
Want wat is er leuker dan seks? Seks is even leuk
als voorspelbaarheid stom is. 

De voorspelbaarheid, bijvoorbeeld, van je tante
die op je verjaardag vraagt: dus jij wil geschiede-
nisleraar worden? Hoewel, laatst kwam ze opeens
met een nieuw arsenaal quasi-geïnteresseerde
waazin. Ze had schijnbaar iets in de krant gelezen
en vroeg naar jonge historici die geschiedenis
schrijven.

Dat een normaal mens nooit meer geschie-
denisleraar kan worden door een polsdoorsnij-
dend saaie verplichte masteropleiding wil ik mijn
tante nog wel een keer uitleggen, maar nu kreeg
ik toch echt de neiging om een stuk appeltaart in
haar gezicht te duwen. In plaats daarvan besloot
ik een veel krachtiger middel in te zetten om haar
te verdrijven: ik vroeg haar of ze mijn scriptie
wilde lezen. Een beproefde methode: die academi-
sche broddelwerkjes hebben immers een educa-
tief doel moeten, als het onding een acht voor de
moeite heeft opgeleverd in een la verdwijnen om
pas na tenminste tien jaar en bij voorkeur pas vlak
voor de versnipperaar het daglicht weer te zien.
Als het werkelijk het lezen waard is zijn er immers
driehonderd historische tijdschriften om het te
publiceren.

Jonge historici schrijven geen geschiede-
nis. Geschiedenis schrijven blijft toch meer iets
voor de soldaat die te Arnhem een Duitse kogel
inkopte en Lady Gaga die zich voor de gelegen-
heid in rookvlees drapeert. Wat ’s lands hijgerig
toegesnelde pers u ook wijs moge maken, histori-
ci doen er nog altijd beter aan te schrijven óver
geschiedenis. Soms in scripties, en dat is verve-
lend; soms in de Eindeloos, en dat is bijzonder
sexy! 

Lees, voor iets minder gratuite kritiek op de
Jonge Historici, verder op pagina 4.
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Raissa de Vos - De dildo, de vibrator:
vrijwel iedereen is bekend met de fal-
lusvormige genotsknotsen. Het speel-
tje heeft de afgelopen jaren heel wat
technische hoogstandjes erbij gekre-
gen. Ook de vorm heeft een transfor-
matie gehad, van konijn tot tarzan,
alles is tegenwoordig verkrijgbaar.
Maar zijn dildo’s iets wat alleen de
laatste tien tot twintig jaar voorkomt
in onze oversekste samenleving?

Nee! Sterker nog, de oudste dildo is
30.000 jaar oud.Het stenen geval dat
werd gevonden in Duitsland werd
destijds gebruikt voor dezelfde rede-
nen als tegenwoordig; namelijk het
seksueel bevredigenvan de vrouw of
man. Zelfs van de ‘dubbel’ dildo, die
aan beide kanten gebruikt kan wor-
den, is een exemplaar gevonden. Ook
uit de Griekse tijd zijn dingen overge-
leverd. Dat zij niet vies waren van een
stevig potje seks is algemeen bekend
en ook bij deze escapades kwamen er
hulpmiddelen aan te pas, zoals de olis-
bas. Zo noemden de Grieken een pie-
mel vervaardigd uit hout, met het mul-
tifunctionele goedje olijfolie als glij-
middel. 

De dildo groeit uiteraard met zijn tijd
mee en tijdens de renaissance werden
dildo’s gemaakt van leer, ivoor en zelfs
goud en zilver. Ook zijn er glazen
exemplaren gevonden, die werden
gevuld met water of melk zodat men
de ejaculatie kon nabootsen. Deze
vloeistof kon ook verwarmd worden

tot een wat aangenamere tempera-
tuur. 

Tot dusver geen shockerende ont-
dekkingen, tot ik stuitte op het begrip
‘shildo’. Een shildo is een dildo,
bestaande uit ingevroren uitwerpse-
len. Vandaar de naam shildo: shit en
dildo. Een persoon vist zijn of haar
boodschap uit het toilet en stopt deze
in een plastic zak in de vriezer en
wacht een aantal uur waarna de shildo
gebruikt kan worden. Dit is echter
geen perverse, zieke uitvinding van de
laatste jaren. In het oude Egypte
gebruikte men al kamelenuitwerpse-
len voor hun dildo’s. Even laten dro-
gen in de zon en een biologisch exem-
plaar was geboren:zowel economisch
als milieuvriendelijk!

De vibrator werd daarentegen pas
rond de negentiende eeuw uitgevon-
den en was destijds een medische uit-
vinding om vrouwen te genezen van
‘hysteria’. Hysteria was volgens de
medische wereld een aandoening aan
de baarmoeder die door vaginale mas-
sage verholpen zou kunnen worden.
Door de massage ontstond een ‘hyste-
risch spasme’, tegenwoordig beter
bekend als orgasme.Het had geen
enkele seksuele lading, totdat de vrou-
wen er schoorvoeten voor uitkwamen
dat het toch ook wel erg plezierig voel-
de. De luxe branche speelde hierop in
en de vibrerende vaginale massage

behandelingen werden populair in
luxueuze resorts. 

Enkele jaren later kwamen ook de
pocket-size varianten op de markt
voor privé pleziertjes. De vibrator
stond zelfs in de top 5 van de meest
voorkomende elektrische apparaten in
een huishouden. Pas toen de porno
industrie er in de jaren zestig mee aan
de haal ging, kwam er langzaam een
taboe op rond het bezitten van een
plastic penis. Ook mannen voelden
zich lichtelijk bedreigd door de con-
current - de vibrator heeft immers
meer ‘mogelijkheden’ dan de penis. De
dildo werd  opgeborgen en het bezit
ervan werd bestempeld als gebrek aan
zelfbeheersing van nymfomane vrou-
wen. 

Daar hebben we tegenwoordig
gelukkig geen last meer van. Door pro-
gramma’s als Sex and the City werden
de vibrators weer uit de laadjes
gehaald, afgestoft en in positie
gebracht. De dildo heeft zich naar een
comeback gepenetreerd en is weer
een waardig onderdeel van ons seksle-
ven! d

Historische pleziertjes

De dildo heeft zich
naar een comeback

gepenetreerd
Antieke genotsknotsen
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Violet Annaert - Denk je eens in, je
bent jong in de Oudheid en ook nog
eens verliefd. Je voelt dat dit het
moment is om de relatie naar een
hoger niveau te tillen, maar je hebt
nog geen zin in een huis vol kleine
Romulusjes en Remusjes. Dan doe je
gewoon wat wij tegenwoordig alle-
maal doen: je gebruikt anticonceptie. 

Dat de Romeinen sterk ontwikkeld
waren, is goed te zien aan het brede
scala aan anticonceptiemiddelen
waarover ze beschikten. Want wie
denkt dat dit soort middelen alleen
iets van onze moderne tijd zijn, heeft
het mis. Een eerste middel om een
zwangerschap te voorkomen was het
gebruik van het gouwe ouwe con-
doom. Deze kapotjes waren niet van
rubber, maar werden gemaakt van
tal van andere materialen. Vooral het
gebruik van een varkensblaas was
erg in trek. Een groot nadeel aan
deze condooms was het hoge prijs-
kaartje, waardoor dit geboortebeper-
kende gebruiksvoorwerp alleen voor
de elite was weggelegd. De gewone
Claudius en Julia – de Henk en Ingrid
van de Oudheid – konden deze
middelen dan ook niet betalen en

moesten hun heil zoeken in andere
manieren van anticonceptie.

Eén van die manieren was het inne-
men van allerhande kruiden, kwak-
sels en smeersels. Zo zou de plant
Silphium, een soort reusachtige ven-
kel, een scherp sap herbergen dat
een zwangerschap zou kunnen voor-
komen of – als een vrouw al zwanger
was –kunnen afbreken. Een vrouw
kon ook oude olie, honing of hars
van cederhout op haar baarmoeder-
mond smeren of kondeze kunnen
bedekken met zachte wol. Dit zijn
natuurlijk kunstgrepen die lang niet
allemaal effectief waren. Een laatste,
hoewel zoals bekend minder effec-
tieve, mogelijkheid was coïtus inter-
ruptus: voor het zingen de tempel
uit. De Romeinen kenden dus moge-
lijkheden tot anticonceptie, maar
veel waren niet erg betrouwbaar.  

Mochten deze anticonceptiemidde-
len hun effect missen waardoor de
vrouw toch zwanger werd, dan kon
ze natuurlijk altijd nog over gaan op
abortus: een praktijk die in het
Romeinse Rijk veelvuldig plaatsvond.
Het ondergaan van een abortus was
alleen geen pretje. De breinaalden
die tegenwoordig worden gebruikt in
landen waar abortus nog niet is toe-
gestaan, waren ook al bekend bij de
Romeinen. Meestal gebruikten ze
echter vergif om een ongeboren
vrucht te doden. De vrouw moest een
bepaalde hoeveelheid gif drinken
waardoor het embryo zou sterven,
met als ‘bijwerking’ dat de vrouw
meer dan eens zelf kwam te overlij-
den. Toch lag het aantal vrouwen dat
stierf tijdens de bevalling nog hoger.
Wel of geen kinderen krijgen in de
Oudheid, het was een gevaarlijke
onderneming. Veel Romeinen had-
den daarom ook seks op heel andere
manieren, maar dat is weer een heel
ander verhaal, niet voor kinderoor-
tjes bestemd. d

Tentamenstress. Paperstress.
Scriptiestress. Er mag dan lacherig
over gedaan worden door alle niet-
studenten – “Het enige wat jullie
doen is bier drinken” – maar probeer
deze periode maar eens zonder door
te komen. Zo makkelijk hebben we
het niet! Dit is immers de tijd waarin
het allemaal moet gebeuren: we moe-
ten de basis leggen voor die glanzen-
de carrière waar we ook met een stu-
die Geschiedenis nog op hopen, hech-
te vriendschappen sluiten die ons
door de tropenjaren zullen helpen en
als het even meezit, ook nog die ene
man/vrouw/onbeslist vinden waar
we de rest van ons leven of in ieder
geval een paar leuke weken mee
hopen door te brengen. 

Gelukkig maar dat Eindeloos
bestaat. Ook dit nummer slaagt er op
weergaloze wijze in om enkele van
de meest prangende vragen op te los-
sen, dan wel volstrekt onbelangrijk te
doen lijken. Sociaal ongemak in het
PCH? Voorgoed verleden tijd dankzij
Micha’s heldere stappenplan. Een
kant kiezen in de vete tussen Helios
en Kleio? Na Hugo’s uiteenzetting is
de vraag stellen hem beantwoorden.
Uw favoriete nazi uitkiezen? Ook
deze maand stelt onze connaisseur
een interessante kandidaat aan u
voor. Behoefte aan even geen men-
sen om u heen? De nieuwe oase van
rust (een verlaten trappenhuis) voor-
ziet in precies die behoefte. 

Maar wat als dat allemaal niet
helpt? Blijf dan vooral hangen rond-
om deze pagina’s. Lef, ambitie en een
drang om deel uit te maken van een
prachtig collectief bewogen onze
nieuwe redactieleden ertoe om zich
bij ons aan te sluiten - hier geven ze
zich voor het eerst aan u bloot. Deze
jonge historici schrijven geen
geschiedenis, ze schrijven SEKS! Voor
deze stukken geen roemloos einde in
een ongelukkige van-alles-wat-kast,
maar eervolle publicatie in het huis-
blad van onze opleiding. Als dat geen
balsem voor de schrijvende studen-
tenziel is. d

- Juliëtte van den Hil 

HOOfDrEDactIONEELKlassiek kapotje
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Thomas Smits, Bob van Toor en Clara
van de Wiel - Een nieuwe bril, een
stripboek, een mooie herfstdag; stu-
denten die het voorrecht hebben
gehad les te krijgen van René van
Royen weten dat er niet veel nodig is
om de man enthousiast te krijgen. 

Wie herinnert zich niet de tomeloze
begeestering van de oud-docent oud-
heid? Van Royen is vastbesloten om
deze geestdrift niet te laten beteugelen,
al helemaal niet door zijn verplichte
pensioen van vorig jaar. Een cursus
‘Iedereen kan Klassieke Talen’? Hij
gaat er voor. Iets komen vertellen in De
wereld draait door? Hoera! Met zijn
meest recente project betreedt de
geliefde docent echter het grijze gebied
tussen gezellige megalomanie en
onwelkome krankzinnigheid. 

Glunderend stonden ze op een podi-
um: Van Royen en een groepje studen-
ten en oud-studenten met een goed
gevoel voor PR. En ze glunderden met
recht, daar er zojuist een filmpje aan de
redelijk gevulde CREA-zaal was
getoond dat, zowel qua spanning en
sensatie als qua historische clichés en
onnauwkeurigheden, Oscar-waardig
was. De oprichting van Jonge Historici
Schrijven Geschiedenis was een feit.
René van Royen jubelde dat zich een
revolutie had voltrokken: veel meer
dan een clubje studenten dat scripties
voor de vergetelheid behoedt, was hier-

mee de eerste online uitgeverij uitge-
vonden. De Jonge Historici maakten
ook buiten hun vaste ‘Web 2.0 omge-
ving’ Facebook furore en veroverden
dankzij mediakanon Geerten Waling -
naast de kolommen van Het Parool,
een interview op Radio 2 en een eervol-
le vermelding in de Volkskrant - zélfs
een stukje in kwaliteitsblad Babel. 

De titel ‘eerste online uitgeverij’
mogen ze wat ons betreft voeren; en
als ze de gladjes opgemaakte boekjes
straks - in s’ werelds eerste enveloppe
- naar de goedbetalende donateurs stu-
ren, moeten de jonge hysterici dat
vooral van de daken schreeuwen. Maar
waarom moeten de werkstukken van
studenten geschiedenis eigenlijk wor-
den uitgegeven? Op de veelgeplugde
website zetten ze onbeschroomd hun
bedenkels uiteen. 

‘Een essentieel onderdeel van de uni-
versitaire opleiding tot historicus is het
schrijven van werkstukken, essays en
scripties, die alle slechts door één
docent worden gelezen alvorens ze
roemloos in de prullenbak verdwijnen
of, in het beste geval, kortstondig
dienst doen als onderzetter, kladblok
of pakpapier voor een boterham oude
kaas.’ 

Wás het maar zo. Déden deze werk-
stukjes maar dienst als kladblok. In een
duurzame, meer kwaliteitsbewuste
wereld zouden de papieren dragers
van de academische broddelwerkjes
daarmee inderdaad een goede bestem-
ming krijgen. In de praktijk zijn er ech-
ter helaas steeds weer hamsterende
types die alles in archiefmapjes en
lades laten verdwijnen, waardoor het
een zweem van waarde krijgt die geen
enkel werkstuk verdient. ‘Graag
gedaan’, schrijven ze er nog onder,
maar hun toon van bravoure verhult
een oefening in zelfverheerlijking en
gebakken lucht.

Hebben de Jonge Historici zich wel

afgevraagd of de boekjes die ze uitge-
ven ook lezenswaardig zijn? Want jon-
gens en meisjes, laten we elkaar geen
mietje noemen: eerlijkheid duurt
helaas ook in dit geval het langstuur-
boete-plichtig langst. We zijn als acht-
tienjarigen op deze faculteit gekomen
om te leren een degelijk stuk te schrij-
ven. In de eerste twee jaar wordt ons
aangeleerd om er een inleiding vóór,
en een conclusie achter te plakken en
afgeleerd om in de inleiding ‘mijn
werkstuk gaat over de hongerwinter’
en in een voetnoot ‘bron: internet’ te
schrijven. Dat leerproces is een lange,
pijnlijke weg. Pijnlijk voor de student,
die een nachtje moet doorhalen terwijl
hij zachtjes huilend met  zijn eigen
onkunde wordt geconfronteerd; en nog
pijnlijker voor de docent, die zich door
het resultaat heen moet worstelen zon-
der het papier in stukken te scheuren –
en dat dertig keer achter elkaar. Dat is
niet leuk, en daarom betalen we deze
mensen ook royaal, maar het is nodig.
Een aantal studenten leert tegen zijn
derde jaar een behoorlijk stuk te schrij-
ven, en krijgt een 8,5. De rest leert dat
niet en stapt over naar Media en
Cultuur, of schrijft een belabberde
scriptie en krijgt na herschrijven een 7,

Grote woorden voor een klein idee
Met een mooi kaftje eromheen!!
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of de welbekende ‘Melching’ 8.   
Werkstukken zijn oefenwerkjes, met

een vast stramien en via vaste metho-
des beoordeeld. Dat maakt ze uiterma-
te geschikt voor commentaar en verbe-
tering van de schrijver, maar nauwe-
lijks lezenswaardig. Als het goed onder-
zoek is, of een gouden vondst in het
archief, kun je van het werkstuk een
scriptie maken. Als die scriptie dan ook
nog eens aardig lukt, kan die herschre-
ven en gepubliceerd worden in Skript.
In het zeer onwaarschijnlijke geval dat
de student én de eindstreep van zijn
studie haalt, én fantastische stukken
produceert, zijn daar, hey presto!,
enkele honderden vaktijdschriften die
staan te springen om artikelen over de
meest onwaarschijnlijke nicheonder-
werpen af te drukken.

Zo ver komt het zelden; en dat selec-
tie- en afvalproces is er met goede
reden. De geschiedwetenschap is een
zee van sub-onderzoeksgebiedjes en
specialisaties, en ieder obscuur vaktijd-
schrift drijft op een zee van publicaties.
Moeten we dan nog een kraan aan
tekst open zetten? Wij nodigen u uit
om even voor u zelf na te gaan hoe veel
artikelen in Skript u daadwerkelijk
heeft gelezen, en hoe veel enthousias-
me zelfs uw bloedeigen ouders toon-
den voor uw Bachelorscriptie. En dan
hebben we het nog over de bovenge-
middeld geïnteresseerden. Voor zo’n
90% van de Nederlandse bevolking is
de meest historische reflectie die zij tot
zich nemen het zondagse weekover-
zicht van SBS Shownieuws. En dat is
prima.

Zelfs als we met de beste bedoelingen
naar de webstek van de Jonge Historici
afsurfen, en daar net doen alsof we
opeens een enorme drang voelen om
alles te weten te komen over Dolph
Lundgren (‘de ware universal soldier?’)
blijven de vragen knagen: was dit een
werkstuk van een tweedejaars, of een

Masterscriptie? Kreeg het een 9+ of is
de auteur een boezemvriend van een
Jonge Historicus? De wetenschap dat
we zelf vlak voor de deadline nog wel
eens een voetnoot uit onze duim willen
zuigen (immers, het is maar een werk-
stuk) doet de autoriteit van wat we
lezen ook geen goed. In het lijvige
‘Little boy, fat man’ knappen we al snel
af op de veelheid van vreemde letterty-
pes, de inconsistente redactie en dat
Fijne Amerikaanse Gebruik Van
HoofdLetters in iedere titel. Zo hebben
jullie dat niet geleerd, Jonge Historici!
Toen we met goede moed verder wil-
den ploegen verslikte de UvA-pc zich
helaas in de veelheid van PDF-pagina’s.

Kortom: de conclusie blijft dat een
mooie plaat uit het WikiCommons-
domein en de spel-
lingscontrole van
Word van deze kik-
kers geen prinsen
kan maken. Helaas
spreken René en zijn
Jongens het voorne-
men uit om dit toch
veelvuldig te gaan
proberen: ‘op deze
wijze [willen we] nog
veel meer mooie
werkstukken uit heel
Nederland behoeden
voor de vergetelheid
en beschikbaar
maken voor liefheb-
bers van aantrekke-
lijke geschiedschrij-
ving op hoog niveau.’
Wij vrezen met grote
vreeze dat ze met
‘mooie werkstukken’
geen vooroorlogs
breiwerk of Drenthse
landschapsminiatu-
ren bedoelen en kun-
nen onze medestu-
denten slechts vanaf

deze pagina’s een halt toe proberen te
roepen: jongens, het is niet alleen oude,
maar ook onrijpe wijn in nieuwe zak-
ken!

Wij komen niet in het Parool, laat
staan in de Babel, en met al hun fris,
Jong Historisch optimisme zal deze
bede wel aan dovemansoren gericht
zijn. Niettemin: graag gedaan. d

Grote woorden voor een klein idee
Met een mooi kaftje eromheen!!

Ingezonden mededeling
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Chofiet  Roemersma - De stereotype
Victoriaanse burger zou zich rot
schrikken als hij (of zij) een videoclip
van Rihanna of Lady Gaga voorge-
schoteld krijgt. Blote enkels, blasfe-
mie, een hoog erotisch gehalte, geen
enkele zelfcontrole of ratio zichtbaar
en allemaal onzedelijk wapperende
haren; een absolute schande! Zoiets
past toch totaal niet in de belle épo-
que van koningin Victoria? 

Victoria, die als toonbeeld van de
preutsheid bekend staat, rust al meer
dan een eeuw in het Frogmore
Mausoleum, waar ze zich waarschijn-
lijk al met haar echtgenoot schaamt
voor de uitwassen van de seksuele
revolutie die anno 2011 overal te
bespeuren zijn. Of zou ze zich juist
generen voor de bestaande vooroor-
delen die net zo tekenend zijn voor
de Victoriaanse tijd als de zwarte
(rouw-)kleding van de koningin naar
wie de tijd vernoemd is?

Als elk Victoriaans stel – uiteraard
getrouwd - immers echt zo preuts en
aseksueel was als wij veronderstel-
len, dan zou heel de Westerse wereld
nu tamelijk onderbevolkt zijn. De
stelling dat de mens een van de wei-
nige diersoorten is die voor zijn ple-
zier de liefde bedrijft, zou vervolgens
ook geen stand houden. En wat moe-
ten we dan met Jack the Ripper, die
talloze dames van lichte zeden in

precies die preutse era in koelen
bloede ombracht? Die zouden toch
helemaal niet hebben bestaan? Wel
dus. Immers, die Victorianen konden
er echt ook wel wat van!

Dat wil zeggen, als we de onderzoe-
ken van arts Clelia Duel Mosher
mogen geloven. Uit haar laat-
Victoriaanse enquêtes komt namelijk
naar voren dat zeker de negentiende-
eeuwse dames niet altijd met kuis-

heidsgordels rondliepen. Sommigen
bedreven zelfs de liefde ter ontspan-
ning en vermaak – stel je voor. Het
streven iedereen onwetend te hou-
den over seksualiteit, was dus niet zo
geslaagd als de Victoriaanse aristo-
cratie wellicht zou hebben gewild. 

Niet alleen de vrouwen, maar ook
de mannelijke bourgeoisie was ver-
rassend seksueel geëngageerd. Het
was deze klasse die onder het mom
van de wetenschap typen als de per-
verse, nymfomane, hysterische of
homoseksuele mens benoemde, om
zich af te zetten tegen de aristocratie
boven hen en de boeren onder hen.
Deze typen werden echter weer afge-
zet tegen het idyllische Victoriaanse
gezin. De prostituee, homoseksueel
en masturbator werden dientenge-
volge gezien als de grootste bedrei-
gingen van dat perfecte plaatje en
dus als gevaar voor de jeugd, wat
leidde tot bijvoorbeeld de uitvinding

van een gordel die elektrische stoot-
jes afgaf als de dragende jongen een
erectie kreeg. Au...

Vreemd genoeg was prostitutie wel
legaal, in alle soorten en maten.
Naast de normale bordelen beston-
den er ook bordelen voor mannen
door mannen en zelfs bordelen waar
mannen kwamen om eens flink met
de zweep te krijgen van een dame of
heer. SM Victorian style, dus eigen-
lijk. Als je het jezelf nog makkelijker
wilde make,n kon je als jongeheer
ook gewoon 's nachts in een park in
Londen een leuk scharreltje oppik-
ken en tegen een klein bedragje liet
hij of zij je daar de sterren van de
hemel zien.

Tegelijk kwam in deze periode een
heel interessant nieuw medium op
dat het maken van erotische plaatjes
vergemakkelijkte: de fotografie. Deze
werd niet alleen ingezet in oorlogen
zoals die op de Krim, maar  ook voor
het maken van pornografie.  Veelal
werden dames uit de onzedelijke
beroepsgroepen gebruikt als model
voor de plaatjes die minstens net zo
weinig aan de verbeelding over laten
als tegenwoordig, hoewel in het
begin het excuus werd gebruikt dat
dit ten behoeve van de wetenschap
was. Natuurlijk was pornografie
niets nieuws, de Romeinen deden het
al, maar zo'n realistisch nieuw medi-
um was natuurlijk wel heel span-
nend. Vooral door de ontwikkeling
dat foto's sneller en makkelijker
gekopieerd en verspreid konden
worden, zag een lucratieve nieuwe
business het daglicht: de pornografi-
sche blaadjes of de dirty magazines. 

Wellicht krijgt die stereotype
Victoriaan dus wel helemaal geen
rolberoerte bij het zien van de
moderne half blote artiesten en vol-
wassen mannenblaadjes. Misschien
zegt hij zelfs wel: “Is dit alles?” Het is
waarschijnlijker dat de eenentwintig-
ste-eeuwse internetgebruiker vreem-
der opkijkt, zodra hij heel onschuldig
victorian porn bij Google intikt. d

Van pianopoten met 
kousen tot geselbordelen 

Dit krijg je dus als dat intikt bij Google.
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Maaike Schuijt - Augustus zou zich
omdraaien in zijn graf als hij had
geweten wat zijn verre familielid en de
vrouw van zijn kleinzoon Claudius
allemaal had uitgespookt. Romes
bekendste nymfomane uit de keizer-
tijd, Valeria Messalina, had op z’n
zachtst gezegd weinig op met mono-
gamie en huwelijkse trouw. Getrouwd
op haar vijftiende en dood op haar
tweeëntwintigste: haar sensationele
maar tragische leven, doorspekt met
roddels, spreekt nog steeds veel men-
sen aan.

Ze trouwde erg jong met de manke,
stotterende en veel oudere Claudius,
die toen nog geen keizer was.
Vermoedelijk was dit niet omdat ze
hem zo verschrikkelijk aantrekkelijk
vond – daar was ze dan alleen in
geweest. Zelfs Claudius’ moeder
Antonia walgde zo van haar zoon dat
ze hem liever niet zag. Het feit dat
Claudius tot de keizerlijke familie
behoorde moet echter toch een zekere
aantrekkingskracht hebben gehad op
de ambitieuze Messalina.  

Als Claudius tot ieders verbazing tot
keizer wordt uitgeroepen, ontpopt
Messalina zich dan ook niet tot de
voorbeeldige keizerin die ze moeten
zijn. Dat had niemand ook echt ver-
wacht. In plaats daarvan zien we een
jaloerse, seksverslaafde intrigante die
de invloed die ze heeft op haar goed-
gelovige man vooral gebruikt voor
haar eigen pleziertjes. Dankzij zijn naï-
viteit kon Messalina flink huishouden.
Seksfeestjes, een eigen bordeel in het
keizerlijk paleis, de executies van man-
nen die niet met de altijd op seks
beluste Messalina naar bed wilden of
van vrouwen die op haar man zouden
azen: alles kreeg ze voor elkaar zonder

dat haar man er echt van wist. Er werd
zelfs gezegd dat ze zich ’s nachts ver-
kleedde als prostituee om aan haar
nimmer afnemende libido gehoor te
geven. 

Exemplarisch is het feit dat zelfs de
geliefde van haar eigen moeder niet
veilig was. Diens nieuwe man, Appius
Silanus, had geweigerd met de keize-
rin naar bed te gaan. Woest en verne-
derd, bedacht ze een list om ook hem
te straffen voor wat hij haar had aan-
gedaan. Samen met een medeplichtige,
de vrijgelatene Narcissus, bedacht ze
een plan. Ze vertelden de keizer dat ze
een droom hadden gehad waarin
Silanus een aanslag zou plegen op de
keizer. Die zag zichzelf toen genood-
zaakt zijn vriend te laten executeren.
Ook berucht is de wedstrijd die ze
gehouden zou hebben met de beroem-
de Romeinse prostituee Scylla. Degene
die de meeste mannen kon bevredi-
gen, zou winnen. Het zegt genoeg dat
Messalina won met vierentwintig part-
ners en dat ze zelfs nadat Scylla had
opgegeven vrolijk doorging tot de och-

tend aanbrak. 
Deze situatie kon uiteraard niet

eeuwig voortduren. Na de uitspattin-
gen van keizer Caligula verlangde het
Romeinse volk naar een waardige kei-
zer, die leefde volgens de oude
waarden en zeden, en daar hoorde een
overspelige nymfomane als echtgeno-
te niet bij. Gelukkig – voor haar echt-
genoot althans - gaf Messalina haar
omgeving de perfecte gelegenheid om
met haar af te rekenen. Denkend dat
ze inmiddels alles kon maken, trouwde
ze met haar toenmalige geliefde Caius
Silius. Het gerucht ging ook dat ze met
hem van plan was Claudius van de
troon te stoten en de keizerlijke macht
te grijpen. Silius en de bruiloftsgasten
werden onmiddellijk ter dood
gebracht, maar keizer Claudius had
meer moeite zijn vrouw te executeren.
Ze kreeg daarom de mogelijkheid zelf-
moord te plegen, wat haar niet lukte of
wat ze niet kon – dat is onduidelijk.
Uiteindelijk doodden de wachters
haar. Zo stierf ze oneervol – precies
zoals ze geleefd had.  d

Messalina: een keizerlijke nymfomane

een jaloerse, 
seksverslaafde 

intrigante



EINDELOOS - NUMMER 2 - pAGINA 8

Larissa Lambooij - Op 31 oktober was
het Halloween, bijna een religieus
feest in Amerika. Het is minder in trek
bij Nederlanders,  maar daar lijkt lang-
zamerhand verandering in te komen.
Waar komt dit feest eigenlijk vandaan
en waarom willen Amerikanen elkaar
elk jaar de stuipen op het lijf jagen?

Voor het ontstaan van Halloween moet
men terug naar de tijd van de
Romeinen. Niet dat Julius Caesar zich
elke oktober verkleedde als zijn lieve-
lingsgod, maar sommige historici
menen dat bepaalde aspecten van het
feest terug te vinden zijn in het
Romeinse feest van Pomona, een soort
eetfeest waarin de godin van het fruit
en de zaden centraal staat. Of in het
festival van de doden, het Parentalia.
Anderen zien toch de oorsprong in het
Keltische feest van Samhain, een
oogstfeest gehouden rond 31 oktober
en 1 november. Waar Halloween ook
zijn oorsprong vindt; feit is dat nie-

mand het grootser aanpakt dan de
Amerikanen. 

Iedere oktober is het weer zover: dan
gaan Amerikanen massaal naar de
supermarkten om snoep, eten en enge
attributen te kopen. Sommigen gaan
hierin zover dat ze van hun huis een
spookhuis maken waarin de plaatse-
lijke jeugd de stuipen op het lijf wordt
gejaagd. Er zijn zelfs verschillende
sites in het leven geroepen om kinde-
ren de beste avond van hun leven te
bezorgen, of engste. Één van die sites
is Halloween is Here, waar zelfs veilig-
heidstips worden gegeven om te voor-
komen dat er echt iemand sterft op
deze avond. Culinaire tips kunnen
hierin natuurlijk niet ontbreken, zoals
een Halloween pizza of een heerlijk
voorafje,  Boogers on a stick. 

Een van de belangrijkste benodigd-
heden voor dit feest is natuurlijk de
pompoen. Ouders gaan met hun kin-
deren naar de plaatselijke supermarkt
of de plaatselijke boer om de beste

Trick or treat
Tot 13 november;

De Heilige Familie van
Rembrandt in de Nieuwe Kerk

16 - 27 november:
IDFA Amsterdam, bezoek het

filmfestival met Kleio 
(zie kleioamsterdam.nl)

19 - 21 november:
Kanvas organiseert studiereis

naar Edinburgh (zie kanvasam-
sterdam.nl)

Tot 30 november:
Reinventing the Amsterdam

Urban Block in het ARCAM

Tot 7 december:
What’s Next: The Future of the

Photography Museum in het
FOAM

Donderdag 15 december:
Lezing Jeffrey Eugenides in de

Singelkerk Amsterdam,
georganiseerd door het John

Adams Institute

Tot 4 maart 2012:
New York Reflections - Saul
Leiter, Retrospectief in het
Joods Historisch Museum

Tot 16 maart:
Tentoonstelling Rubens, van
Dyck & Jordaens, Hermitage

Amsterdam

27 april - 6 mei:
Grote Reis Kleio naar Dresden

en Krakau - inschrijving tot
eind december!  (zie kleioam-

sterdam.nl)

actIVItEItEN

~ Halloween kleurplatenpagina! ~
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pompoen uit te kiezen. Eenmaal thuis
begint het echte werk: het uithollen
van het ding. Dit is zo’n vies werkje dat
men eigenlijk mondkapjes zou moeten
meeleveren om de pompoen te lijf te
gaan. Als de pompoen eenmaal klaar
is voor gebruik en de kinderen aange-
kleed en geschminkt zijn, kunnen ze
de straat op . Hordes kinderen gaan
samen met hun ouders huizen af om
snoepjes bij elkaar te sprokkelen –of
de Amerikaanse kinderen al niet
genoeg te eten krijgen. Een andere
Halloweenklassieker is het ‘happen
naar appels’. In een grote ton met
water worden appels gedumpt en de
kinderen moeten vervolgens, met hun
handen op hun rug gebonden,  met
hun mond vissen naar de appels.
Parentalsupervisionnecessary.

Als de buit eenmaal binnen is, volgt
het hoogtepunt van de avond: het

bezoekje aan de plaatselijke begraaf-
plaats. De kinderen lopen dan hand in
hand over de begraafplaats, een rook-
machine zorgtvoor een extra dimensie
en “zombies” maken voor een avond
de dienst uit. 

Niet alleen kinderen vinden
Halloween een leuke dag, zelfs ouders
gaan helemaal los. Dit is natuurlijk
ook het perfecte moment om die ene
buurman, die altijd zijn hondje voor je
deur laat poepen, een koekje van
eigen deeg te geven! Halloween is een
dag waarin iedereen gek kan doen en
iemand anders kan zijn. Misschien is
dat wel de reden waarom het feest zo
populair is in de Verenigde Staten. Het
geeft een ontsnappingsmogelijkheid
uit de sleur van het dagelijkse leven
waar veel Amerikanen het slachtoffer
van zijn. Misschien zouden we met z’n
allen moeten proberen om Halloween
meer in Nederland te introduceren,
bijvoorbeeld door langs de deuren te
gaan van bepaalde politieke figuren
en ze zo te laten schrikken dat ze de
volgende dag – nog steeds in shock -
ervoor zorgen dat wij, arme studen-
tjes, geen boetes meer hoeven te beta-
len. Als dat geen mooi Halloween-
effect zou zijn. d

Trick or treat

Ingezonden mededeling

~ Halloween kleurplatenpagina! ~
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Matthijs Valent en Maite
Karssenberg  - Als van een demon-
stratiebeweging een Nederlandse
editie verschijnt, is de scepsis op
voorhand al niet ver weg. Het is niet
dat we ons nergens druk over maken
– integendeel – maar we doen het
schijnbaar liever vanuit het comfort
van ons eigen huis, bij voorkeur ach-
ter het scherm van de computer.

In zeldzame gevallen verzamelen we
ons echter wel in het openbaar, zoals
bij de sanering van kunst of uithol-
ling van onderwijs. Nederland mag
daarbij sinds kort ook de
Beurspleinprotesten tegen het wan-
beleid van de financiële elite reke-
nen. Deze demonstratie waaide over
vanuit Wall Street, New York. Valent
& Karssenberg waren bij de
Amsterdamse versie van deze pro-
testbeweging, en kregen door de vele
Bob Dylan-haarcoupes en dubieuze
linkse leuzen een vreemd kietelend
‘give peace a chance’-gevoel.

De omstandigheden leken gunstig
voor een massale demonstratie; op
deze zonnige zaterdag had niemand
een excuus om binnen te blijven en
de meedogenloze mannen in pak zul-
len die ochtend dan ook wel gebeefd
hebben tijdens het drinken van hun
Starbucks-koffie en het pingen op
hun Blackberries. Na het passeren
van de oorverdovend commerciële
kermis op de Dam, bereikten we een
tamelijk goedgevuld Beursplein vol
antikapitalistische medeburgers.
Meteen viel de diversiteit van de
demonstranten op: dit keer niet uit-
sluitend razende studenten of kunst-
zinnige beschavingspromotors, maar
een verzameling van oud en jong,
krakers, kinderen, studenten en wer-
kende ouderen bij elkaar. Het hele
plein deed vermoeden dat iemand
vannacht de circustent open had
laten staan. Een omstander infor-
meerde ons dat we net de gepassio-
neerde toespraak van een zesjarig
jongetje over het uitsterven van tij-

gers hadden gemist. Eerder die dag
bleek een man bovendien al furore
gemaakt te hebben met zijn tirade
over de gevreesde chemtrails, en was
één van de hoofdacts een vrij over-
tuigende James Brown-imitator
geweest die, schreeuwend in een
eigenaardige mix van Engels en
Nederlands, de menigte tot eenheid
en liefde had geprobeerd  te bekeren. 

Dat hippiegevoel werd nog eens
versterkt tijdens het zogenaamde
klapprotest. Een zeer malafide uit-
ziende man die in het bezit was van
de enige aanwezige microfoon riep
mensen op te klappen ‘voor de
wereld, voor de mensen, tegen de
schijndemocratie!’ Nadat we onszelf
en degenen om ons heen op zijn
bevel (‘knuffel elkaar!’, ‘Amen!’) uit-
gebreid hadden bedankt voor onze
aanwezigheid bij het protest, werd
het heilige lied Imagine ingezet om
de liefde te vieren. Dit bevestigde
ons vermoeden dat John Lennon niet
dood is, maar gewoon vanuit zijn bed
met zijn laptop op schoot het

Occupy-ideetje de wereld in heeft zit-
ten twitteren. 

Waar waren de furie en de woede

die we zagen in New York, in Rome,
in Lissabon, in Londen en Berlijn?
Niemand die Nout Wellink met
elektroden aan zijn scrotum een
bekentenis afdwong, niemand die als
ultiem protest zijn afgedankte festi-
valtentje in de fik zette, niemand
zelfs die hartstochtelijk pleitte voor
emancipatie van de arbeidersklasse.
Nee, de Occupy-beweging is van een
geheel andere aard: zij strijdt immers

Als een postkoets op de snelweg

Niemand die Nout
Wellink met 

elektroden aan zijn
scrotum een 
bekentenis 
afdwong

Occupy Amsterdam: reuzegezellig kamperen op het Beursplein, maar de negenennegentig procent ontbreekt het nog aan tanden
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tegen een intern defect van het
systeem. Hiervoor hebben de
Occupy-demonstranten nog geen
concrete oplossingen gevonden –
daarvoor zijn de suggesties van de
deelnemers waarschijnlijk ook te
verschillend. Alles dat ze weten is:
een stelletje door hebzucht verblinde
voormalig econometriestudenten
heeft ons diep in een schuldencrisis
gestort, en dat moet stoppen! Maar
hoe?

Veel demonstranten gebruiken de
bekende kreet ‘99% versus 1%’ op
hun spandoeken. Hiermee doelen ze
op de kleine groep haute finance
(1%) die door middel van misdadige
piramideconstructies, roekeloze
beleggingen en torenhoge bonussen
een crisis hebben veroorzaakt waar
de massa (99%) nu de dupe van is.
Kortom: het volk moet weer meer
voor het zeggen krijgen. Maar in een
tijd van de schijnbaar absolute heer-
schappij van de markt en een rigou-
reuze afbrokkeling van de traditione-
le sociaaldemocratische politieke
partijen en vakbonden lijkt de burger
geen voet tussen de deur te krijgen. 

Dat vindt ook de Vlaamse histori-
cus en schrijver van de bestseller
Congo, David van Reybrouck. ‘We rij-
den met een postkoets op de snel-
weg’, stelde hij op 16 oktober in het
tv-programma Buitenhof. In een tijd
waarin we ‘iedere nanoseconde’ onze
mening over de wereld uiten op
internet, maar nog steeds slechts
eens in de vier jaar naar de stembus
mogen, is iets goed mis. Daarom
heeft Van Reybrouck een alternatief
voor doelloos demonstreren bedacht:
de G1000 (www.g1000.org), een
burgerinitiatief waarin duizend wil-
lekeurig gekozen Belgen met elkaar
gaan praten over de toekomst van
hun land. Zij zullen bepaalde beslis-
singen maken, die daarna verder uit-
gewerkt zullen worden door een
beperkt deel van de duizend, die hun
werk dan weer presenteert aan de
politiek. Is dit dan dé manier om con-
crete invloed op de old boys club te

krijgen? Of moeten we ondanks alle
met Karl-Marx-vlaggen zwaaiende
hare-krishna-types toch vertrouwen
hebben in het volksprotest?

We besloten de sociale media maar
te raadplegen, hopend op wijsheid.
Al snel stuitten we op @MelvinZ, die
zijn relaas als volgt deed:

‘Goed, liberalisme is dus #neofas-
cisme en Zij voeren een biogenetisch
experiment uit met de aarde met
behulp van vliegtuiguitlaatgassen.
Gelukkig speelt #Ajax vanavond
weer, kunnen we ons weer écht druk
maken.’

Uiteraard eindigde deze Twitter-
zoektocht in verdriet.     

Desalniettemin: fortune favours the
brave, en dit lijkt nu meer dan ooit te
gelden. De Arabische Lente begon
ook met wat gerommel maar groeide
uit tot een tsunami van protest die
het hele Midden-Oosten overspoelde.
Het uiteindelijke resultaat van deze
protesten mag dan onzeker zijn,
maar feit ttis wel dat we net
Kaddafi’s lijk door de straten van
Sirte gesleept zagen; result! 

De Occupy-beweging is uiteraard
totaal anders van aard en het voert
te ver het tentenkamp van idealisten
te vergelijken met de Arabieren die
automatisch geweervuur trotseer-
den. Waar het om gaat is dat een
beweging die ogenschijnlijk kansloos
is verrassende resultaten kan boe-
ken. Ondanks stormen van hagel en
cynisme blijft het tentenkampement
op het Beursplein staan en begint de
VVD al een beetje zenuwachtig te
worden. Het is een tijdperk van won-
deren en er lijkt genoeg onvrede
voorhanden om een dergelijke volks-
opstand voor de komende eeuw te
voeden, het valt alleen nog te bezien
of de broodnodige vonk overslaat
voordat de winter deze revolutie in
de kiem smoort. d

Als een postkoets op de snelweg

Gelukkig speelt 
#Ajax vanavond 

weer, kunnen we ons
weer écht druk

maken

Occupy Amsterdam: reuzegezellig kamperen op het Beursplein, maar de negenennegentig procent ontbreekt het nog aan tanden
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Door onze mysterieuze redacteur - Er
zijn legio redenen om even te willen
verdwijnen uit de gangen van het P. C.
Hoofthuis. U heeft uw scriptiebegelei-
der al drie weken niet terug gemaild
omdat u niet durft te zeggen dat u uw
onderwerp heeft veranderd in ‘iets
met gender’. Uw voormalige geliefde
kamt bloeddorstig de vijfde verdieping
uit, zij aan zij met degene die afge-
lopen weekend het leed tijdelijk ver-
zachtte en natuurlijk uw werkgroep-
docent, die de tweede keer ‘verslapen’
door de vingers heeft gezien míts die
opdracht nu eens zou worden ingele-
verd, quod non. 

Het spreekt vanzelf dat dit iedereen
overkomt, maar God weet hoe zij het
oplossen. De verdenking dat die faux-
afgepeigerde corpsmeisjes in trai-
ningsbroek elk halfuur hun make-up
bijwerken in hun bestuurskamer of
één van de geheime kamers in de bibli-
otheek die ik u in de toekomst nog uit
de doeken ga doen is waarschijnlijk
terecht, maar u zult toch echt met een
andere oplossing moeten komen. Was
er maar zo’n sprookjesachtige deur die
tnog nooit iemand was opgevallen,
naar een uitgestorven verborgen vleu-
gel of onontdekte dimensie! Nu, lieve
lezer, die deur is er, en wel op elke ver-
dieping.

‘Ja hoor eens,’ denkt u nu, ‘zo’n soort
deur hebben we allemaal wel eens
gevonden, met bekende gevolgen!’ En
daar heeft u natuurlijk gelijk in. De
zoektocht naar Oases van Rust is niet
voor iedere amateuristische stadspio-
nier weggelegd, maar slechts voor de
zeer koelbloedigen. Recentelijk nog
beunde ik met vooruitziende blik op
Halbe wat bij op de bovenste verdie-
ping van een bekend Amsterdams
warenhuis. Als er een plek is waar men
de behoefte aan een Oase van Rust
voelt, is het in een dergelijk dantesk
opeengestapeld kippenhok en op een
goede dag besloot ik dan ook op goed
geluk een net ontdekte onopvallende
deur in te vluchten. Ik had de uitnodi-
gend felrode grendelbalk nog niet
ingeduwd of een apocalyptisch tumult
brak los. Dit soort demonische booby-
traps is sindsdien aan een opmars
bezig, en natuurlijk hebben de powers
that be van het P. C. Hoofthuis de
mogelijkheden van hun terreur vroeg
ingezien: ze zijn prompt geïnstalleerd
op alle in- en uitgangen van de biblio-
theek. 

Het is dan ook niet meer dan begrij-
pelijk dat u heden ten dage nauwelijks
meer de deur naar uw eigen lokaal
open durft te duwen uit angst voor
gehoorbeschadiging en acuut ostra-
cisme, maar vrees niet: juist ter navi-

gatie van dit complexe mijnenveld is
deze rubriek ingesteld. De volgende
keer dat plotsklaps een van uw vele
aanwezige nemeses nadert in de fuik-
vormige gang, neemt dan vijf fikse
schreden richting de noordelijke lift-
schachten. Wachten tot die lift langs-
komt heeft al vele academici een
kwart van hun werkende leven gekost
en is zelden een optie, dus loop nog
drie passen door, het hoekje om. 

Het instinct meldt dat in die uithoek
van het gebouw slechts de meest bet-
weterige en onaantrekkelijke prom-
ovendi worden ondergebracht en dat
klopt ook, maar daarnaast bevindt
zich, achter een dubbele houten deur,
een trappenhuis als een balzaal. U
dacht dat het P. C. Hoofthuis wars was
van trappen waar twee mensen elkaar
fatsoenlijk kunnen passeren? Think
again: zelfs het maniakale genie van
architect Theo Bosch moest gewoon
geloven aan nooduitgangen waar we
ons als lemmingen van af kunnen wer-
pen in geval van nood. Tot die nood
aan de man is kunt u echter genieten
van de sacrale rust, het rustige licht
door de glazen bakstenen en de onbe-
dorven lucht die al tien jaar door nie-
mand is ingeademd behalve schrijver
dezes. En laten we deze Oase hierna in
godsnaam nooit meer een nooduit-
gang noemen – voor je het weet zit er
een uitnodigende, rode grendel op. d

Deel twee: een onbedorven trappenhuis
~ Oases van rust in het PCH ~

Wachten tot die
lift langskomt heeft

al vele academici een
kwart van hun
werkende leven

gekost 
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Micha van der Wal - Het moeilijkste
wat u tijdens uw studie mee zult
maken is niet het tentamen weten-
schapsfilosofie en ook niet het uitmak-
en met uw vriend(in) waarmee u al
sinds uw middelbare school een
relatie hebt. Het allermoeilijkste is het
wandelen in de diverse gangen van
het P.C. Hoofthuis. 

Waarom? U kunt hier werkelijk
iedereen tegen het lijf lopen. Om
enkele categorieën te benoemen: de
docent van dat vak dat je nooit
afmaakte en die nog steeds op een
paper aast; een one-night stand voort-
gevloeid uit een studieverenigingen-
feest (wat is hij/zij onaantrekkelijk in
het daglicht!); obsessieve einzel-
gängers die zich sinds jaar en dag in
de kantine ophouden; en tenslotte de
grootste categorie: mensen die je
meent te kennen van colleges maar dit
niet meer zeker weet. Uzelf in een nis
verschuilen en wachten tot uw antago-
nist is gepasseerd, is helaas niet altijd
mogelijk. 

Het dilemma is of u deze personen
moet begroeten of niet. In essentie is
het een machtsspel: bent u degene die
niet groet en hooghartig voor zich uit
staart en is de ander de loser die
probeert contact te maken? Of is het
omgekeerd? Docenten winnen overi-
gens bijna altijd, wat waarschijnlijk ten
dele komt door de vele jaren ervaring
die zij al in deze gangen hebben. 
Aangezien het vrijwel onmogelijk is
een toevallige ontmoeting volledig te
vermijden, volgen hier enkele tech-
nieken om dit moeilijke proces zo pijn-
loos mogelijk te laten verlopen. Van
belang is sowieso dat, wanneer u niet
met iemand wilt spreken, u het
lichaam niet teveel naar die persoon
toe neigt: dit wordt als uitnodiging tot
gesprek opgevat. Met ferme tred door-
lopen wordt in zo’n geval aangeraden.
Reactief groeten wordt ook afgeraden,
u kunt het beste het initiatief nemen
zodat u zelf de spelverdeler blijft.

Hieronder volgen enkele gangbare
technieken, met voor- en nadelen:

1.) op het laatste moment wegk-
ijken. Dit is een weinig elegante meth-
ode, en kan je kwalijk genomen wor-
den; 

2.) olijk en zeer luid groeten, de
opponent tegelijkertijd intens
aanstaren.. Op de manier van: kijk-mij-
eens-gek doen, wie maakt me wat.
Soms kan je hiermee mensen voor de
gek houden en geloven ze dat nie-
mand je wat kan maken;

3.) binnensmonds groeten. Heeft
een voordeel omdat het twee kanten
op werkt: als iemand niet teruggroet
lijkt het alsof je zelf nooit gegroet hebt
en als iemand wel teruggroet heb je
aan de verplichtingen voldaan;

4.) het minzame knikje. Werkt
hetzelfde als binnensmonds groeten;

5.) hooghartig staren en door-
lopen. Hier slaan de reacties het meest
uit: het kan je of zeer kwalijk genomen
worden, of u zult overal waar u gaat
veel  ontzag inboezemen;

6.) de Eindeloos voor uw gezicht
houden tijdens het lopen. Wel wordt
aangeraden in dit geval kleine kijk-
gaatjes voor de ogen in de Eindeloos
te prikken. d

Groeten in de gang 

Net zoals in Eindeloos komt je op de gang van

het PCH best leuke dingen tegen.

Zoals spelfouten.

Bronnenonderzoek doen in het rijke archief

van Eindeloos? Het kan! 

Bezoek eindeloosweblog.wordpress.com voor

de ware historische aha-erlebnis!
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Hugo van Doornum - Met alle respect
voor ons onderwijsinstituut, maar stu-
dent zijn aan de Universiteit van
Amsterdam klinkt toch anders dan
studeren aan Oxford, Yale, Harvard of
Cambridge. Het verschil zit ‘m mis-
schien niet eens in de kwaliteit van de
studie, want ook aan de UvA krijgen
we ongetwijfeld een zeer gedegen
opleiding. Maar naast de plek waar je
in collegebanken zit, is ‘de UvA’ vooral
vaak die stroeve, bureaucratische
machine met zand in de raderen die je
cijfers door de war haalt, je inschrijft
voor vakken die je absoluut niet wil
volgen en je om onnavolgbare rede-
nen twee studentnummers toedeelt.

De UvA-student gaat bovendien snel
kopje onder in de anonimiteit van de
instelling, die met een studentenpopu-
latie van ruim 32.000 met recht mas-
saal genoemd mag worden. Even ter
vergelijking: Cambridge herbergt er
slechts zo’n 17.000, Yale nog geen
15.000 en zelfs Oxford en Harvard
komen niet verder dan 21.000. Toch
wil de UvA-student zich ook in deze
massa ergens mee kunnen identifice-
ren en de eigen, overzichtelijke studie-
vereniging is de meest voor de hand
liggende keuze voor wie zich niet aan-
getrokken voelt tot de klassieke stu-
dentenverenigingen. Maar zoals bijna
alles in het leven is ook de studievere-
niging niet ideaal, want van interactie
met andere verenigingen is nauwelijks
sprake.

Je zou het een soort studienationa-

lisme kunnen noemen: je concentre-
ren op de eigen studie en medestuden-
ten, waardoor interdisciplinair contact
uitblijft. Uw Eindeloos-verslaggever,
een volbloed geschiedenisstudent,
probeert het breder te zien. Door een
wonderlijke samenloop van omstan-
digheden is hij niet alleen lid van
Kleio, maar ook actief bij Helios, de
studievereniging voor Neerlandistiek.

Lidmaatschap van beide verenigin-
gen is vanzelfsprekender dan het op
het eerste gezicht lijkt: Helios (Historie
En Letteren Is Onze Studie) was name-
lijk in een ver verleden de vereniging
waarvan Kleio zich in oktober 1929
afscheidde. Vanuit financieel oogpunt
allerminst briljant getimed, want vier
dagen later klapte op Wall Street de
wereldeconomie als een kaartenhuis
in elkaar - niet ideaal voor de jonge en
nog arme vereniging Kleio. Nu, ruim
tachtig jaar later hebben we weer te
maken met een ernstige financiële cri-
sis en ook studieverenigingen zullen
ongetwijfeld gekort worden op hun
subsidie. Zal de huidige malaise nu
juist de aanzet kunnen zijn tot meer
samenwerking en eventueel zelfs
fusies? 

Sprekend uit eigen ervaring: er zijn
zeker verschillen. Zo stimuleert Helios
haar leden actief te zijn op een podi-
umavond, bij dicht- en schrijfwedstrij-
den, door een vrolijke avond rondom
het Groot Dictee te organiseren en een
gezellig actieve-ledenweekend. Bij
Kleio past eerder het woord passief,
met weliswaar regelmatig film-,
museum- en studiegerelateerde uitjes,
maar waarbij voor de deelnemers de
enige inspanning bestaat uit het op
tijd inschrijven en aanwezig zijn. Wat
mij betreft mag het allemaal wel wat
actiever en vooral creatiever. Nog een
puntje: bij Helios geen ereleden, privi-
leges en andere vage voorkeursregel-
tjes. En geacht Kleiobestuur: wat doen
jullie eigenlijk voor geheimzinnigs op
die besloten ledenvergaderingen?

Daarentegen zouden de Neerlandici
wel eens iets vaker over de grens
mogen kijken en kunnen daarbij weer
een voorbeeld nemen aan de vele reis-
jes die Kleio organiseert.

Plussen en minnen bij beide vereni-
gingen, maar er zijn zeker raakvlakken
genoeg voor wat meer samenwerking.
Dan bedoel ik niet die gezamenlijke
feestjes in de Escape, want behalve dat
door de muziek communicatie daar
volstrekt uitgesloten is, klit iedereen
dan toch weer in vaste groepjes bij
elkaar. Suggesties voor wat meer
interactie: historici tegen de
Neerlandici bij het Groot Dictee of een
gezamenlijke Nederlandse geschiede-
nisquiz, en zo is er nog wel het een en
ander te verzinnen. Kortom, weg met
dat studienationalisme; Kleio en
Helios kunnen laten zien dat het ook
anders kan. d

Studienationalisme
Kleio & Helios: een vergelijkend warenonderzoek

Helios geen 
ereleden, privileges
en andere vage

voorkeursregeltjes
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Maarten Peeters  - Een groot pand
midden op de Spuistraat, waar bier
een euro kost en fris een halve, en
het publiek grotendeels uit studen-
ten bestaat. Conclusie: dat moet de
ledenvergadering van een ballenver-
eniging zijn. Het blijkt echter de bij-
eenkomst van de Internationale
Socialisten over de bezuinigingen in
het hoger onderwijs. Niks jasje-dasje,
vooral alternatieve studenten uit
Amsterdam, aangevuld met enkele
verdwaalde volwassenen.  

Het begon allemaal op een
regenachtige donderdagavond, en de
wind woei door de
Oudemanhuispoort. Net nadat ik de
laatste restjes van Atrium-substan-
ties op een zo elegant mogelijke
wijze uit mijn mond probeerde te
frutselen, drukte een aardige jongen
een flyer in mijn handen gedrukt
over een bijeenkomst van de interna-
tionale socialisten met betrekking
tot bezuinigingen in het hoger
onderwijs en de vraag of ik wilde
komen. Als goede geschiedenisstu-
dent was ik vanzelfsprekend "kri-
tisch en nieuwsgierig" en vroeg ik
waarover er dan precies gesproken
zou worden, en wat zijn standpunt
was. Het was dan immers ook het
einde van de tentamenweek, en dat
moest natuurlijk "gevierd" worden
op een andere plaats dan een verga-
dering. Het feit echter dat ik zijn en

mijn tijd een half uur heb staan te
verdoen door te blijven ouwehoeren
totdat het echt te hard begon te rege-
nen, was voor mij voldoende aanlei-
ding om dan toch maar te gaan.   
Zo geschiedde het een week later dat
ik en vriend T. om acht uur aanscho-
ven in het Gespuis. Een biertje werd
ons afgeraden aangezien er nog
intellectueel gediscussieerd moest
worden. Al goed, dan maar aan de
cola. Een student uit Utrecht nam de
aftrap, door in een half uur uiteen te
zetten wat de hervormingsmaatrege-
len betekenden voor studenten, en
hoe daar op gereageerd moest wor-
den. Na zijn verhandeling was het
tijd voor vragen uit het publiek.
Aangezien (bijna) het hele publiek
uit socialisten/communisten
bestond, bleven de vragen gemoede-
lijk. Totdat ik er - zoals volgens
vriend T. het later zou noemen - er
met gestrekt been in ging. Ik merkte
op dat het toch als student helemaal
niet zo verkeerd was om een dag in
de week te werken. Om bijvoorbeeld
je studie te betalen. Dat bleek een
heikel punt te zijn. Want, als student
pikte je voornamelijk de baantjes in
van de de lager opgeleiden. Goed
punt wellicht, maar wil dat zeggen
dat je als student dan maar een stu-
dieschuld op moet bouwen? 

Om het verhaal eigenlijk kort te
maken: het probleem lag bij de huidi-
ge kapitalistische overheid, die zou
moeten worden ingeruild voor een
communistische staat. Een vreemde
gedachte: had het communisme tij-
dens de Koude Oorlog niet bewezen
dat het communisme helemaal niet
zo'n menslievend systeem was? Dit
communisme echter, was volgens de
Internationale Socialisten geen com-
munisme, maar staatskapitalisme
waarbij een kleine groep oud-kapita-
listen de macht in handen had. Het
waren de beginjaren van het Sovjet-
communisme die de kansen lieten
zien voor een nieuw communisme.

Overtuigd was ik niet, maar dat had
ik ook niet verwacht. Dat neemt niet
weg dat het een leuke discussie
werd, waarbij er zeker aan het eind
genoeg tijd was om goed op elkaar in
te gaan.      

Om half twaalf verlieten vriend T.
en ik het pand, waarbij we beiden
onder de indruk waren van de
Internationale Socialisten. Niet om
hun radicale ideeën, maar om hun
geloof in het goede van mensen.
Waar kapitalisten reeds weten dat
mensen egoïstische graaiers zijn,
waren de Internationale Socialisten
van mening dat mensen uiteindelijk
het liefst zoveel mogelijk voor de
ander over wilden hebben.
Onrealistisch? Misschien, maar wel
een gedachte die te bewonderen valt.
Ik zou dan ook iedereen willen aan-
raden om een keer een bijeenkomst
van de Internationale Socialisten bij
te wonen, al is het maar om een
ander politiek geluid te horen. 

Of om voor een euro bier te 
drinken. d

Op bezoek bij de IS
Kersverse redacteur zoekt goedkoop bier, maar moet cola drinken

de Internationale
Socialisten waren van
mening dat mensen
uiteindelijk het liefst
zoveel mogelijk voor
de ander over hadden
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Rick Otten - Sinds het voorjaar van
2011 staat het standbeeld van Jan
Pieterszoon Coen in Hoorn niet zo
stevig meer op zijn sokkel. Via een
zogenaamd burgerinitiatief probeer-
den tegenstanders van het beeld de
gemeente over te halen om het
standbeeld weg te halen. 

De initiatiefnemer, Eric van de Beek,
drong bij de gemeenteraad aan op
verwijdering. Begin juli werd bekend
dat er een besluit zou komen waarna
het standbeeld in het landelijke
nieuws kwam. Direct en indirect heb
ik contact met hem gehad, waardoor
een aantal van zijn argumenten voor
verwijdering duidelijk werden. 

Het standbeeld moet weg omdat
Coen genocide heeft gepleegd

Van de Beek gebruikt de definitie
van de VN voor het beschrijven van
de daden van Coen op de Banda-
eilanden. Hierbij werden 15.000
mensen op bevel van Coen vermo-
ord.Ik twijfel hier niet aan, maar het
was zeker geen genocide. Het is

“hindsight bias” (wetenschap achter-
af ) om een daad uit 1621 te vero-
ordelen naar huidige maatstaven.
Daarnaast bestaat het begrip geno-
cide pas sinds 1944 waarin een ver-
band wordt gelegd tussen volkeren
en moord.Coen handelde bovendien
vooral uit economisch motief: het
monopolie op nootmuskaat. Hij ging
hard tekeer, maar betekent dit ook
dat hij, in de eerste plaats, doel-
gericht de Bandanezen wilde uitmo-
orden omdat het zogenaamd minder-
waardige mensen waren? Nee. Ik wil
Coens daden niet bagatelliseren,
maar hem van genocide
beschuldigen is onjuist.  

De geschiedenis wordt niet her-
schreven als het standbeeld is verwi-
jderd

Dit argument laat zien dat Van de
Beek geen historisch besef heeft. Er
wordt namelijk geen recht gedaan
aan de geschiedschrijving en het his-
torisch bewustzijn van 1893. Aan het
einde van de 19e eeuw was er sprake
van een vorm van nationalisme

waardoor er naar nationale helden
werd gezocht. Coen was (of werd)
een held omdat hij als stichter van
Nederlands-Indië werd gezien.
Vanwege zijn onverzettelijke karak-
ter werd hij geëerd als voorbeeldig
Nederlander en verdiende daarmee
een standbeeld in Hoorn. Het stand-
beeld weghalen of op een andere
plek zetten is wel degelijk het her-
schrijven van de geschiedenis. 

Van massamoordenaars als Hitler en
Stalin zijn er ook geen standbeelden
meer

Die zijn er, naar mijn weten, inder-
daad niet meer, maar het gaat ver om
Hitler en Stalin met Coen te
vergelijken. Het uitmoorden van
bepaalde bevolkingsgroepen in het
binnenland en veroverd gebied is
nooit het doel van Coen geweest. Hij
wilde graag het monopolie op het
nootmuskaat handhaven en hoe dat
gebeurde, was bijzaak. Hitler en
Stalin hadden beiden een visie over
de toekomst van Europa in de 20e
eeuw, dat is totaal andere koek. 

De gemeenteraad van Hoorn besloot
in juli dat er extra informatie op de
sokkel komt van het standbeeld;
bijna alle raadsleden waren tegen-
standers van verwijdering. Bij het
afbreken van de kermis, die
plaatsvond in augustus, viel het
standbeeld per ongeluk op de grond
door een onvoorzichtige chauffeur.
Hierdoor laaide de discussie weer op,
maar tot een ander besluit is het niet
gekomen. Sinds enkele weken staat
het standbeeld, volledig opgeknapt,
weer te stralen op de Roode Steen in
Hoorn. d

Meer weten: www.oudhoorn.nl ->
recent geplaatst ->Coen, held op
sokkel? (17-7-2011)

Standbeeldsoap in Hoorn

Het gewraakte standbeeld op de Roode Steen, te Hoorn
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Ruimte voor advertentie
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Nathalie Maciesza - Beginners is
een film over het leven. Om het
slechts af te doen als een verhaal
over romantiek, over ziekte, over
dood, over vervreemding, over
homoseksualiteit, over angst en
de overwinning daarvan zou de
film tekortdoen. Deze film gaat
over al deze thema’s, maar het
zijn slechts lijntjes die ons leiden
naar de ware kern van het ver-
haal: hoe de nieuwe generatie
tegen de wereld aankijkt.

Oliver (Ewan McGregor) is onge-
lukkig. Zijn vader (een uitsteken-
de rol van Christopher Plummer)
is overleden en heeft zijn zoon
achtergelaten met zowel mooie
als pijnlijke herinneringen, een
huis vol spullen en een hond.
Terwijl Oliver een rondleiding
door zijn huis geeft aan de Jack
Russel, leren wij ook het hoofd-
personage langzaamaan kennen.
Flashbacks uit zijn jeugd waarin
zijn moeder, die nooit volledig
gelukkig is geweest, centraal
staan, worden afgewisseld door
flashbacks van de laatste maan-
den met zijn vader, die op 75-
jarige leeftijd uit de kast komt en
toch gelukkig probeert te wor-
den. Het derde onderdeel van de
film is het heden, met Oliver die
worstelt met zijn herinneringen,
terwijl de komst van Franse actri-
ce Anna (Mélanie Laurent) een
nieuwe wind in zijn leven lijkt te
betekenen. De vraag is alleen:
kan Oliver zich bevrijden van de
invloed van het verleden om
plaats te maken voor een toe-
komst met Anna?

Beginners is niet de eerste film
die vertelt over homoseksualiteit.
De laatste jaren is dit een hot
topic in Hollywood met films als
Milk (Van Sant, 2008) en Howl
(Epstein en Friedman, 2010).
Beginners plaatst zichzelf bewust
in deze traditie door intertekstu-
ele verwijzingen naar de twee
voorafgaande films. Ook is het
thema van ziekte, dood en rouw
niet nieuw, maar in deze film

wordt gepoogd hier anders mee
om te gaan. De voice-over van
het hoofdpersonage schept
afstand met de kijker, hoewel
normaal gesproken hiermee het
tegenovergestelde effect wordt
bereikt. We zien het leven van
Oliver vanuit zijn perspectief,
maar echt geraakt worden we
niet. Is dit echter wel zo erg? We
herkennen dit fenomeen uit films
als 500 Days of Summer. De

De luxe van ongelukkig zijn
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cOLOfON EdEd

voice-over, de editing en de grafi-
sche trucs belemmeren een emo-
tionele binding met de persona-
ges, maar geven de film ook fris-
heid. 

Deze film thematiseert het
drama van de nieuwe generatie.
Zwarte humor, zelfreflectie en
vooral veel emotionele bagage.
Ook Oliver kampt hiermee; zijn
moeder die vastzit in een lustloos
huwelijk, zijn vader die na de
dood van zijn vrouw bekent
homoseksueel te zijn. Dit draagt
naar eigen zeggen bij aan zijn
onvermogen om een serieuze
relatie te behouden. In de film
wordt dit echter niet onder het
kleed geschoven, maar wordt
nadrukkelijk uitgesproken dat
wij, de nieuwe generatie, de luxe
hebben om bewust ongelukkig te
zijn. En dat wij met genoegen in
dit ongeluk zwelgen.

De titel van deze film heeft dan
ook twee betekenissen. Oliver en
Anna zijn beide beginners in de
liefde, hoewel dit niet hun eerste
relatie is. De film stopt waar alle
romantische drama’s eindigen;
het stelletje heeft elkaar na vele
obstakels en intriges weer gevon-
den en de kijker wordt achterge-
laten met fantasieën over wat er

na de aftiteling gaat gebeuren.
Het verschil met deze film is dat
hier de hoofdpersonages zich dat
aan het einde van de film ook
afvragen. Zij weten net zo min als
wij wat er na de aftiteling gaat
gebeuren. Maar beginners kun-
nen we ze toch niet noemen; ze
dragen niet alleen het DNA van
hun ouders met zich mee, maar
ook een stukje van hun levens.
We stappen ons volwassen leven
niet in als tabula rasa, we zijn de
generatie die zich bewust is van
haar bagage. Het is aan ons om te
beslissen op welke manier we dit
gewicht willen dragen. d

Beginners Regie: Mike Mills. Te
zien in de Cineville filmtheaters
in Amsterdam.

wij, 
de nieuwe generatie,

hebben de luxe 
om bewust
ongelukkig 

te zijn
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Thomas Smits – Het absolute kwaad
heeft altijd een mystiek en occult
randje. Misschien komt dit voort uit
onze ‘judeo-christelijke traditie’
waarin het kwaad altijd verbonden
is met de duivel, of oude heidense
gebruiken. 

In verschillende populaire mythes
over het duizendjarige rijk en haar
vertegenwoordigers wordt de con-
nectie tussen het nationaalsocial-
isme en het ‘pure’ en ‘heidense’
kwaad benadrukt. Deze verhalen
hebben echter wel degelijk hun
basis in de realiteit. Daarom deze
week het verhaal van SS
Obersturmführer Otto Rahn en zijn
zoektocht naar de heilige graal. 

Otto Rahn (1904-1939) is vanaf
zijn vroege jeugd geobsedeerd door
de heilige graal. Op de universiteit
komt hij in aanraking met de ont-
dekkingen van de beroemde Duitse
archeoloog Heinrich Schliemann, die
in 1871 – na grondige bestudering
van de Odyssee van Homerus – de
overblijfselen van mythische stad
Troje ontdekt. Rahn raakt overtuigd
van het feit dat hij op eenzelfde
manier de heilige graal moet kun-
nen vinden. Op basis van het der-
tiende-eeuwse boek Parzival komt
Rahn tot de conclusie dat de graal
beschermd werd door de als hei-
dens bestempelde sekte van de
Katharen. Tijdens de belegering van
het Kathaarse kasteel Montsegur in
de kruistocht van 1244 zou de
heilige graal door drie ridders ver-
borgen zijn in de Franse Pyreneeën. 

Rahn is niet de enige Duitser die

zich bezig houdt met de graal. In
1933 ontvangt hij een mysterieus
telegram: de anonieme zender biedt
hem één miljoen Reichsmark om
zijn zoektocht naar de graal voort te
zetten. De afzender vraagt Rahn om
hem te ontmoeten op de Prinz
Albrecht Strasse nummer 7 te
Berlijn: het hoofdkwartier van de
Gestapo.  De Mephistoles van Rahn
blijkt niemand minder te zijn dan
Heinrich Himmler. 

In het zwarte uniform van de SS en
met onbeperkte middelen keert
Rahn terug naar Frankrijk. Zijn
zoektocht blijkt echter vruchteloos.
In zijn boek Luzifers Hofgesind, eine
Reise zu den guten Geistern Europas
vindt Rahn dan ook geen bewijzen
voor het bestaan van de graal. In
plaats daarvan maakt hij een mys-
terieuze reis door heel Europa op
zoek naar ‘geesten van zijn heidense
voorvaderen’. Himmler is zeer
gecharmeerd van het boek en laat
vijfduizend kopieën onder nazi-kop-
stukken verspreiden. 

De koppeling tussen de nationaal-
socialistische ideologie en occulte
mythes spreekt sterk tot de ver-
beelding. In dit soort verhalen
proberen de nazi’s allerlei mythis-
che voorwerpen te gebruiken om
Übermenschen te creëren: een hei-
dens ras van supermensen dat de
oorlog kan winnen. Het bekendste
voorbeeld van een dergelijk verhaal
zijn de twee Indiana Jones films
Raiders of the lost Ark (1981) en
The last crusade (1989). In deze

films moet Indiana Jones de ark van
het verbond en de heilige graal vin-
den voordat de nazi’s deze kunnen
gebruiken voor het creëren van
supersoldaten. Een koppeling
tussen Noorse mythes en het
nazisme komt voor in de Captain
America-stripboeken en de pas ver-
schenen verfilming hiervan: Captain
America: The First Avenger (2011).
In de film vindt de Red Skull, de
nazi-antagonist van Captain
America, een mysterieus artefact in
een oude Noorse kerk. Dit blauwe
blok bevat oneindige energie en de
Red Skull gebruikt het om zijn
‘Hydra soldiers’ futuristische
wapens te geven. In Hellboy (2004),
van de briljante Spaanse regisseur
Guillermo del Torro, roepen de
nazi’s in de begindagen van de
Tweede Wereldoorlog met behulp
van ‘zwarte magie’ een demon op,
die de zoon van de duivel blijkt te
zijn. 

Hoewel Rahn misschien de inspi-
ratie van dit soort verhalen is, blijkt
hij uiteindelijk zelf maar tnauwelijks
te geloven in het nazisme. Zo is hij
verbolgen over het feit dat alleen de
antisemitische passage uit Luzifer’s
Hofgesind door andere ‘weten-
schappers’ geciteerd wordt.
Himmler lijkt ook al snel weer
genoeg te krijgen van zijn weten-
schappelijke protegé. Nadat Rahn in
1937 wordt betrapt op homosek-
suele praktijken stuurt Himmler
hem naar het concentratiekamp
Dachau. Na een aantal weken in het
kamp besluit Rahn om ‘ontslag’ te
nemen uit de SS. Deze organisatie
staat – helaas voor Rahn – niet bek-
end om zijn flexibele abeidsver-
houdingen. Wanneer Rahn ver-
moedt dat Himmler de ‘hitmen’ van
de SS op hem afgestuurd heeft
besluit hij zelfmoord te plegen. In
maart 1939 wordt Rahn gevonden
op een besneeuwde berghelling in
Tirol ‘met zijn blik naar de Heidense
hemel’, zoals de dochter van een
vriend van Rahn later zou verklaren.
Rahn geloofde blijkbaar tot het eind
van zijn leven in zijn eigen mythe, de
mythe van het nazisme kon hij er
niet bij hebben. d
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