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Van de dingen die voorbij gaan 



POSTHUMUS EN ZIJN REDDINGSBRIGADES 
 
DOOR ANNEMARIE BOS - Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960) is 
een van de pioniers op het gebied van de sociale geschiedenis in Ne-
derland Hij stond aan de basis van een indrukwekkende lijst van 
vijftien instellingen, waaronder het Nederlands Economisch Histo-
risch Archief (1914) en het Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis (1935). 

Er was begin twintigste eeuw weinig his-
torische aandacht voor bedrijfsarchieven 
en veel van deze archieven dreigden dan 
ook in de prullenbak te belanden. Nico-
laas Wilhelmus Posthumus, afgestudeerd 
in rechten en gepromoveerd in de staats-
wetenschappen aan de Universiteit van 
Amsterdam, zag dit gebeuren en richtte in 
1914 de vereniging “het Nederlandsch 
Economisch-historisch Archief” (NEHA) 
in Den Haag op, die als een soort red-
dingsbrigade voor bedrijfsarchieven op-
trad. Al snel werd er ook 
een bibliotheekafdeling 
van het NEHA opgericht 
die in de beginjaren 
vooral een aanvullende 
taak had bij het verzame-
len van bedrijfsarchie-
ven. Aanwinsten uit die 
tijd bestonden vooral uit 
veel gedenkboeken van 
ondernemingen.  

Een verandering in 
deze lijn kwam aan het 
einde van de jaren twin-
tig, toen het NEHA op 
veilingen in Antwerpen, 
Parijs en Londen een 
aantal gespecialiseerde 
economisch-historische 
verzamelingen aankocht. Een voorbeeld 
is de collecties boeken, handschriften en 
een verscheidenheid aan historische docu-
menten op het gebied van het boekhouden 
en de handelswetenschappen van de Ant-
werpse verzamelaar Velle. Deze collectie 
wordt in dat specialisme tot de belangrijk-
ste ter wereld gerekend.  

De aankoop van deze economisch-
historische verzamelingen betekende niet 
alleen een belangrijke wetenschappelijke 
uitbreiding, maar vormde tevens de defi-
nitieve doorbraak naar een zelfstandige 
economisch-historische bibliotheek. De 
uitbreiding van de collectie maakte een 
verhuizing naar een grotere ruimte nood-
zakelijk. Posthumus nam het aanbod van 
de gemeente Amsterdam aan om de nieu-
we Economisch-historische Bibliotheek 
(EHB) te vestigen aan de Herengracht 

218-220 en op 28 januari 1933 werd de 
EHB officieel in gebruik genomen. 

Maar de meest blijvende verdienste 
van Posthumus, behalve het pioniersar-
beid op zijn eigenlijke vakgebied: de eco-
nomische geschiedenis van Nederland, 
ligt in de schepping van het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG) op 25 november 1935. 

De machtsgreep van de nazi’s in 
Duitsland in 1933 betekende een acuut 
probleem voor dissidenten en hun belas-

tende archiefmateriaal. 
Posthumus onderkende 
dit probleem tijdig en 
ontplooide een koorts-
achtige activiteit om 
zoveel mogelijk socia-
listische archieven en 
bibliotheken te redden. 
Hij vond bij De Centra-
le Arbeiders Verzeke-
rings- en Depositobank 
de onmisbare financiële 
steun voor de verwe-
zenlijking van zijn 
plannen. Op 11 maart 
1937 vond de officiële 
opening van het IISG 
aan de Keizersgracht in 
Amsterdam plaats. 

In deze tijd bracht Posthumus bezoe-
ken aan topfiguren van de Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands (SPD) in 
ballingschap in Praag, aan Karl Kautsky 
in Wenen en Lev Trotsky in Noorwegen. 
Ook maakte hij in 1935 een reis naar Ber-
lijn om kostbare SPD-verzamelingen 
waaronder het Marx-Engels archief, te 
verwerven. Als geduchte concurrent hier-
voor doemde het Moskouse Marx-Engels-
Lenin Instituut op, maar ten slotte wist het 
IISG in 1938 toch de SPD-archieven in 
handen te krijgen. Ook de collecties van 
anarchisme-expert Max Nettlau, van de 
Poolse Bund, van de Russische sociaalre-
volutionaire partij en van de Spaanse an-
archosyndicalisten kwamen in het bezit 
van het instituut. 

 
Lees verder op de volgende pagina 

REDACTIONEEL 
 
Een nieuw kalenderjaar begint voor 
Geschiedenisstudenten altijd met een 
collegevrije periode (lees: vakantie) 
van ruim een maand. Langzaam maar 
zeker zakt men weg in een tijd waarin 
dagen geen naam meer hebben en tijd 
wordt gevuld met het wederom bekij-
ken van Look who’s talking now. Be-
gin februari blijkt opeens de UvA  
haar deuren weer te openen voor stu-
denten, die zich weer zuchtend in de 
rij begeven voor een ontplofte, lauwe 
SMAA-kroket en boeken van 95 Euro. 
Treurt echter niet! Een nieuwe Einde-
loos is namelijk ook een onderdeel van 
het hervatte collegejaar en dat betekent 
een nieuwe lading scherpe reportages, 
opvallende columns en indringende 
hersenspinsels. Als een waar Duracell-
konijn (maar minder roze en minder 
irritant) ploegt dit nummer zich door 
onderwerpen als roze huizen, verlaten 
kampen, aardbevingen en economi-
sche instituten. Wederom een nummer, 
kortom, om zorgvuldig te bewaren en 
over jaren met grote winst te verko-
pen. Vergeet echter niet voordat je met 
plastificeren begint je donatie aan Ein-
deloos over te maken. Ondanks dat 
onze inkomsten zijn gestegen, heeft 
Eindeloos dankzij een nieuwe drukker 
de grootst mogelijke moeite het hoofd 
boven water te houden. In de zomer is 
de drukker van leverancier veranderd, 
wat inhoudt dat de kosten voor Einde-
loos zijn verviervoudigd. Zonder zeur-
derig over te komen wijs ik er graag 
op dat Babel (wat ik overigens graag 
lees, leuk blad) kan beschikken over 
om en nabij de 20.000 Euro per jaar. 
Eindeloos komt rond van 800 euro. 
Als, kortom, Eindeloos over enige tijd 
net zoals het veelgelezen Semester 
(Micha houdt bordje omhoog met CY-
NISME erop), alleen nog virtueel te 
verkrijgen is, weet je hoe dat komt. 
Geniet dus van dit nummer, en laten 
we hopen dat ook in de toekomst de 
papieren versie de bak weer zal vullen. 



Vervolg van de vorige pagina 
 
De Duitse bezetting van Nederland in 
mei 1940 betekende voor Posthumus en 
zijn IISG een gevoelige slag, al waren 
uit voorzorg archivalia en medewerkers 
naar Engeland geëvacueerd. De Duitse 
bureaucratie was onderling verdeeld 
over de bestemming van de collectie. 
Gaandeweg werden er delen van de col-
lectie naar Duitsland afgevoerd om te 
worden gebruikt voor verschillende 
doeleinden. In september 1944 werd het 
restant van de collectie weggehaald. Dat 
geheel werd in 12 rijnaken naar het Oos-
ten verscheept. Pas in 1946 werd het 
grootste deel van dit materiaal terugge-
vonden bij Hannover, in de Engelse 
bezettingszone, en naar Amsterdam te-
ruggebracht. Ander materiaal, dat zich 
in Oost-Europa bevond, kwam trager 
terug, zoals het SDAP-archief, dat in 
1956 en 1957 uit Polen werd geretour-
neerd. In 1991, na de mislukte coup in 
Moskou, kwam aan het licht dat ook 
daar nog IISG-materiaal is te vinden, dat 
al die jaren bewaard is gebleven in een 

aparte archiefinstelling. Na 1945 had 
Posthumus niet meer het plezier in zijn 
werk dat hij voor de oorlog had. Daarom 
trad hij in 1952 af als directeur van het 
IISG. Hij verlegde zijn aandacht weer, 
en ditmaal op nieuwe scheppingen zoals 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu-
mentatie, dat documenten uit de bezet-
tingstijd moest bewaren. Posthumus 
bleef tot op hoge leeftijd actief in orga-
nisaties en wetenschap. 

Tegenwoordig zijn zowel het NEHA 
als het IISG gevestigd in een voormalig 
cacaopakhuis aan de Cruquiusweg in het 
stadsdeel Zeeburg in Amsterdam. Hier 
hebben de nog steeds groeiende collec-
ties en het steeds grotere aantal mede-
werkers in 1989 onderdak gevonden en 
kwam het Persmuseum als zelfstandige 
instelling inwonen. Mocht je informatie 
zoeken op sociaal-economisch gebied of 
over dissidentengeschiedenis, neem eens 
een kijkje in Zeeburg of op de website, 
want slechts een klein deel van de zeer 
grote collectie is ingevoerd in zoekma-
chines als Picarta. 

Op 13 december van het vorige jaar was 
er in zaal 105 wederom een Geschiede-
nis in Discussie. Het is vrij veilig om 
hier een column over te schrijven: aan-
gezien er meestal rond de 6 studenten 
komen opdagen kan ik de grootst moge-
lijke lulkoek ophangen zonder dat ie-
mand me kan verbeteren (dus wees niet 
verbaasd als er plotseling Duracell-
konijnen langs komen). Deze aflevering 
van GiD draaide rond de jonge historica 
Beatrice de Graaf die het proefschrift 
‘Over de Muur’ heeft geschreven. Het 
proefschrift behandelt ‘de DDR, de Ne-
d e r l a n d s e  k e r k e n  e n  d e 
Vredesbeweging’. Het is een proef-
schrift dat veel beroering heeft veroor-
zaakt en daarom werd De Graaf nu uit-
genodigd om in debat te gaan met Wil-
lem Melching, docent aan de UvA en 
ongetwijfeld geen onbekende voor de 
meeste lezers. Zodra het publiek en de 
sprekers zich hebben neergezet valt er 
één ding meteen op: de aanwezigen zijn 
oud. Na mijn eerste indruk dat het komt 
doordat De Graaf een jonge vrouw is, 
herinner ik mij een Folia artikel van 
enkele maanden geleden waarin werd 
vermeld dat Faculteit der Geestesweten-
schappen van de UvA de meest vergrijs-

de faculteit van Nederland is. Nu ik om 
heen kijk in de zaal wordt het beeld be-
vestigd. De faculteit is oud, grijs en 
mannelijk (niet mannelijk in de zin dat 
ze allemaal gaan bieren en daarna en 
masse de F-Side overnemen). Het artikel 
van Folia merkte op dat het natuurlijk 
niet uitmaakt of iemand oud of jong is, 
zolang er maar inspirerend onderwezen 
wordt. Dit is natuurlijk een valide punt, 
maar voor een goed onderzoeksklimaat 
wil een frisse wind nog wel eens nuttig 
zijn. Een Old Boys Network staat er 
meestal niet om bekend dat veranderin-
gen fris en fruitig worden geaccepteerd. 
Terwijl ik dit overdenk en de discussie 
losbarst, zit ik snel even te rekenen. Te-
gen de tijd dat ik, deo volente, ben afge-
studeerd met master en al, zijn er waar-
schijnlijk vijf of meer jaren verstreken. 
Als de docenten nu een jaar of 58, 59 
zijn, betekent dat dat ik zo als academi-
cus kan doorrollen (net zoals dat met de 
vorige generatie ook gebeurde overi-
gens). Gezien het gemiddelde niveau 
van mijn cijfers en de kansen op de ar-
beidsmarkt voor historici, een opbeuren-
de gedachte. Vrolijk begeef ik mij na 
afloop naar de gratis borrel. 

KORT NIEUWS 
 

THUISZORG VOOR HISTORICUS 
Een befaamde en veel gelauwerde 
Nederlandse historicus, bekend van 
een omvangrijke studie over Neder-
land tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en woonachtig in ‘regio Amsterdam’, 
geniet momenteel thuiszorg die wordt 
verzorgd door een BA-studente Ge-
schiedenis. Beroepshalve zal de aard 
van de thuiszorg niet onthuld worden. 
De identiteit van de studente en de 
historicus blijven anoniem om beiden 
niet in diskrediet te brengen. 
 

 
DOCENT BELEDIGT STUDENT 

 
Bij de nabespreking van een werkstuk 
bastte recent een docent Middeleeuw-
se Geschiedenis “jij kan beter voor de 
Fabeltjeskrant gaan werken” tegen 
minorstudente Maria P. De vieren-
twintigjarige kunstgeschiedenisstuden-
te schrok zich een hoedje. ‘Bij mijn 
hoofdstudie Kunstgeschiedenis heb ik 
nooit een dergelijke klacht vernomen 
over mijn schrijfstijl.’ De tegenstrij-
digheid wordt versterkt door Maria’s 
cijferlijst. Naar eigen zeggen heeft zij 
voor een schrijfopdracht bij haar stu-
die kunstgeschiedenis “nog nooit lager 
dan een acht gehaald”. 

Dergelijke klachten over docenten 
komt de redactie van Eindeloos steeds 
vaker ter oren. Is er nu werkelijk een 
verschil in beoordelingswijze tussen 
de twee studies? Komt dit voort uit de 
onvrede van docenten met het huidige 
onderwijssysteem? Ligt het aan het 
sterk verouderde docentencorps bij 
geschiedenis dat hoognodig aan ver-
jonging toe is? Kunnen studenten van 
tegenwoordig niet meer aan het acade-
mische ideaal beantwoorden? Of is het 
juist andersom en hebben docenten 
verwachtingen van studenten die niet 
meer van deze tijd zijn?  

Eindeloos hoort graag van de stu-
denten wat ze hiervan vinden. Ben je 
zelf een keer (iets te erg) beledigd 
door een docent? Meldt het aan de 
redactie zodat alle grappige, domme 
en compromitterende uitspraken gepu-
bliceerd kunnen worden! Stuur een e-
m a i l  n a a r  e i n d e -
loos_uva@hotmail.com 
 

MICHA BEZOEKT GESCHIEDENIS IN DISCUSSIE 



“WAT IS DIT VOOR EEN WERELD?” 
 
DOOR PAULINE ONDERWATER - Op tweede kerstdag 2004 schrok de wereld op door een aardbeving met een 
kracht van 9 op de schaal van Richter in de Indische Oceaan. De aardbeving en de daarop volgende 
tsunami’s zorgden voor een enorme verwoesting en kostte aan maar liefst 165.000 mensen het leven. 
De aardbeving behoort tot de grootste natuurrampen in de geschiedenis. 

Eén van de oudste aardbevingen bij ons 
bekend, is de aardbeving in 226 v. Chr. 
op het eiland Rhodos. In 282 v. Chr. was 
daar de Colossus voltooid, een 33 meter 
hoog bronzen beeld van de god Helios, 
dat boven de havenstad van Rhodos uit-
torende. De aardbeving verwoestte de 
stad én het beeld, dat tot één van de klas-
sieke zeven wereldwonderen wordt gere-
kend. De brokstukken bleven eeuwen bij 
de haven liggen. 

Dit jaar precies 250 jaar geleden, 
vond in Lissabon een aardbeving plaats 
van dezelfde zwaarte als die 
in de Indische Oceaan. Op 1 
november 1755 begon de 
aardbeving, gevolgd door een 
vloedgolf die de hele Baixa 
(Lage stad) overspoelde. Door 
branden werd de stad verder 
verwoest. Zo’n tienduizend 
mensen stierven en van de 
twintigduizend woonhuizen in 
de stad waren er na de ramp 
nog maar drieduizend te be-
wonen. Mensen renden rond 
en konden door stof en rook 
geen uitweg vinden, waardoor 
zij door het vuur werden verrast of om-
kwamen onder instortende gebouwen. 
Schepen werden volgeladen met vluchte-
lingen, die vervolgens door de vloedgolf 
omkwamen. De aardbeving van Lissa-
bon en de vloedgolven duurden vieren-
twintig uur en er kwamen nog vier nabe-
vingen. Terwijl er nu een enorme hulp-
stroom op gang komt, ook uit Nederland, 
vonden in 1775 sommige Nederlandse 
geestelijken de aardbeving verdiend, 
omdat zij Lissabon als een plaats van 
goddeloosheid zagen.  

Eén van de bekendste aardbevingen 
is die in 1906 bij San Francisco. Het was 
een aardbeving van 8,3 op de schaal van 
Richter. Hoewel minder zwaar dan die 
van Lissabon, was deze aardbeving zo 
belangrijk omdat het enorm bijdroeg aan 
de kennis over aardbevingen, doordat de 
ontstane scheur in de aarde, de San 
Andreasbreuk, zestig jaar later met nieu-
we technologie kon worden onderzocht. 
Op 18 april om twaalf over vijf ’s och-

tends begon de aardbeving met een voor-
schok, die nog geen halve minuut later 
werd gevolgd door de echte aardbeving 
waarvan het epicentrum vlakbij de stad 
lag. Er brak enorme paniek uit en de 
bevolking vluchtte massaal, de meeste 
nog in nachtkleding, de straten op. Er 
ontstonden verschillende brandjes die de 
hele stad in een vuurzee veranderden. 
Door de aardbeving waren alle waterlei-
dingen gebroken, waardoor er geen blus-
water voor handen was. De brand maak-
te uiteindelijk meer slachtoffers dan de 

aardbeving zelf. De wijk Chinatown van 
San Francisco werd ook verwoest, maar 
dit zag men als een geluk bij een onge-
luk. Het Chinese getto was de bevolking 
van San Francisco een doorn in het oog 
en sommigen vonden dat het al veel eer-
der had moeten afbranden. 

Hoewel het wel te boek staat als de 
‘San Francisco Earthquake’, was het niet 
alleen daar te voelen, maar van zuid Ore-
gon tot zuid Los Angelos en het binnen-
land in tot aan Nevada. De totale aardbe-
ving duurde maar een minuut, maar het 
was de grootste natuurramp in de ge-
schiedenis van Amerika. Volgens de 
officiële cijfers stierven er zevenhonderd 
mensen, maar het zijn er waarschijnlijk 
ongeveer drieduizend geweest. Daar-
naast raakten er 225.000 mensen ge-
wond. In 1989 werd de stad nog een keer 
getroffen door een aardbeving, waarbij 
zestig mensen omkwamen en de belang-
rijkste snelweg van de stad instortte.   

De allergrootste aardbeving die ooit 

gemeten is, was de aardbeving in Chili 
in 1960, in de stad Valdivia. Het had een 
kracht van maar liefst 9,5 op de schaal 
van Richter. Op 22 mei begon de aardbe-
ving met enkele voorschokken. De 
grootste schok kwam om twaalf over 
drie ‘s middags, waarbij de grond meters 
verzakte en huizen instortten. Net als in 
de Indische Oceaan ontstonden er 
tsunami’s door de aardbeving. Vloedgol-
ven van soms wel twaalf meter hoog 
kwamen het land binnen en trokken hui-
zen en mensen met zich mee. De stad 

was maandenlang van het spoor- 
en wegennetwerk afgesloten. De 
tsunami’s trokken door naar Ha-
waï en Japan en richtten ook daar 
een enorme schade aan. De loop 
van rivieren was door de ramp 
veranderd en bergen waren zelfs 
verschoven. Toch kwamen er in 
Chili veel minder mensen om dan 
bij de aardbeving van december 
2004: er waren duizend doden en 
zo’n vijftigduizend verwoestte 
huizen.  
Ook Nederland heeft wel eens 
aardbevingen gehad, maar die 

zijn nooit zo zwaar geweest. In het noor-
den komen vaak kleine aardbevingen 
voor, waarschijnlijk als gevolg van de 
gaswinning waardoor de bodem verzakt. 
Op 13 april 1992 was er in Roermond 
een redelijk zware aardbeving van 5,8 
die om twintig over drie ’s nachts begon. 
Er vielen geen doden, maar de materiële 
schade was erg groot.  

Grote natuurrampen zoals aardbevin-
gen maken duidelijk deel uit van onze 
geschiedenis en dus ook van onze toe-
komst. Wel kunnen er tegenwoordig 
waarschuwingen gegeven worden van 
enkele uren tot soms dagen voor een 
beving. Helaas heeft dit voor de landen 
in de Indische Oceaan niet mogen baten. 
Maar waar vroeger een aardbeving nog 
wel eens als verdiend, de toorn van God, 
werd beschouwd, zoals in het geval van 
Lissabon, komt tegenwoordig de hele 
internationale gemeenschap in actie om 
de slachtoffers van de ramp te helpen.  
 



HET RIJKSMUSEUM EN DE NIGHTWATCH 
Honderd jaar discussie rondom een icoon 

 
DOOR EVA KOPPEN - Het ontwerp van P.J.H. Cuypers voor het Rijksmuseum, gerealiseerd in 1885, moest 
een apotheose van de Nederlandse geschiedenis vormen, een gebouw waarin kunst en geschiedenis 
zouden samensmelten tot een amalgaam van cultuurbeelden en –voorstellingen. Binnen dit ontwerp 
speelde de 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst een centrale rol. Het hoogtepunt van deze schilder-
kunst werd uiteraard gevormd door Rembrandts Nachtwacht.  
Maar reeds vanaf de toewijzing van het 
bouwproject aan de architect Cuypers 
bestond er zeer veel kritiek op zijn ont-
werp. Het samenspel van opdrachtgever 
Victor de Stuers en Cuypers, een 
‘katholieke twee-eenheid’, werd door de 
protestantse lobby als verdacht bestem-
peld en het ontwerp niet in overeenstem-
ming met de, uiteraard protestantse, Ne-
derlandse ‘volksaard’ geacht. Daarnaast 
speelde de plaatsing van de Nachtwacht 
een belangrijke rol binnen de kritiek op 
het ontwerp. 

Het voornaamste punt van kritiek was 
de lichtinval op het doek, dat in het ont-
werp van Cuypers door een bovenlicht 
werd gerealiseerd Hoewel er al snel en-
kele aanpassingen volgden - er werd een 
zeil voor het bovenlicht geplaatst en het 
doek werd een halve meter lager gehan-
gen - was er volgens de critici weinig 
verbetering te zien. Niet alleen de lichtin-
val, maar ook de plaatsing stoorden criti-
ci als de schilder Jozef Israëls mate-
loos.De speciaal ontworpen Rembrandt-
zaal was gedecoreerd met verschillende 
symbolische ornamenten, zoals vier kari-
atiden, die volgens Cuypers recht deden 
aan de Nachtwacht, het hoogtepunt van 
de collectie. Israël stond een atelierachti-
ge opstelling voor, waarbij de Nacht-
wacht op een ezel geplaatst werd. Nadat 
de controverse zo hoog was opgelopen 
dat de koningin en regering zich met de 
zaak moesten gaan bemoeien, werd er 
een commissie ingesteld om de geschil-
len tussen De Stuers en de critici bij te 
leggen. Na een aantal proeven met licht-
inval werd er voor gekozen om een apar-
te Nachtwachtzaal te bouwen – Cuypers 
had hier bovendien nog een passend ont-
werp voor klaar liggen op zijn ontwerp-
tafel - waarbij het doek verlicht werd 
door zuidwestelijk zijlicht. De uitbouw 
aan de zuidzijde bleek uiteindelijk een 
soort kopie van de vroegere opstelling in 
het Trippenhuis, waar de Nachtwacht 
hing voor de stichting van het Rijksmu-
seum. Gelijkvloers, zodat het net leek 
alsof Frans Banning Cocq zich tussen de 
bezoekers bewoog, en met zijlicht.  

Maar tegelijk met de veranderende 
opvatting over de symbiose tussen ge-
schiedenis en kunst en hoe dat tot uit-
drukking zou moeten komen in het 
Rijksmuseum, verdween met de komst 
van de nieuwe hoofddirecteur Schmidt-
Degener in de jaren twintig het idee dat 
de plaatsing van de Nachtwacht gereali-
seerd moest worden in samenspel met de 
tentoonstellingsruimte. Bovendien was 
de nieuwe behuizing waarschijnlijk te 
klein geworden voor het steeds toene-
mende bezoekersaantal. Het doek werd 
weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke 
Rembrandtzaal, weliswaar aangepast aan 
contemporaine opvattingen. Overbodige 
ornamentatie werd verwijderd en de om-
geving tot rust gebracht, waardoor de 
Nachtwacht als kunstwerk an sich ten-
toongesteld werd. Door de plaatsing op 
een zijwand in plaats van op de oor-
spronkelijke achterwand streek er alsnog 
zijlicht over de Nachtwacht. Het doek 
was niet meer afhankelijk van de context 
waarin het geplaatst was, een context die 
werd gevormd door de geschiedenis, 
maar stond als object op zichzelf.  

 
l’art pour l’art 
Deze plaatsing is met een korte onder-
breking tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
eerst in de duinen, later in de St. Pieters-
berg in Maastricht op een diepte van 35 
meter, ruim zestig jaar gehandhaafd. Bij 
deze verplaatsing werd niet alleen het 
schilderij zelf eer betoond, maar ook de 
geschiedenis van het museum en haar 
relatie tot de Nachtwacht. Het oorspron-
kelijke ontwerp van Cuypers werd deels 
gerestaureerd – zo vonden de kariatiden 
hun oude plek terug in de Rembrandtzaal 
- en Schmidt-Degeners hang naar l’art 
pour l’art is gebleven. Door de plaatsing 
van verschillende andere schuttersstuk-
ken werd niet alleen de sfeer van de oude 
doelenzalen opgewekt, maar werd ook 
het vakmanschap van Rembrandt bena-
drukt. Hoewel de Nachtwacht in staat is 
om als object voor zichzelf te spreken, 
wordt haar kracht, die vooral wordt be-
reikt door de compositie en het gebruik 

van licht en donker, door de andere, meer 
traditionele schuttersstukken, waarbij de 
schutters zij aan zij zijn afgebeeld, ver-
sterkt. ‘Wat is het verschil tussen de an-
dere schilderijen en de Nachtwacht?’ is 
niet voor niets de meest gestelde vraag 
onder rondleidingen voor schoolgroepen 
en andere, hoogstwaarschijnlijk door hun 
ouders gedwongen, kinderen die aan de 
hand van een enthousiaste begeleider in 
een uurtje door de hoogtepunten van de 
Gouden Eeuw worden geloodst.  

 
Zorg en eerbetoon 
De drommen toeristen die voor de tijde-
lijke sluiting dagelijks de eregalerij van 
het Rijksmuseum bezochten zal de ge-
schiedenis van de plaatsing van de 
Nachtwacht een worst wezen. Zij zijn 
slechts gebaat bij genoeg ruimte om het 
schilderij in volle glorie te bekijken 
voordat er weer een buslading Japanners 
voor hun neus staat.  

Natuurlijk moet de lichtinval goed 
zijn. Want niets is zo vervelend als je 
kodakmoment verstoord zien worden 
door een glimmende plek op het voor-
hoofd van Frans Banning Cocq, veroor-
zaakt door een verkeerd gerichte Philips-
spot. 

Nu de verbouwingsplannen in het ont-
werp van Antonio Cruz en Antonio Ortiz 
gerealiseerd gaan worden, waardoor het 
Rijksmuseum niet meer slechts een uit 
zijn voegen gegroeide behuizing voor de 
Nachtwacht is, zijn de trefwoorden voor 
het vernieuwde museum ‘transparant’ en 
‘openheid’. Bij de plaatsing van Rem-
brandts hoogtepunt wordt er uiteraard 
rekening gehouden met de moeizame 
voorgeschiedenis. Het is en blijft het 
belangrijkste werk van het Rijksmuseum, 
waarmee met zorg en eerbetoon zal wor-
den omgegaan. Zoals mensen het Louvre 
bezoeken voor de Mona Lisa, komt men 
naar het Rijks voor Rembrandt en zijn 
Nachtwacht. Immers, geen Amsterdam 
zonder Nightwatch. 



Wat is er toch aan de hand met de Pv-
dA? Sinds de verkiezing van het huidige 
kabinet Balkenende en de electorale 
afstraffing van de partij van Wouter 
Bos, hebben we eigenlijk weinig verno-
men van deze “jonge en mediagenieke” 
partijleider. Ondertussen zijn er al heel 
wat controversiële onderwerpen de re-
vue gepasseerd, zonder dat er een noe-
menswaardige reactie vanuit de Partij 
van de Arbeid was te vernemen. Wan-
neer deze er wél was, dan betrof het 
meestal een backbencher wiens naam 
dermate onbekend was dat deze in de 
media verkeerd gespeld werd. Toch is 
er alle reden voor de PvdA en dan met 
name haar voorman Wouter Bos, om 
zich meer te profileren. De onderwerpen 
waarmee ’s lands politiek zich heden 
ten dage bezighoud zijn namelijk niet 
onbelangrijk. De vraagstukken rondom 
veiligheid en integratie moeten toch 
zelfs voor de noeste arbeider belangrijk 
genoeg zijn om bij de volgende verkie-
zingen zijn stemgedrag daardoor te la-
ten leiden. Maar het luisteren naar “de 
zorgen in de samenleving”, zoals Wou-
ter pleegt te doen rondom verkiezingen, 
schijnt gedurende de oppositiejaren te 
vermoeiend voor hem. In plaats daarvan 
verschijnt hij eens in de paar weken of 
maanden op televisie na het doen van 
loze uitspraken over het functioneren 
van het kabinet. Andere partijen voeren 
oppositie, Wouter Bos doet het met 
nietszeggende oneliners. In plaats dat de 
PvdA zich opnieuw tracht te profileren 
via de Tweede Kamerbanken, werkten 
zij de afgelopen maanden aan een nieuw 
partijprogramma waarvan de toonzet-
ting in niets meer lijkt op die van een 
arbeiderspartij. Steeds verder verschuift 
de PvdA naar het centrum van het poli-
tieke spectrum. Ervan uitgaande dat de 
linkse kiezers op GroenLinks of de SP 
stemmen, de rechtse op Geert Wilders 
of de VVD, wil de PvdA de niet-
christelijke CDA-stemmers aan zich 
proberen te binden. Is dit slechts een 
slimme (maar opportunistische) politie-
ke zet, of het resultaat van een intellec-
tuele crisis binnen de partij? Mocht de 
laatste these bewaarheid zijn, dan geef 
ik Wouter Bos c.s. weinig kans bij de 
volgende verkiezingen. Iedere politicus 
weet immers dat intellectuele crises op 
weinig sympathie bij het volk kunnun 
rekenen. 

GERBEN SPREEKT EEN ROZE DROOMVILLA 
 
DOOR CLAIRE MOSES - In de bergen van Zuid-Frankrijk, om precies te 
zijn in het plaatsje Saint-Jean-Cap-Ferrat, staat een roze villa om-
ringd door zeven verschillende tuinen met uitzicht op zee. Het is de 
Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild. Gebouwd als woonhuis is de 
villa tegenwoordig open voor publiek.  

De bewoonster van deze villa was baro-
nes Béatrice Ephrussi de Rothschild. 
Béatrice, een geboren Rothschild, was 
getrouwd met de rijke bankier Maurice 
Ephrussi. In 1905 kwam Béatrice voor 
het eerst in het plaatsje Saint-Jean-Cap-
Ferrat en besloot dat zij hier een villa 
wilde laten bouwen. Ten tijde van dit 
besluit had zij al een huis in Monaco in 
bezit. Het kopen van de grond, ze kocht 
18 hectare, ging echter niet zonder slag 
of stoot. Béatrice kwam in conflict met 
koning Leopold II, die zijn eigen aan-
grenzende grondgebied wilde uitbreiden. 
Het is Béatrice toch gelukt om het gebied 
te kopen en haar droomvilla kon ge-
bouwd worden. Uiteindelijk heeft de 
bouw van de villa zeven jaar geduurd. 

Béatrice zelf heeft zeer grote invloed 
gehad op hoe de villa eruit kwam te zien. 
Vooral wat 
b e t r e f t  de 
kleur. Alles is 
roze, haar lie-
velingskleur. 
Ook is in de 
villa de invloed 
van paleizen 
uit o.a. Venetië 
en Florence 
goed terug te 
zien. Béatrice 
heeft zich dan 
ook door deze 
Renaissance- 
paleizen laten inspireren. Een mooi voor-
beeld hiervan is de hal van de villa. Wan-
neer je door de voordeur naar binnen-
gaat, lopend over de mozaïeken vloer, 
kom je terecht in een grote overdekte 
binnenplaats, omgeven door een zuilen-
galerij. Deze marmeren zuilen zijn ui-
teraard roze. Aan de muren van de bin-
nenplaats hangen enkele werken van 
grote kunstenaars. Maar niet alleen aan 
de muur is veel te beleven, ook op de 
grond is gelet op detail. In elke hoek van 
het mozaïek is een andere afbeelding van 
een dier te zien. Het is wel duidelijk dat 
Béatrice Ephrussi met veel zorg en liefde 

haar villa heeft laten bouwen en inge-
richt.  

Rondom de binnenplaats liggen de 
aan elkaar grenzende kamers van de ba-
rones. Woonkamers in verschillende stij-
len, één in de stijl van Lodewijk XVI, 
een ander in de stijl van Lodewijk XV, 
de eetkamer, haar eigen suite en natuur-
lijk haar slaapkamer. Alles is in stijl af-
gewerkt. Wanneer je in de badkamer 
komt zal je een toilet, een bad of een 
gootsteen niet zo snel vinden. Alles is 
zorgvuldig verborgen achter beschilderde 
houten deuren. Eén van de vele kenmer-
ken van elegantie in het huis. 

Béatrice hield erg van verzamelen. Ze 
was in het bezit van een grote porselein-
verzameling. Haar collectie verzamelde 
ze tijdens haar verschillende reizen. Hoe-
wel haar porseleincollectie de meest uit-

gebreide is, 
waren ook 
de andere 
c o l l e c t i e s 
van Béatrice 
aanzienlijk. 
Zo bezat zij 
veel antieke 
meubels en 
schilderijen. 
Een bijzon-
der stuk uit 
deze collec-
tie is een 
tafel voor 

een partijtje whist, een kaartspel waarbij 
een speler na elk potje naar een andere 
tafel overgaat. Één van deze tafels was 
nog van Marie Antoinette geweest. 

Helaas heeft dit sprookje niet echt 
een ‘happy end’. Na vier jaar in de villa 
gewoond te hebben overleed Maurice 
Ephrussi, de echtgenoot van Béatrice. 
Daarna wilde Béatrice niet meer in de 
villa wonen. In 1934 overleed Béatrice 
zelf. Zij liet de villa na aan de 
“Académie des Beaux-Arts” en het 
“Institute of France” met het doel om er 
een museum van te maken, dat eruitziet 
alsof er in gewoond wordt. Dat is de hui-
dige staat van het paleis van barones Bé-



 

ARMANDO EN AMERSFOORT 
 
DOOR MICHA MOS - Tijdens de Tweede Wereldoorlog was kamp Amersfoort berucht. Het kamp was 
een vergaarbak voor allerlei soorten gevangenen: van contractbrekers tot communisten, van pries-
ters tot joden. De gevangenen werden onder verschrikkelijke omstandigheden gevangen gehouden 
door de Nazi’s. Vervolgens werden de gevangenen doorgestuurd naar een werkkamp of een vernieti-
gingskamp. Armando (Amsterdam 1929) groeide op onder de rook van dit kamp en werd hier zeer 
door beïnvloed. In zijn werken is een grote rol weggelegd voor het zogenaamde schuldige landschap: 
landschap dat afgrijselijke dingen ziet gebeuren en niet reageert. Ook beeldt Armando vaak militai-
ren af, of beelden van toelopende hekken. Een bekend werk van hem is een ladder, in het Armando 
museum te Amersfoort opgehangen op een plaats waar men er net niet bij kan. De vraag is in hoe-
verre er sprake is van wederzijdse beïnvloeding tussen Amersfoort en Armando. Om dit te onder-
zoeken bezocht ik het Armando museum en kamp Amersfoort. 

Na door een busje voor negen personen 
(een medepassagier: “als we met zijn 
tienen zijn, laat de chauffeur rustig de 
tiende staan”) te zijn afgeleverd bij kamp 
Amersfoort valt er een ding meteen op: 
het ontbreken van het kamp. Ik ben aan-
gekomen op een parkeerplaats van een 
plek die eruitziet als een kantoorgebouw. 
Dit blijkt niet erg ver van de waarheid te 
zijn: 90 procent van kamp Amersfoort 
staat er niet meer. Enkel de klokkenstoel 
met appèlklok, een stuk wachttoren en 
een stuk muur van de kamer van de 
kampcommandant resteren. Kort na de 
oorlog is bijna het hele kamp gesloopt. 
Inmiddels huisvest nagenoeg het gehele 
terrein, met een opvallend gebrek aan 
gevoel voor het 
verleden, een oplei-
dingscentrum van 
de politie. 

 
Overblijfselen 
Bij nadere inspectie 
blijkt dat er meer 
resteert dan het oog 
direct ziet. De hele 
fusilladeplaats is 
nog intact, inmid-
dels inclusief een 
standbeeld aan het 
einde van een in-
d r u k w e k k e n d e , 
lommerrijke laan 
die omgeven wordt door kleine heuvels 
aan beide zijden. Het beeld heet 
‘Gevangene voor een vuurpeloton’, hoe-
wel het in de volksmond ook wel ‘De 
Stenen Man’ wordt genoemd. Het is 
gemaakt door F. Sieger, een oud-
gevangene van het kamp. Aan het begin 
van deze laan staat een plaquette die ons 
vraagt om de gesneuvelden te herden-

ken. Een ander bordje gebiedt niet op de 
stukken grasgrond te lopen aangezien 
ook daar mensen zijn gevallen. De men-
sen op het golfterrein naast dit terrein, 
zo’n krappe 30 meter verder, lijken ech-
ter geen last te hebben van deze oproep. 
Ik loop een rondje over het terrein en 
vind daar de fundamenten van een ge-
bouwtje. Hier was het lijkenhuisje, waar 
mensen werden neergelegd nadat ze op 
het aangrenzende terrein waren gefusil-
leerd.  

Nadat ik heb rondgelopen over het 
fusilladeterrein, begeef ik me richting 
het kamp. Er is een ruimte, voor een 
groot deel uit glas opgetrokken, die als 
informatiecentrum dient. De twee men-

sen die het informatiecentrum bemannen 
kijken niet op of om als ik binnenkom, 
terwijl de ruimte er toch uitziet alsof ik 
de eerste bezoeker sinds enige tijd ben. 
Het centrum is sober, maar doeltreffend 
aangekleed. Overal liggen verschillende 
brochures en enkele overblijfselen van 
het kamp: mensen hebben hun persoons-
bewijs aan het informatiecentrum gege-

ven, of andere persoonlijke herinnerin-
gen. Ook is er een kleine vitrine waarin 
verschillende boeken liggen die over het 
kamp gaan, over soortgelijke kampen 
gaan, of geschreven zijn door oud-
gevangenen. 

 
Rozentuin 
Het informatiecentrum laat ik achter me 
en ik loop het kamp binnen. De leegheid 
van het kamp valt meteen op. De klok, 
het stuk muur en een klein gebouwtje 
zijn het enige dat er nog staat. Verder 
staat er op de enkele tientallen vierkante 
meters niets en kijk ik direct op het prik-
keldraad dat het kamp scheidt van het 
politieterrein. Bij nadere inspectie blijkt 

er een gedenk-
plaat op de 
grond te lig-
gen: er staat 
een roos, ver-
bonden met 
prikkeldraad, 
op afgebeeld. 
Ook zijn enke-
le bezoekers 
langs geweest 
die echte rozen 
op de plaat 
hebben gelegd. 
De roos is het 
symbool ge-
worden van het 

kamp omdat een afgescheiden deel van 
het kamp, omringd door prikkeldraad, 
van de gevangenen de naam ‘rozentuin’ 
meekreeg, omdat ze de punten van het 
prikkeldraad doornen van rozen noem-
den. 

De herdenkingen die tegenwoordig 
worden gehouden bij kamp Amersfoort 
zijn, zoals de opzet van het kamp al doet 



vermoeden, kleinschalig van opzet. Het 
informatiebulletin van kamp Amers-
foort vermeldt dat op 19 april 2004, op 
de datum dat het kamp zestig jaar gele-
den bevrijd was, bijna 1100 mensen de 
herdenking in het kamp meemaakten. 
Op vier mei van datzelfde jaar was er 
een grotere groep: 2000 mensen begon-
nen een stille herdenkingstocht die met 
2500 mensen eindigde op een begraaf-
plaats 

Het gebouwtje blijkt een maquette te 
bevatten. Bovendien zijn er muurschil-
deringen te vinden die gemaakt zijn 
door een gevangene, in opdracht van 
het Rode Kruis, vlak na de bevrijding. 
De schilderingen, in sociaal-realistische 
stijl, tonen het kamp vlak na de bevrij-
ding. Na een paar minuten rond te heb-
ben gelopen, besef ik dat ik nu al drie 
keer hetzelfde rondje gelopen heb en 
besluit weg te gaan. 

 
Museum 
Opvallend aan het kamp is dat van Ar-
mando elk spoor ontbreekt. Bij zijn 
grootste bron aan inspiratie zien we 
niets van hem terug. De ladder, die der-
tien meter hoog is en een bekend sym-
bool is van Armando en Amersfoort, is 
hier niet te vinden, terwijl deze juist 
hier goed op zijn plaats zou zijn ge-
weest. Na een laatste blik op het troos-
teloze kamp en de sigaretten rokende 
politieagenten ernaast neem ik de bus 
naar het Armando museum (wederom 
blijkt er gelukkig plaats te zijn in het 

busje). 
Het Armando museum is gehuisvest 

in de Elleboogkerk, een 19e-eeuwse 
kerk. Het is van binnen een heel licht 
gebouw, waar enkele extra wanden zijn 
neergezet. Ten tijde van mijn bezoek is 
er een tentoonstelling van Constant 
Permeke. Hoewel deze Vlaming een 
verdienstelijk fröbelaar is, betekent dit 
een fikse reductie van het aantal ten 
toon gestelde werken van Armando. De 
ladder, normaal gesproken zeer symbo-
lisch opgehangen op een hoogte waar 
niemand er bij kan, staat nu achterin 
tegen een muur aan. Enkele landschap-
pen en bronzen beelden en schilderijen 
van delen van het lichaam maken de 
Armando’s compleet.  

Enigszins teleurgesteld verlaat ik het 
museum en het sombere weer maakt 
Amersfoort er niet mooier op. Het lijkt 
er op dat Armando en Amersfoort voor 
een groot gedeelte langs elkaar heen 
leven. Dit valt ergens wel te begrijpen; 
Armando is immers een Amsterdammer 
die inmiddels al jaren in Berlijn woont. 
Aan de andere kant lijkt er weinig ruim-
te te zijn voor herinnering in Amers-
foort. Het kamp is weg, en de kunste-
naar die zijn hele oeuvre op het kamp 
heeft gebaseerd is op een klein museum 
na onvindbaar. Jammer. 

KLEIO ACTIVITEITENLADDER 
 
15 februari:  Het is weer tijd voor het hoogtepunt van het academische  
  Jaar, het Kleio-valentijnsgala. Net als vorig jaar worden de  
  verliefde en minder verliefde paren in hun meest schitterende  
  avondkleding uitgenodigd om te komen dansen, drinken en  
  converseren in de immer sfeervolle Akhnaton aan de Nieuwe- 
  zijdskolk. Van 22.00 tot 04.00 staan dansvloer en DJ’s geheel  
  tot jullie beschikking. Maak er een nacht van om nooit te ver 
  geten! 
 
25 februari Verjaagd door zijn ondankbare volk zat er voor de voorlsnog)  
  laatste  Duitse Kaiser weinig anders op asiel aan te vragen bij  
  de neutrale buurman wier grondgebied hij zijn troepen in de  
  eerste weken van de Eerste Wereldoorlog nog op grove wijze  
  liet schenden. Wilhelm nam zijn intrek in het Huis Doorn, een  
  elegant buitenhuis op de Utrechtse Heuvelrug. Het is tot de  
  nog toe gevuld met vergane glorie van de Hohenzollerns.  
  Kleio organiseert een excursie naar dit boeiende museum,  
  schrijf je zo snel mogelijk in! 
 
Iedere dinsdag Kleioborrel in café van Zuylen.  

Lente in Amsterdam! Een helverlichte 
zondagochtend in de Kinkerstraat. Aan 
de zonnige kant van de straat trekt een 
bescheiden stoet carnavalsprinsen voorbij 
in rijkelijk van gouddraad voorziene kos-
tuums. Aan de overkant scheurt een 4-
wheeldrive van de politie de stoep op. 
Twee jongens wordt de pas afgesneden. 
Ze worden in de boeien geslagen, de 
prinsen marcheren lachend verder. Er zijn 
veel mensen die het prachtig vinden wan-
neer de prinsen tot op het bot worden 
afgezeken. Er zijn ook veel mensen die 
het verwerpelijk vinden wanneer de twee 
jongens een veeg uit de pan krijgen. Toen 
ik tien jaar geleden in het schoolkrantje 
schreef dat ik niet kon wachten tot alle 
bekrompen boeren naar ver weg gelegen 
voorsteden zouden worden gedeporteerd, 
kon ik op algemene instemming rekenen. 
Ik had een oprechte hekel aan die lulle-
tjes. Ze scholden voorbijgangers uit die 
niet aan hun beeld van wat normaal was 
voldeden, vernielden straatmeubilair en 
veroorzaakten vechtpartijen in de binnen-
stad. 

In Amsterdam vind je dit soort boeren 
niet, althans niet de blanke, blondharige 
variant. Er zijn namelijk ook in deze stad 
heel veel jongelingen die zich op onge-
veer dezelfde wijze misdragen. Ongezou-
ten kritiek mag ik op hen niet hebben, dat 
zou namelijk slechts een escalerende wer-
king hebben. En toch is er weinig dat de 
bruine klootzakken onderscheidt van de 
blanke. De grote rol van de hoofdstedelij-
ke opiniemakers, die de blanke variant 
niet van dichtbij kennen, is debet aan de 
idee dat de bruine soort iets bijzonders is. 
Voor hen is de bekrompen, agressieve 
boer bijna standaard een jonge Marok-
kaan en dus staat voor hen commentaar 
op het gedrag van deze hinderlijke mens-
soort gelijk aan het stigmatiseren van de 
Marokkanen. Ik heb altijd veel kritiek 
gehad omdat ik in deze column zou bij-
dragen aan de negatieve beeldvorming 
rondom Marokkanen. Ik beschouw het 
als mijn recht om mensen die zich mis-
dragen te benoemen. Ik wil consequent 
zijn en een klootzak is een klootzak en 
een Kutmarokkaan is iets heel anders dan 
een Marokkaan. Het verzwijgen van de 
irritatie over de misdragingen van men-
sen omdat ze toevallig tot een zogenaam-
de minderheid behoren is een heel nare, 
sluipende vorm van discriminatie. Het 
verraadt een diepgewortelde desinteresse 
en angst voor de ander en staat een open 
dialoog al decennia in de weg. 

De wereld van Errik 



Kiev, de Oekraïense hoofdstad die ook 
wel ‘moeder der Russische steden’ 
wordt genoemd, werd al in de 5de eeuw 
gesticht en is hiermee een van de oudste 
steden van oost-Europa. De stad lag op 
een kruising van handelsroutes en 
speelde hierdoor een belangrijke rol op 
zowel economisch als politiek vlak. 
Ook zorgde dit voor het ontstaan van 
goede handelsbanden met andere grote 
steden in de rest van Europa.  

In de 10de eeuw werd Kiev de hoofd-
stad van Kiev-Roes, een rijk dat werd 
gesticht door Noormannen die de Dvina 
en de Dnjepr 
waren afgeva-
ren. Het rijk 
speelde zo’n 
twee eeuwen 
een belangrijke 
rol in de regio 
en was sterk en 
georganiseerd. 
De heerser Vo-
lodimir de Grote 
had in 988 het 
O r t h o d o x -
christelijke ge-
loof aangeno-
men, en was 
hierdoor evenals 
de overige Euro-
pese staten een 
christelijke staat geworden. Kiev-Roes 
kende echter wel een zwakte; na de 
dood van een heerser werd het land 
verdeeld onder diens zonen met als 
gevolg dat dit tot strijd over en vervol-
gens verzwakking van de staat leidde. 

De voorloper van de Oekraïense staat 
werd al snel onder de voet gelopen door 
zowel Polen als Litouwen, twee staten 
die samen een verbond aangingen. Ver-
volgens wisten de Mongolen het gebied 
in de 13e eeuw ook nog aan zich te on-
derwerpen en het leek gedaan met de 
Oekraïense staat. De Polen bleven een 
grote invloed houden in Oekraïne, maar 
ook de macht van de Russen werd 
steeds groter. Met behulp van Kozak-

ken probeerden de bewoners hun onaf-
hankelijkheid van de grote buur te be-
houden, maar Kozakstrijders konden 
het niet winnen van Russen en Polen. In 
de 17e eeuw werden grote delen van het 
land officieel een Russische provincie 
als gevolg van de Grote Noordse Oor-
log. Ook Oostenrijk had een rol in deze 
oorlog, en nam onder andere Galicie en 
enkele gebieden in West-Oekraïne in. 
Kortom, de Oekraïense staat bestond op 
dat moment niet meer als zijnde zelf-
standig. 

De weerstand van de Oekraïense 
bevolking tegen-
over de Russi-
sche overheer-
sing werd echter 
wel steeds ster-
ker. In de 19e 
eeuw ontstond er 
een oppositiebe-
weging die al 
snel op een nati-
onalistische be-
weging begon te 
lijken. Russen 
onder leiding van 
de tsaar voerden 
hun russificatie 
steeds verder 
door en publica-
ties in het Oekra-

iens werden verboden. Ook in het Oos-
tenrijkse deel nam de weerstand ten 
opzichte van de bezetter toe, voorname-
lijk doordat de Poolse adel weer meer 
invloed ging krijgen. Ook hier ontstond 
een verzetsbeweging, maar deze was 
echter gesplitst in twee groepen: de 
Volksvrienden die autonomie wilden,  
en de Moskofielen die hun hoop hadden 
gevestigd op de Russen. 

In 1917 hadden degenen die onaf-
hankelijkheid wilden hun slag kunnen 
slaan doordat Rusland verzwakt was 
door haar rol in de Eerste Wereldoorlog 
en de Russische Revolutie, maar de 
nationalistische beweging, de Centrale 
Raad of Rada, bleek niet sterk genoeg. 

DE LANGE WEG NAAR DEMOCRATIE 
 
Door Leontien Watzema - Onlangs zijn de verkiezingen in de Oekra-
ine dan toch succesvol geëindigd voor de oppositie, ondank de 
enorme tegenwerking van Janoekovitsj. De Europagezinde Vik-
tor Joesjtsjenko is, nadat de Hoge Raad de kritieken van Janoek-
ovitsj verwierp, uiteindelijk beëdigd als president van een land 
dat sowieso al een turbulente geschiedenis achter de rug heeft. 

GESCHIEDENISSTUDENTE  
MOGELIJK NIEUWE FSR-

VOORZITTER 
Studente K.T. wordt door een anonieme 
bron binnen de Facultaire Studenten 
Raad genoemd als nieuwe voorzitter. 
De FSR kampt al jaren met het pro-
bleem van te weinig draagvlak onder de 
studenten, waardoor de jaarlijkse ver-
kiezingen met de met moeite bij elkaar 
gesprokkelde kandidaten telkens weer 
op een fiasco dreigt uit te lopen. Op-
komstpercentages blijven laag en aan de 
capaciteiten van bepaalde kandidaten 
wordt sterk getwijfeld. Bovendien is de 
functie van de Raad gereduceerd van 
inspraak- tot een adviesorgaan.  

De hoop wordt gevestigd op de Ge-
schiedenisstudente. Tijdens haar studie 
zou zij reeds actief zijn geweest in ver-
schillende ‘buitenschoolse activiteiten’, 
waaronder de OC. Mocht K.T. tijdens 
de verkiezingen genoeg stemmen heb-
ben vergaard om in de Raad plaats te 
nemen, dan zal zij volgens de anonieme 
bron ‘zeker voorzitter worden’. Einde-
loos hoopt dat onder de bezielende lei-
ding van deze gedreven historica in spé 
de FSR meer gezicht en draagvlak on-
der de studenten zal krijgen. 
 
MENTORAATREGELING LEIDT TOT 

VERWARRING 
Verschillende studenten hebben tijdens 
de afgelopen tentamenperiode bericht 
gekregen van docenten of het secretari-
aat dat zij in het kader van de onlangs 
ingestelde mentoraatregeling een docent 
toegewezen hebben gekregen die hen 
zal begeleiden in hun studievoortgang-
proces. Opvallend was dat het hier 
vooral studenten betrof die reeds aan 
hun eindscriptie zijn begonnen of stu-
denten die na het afronden van de BA-
fase een master bij een andere opleiding 
volgen, zoals ‘Cultureel erfgoed’ of 
‘Media en journalistiek’. Student 
nieuwste geschiedenis Niels W., die een 
hoogleraar Middeleeuwen als mentor 
toegewezen had gekregen, ging navraag 
doen over deze toewijzing bij het secre-
tariaat. Van de desbetreffende mede-
werker kreeg Niels te horen dat “hij, nu 
hij in zijn vijfde jaar nog niet klaar was 
met zijn scriptie vast wel behoefte had 
aan begeleiding in de vorm van een 
mentor”. Dergelijke onwetendheid en 
stupide morele superioriteit, zo kenmer-
kend voor de administratie van de UvA, 
werd beantwoord met het feit dat de 
student twee voltijd studies volgt. 



Het gevolg was dat op 19 november 1917 
de Oekraïense Republiek (SSR) werd 
uitgeroepen als onderdeel van de federale 
Russische staat. De invloed van Rusland 
bleef dus nog steeds gelden. 

In 1918 was het land eindelijk sterk 
genoeg om een onafhankelijke staat uit te 
roepen, die na enig protest ook door de 
Russen werd erkend. Sterk bleek deze 
staat echter niet, want al in 1921 werd 
Oekraïne opgenomen in de Sovjetrepu-
bliek als de Oekraïense Socialistische 
Sovjetrepubliek. De onafhankelijkheid 
had dus net drie jaar geduurd. 

Met de toetreding tot de Sovjetunie 
werd de Oekraïne automatisch een com-
munistische staat en werd de harde hand 
van Jozef Stalin ook hier gevoeld. De 
collectivisatie van de landbouw werd 
doorgevoerd, met een enorme hongers-
nood als gevolg. Ook onder intellectueen 
vielen slachtoffers, omdat Stalin, zoals 
bekend, geen tegenstand duldde. 

Oekraïeners hoopten dat de Tweede 
Wereldoorlog hen de gewenste vrijheid 
zou brengen, maar de Duitsers bleken 
een nog erger schrikbewind te voeren 
dan de Russen. Als Slavische bevol-
king werden ze als Untermenschen 
beschouwd dus de situatie was na de 
oorlog alleen nog maar verslechterd. 
De verdragen die werden getekend met 
de Oost-Europese landen betekende 
een versterking van de Sovjet-Unie en 
dus automatisch een kleinere kans op 
autonomie voor de Oekrainers. 

Met de Glasnost en Perestrojka van 
Gorbatsjov namen pas de mogelijkhe-
den tot meer vrijheid toe. In 1989 viel 
de Berlijnse muur en de positie van de 
communisten werd overal in Europa 
zwakker. Zo ook in de Oekraïne. In 
1991 vond er een mislukte communis-
tische staatsgreep plaats in Moskou. 
De Oekrainers maakten gebruik van 
deze situatie om de nationale staat uit 

Colofon 

Vlak voor het kerstreces is een vaste bi-
bliotheekbezoeker de toegang tot studie-
ruimtes van het PC Hoofthuis ontzegd. 
De man, volgens een medewerker van de 
bibliotheek dakloos, bezocht dagelijks de 
bronnenkamer, waar hij zich achter een 
stapel boeken verschanste om zijn nodige 
nachtrust alsnog te genieten. Zijn vermoe-
delijke Russische afkomst zette hem 
waarschijnlijk toe tot het lezen van ver-
schillende Pravda’s uit de jaren tachtig.  

Na herhaaldelijk klachten van studen-
ten over agressiviteit leek het spugen in 
het gezicht van bibliotheekmedewerkster 
B. en het beledigen van docent Middel-
eeuwse Geschiedenis drs. A. Demyttenae-

re een voorlopig hoogtepunt. Echter, 
toen de strenge edoch rechtvaardige 
zaalwacht J. de Rus op heterdaad be-
trapte bij het opsteken van een joint in 
de bronnenkamer was de maat vol. J. 
vroeg hem op zijn gebruikelijke wijze 
dergelijke handelingen te laten. Sinds-
dien wordt het bibliotheekpersoneel 
geacht de man te weigeren bij de in-
gang. Volgens medewerker Rik geen 
moeilijke opgave. “De man is herken-
baar aan zijn piraatachtige uiterlijk: 
een woeste bos lang haar, lange jas en 
een dun snorretje. Een beetje zoals 
Adam and the Ants in hun hoogtijda-
gen”. 

BIBLIOTHEEKVERBOD VOOR ‘DE PIRAAT’  
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