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EINDELOOS   
TIJDSCHRIFT VAN DE STUDIERICHTING GESCHIEDENIS AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

SPIJT 
De Griekse autoriteiten weigerden deze  
week een cruiseschip vol zieke Britse 
toeristen  aan te meren in een van hun 
havens. Het pleziervaartuig zette ver-
volgens koers naar het dichtstbijzijnde 
stukje van het Empire: Gibraltar. De 
Britten konden moeilijk een heel schip 
vol zieke landgenoten weigeren, dus het 
schip mocht binnenvaren. 
 Dat komt toch akelig bekend voor… 
Een schip vol ernstig zieke mensen, 
zeer besmettelijke infectie, van haven 
tot haven. Ik zie de ratten al door de 
golven ploegen. De Grieken denken 
veilig te zijn, maar de ranzige knagers 
met hun roze staarten  hebben de kust al 
bereikt.  
 Ook de Spaanse autoriteiten  hebben 
meteen maatregelen genomen. Volgens 
premier Aznar (‘Our good friend 
Anzar’) is de grens met Gibraltar tot 
nader order gesloten. Wat sluipt daar 
echter achter de wachthokjes door het 
vergeelde gras? En waarom beginnen de 
apen op de rots van Tarik ineens collec-
tief te schuimbekken!  
 Voor de zoveelste keer ziet EINDE-
LOOS de voortekenen. Het einde der 
tijden is nakende! Oh wat een spijt heeft 
iedereen nu dat ze niet tenminste één 
keer in hun leven een lijvig stuk hebben 
gepubliceerd in het opleidingsblad. Wa-
ren ze nou maar niet zo apathisch ge-
weest. Nu is het te laat, binnenkort zal 
de dood overal om ons heen toeslaan, 
het openbare leven ontregelend.  
 Tot die tijd is er de nieuwe EINDE-
LOOS. Deze keer artikelen over het be-
gin van WO I, de theater– en museum-
plannen van Joop van den Ende en de 
Nacht van de Verenigde Naties. Droefe-
nis alom, vroeger en nu. De eindtijd 
zullen we maar zeggen… 
 

Errik Buursink 
Hoofdredacteur 

Het jaarverslag en de verkorte presentatie 
ervan op de ALV liet zich lezen als een 
aaneenschakeling van successen: het 
afgelopen jaar zag spetterende feesten 
zoals het Valentijnsgala en het porno-
feest, reizen naar de grote cultuurcentra 
van Europa en excursies die de leden van 
Assyrië tot Holbein voerden. De boek-
verkoop verliep vlekkeloos, over het 
introductieweekend wordt nóg steeds 
gesproken, de Kleio Open Triviantcom-
petitie is uitgegroeid tot Amsterdams 
felst begeerde studententrofee, de nieuwe 
traditie van de borrel-dansant werd inge-
voerd, de kas puilt uit. Lezingen, con-
gressen en films over alles wat ontlui-
kend intellectueel talent prikkelt werden 
georganiseerd. Op de bruisende borrels 
bleef geen filosoof onbesproken en geen 
influistering van Dionysos onopgevolgd. 
Kleio bediende zich rijkelijker dan ooit 
van alle culturele en zondige geneugten 
die het Amsterdamse leven biedt.  

In de provinciale universiteitssteden 
kijkt men met stijgend ontzag en bewon-
dering en huilend van onmacht toe hoe 
hier dankzij al deze extra-curriculaire 
Bildung Neerlands’ toekomstige intellec-
tuele en culturele elite wordt gevormd. In 
september werd bovendien het vierhon-
derdste lid ingeschreven, en Kleio is nu 
de grootste, oudste en levendigste studie-
vereniging voor geschiedenis en kunstge-

schiedenis van ons land. Het scheidend 
bestuur viel dan ook een stormachtig 
applaus ten deel.  

Nogmaals hulde aan Eva Koppen 
(voorzitter), Marianne van Leeuwen 
(penningmeester), Frank Sol (secretaris), 
Seije Slager (Commander Disco) en Paul 
Hagens (censor). Een jubelstemming 
heerste. 

Hierna was het tijd om een nieuw be-
stuur te kiezen. Ceremoniemeester Paul 
nam het woord. Hij probeerde uit alle 
macht de bestuursoverdracht op plechti-
ge wijze en met groots ceremonieel ver-
toon te voltrekken. De bijeengekomen 
meute probeerde dit uit alle macht te 
beletten. Het gejuich wilde niet luwen, 
Seije en Rik grapten en grolden er op los, 
een paar vrouwelijke fans zongen ‘Paul, 
gooi je haar los en maak ons wild’, men-
sen buitelden over elkaar heen in de 
strijd om de laatste druppels alcohol. Het 
bestuur moest al zijn natuurlijk over-
wicht in de strijd gooien om de mensen 
tot bedaren te brengen. 

In de beste Oostbloktraditie hadden 
achterkamers, vriendjespolitiek en kei-
harde chantage het aantal kandidaten al 
ver voor de verkiezingen teruggebracht 
tot één persoon per functie.  

 
 

Lees verder op de volgende pagina 

KLEIO VOORZIEN VAN NIEUW BESTUUR 
Een terugblik op een geslaagd Kleiojaar 

 
VAN ONZE VERSLAGGEVER - Op dinsdag 28 oktober werd de jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering van Kleio gehouden. De opkomst 
was voor een ALV verassend hoog, meer dan dertig leden kwamen 
opdagen. De Kleio kamer was tot de nok toe gevuld met Kleïsten, 
belangstellenden en wat vaste PCH-zwervers die op de lokroep van 
gratis wijn afkwamen. De hoge opkomst bleek een voorbode van 
wat er als eerste agendapunt werd behandeld: de bloeiende staat 
van de vereniging. 



Vervolg van vorige pagina 
 

Op de vergadering stelden zij zich voor: 
Noor Naaijkens, penningmeester, Roy 
Kommers, secretaris en Marijke Plante, 
haptonoom motivatiecoach. Tot welke 
grootse daden zij in staat zijn bewezen 
zij afgelopen jaar als feestcommissie.  

Beroering wekte wel de afwezigheid 
van beoogd voorzitter Sharon - zij ver-
koos een slempfestijn in Haarlem boven 
de ALV. Een hierop ingediende motie 
van wantrouwen tegen het nieuwe be-
stuur kon slechts worden afgewend door-
dat zij er fijntjes op wezen dat zij toch 
echt eerst moesten worden gekozen 
voordat zij konden worden afgezet.  

Om de schijn van democratische ver-
kiezingen te wekken hadden Seije, Rik 
en Paul zich op het laatste moment als 
tegenkandidaten opgeworpen. Dit hielp 
de laatste twijfelaars over de streep – 
beducht voor een putsch door die drie 
schavuiten haalden Sharon, Noor, Roy 
en Marijke honderd procent van de stem-
men. 

Naast het dagelijks bestuur hadden 
enkele leden zich kandidaat gesteld voor 
diverse andere functies. Pim verloor de 
strijd om de titel ‘Pim’ van Jonathan, 
Marianne wordt baliemedewerkster, 
Wouter wordt ordedienst, Frank wordt 
geen hondentrainer. Twee laatste proble-
men moesten nog worden opgelost. 
Niemand had zich beschikbaar gesteld 

voor de functie van KGB-er 
(kunstgeschiedenisbestuurslid). Aftre-
dend voorzitter en dubbelstudiër Eva 
nam haar verantwoordelijkheid. Bij ac-
clamatie werd zij tot interim-KGB geko-
zen. Daarnaast wil aloud Kleio-gebruik 
dat er pas sprake is van een bestuurswis-
sel als de hamer van voorzitter op voor-
zitter is overgegaan, en aankomend 
voorzitter Sharon zou pas veel later ko-
men. De nu ontstane paniek werd door 
Paul bezworen - manmoedig verklaarde 
hij zich bereid het voorzitterschap voor 
de duur van enkele uren op zich te ne-
men. Bij zijn verkiezing werden er geen 
tegenstemmen geteld en zijn opoffe-
ringsbereidheid werd in dankbaarheid 
aanvaard. 

De vergadering werd besloten met 
enkele roerende dank- en succeswoor-
den, een lofzang op onze Muze en een 
toost op onze jarige vereniging. Dit jaar 
viert Kleio haar 75ste verjaardag, de festi-
viteiten vingen aan met een ‘I love 
1929’-feest. Bloeiend als nooit tevoren 
en met een dream-team als nieuw be-
stuur werd het jubeljaar begonnen. Op-
getogen vertrok iedereen naar het feest, 
waar tot diep in de nacht de Charleston 
werd gedanst. 

MELCHIOR: ‘Viande et Fromage’  
Rue de Paille, Jacques Brel, Academie 
des Beaux-Artes, fritekes, de Beenhou-
wersstraat, Jupiler, Parlement Europien-
nes, viande et fromage. 
 We struinen door de stad. Het waait 
en het is koud, maar mooi. De Grote 
Markt ligt er warm bij en ontvangt ons 
met open armen. De zon strooit haar 
laatste warme licht over de gouden ge-
vels op het plein. We zoeken de gevel-
steen van Romulus en Remus, die hier 
schijnt te moeten zijn. Als we hen vin-
den lachen we en ons stemgeluid reso-
neert over het gehele plein. Drie verza-
digde duiven kijken op noch om. Ik stap 
over hen en mijn gêne heen en benader 
drie Japanse toeristen. Een glimlach later 
zijn we samen voor eeuwig verenigd. 
Achter ons lijken de vergulde gevels 
langzaam te smelten.  
 De wind schudt de bomen leeg. Over-
al bladeren en de grond lijkt wel een 

slagveld. Waar we ook kijken liggen 
groene, rode, gele en bruine gevallenen. 
Pogingen ze te ontwijken zijn nutteloos, 
ze zijn met teveel. Ze kermen zelfs niet 
meer als we op ze staan. Ze berusten in 
hun lot dat ze bij het eerstvolgende 
zuchtje wind weer een ander graf toege-
wezen krijgen. Een ambassadeur wordt 
met loeiende sirene naar zijn werk ge-
bracht. Hij knikt bij het uitstappen, wij 
knikken terug. De kiezels kraken als 
scherpe glasscherven wanneer tengere 
atleten met rode loopneuzen ons van alle 
kanten inhalen. We lopen duidelijk in de 
weg. We vluchten snel naar het rustige 
middelpunt bij de fontein. Het water 
reikt tot aan de kale boomtoppen. Het is 
zo koud dat de druppels bevriezen als ze 
neerdalen. Ze kleven aan onze wenk-
brauwen. De vrouw op het bankje heeft 
een snor, van ijzel. Haar hondje ook.  
 Vanaf zijn balkon zien we in de verte 

de glimmende contouren van het Atomi-
um. De zon houdt het nu definitief voor 
gezien en verdwijnt, sneller dan we 
dachten, achter de stalen constructie. 
Met een warm herfstbiertje in onze kou-
de handen nemen we onze levens door. 
Zijn werk, mijn geluk. Zijn vriendin, 
mijn studie. Onze vriendschap. We zitten 
lang genoeg om de maan te zien wassen. 
De stad wordt donker, op Schaarbeek na. 
Daar doen de rode lichtjes vermoeden 
dat er nog druk gewerkt wordt. En hoe. 
 De volgende ochtend drinken we op 
hetzelfde balkon een kop koffie. De zon-
nestralen hebben plaats moeten maken 
voor sneeuwvlokken. Op het station 
neem ik afscheid, van Brussel en van 
mijn beste vriend. Het spoor is wit. De 
trein heeft vertraging en ik vind het niet 
erg.  



OME JOOP DOET CULTUREEL 
 
DOOR JOCHEM SOLLARD - Het lijkt eigen te zijn aan de museum business om financieel in nood te verke-
ren. En voor het stedelijk museum van Amsterdam ligt dit niet anders. Ook dit jaar waren er weer 
tientallen miljoenen euro’s nodig om de begroting sluitend te krijgen en door sommigen werd reeds 
gesproken over sluiting. De gemeente was wel bereid om nog dieper in de buidel te tasten, maar een 
groot deel van het bedrag zou opgebracht moeten worden door middel van sponsoring uit het bedrijfs-

Dit is het moment waarop de Joop van 
den Ende Foundation in beeld verschijnt. 
“De Joop van den Ende Foundation?” 
hoor ik u vragen. Dit is een fonds in het 
leven geroepen door de schatrijke musi-
cal groothandelaar, wat is bedoeld om de 
cultuur sector in Nederland een duwtje in 
de rug te geven. Met de beste bedoelin-
gen geeft deze organisatie geld aan ieder-
een die het maar wil hebben en er iets 
leuks mee doet en zo ook het stedelijk 
museum, dat in aanmerking kwam voor 
het aanzienlijke bedrag van tien miljoen 
euro. Voor dit geld zou weliswaar het 
museum niet uit de problemen zijn, maar 
nu er zo’n serieuze partij bij de situatie 
was betrokken zag de gemeente wel weer 
mogelijkheden. Met deze basis zou het 
ook mogelijk moeten zijn om meer geld-
schieters te vinden. Gelukkig hebben we 
in Nederland een filantroop die bereid is 
een groot deel van zijn naar schatting 500 
miljoen euro tellende kapitaal aan de 
maatschappij ter beschikking te stellen.  
  
Inkopen? 
Maar zit er dan echt geen addertje onder 
het gras? Cynici begonnen reeds een link 
te leggen met de plannen van Joop om 
een groot musicaltheater te bouwen in de 
Marnixstraat. Deze plannen waren on-
langs afgewezen en zou dit dan mis-
schien een poging zijn van Joop om zich 
in te kopen bij de gemeente? Neen! Een 
woordvoerder van de gemeente deelde 
ons eind september op AT5 mede dat 
deze twee zaken niets met elkaar te ma-
ken hadden en dat de Joop van den Ende 
Foundation los staat van de commerciële 
activiteiten van Joop. En bovendien was 
toch reeds besloten dat dit nieuwe theater 
er niet zou komen. Het ging hier puur en 
alleen om een gift welke bedoeld was om 
het stedelijk museum te redden 
 Ik was overtuigd en met mij waar-
schijnlijk de meeste andere mensen. Als 
een woordvoerder van de gemeente laat 
weten dat er geen mogelijkheid meer is 
voor de musical-producent om een thea-
ter neer te zetten in de Amsterdamse bin-
nenstad dan is dat gewoon zo. Maar hal-

verwege september werd in de trein mijn 
aandacht getrokken door een artikel in de 
Volkskrant waarin stond dat de cultuur-
kamer van Amsterdam haar goedkeuring 
had gegeven aan een ontwerp voor een 
musical-theater in de Marnixstraat wat de 
plaats in moet gaan nemen van het Nieu-
we de La Mar theater. Verbazing maakte 
zich van mij meester. De gemeente was 
omgegaan voor een bedrag van 10 mil-
joen euro om een van de leukste theaters 
van Amsterdam op te doeken en in te 
ruilen  voor een gebouw, waarin iedere 
avond honderden mensen kunnen gaan 
kijken naar een musical uitvoering van de 
drie musketiers.  
 
Ordinair vermaak 
Op zichzelf gezien is dit allemaal niet zo 
slecht, het nieuwe de La Mar theater is al 
jaren noodlijdend en ook op het vlak van 
de cultuur ben ik geen tegenstander van 
een keiharde marktwerking. Mensen wil-
len Tooske zien zingen in een slechte 
versie van een verhaal dat alleen door 
Disney al verscheidene malen is verfilmd 
en Joop maakt het mogelijk. Bovendien 
is er de mogelijkheid om, voordat de drie 
musketiers of een soortgelijke productie 
bekeken wordt, met z’n allen een hapje te 
gaan eten en een slokje te gaan drinken. 
 Ik kan echter niet alleen maar positief 
zijn over deze ontwikkelingen. Ten eerste 
is het complexje van de Nieuwe de La 
Mar theater, Calypso en Bellevue Cinera-
ma best gezellig en knus. Terwijl er in de 
nabije omgeving, zoals op het Leidse-
plein en op het Max Euweplein al een 
overweldigend aanbod is van platvloers 
en ordinair vermaak. Wat ik echter nog 
een veel groter bezwaar vind, is dat de 
gemeente voor omkoping gevoelig blijkt 
te zijn en op deze manier ook nog mee-
werkt aan een constructie waar Joop van 
den Ende twee voordelen uit lijkt te gaan 
halen.  
 Ten eerste wordt zijn jarenlange 
droom van een theater in de binnenstad 
verwezenlijkt voor het naar verhouding 
kleine bedrag van tien miljoen euro. Ten 
tweede kan hij op deze manier zijn repu-

tatie als keiharde zakenman enigszins 
veranderen, omdat iedereen er nu vanuit 
gaat dat deze, na de invoering van de 
euro, ex-miljardair ook tal van goede 
dingen met zijn kapitaal doet, zoals het 
redden van musea. 
 Ten derde ben ik zeer bezorgd over 
wat er komt te staan in de Marnixstraat. 
De theatergebouwen die er momenteel 
staan zijn al niet al te mooi te noemen, 
maar als het gaat om het bouwen van 
musical-theaters heb ik van Joop niet een 
al te hoge pet op. In de buurt van de Am-
sterdam Arena heeft hij enkele jaren ge-
leden het Grace theater neergezet, wat 
later is omgedoopt in Pepsi stage. Zelfs 
in de buurt van de oogverblindend lelijke 
Arena en de van buiten weerzinwekken-
de Villa Arena springt dit gebouw er uit. 
Het hele apparaat (van gebouw zou ik 
niet eens willen spreken) is opgetrokken 
uit golfplaten waar overheen een doekje 
is gespannen. Bovendien heeft het ding 
de afmetingen en vorm van een vliegtuig-
hangar. 
  
Andere manier 
Natuurlijk zal de gemeente nooit toestaan 
dat een dergelijk architectonisch diepte-
punt in de binnenstad verschijnt, maar 
door toestemming te geven voor de bouw 
van Pathé de Munt, (waarvan ik in eerste 
instantie dacht dat het een tijdelijke ver-
vanging betrof voor de toen wegens een 
verbouwing gesloten Tuschinski) is mijn 
vertrouwen in de bestuurders van deze 
stad danig geschaad. 
 Hopelijk wordt dit vertrouwen niet 
nogmaals op de proef gesteld en laten ze 
het voorstel van Joop van den Ende 
Foundation links liggen. De tien miljoen 
euro die deze organisatie te bieden heeft 
moet naar mijn mening ook op een ande-
re manier bij elkaar gebracht kunnen 
worden.  



Een groot aantal Amsterdamse winkeliers 
betalen ‘beschermingsgeld’ aan crimine-
len. Ik las het, las het nog eens en kan het 
nog steeds niet geloven. Palermo aan de 
Amstel, dat het zover heeft kunnen ko-
men. De politie wist van niets. Geen en-
kele winkelier had nog aangifte gedaan, 
waarschijnlijk uit angst voor represailles. 
Er ontstaat zo langzamerhand een hele 
enge tweedeling in de hoofdstad, met een 
Eerstewereld en een Derdewereld. In de 
Eerstewerelddelen overheerst een rustig, 
opgeruimd en welvarend blank beeld. In 
de Derdewerelddelen waadt men knie-
diep door het zwerfvuil, hangen agressie-
ve jongelingen rond en is Nederlands 
allang geen voertaal meer. De grens tus-
sen bonafide en malafide is er bijzonder 
vaag aan het worden. 

Hoe is het mogelijk dat in ons landje 
criminele bendes de gang van zaken kun-
nen beïnvloeden? En waarom is de lange 
arm der wet niet bij machte hier een eind 
aan te maken? Het lijkt er op dat de Ne-
derlandse staat in bepaalde delen van de 
grote steden de veiligheid van haar bur-
gers niet langer kan garanderen. Dat is 
heel ernstig.  
 Schijnbaar is niet iedereen in dit land 
doordrongen van het belang van rechtsze-
kerheid en persoonlijke veiligheid. Als 
justitie niet heel erg snel effectief op-
treedt tegen kleinschalige infiltratie door 
criminelen zijn de problemen straks niet 
meer te overzien.  

In de coffeeshop bij mij aan de over-
kant werd twee weken geleden iemand 
met vijf kogels doorzeefd. Fijn idee dat ik 
er net langs had kunnen lopen, of binnen 
wiet had kunnen staan kopen.  Het begint 
een beetje normaal te worden, al die afre-
keningen. Tot nu toe schieten de heren 
criminelen voornamelijk elkaar naar het 
hiernamaals, maar het is natuurlijk wach-
ten op de eerste onschuldige doden. En 
de politie? Die geeft absoluut geen blijk 
dat de ernst van de situatie of het onge-
noegen van veel burgers echt tot ze door-
dringt. Hoeft ook niet want iedereen die 
er echt toe doet woont toch in de Eerste 
wereld.  

Het idyllische grachtenparadijs, waar 
het Mercatorplein als een exotisch pro-
bleem beschouwd wordt, en de Derde 
wereld slechts op bezoek komt. Wordt 
maar gauw wakker mensen, de Singel-
gracht is namelijk geen Middellandse 
Zee. 

DE WERELD VAN ERRIK DE AANLOOP NAAR DE GROTE OORLOG 
 
DOOR ANNEMARIE BOS – De Julicrisis die in 1914 voorafging aan het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is in vele opzichten een unie-
ke gebeurtenis in de geschiedenis van de internationale betrekkin-
gen. Van de vele betrokkenen zijn Oostenrijk-Hongarije en Servië 
toch wel de hoofdrolspelers. Wat gebeurde er nu eigenlijk in juli 
1914 tussen deze twee landen?  

Op 28 juni 1914 werd de aartshertog 
Franz-Ferdinand, troonopvolger van het 
Oostenrijk-Hongaarse rijk, vermoord in 
Sarajevo door leden van de Servisch na-
tionalistische groep “de Zwarte Hand”. 
Dat de aanslag net op dit moment plaats-
vond was waarschijnlijk niet toevallig. 
Op 28 juni wordt 
door de Servische 
bevolking namelijk 
de slag bij het Me-
relveld in 1389 
herdacht, waar het 
middeleeuwse Ser-
vische rijk door de 
Turken werd ver-
slagen. Omdat 
meteen werd aan-
genomen dat de 
Servische nationa-
listen opereerden 
vanuit het Servi-
sche koninkrijk zag 
hierdoor Oosten-
rijk-Hongarije zijn 
kans schoon om 
actie tegen Servië 
te ondernemen. 
 O o s t e n r i j k -
Hongar i je  be-
schouwde Servië 
als een vervelende 
concurrent op de 
Balkan. Ze had 
namelijk niet kun-
nen voorkomen dat 
de Serven tijdens 
de twee Balkanoor-
logen van 1912-13 
substantiële ge-
biedsuitbreiding 
hadden bewerkstel-
ligd, en in 1914 dus 
veel groter was dan 
de jaren ervoor. Ook werd de Servische 
propaganda als een bedreiging van de 
samenhang van het Zuid Slavische deel 
van Oostenrijk-Hongarije gezien. De 
moord in Sarajevo werd dus aangegrepen 
om aan te tonen dat het met vreedzame 

betrekkingen tussen Oostenrijk-
Hongarije en Servië nooit wat zou wor-
den  en dat nodig ingegrepen moest wor-
den. 
 
Politieke spagaat 
Servië was door de aanslag ernstig in 

verlegenheid ge-
bracht. Premier Pašić 
was net een grote 
binnenlandse crisis 
te boven gekomen, 
waarbij hij ook te-
genstand van de 
“Zwarte Hand” had 
ondervonden, en nu 
bleek dat deze groep 
betrokken was bij de 
moordaanslag op 
Franz-Ferd inand.  
Pašić probeerde de 
moord op aartshertog 
F r a n z - F e r d i n a n d 
vooral als een bin-
nenlandse aangele-
genheid van Oosten-
rijk-Hongarije te 
behandelen. In de 
twee weken die op 
de moord volgden 
voerde hij een beleid 
van enerzijds zoveel 
mogelijk tegemoet-
komen aan de wen-
sen van Oostenrijk-
Hongarije om esca-
latie van het conflict 
te voorkomen, en 
anderzijds een be-
houdend beleid, om-
dat hij door de nade-
rende verkiezingen 
een zekere mate van 
nationalistische poli-

tiek moest aanhouden om herkozen te 
kunnen worden. In Belgrado liet het Ser-
vische kabinet onderzoek doen naar de 
eventuele betrokkenheid van de Serven 
bij de moordaanslag, maar Pašić zou 
nooit toestemming geven aan een Oos-



tenrijk-Hongaarse delegatie om hieraan 
deel te nemen op Servisch grondgebied, 
omdat dit een schending van de soeve-
reiniteit van Servië zou betekenen. 
 
Blanco cheque 
Pašić werd wel van twee kanten gehin-
derd in zijn politiek. Aan de ene kant had 
hij last van het feit dat er voortdurend 
anti-Oostenrijk-Hongaarse berichten in 
de pers werden geplaatst (met name in 
kranten van de oppositie). Oostenrijk-
Hongarije was hier duidelijk niet van 
gediend. Aan de andere kant was er ook 
sprake van onhandige uitspraken van 
ministers en ambassadeurs, die 
de Oostenrijk-Hongaarse rege-
ring in het verkeerde keelgat 
schoten. Pašić maakte zich hier 
een enkele keer ook zelf aan 
schuldig. Om zich van de 
“Zwarte Hand” en de negatieve 
berichtgeving in de kranten te 
distantiëren, sprak Pašić voort-
durend over een scheiding tussen 
het officiële en het onofficiële 
Servië. Hij bleef erop hameren 
dat Servië niet mocht worden 
afgerekend op uitlatingen die 
niet door de overheid waren ge-
daan. 
 Oostenrijk-Hongarije was dus van 
plan om met Servië af te rekenen, maar 
wilde Servië niet aanvallen zonder de 
militaire dekking van Duitsland. Deze 
dekking, die later bekend is geworden 
als de “blanco cheque”, werd door Duits-
land op 5 juli toegezegd. Duitsland gaf 
dus steun aan Oostenrijk-Hongarije in de 
wetenschap dat een Oostenrijks-
Hongaarse aanval op Servië het risico 
met zich meebracht dat Rusland zijn 
Servische bondgenoot dan zou steunen. 
Met deze Duitse dekking nam Wenen 
het besluit een ultimatum te stellen dat 
Servië niet zou kunnen inwilligen. 

 
Russische hulp 
Nadat Oostenrijk-Hongarije op 23 juli 
het ultimatum aan Servië had overhan-
digd, vroeg Servië tevergeefs steun aan 
verschillende mogendheden. Slechts het 
antwoord van Rusland bracht enig licht 
in de duisternis, maar het was toch niet 
zo bemoedigend en duidelijk als de Ser-
vische regering gehoopt had. Het Servi-
sche kabinet was in eerste instantie fel 
tegen de Oostenrijkse eisen geweest, 
maar na een lange vergadering op 24 juli 
was men toch bereid wat minder weer-
stand te bieden. Het leek echter uitgeslo-

ten dat men de eisen volledig zou inwil-
ligen. Eigenlijk was het antwoord van 
Servië een voortzetting van de politiek 
die Pašić de voorgaande weken had ge-
voerd. Het zou geen ‘extreme eisen’ 
accepteren, maar probeerde andere eisen 
toch wel in te willigen. 
 De Serven ontvingen de Russische 
mededelingen in de ochtend van 25 juli. 
Hierin zegde de Russische minister Sa-
zonov toe dat Servië kon rekenen op 
Russische hulp. Hij gaf echter niet dui-
delijk aan wat hier precies mee bedoeld 
werd. Wel raadde hij de Servische rege-
ring aan dat als het land niet in staat was 

zichzelf te verdedigen, het duidelijk 
moest maken dat het onschuldig was en 
altijd correct gehandeld had. 
 
Onafhankelijk beleid 
Er was dus geen duidelijke aanwijzing 
dat Rusland militaire steun zou toezeg-
gen. In een volgend telegram werd zelfs 
gesteld dat Servië geen weerstand zou 
moeten bieden in het geval van een Oos-
tenrijks-Hongaarse aanval. Een derde 
telegram meldde dat Rusland ‘misschien 
zelfs zou mobiliseren’, maar concrete 
toezeggingen werden niet gedaan. De 
reden voor dit onduidelijke Russische 

optreden was waarschijnlijk 
dat het een oorlog wilde 
voorkomen. Rusland vrees-
de dat Servië meer weer-
stand zou bieden als het zich 
zeker waande van Russische 
steun. Dit zou het uitbreken 
van een oorlog onvermijde-
lijk maken. Uiteindelijk 
bleef het Servische ant-
woord ondanks de Russische 
onduidelijkheid ongewij-
zigd, Servië zou nagenoeg 
alle Oostenrijks-Hongaarse 
eisen inwilligen, zij het met 
voorwaarden. Hiermee is 

gebleken dat Servië in de julicrisis er 
toch een onafhankelijker beleid op na 
hield, dan wel eens gesuggereerd wordt. 
Nog voor het verstrijken van het ultima-
tum op 25 juli liet Wenen een al van te 
voren opgesteld antwoord uitgaan dat het 
Servische antwoord onvoldoende was. 
Op 28 juli verklaarde Oostenrijk-
Hongarije Servië de oorlog. Niet veel 
later bleek dat Rusland wel degelijk 
steun zou bieden, toen er niet lang daar-
na met de mobilisatie werd begonnen. 
Dit leidde uiteindelijk tot het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog. 

Kleio Filmladder 
Dinsdag 11 november:  Bassie en Adriaan in Amerika (1994) Door toeval wint Bassie een vakantie naar Amerika en Adriaan 
mag mee. Ze worden achterna gezeten door De Baron die met B100 en Handige Harry op wraak zint. Bassie en Adriaan ontsnap-
pen in Florida maar net aan een bom die door Handige Harry was gemaakt. B100 vind de bom en ondekt dat hij niet is afgegaan. 
Hij brengt hem naar de Baron, deze roept 'Drommels!'. Handige Harry ondekt dat de Bom niet op scherp stond , doet dat bij deze 
en ja hoor…de Baron en B100 zien zwart na een ontploffing! Bij de uitreiking van de Gouden Leeuw op de Biennale zei de jury 
over deze film: Bassie en Adriaan willen in deze film het onironisch begrepen postmodernisme verzoenen met zijn conceptuele 
implicaties voor de narratieve strategie van het mondiale kapitalisme. Waar Gunter Grass eindigt, begint pas het genie van Bassie 
en Adriaan. Bassie's orale seksorgie met een voltallig honkbalteam van zes jaar oud moet gezien worden als een dialectische pro-
blematisering van Foucaults appropriatie van het begrip intertextualiteit. Door het scheppen van een post-narratieve semiotische 
realiteit bewijzen zij tevens het ongelijk van Derrida, wiens concept van de cognitieve dissonantie een lege semantieke huls 
blijkt. Hiermee komt de hele naoorlogse filosofie op losse schroeven te staan. Wij zijn vanaf nu gedwongen te kiezen voor ofwel 
Baudrillards paradigma van de hyperrealiteit of Bassie's sublogische deconstructie van het collectieve onderbewuste metadis-
cours van de neopatriarchale superstructuur.  



DOUTJE IN DE ORIENT  
Terwijl de nationale rouwdag voor Ke-
mal Atatürk ongemerkt voorbij ging als 
alle andere dagen, stond de dag daarop 
geheel in het teken van één enkele ge-
beurtenis: de voetbalwedstrijd Turkije-
Engeland. ’s Ochtends vroeg al 
maakten cafés en restaurants zich op 
voor dit evenement, door de geliefde 
rode vlag met maan en ster op te 
hangen en grote beeldschermen te 
plaatsen. Zo tegen zevenen begon-
nen de mensen inderdaad binnen te 
stromen. Jong en oud, religieus en 
seculier, man en vrouw, rijk en arm: 
allen verzamelden zich om eensge-
zind hun nationale team te steunen 
tegen de Britten. Meer nog dan de 
Kemalistische doctrine die op de 
lagere en middelbare scholen wordt 
onderwezen, versterkt voetbal het 
Turks nationalisme bij uitstek. Al 
durf ik mijn hand er niet voor in het vuur 
te steken, zelfs de Koerden lijken tijdens 
dergelijke wedstrijden hun antipathie 
jegens de Turken te vergeten. Hoewel ik 
geenszins een groot voetbal liefhebster 
ben, vertrok ook ik naar de kroeg en 
juichde hard met de Turken mee, ook om 

elke indruk te vermijden een Brit te zijn. 
Door de ruimschoots aanwezige politie 
op straat leek het me wel zo verstandig 
dit advies van klasgenoten op te volgen. 
Hoewel de uitslag bij een voor de Tur-

ken teleurstellende nul-nul bleef, vloeide 
het bier rijkelijk en had de avond (vooral 
voor de kroegeigenaren) toch een goede 
afloop.  
Dat voetbal hier inderdaad van groot 
belang is, merk ik altijd aan de positieve 
reacties die ik ontvang als ik vertel uit 

Nederland te komen; wij zijn niet be-
faamd om onze kaas en zelfs niet vanwe-
ge ons drugsbeleid, maar eerder voor een 
Van Hooijdonk die in één van de teams 
van Istanbul speelt. Een andere illustratie 

is de ervaring die een klasgenoot 
had met de verkeerspolitie. Toen hij 
een lichte verkeersovertreding had 
begaan, wat volgens hem op zich-
zelf al discutabel was, werd hij door 
de politie gemaand zijn auto aan de 
kant van de weg te parkeren en zijn 
papieren te tonen. De agent begon te 
glimlachen, wat voor mijn vriend 
een teken was dat deze bereid was 
het spelletje mee te spelen. Na de 
nodige koetjes en kalfjes uitgewis-
seld te hebben, informeerde mijn 
vriend naar het favoriete team van 
meneer agent. Natuurlijk bleek mijn 
vriend ineens de grootste fan van 

hetzelfde team, wat hem een fikse ver-
mindering van de boete op leverde! 

Volgens mij moet ik me toch 
maar eens in voetbal gaan verdiepen om 
me optimaal in Istanbul te kunnen red-
den... 

EINDELOOS is altijd op zoek naar artikelen en 
mensen die ze willen schrijven. 
Verrijk uw leven en publiceer uw pennen-
vruchten in het onvolprezen opleidingsblad. 
Geniet van roem, waardering en onderga de 
laster en kwaadsprekerij. Kortom: leef! 
 
EINDELOOS zoekt interessante artikelen over 
Geschiedenis en Geschiedschrijving, maar 
ook opiniestukken en columns zijn welkom. 
Kopij kan naar:  
 
eindeloos_uva@hotmail.com  
 
ons  
 
postvakje op de vijfde etage  
 
 
 
 
 
 
Wees geen zeikerd, kanaliseer uw geblaat en 
geef iedereen op onze opleiding de gelegen-
heid te genieten van uw briljante geest. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIET ZEIKEN MAAR SCHRIJVEN! 



NACHT VAN DE VERENIGDE NATIES 
Subsidie verbrassen als way of life 

 
DOOR ERRIK BUURSINK - Er was in ruime mate reclame voor gemaakt, 
de nacht van de Verenigde Naties. Een feestelijke manifestatie met 
discussie, film, muziek en dans. Je komt het tegenwoordig wel va-
ker tegen: levendige en kleurrijke happenings die een zwaar on-
derwerp licht verteerbaar maken. De enige manier om jonge men-
sen te bereiken en te betrekken bij maatschappelijke issues, een 
vernieuwende wijze om politieke boodschappen over te brengen. 
Of gewoon een schandalige verspilling van overheidsgeld. 

De Nacht van de Verenigde Naties was 
een door evenementen- en campagnebu-
reau BKB georganiseerd feestje in de 
hoofdstedelijke club Arena. Er stonden 
een aantal discussies over de VN op het 
programma, waaraan prominenten als 
Ruud Lubbers, Jozias van Aartsen en 
Bart Veldkamp deel zouden nemen. De 
Nacht was speciaal gericht op jongeren; 
er was dan ook van alles gedaan om het 
hen naar de zin te maken. DJ’s, hippe 
Wereldmuziek en de immer uitgemer-
gelde rapper van Faithless. De discus-
sies werden met vaart geleid door Lenn-
art Booij van het bureau BKB en voor-
malig Klokhuis presentatrice Yvon Jas-
pers. 

 Er klopte echter een heleboel niet aan 
de Nacht. Het geluid was slecht, de pre-
sentatoren drongen niet door tot de kern, 
de discussies wilden niet echt op gang 
komen en de bezoekers bleken niet heel 
erg geïnteresseerd te zijn in het onder-
werp Verenigde Naties. Daarnaast kun-
nen vragen gesteld worden bij de ge-
schiktheid van Club Arena voor deze 
avond. Het uitgaanspaleis aan de ‘s Gra-
vezandestraat staat niet echt bekend om 
zijn laagdrempeligheid en al helemaal 
niet om de betaalbaarheid van drankjes 
en faciliteiten. Dat maakte de bezoekers 
echter niet uit.  

 
Lees verder op de volgende pagina 

Kennismaken is één ding, maar contact 
onderhouden is iets een tweede…. 
Ik hoop dat onze rood-groene posters 
jullie zijn opgevallen. Binnenkort nemen 
we de tweede stap…folders! ‘Nee, geen 
folders!’ Toch wel, want hoe moeten we 
anders aandacht houden en laten weten 
wat we doen in 302. De oplage van Ein-
deloos is niet groot genoeg om de hele 
faculteit te voorzien. Dus gaan we flye-
ren. 
Daarna is het tijd voor interactie, stap 
drie! Maar daarover later meer. 
Ondertussen vergadert de Raad iedere 
maandagmiddag 2 uur lang, wat lang 
niet altijd genoeg blijkt te zijn. 
Afgelopen week kwam de vraag: ‘ Wat 
is een keuzevak?’ naar boven. Maar 
deze vraag riep meer vragen op dan het 
antwoorden gaf. Welke eisen moeten er 
aan een keuzevak worden gesteld? Mag 
een keuzevak in het derde jaar van pro-
pedeutisch niveau zijn? Wat is eigenlijk 

het nut van een keuzevak? Is het doel 
verbreden of verdiepen? En zo ging het 
nog even door. 
Er werd geopperd ‘het keuzevak’ hele-
maal af te schaffen. Maar daar was niet 
iedereen het mee eens. Wegens gebrek 
aan tijd konden we de discussie niet 
voortzetten. Antwoord op onze vragen 
hebben we niet kunnen krijgen. Maar 
daarmee is nog niet het laatste woord 
gezegd. Want wat is eigenlijk een keu-
zevak? …..wordt vervolgd. 
 
    
 Eva van Velzen 
 
Ps de vergaderingen van de FSR zijn 
openbaar, iedere maandag van 12 tot 14 
uur in 302! 

VAN DE FSR GERBEN SPREEKT! 
Er zijn van die zaken in het leven waar je 
eigenlijk nooit goed over nadenkt. Van 
die dingen die bij toeval op je pad komen 
en je plotseling de ogen doen openen. Zo 
keek ik vandaag naar het immer cynische 
tv-programma Man Bijt Hond, waar zij 
een auto vrij-specialist te gast hadden. 
Ondanks de weinig lumineuze titulatuur 
en het pooierige uiterlijk van de man, had 
hij wel degelijk interessante informatie te 
verschaffen. Want wie staat er ooit stil bij 
de ruimtelijke vereisten van een ideale 
wip-mobiel? Ik niet in ieder geval. Deze 
man echter had er niet alleen uitgebreid 
over nagedacht, maar bezat ook een rui-
me hoeveelheid praktijkervaring. Ik, als 
bezitter van een auto die net groot genoeg 
is om de onmisbare stuurkolom te herber-
gen, ben helaas genoodzaakt tot een leven 
van geheelonthouding of in ieder geval 
seksuele saaiheid. Volgens onze auto 
vrij-specialist zijn de grootverbruikers 
van seks op vier wielen over het alge-
meen te vinden in de top van het zakenle-
ven. De vraag die zich hierbij opdringt is 
of buiten de auto zelf, ook de daarin ge-
consumeerde dames van de belasting zijn 
af te schrijven. Het aantal mogelijke 
standjes is niet alleen afhankelijk van de 
grote van de auto, maar ook van haar 
inrichting. Met deze informatie in mijn 
achterhoofd maakte ik een selectie van 
ideale auto’s. Allereerst is daar de ver-
lengde limousine, die makkelijk plaats 
biedt aan de harem van iedere willekeuri-
ge oliesjeik. Dan is er natuurlijk nog de 
pausmobiel, voor zij die bij voorkeur 
staande de liefde bedrijven en als laatste 
is daar de cabriolet, voor een seksuele 
ervaring die tegelijkertijd buiten als in de 
auto plaatsvindt. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Leren bekleding voor sm-
fanaten, gordels achterin voor bondage-
fetisjisten en natuurlijk de Smart voor de 
liefhebbers van wurgseks. Kortom, voor 
ieder wat wils en je hebt er niet eens een 
rijbewijs voor nodig! 



Colofon 
 
 
EINDELOOS is een onafhankelijke perio-
diek van voor de studierichting Geschiede-
nis aan de Universiteit van Amsterdam en 
is gelieerd aan de studievereniging Kleio. 
EINDELOOS verschijnt eens per twee we-
ken en is beschikbaar voor alle geschiede-
nisstudenten en –docenten. 
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Vervolg van de vorige pagina 
 
De zaal was gevuld met jonge, hoogop-
geleide, goedgeklede, linkse jonge-
ren.Vanuit alle hoeken en gaten van 
Amsterdam waren de postmodernisti-
sche Mods te voorschijn gekomen.  
 Al vrij snel na aanvang was de zaal 
het toneel van ongegeneerd netwerken-
de mensen. Namen werden uitgewisseld 
en men besprak 
het doen en laten 
van bekende 
politici. De door 
een indrukwek-
kende geluidsin-
stallatie ver-
sterkte stemmen 
van de sprekers 
verzopen in een 
angstaanjagende 
prefiguratie van 
achterkamertjes-
politiek. Zie 
hier: de veelbe-
lovende jonge 
honden van 
links.  
 Het organise-
rend bureau 
BKB is een ex-
ponent van de 
bezoekers van 
haar manifesta-
ties. De in hippe 
pakken gestoken 
oprichters Lenn-
art Booij en Erik van Bruggen namen 
een vooraanstaande positie in binnen 
Niet Nix, een vernieuwingsbeweging in 
de PvdA. Sinds hun mislukte gooi naar 
het duo-voorzittersschap van de PvdA 
leven de heren van het organiseren van 
campagnes en feesten. Vooral de fees-
ten zijn grotendeels direct gericht op de 
Mod Squad waarvan zijzelf het stralen-
de middelpunt zijn. Kaarten voor de 
Nacht waren alleen via email te bestel-
len. Dit leidde er toe dat de samenstel-
ling van de bezoekers nog eens extra 
eenzijdig was. Veel vrienden van vrien-
den van vrienden dus.  
 Dat de feesten hun doel volstrekt 
voorbijschieten wordt verbloemd door 
flitsende aankleding en serieus bedoel-
de films. Tijdens de Nacht van VN 
werd op pijnlijke wijze duidelijk dat 

BKB er haar hand er niet voor omdraait 
tienduizenden Euro’s overheidsubsidie 
te verbrassen aan een feestje voor de 
linkse incrowd. In plaats van brede la-
gen van de bevolking aan te  
spreken en daadwerkelijk discussie van 
de grond te krijgen nemen de gemak-
zuchtige heren Booij en van Bruggen 
genoegen met het organiseren van een 
ordinaire party. De linkse incrowd lijkt 

verder vooral 
bezig te zijn 
met de eigen 
carrière. Er 
waren geen 
i n h o u d e l i j k e 
g e s p r e k k e n 
over  maat-
s c h a p p e l i j k e 
problemen te 
beluisteren, iets 
dat je toch zou 
verwachten als 
er zo veel in 
politiek geïnte-
resseerde, link-
se mensen bij-
een zijn. Nee, 
men deed aan 
name-dropping 
en had de mond 
vol van cam-
pagne plannen 
en abstract be-
leid. Het deed 
allemaal sterk 
denken aan 

kennismakingsavondje van ambtenaren 
in de culturele sector. MTV en de NPS 
waren aanwezig met hun cameraploe-
gen. Beiden hadden, evenals de meeste 
aanwezigen, vooral oog voor de be-
roemdheden in de zaal. Hoogtepunt van 
het feest was toch  wel het zoentje dat 
Lubbers de oliedomme presentatrice 
van MTV op de wang drukte.  
 Op 29 oktober organiseerde BKB het 
European Dance Event, een nog veel 
duurder avondje dansen, lullen en luie-
ren in de Melkweg. Bedoeld om jonge-
ren ‘op toegankelijke en informatieve 
wijze andere en nieuwe gezichten van 
Europa te laten zien’. Het kostte weder-
om tienduizenden Euro’s, deze keer 
betaald door het Ministerie van Buiten-
landse Zaken.  
Effect? Nul komma nul. 


