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Amsterdam, Het Spinhuis, 2004. Aangeboden aan Ot van den Muijzenberg bij zijn afscheid 
als hoogleraar sociologie en moderne geschiedenis van niet-westerse samenlevingen, in het 
bijzonder van Zuid- en Zuidoost- Azië, aan de Universiteit van Amsterdam.  
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Flash-Backs 
 
Loes Schenk- Sandbergen 
 
Ik zit achter mijn PC op het Spinhuis en probeer een boek te lenen. Klik, naar de digitale 
bibliotheek. Wat, en waar is mijn password? Is dat het inlog wachtwoord van de Outlook of wat 
anders? Kan het niet vinden. Personeelschef mailen? Duurt te lang. Dan maar klik, als ‘gast’ 
inloggen. Klik, UBA portals, klik, selectie UBA-bank databases? Wat?  Nu kan ik als gast niet 
lenen.   
 
Mijn gedachten dwalen af. Ik zie veel madeliefjes in het gras en An en koffie, koeken en  
oudhollandse tegels in de kantine.  

 
1967: De kantine van het ASC op de Keizersgracht. Mevr van Weel, Dr Cora Vreede-deStuers, Basuki Gunawan, 
Ot van den Muijzenberg en Enno Hommes. 
 

 
1976: In de tuin van het Antropologisch-Sociologisch Centrum, Keizersgracht . 
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Ik loop de trap op naar de bibliotheek Afdeling Zuid- en Zuidoost Azië aan de Keizersgracht. De 
grote ramen laten een zee van zonlicht naar binnen. De stoelen zijn blauw en de kasten grijs. De 
kaartenbak staat in het midden op een laag tafeltje. Mijn vingers lopen door de rubrieken in kleur: 
rood voor de honderdtallen, blauw voor de tientallen en geel voor de eenheden1. Ik sta voor de 
boekenkast voor de H (India boeken) en laat mijn handen over de ruggen van boeken glijden: HA, 
Noord-India, HB, Zuid-India, D, China, LA, Cambodja, LB, Laos, JC Philippijnen, 643 
vrouwenemancipatie, 652 rurale structuren, dorps studies. Hoe kwamen we toch aan die rubrieken 
en A,B,C indeling van regio’s? Nu ben ik op de ‘mooie’ kamer op de Keizersgracht met houten 
lambrizering naast die van Wertheim. Cora Vreede zit achter haar bureau: “ 
“Ga eens kijken op het Koninklijk Insituut voor de Tropen wat voor rubrieken ze daar hebben om 
boeken in te delen, en breng verslag uit.”  Het was een feest door de gangen van het KIT te lopen: 
de vele soorten glanzend marmer, mooi bewerkte tropisch hardhouten deuren, de prachtige 
koperen deurknoppen en fraaie tegels in de WC’s en de geur van boenwas en koper poets. Kijk, 
daar zijn we begonnen. In een waas zie ik Ot, Bas, Han, Sonja2 in de grote ruimte zitten met de 
vide.  
 

 
1966: De bibliotheek van het Sociologisch-Historisch Seminarium van Zuid- en Zuidoost Azië in het KIT. Han 
Surie, Loes Schenk-Sandbergen, Evelien en Sonja Sie. 
 
Kijk daar staat de boekenkast op Wim’s kamer met een gordijn ervoor. De China boeken; mocht 
niemand ze zien in 1965 ? DA, noord-China en DB, zuid-China. 500 demografie, en later voegden 
we speciaal voor Ot de rubriek 670, de sociologie van het demografisch gedrag, erbij. LA, 
Cambodja, LB, Laos. In gedachten zie ik mijn vriendin uit Laos dagen op de grond voor de 
boekenkast zitten. Zij leest en leest, omringd door stapels Laos boeken. Nog nooit heeft zij zo veel 
boeken op een rij over haar land gezien en over haar eigen geschiedenis. Dat is voorbij. De boeken 
zijn ergens in een depot opgeborgen en thematisch verstrooid.   
 

 
                                            
1 In de systematische indeling stonden de honderdtallen voor de hoofdrubrieken: b.v. 600 sociologie. De tientallen stonden voor de 
onderverdeling van sociologie: b.v. 610 sociologie algemeen, 620 theoretische werken enz. De eenheden vormden weer een 
onderverdeling van de onderverdeling van de tientallen: b.v. 640 gezin, sexe en leeftijdsgroepering en onderverdeling 641 sociale 
structuur, 642 generatiekonflicten, 643 Vrouwenemancipatie,- beweging. 
2 Ot van den Muijzenberg, Bas Gunawan, Han Surie en Sonja Sie. 
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1967: Cora Vreede-de Stuers in de bibliotheek van de Keizersgracht 397.  
 
Ik droom verder. Ik heb bruine kartonnen kaarten  met rode gekleurde tabs in mijn hand waarop 
mijn naam staat. Ik kan een boek zo uit de kast pakken en de kaart op de plaats van het boek 
zetten. Uit de rij boeken steken kaarten met blauwe, gele, groene tabs die door Ot, Bas en Enno 
zijn geleend. Ik pak de boeken.  “Els3, ik neem deze stapel mee naar mijn kamer.” “Dat is goed 
Loes, want ik heb de sleutel van je kamer en pak het boek wel als ik het nodig heb!”  
 
Het is maandagochtend en we hebben zo onze wekelijkse stafvergadering met de Prof. We zitten 
aan de grote tafel op de kamer van Wertheim. Het lange horizontale en abstracte schilderij met 
gedicht, een geschenk van Bas aan de Prof, kijkt mee.  Er ligt een stapel bibliotheekkaartjes op 
tafel: voorstellen voor aanschaf van nieuwe boeken. Ze worden stuk voor stuk besproken: 
Worsley,  Myrdal, Geertz, Mc Vey, Dore, Wolf, Malcolm Caldwell, Gough, Sauvy, Beteille, 
William Hinton. In een wip leerde je zo de grote Azië-schrijvers kennen. De  ‘op-zicht’ boeken 
worden doorgenomen. Niet interessant? Dan terug, meestal naar boekhandel Ulrich in Den Haag.  
 
Ik ontwaak; ik moet college geven. Met een zware tas spoed ik me naar zaaltje A003 van het Oost 
Indisch Huis. Naar de portier in het Bushuis lopen. Koffertje halen. Paraaf. Weer terug. Er zitten 
tralies voor de ramen van het college zaaltje en het duurt zeker tien minuten voor ik de overhead 
projector, computer en beamer aangesloten, en in werking, heb. Veel liever zit  ik in zaaltje 218 in 
mijn eigen gebouw omdat ik daar de stopcontacten ken en het licht mooi is. Maar, met 
persoonlijke voorkeuren wordt bij de zaaltoewijzing geen rekening meer gehouden. Dat wordt 
centraal geregeld door een zalenmanager. We gaan werkstukken bespreken die per e-mail 
doorgestuurd zijn naar de leden van de groep. Wat? De helft heeft het niet gelezen. Email deed het 
niet, mijn ouders hebben geen email, niet gekeken, kon attachment niet openen, geen printer. 

 
ASC, Keizersgracht 397 
 
Weer dwalen mijn gedachten af.  Parelketting, grijs haar en schrijfmachine: mevrouw Van Weel. 
Studenten leveren bij haar hun met de handgeschreven werkstukken in en het stapeltje boeken dat 
zij voor hun werkstuk gebruikt hebben. Die gaan naar de docenten. Goed citeren en geen plagiaat. 
Mevrouw van Weel typt met een grote snelheid de tekst op stencil, draait alles af en stuurt alle 
studenten per post een exemplaar toe. Het is een waterdicht systeem en gebaseerd op ‘van elkaar 
leren’. Doctoraal scripties worden door haar met carbon papier getypt. 
 

                                            
3 Hier wordt de biblithecaresse, Els Ensering, bedoeld  
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Weer wakker. Terug naar het Spinhuis in 2003. Na afloop van mijn college moet ik stapels 
papieren copiëren. Briefje op het copieerapparaat. Defect. Naar het andere apparaat. Wat is de 
pincode ook weer om de machine aan het werk te krijgen? Naar mijn kamer: gele briefje. Oh, de 
code is recent veranderd. Naar een collega, even vragen. Waar is iedereen? Gangen. Dichte 
deuren. Veel namen van medewerkers die ik niet ken. 
 
Wim Wertheim is jarig. Iedereen is er op de Stadionkade. Heerlijke lekkernijen staan op tafel. 
“Professor, ik vind Uw laatste boek geweldig” zegt Mevrouw Van Weel. Wat? “Heeft U het 
gelezen?” “Nee, het past precies onder mijn projector als ik dia’s van de vakantie vertoon.” Het 
muziek recital begint. De professor speelt prachtig op de vleugel en begeleidt zijn dochter Marijke 
op de viool. Podiumwerk. Wij zijn de AZZOA familie. Op 8 februari 1973 krijgen we allemaal 
een boek bij Wim Wertheims afscheid: Edgar Snow, The Long Revolution (1973). Hij heeft er een 
opdracht ingeschreven. “Aan alle leden van de AZOA-familie van de dankbare ex-pater familias.” 
 

 
1969: De AZZOA familie. Zittend op de grond : John Wiersma, Loes Schenk-Sandbergen, Els Ensering,; eerste rij 
zittend: Guus van Liebenstein, Pieter Korver, Hans van Marle, Mevr van Weel,  Cora Vreede de Stuers, Hr 
Meester; staand: Basuki Gunawan en Enno Hommes en Wim Wertheim. 
  
Terug naar de copieermachine. Bezet. “Duurt het lang?” “Ja, het kan wel even duren.” Wachten. 
Dan aan de slag. Dit moet tweezijdig.  De machine loopt vast. Allerlei knipperlichten laten zien 
welke deksels opgetild moeten worden om de ‘paper-jam’ op te lossen. Het lukt niet. Ik wacht op 
Frans4, de reddende engel. 
 
Weer dwalen mijn gedachten af. Het is 1971. Ik zie de zonovergoten portiersloge aan de 
Keizersgracht. Meneer Meester, netjes in het pak, staat papier te snijden. Ik kom mijn werkbriefje 
brengen met daarop de gegevens van wat, en wanneer, er gecopieerd moet worden.  
________________________________________________________________ 
ANTROPOLOGISCH-SOCIOLOGISCH CENTRUM (interne produktie) 
 
Datum: 
Opdrachtgever 
Afd./adres 
t.b.v.: 
maken van fotostencils/fotokopieën/stencils 
voor wanneer gereed 
Omschrijving van het te vermenigvuldigen stuk   pag.       orig.   X kopie 
…………………………………………………….   ..t/m..      …..     X ……. 
___________________________________________________________________ 
 
 Er ligt een hele rij kwartjes voor de parkeermeters  op zijn tafel. “Kan het nog een keer” vraag ik, 
“of moet ik mijn auto verzetten.” “Nee de parkeerwachters zijn net langs geweest, dus laat maar 
staan.” Wat zou ik zonder meneer Meester moeten als moeder met een baby. Tussen de middag 
sjees ik naar huis met de auto om borstvoeding te geven. “Morgen is het klaar”, roept hij mij na. 
Voor studenten pompt hij banden op en repareert hun fiets in de fietsenkelder onder het ASC.  
 

                                            
4 Bedoeld wordt Frans van Deutekom, de huidige beveiligings medewerker en steun en toeverlaat in 
vele andere dagelijkse zaken. 
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Frans tikt op de deur. “We gaan sluiten.” De achterdeur van het Spinhuis gaat dicht. De voordeur 
is al decaden dicht in verband met junks en diefstal. Het alarm erop. Beveiliging. 
Avondopenstelling met een extra portier is te kostbaar. Beamers worden aan de lopende band 
gestolen. 
 
De grijze granieten trap, de grote groene deur. Je stak de sleutel in het slot en moest even duwen.  
We hadden de sleutel van het gebouw en konden er ook ’s avonds en in het weekend in. In de 
bovenkamer lagen slaapzakken. We sliepen er zelfs in de roerige dagen van de Maagdenhuis 
bezetting. We hadden contact met de bezetters via een ‘walkie talkie’ en hadden een kleine rol in 
de onderhandelingen. 
 
“Vooruit, naar huis” roept Frans als altijd zeer opgewekt. Ik loop door de gang en zie een deur. Fel 
gekleurde posters van ASIA bijeenkomsten. Met een goed gevoel loop ik langs de peukenbak het 
Spinhuis uit.  
 
Ot heeft dit allemaal meegemaakt. Those were the days. Paradise lost? 
 

 
1967: Ot van den Muijzenberg op zijn kamer op de bovenste verdieping van de Keizersgracht 
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