonathan Israël? Over de mogelijkheid en 
de wenselijkheid van canonvorming gaan 
Martin Bossenbroek van de Koninklijke 
Bibliotheek en Dolph Kohnstamm, eme-
ritus hoogleraar ontwikkelingspsycholo-
gie aan de Universiteit Leiden, met el-
kaar in gesprek. Om tot nieuwe (zelf)
inzichten te komen, wordt eenieder uit-
genodigd op woensdagavond 10 maart 
om 20.00 uur in P96 aanwezig te zijn. 
P96 is ook het borrelcafé van Kleio 
(dinsdagavond vanaf 22.00 uur) en is te 
vinden aan de Prinsengracht 96.   

Het Historisch Café is een initiatief 
van het Historisch Platform en toegang is 
vrij. Voor een volledig programma en 
m e e r  i n f o r m a t i e ,  k i j k  o p : 
www.historischcafe.nl  
 

Vroeger kwamen ze langs de deur. 
Met een collectebus. Mijn moeder 
deed dat ook, omdat ze vond dat ze 
iets vrijwilligs moest doen. Bijzonder 
nobel om bij nacht en ontij galerijflat 
na galerijflat af lopen op zoek naar 
mensen die wat centen over hebben 
voor de Hartstichting. Hoe anders gaat 
het tegenwoordig. Wie een dagje gaat 
winkelen komt ze zeker tegen; goed-
lachse jongens en wulpse meisjes met 
een rammelende bedelbus of een clip-
board. Onder het motto “Consumeren 
maakt vrijgevig” trachten zij funshop-
pers over te halen geld te geven, con-
tant of via automatische incasso.  

De jongens en meisjes hebben hun 
jachtterrein duidelijk verdeeld. De 
jongens doen innemend tegen oude 
dametjes en kleine kinderen, de meis-
jes zwaaien met hun pronte borsten 
naar de heren. Hoe agressief ik ook 
tracht te kijken, die wijven weten me 
altijd te vinden. “Sorry, mag ik je wat 
vragen?” Twee kilogram warm, dei-
nend vrouwenvlees ingesnoerd door 
een strak shirtje dringt zich aan me op. 
Lange wimpers, verzorgd haar en volle 
lippen. Weg agressieve blik. “Mag ik 
je misschien wat vertellen over het 
NVTF?” Nog voordat ik het weke 
gevoel in mijn lendenen heb kunnen 
onderdrukken begint een monoloog 
over de goede werken van het Neder-
lands Vliegende Tering Fonds, slechts 
te onderbreken door een resoluut 
“Sorry, ik moet mijn trein halen.”  

Ik voel me dan toch altijd lullig, dat 
ik heb gelogen tegen het goede doel, 
tegen zo’n lekker ding ook. Geheel 
onterecht! Want de leuke jongelingen 
staan absoluut niet onbezoldigd irritant 
te zijn. Ze worden betaald voor het 
collecteren, en goed ook. Negen euri 
per uur plus bonussen. Daarmee veran-
deren de rondborstige collectanten in 
hongerige piranha’s. Het geweten kan 
dus zonder problemen uitgeschakeld 
worden. Negen euro per uur geeft vast 
ook een flink incasseringsvermogen. 
Aanranden dus die hap! “Mag ik u wat 
vragen?” “Nee, maar mag ik wel even 
aan je tieten zitten, overbetaalde 
straatslet?” Zie ze rennen. Ha! Met een 
opgelucht gevoel wandel ik de H&M 
binnen. 

DE WERELD VAN ERRIK 

DOOR EDWARD LIDDIARD - Een ech-
te Amsterdammer zal ik wel nooit wor-
den. Geboren op een kleine archipel in 
de Middellandse zee, getogen aan de 
Zeeuwse kust en tot volle wasdom geko-
men in de grote stad. Mijn eerste zwem-
partijen in de Méditerranée markeerden 
het begin van mijn passionele relatie met 
de zee - de eeuwige baarmoeder, het 
oneindige nat. Of het nu de Atlantische 
Oceaan, Noordzee of Méditerranée  be-
treft; es ist mir völlig egal. Zolang ik er 
maar in kan zwemmen en op het liggend 
op het strand  naar het rollen van de 
branding kan luisteren. Maar waar ik 
voorheen op de barricade stond voor de 
monogame relatie breng ik nu een lof-
zang op de promiscuïteit ten gehore. De 
zee is nog nooit zo ver weg geweest. De 
onstuimige affaire die ik thans met Am-

sterdam onderhoud, sterkt mij in de over-
tuiging dat het stadsleven je in het bloed 
moet zitten. Het maakt niet zoveel uit 
waar je opgroeit. Er zijn genoeg Moku-
mers met de kleinburgerlijke geest van 
een provinciaalse middenstander. Er zijn 
nog meer provincialen die geen midden-
stander wilden worden en mij voor gin-
gen in de pelgrimstocht naar het hoofd-
stedelijke. Deze urban dwellers traden 
glorieus uit de kast op het moment dat zij 
hun eerste onderverhuurde kamertje met 
Ikea spulletjes hadden ingericht. Tijdens 
de eerste jaren van mijn verblijf in Am-
sterdam maakte ik mijn ontdekkingsrei-
zen. Kruistochten voeren deed ik pas 
later.  
 
 

Lees verder op de volgende pagina 
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Met een brede glimlach op mijn gezicht 
fietste ik langs de grachten naar de uni-
versiteit aan het Singel, danste me uit 
de naad op vele dansvloeren en flirtte 
met de dames dat het een lieve lust was. 
Lusten genoeg. Maar met het verstrij-
ken van de jaren kreeg ik ook oog voor 
de tekortkomingen van de stad, mijn 
habitat. En dat zijn er nogal wat. Deze 
gebreken mani-
festeren zich, u 
raad het al, bij 
uitstek in de 
nacht. Tijdens de 
nachten dat ik 
waak over het 
welzijn van de 
gasten die in Ho-
tel Amsterdam 
verblijven, word 
ik herhaaldelijk 
geconfronteerd 
met het menselijk 
tekort. In al zijn 
schrijnende facet-
ten. In de brasse-
rie van het hotel  
gezeten, die als 
een puist op het 
Damrak uitsteekt, 
drink ik bakjes 
koffie en bespreek 
de dagelijkse sores met de nachtschoon-
maker.  
 
Blik werpen 
Het uitzicht dat ik vanaf deze plek heb 
biedt mij een kijk op het leven dat ik 
nooit wens te leven. Laveloos van de 
drank, strak van de amfetamine en 
slechte coke, of gewoon, helemaal de 
kluts kwijt. Maak kennis met de mensen 
die niet meer ‘mee doen’ en buiten het 
bereik van de zorginstanties blijven. 
Compleet verloren, veroordeeld tot een 
bestaan op straat. Om te overleven zien 
zij zich genoodzaakt te bedelen. Een 
genante vertoning en ik betrap mij er 
steeds vaker op dat mijn houding naar 
deze gevallen in toenemende mate hart-
vochtiger wordt. Is het moeilijk mede-
lijden te hebben met het tuig dat op 
roverspad het Damrak afstruint, of met 
de junkies die op straat urineren en 
voorbijgangers agressief bejegen wan-
neer zij weigeren een kleinigheidje toe 
te stoppen? Wie is triester? De corpora-
le student die met zijn aristocratische 
charme een handvol kleingeld aan het 
trottoir doneert of de dakloze die het 

vervolgens in allerijl opraapt? Ik dacht 
het al te zijn, maar wordt het nu steeds 
meer: een echt stadsmens - alles went. 
Blind wensen wij te blijven voor de 
tragiek die zich elke nacht midden in 
onze stad afspeelt. Zolang we er over-
dag maar lekker kunnen shoppen en 
snaaien. Maar wie zijn blik verder wil 
werpen - s ‘nachts na drieën over het 
Damrak bijvoorbeeld - krijgt al snel het 
gevoel figurant te zijn in een Joop Klep-

zeiker stripalbum. Het is er smerig, jun-
kies lopen je voorover gebogen voor de 
voeten. Op de hoeken van de steegjes 
staan strategisch de dealers opgesteld. 
Afgelopen zomer werd er nog volop 
getippeld. In een uiterste poging zaad 
en euro’s uit zakken te kloppen klamp-
ten de donkere dames van plezier zich 
vast aan de mannelijke, vaak beschon-
ken, passanten. Deze meisjes staan nu, 
na ‘succesvolle schoonveegacties’ van 
Nederlandse instanties, op de Ramblas 
in Barcelona of lopen ergens langs de 
Schelde in Antwerpen een blaasontste-
king op. Ook dat is globalisering. Naast 
dit alles is het Damrak nog het werkter-
rein van straatrovers die in de argeloze 
toerist een gemakkelijk doelwit vinden. 
En het hopeloos onderbemande en tele-
fonisch onbereikbare politiebureau 
Nieuwezijds Voorburgwal heeft het 
nakijken.  
 
Hoop stront 
De Mc Donalds met zijn uitnodigende,  
welriekende façade vormt het epicen-
trum  van deze ellende. De beeldspraak 
van de hoop stront en de vliegen die er 

omheen cirkelen gaat hier volledig op. 
Vooruit dan: Mc Donalds is het grote 
kwaad. En dan heb ik het niet alleen 
over hun ruime assortiment minder-
waardig voedsel, waar vele duizenden 
uitgehongerde consumenten hun li-
chaam mee wensen te vervuilen. Ook 
niet over het vrolijke verpakkingsmate-
riaal dat, eenmaal door een kille bries 
opgetild en meegevoerd,  garant staat 
voor speelse accenten in het straatbeeld. 

Ik heb het zelfs 
niet over de in alle 
haast toesnellende 
politieagenten, die 
moeten voorko-
men dat een op-
stootje in dit voor-
treffelijke eetesta-
blishment uit-
mondt in een ware 
veldslag. Elders in 
de stad worden 
horeca gelegenhe-
den bij herhaling 
van soortgelijke 
incidenten dicht-
getimmerd. Ver-
storing van de 
openbare orde 
noemen we dat 
dan, toch? Wie het 
weet mag het zeg-
gen. Tot die tijd 

blijft de Mc Donalds aan het Damrak 
gewoon tot drie uur ’s nachts open. Elke 
nacht … en in het weekend tot vier! Ja, 
Amsterdam is een schitterende stad. 
 
 

READER DURE GRAP 
 

Groot was de schrik bij Geschiedenis-
studenten die het vak Wetenschapsfilo-
sofie volgen. Wie de reader, met 367 
bladzijden een imposante verschijning, 
wil aanschaffen moet namelijk niet 
minder dan €58,20 neertellen. Samen 
met de andere verplichte literatuur ko-
men de kosten voor dit college neer op 
€105,-. Dat is twee keer zo veel als in 
de studiegids vermeld staat. Kleio en 
de FSR gaan nu bekijken of studenten 
aanspraak kunnen maken op een ver-
goeding. Mensen die de reader gaan 
kopen of al hebben gekocht worden 
daarom verzocht het bonnetje goed te 
bewaren. 
Overigens ligt er een exemplaar van de 
reader ter inzage in kamer 557. 



RUSSISCHE SCHOONHEID AAN DE AMSTEL 
 
DOOR EMIL TUYTEL - Op 28 februari werd de eerste afdeling van de Hermitage Amsterdam geopend 
voor het publiek. Enkele dagen ervoor werd, met een reconstructie van het vuurwerk dat de stad Am-
sterdam in 1697 aanbood aan tsaar Peter de Grote, het museum officieel geopend door prins Willem 
Alexander. Het vuurwerk vormde de historische omlijsting van de opening van het nieuwe satellietmu-
seum van de Petersburgse kunsttempel. Onder de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders was die 
avond ook de Russische minister van cultuur Michail Shvidkoy. Hij benadrukte nog eens dat de Her-
mitage Amsterdam absoluut geen zakelijke deal was maar het resultaat van liefde: “…vanavond is er 
een paradijs van connecties tussen Nederland en Rusland.” 

De verwachtingen voor het nieuwe muse-
um, dat naar schatting zo’n 39 miljoen 
euro gaat kosten, zijn hoog. Het museum 
moet zo’n 40.000 bezoekers per jaar gaan 
trekken “en dat is nog een conservatieve 
berekening”, zegt Ernst Veen, directeur 
van het nieuwe Hermitage. Wanneer in 
2007 het hele museum klaar is rekent hij 
op tweehonderdduizend bezoekers per 
jaar. 
Tot die tijd kunnen de bezoekers rond-
dwalen in de zes zalen die het voorlopige 
museum telt. De komende 3 jaar zullen er 
kleine wisseltentoonstellingen gehouden 
worden met als thema antropologie, beel-
dende kunst en geschiedenis. Voor de 
openingstentoonstelling in het Olympisch 
jaar werden de mooiste gouden sieraden 
uit de schatkamer van de Hermitage naar 
Amsterdam gevlogen. Dit Griekse goud 
werd gevonden tijdens diverse expedities 
naar de Zwarte Zee, waar de Grieken 
veel nederzettingen hebben gesticht. De-
ze tentoonstelling zal gevolgd worden 
door een tentoonstelling over het laatste 
tsarenpaar Nicolaas en Alexandra en een 
tentoonstelling over Venetiaanse kunst 
uit de 18 eeuw. 
Het idee voor een Hermitage in Amster-
dam is afkomstig van de huidige direc-
teur van de Hermitage in Sint Petersburg, 
Mikhail Piotrovsky. Begin jaren negentig 
liet hij onderzoeken wat de mogelijkhe-
den waren voor satellieten van dit muse-
um in het westen. Door de relatie tussen 
de Nieuwe kerk en de Hermitage die ont-
stond bij het organiseren van diverse 
grote tentoonstellingen en de 300 jarige 
historische band tussen Amsterdam en 
Sint. Petersburg, was onze hoofdstad de 
ideale plaats om de ideeën van de direc-
teur te verwezenlijken. 
Op 25 Februari, vlak voor de officiële 
opening van de Hermitage Amsterdam, 
sprak Piotrovsky in de Aula van de Uni-
versiteit van Amsterdam over zijn doel-
stellingen en de Hermitage in Amster-
dam. Dit deed hij aan de hand van zijn 

specialisme. Piotrovsky is Arabist en 
vind dat er veel misverstanden over de 
islamitische cultuur zijn. Voornaamste 
oorzaak hiervan is het tekort aan kennis 
dat mensen van de Islam hebben. 

“Wanneer men het over gevaar heeft in 
de Arabische wereld spreekt men over 
islamitisch gevaar en wanneer men het 
over conflicten heeft schrijft men over 

conflicten tussen beschavingen, aldus 
Piotrovsky”. Waar het volgens hem om 
gaat is het verleggen van de focus. Men 
moet juist kijken naar de goede kanten 
van de Islam en meer de nadruk leggen 

op haar culturele verworvenheden.  
Bij het nastreven van dat doel is volgens 
Piotrovsky een belangrijke taak voor 
musea weggelegd. Het bijbrengen van 
kennis over vreemde culturen is dus ook 
iets waar de Hermitage veel waarde aan 
hecht. Educatie zal daarom een van de 
belangrijkste activiteiten worden van de 
Hermitage in Amsterdam. Tijdens de 
eerste tentoonstelling zal een pilot project 
worden gestart met educatieve activitei-
ten van de Hermitage Amsterdam. Enke-
le scholen van de stadsdelen Zuidoost en 
Zuid zullen deelnemen aan kinderateliers 
en een talentenklas. 
Een ander punt waar Mikhail Piotrovsky 
een groot voorstander van is, maar wat in 
de Nederlandse cultuursector nogal eens 
gevoelig ligt, is het betrekken van het 
bedrijfsleven bij de bekostiging van het 
museum. De bijna 39 miljoen euro die 
nodig is wordt onder andere bijeen ge-
bracht door grote bedrijven als KPMG, 
Fortis en AON. Ondanks de kritiek die 
uit sommige hoeken klinkt zijn de ideeën 
die Piotrovsky heeft over kunst en de 
commerciële financiering ervan heel dui-
delijk. De overheid behoort net zo min 
als het bedrijfsleven de volledige contro-
le over de cultuur te hebben. De banden 
tussen het bedrijfsleven en de culturele-
sector moeten open en transparant zijn, 
omdat beide met elkaar verweven zijn. 
Dat waren ze in het verleden en dat zul-
len ze ook in de toekomst zijn. 
 
Of men het hier nu mee eens is of niet, 
wat men verder ook zegt over het nieuwe 
museum, voorlopig ziet het er naar uit dat 
Amsterdam er naast het van Goghmuse-
um en het Rijksmuseum een nieuw 
pronkstuk bijheeft. Een plek die, om met 
de woorden van directeur Veen te spre-
ken, niet zal concurreren met de al be-
staande musea in de stad maar er iets aan 
toe zal voegen. Een plek waar jong en 
oud, net zoals al jaren in Rusland ge-
beurt, naar kunst zal leren kijken. 



GESCHIEDENIS ACTIVITEITENLADDER 
 
3 maart De Kleio-filmcie presenteert Jean van de Veldes ‘Lek’ (2000) met 

o.a. Cas Jansen. Met deze keiharde politiefilm van eigen bodem 
opent de filmcie het tweede deel van het cinemaseizoen. Aanvang: 
19.00.Waar: PCH, let op posters voor zaalnummer. Prijs: 1,- le-
den, 1,50 niet-leden. 

 
4 maart Haute Couture Feest: Kleio organiseert i.s.m SEC (sociologie), 

Machiavelli (politicologie) en nog zes andere verenigingen een 
knallend feest in de Melkweg. Met oa dj’s Marysol en V.I.P. en 
een exclusieve modeshow van kunstacademie studenten. Kaartjes 
kosten 8,- euro en zijn te verkrijgen in de kantine van het PCH 
(10.30-13.30) of kom langs op het Kleio-spreekuur (woensdag 
15.00-17.00) Let op: er is slechts een beperkt aantal kaarten ver-
krijgbaar. Wees er dus snel bij! 

 
9 maart Kleio-borrel in Café P96 (Prinsengracht 96) vanaf 22.00 

10 maart De Kleio-excurcie organiseert i.s.m. het Haags Historisch Muse-
um een Winterkoning-middag. Frederik V van de Palts (1596-
1632) was de knappe en zorgeloze zoon van één van de Duitse 
keurvorsten. In 1619 werd hij gekozen tot koning van het protes-
tante Bohemen. Aan zijn sprookjesachtige leven kwam een abrupt 
einde toen de Duitse keizer, een katholiek, harde maatregelen nam 
om de macht van de protestanten te breken. Na zijn enige winter 
als koning vluchtte hij naar Den Haag. Na het bezoeken van de 
tentoonstelling wandelen we o.l.v. een gids door het Den Haag van 
de Winterkoning. Vezamelen: 11.30 Centraal Station 

 Historisch Café in de P96: voor meer informatie zie elders in deze 
Eindeloos,  of  kijk op www.historischcafe.nl 

 
11 maart Film: Sonnenallee (1999) 

Voorstelling van dé cult-DDR film Sonnenallee (1999; met Engel-
se ondertitels) met een inleiding van dr. W. Melching. Aanvang: 
19:00. Waar: PCH 411 
 
 

Vanaf 30 maart zal de Kleio-triviantcompetitie weer van start gaan. Opgeven kan 
in teams van twee (alle studies zijn toegestaan). Mee doen? Stuur een mailtje naar: 
triviant2004@hotmail.com en vermeld daarin de je teamnaam en de namen, tel.nrs 
en e-mailadressen van de teamspelers 

Toen ik vanochtend naar MTV, TMF en 
The Box zat te kijken, viel het mij op dat 
steeds meer populaire artiesten zichzelf 
zien als maatschappelijk werker. Ik zal 
een aantal voorbeelden noemen. Aller-
eerst Christina Aguilera, de blonde nymf 
met evenzoveel gedaanten als een kame-
leon met een voorkeur voor travestie. De 
strekking van het liedje “Beautiful” is 
even clichématig als ongeloofwaardig 
komende uit de mond van miss Aguilera: 
“iedereen is even mooi van binnen en je 
moet je vooral niets aantrekken van de 
heersende opvattingen over schoonheid.”  

Op zich een mooie boodschap, ware 
het niet dat dit al jaren geleden volledig 
verkracht is door de emotionele vleesberg 
Oprah Winfrey. Hoe het ook zij, ook Pink 
lijdt aan dit gevalletje van muziek-
industriële SARS. In “Family Portrait” 
zien wij een zeer emotioneel acterend 
meisje, dat duidelijk probeert te maken 
hoeveel pijn het doet wanneer je ouders 
uit elkaar gaan. Dit zal ongetwijfeld waar 
zijn, maar ik vraag mij af of het leven 
draaglijker is wanneer de ouders ondanks 
hun slechte huwelijk tóch bij elkaar blij-
ven. Pink heeft het echter te druk met 
quasi-alternatief-zijn om zich verder te 
verdiepen in de echtscheidingsmaterie.  

Dit is haar natuurlijk niet kwalijk te 
nemen, want het zijn de grote platenmaat-
schappijen die hebben bedacht dat popu-
laire muziek breder geaccepteerd zal wor-
den wanneer zij een opvoedkundige 
boodschap bevat. Deze gedachtegang is 
wat mij betreft de dood van de muziekin-
dustrie. De romantiek bestond juist uit 
drank-, drugs-, en seksverslaafde arties-
ten die alles deden wat god verboden had 
en ondertussen ook nog even de tijd von-
den om briljante platen het licht te doen 
zien. Ik noem een Jimi Hendrix, een 
Ozzy Osbourne, een Nirvana en al die 
andere rock- en popbandjes die zich over-
gaven aan de verleidingen van de grote 
boze buitenwereld.  

Waar is de tijd gebleven dat de term 
“producer” slechts gebruikt werd voor 
degene die wist waar de beste hoertjes te 
krijgen waren? En waar is de tijd geble-
ven dat de term “overdosis” tot de vaste 
woordenschat van elke zichzelf respecte-
rende popster behoorde? Ik wil niet zeg-
gen dat vroeger alles beter was, maar 
ellende had toen tenminste nog wel enig 
“cachet”. 
 

GERBEN SPREEKT 

DOOR EVA KOPPEN - Het Van Gogh 
Museum, tegenwoordig het enige vol-
waardige museum op het Museumplein, 
is in het machtsvacuüm gesprongen dat 
het Rijks en het Stedelijk hebben achter-
gelaten. Was het voorheen een museum 
dat voornamelijk toeristen aantrok (eerst 
de Nightwatch, dan de Sunflowers), 
tegenwoordig richt het zich meer op een 
lokaal museumminnend publiek. Met de 
nieuwe Vrijdag Museumavond profileert 
het zich als hip museum. Naast de vaste 
collectie en de tijdelijke tentoonstellin-
gen wordt de avond opgeleukt met spe-

ciale activiteiten, zoals rondleidingen, 
lezingen en live-muziek. De nieuwe 
publiekstrekker is de omvangrijke over-
zichtstentoonstelling over de Prerafaëli-
tische dichter en schilder Dante Gabriel 
Rosetti (1828-1882). ‘Mysterieuze vrou-
wen, middeleeuwse decors, dromerige 
sfeer en sensuele, roodharige femmes 
fatales’ is wat er de bezoeker te wachten 
staat. Op 5 maart wordt ’s avonds de 
dichtbundel ‘Sonnetten’ van Rosetti 
gepresenteerd. Huub van der Lubbe en 
Jan Kal dragen op zaal enkele sonnetten 
bij bijbehorende schilderijen voor. 

KOOPAVOND IN HET VAN GOGH  



Samen met gastinterviewer Nathaniel 
wordt Paul ontvangen in café Zeezicht 
waar het gezellig toeven is, een gegeven 
dat uiteindelijk zal zorgen voor onlees-
bare aantekeningen. Paul blijkt zijn lijst-
je die dag snel te hebben opgesteld en 
leest het door om de laatste puntjes op de 
i te zetten, onderwijl wordt de eerste 
bestelling gebracht. 

Zijn nummer tien haalt Paul uit het 
dagelijkse leven. “De maand begint voor 
mij met kaviaar en eindigt altijd in de 
Dirk van den Broek. Ik koop altijd Lay’s 
chips en bier daar. Zonder Dirk zou ik 
het met minder moeten doen. Ook ben ik 
een enthousiast gebruiker van Dirck III, 
D-reizen en natuurlijk drogisterij Dircx.” 

“Johan Huizinga is gewoon mister 
historicus”, zegt Paul, “vaktechnisch 
gezien is het een heel goede 
historicus.Zoals hij de betekenis van 
cultuur inschatte zorgde hij voor een 
heel nieuw beeld van het verleden. Hij is 
met afstand de beste en meest complete 
Nederlandse historicus, ook voor het 

grote publiek.” 
Wanneer hem gevraagd wordt iets te 

vertellen over zijn nummer acht Rode-
rick Nomdenius, weet Paul allerlei feit-
jes over deze fictieve historische figuur 
te melden. “Hij was een baron uit Dren-
the en in de 11e eeuw een groot vrij-
heidsstrijder. Vooral vanwege zijn legen-
darisch libido is hij een groot persoonlijk 
voorbeeld voor mij. Hij schijnt wel ver-
velend geweest te zijn in de omgang, 
maar dat kan te maken hebben gehad 
met zijn promiscue en losbandige le-
vensstijl”, vertelt Paul met pretlichtjes in 
zijn ogen. Om deze woorden kracht bij 
te zetten wordt er nog een rondje besteld. 

“Hugo de Groot is een goed voorbeeld 
van een homo universalis”, aldus Paul. 
“Hij was een zeer scherpzinnig jurist die 
al op zeer jonge leeftijd als wonderkind 
langs alle Europese hoven werd getoond, 
vanwege zijn intelligentie en zijn talen-
kennis. Ik beschouw hem als één van de 
grondleggers van het internationale 
staatsrecht.” 

Op zes 
heeft Paul 
Johan de Witt 
gezet. “Als 
raadspensio-
naris van Hol-
land was De 
Witt de be-
l a n g r i j k s t e 
persoon van de Republiek in zijn tijd. 
Hij heeft Nederland in en naar vrijheid 
geleid. Als je ziet hoe hij door de Oran-
jes ten val is gebracht denk ik toch: God 
bestaat en hij is voor de Oranjes.” 

Ook in het lijstje van Paul ontbreekt 
de obligate voetballer niet: Marco van 
Basten staat op vijf. “Alleen vanwege 
die drie seconden op 21 juni 1988 eigen-
lijk.  

De wraak die daarmee is genomen op 
Duitsland en de totale euforie die er toen 
ontstond spraken zelfs mij aan, terwijl ik 
totaal geen voetbalfan was.  

 
Lees verder op de volgende pagina 

HET LIJSTJE VAN… 
 
DOOR MICHA MOS - In reactie op de vraag om lijstjes van Grote Nederlanders 
lichten mensen hun voorkeur toe. Als derde in de serie: Paul Hagens, al zeer lan-
ge tijd student Geschiedenis. “Na mijn studie de zondvloed.” 

Het lijstje van Paul: 
 
10. Dirk van den Broek 
9. Johan Huizinga 
8. Roderick Nomdenius 
7. Hugo de Groot 
6. Johan de Witt 
5. Marco van Basten 
4. Hendrik de Keyzer 
3. Aletta Jacobs 
2. Frits Bolkesteijn 
1. Thorbecke 

Advertentie: 



Colofon 
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Vervolg van de vorige pagina 
 
Ik zat toen in Amerika en alles is destijds 
volkomen langs me heengegaan, maar 
toen ik terugkwam was er zo’n enorme 
vreugde dat ik daardoor wel een beetje 
voetbalfan ben geworden.” Als echte voet-
balliefhebber laat Paul nog een bestelling 
aanrukken. 

“Ik heb Hendrik de Keyzer op vier ge-
zet omdat ik zijn gebouwen heel mooi 
vind. Ik ben verzot op Amsterdamse archi-
tectuur ”, vertelt Paul. “Die rode bakstenen 
met witte lagen vind ik prachtig en daar 
was De Keyzer een absolute meester in. 
Zijn Hollandse Renaissancestijl is speels 
en luchtig en daarmee vormt hij een mooi 
tegenwicht voor de classicistische stijl van 
bijvoorbeeld Jacob van Campen. De Wes-
terkerk van De Keyzer is daar een mooi 
voorbeeld van.” 

De enige vrouw in het lijstje van Paul 
staat op nummer drie: Aletta Jacobs. “Ik 
wilde eigenlijk geen vrouwen opnemen in 
mijn top tien, maar ik kon niet om Aletta 
Jacobs heen. Wat zij heeft betekend voor 
vrouwenkiesrecht is geweldig. Zij heeft 
het idee dat vrijheid ondeelbaar is echt 
vastgelegd in Nederland. Ik vind de anek-
dote dat zij zich liet arresteren om erop te 

wijzen dat overal in de wet over ‘hij’ en 
‘hem’ werd gesproken nog steeds fantas-
tisch.” 

“Ik wilde een tegenwicht voor alle socia-
listen op twee”, vertelt Paul over Frits 
Bolkestein. “Steeds minder socialisten 
hebben inhoud en Bolkestein is, als ras-
echte liberaal, een echte intellectueel. Bo-
vendien vind ik hem niet echt conserva-
tief, maar vrijzinnig.” 

“Wie had ik anders op één moeten zet-
ten”, vraagt Paul zich af, onder het genot 
van een nieuw drankje, “hij wist al heel 
vroeg welke kant hij de staatsinrichting op 
wilde sturen, en heeft dat in de loop van 
zijn leven ook voor elkaar gekregen.Hij is 
de aartsvader van het moderne staatsbe-
stel. Ik heb geen kunstenaars bovenaan 
gezet omdat ik ze niet vergelijkbaar vond 
met de grootheid van Thorbecke.” 

Nadat Paul verklaard heeft werkelijk niet 
te weten uit welke minderheidsgroepering 
hij iemand voor zijn lijstje had moeten 
selecteren, zwalken interviewers en geïn-
terviewde elk huns weegs weer de nacht 
in.  
Bij deze roept bovengetekende alle lezers op 
ook hun lijstje in te sturen om vervolgens aan 
de tand gevoeld te worden! Stuur je lijstje 
naar: eindeloos_uva@hotmail.com 

VAN DE FSR 
Meer mensen moeten hun studie afronden 
en daarom moeten er volgens de decaan 
‘rendementsverhogende maatregelen’ ge-
nomen worden. Dit betekent bijvoorbeeld 
het bijhouden van een digitaal ‘dagboek’ 
over hoe je studie verloopt (voor een cij-
fer!) of zelfs een bindend studieadvies. 
Binnen het Mediacluster is dit jaar een 
pilot bezig waarin een aantal van zulke 
maatregelen al zijn doorgevoerd.  

Deze pilot is succesvol. Tenminste, zo 
kunnen we lezen in de ‘Facultaire 
positiebepaling’ (www.hum.uva.nl/
positiebepaling). Dit document beschrijft 
wat de faculteit de afgelopen jaren heeft 
bereikt, waar ze nu staat en waar ze naar-
toe wil, en zal het uitgangspunt vormen in 
de onderhandelingen over de hoogte van 
het budget dat de faculteit krijgt voor de 
periode 2005-2008. De opmerking over de 
‘bemoedigende ervaringen’ met de Media-
cluster-pilot is vreemd, omdat daar nog 
helemaal geen evaluatie van is geweest en 
er dus geen resultaten bekend zijn. Van 
studenten horen we bovendien heel andere 
geluiden: er is helemaal geen intensieve 
begeleiding en voor het digitaal ‘dagboek’ 
verzint men maar wat. Des te zorgwekken-

der zijn de volgende opmerkingen in de-
zelfde alinea: ‘De faculteit wil de pilot van 
het Mediacluster verbreden’ en ‘Ten aan-
zien van het onderwijs wordt overwogen 
een bindend studieadvies in te voeren, het 
aantal herkansingen terug te brengen, het 
tutoren- en mentorenstelsel uit te breiden 
en een Digitaal Portfolio in te voeren’.  

De Facultaire Studentenraad heeft vrij-
dag 27 februari vergaderd met de commis-
sie die de positiebepaling beoordeelt en 
adviseert over of wat erin staat wel cor-
rect, haalbaar en wenselijk is. Onder ande-
re op dit punt werd goed naar ons geluis-
terd: de commissie begreep dat een pilot 
met nog onbekende resultaten een magere 
basis is voor het facultair invoeren van 
zulke maatregelen. Toch zullen we bin-
nenkort een duidelijk standpunt in moeten 
nemen over de waarde van dit soort rege-
lingen: wat vinden we van het afschaffen 
van een tweede herkansing? Van het in-
voeren van een bindend studieadvies? Wat 
vind jij?  
Mail je argumenten naar fsr-fgw@uva.nl.  

 
Eva Reijman 

Raadsadviseur FSR  


