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Akte 1
Het ‘AtHeNeUM ILLUStRe’

scène 1
ACADeMISCH RARIteIteNkABINet

De Kabinetsbeheerders ontvangen het 
publiek bij 17e eeuwse orgelmuziek van 
Sweelinck. 
De grote zaal van de Agnietenkapel is 
uitgelicht. Het publiek loopt door het 
‘Academisch Kabinet’ naar het podium. 
De ruimte heeft, door de uitlichting 
een sinistere inrichting met scherpe 
schaduwen. Scherp licht valt door de 
vensters vanuit buiten naar binnen. 

Het rariteitenkabinet bevat 
donkerhouten vitrines met objecten uit 
de universitaire geschiedenis. Er staan 
embryo’s op sterk water
Er is een galerij met platen van de 
belangrijkste weten
schappers van de afgelopen eeuwen.
Er hangt een achterdoek voor een video 
en diaprojectie.

kLeDING: 
De Kabinetsbeheerders zijn gekleed in 
Jacquet met witte, 19e eeuwse boord. Zij 
zullen tijdens de loop van het stuk enkele 
keren hierover een witte academische 
boord en zwarte pij dragen. 

scene 2
WeLkOMStWOORD

(Kabinetsbeheerders op het podium. 
Gietelink (1) voor de microfoon. 
Daalder (2) bij de overheadprojector). 

KABINETSBEHEERDER 1

Dames en Heren, hartelijk welkom in ‘Het 
Academisch kabinet’. Wij zijn van het 
organisatieadviesbureau ‘Fatamorgana’.
De Universiteit van Amsterdam heeft ons 
Bureau gevraagd om een nieuw horizonprofiel 
voor de 21e eeuw op te stellen.

Die opdracht had daar binnenskamers nog 
wel wat voeten in de aarde. Moest er in het 
kader van de komende bezuinigingsronde 
nu wel een opdracht komen voor een 
organisatieadviesbureau? Is dat verantwoord 
in een tijd dat je hoogleraren ontslaat? Wij 
hebben alle begrip voor dat beleidsprobleem.
Gezien ook de volgens onze klanten 
gepeperde nota’s, die nu eenmaal horen bij 
onze diensten.

Maar het College van Bestuur heeft toch 
terecht geconstateerd. Organisatieadviseurs 
zijn in deze tijd de smeerolie van elke 
moderne organisatie. en een topburo 
mag een aardige grijpstuiver kosten. Die 
hoogwaardige kwaliteit brengt zijn geld 
tenslotte dubbel en dwars op.

Onze opdracht is er een met ambitie:
Hoe de Universiteit van Amsterdam een 
imago van topkwaliteit te geven?
Hoe in Amsterdam een ‘centres pour 
excellence’ (een centre of excellence) tot 
stand te brengen?
Hoe de hoofdstad opnieuw tot mondiaal 
brandpunt van het geestelijk leven te 
maken?
In een adem te worden genoemd met Oxford 
of Harvard?
Hoe de Sorbonne van de Lage landen te 
scheppen?

Allereerst onze diagnose:
U weet het gaat bergafwaarts met het 
Universitaire leven. Studenten worden 
klaargestoomd voor een diploma. Massale en 
anonieme hoorcolleges. Nauwelijks tijd voor 
verdieping. De passie voor de wetenschap 
wordt overschaduwd door een ordinaire 
diplomarace. een diplomarace meer dan een 
innerlijke drang tot geestelijke verrijking. 
De homo universalis is verworden tot de 
technocratische specialist.
Jonge mensen, die de innerlijke band met de 
slagader van het universitaire erfgoed finaal 
kwijt zijn geraakt.

(De zaktelefoon van de assistent gaat. 
De assistent (Carl), in zwart pak geeft 

HET ACADEMISCH KABINET
Authenitieke objecten van een rariteitenkabinet
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antwoord en loopt met de portable 
telefoon naar het podium en overhandigt 
deze aan Kabinetsbeheerder 2 Daalder. 
Deze wend zich af en voert gedempt een 
gesprek).

Onze remedie:
Wij adviseren het College van Bestuur tot 
harde maatregelen. Wij komen met een 
scherp niet alledaags reorganisatiemodel. 
een reorganisatie, die alle vorige overbodig 
moet  maken.Die zel fs  d ie  n ieuwe 
beroepssoort van pijnlijke, maar toch 
bitter noodzakelijke organisatieadviseurs 
overbodig maakt.
(Hij kijkt vragend naar zijn collega, die 
met de telefoon in de hand staat)

KABINETSBEHEERDER 2

Het is de PRafdeling van Fokker.
Of wij interesse hebben voor een gesprek?

KABINETSBEHEERDER 1

Ach, Fokker
Die hadden inderdaad al eerder gebeld.
We zitten eigenlijk al vol tot 2000.

KABINETSBEHEERDER 2

Valt daar geen mouw aan te passen? Het 
klinkt daar redelijk wanhopig.

KABINETSBEHEERDER 1

Nou vooruit maar weer. In naam van 
Neerlands glorie, zullen we maar zeggen
er is tenslotte een nationaal belang in het 
geding. Maak maar een afspraak.
(Kabinetsbeheerder Daalder rond het 
telefoongesprek met Fokker af). 

excuus, waar was ik gebleven. 
Fatamorgana heeft besloten tot de oprichting 
van een ‘Vereniging tot restaurat ie 
academisch erfgoed’ 
een visionair genootschap dat wij doopten 
met onze eigen naam:’Fatamorgana’. Wij 
menen dat het genootschap een speerpunt, 
een lichtend voorbeeld moet zijn voor hen 
die willen getuigen van hun toewijding aan 
de wetenschap.
Wij adviseren het college, dit genootschap 
ruime financiële armslag te geven voor een 
vernieuwend experiment. Het genootschap 
heeft een verklaring opgesteld. Mijn collega 
Daalder zal die ‘BeGINSeLVeRkLARING’ 
even voorlezen. Hans ben jij zover?

KABINETSBEHEERDER 2
(Hij loopt met een perkamenten rol naar 
de microfoon).

Natuurlijk. excuus Dames en Heren voor het 
ongemak.
Wij hebben inderdaad een ‘beginsel-
verklaring’ opgesteld, waaraan de univer-
siteit van Amsterdam moet voldoen, wil het 
haar ambitieuze doelstellingen voor de 21e 
eeuw halen.

scène 2
De eLIteUNIVeRSIteIt

(Kabinetsbeheerder 2 leest voor).

Wij zijn voorbij een periode van door-
geschoten democratisering, een periode die 
in het teken stond van ideologie en com-
munistisch engagement. een periode van 
nivellering van de eminente geest. 

Het is tijd voor een kanteling, het is tijd voor 
een herziening van de grondslagen van het 
universitaire leven. Wij verklaren hiermee 
de ‘rode’ universiteit ten einde.

Dames en heren,
De universiteit van na 2000 is rijp voor ferme 
maatregelen, voor harde selectie van nieuwe 
studenten. Voor selectie aan de poort.

Het adagium ‘Hoger onderwijs voor velen’ is 
verleden. ‘Hoger onderwijs voor weinigen’ 
heeft de toekomst. Het universitaire diploma 
leidt al jaren aan proletarische diskwalificatie 
De ontwikkeling van de eminente geest 
verstikt in middelmatigheid.
Ons motto: Hoger onderwijs voor weinigen.
the struggle for Life, and the survival....

1

Wacht even. Hoe kom jij aan deze tekst?
2

Die heb ik van jou gekregen. Nou ja, ik heb 
hem zelf nog wat aangescherpt.
1
(Verontwaardigd)

Van mij gekregen, zelf aangescherpt. Wij zijn 
hier voor visionaire perspectieven voor de 
volgende eeuw. Niet om reactionaire taal uit 
te slaan. Wie heeft deze tekst geschreven?
2. 

Ik weet van niets.
Ik ben alleen maar uitvoerend functionaris. 
Misschien is het een complot van de Leidse 
Universiteit.
1. 
(Spottend) 

Ja, natuurlijk een complot.
2.

Nou, Leiden, die probeert Amsterdam 
al eeuwen de pas af te snijden. toen het 
Atheneum werd opgericht maakten ze ons 
zwart. toen de Universiteit werd gesticht 
maakten ze ons zwart. Nu ze zelf een 
‘eliteuniversiteit’ willen worden moeten wij 
de zwarte kolen uit het vuur halen.

KABINETSBEHEERDER 1
(Voor de microfoon)

excuus, Dames en Heren.
Voor deze technocratische nonsens
Gelooft u mij. De tekst die hier voorgedragen 
moest worden was een warm pleidooi voor 

universitaire idealen. Voor historisch besef 
van de tradities in de voetsporen van onze 
bloedeigen Gerardus Vossius. 

Dames en Heren,
Fatamorgana geeft vanavond een eerbetoon 
aan die universitaire geschiedenis. Met 
steun van enkele universitaire musea is er 
‘Academisch kabinet’ ingericht, in de traditie 
van het 19e eeuwse Rariteitenkabinet.
Wij tonen U galerij met helden uit de 
universitaire geschiedenis. 
Mannen (en een enkele vrouw), met grootse 
visies, die hun leven wijden aan het nobele 
doel van de wetenschap.Want het is die 
vergeten historie, die ons de inspiratie en het 
materiaal moet leveren voor onze opdracht:
een visionair manifest voor de universiteit 
van het komende millennium.

scene 3
DIASHOW ‘AtHeNeUM ILLUStRe’

20 Dia’s met beeltenissen van 
het Atheneum Illustre. Het 
wetenschapsbedrijf in de 17e 
en 18e eeuw en de belangrijkste 
wetenschappers.
MUZIEK: Klassiek 17e eeuwse of 18e 
eeuwse Barokmuziek 

scène 4
VOSSIUS’ ORAtIe

KABINETSBEHEERDER 1
(Licht. Kabinetsbeheerder 1 in toga met 
stok)

Wij vieren de opening van het Atheneum 
Illustre. Het woord is aan de Zeergeleerde 
Heer Gerardus Johannus Vossius.

VOSSIUS
(Kabinetsbeheerder 2 komt op in 
Toga en neemt plaats achter het 
spreekgestoelte).

edelachtbare Heer Schout, 
edele burgemeesters.Zeer wijze heren 
raadsleden, roemruchte doctores en Magistri  
respectabele burgers, en gij schone kring 
van jonge Lieden.

toen ik erover nadacht hoe ik vandaag het 
woord zou moeten voeren in deze grote en 
wereldberoemde stad, kon ik mij geen beter 
onderwerp voorstellen dan de Historiae 
Utilitate ‘Het nut van de geschiedenis’.
Ik zal bewijzen dat de ‘geschiedenis’, 
De moeder en voedster van de wijsheid is. 
Vrouwe wijsbegeerte heeft eens gezegd:
‘ervaring heeft mij verwekt, moeder 
geheugen bracht mij ter wereld’. Ik zal 
aantonen dat we zonder geschiedenis altijd 
onvolwassen zullen blijven. Als we haar 
kennen is de helft van alle wijsheid gekend
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De rest kan dan met nieuwe vreugde worden 
bemachtigd, door lichte en aangename 
arbeid. Zo kan er geen enkele wetenschap 
gevonden worden, die belangrijker is dan de 
geschiedenis.
Bij het aanvaarden van mijn taak richt ik 
dan ook,mijn gebed smekend tot die bron 
van alle goeds.
(Fragment: De Historiae Utilitate)

KABINETSBEHEERDER 1
(Met de pedelstok)

Dank U, Hora est
Dank voor uw gloedvol betoog. Het woord is 
aan de Heer Caspar van Baerle.

scène 5
BARLAeUS’ ORAtIe

BARLAEUS
(Kabinetsbeheerder 1 komt op in 
Toga en slaat het boek open.    Hij 
leest de eerste regels in het Latijn en 
vervolgens een fragment in Nederlandse 
vertaling, evt. in 17e eeuws Nederlands. 
Fragment: Mercator Sapiens).

edelachtbare heren burgemeesteren, 
Weledelzeergeleerde Doctoren, Magisters, 
Rectoren, Heren, burgers, kooplieden en 
studenten.
telkens, wanneer ik deze uw stad, die nu 
ook de mijne is geworden, aanschouw, en 
mijn ogen laat dwalen langs al haar sieraden 

en schoonheid, sta ik in twijfel wat ik in haar 
het meest moet bewonderen.

De ontzagwekkende hoeveelheid koopwaar, 
Uit den vreemde aangevoerd of de menigte 
en macht van schepen, de uitgebreide 
havens, de schoonheid der gebouwen of de 
vele bogen en gewelven der bruggen.

Dit alles moet echter toch geringer worden 
geacht dan het besluit van de bestuurderen 
een openbare leerstoel in de wijsbegeerte en 
letteren in te stellen. en inderdaad het was 
hoognodig dat de stad, die de gehele wereld 
vervult met de roem van haar rijkdom, 
eindelijk ging denken aan middelen om 
onsterfelijke roem te vergaren.
Het werd tijd dat de burgers, ingesteld 
op koophandel, hun kinderen zouden 
opvoeden tot een hogere verwachting, opdat 
de vergankelijke rijkdom, die ze bezitten 
verbeterd zou worden door de kennis van 
de hoogste wetenschappen.De wijsheid 
waarschuwt ervoor om rijkdommen niet ten 
behoeve van de hartstochten maar van de 
rede te gebruiken.
2.

Hora est. Dank U. Dat lijkt me wel 
voldoende. 
(Kabinetsbeheerders doen hun cape 
af, trekken witte handschoenen aan en 
hebben ondertussen een korte dialoog).
2

Wat een calvinist die Barlaeus.’Gaat 

verantwoord en bescheiden om met uw 
rijkdom’.
1

Nou voor de echte calvinisten was die nog 
een afvallige. Maar rijk zijn is altijd taboe 
geweest in Nederland.
‘the embarassment of the riches’ 
Om met Simon Schama te spreken.
2

De Nederlandse moraal is al eeuwen 
dezelfde.
1 

Niet helemaal. In 1632 was de moraal: De 
koopman oproepen tot meer wijsheid. 
In 1997 is de moraal: De wijzen oproepen tot 
meer koopmanschap

MUZIEK OF KORTE MELODIE

scène 6
MeDICINAe GeNeRALIS

ANAtOMISCHe LeS

(De Kabinetsbeheerders nemen plaats 
bij het lijk van Caspar van Baerle. Het 
ligt in een wit doodskleed op een zieken 
huisbed. Er wordt een anatomische les 
uitgevoerd. Een aderlating van het lijk. 
Een inspectie van de pispot. Er volgt 
een uitleg van Blasius’ 4 menstypen, met 
behulp van anatomietekeningen op een 
overheadprojector).

Barleaus in zijn redevoering (Ab Gietelink)
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1

Het Museum Vrolik bewaard sinds jaar en 
dag het lichaam van Caspar Barlaeus op sterk 
water. Hun medewerking en onze verzekering 
dat we de conserveringsvoorwaarden in acht 
zullen nemen kregen wij toestemming de 
stoffelijke overblijfselen van Caspar van 
Baerle hier te exposeren.
2
(Kijkt keurend onder het kleed).

Dat ziet er uitstekend uit. Ik begreep 
trouwens dat onze Caspar zelfmoord heeft 
gepleegd
1

Dat is onduidelijk. Men zegt dat men hem 
in een ton heeft gevonden. Er zijn theorieën, 
die zeggen, dat de contraremonstranten hem 
hebben omgebracht. 
2.

De Leidse universiteit natuurlijk. Dames 
en Heren, Het kabinet is in het bezit van 
nieuw geheim onderzoek maar de werkelijke 
doodsoorzaak van Barlaeus. Volgens recent 
onderzoek blijkt dat Leiden opdracht 
gegeven heeft tot een eliminatie.
1

Nou. nou. Dat zijn hypothesen. Zelfmoord is 
tevens mogelijk. Hij was een melancholisch 
mens.
2

Melancholisch? Geniale mensen zijn altijd 
melancholiek. Neem van Gogh, die zijn oor 
afsneed of Artaud, die gek werd.

1

Dat is schizofrenie, dat is wat anders.
2

Wat is daar dan anders aan?
1

Schizofrenie is licht in het hoofd. Melancholie 
is zwaar in het hoofd. 
2. 

Dus Caspar van Baerle had een overvloed 
aan zwarte gal?
1

Melancholie ontstaat door een overvloed aan 
zwarte gal, volgens de dominante opvatting 
in de 17e eeuw. Staat in dit boek van Blasius 
de ‘Medicinae Generalis’. Hij onderscheidt 4 
menstypen. Dit is het sap dat Blasius uit de 
verschillende lichamen heeft afgetapt en dat 
wij in zijn kabinet hebben teruggevonden.

(Kabinetsbeheerder 2 komt achter 
elkaar op met 4 potjes).

Deze zwarte vloeistof is die van Caspar van 
Baerle.Zwarte gal van de melancholische 
mens, vatbaar voor pokken, lepra, scheurbuik 
en kanker.
Slijm van de f legmatische mens, vatbaar 
voor reuma, niersteen en beroerte.
Bloed van de sanguinische mens, vatbaar 
voor roodhoofd, duizeligheid en frenitis.
Gele gal van de cholerische mens, vatbaar 
voor galsteen, erisypalis en geelzucht.
(Kabinetsbeheerder 2 kijkt in de pispot 
naar het slijm).
Fragment: Medicinae Generalis

             
tONeeLBeeLD
Rembrandts ‘De anatomische les’. Het 
lijk van Caspar van Baerle in wit op een 
ziekenhuisbed. Een pispot met een lijk.
MUZIEK: 17e eeuws

scène 7
Het kABINet VAN VROLIk

(Kabinetsbeheerders bij de vitrine met 
misvormde embryo’s op sterk water).
1
Die komen uit het kabinet van Vrolik.
(Naar het publiek). 

De anatoom/fysiologen Gerard en Willem 
Vrolik begonnen rond 1830 met een 
verzameling van biologische preparaten en 
richten daar naar de traditie van hun tijd 
een rariteitenkabinet mee in. Fatamorgana 
kon enkele preparaten exposeren in haar 
kabinet.
2

een ietwat eigenaardige verzamelwoede.
1

Zuiver wetenschappelijke interesse met een 
beetje lugubere interesse voor de spelingen 
van gods’ natuur. 
2

een obsessie voor het mismaakte.
een fascinatie voor de lelijkheid. 
De afzichtelijke uitstulping. 
De onvoorstelbare vergroeiïng. 
Het punt waar de schepper van ons allen 
hopeloos de mist inging.

Het Rariteitenkabinet
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1

eigenlijk een interesse in de weeffouten van 
Gods’ schepselen
2
Daar waar de duivel heeft ingegrepen zou 
je kunnen zeggen. Misvorming was sterk 
verbonden met duivelse invloed.

scène 8
VROLIkS’ SkeLetteNDANS

(Het licht valt op een 2tal skeletten. 18e 
eeuwse dans/barokmuziek klinkt en de 
Kabinetsbeheerders laten de skeletten 
bewegen als marionetten).

Akte 2
GALeRIJ AMSteRDAMSe GeLeeRDeN 
ROND 1900

scène 1
DIASHOW ‘UNIVeRSIteIt 1900’

20 Dia’s met beeltenissen van de 19e 
eeuwse Universiteit van Amsterdam. 
Het wetenschapsbedrijf rond 1900 en de 
belangrijkste personages en gebouwen 
van de UvA.
MUZIEK: Nederlandse (koor)muziek 
van rond 1900. 

scène 2
PORtRetteNGALeRIJ

(Kabinetsbeheerder 1 loopt met de 
pedelstok langs de portrettengalerij van 
‘Amsterdamse geleerden’)
1. 

‘Fatamorgana’ heef t een galer ij van 
Amster-damse intellectuelen ingericht, 
een heldengalerij.Boegbeelden uit de 
universitaire geschiedenis gedreven en 
eigenzinnige persoonlijkheden uit die 
roemruchte periode tussen 1877 en 1930.
De tijd dat Amsterdam als mondiaal cen-
trum van wetenschappelijke vooruitgang 
de Nobelprijzen als warme broodjes kon 
verwelkomen. Wij repeteren de namen van 
dezen groten van geest.
2
(Luid)

De classicus en homo universalis Allard 
Pierson. De Nobelprijswinnaar voor de 
vrede, de jurist tobias Asser.
De vader van de moderne gynaecologie en 
verloskunde, Hector treub. De Chemicus 
van ‘t Hoff. De sterrenkundige en socialist 
Pannenkoek.

scene 2
ALLARD PIeRSON, De UNIVeRSALISt 

KABINETSBEHEERDER 1 
(Wijst op het portret van Pierson).

De classicus Allard Pierson. een man 
met een Bildungsideaal, in de voetsporen 
van von Humboldt. een intellectueel, een 
begenadigd universalist, een man met 
een ‘hartstocht tot de werkelijkheid’ die 
filosofie, wetenschap, kunst en maatschappij 
als eenheid bestudeerde en schreef:
‘Om de werkelijkheid te zien zoals hij is, 
moet men allereerst hem zo willen zien,
en aan die wil heeft het de mensheid 
eeuwenlang ontbroken’.

KABINETSBEHEERDER 2

Ik heb in het archief nog wat gevonden over 
Pierson.  Uit het dagboek van de dichter 
Willem kloos, Destijds student bij de ‘grote 
universalist’ Allard Pierson:
‘Die mensch,
Die professor,
Die dominee,
Durft met zijn onesthetisch, behaarde, dikke 
groote handen aan Vondel te komen...
en niemand heeft dien ijdelen windzak,
dien aangekleeden kapper,
dien modernen sophist,
dien Hippias,
die van alles wat en van niets genoeg weet,
die overal naar grijpt, 
maar nergens bij kan komen,
niemand heeft nog dien knoeier neer 
gebliksemd’.

scene 3
HUGO De VRIeS, De tHeUNISBLOeM

(Het portret van Hugo de Vries. De 
Kabinetsbeheerders staan voor een stolp 
met bloemen. Zij nemen een bloem in 
hun hand).
Muziek: Natuurgeluiden.
1.

Barleaus (Ab Gietelink)
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Hugo de Vries, experimenteel botanicus
(Leest wat biografische gegevens)

een zwaargewicht in de biologie.Hij ontwik-
kelde een alternatief evolutionair beginsel.
2

een St. Nicolaas uit Lunteren. 
Bezig met de bloempjes en de bijtjes.
een soort concurrent van Darwin?
1

een kritische navolger van Darwins’ 
e v o l u t i e t h e o r i e . O n t w i k k e l d e  d e 
mutatietheorie voor planten. 
2

Mutatietheorie?
1

Soor ten kunnen zich sprongsgewijze 
voortplanten. Je hoeft dus niet eeuwen te 
wachten voordat zich een nieuwe soort 
ontwikkelt.
2

Lijkt me sterk. een Chimpanseewijfje, 
k r ijg t toch ook geen oerang oetang 
nakomelingen?
1

Ja maar met bloemen is er te kruizen en er 
zijn nieuwe soorten te kweken.
2

Hoe kwam die daarbij?
1

Hij was aan het wandelen toen ontdekte die 
in de berm een teunisbloem en daar stonden 
andere soorten teunisbloemen omheen.
 (Kabinetsbeheerder 1 pakt een 
Teunisbloem op sterk water uit de vitrine 
en toont hem).

2
en toen dacht die eureka? Die kinderbloemen 
zijn heel anders dan hun ouderbloemen. 
De evolutie verloopt sprongsgewijze.
De appel valt en Newton, pardon, De Vries 
Prevelt de heilige kreet: Mutatie!
1

Nu ja daar ging nog wel een paar jaar 
overheen. Dat boek in 2 delen bevat 
1436 paginas.
2

Ik zie de bomen al vallen. 
Maar de eigenlijke ‘Aha-erlebnis’ lag dus bij 
die zonnige zondagmiddag en die ontdekking 
van die teunisbloem. Prachtig. Dat diepe 
inzicht in de voortgang der generaties. 

1

Hij met die teunisbloemen naar de 
‘Hortus Botanicus’ hier in Amsterdam. 
In de Plantage, en daar aan het kweken en 
onderzoeken.

2

Daar hebben we een korte reportage van.
(VIDEObeelden in de ‘Hortus 
Botanicus’. De camera glijdt door de 
tuin en filmt in het voorbijgaan Hugo de 
Vries met witte baard. Eventueel om te 
zetten in een kort interview.
Hugo de Vries in de Hortus Botanicus).
2

We hebben direct contact met Hugo de Vries 
in de Hortus Botanicus. Meneer de Vries, 

er wordt beweerd dat u voor uw onderzoek 
53.509 teunisbloemen heeft gekweeekd.
1/ (De Vries)

Goedemiddag. Dat aantal lijkt me ongeveer 
juist, maar het gaat hier niet alleen over 
teunisbloemen, maar over het totaal van 
kruizingen.
2

Juist ja. Maar dat gemanipuleer met die 
erfelijkheid. kwamen ze niet op de gedachte 
dat je dat ook op de mens kan toepassen? 
1/(De Vries)

eugenetische manipulatie? 
Daar was wetenschappers wel mee bezig ja. 
er was een debat over de kweek van een 
beter menssoort.
2

Aha. een hoger menssoort. koloniale 
expansie. Het blanke super ieure ras 
theoretiseert. De Uebermensch verheft zich.
1/(De Vries)

Wacht even dan praten we wel over heel 
andere vakgebieden.
2

Voor mij is het een pot nat. Beetje roeren in 
de genen. eerst zijn het planten, dan dieren 
en even later reageerbuisbabies. Beetje 
verbetering van de menselijke soort een 
poging tot volmaking van het menselijk ras
Was de Vries een Buikhuizen avantla lettre?
1
(Tot K.2)

Nee, De Vries was daar zeer terughoudend 
in. een humanistpur sang. Hij was bekend 

Vossius (Hans Daalder)
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en werd vereerd.er schijnt rond 1900 een 
enquete onder krantenlezers te zijn geweest. 
Wie ziet u als de belangrijkste Nederlanders 
van de 19e eeuw? 
2

Deden ze dat toen ook al? en wat kwam 
eruit?
1

thorbecke, Multatuli en Hugo de Vries.
2

Dat lijkt mee een sterk propagandaverhaal. 
Had de UvA in die t ijd ook al een 
PRBureau?
1

Hadden ze toen niet nodig.
 
Scene 4
eUGeNe DUBOIS, tHe MISSING LINk

(De Kabinetsbeheerders met een portret 
van Dubois bij de geraamten).

KABINETSBEHEERDER 2
(Naar het publiek)

‘Het kabinet’ kan door haar samenwerking 
met het Zoologisch museum enkele unieke 
beenderen van de originele Javamens 
exposeren. 
U kent het verhaal in 1891 ontdekte de 
Amsterdamse archeoloog eugene Dubois 
de Javamens. Hij claimde de ‘missing link’ 
tussen aap en mens te hebben ontdekt.  De 
wetenschappelijke wereld stond op zijn kop. 
Was hier sprake van de ‘Missing Link’?

Dubois liet de gevonden beenderen in 400 
kisten verschepen naar Amsterdam en 
weigerde na alle kritiek zijn kisten te openen. 
De kisten werden voor decennia vermist.

KABINETSBEHEERDER 1

Wij hebben onlangs, een van die verdwenen 
kisten teruggevonden in het depot van het 
Zoologisch instituut. en tonen u hierbij 
de inhoud. Meneer van Houtum kunt u de 
missing Link opdienen?

ASSISTENT VAN HOUTUM
(De assistent van Houtum in keurig 
zwart pak komt van achteruit de zaal op 
met een zilveren schaal met een schedel 
erop).

Willen de heren nog koffie ook? 

KABINETSBEHEERDER 1

Ja, dank u, Meneer van Houtum.
(Naar het publiek). 

kijk die dikke kaak, die bovenkaakkies 
Die zou zowel van aap als mens kunnen zijn.
Dit is de ‘missing link’.
een mijlpaal in de afstammingsleer.
Hier ligt het empirische bewijs dat de mens 
van de aap stamt. Daarvoor was dat theorie.
2

Sinds de Javamens is de mens in wezen een 
aap. Sinds Dubois is de mens in zijn diepste 
kern een beest is. Beetje klein mensje. Zie je 
die kromme rug. Laten we in het menselijk 
beest nog een verder bekijken.

Scene 5
HeCtOR tReUB eN JOHANNA WeSt-
eRDIJk

(Kabinetsbeheerder in witte jas 
doceert. Met een overheadcomputer 
en schematische tekeningen van 
vrouwelijke geslachtsdelen, wordt 
inzicht gegeven in de gyneacologie. 
Kabinetsbeheerder 1 wijst op het 
portret).
1
(Benoemd op droge wijze de beelden 
met Latijnse namen). 

Uit het standaardboek ‘Leerboek der 
verloskunde’ van Hector treub. De man van 
de gyneacologie en verloskunde
2

Voor vrouwenzaken had de universiteit ook 
al mannen?
1.

Zeker. Maar die treub was wel een feminist 
avantla lettre. Vrouwen zouden in de 
studie niet voor mannen onder doen en hij 
verdedigde abortus op medische gronden.
2.

Nou, nou !!
1

Dat was absoluut tegen de geest van die tijd.
De meeste mannen vonden die gelijkstelling 
ook onzin.
2. 

Akkoord. Maar ik heb toch wat andere 
informatie over die treub van jou. Hij 

Kabinetsbeheerders in het Kabinet
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had toch wat ouderwetse beelden over de 
vrouwvriendelijke zogenaamde ‘reform-
kleding’.
 (Hij haalt vanaf de paspop een reformjurk 
en toont deze). 

Reformjurk eind 19e eeuw. en hoe noemde 
treub dat? Ik citeer: ‘De in reformkleding 
gehulde vvrouw brengt mij, en met mij 
de overgrote meerderheid der mannen 
en gelukkig ook nog de meerderheid 
der vrouwen den uitroep op den lippen: 
Grote goden wat een hobbezak!’(‘Over 
reformkleding’)
1

Hobbezak, goed woord. Hij pleitte inderdaad 
voor het korset. Dat lijkt me een goede 
gedachte. 
2

Had die wel de feministes mee op de kast. 
Over Feministes gesproken. Fatamorgana 
heeft een brief van het Belle van Zuilen-
instituut met het dringende verzoek in onze 
presentatie speciaal aandacht te besteden 
aan vrouwelijke wetenschappers.
1

Ja, ik heb het gezien. Die vrouwen daar 
hebben in ieder geval verstand van politieke 
lobby.
2.

en hebben we al vrouwelijke weten-
schappers? Die galerij is wel een beetje een 
masculiene gebeurtenis.Het lijkt me niet 
nodig om ook nog ruzie met de feministische 
beweging te maken. Haalt Fatamorgana de 
Gendercontrol?
1.

Ja, sorry. Rond 1900 waren er nog nauwelijks 
vrouwen aan de universiteit.
2

er zijn in die tijd tientallen dissertaties door 
vrouwen geschreven.
(Kabinetsbeheerder 2 steekt  sigaar op).
1

Ik weet het, maar zijn dat ook tot de 
verbeelding sprekende personages, die als 
boegbeeld van de UvAgeschiedenis kunnen 
dienen?
2

De brief geef t een aantal duidelijke 
suggesties. Belle van Zuylen? 
1

Die zat niet in de wetenschap. Schreef 
brieven in de 18e eeuw.
2

Maar toch een belangrijk feministisch 
theoretica?
1

Nou, nou, theoretica. Zullen we het houden 
op een bevlogen feministe avantla lettre.
2

Alleta Jacobs? 
1

Ja dat is nu spijtig. Studeerde in Groningen
2

Catharina van tussenbroek?

1

Die zat hier wel. Heeft een kritisch boek 
geschreven over gynaecologie, maar niet 
aan de universiteit.
2

Cornelia de Lange
1

kindergeneeskundige en eerste vrouwelijke 
hoogleraar aan de UvA. Ja, ik miste het rare, 
de anekdote, het extreme.
2.

Aha. We komen in de buurt. Johanna van 
Westerdijk.
1.

Onze sigarenrokende Hans. Akkoord geen 
slechte suggestie.
2

Sigarenrokende Hans?
1

Ja, dat was het soort vrouw die op partijen 
een sigaar op stak en zichzelf Hans noemde.
2.

Lieve god.
1.

Ze hield nogal van feesten en dansen. 
‘Werken en feesten geeft schone geesten’liet 
ze boven haar tuindeur plaatsen en elk feest 
begon ze de dans met de tuinman, waarna 
ze het hele mannelijke gezelschap er in die 
avond doorheen joeg.
2

Mijn god. Wat een mannenverslindster. Is 
dat nu wel geschikt als rolmodel voor de 
Amsterdamse studente van de 21e eeuw? 
1

Lijkt me wel. Biologe. Studente van Hugo de 
Vries en in 1930 leerstoel in Amsterdam. Ze 
deed onderzoek in penicilline. Zat op Java 
doceerde in Portugal en ZuidAfrika.
2

Wat een turbowoman. Ongetrouwd?
1

Ongetrouwd. enkel vrouwelijke assistentes, 
waar ze ongetrouwdheid van eiste.
2

Mijn god toch geen lesbo?
Verder onbesmet blazoen? 
1

er gaat een wat vreemd gerucht over haar rol 
in de oorlog. Ze zou stoffen voor penicilline 
aan de Duitsers hebben geleverd.
Waarschijnlijk is het niet waar, maar wat ik 
mij afvroeg wat daar nou op tegen was? 
2

Je steunt de Duitse oorlogsindustrie.
1

Penicilline was toch een geneesmiddel? Wat 
dacht je van de rol van het Rode kruis dan?
2.

Ja, dat weet ik allemaal niet, wat doen we 
met Johanna Westerdijk? een vrouwelijk 
boegbeeld. Inspiratiebron voor de studentes 
van na 2000? 
1.

Welja. Hup in de galerij. Ze verdient een 
portret. met sigaar graag.

 

Akte 3
De ‘RODe’ MAAtSCHAPPeLIJke 
UNIVeRSIteIt (19301996)

scene 1
DIASHOW ‘RODe’ UNIVeRSIteIt 
19301996

20 Dias met beeltenissen van de 20e 
eeuwse Universiteit van Amsterdam. Het 
wetenschapsbedrijf en de universitaire 
gemeenschap tussen 1930 en 1996.
Muziek: Moderne revolutionaire 
nederlandse muziek 

Scene 2
WAt IS eR MIS Met ROOD?

KABINETSBEHEERDER 1
(Toont voor de microfoon een brief).

Dames en Heren,
Fatamorgana heeft onlangs een brief 
ontvangen van een groep universitaire 
medewerkers die zich hebben verenigd in 
de actiegroep ‘Wat is er mis met rood?’. Zij 
verzoeken ons ruchtbaarheid te geven aan 
hun initiatief.

Ik citeer uit hun brief:
‘Wij zijn in toenemende mate verontrust 
over het afnemende ‘rode’ imago van de 
Universiteit van Amsterdam en hebben het 
vermoeden dat hier sprake is van bewust 
beleid’. ‘In reactie hierop hebben wij besloten 
tot oprichting van een overleggroep’.
De brief vervolgt:
‘Hopelijk heeft u ook binnen Fatamorgana 
plaats voor de kleur rood’.
Met dank en vriendelijke groet.
De overleggroep
WAt IS eR MIS Met ROOD?’

Dat lijkt me een sympathiek initiatief, 
Waar we zeker wat mee moeten.

KABINETSBEHEERDER 2

Het klinkt sympathiek, maar het is een 
gevaarlijk complot. Ik heb hier een brief van 
de Leidse universiteit aan jouw actiegroep: 
Wat is er mis met rood?

KABINETSBEHEERDER 1

Hoe kom je daar nu weer aan.

KABINETSBEHEERDER 2

Ik citeer:
‘Wij delen uw mening dat de Universiteit 
van Amsterdam haar rode imago moet 
behouden. Inderdaad is dat ook voor onze 
eigen profilering van groot belang’.
en nu komt die:
‘U vraagt vrijblijvend steun voor uw streven 
het ‘rode imago’ opnieuw naar voren te 
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brengen. Wij achten uw initiatief waardevol 
en kennen uw stichting ‘Avondrood’ een 
bijdrage toe van Fl 100.000,. Vanzelfsprekend 
rekenen wij op geheimhouding en wensen u 
veel succes met uw activiteiten.
Hoogachtend, etc...’
(Stilte).

tja, zo gaat dat.

KABINETSBEHEERDER 1

Hoe kom jij aan die brief?

KABINETSBEHEERDER 2

Originele brief. kijk het briefpapier van de 
Leidse Universiteit. 

KABINETSBEHEERDER 1

Plagiaat. een achterbakse onderkruiperbrief. 
er is wel degelijk een diepe behoefte aan 
engagement en historisch bewustzijn.
trouwens rood heeft een roemruchte 
geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. De goede oude tijden. De 
tijd dat de vaandels zwaaiden. Neem een 
Antonie Pannenkoek.

Scene 2
ANtONIe PANNeNkOek, SteR-
RekUNDIGe eN SOCIALISt

(De Kabinetsbeheerders bij het portret 
van Pannenkoek. Op de sterrenkijker 
ligt het communistisch Manifest van 
Marx en Engels. De Kabinetsbeheerders 

zijn bezig met het bestuderen van de 
sterrenhemel door de kijker. Op het 
scherm verschijnt een sterrenhemel met 
daardoor heen de beelden van de 
Russische revolutie en voormannen).
Muziek: 20e eeuwse revolutie/ Eisler/ 
Mathijs Vermeulen. 

1
Antonie Pannenkoek. Sterrenkundige en 
socialist.
2

een naam voor een Middeleeuws wereld-
beschouwer. De wereld is plat. Plat als 
een pannenkoek. Wat een combinatie: 
Sterrenkunde en socialisme. De orde van 
de hemellichamen. De oerspiegel van de 
maatschappelijke heilstaat. Ach, Wat een 
heerlijke bijna middeleeuws religieuze 
gedachte. en wat een leven. Overdag folderen 
en s’nachts naar de sterrenhemel turen? 
Zeker een utopist? 
een man met een heilig geloof in het paradijs 
op aarde.
1

Hij schreef een boek.
‘Over de wonderbouw der wereld’.
2

Dat kon niet missen, wat een idealist.
1.

De Duitse keizer was minder gecharmeerd, 
Die zette hem na jaren staatsgevaarlijke 
propaganda de grens over. 
2

Rote Fahnen zuruck zum Holland.

Aan de UvA was altijd plaats, dat was 
immers een communistisch bolwerk.
1

Dat was het in 1914 nog niet
Het welkom was wel erg koud.
Socialistisch verleden, dan lag je eruit.
2

Moet je je voorstellen dat ze dat nu met al die 
excommunisten zouden doen? Dan kwam er 
nog eens ruimte op de universiteit.
1

Pannenkoek dacht. Mond dicht over 
socialisme. In Nederland mochten com-
munisten best wel adem halen, maar 
een baan krijgen was een ander verhaal. 
De Nederlandse regering wilde geen 
socialistische sterrenkundige. 
Zijn hoogleraarbenoeming was een groot 
probleem.
2

Ze  waren natuurlijk bang voor de 
ontwik-keling van een marxist ische  
sterrenkundeleer. een theoretisch model 
hoe de big bang over zou slaan naar het 
binnenhof. Dus toen is die maar weer voor 
de communisten gaan werken?
1

Hij was lid van de Socialistische Interna-
tionale. Daar is die uitgestoten.
2

Daar is die uitgestoten?
1

Ja, door Lenin.

Expositie in het Academisch Kabinet
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2

Lenin, de grote Lenin. 
Geen slecht woord over Lenin
Wat moest Lenin met die Pannenkoek?
1

een kinderziekte van het communisme, 
werd Pannenkoek genoemd.
2

tussen de wal en het schip noemen ze dat, 
eigenzinnige guru, die Pannenkoek. toen 
kreeg die Amsterdamse benoeming? 
1

Dat viel niet mee. De Amsterdamse ge-
meenteraad heeft hem pas na vele voor-
drachten tenslotte aangesteld.
2

toen het paradijs op aarde wat moeilijk 
realiseerbaar werd, kon die altijd nog dromen 
van het hemels paradijs?
(Naar boven kijkend)

Het melkwegstelsel. Daarbij vergeleken is 
de menselijke utopie een godsliederlijke 
k noeiboel .een fa lend systeem van 
socialistische huize.
1

Het systeem werkte anders perfect.
2
(Honend)  

Alleen de mens is er ongeschikt voor.
1

Hoho. kalm aan. Het systeem is altijd een 
aberratie in het socialisme geweest. 
2

Althans in theorie.
1

Voor de humanisten gaat het altijd over 
het levend organisme.Pannenkoek zij dat 
al. Waarom dacht je dat ze zijn portret 
meedroegen in de Por tugese Anjer-
revolutie?
2

De Portugese Anjerrevolutie? Liepen ze toen 
ook nog met die baardmans?
1

Pannenkoek was een volstrekt rationele 
utopist. De karl Marx van de Lage landen. 
Hij bestudeerde keurig de sterren, maar 
droomde heimelijk van de ‘de groei van 
ons wereldbeeld’. een utopist. een lichtend 
voorbeeld voor de nieuwe millenniummens.

scène 3
FOUte HOOGLeRAReN

(De Kabinetsbeheerders tonen 3 
hoogleraren met de namen en leer-
opdrachten. Er verschijnt een diafoto).
MUZIEK: Henk Badings
2

Goede foto, wie is die man?
1

Professor Van Dam. Levantkade Augustus 
1945,
(1 bladert in het boek)

Hij was een van de foute hoogleraren aan de 
UvA Ze hebben er nog een paar.

2

Fout.
Het ergste wat je in Nederland kan zijn.
1.

‘Collaboratie op hoog niveau’.
2

Ja, daar haal je NOVA niet mee.
Meer een t i t el  voor  de zoveels t e 
oorlogsroman. Dat boek had moeten heten 
‘foute hoogleraren’
1

Men durft het woord ‘fout’ niet goed aan.
Jammer, want fout is een dubbelzinnig 
begrip. Neem nou een de classicus Prof.
Schneider. Die vond dat die ‘goed’ bezig was. 
Hij zette zich in voor europese eenwording 
onder Duitse leiding.
2

Hij was eigenlijk een voorbode van de 
europese Unie?
1
(Spottend) 

Zoiets ja. eigenlijk is de europese Unie 
een soort Vierde Rijk met roemruchte 
voorgangers. De Romeinen, karel de Grote, 
Napoleon, de Nazis en in het slotaccoord de 
europese Unie. Met Chirac op de troon.

scene 5 
COHeN eN De JOODSCHe RAAD

(Kabinetsbeheerders de foto van Dr. 
Cohen was classicus en voorzitter van 
de Joodse Raad.

2

Cohen, Voorzitter van de Joodsche Raad, 
die was toch jurist bij de Universiteit van 
Amsterdam?
1

Classicus
2

Ook al fout. trouwens hij is ook veroordeeld 
na de oorlog. Hij heeft toch de Duitsers 
geholpen al die Joden op transport te 
stellen?
1

Nou kijk. Je kunt dat anders zien. Stel je 
voor. Den Haag verordoneert de volgende 
bezuinigingsronde. Het College zegt tegen 
de vakgroepen: Julie wilden toch graag 
democratie. U mag nu zelf beslissen hoe 
u die reorganisatie doorvoert? Wat doe jij 
dan?
2

Ik richt direct een taakverdelingscommissie 
op die daarover gaat beslissen.
1

en wie vliegt er dan uit?
2

Oh, dat gaat heel eerlijk. Diegene die het 
laatst in de taakverdelingscommissie zit.
1

Dat is ongeveer wat Cohen deed met dit 
verschil dat hij meende het belang vande 
Joodse gemeenschap te moeten dien en jij 

enkel je eigen.
2 

Met dit verschil natuurlijk dat de slachtoffers 
geen wachtgeld kregen, maar de gaskamer.
1.

Natuurlijk, maar het mechanisme is het-
zelfde.

scene 6
CIVItAS

KABINETSBEHERDER 1

De academische gemeenschap. De Civitas.
Hoe dat oude universitaire ideaal opnieuw 
leven in te blazen? Hoe van dat academische 
eilandenrijk wederom een eenheid te smeden? 
Hoe die atomisering van de wetenschap 
te lijf te gaan? Hoe de ideale academische 
gemeenschap tot stand te brengen. Civitas.

CORPSBAL
(Kabinetsbeheerder 2 komt dronken op 
met handschoenen, de promotiestok en 
een champagneglas).

Civitas, 
Daar drinken we op
Leve Civitas
De ideale gemeenschap is die van koning 
alcohol en die zegenen wij met een flinke 
plas wijwater. Civitas.
Op Zeeman, Van het Hoff en Asser. Op 
de hele bliksemse academische bende. 
Dat waren nog eens kerels. Die schoten 
Nobelprijzen of het kleiduiven waren. 1900.
toen waren de heren op het Amsterdamsch 
Studentencorps. Nog echte heren. toen boog 
het plebs, wanneer je met koets langsstoof.
Jachtpartijen op de Veluwe. Daarbij waren 
de safari’s van Prins Bernhard maar 
kleuterwerk. Wilde feesten in die studenten-
gemeenschap dat je drie dagen geen pap 
meer zeggen kon. Civitas, daar moet op 
gedronken worden, Hi ha ho. Daar moet op 
gedronken worden, Hi ha ho.
(Kabinetsbeheerder 1 zet de corpsbal 
buiten de deur).

Scene 7 
RADIOBeRICHt MAAGDeNHUISBe-
ZettING

Het Maagdenhuisradiobericht. 
Bijpassende videobeelden. 
Kabinetsbeheerders kijken en luisteren.
MUZIEK: Popmuziek jaren 60/70

Scene 8
UNIVeRSIteItSRAAD

1
Ja, dat was de tijd van grote discussies.

Later kreeg je de democratisering, de 
kritiese Universiteit, de kRU en natuurlijk 
de UR
2
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De UR
Die wordt binnenkort opgeheven, dat zal tijd 
worden. Mijn god wat een gezever daar in de 
hal van het Maagdenhuis. Wat een grewel, 
Pardon gruwel.
1

De UR heeft dat helemaal niet slecht gedaan.
trouwens, de universiteit was veel te klein 
voor de UR. De UR bestuurde de wereld.
Wanneer Israel ZuidLibanon binnenviel dan 
antwoordde de UR via een solidariteitsover-
eenkomst met de Universiteit van Nablus.
2

Dat was toch lachwekkend.
1

Het apartheidsregime in Pretoria wankelde 
toen de UR besloot tot een eredoctoraat aan 
ANC-leider Govan Mbeki. Solidarinosc 
werd verboden, de UR eiste eerbiediging 
van de democratie. Het Maagdenhuis was in 
die jaren een soort VN hoofdkantoor en de 
UR de veiligheidsraad. Dat waren nog eens 
tijden
2

Volstrekt idioot.
1

en die bevlogenheid
Lekker onpragmatisch, 
tikkeltje orthodox dat wel. Heilig geloof in 
het eigen morele gelijk. Alles beter dan die 
nietszeggende voorzichtigheid, die nu de 
vlag zwaait. De UR. Dat was een rots in de 
branding in deze lijdende wereld.
2

Accoord. ere aan de UR.

(De Kabinetsbeheerders ontsteken 
een kaars voor de UR.. Ze zetten 
deze voor een foto van een 
Maagdenhuisvergadering).

scene 9
BeDe VOOR De UR

(De Kabinetsbeheerders zetten een 
kaars voor een portret van de UR)

Heer gedenkt de UR
Die rechtvaardig ons bestuurde
Heer oordeelt mild over de UR.
Beschermer van onderdrukte volkeren
Heer hebt erbarmen met de UR
Strijder voor rechtvaardigheid
Heer hebt genade voor de UR
Die ons het lichtend pad wees
Heer eert de naam UR, 
Amen.
(Requiem met diashow over de Kritische 
Universiteit).

Akte 4
De UNIVeRSIteIt NA 2000

scene 1
HOe ROOD WAS U?

(De Kabinetsbeheerders in de schaduw 
van hangende rode vaandels).
2
Rood is dood. De universiteit moet helemaal 
af van dat rode imago.
1

Je gooit toch niet dat hele verleden zo maar 
overboord.
2

Daar komt toch geen mens meer op af.
Denk je dat jonge mensen dat willen? Die 
denken diploma scoren,
CV’tje sprokkelen,
multiple choichje prikken en klaar is kees 
Het goede leven kan beginnen.
1

Wat een decadentie. Het heeft gewoon niets 
te maken met de wil tot verrijking van de 
geest. Het voorrecht om je leven in dienst 
te stellen van de wetenschap.
2

Nou ik zie het probleem niet
Gewoon resultaatgericht denken
1. 

Jij was ook nogal rood vroeger?
2.

Ja, vroeger. Nu is het hoog tijd voor de afre-
kening

Kbinetsbeheerders in de Agnietenkapel
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1.

Jij bent toch ook nog lid geweest van..
2.

Jeugdzonde, Nee die tijd is voorbij.
1.

We hebben nog een stuk over Lenin gemaakt.
Jij in de rol van vadertje Lenin.
2.

Ik was alleen uitvoerend functionaris tegen-
woordig speel ik andere toneelrollen.
Ik ga met mijn tijd mee.

(Donkerslag)

scene 2
LIeD: ROOD ZIJN MAG NIet MeeR

(De Kabinetsbeheerders zingen een lied 
op de wijs van ‘vluchten kan niet meer’) 

Rood zijn mag niet meer
Ik zou niet weten hoe
Rood zijn mag niet meer
Rood zijn is taboe
Ach, Het is voorbij!

Anarchistisch
Communistisch
Syndikalistisch
Socialistisch
Pacifistisch
Hoe ver moet je gaan?

Rood zijn mag niet meer
Het verleden maakt ons moe
Rood zijn mag niet meer

Ik zou niet weten hoe
Ach, het is voorbij!

Protestdemonstratie
Basisdemocratie
Fascistische natie
Burokratie
Ach, het is voorbij

Rood zijn mag niet meer!

 scene 3
tIRADe teGeN De tIJDSGeeSt

KABINETSBEHEERDER
Niet alleen rood zijn is taboe. Het is taboe 
geworden om met enthousiasme te praten 
over je vak,wat zeg ik vak? 

Roeping. 
De roeping van een uitverkorene om zich te 
mogen wijden aan het rijk van de geest
Een missie tot verheffing van de mensheid.

Maar het universitaire klimaat is vergiftigd.
er is een klimaat van ieder voor zich en 
competitie voor ons allen.

KABINETSBEHEERDER 2

Het gevolg van stevige bezuinigingen.
Dat is de bron van die klimaatsverandering
Dat geeft tenminste scherpe selectie en 
selectie geeft kwaliteit.
the struggle for life and the survival of the 
fittest.

KABINETSBEHEERDER 1

Mijn god in welke tijd zijn wij terecht 
gekomen.In een tijd van tempobeurzen 
en prestatiebeurzen.De schepping van de 
bezuinigingsmens. De armoede van de 
jaren90 ideologie. een nieuwe klasse van 
jonge proleten en het wordt nog erger. Vorige 
maand kreeg ik een verzekeringsagent aan 
mijn deur. Of ik een studiespaarrekening 
wilde voor als mijn zoontje van 1, in het 
jaar 2013 de gelukzalige leeftijd van 18 jaar 
zou bereiken. Die man had namelijk in zijn 
glazen bol gekeken. In het jaar 2013 is alle 
studiefinanciering afgeschaft. De studenten 
moesten alles zelf weer gaan betalen. Hij 
bedoelde bij hun ouders aankloppen,die 
dat onheil zijn verzekeringspakket moesten 
nemen.

KABINETSBEHEERDER 1

Precies eigen verantwoordelijkheid. Jij dacht, 
die neem ik direct. Fijne belastingaftrek.

KABINETSBEHEERDER 2

Bijna goed. Ik dacht dat ik verzekeringen 
een moderne term voor oplichterij vind.
Dat ik een vrije jongen ben, die nog niet zo 
diep gezakt is om in die stinkende Hollandse 
verzekeringspoel terecht te komen. Dat ik 
als ik geld heb dat het liefst onverantwoord 
over de balk kieper, Dat ik me niettemin 
verheug op het jaar 2013 . Dat ik denk tegen 
die tijd rijk te zijn. en dat geluk zonder 
verzekeringsmaatschappij wil genieten.

Maar goed waar hadden we het over?
Over moderne studenten.

Vossius in de Agnietenkapel (Hans Daalder)
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1997
Over modulen.
Over de bloem van de natie,
die krijgt geen water, maar een stapel stencils 
en automaatkoffie in een plastic bekertje.

KABINETSBEHEERDER 2

Nou, nou. Jij doet maar of de bomen tot in 
de hemel groeien. er is domweg geen ruimte 
voor dergelijke luxe. 
In deze tijd van bezuinigingen. en wat is 
er eigenlijk tegen de automaatdrinkende en 
stencil lezende student?
Pragmatisch en calculerend.
een beetje met je tijd meegaan aub. 

KABINETSBEHEERDER 1

Aha, de bezuinigingsmens. Pragmatisch, 
calculerend en altijd de goedkoopste stand-
aard.

KABINETSBEHEERDER 2

Ho, ho.. Voordat je je gal spuit over de 
huidige generatie studenten...
Dat werkt hard. Dat is ambitieus. Dat 
verzekert zijn toekomst.Dat is niet nix.

KABINETSBEHEERDER 1
(Honend)

De moderne student? De harstocht druipt 
van het taalgebruik:
een doctoraal scoren
een CVtje sprokkelen
Multiple choice’je prikken 
Je toekomst verzekeren.
Dat is niet nix.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen maar het 
klimaat is er. Het klimaat heet gezond, maar 
is ziek en dat moet maar eens gezegd.
2

Precies, dat klimaat moet gezond gemaakt.
Ik heb een kleine inventarisatie gemaakt.
een opzetje voor die visionaire blauwdruk.
Zal ik hem even laten horen?
1

een ideetje bedoel je?
2

Precies, een A4tje, een eerste versie.
1

Nou vooruit maar, laat maar eens horen.

scène 4
PLeIDOOI VOOR De tOPUNIVeRSIt-
eIt

(Kabinetsbeheerder 2 komt op met een 
perkamenten rol).

Dames en Heren,
Het Nederlandse universitaire leven is rijp 
voor een kanteling. te lang heeft sociale 
niveller ing de voor tgang belemmer t. 
topkwaliteit en wetenschappelijke selectie 
eisen nieuwe principes. De Amsterdamse 
universiteit is rijp voor selectie aan de 
poort.

te lang hebben antropologen, sociologen, 
filosofen en andere bezigheidstherapeuten 
hun hobby’s kunnen uitoefenen op kosten 
van de burger. Nederland is rijp voor het 
onderscheid tussen zinvolle en zinloze 
studierichtingen.Dat wat zinvol is dient het 
bedrijfsleven te sponsoren. Dat wat zinloos 
is dient te worden afgeschaft.
Nederland is rijp voor de privatisering van de 
universitaire instelling. De derde geldstroom 
dient de eerste geldstroom te worden. Wie 
commercieel of maatschappelijk relevant is 
krijgt een opdracht. Hobbyen doe je in je 
eigen tijd.

Wij leven in een tijd van internationalisatie
Of we het leuk vinden of niet het engels is 
de mondiale taal van de wetenschap. Het 
Nederlands is stervende. Colleges dienen in 
het engels te worden gegeven.

Het levensonderhoud van de student kost de 
belastingbetaler miljarden. Studeren is een 
economische investering. Investeren in je 
toekomst. een investering die rendabel moet 
zijn. Nederland is rijp voor de prestatiebeurs. 
Hoe beter de prestatie, hoe hoger de beurs.
2

Dat was het. Wat vind je ervan? Het is maar 
een opzetje.
1
(Na een stilte, hoofdschuddend)

Verschrikkelijk.
Het is tijd voor een kanteling, Vos
Maar dan wel even anders.
een verbeeldingsoffensief.
een visionair manifest. 
Fatamorgana verheft zich.
(Kabinetsbeheerder 1 klimt op de stoel 
en draag het millenniummanifest voor). 

Het Rariteitenkabinet in de Agnietenkapel
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scène 5
MANIFeSt VOOR Het MILLeNNIUM

KABINETSBEHEERDER 1

Geacht College van bestuur,Doctors en 
Docenten, Dames en Heren studenten,
De horizon van het millennium nadert
Het Universitaire klimaat vraagt om een 
geestelijke shocktherapie. Wij koesteren 
het beeld van de toegewijde monnik, de 
erudiete geleerde, de eigenwijze uitvinder, 
de promiscue homo universalis.
(De zaktelefoon van Kabinetsbeheerder 
2. Hij voert gedempt een gesprek).

Academici,De milleniummens komt. Hij 
is geen scientist. Hij is een Homo Ludens. 
Hij streeft niet naar waarheden. Hij ontdekt 
perspectieven. Wetenschap is geen conclusie, 
maar een debat dat op het scherp van de 
snede gevoerd dient te worden. De polemiek 
is de brandstof voor het wetenschappelijke 
debat en die motor loopt telkens weer 
vast in het moeras van de Nederlandse 
consensuscultuur. 

KABINETSBEHEERDER 2
(Onderbreekt Kabinetsbeheerder 1).

Het is iemand van de Leidse universiteit. Of 
we een afspraak willen maken?

KABINETSBEHEERDER 1
(Verstoord)

Waarover?

KABINETSBEHEERDER 2

Ze vragen een visionair plan voor het nieuwe 
millenium?

KABINETSBEHEERDER 1

Ja daar heb ik dus helemaal geen zin in.
trouwens, We zitten vol tot 2000

KABINETSBEHEERDER 1
(Tot publiek)

Hoe te selecteren?
Gesch ik theid is  geen k west ie van 
rappor tcijfers, maar van over tuiging, 
kennishonger en toewijding aan ons 
geestelijk erfgoed. De vorming van de Homo 
Universalis eist de leergierigheid van het 
kind en de zelfdiscipline van de monnik. 
Ja wat is er?

KABINETSBEHEERDER 2

Ja sorry, nog even. Ze komen echt met een 
schitterend aanbod. een stuk over Spinoza, 
Boerhaave en WillemAlexander. Ze hebben 
een prachtig Natuurhistorisch museum, 
waarvan de inhoud ter onzer beschikking 
staat en vanzelfsprekend stevige financiële 
vergoedingen.

KABINETSBEHEERDER 1

Spinoza? Ik dacht persoonlijk meer aan 
Diekstra. Vos, Ik ben geen PRinstrument.

KABINETSBEHEERDER 2

Natuurlijk volledige artistieke vrijheid. 
toe nou. een gesprek lijkt me geen kwaad 
kunnen.

KABINETSBEHEERDER 1

Ik zal het in overweging nemen. Laat ze 
volgende week maar eens terug bellen.
(Kabinetsbeheerder 2 rond telefoon-
gesprek af).

keer t het esthet isch verval van de 
academische t raditie.De universitaire 
gemeenschap zit opgesloten in betonnen 
bunkers met formica tafels en een plastic 
koffiebekertje met een afgekloven shaggie. 
Dat moet afgelopen wezen. U drinkt uw 
koffie uit porselein met een zilveren lepeltje, 
een beeltenis van Vader Barlaeus en een 
koekje. Het plastic koffiebekertje wordt 
bijgezet in een ‘Museum van de jaren 
70’. Naast het afgekloven shaggie en de 
bouwtekening van het Maupoleum. en dan 
de reader. U kent het probleem. De moderne 
student leest geen boek meer, maar bladert 
in een reader. kopieermachines zijn er niet 
om boeken te vervangen door stapels A4 met 
een nietje. De Universitaire gemeenschap 
verschaft haar medewerkers en studenten 
gebonden boeken met goud op snee. 

en natuurlijk de computer. Het altaar in elk 
studievertrek. Wij verzorgen brainwashes 
onder de codenaam: Informatie.
Informatie is geen inzicht, maar een dagelijks 
terugkerende diaree van opgewonden 
tekens.

Academici,
Niemand wacht op uw vrijblijvendheid. U 
bent er als gids van de maatschappelijke 
idealen. U bent de voorbode van het kritisch 
paradijs op aarde. U bent een utopisch realist.
Gedraagt u zich als zodanig!

Bestuurders,
De n ieuwe mi l len n iumcult uu r eis t 
nieuwe instituten op visionaire grondslag. 
Wij adviseren U het wetenschappelijk 
genootschap. Aan de horizon van het 
millennium wenkt een archipel van oases. 
Wij bieden u het voertuig: Fatamorgana. 

FUTURISTISCHE MUZIEK

ePILOOG

LIeD ALMA MAteR

O Alma Mater

Kabinetsbeheerders
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