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= Lezen en doorgeven! =

Linda van Exter-Wright - Als eerste-
jaars student word je door zowat elke
publicatie die zich ook maar een klein
beetje met de UvA associeert, bedol-
ven onder de tips voor een succesvol
studiejaar. Schrijf je in bij Kleio, bij
ASVA, doe mee aan de Intreeweek, ga
bij een studentenvereniging; allemaal
erg nuttig en praktisch, maar hoe staat
het eigenlijk met de ongeschreven
gedragsregels? Hoe zorg je ervoor dat
je niet direct die ene faux pas maakt
die je de rest van je academische car-
rière zal achtervolgen?

In de oudheid en de middeleeuwen
had men het op dit gebied makkelijk.
Mores en gedragscodes werden tot op

het irritante af herhaald. Haal de
pedante adviezen van de grote Griekse
filosofen over hoe men zich dient te
gedragen weg, en er blijft in sommige
gevallen slechts een oud mannetje in
een niet al te schone toga over. Verder
kon de welwillende student (studentes
waren in deze periode nog nauwelijks)
zich via verhalen en gedichten op de
hoogte stellen van het juiste –of juist
totaal ongepaste- gedrag van de ver-
schillende standen. Goed opletten hoe

de koning zich gedroeg tijdens een rid-
dertoernooi hielp natuurlijk ook. 

Duidelijke aanwijzingen over hoe
men met het personeel en ‘de buiten-
wereld’ behoort om te gaan waren te
vinden in boeken als Le Ménagier De
Paris (ca. 1393), waarin een al dan
niet fictieve Parijzenaar zijn vijftienja-
rige bruid de praktische kant van het
leven uitlegt. In de eeuwen daarna zijn
er vele boeken in dit genre versche-
nen, met als voorlopig hoogtepunt
Mrs Beeton’s book of Household
management (1861). Hierin laat een
gezag inboezemende matrone die visi-
oenen oproept van stijve knotjes en

Academische etiquette

“Voorkom die 
ene faux pas”

Lees verder op de volgende pagina.
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Als begin juni de zomervakantie
begint, denk ik steeds weer dat er
nooit een einde aan gaat komen. En
toch kruipt september stiekem steeds
dichterbij. Je schrijft je in voor vak-
ken, je haalt eens wat boeken op en
dan opeens zie je overal gele
Intreeweektasjes en weet je dat die
eindeloze zomer er eindelijk op zit.
Het echte leven begint weer. 

2012/2013 wordt een spannend
jaar, en niet alleen voor die duizenden
studenten die waarschijnlijk driedui-
zend euro extra collegegeld moeten
ophoesten. Op de UvA gaan we na
eindeloos gebakkelei over 8-8-4 ein-
delijk aan den lijve ondervinden waar
we ons het afgelopen jaar druk over
hebben gemaakt en ook Eindeloos
steekt zich ter ere van het nieuwe col-
legejaar in een fris doch oud jasje. Met
zowel onze vormgeving als papier-
keuze gaan we namelijk terug naar
onze roots: een verzetskrantje in de
traditie van het oude Parool. Op gere-
cycled papier, fijn in zwart-wit en in
ons eigen Amsterdam gedrukt.

De eerste paar weken van zo’n col-
legejaar worden vaak gekarakteri-
seerd door enige chaos omdat ieder-
een weer moet wennen aan het ritme
van de universiteit (of überhaupt aan
het idee een ritme te hebben).
Daarom brengt Eindeloos als eerste
editie van collegejaar 2012/2013 het
grote (her)introductienummer in de
bakken, voor alle nieuwe en oude stu-
denten.

Hugo neemt de geschiedenis van
het lelijkste gebouw op de Spuistraat
nog eens onder de loep en legt uit
waarom wij van Geschiedenis toch
tevreden mogen zijn met onze locatie
en als je het liefst weer terug op de
bank kruipt na de ellende van de eer-
ste collegeweken, geeft Nathalie een
aantal filmtips die dan goed van pas
komen. Bijzonder verguld zijn we ook
met de eerste inzending in de rubriek
‘De kunstkenner’ waarbij docenten
Kunstgeschiedenis een van hun favo-
riete kunstwerken bespreken. 

Een mooi nummer dus als start van
een mooi jaar. En niet vergeten: lezen
en doorgeven... d

Juliëtte van den Hil

HOOfDREDACTIONEEL
priemende blikken weten dat men zich
nooit en te nimmer familiair tegenover
‘de hulp’ dient op te stellen. Een leuk
detail daarbij is dat de schrijfster,
Isabella Beeton, in werkelijkheid een
vrolijke vijfentwintigjarige journaliste
was, die al vanaf haar negentiende in
door haar man uitgegeven tijdschrif-
ten soortgelijke tips gaf. 

In de jaren vijftig van de afgelopen
eeuw zijn juweeltjes te vinden als
Baedeker voor de huisvrouw, waarin
hoofdstukken hilarische titels hebben
als ‘Géén grote hoed in een winderig
klimaat!’ en ‘Hoe ontvangt u uw man?’.
In dit boek wordt een ideale situatie
geschetst waarin de huisvrouw,
gekleed in ‘een net japonnetje, met
keurig gepoederde neus, onberispelijk
gekamde haren en de beminnelijkste
glimlach ter wereld’ op de thuiskomst
van haar man wacht. Hierna ‘luistert u
met grote aandacht en zichtbare
bewondering naar hem, wanneer hij
vertelt over zijn zakelijke moeilijkhe-
den’. 

Adviezen voor de vrouw van een aan-
stormende academicus zijn er ook.
Ietwat onvriendelijk wordt haar mee-
gedeeld dat ze, als zij zichzelf niet
‘eventueel met de hulp van een door
een bibliotheeksecretaresse opgestel-
de boekenlijst’ ontwikkelt, niet raar op

moet kijken als haar man zich van
haar ‘vervreemdt’ omdat zij niet
beschaafd genoeg met zijn zakenrela-
ties kan converseren. De jonge acade-
micus zelf wordt door de Baedeker
aangeraden om zich vooral te verdie-
pen in de ‘voorschriften der etiquette’.
In navolging hiervan krijgt u nu een
aantal ongeschreven regels die, hoe
vanzelfsprekend ze soms ook lijken,
toch verbazingwekkend vaak overtre-
den worden. 

Ten eerste: een hoorcollege is geen
socratisch gesprek. Wees niet die ene
student die met een opgestoken vin-
gertje het ritme van een college onder-
breekt om een vraag te stellen die al in
de studiehandleiding beantwoord
werd, of die eens lekker uitgebreid zijn
of haar persoonlijke mening over het
nut van middeleeuwse putdeksels gaat
ventileren. Vragen zijn er voor de
pauze en als die van jou zo briljant zijn
dat zelfs de oren van de hoogleraar er
van gaan klapperen, dan komt hij of zij
er later in het hoorcollege vanzelf wel
op terug. Voor werkcolleges geldt juist
het tegenovergestelde. Zeg @#%# eens
iets! 

Verder is de tijd dat studenten
gedwongen moesten gaan staan als
een hoogleraar binnenkwam voorbij,
maar is het nog wel verstandig om uit
gewoonte elke academicus die je
tegenkomt met ‘u’ aan te spreken. Als
ze dit niet belangrijk vinden, dan
geven ze dit snel genoeg aan, terwijl
degenen die hier wel prijs op stellen
dodelijk beledigd zijn als je ze te ami-
caal benadert - wat bijzonder verve-
lend kan zijn als hij of zij degene is die
jouw eerste werkstuk beoordeelt. In de
categorie ‘te amicaal’ valt overigens
ook het tijdens de eerste werkgroep-
bijeenkomst heel hard roepen dat je
gaydar pingt, en vervolgens de docent
naar zijn geaardheid vragen. True
story. 

Ook is het goed om te weten dat
sommige werkgroepdocenten hun
taak erg serieus nemen. Kijk niet raar
op als je na het tweede smoesje over je

“Een hoorcollege 
is geen 

socratisch gesprek”

Vervolg van pagina 1.
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weekopdracht of de tijd van binnen-
komst zonder pardon uit de werk-
groep gezet wordt, waardoor je direct
je eerste schreden op het pad naar de
langstudeerboete hebt gezet. Mocht je
verder tijdens een werk- of hoorcolle-
ge opeens een grote behoefte voelen
om de laatste geslachtsziekte van je
BFF te bespreken, ga dan achterin zit-
ten. Zo val je anderen niet lastig en
heb je ook niet de kans om door de
hoogleraar als ‘voorbeeld’ gesteld te
worden tijdens een gênant publiek
momentje. 

Kledingvoorschriften bestaan niet op

de UvA. De tijd dat slechts de hogere
standen bepaalde kleding mochten
dragen is voorbij, uniformpjes hebben
we niet en dankzij nijvere kinderhand-
jes in Azië is inmiddels vrijwel elke
look betaalbaar geworden. Dus draag
wat je wilt en wees wie je wilt zijn.
Natuurlijk kun je wel via uiterlijkhe-
den subtiel projecteren hoe je gezien
wilt worden. Neem hierbij een voor-
beeld aan Van Rossum, die tijdens de
hoorcolleges Oudheid nog een sympa-
thieke bron van kennis en spannende
verhalen was, maar bij het eerste deel-
tentamen zijn oplettende studenten
verraste met een radicaal aangemeten,
ultrakort Romeins militair kapsel. Als
een ware Julius Caesar schreed hij
door de IWO tentamenzaal (blauw),
met haviksogen speurend naar spie-
kende luiaards, die van pure schrik
pardoes hun best deden.

Als laatste nog enkele kleine opmer-
kingen. Mocht je tijdens je eerste
bezoek aan het PCH hoopvol om je
heen kijken, op zoek naar wellevende
tekenen van beschaafd gedrag zo vlak

voor de aanvangstijden van de werk-
groepen, bedenk dan goed dat lift-eti-
quette in het PCH niet bestaat. Sla dus
iedereen die tussen jou en de liftdeu-
ren staat zonder pardon neer en maak
daarna snibbige opmerkingen over
zijn of haar gedrag. Hetzelfde geldt
voor de computerruimte, de rij voor de
onderwijsbalie, de gangen van de
OMHP vlak na een hoorcollege en het
gebruik van een printer op drukke tij-
den. Mocht je hierbij helemaal in de
verdrukking komen, besef dan dat dit
geen tegenslag is, maar juist een
waardevolle training voor het allerbe-
langrijkste moment in je prille acade-
mische carrière, waarover meer in een
aankomend artikel: “Hoe beheers ik
mijn godsgruwelijke razernij en
moordlust tijdens de SIS-inschrijvings-
periode?” d

Hoera, een stichting!
Advertentie

Gedurende de zomer 2012 zijn wij van
Eindeloos druk bezig geweest om de organisatie
in een juridische vorm te gieten. Dat had enige
voeten in de aarde, maar het is ons gelukt. Op 6
september jongstleden zetten wij dan ook trots
onze handtekening onder de notariële akte van
oprichting van de Stichting Eindeloos. 

Hierbij willen wij van de gelegenheid gebruik
maken om een paar mensen te bedanken. Saskia
Buddelmeijer van SLANG gaf ons enkele onmis-
bare tips om de zaak in gang te zetten. De
Stichting Toekenningen verschafte ons de finan-
ciële armslag die we nodig hadden om Stichting
Eindeloos te kunnen verwezenlijken. Ten slotte
danken wij mr. R.J.C. van Helden van Mr M.J.
Meijer c.s., notarissen voor zijn hulp bij de
belangrijkste stap in het proces: de notariële
akte. d

“Lift-etiquette?
Die bestaat niet

in het P.C. Hoofthuis”



Mocht je nog steeds stiekem hopen dat je ontdekt wordt als
getalenteerd kunstenaar op basis van de krabbels in je colle-
geblok of denken dat je na je studie “altijd nog een schilder-
cursus kan gaan doen” en miljonair kan worden, vergeet het.
Je bent nu al te laat. In ieder geval als je jezelf vergelijkt met
de negenjarige Kieron Williamson, de Engelse kunstschilder
die de “mini-Monet” genoemd wordt. En nee, dit is geen com-
merciële stunt, de knul maakt prachtige landschappen die
voor honderden duizenden ponden verkocht worden aan
bekende kunsthandelaars- en verzamelaars. Oh, en had ik al
gezegd dat hij negen jaar oud is? d NM

Het wonderkind:
Kieron Williamson

Terwijl de frons op het gezicht van de gemiddelde eerste-
jaars steeds groter wordt dankzij de alsmaar aangroeiende
stapel van boeken en ‘nog te lezen artikelen’, waren de zor-
gen van Alexander de Grote (356-323 BC) van een iets
andere orde. Zijn grootste klacht? Dat er nog maar zo wei-
nig werelden te veroveren waren. 

Rijkeluiszoontje Alexander, ook wel bekend als de man
die Napoleon zijn minderwaardigheidscomplex bezorgde,
was reeds op achttienjarige leeftijd een succesvolle gene-
raal in het leger van zijn vader, de Macedonische koning
Philippus II. Na de dood van pa, die alvast begonnen was
met de uitbreiding van het familiebedrijf, vermoordde
Alexander eerst een groot aantal mannelijke familieleden.
Hierna begon de nog door Aristoteles onderwezen twintig-
jarige in Klein-Azië aan een Panhelleense wraaktocht die je
slechts de makers van het SIS-systeem zou toewensen. Zo
brandde hij de stad Thebe tot op de grond af, al spaarde
hij daarbij wel de residentie van de lokale Griekse dichter.

Hij wilde tenslotte niet als een barbaar overkomen. 
Dankzij zijn grote militaire inzicht en zijn vermogen om

loyaliteit in zijn soldaten te inspireren breidde hij zijn
gebied tot India aan toe uit. Hierna raakten laatstgenoem-
den echter toch wel een beetje vermoeid, en de eis van
Alexander dat iedereen hem voortaan met “God” moest
aanspreken werd hem ook niet echt in dank afgenomen.
Zijn leger rebelleerde en tijdens een aanval van malaria
bleek de God sterfelijk; op 32-jarige leeftijd kwam er een
einde aan het succesverhaal van Alexander, de Grote. 

Hoewel er geen goede contemporaine bronnen over
Alexander bestaan en een aantal vaak genoemde ‘feiten’
over zijn leven debatteerbaar zijn, - zo zou ‘malaria’ ook
heel goed met ‘dodelijk vergif’ vertaald kunnen worden -
bestaat er weinig twijfel over het feit dat het voor de
hedendaagse student erg moeilijk zal worden om  zijn car-
rièrepad te volgen. Hoe hard je ook je best doet tijdens de
aankomende tentamens. d LvE-W

De veroveraar: Alexander de Grote
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Jong geleerd

De stress van het studentenbestaan wordt nogal eens onderschat. Dit zijn de jaren waarin je moet pieken: een opleiding
afronden, een baan vinden en met een beetje mazzel loop je ook nog tegen een leuke vriend of vriendin aan. Geen won-
der dat sommige studenten tegen een burn-out aanlopen, tig maal van studie wisselen en in het algemeen niet weten wat
ze met het leven aan moeten. Gelukkig is daar dan Eindeloos om wat perspectief te bieden. Hebben we het als studenten

Op de leeftijd dat jij nog druk bezig was met je verzame-
ling My Little Pony’s of Indiaantje speelde met je buur-
jongens, stond deze jongen al onder contract bij Motown
Records met The Jackson 5. Toen hij achttien was, had
hij al een The Best of...-album op zijn naam staan en tal-
loze hitsingles uitgebracht. Op zijn negentiende speelde
hij de rol van vogelverschrikker in The Wiz en op zijn
vierentwintigste bracht hij het album Thriller uit dat hem
eeuwige roem heeft bezorgd. Beat that. d NM

The King:
Michael Jackson



Wanneer je als ongeschoold boerenmeisje slaagt waar
geharde krijgsheren al decennia falen, dan heb je iets bij-
zonders. Het ‘overkwam’ Jehanne d’Arc. Als dochter van
een eenvoudig man uit Domremy was ze immers
voorbestemd om te trouwen, kinderen te baren en zich
vooral niet mannenzaken te bemoeien. Aangespoord door
de stemmen van heiligen hees Jehanne zich echter in een
maliënkolder, mat zichzelf een soldatenkapsel aan en wist
met een leger tegen alle verwachtingen in het al maanden
belegerde Orléans te ontzetten. De overwinning op de
onaantastbaar geachte Engelsen maakte de weg vrij voor
de kroning van de Franse Dauphin te Reims; de taak die
haar naar eigen zeggen door de heiligen was opgedragen.
Het bleek een vrij ondankbare taak, want nog geen jaar

later werd ze gevangen genomen en door nota bene de
Fransen uitgeleverd aan de Engelsen. Dezelfde koning die
ze nog net niet eigenhandig de kroon op het hoofd had
gezet, weigerde losgeld te betalen, waarmee Jehannes lot in
feite was bezegeld. Op 30 mei 1431 werd het meisje,
negentien jaar oud, op de Grote Markt te Rouen als heks
verbrand - wat dat lastige tentamen wel enigszins in per-
spectief plaatst. In de eeuwen erna groeide Jehanne uit tot
een nationaal symbool en werd haar naam gezuiverd; van
heks werd ze een heilige, van misdadiger een martelaar.
Niet slecht voor een tienermeisje. d JvdH

De heilige: Jehanne d’Arc

Terwijl de meesten van jullie onder de puisten zaten, je
met een grote rugzak op je rug een weg baanden door een
veel te grote middelbare school en misschien wel voor het
eerst verkering kregen, was deze jongen al een Romeinse
keizer. Heliogabalus kwam al op veertienjarige leeftijd aan
de macht en regeerde van 218 tot 222 na Christus. Om
aan de macht te komen moest hij eerst de moordenaar van
zijn oom van de troon stoten, Heliogabalus was namelijk
de neef van keizer Caracalla. Deze was door de
Praetoriaanse prefect Macrinus vermoord en dit pikte de
familie van Caracalla natuurlijk niet. Caracalla’s neefje 

Heliogabalus kreeg steeds meer volgelingen en werd uit-
eindelijk als keizer aangewezen. In zijn korte regeerperio-
de was hij voornamelijk belangrijk voor de religie; zijn
naam verwijst ook naar de zonnegod. Ook trouwde hij
maar liefst vier keer en had hij vele uitspattingen op reli-
gieus, sociaal en seksueel gebied. Best prima, zo’n leven
zou je denken. Alleen werd hij al op achttienjarige leeftijd
door de Praetoriaanse garde vermoord, waarna zijn
lichaam door de straten van Rome werd gesleept. Dan
klinkt als een puistige puber door de middelbare school
lopen opeens zo slecht nog niet. d VA

De keizer: Heliogabalus

EiNdElOOS - NuMMER 1 - PAGiNA 5

oud gedaan

echt zo zwaar? Want laten we eerlijk zijn: tentamens maken is heel wat minder stressvol dan Perzië veroveren. Of de
Engelsen uit Frankrijk slaan. Daarom kozen al onze redactieleden voor dit septembernummer een historisch figuur uit
die op zijn twintigste al een erelijst had om (in de meeste gevallen) trots op te zijn. De top zeven onder de twintig! 

Eindeloos’ laatste twee ‘helden’ onder de twintig
staan op de volgende pagina!



Het zou ons allemaal kunnen overkomen: u maakt net een
sfeervolle avondwandeling langs een van de vele
Hollandse rivieren en opeens, verrek, daar ziet u een gaat-
je in de dijk. Foute boel, want dat gaatje wordt natuurlijk
zo dadelijk een gat. Zou u weten wat te doen?

De achtjarige Hansje Brinker – u kent ‘m wel van het
standbeeld in Madurodam – aarzelde in elk geval geen
moment. Als zoon van de sluiswachter in Spaarndam
begreep Hansje precies wat er zou gebeuren als de dijk zou
doorbreken en stak kordaat zijn duim in het gat. Een hele
nacht heeft hij er gestaan, totdat de plaatselijke pastoor
hem de volgende ochtend vond. Hoe jong hij ook was, onze
Hans had een ramp voorkomen!

Het folkloristische verhaal over Hansje Brinker is niet
van oorsprong Nederlands maar bedacht door de
Amerikaanse schrijfster Mary Mapes Dodge. Het boekje
getiteld Hans Brinker, or the silver skates werd een groot
succes in Amerika – waar het verhaal van Hansje Brinker
en zijn duim misschien nog wel bekender is dan in
Nederland. Slechts drie standbeelden in het hele land eren
deze fictieve volksheld. 

Wordt het met die al maar stijgende zeespiegel niet hoog
tijd om het negentiende-eeuwse verhaal van Hansje weer
uit de mottenballen te halen? d HvD

De kleine held: Hansje Brinker

Ruim 130 jaar na zijn overlijden spreekt hij nog tot de ver-
beelding van velen, maar niet omdat hij een wereldverbe-
teraar of superheld was. In zijn korte Wilde Westen-leven-
tje had hij het dan ook niet altijd even makkelijk. Zijn moe-
der stierf toen hij pas veertien was en zijn stiefvader raak-
te verslaafd aan gokken. Op zijn vijftiende was hij al meer-
dere malen opgepakt voor diefstal, niet veel later sloot hij
zich aan bij een gang en op zijn achttiende had hij voor het
eerst iemand vermoord. Door zijn actieve deelname in een
lokaal gewelddadig conflict om de moord op zijn baas te
wreken werd de jongeman door justitie gezocht met de

bedoeling hem te executeren. Hij wist te ontsnappen, maar
op 14 juli 1881 was het gedaan met hem. Billy the Kid,
zoals hij nu bekend staat, werd op pas eenentwintigjarige
leeftijd in het donker door de sheriff neergeschoten. Dus,
wanneer je jezelf een keer bad ass noemt na wildplassen,
fietsen zonder licht of spieken, denk dan nog eens aan de
jonge outlaw Billy. Die was pas echt bad ass! d CR

De outlaw: Billy the Kid
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Advertentie
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Violet Annaert - Wat heb jij gedaan
deze zomervakantie? De één is het
strand van de Spaanse Costa’s niet af
gekomen, de ander is met de sleurhut
naar Frankrijk gegaan en weer een
ander is kerken gaan bekijken in
Duitsland. Maar ik heb deze zomer
heel wat anders gedaan, iets waar je
smerig, bruin en ontzettend fit van
wordt... Nee ik heb het niet over seks
op het strand, maar over een opgra-
ving in Griekenland waar ik aan mee
mocht werken. Een geweldige erva-
ring die je dichter bij de geschiedenis
brengt dan ooit!

Het begon allemaal met een reis naar
Berlijn met de Universiteit van
Utrecht. In een koud en winters
Berlijn kwam ik in contact met een
docent die de opgraving in
Griekenland zou gaan organiseren in
de zomer. Ik was meteen verkocht,
want het was altijd al mijn droom om
eens een echte archeoloog te spelen.
Met de master Oude Geschiedenis zit
ik vooral in de boeken en het leek me
machtig mooi om zelf amforen op te
graven die in mijn studieboeken voor
kwamen. Dus ik schreef een motiva-
tiebrief waarin ik uitlegde dat ik
enorm graag mee wilde, en met suc-
ces: de daaropvolgende zomer stond
ik met mijn bergschoenen in het zand
en een pikhouweel in de hand te hak-
ken en te graven in Griekenland! 

De opgraving werd verricht door de
Universiteit van Gent en de
Universiteit van Utrecht. We zaten
dus met allemaal onbekende Belgen
in het team en dit was van tevoren
best spannend. Maar ik heb er een
paar heel goede vrienden aan over
gehouden, die met eenzelfde accent
spreken als Samson & Gert en de
meisjes van K3. De opgraving vond
plaats ten zuidoosten van Athene in
het vroegere stadje Thorikós, boven-

op de berg de Velatouri. Hier vonden
twee projecten plaats: we waren de
ene dag aan het graven in de cisterne,
een soort grote waterput, en gingen
de andere dag de Velatouri op om
scherven te zoeken in de veldsurvey.
Die scherven moesten vervolgens
worden verwerkt in de vondstverwer-
king nadat we ze hadden gewassen in
teiltjes met behulp van tandenbor-
stels. 

Er is ontzettend veel gevonden,
maar wie denkt dat we hele Griekse
beelden uit de grond trokken heeft
het mis: het grootste gedeelte van de
vondsten bestond uit kleine scherfjes
gebruiksaardewerk. Heel soms stond
hier een versiering op met zwart gla-
zuur. Maar doordat er zoveel gevon-
den was, moesten we veel meer en
vaker scherven gaan wassen. Dit was
best prima want we zaten in de scha-
duw van het Archeologisch Museum
met een cola-automaat binnen hand-
bereik. Maar het tofste vonden de
meesten het graven en het sjouwen
met bakken aarde om deze vervol-
gens te zeven in de hoop mooie din-
gen te vinden. ‘Scherven wassen,
nooit meer graven’, zei een docent bij
de vondstverwerking. Dit werd het
motto van onze campagne. 

Opgraven bete-
kent keihard wer-
ken. We moesten
elke dag om vijf
uur opstaan en
waren om zes uur
al op de berg. Dan
gingen we graven
of scherven rapen
tot een uur of tien.
Toen kregen we
watermeloen en
koekjes en dron-
ken we liters water
in onze eigen
gekleurde bekers.

Na de pauze begon de uitputtingsslag
pas echt omdat de zon dan hoger aan
de hemel stond. Tot een uur of één
werkten we door om vervolgens,
helemaal onder het stof, uitgebreid te
gaan eten in een Grieks restaurant.
Helemaal voldaan en bijgetankt gin-
gen we vervolgens zwemmen op ons
eigen strandje. Wat was het heerlijk
om al het zand er af te spoelen en
helemaal tot rust te komen in de
heerlijk koele zee! Na het zwemmen
gingen we slapen of we schreven wat
in ons logboek. We moesten een
soort dagboek bijhouden en daarin
gedetailleerd opschrijven wat we die
dag hadden gedaan. 

Hierna kregen we Griekse les van
een professor die uit Gent mee was
gekomen. En nadat we de moeilijke
Griekse taal getrotseerd hadden, was
het tijd voor het avondeten dat we
nuttigden in het Griekse theater van
Thorikós dat een aantal jaren geleden
was opgegraven. Hier aten we brood
met kaas en salami en dronken we
Griekse wijn terwijl we uitkeken over
de blauwe zee die tot ver achter de
horizon reikte. Wat was het toch fijn
om een archeoloog in Griekenland te
zijn! d

“Scherven wassen 
en nooit meer graven”

Eindeloos bezoekt archeologische opgraving 

Het graafteam op de foto
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De jaren ‘80 van
Vier filmklassiekers uit een

vergeten decennium
Nathalie Maciesza - Wie denkt aan de
jaren ‘80, denkt direct aan beenwar-
mers, neonkleuren, getoupeerde kap-
sels en verwassen jeans. Ik denk direct
aan Molly Ringwald (de roodharige
actrice met  die pruillip) en haar rollen
in de geweldige High School Movies
uit deze periode.

Ik heb helaas nooit mogen genieten
van een middelbare schoolperiode in
de jaren ‘80. Omdat ik geboren ben in
dit mooie decennium, meen ik echter
dat de jaren ‘80 in mijn genen gene-
steld zitten en word ik toch iedere

keer nostalgisch bij het zien van Molly
Ringwalds gezicht op de beeldbuis.

Nu het collegejaar weer is begonnen,
zal ik ook niet de enige zijn die terug-
denkt aan de mooie jaren op de
middelbare school: iedere dag een
gezonde maaltijd door moeders
bereid, het kaften van je schoolboeken
in augustus, het smachten naar die
knappe ouderejaars in september...

Nu moet je nadenken over de
belangrijkere dingen in het leven:
welk beroep wil ik later beoefenen?
Hoeveel punten moet ik elk jaar
halen? Hoe blijf ik wakker tijdens mijn

werkgroep van negen uur ’s ochtends?
Dit is een tumultueuze tijd, vol twinti-
gers-dilemma’s, tentamenstress en
lastige huisgenoten. 

Daarom wil ik jullie een handreiking
doen, een tijdreis bieden naar het ver-
leden, waar alles simpeler en mooier
was: de jaren ‘80, je tienerjaren en
Molly Ringwald. Met deze drie films
kan je even ontsnappen uit het semi-
volwassen leven en genieten van de
belachelijke kapsels en voorspelbare
liefdesperikelen. d

Molly Ringwald speelt Samantha Baker, die wakker wordt op haar zestiende ver-
jaardag, om te merken dat haar familie dit is vergeten! Dit is niet de eerste keer
dat ze zich onzichtbaar voelt: ze is smoorverliefd op ouderejaars Jake Ryan die
van niks weet en op school ziet niemand haar staan behalve haar beste vriend. Ze
belandt in elke mogelijke gênante situatie op haar weg naar erkenning en vol-
wassenheid.

Sixteen Candles

Pretty in Pink
In deze klassieker vertolkt Molly Ringwald de rol van de jonge modeontwerpster
in spe, Andie. Andie wordt opgevoed door haar vader, die hen nauwelijks kan
onderhouden en nog steeds liefdesverdriet heeft om haar moeder. Om wat bij te
verdienen werkt Andie bij een platenzaak waar ze de nieuwe ‘hottie’ van school
Blane voor het eerst ziet. Hij is echter rijk en populair, alles wat Andie niet is.
Kunnen ze ooit een stel zijn? Natuurlijk, dat weten jullie ook wel. Kijk de film toch
maar, hij stelt niet teleur.
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Molly Ringwald

De ultieme high school movie, de film waarnaar tot op heden regelmatig wordt
verwezen, de film met fantastische archetypes, kortom: de absolute must-see
van mijn suggesties aan jullie. Vijf scholieren, allen verschillende qua karakter,
worden veroordeeld tot een zaterdag nablijven op school. Op het eerste gezicht
lijkt het een saaie dag te worden, maar al gauw leren ze elkaar en zichzelf beter
kennen en komen ze dichter tot elkaar. De film laat de rebellie van jongeren
tegen gezag zien, maar ook hoe het denken in hokjes tot misvattingen leidt. De
sporter, de rebel, de freak, het tutje (natuurlijk onze Molly) en de nerd; het zijn
uiteindelijk gewoon vijf jonge mensen met hun eigen dromen en geheimen,
zoals wij.

The Breakfast Club

St. Elmo’s fire
Heb je je dosis High School drama gehad? Ben je in voor wat serieuzere prob-
lematiek die meer past bij jou huidige levensfase? Dan heb ik ook wat voor jou!
De officieuze sequel van The Breakfast Club met oude en nieuwe personages
toont de levens van een groep afgestudeerden die het proberen te maken als pro-
fessionals, maar uiteraard ook kampen met problemen in de liefde, vriendschap
en het leven zelf. 

d Eindeloos activiteitenkalender d
Rijksmuseum:

“Verlokkingen van de
valkerij”, tentoonstelling
van een dertigtal prenten
over de adellijke valken-

jacht.

7 augustus tot 19
november 2012

Amsterdam museum
De Nederlandse topfo-

tograaf Claude Vanheye
vertoont ter ere van zijn
veertigjarig jubileum een
unieke selectie van foto’s

uit zijn oevre. 

7 september – 4
november 2012

Hermitage
Het Van Gogh museum is

tijdelijk te gast in de
Amsterdamse Hermitage.

In deze periode wordt
het Van Gogh-museum

gerestaureerd.

29 september 2012
tot 25 april 2013 

FOAM
Het FOAM brengt een

ode aan het traditionele
foto-album in de tentoon-

stelling Album Beauty,
samengesteld door Erik

Kesselse.

29 juni – 14 oktober
2012

Stedelijk Museum
Na een eindeloze ver-

bouwing, gaat het
vernieuwde Stedelijk

Museum op 23 septem-
ber 2012 eindelijk weer
open voor het publiek. 

Vanaf 23 september
2012
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Juliëtte van den Hil - Het is een onder-
werp dat zowel te vaak als niet vaak
genoeg ter spraken komt: de langstu-
deerboete. Aan de ene kant weten we
het nu wel: iedere student die langer
dan twee jaar extra over zijn bachelor
doet dan de voorschreven aantal
jaren, moet bovenop het reguliere col-
legegeld drieduizend euro gaan beta-
len. De voors en tegens zijn uit den
treure besproken – het aanpakken van
de lueie student versus het benadelen
van de actieve student die een
bestuursjaar/meerdere studies doet of
de pechvogels die ziek is. Aan de ande-
re kant doet de manier waarop de
maatregel nu word ingevoerd het aan-
zien van de politiek weinig goeds.

Het lullige van de langstudeerboete zit
‘m niet eens in de boete zelf. Ook ik
vindt dat een student die jarenlang
niets uitvoert, dat best mag voelen.
Nee, het is vooral de zogenaamd egali-
taire invoering ervan waaraan ik me
irriteer: iedereen die komend jaar lan-
ger dan twee jaar extra over zijn of
haar studie heeft gedaan, is de gebak-
ken peer. Drieduizend euro door de

pijpleiding, alleen maar omdat je in
2007 al bent begonnen met je bache-
lor zonder erop gerekend te hebben
dat je over vijf jaar tegen een boete
aan zou lopen. Of omdat je twee keer
bent gewisseld.

Nog schrijnender is de wetenschap
dat voor de maatregel al lang geen
politiek draagvlak meer bestaat. Naar
alle waarschijnlijkheid wordt de boete
echter in het volgende Regeerakkoord
weer resoluut van tafel geveegd en
dus geldt al in collegejaar 2013/2014
niet meer. Sterker nog, de politiek
heeft deze zomer gepoogd de maatre-
gel alsnog in te trekken. De geschatte
opbrengsten van de boete waren ech-
ter al in de begroting van 2013 mee-
gerekend, waardoor het intrekken
voor een gat op de begroting zou zor-
gen. Niet geheel onterecht eiste staats-
ecretaris Zijlstra daarom dat de pro-
testerende partijen deze gedorven
inkomsten met een andere post zou
compenseren. Daarin slaagden ze ech-
ter niet – wat doet vermoeden dat er
toch andere motieven meespeelden
dan zogenaamd voortschreidend
inzicht. 

Ook de rechtszaak die studentenor-
ganisatie ISO had aangespannen tegen
de staat om de langstudeerboete van
tafel te krijgen, bracht geen uitsluitsel.
De ISO had betoogd dat de “spelregels
tijdens het spel waren veranderd” en
dat hiermee de toegang tot hoger
onderwijs in gevaar werd gebracht. De
rechter gaf de ISO wat betreft de deel-
tijdstudenten op het eerste punt gelijk,
maar stelde dat alle andere studenten
de boete hadden kunnen zien aanko-
men en hun programma desgewenst
daarop hadden kunnen aanpassen. De
toegankelijkheid van hoger onderwijs
komt volgens de rechter met deze wet
niet op de tocht te staan.

De juridische route is daarmee ook
afgesloten. Het terzijde schuiven van
de wet op grond van bijvoorbeeld het
rechtzekerheidsbeginsel dat in het
Statuut der Nederlanden is neerge-
legd, is onmogellijk omdat de
Grondwet in artikel 120 de rechter
verbiedt daaraan te toetsen. 

Oftewel, het blijft een droevig ver-
haal. Je zou er bijna voor gaan demon-
steren. d

De langstudeerboete:
goed/fout?

(Maar met dit artikel is meer mis dan de langstudeerboete alleen...)

Zk. & vnd.

Niet alleen de langstudeerboete, maar het hele bovenstaande stuk was natuurlijk één ‘droevig ver-
haal’. Alle taal-, spel- en stijlfouten eruit gehaald? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Elke maand proberen we de Eindeloos met zo min mogelijk taal- en spelfouten af te leveren. Dat is
de verantwoordelijkheid van de eindredactie.

In onze eindredactie is plaats voor een aantal nieuwe gedreven, taalvaste redacteuren die het leuk
vinden om één keer per maand met de rode pen door een stuk heen te gaan. 

Stuur een mailtje naar eindeloos@kleioamsterdam.nl (het liefst met de gerdigeerde versie van dit
stuk) om je aan te melden als Eindeloos-eindredacteur!

Eindeloos zoekt eindredactie!
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Chofiet Roemersma - Vanaf de basis-
school tot het behalen van een diplo-
ma wordt het ons maar al te vaak
ingeprent: met een diploma van de
middelbare school kom je nergens in
de huidige maatschappij, tenzij je put-
jesschepper wilt worden. Dat beeld
werkt geweldig afschrikwekkend,
want wie wil immers dag in dag uit in
de goot liggen om de put schoon te
maken? Vooral wie een goed stel her-
senen heeft, is vast bekend met het
idee van je omgeving: dat je toch
zeker wel VWO moet doen om vervol-
gens op de universiteit een masterdi-
ploma binnen te slepen. Maar is dat
niet een beetje overdreven? Volgens
onze ouders niet: gewoon doorleren,
bul halen, volwassen worden en je
eigen centen eens verdienen!

Geen zorgen, dit wordt geen stukje
om te bewijzen dat een universitaire
graad van levensbelang is, Dit wordt
een bloemlezing van succesverhalen.
Het gebrek van een diploma betekent
namelijk helemaal niet dat je
gedoemd bent als vuilnisman of put-
jesschepper te dagen te slijten.

Uiteraard hangt ieders succesver-
haal af van je interesses. Wil je dol-
graag mensen afhelpen van hun sche-
ve neuzen en te kleine borsten?
Alsjeblieft, stop met lezen, blijf door-
studeren en behoed je toekomstige
patiënten voor medische missers en je
portemonnee voor rechtszaken van-
wege diezelfde missers... Als jij daar-
entegen eigenlijk meer tijd stopt in
filmpjes maken dan in je studie, lees
door! John de Mol, Nederlands
beroemdste televisieproducent, heeft
met moeite de HAVO afgemaakt. De
beste man komt steeds dichter bij de
pensioengerechtigde leeftijd, dus een
verse tv-mogol kan de Nederlandse
beeldbuiskijker wel gebruiken. Ook
over de grens zijn er grote filmnamen
zonder diploma. Quentin Tarantino
ging op zijn vijftiende al van school en

begon in een videotheek te werken.
Daar kwam hij in aanraking met aller-
lei verschillende stijlen films.
Tegenwoordig is hij bekend als regis-
seur van klassiekers als Pulp Fiction
en Reservoir dogs. Ook de beroemde
Steven Spielberg heeft miljoenen op
zijn naam staan, maar maakte zijn
universitaire opleiding niet af. Toch is
hij nu dé man achter blockbusters als
E.T., Schindler's List en Back to the
Future. Er moet wel bij gezegd wor-
den dat hij in 2002 alsnog nog zijn
studie afmaakte. Niet dat Steven zon-
der het behalen van dat diploma plots
toiletjuffrouw dreigde te worden...

Mocht de filmwereld je niet zo trek-
ken en je bent vrij handig met compu-
ters, dan kan je altijd nog je eigen
computerbedrijf opzetten(al dan niet
met wat hulp) zoals Steve Jobs van
Apple, Bill Gates van Microsoft en
Michael Dell van Dell. Of je kan een
wereldberoemd hacker worden.
Immers, Julian Assange heeft ook
nooit de universiteit afgemaakt en
kijk wat hij gepresteerd heeft.
Misschien dat niet iedereen even
veel zin heeft om vast te zitten in
de Ecuadoraanse ambassade in
Londen, maar het levert wel een
plekje in de geschiedenisboeken
op! Bovendien ben je zonder
diploma wel in redelijk goed
gezelschap, want Henry Ford,
First Lady Jackie Kennedy,
modeontwerpster Coco Chanel,
Ralph Lauren, auteurs Leo
Tolstoj en Mark Twain en Walt
Disney hadden allemaal geen BA
of MA achter hun naam staan. 

Heb je de handdoek al in de
ring gegooid, maar spreekt film,
ICT, auto's, mode of schrijven je
niet aan? Geen nood! Net als met
kaarten is er altijd nog een joker:
de politiek. Jan Marijnissen is
zonder een middelbare schooldi-
ploma fractievoorzitter van de
SP geworden en Sharon Dijksma

van de PvdA heeft het met alleen een
VWO-diploma zelfs geschopt tot
staatssecretaris van Onderwijs. Niet
slecht, toch? Maar, het kan altijd
beter. Benjamin Franklin werd zo een
van de beroemdste Amerikaanse poli-
tici en prijkt als president op het hon-
derd dollar briefje. Ook George
Washington, Andrew Jackson,
Abraham Lincoln en Harry S. Truman
schopten het tot president en
Winston Churchill is misschien wel de
bekendste Britse premier van de twin-
tigste eeuw! Ja, allemaal zonder uni-
versitaire graad...

Om een lang verhaal kort te maken;
het komt wel goed met of zonder
diploma. Toch vermoed ik dat deze
succesverhalen zeldzamer zijn dan de
succesverhalen van mensen met meer
dan een alleen middelbare schooldi-
ploma. Zelf ga ik dus nog even door
met leren. Maar, het is toch best wel
fijn om te weten dat je niet direct in
een zwart gat valt, mocht je toch met
je studie stoppen! d

Geen diploma, wel stijl: Coco Chanel

Geen diploma?
Niet getreurd!
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Wie heeft dit
verzonnen?

De democratische punaisebouw van het PCH
Hugo van Doornum - Punt zeven uit de
10 redenen om aan de UvA te stude-
ren: “Amsterdam is een van de beste
steden om in te leven. Midden in deze
dynamische en prikkelende omgeving
liggen, in prachtige gebouwen, de ver-
schillende faculteiten van de UvA.” In
tegenstelling tot wat dit ronkende
wervingstekstje belooft, komen de
meeste studenten aan de Faculteit der
Geesteswetenschappen er wat betreft
behuizing tamelijk bekaaid vanaf. Zij
moeten het grootste deel van hun stu-
dietijd in het P.C. Hoofthuis doorbren-
gen; nu niet bepaald een ‘prachtig
gebouw’ in een ‘prikkelende en dyna-
mische omgeving’.

Sinds 1984 prijkt aan de Spuistraat dit
postmoderne hoogtepunt, ontworpen
door architecten Aldo van Eijk en Theo
Bosch. Van buitenaf gezien zijn alle
zeven etages van het gebouw een
schoolvoorbeeld uit de architectoni-
sche stroming van de ‘punaisebouw’.
Zoals omschreven door Max Pam en
Jeroen Henneman houdt dit in: een
simpel architecturaal procedé, waarbij
de gevel van een gebouw wordt afge-
dekt met stukken spaanplaat, die ver-
volgens vast worden gezet met punai-
ses. De punaisebouw is makkelijk te
herkennen, omdat de stukken spaan-
plaat nét niet passen, een eis waaraan
ook het P.C. Hoofthuis – zie de foto –
ruimschoots voldoet. (Voor wie alle ins
en outs van de punaisebouw en ande-
re stedenbouwkundige hoogstandjes
wil weten, bekijk de hilarische aflever-
ingen van Theo van Gogh’s De
Woestijn Leeft.)

Lang voordat de aanblik van de voor-
malige Nieuwezijds Achterburgwal
werd verrijkt met het P.C. Hoofthuis,

stond op ruwweg dezelfde plek het
huis In den Huypot, bewoond door de
Amsterdamse regentenfamilie Hooft.
De beroemdste telg uit dit geslacht,
Pieter Corneliszn., bracht zoals bekend
zijn tijd liever door op het Muiderslot,
maar toch was een toepasselijker
naamgever voor nieuwe huisvesting
voor de departementen Neerlandistiek
en Geschiedenis natuurlijk niet te
bedenken. Van het ‘originele’ P.C.
Hoofthuis was in 1975 – toen de UvA
het perceel kocht – niets meer te zien.
De panden die toentertijd voor de
nieuwbouw moesten wijken, behoor-
den voor het grootste deel toe aan de
Twentsche Bank; een zwaar, bakste-
nen gebouw in de stijl van de
Amsterdamse School. Alleen het
jugendstil-achtige hoekhuis met de
Raadhuisstraat (het Witte Huis) heeft
de nieuwbouwwoede weerstaan. 

Nog veel fascinerender dan de
punaisebouw aan de buitenkant, is het
interieur van de faculteit.
Hoogstwaarschijnlijk heeft u, beste
lezer, bij binnengaan van het P.C.
Hoofthuis nu nog nooit gedacht: “Goh,
wat is het hier eigenlijk lekker demo-

cratisch ingericht.” Toch was dit de
term waarmee Van Eijk en Bosch hun
gebouw presenteerden. Het gebruik
van veel glas, het open karakter van
de collegeruimtes en de vele doorkijk-
jes die het gebouw biedt, zouden de
universitaire hokjesgeest moeten
doorbreken. Architect Bosch beoogde
zelfs glasloze collegezalen, zodat pas-
santen vanaf de gang interessante col-
leges konden volgen. Overtuigd van de
praktische onuitvoerbaarheid liet
Bosch dit onzalige idee uiteindelijk
vallen, een van de weinige concessies
waartoe hij bereid zou zijn.

Hoe het ook zij, door dit ‘democrati-
sche’ ontwerp verveelt het P.C.
Hoofthuis de bezoeker in elk geval
nooit. Zeker voor eerstejaars zullen de
komende paar weken een ware ont-
dekkingstocht zijn: langs de wirwar
van trappen, de schier onbereikbare
bibliotheek, de mysterieuze afgesloten
wc’s op de begane grond en de ontbre-
kende tweede etage. Een vergelijking
met Zweinstein dringt zich op! 

Ook voor de meer doorgewinterde
P.C. Hooftganger valt er nog genoeg te
beleven. Zo leidde Eindeloos u vorig
jaar in de serie ‘Oases van het PCH’ al
langs verborgen studieruimtes, trap-
penhuizen en wc’s. Breng ook eens
een (illegaal) bezoek aan het dakterras
op de zevende etage dat sinds een zelf-
moord in de jaren ’80 niet meer vrij
toegankelijk is voor studenten. Of
neem voor de verandering het antieke
liftje helemaal achterin het gebouw.
Waar de vier gewone, tijdens spitsuur
afgeladen liften nog het meest doen
denken aan een onaangename rit met
een NS-sprinter, voelt dit vergeten
gondeltje aan als een ontspannen reis
per stoomtrein.De Twentsche Bank © Beeldbank Amsterdam
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Uzelf verplaatsen binnen het P.C.
Hoofthuis is sowieso een hele uitda-
ging. Het oorspronkelijke ontwerp
behelsde vier hoofdingangen, maar
dat bleek allerhande onguur volk uit
de Spuistraat te trekken. De intree aan
de Raadhuisstraatkant werd al snel
permanent gebarricadeerd met die
vrolijke gele hekken en uiteindelijk
bleven alleen de huidige ingangen aan
de Molensteegzijde over. Eenmaal
binnen is het al een hele kunst om de
juiste trap te vinden, die dan zo ver-
draaide smal zijn dat elkaar passeren
eigenlijk net niet lekker gaat. Maar
ook hier zit een architecturale inge-

ving achter: het trappenhuis is ontwor-
pen op eenrichtingsverkeer.
Academici (in opleiding) bleken echter
zulke autonome zielen dat niemand
zich aan het beoogde verkeersregle-
ment hield.

Hoewel nog geen dertig jaar oud,
komt het einde van het gebouw al in
zicht. In het Meerjaren Huisvestings-
plan van de UvA (2010) is vastgelegd
dat de Faculteit der Geestesweten-
schappen in de loop van dit decenni-
um het pand aan de Spuistraat dient te
verlaten en in het kader van ‘cluste-
ring’ waarschijnlijk verhuist naar de
Oudemanshuispoort.

Een vooruitgang? In elk geval vol-
doet ‘de Poort’ meer – zij het vooral
van de buitenkant – aan het beloofde
‘prachtig gebouw’ en ligt het in een
iets ‘dynamischere’ omgeving dan de
Spuistraat. Maar die doorkijkjes naar
het Singel en de Westertoren dan? Het
daglicht in het hele gebouw? En een
ondoorgrondelijk trappensysteem?
Het P.C. Hoofthuis is ondanks al zijn
gebreken zo gek nog niet. d

Met dank aan eerdere stukken over het gebouw
van Bob van Toor, Erik Buursink, Thijs Buima en
Katja Kreukels in Eindeloos, Babel en Folia.

Het P.C. Hoofthuis gezien vanaf het Singel. Inset: detail van de nét niet passende spaanplaat; kenmerkend voor de punaisebouw.
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Archeologen hebben mogelijk het graf van Richard III ont-
dekt. De Britse koning stierf op 22 augustus 1485 tijdens
de Slag bij Bosworth in de Engelse Rozenoorlog, slechts
twee jaar nadat hij de troon had bestegen ten koste van zijn
neef. Na zijn dood werd hij overgebracht naar Leicester en
aldaar begraven in een kerk waarvan de locatie later verlo-
ren is gegaan. Men vermoedt nu dat deze kerk zich bevindt
onder een parkeerplaats in Leicester. Aan de hand van
radar wordt getracht het graf te lokaliseren.

Vlakbij de Italiaanse kust, ter hoogte van Genua, is een
Romeins schip uit de eerste eeuw na Christus gevon-
den. Nu komt dat vaker voor, maar wat deze vondst
uniek maakt, is dat er een groot aantal verzegelde
amfora aan boord is. Dankzij de dikke laag modder
waar het schip naar alle waarschijnlijkheid sinds het
zinken onder is bedolven,  vermoedt men dat enkele
van de verzegelde amfora nog steeds hun oorspronke-
lijke inhoud bevatten. Totdat besloten wordt hoe het
schip en de cargo het best naar boven kunnen worden
gehaald, blijft het schip voorlopig waar het is: meer dan
200 voet onder zeeniveau.

DNA-onderzoek ondersteunt mogelijk de legendes over
de legendarische koningin van Seba, die in zowel de
Bijbel, de Koran als oude Ethiopische legendes voor-
komt. De koningin bezoekt met haar enorme gevolg de
Israëlitische koningin Salomon na verhalen te hebben
gehoord over zijn wijsheid en rijkdom. Het ‘klikt’ om zo
te zeggen en volgens de Ethiopische legenden baart de
koningin Salomon later een zoon. In het DNA van som-
mige Ethopische populaties hebben onderzoekers een
genoom ontdekt dat voor veertig tot vijftig procent een
niet-Afrikaanse oorsprong heeft. Door de genetische
afstand te berekenen, zijn de onderzoekers erachter
gekomen dat het genoom sterk lijkt op dat van
Israëlische en Syrische volkeren en dat deze vermen-
ging zo’n 3000 jaar geleden heeft plaatsgevonden: de
periode waarin de koningin van Seba volgens de verha-
len naar het Israël van Salomo is gereisd. Toeval?

Lang werd gedacht dat de eerste bh uit de 19e eeuw
stamde en een uitvinding was van Herminie Cadolle,
die ook corsetten maakte. In het Lengberg kasteel in
het oosten van Tirol is echter een bh gevonden die
mogelijk uit de vijftiende eeuw komt. Tijdens een
grootschalige opruiming werd op de rommelzolder een
grote berg textiel aangetroffen, waaronder vier kle-
dingstukken die enigszins doen denken aan de moder-

ne bh, inclusief versiering van de cups en de banden.
Koolstofdatering van de stof heeft uitgewezen dat deze
daadwerkelijk uit de vijftiende eeuw stamt. Hoewel dat nog
steeds niet uitsluit dat de bh zelf wel wat later is gemaakt,
bewijst het in ieder geval dat vrouwen zich al voor de
negentiende eeuw in bh’s hesen. d

Advertentie

De Geschiedenis
Draait Door
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Jitske Jasperse - Zonde en kwaad zijn
in de beeldende kunsten en andere
visuele media terugkerende thema’s.
Geen wonder dus dat sommige kunst-
historici ook wel van ‘foute’ kunst hou-
den, of van ‘goede’ kunst die zonde en
kwaad becommentarieert. Ik presen-
teer hier een fascinerend staaltje foute
kunst waar ik tegen aanliep ter voor-
bereiding van een lezing over hoe met
edelstenen en goud gemanipuleerd
kan worden.

In het Braunschweigisches
Landesmuseum bevindt zich een 54
centimeter hoge ‘kijkkast’ van nefriet
(een groen mineraal gesteente) en ver-
guld zilver, bezet met koraal en berg-
kristal. Bovenop de kast zitten een
griffioen en een leeuw en aan de voor-
zijde zijn twee ovalen glazen aange-
bracht. Daarachter werden oorspron-
kelijk de haarlokken van hertog
Hendrik de Leeuw (†1195) en zijn
echtgenote Mathilde (†1189) achter
de glazen bewaard. Hertog Hendrik
was en is nadrukkelijk aanwezig in
Braunschweig. In de twaalfde eeuw

was dit zijn belangrijkste residentie.
Dit benadrukte hij niet alleen door de
herbouw van de burcht
Dankwarderode en de Blasiuskerk,
maar ook door het oprichten van een
gigantische bronzen leeuw en het aan-
leggen van een stadsmuur. Het burcht-
complex en de leeuw sieren
Braunschweig nog steeds. Bij leven en

ver na zijn dood heeft hertog Hendrik
historici geboeid. De hertog, die de
neef van keizer Frederik Barbarossa
was en een enorme expansiedrift aan
de dag legde, liet ook de harten van
minder frisse lieden sneller kloppen.

Kunstkenner 

van de

Maand

Zelfs in de Eindeloos is niets voor de eeuwigheid,
zo ook de Nazi van de Maand. Hoewel menig redac-
teur van dit blad eindeloos pleegt te studeren, heeft
de auteur van deze geliefde rubriek - Thomas Smits

- afgelopen zomer zijn MA-titel ontvangen. In het
werkzame leven dat nu aanbreekt vond hij helaas

geen tijd meer om stukjes over de meest laffe, mis-
dadige, of grappige nazi’s te schrijven. 

Daarom introduceert Eindeloos vanaf de nieuwe
rubriek Kunstkenner van de Maand. Elke maand zal
een docent van de vakgroep Kunstgeschiedenis zijn
of haar favoriete (onbekende) kunstobject toelich-

ten.

Jitske Jasperse bijt het spits af. Haar promotie-
onderzoek richt zich op het Middeleeuwse konink-
lijke echtpaar Hendrik de Leeuw en Mathilde van
Engeland; voor Eindeloos bespreekt ze - toepasse-

lijk - een nationaal-socialistische kijkkast. 

Een nationaal-socialistische
reliekenkist 

Jitske Jasperse:

Karl Berthold, De ‘kijkkast’ met haarlokken van Hendrik en Mathilde, 1938

“De hertog liet 
ook de harten van
minder frisse lieden
sneller kloppen” Lees verder op de volgende pagina.
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COLOfONEd Ed

En daarmee zijn we terug naar de
merkwaardige kijkkast. Deze werd in
1938 vervaardigd door de goudsmid
Karl Berthold in opdracht van de
Braunschweigse minister-president
Dietrich Klagges. Dit paste geheel in
het ‘Hendrik de Leeuw offensief’ van
de nationaal-socialistische Klagges die
in 1935 het gebeente van Hendrik en
Mathilde in de Blasiuskerk liet opgra-

ven in aanwezigheid van Hitler,
Himmler en Rosenberg. Tijdens de
opgraving werden haarlokken wegge-
nomen; een donkere van Hendrik en
een blonde van Mathilde. Deze werden
achter de bergkristallen glazen van de
kijkkast geplaatst. Om het offensief

compleet te maken werd de hele kerk
omgebouwd tot de ‘Hal van Hendrik
de Leeuw’. Alle religieuze voorwerpen
verdwenen, de rijksadelaar werd in
het koor opgehangen en een zware
granieten sokkel werd onder de
middeleeuwse grafbeelden van
Hendrik en Mathilde gezet. Wilhelm
Dohme leverde de ontwerpen voor de
zwart-wit wandschilderingen in het
schip van de kerk. Zij zijn een macabe-
re en agressieve combinatie van
middeleeuwse en ‘Blut und Boden’
beeldtaal. 

Zo werd de kapittelkerk, ooit
bestemd voor de reliekhouders die
Hendrik en Mathilde aan de kerk
schonken, een schrijn voor Hendrik de
Leeuw zelf en het nationaal-socialisti-
sche gedachtengoed. Zo werd de kijk-
kast van Karl Berthold met de haarlok-
ken van het echtpaar een moderne
reliekenhouder. De kijkkast werd in
een wand van de crypte met de tom-
bes van Hendrik en Matilde geplaatst.
Hiermee hoopte men ongetwijfeld een
‘religieuze’ nationaal-socialistische
ervaring op te roepen. 
Mijn fascinatie voor de ‘kijkkast’ heeft
niets te maken met schoonheid die zo
vaak met kunst geassocieerd wordt.
De nationaal-socialistische relieken-
kist is interessant omdat ze aan-
toont hoe belangrijke visuele media

zijn in het uitdragen van ideeën. Met
de kijkkast in de ‘Hal van Hendrik de
Leeuw’ onderstreepte Dierich Klagges
de opvatting dat Hendrik de Leeuw
één van de raszuivere Ariërs was die
Duitsland groot had gemaakt.
Overigens was propaganda via het
beeld niet voorbehouden aan Hitler en
de zijnen, ook Hendrik de Leeuw
gebruikte de beeldende kunsten in zijn
choreografie van macht. d

Als vanouds een nazistische boeventronie 

op de Eindeloos-achterpagina: 

Dietrich Klagges

“Klagges liet in 1935
het gebeente van

Hendrik en Mathilde
opgraven in aanwe-
zigheid van Hitler,

Himmler en
Rosenberg”

Vervolg van pagina 15.
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