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REIZEN NAAR RIJSSEN 
 
DOOR MICHA MOS –Vrijdag 17 september tot en met zondag 19 sep-
tember was het weer eens zover: het Kleio introductieweekend 
werd gehouden. Wat vroeger bekend stond als een leuke gelegen-
heid voor eerste- en ouderejaars om elkaar te leren kennen, is in-
middels verworden tot een heuse orgie, waar hormonen en alcohol 
de vrije hand hebben.  
Het begon allemaal zo onschuldig: men 
verzamelde zich voor het centraal stati-
on waarbij enkele onschuldige daklozen 
hun plaats moesten opgeven. Namen 
werden opgelezen, groepjes vonden 
elkaar en groeten werden uitgewisseld. 
Zodra de trein werd betreden ging het 
echter mis. Een enkeling trok een blikje 
bier open, waarop degenen die geen bier 
hadden ingeslagen de eerste de beste 
stationskiosk leegkochten. Een lid van 
de algemene begeleiding kwam langs 
met de mededeling dat er op een be-
staand liedje een nieuwe tekst moest 
worden geschreven die, als het even 
kon, komisch en toepasselijk moest zijn. 
Uit plaatsvervangende schaamte en door 
peer pressure verdween het bier steeds 
sneller in de studenten en de medereizi-
gers steeds sneller uit de coupé. 
 Aangekomen in Rijssen bleek dat de 
genuttigde alcohol de toch al beperkte 
zangtalenten en het gevoel voor timing 
niet ten goede was gekomen. Hoewel de 
meeste mensen fysiek op de been ble-
ven, gingen velen mentaal onderuit en 
verzandden de meeste liederen in een 
hoop gegiechel. Een speurtocht was het 
volgende onderdeel van de avond. Om-
dat het thema van het weekend ‘de jaren 
‘60’ luidde, waren de quizvragen van de 
speurtocht rond dit thema opgebouwd. 
Het verstrekken van flessen sterke drank 
door de algemene begeleiding aan een 
aantal minderjarigen deed sommigen de 
wenkbrauwen fronsen, maar kwam de 
sfeer wel ten goede. 
 Na afloop van de speurtocht kon een 
ieder zich op zijn eigen manier verpo-
zen, wat voor velen slechts een nog gro-
tere drankinname betekende. De volgen-
de ochtend betekende voor velen dan 
ook een kater waar zelfs de in grote hoe-
veelheden aangesleepte ibuprofen niet 
tegen hielp. Omdat de beste remedie 
voor een kater nog altijd heel hard rond-
rennen met een taart in je handen is, 
werd er afgetrapt met een taartenrace. 
Sommige groepjesleiders wisten zich 
vernuftig aan de zijlijn te houden, ter-

wijl anderen kozen voor de eer en de 
glorie van de taart in het gezicht.  
Nadat alle deelnemers nog een keer had-
den gedoucht om de laatste slagroom-
resten uit haar, neus en ogen te verwij-
deren werd het doel van het volgende 
onderdeel kort uitgelegd. De groepjes 
werden met een ei Rijssen ingestuurd, 
waar zij het tegen een zo groot mogelijk 
object moesten ruilen. Tot verrukking 
van sommigen bleek Rijssen juist op 
deze dag zijn nationale hoempa-banddag 
te houden. 
 Terwijl de groepjes, murw gebeukt 
door de zoveelste renditie van ‘Heb je 
even voor mij’, door het stadje dwaal-
den, wisten zij een aantal aardige dingen 
te ruilen. Bij terugkomst bij de jeugd-
herberg bleek een groepje een etalage-
pop te hebben bemachtigd, terwijl een 
ander groepje met twee (!) gloednieuwe 
fietsen aan kwam zetten. De meest ori-
ginele gedachte was echter om het ei te 
ruilen tegen de aanwezigheid van een 
hoempa-band. Dit werd echter door 
twee verschillende groepjes bedacht, 
wat niet zonder gevolgen bleef. Zo 
moest de eerste hoempa-groep snel de 
deur worden uitgewerkt voordat de 
tweede groep arriveerde. Daarnaast be-
sloten sommige reizigers ramen en deu-
ren te sluiten voor de zondvloed aan 
Frans Bauer imitaties. 
 Na een kort maar krachtig debat on-
derdeel, waarbij de stelling ‘necrofilie 
moet worden gelegaliseerd’ wederom 
van stal werd gehaald, moesten de 
groepjes zich gaan voorbereiden voor de 
bonte avond, waarvoor een toneelstukje 
in elkaar moest worden gedraaid. Tot 
verrassing van velen zaten er een aantal 
echt goede toneelstukjes tussen, met 
echt goede grappen en echt originele 
gedachten. Een quiz volgde, waar vol-
gens de regels van The Weakest Link de 
sterkste schakel op het eind werd weg-
gestuurd, waarna het programma ten 
einde kwam en iedereen zich zoals ge-
bruikelijk en zonder omhaal op de bar 
stortte. 

 De laatste ochtend had een rustig 
programma waarbij er een voetbal- en 
een volleybalwedstrijd werd gespeeld, 
gevolgd door de schoonmaak. Een enke-
ling kwam erachter dat het fust bier leeg 
moest en zorgde voor bier tot aan het 
station van Rijssen, maar de meeste 
mensen stonden slechts versuft om zich 
heen te kijken en ervoor te zorgen dat ze 
niet omvielen. Na een treinreis waarin 
bijgeslapen kon worden, werden er 
nummers en beloftes om snel weer af te 
spreken uitgewisseld, waarop iedereen 
moe maar voldaan huiswaarts ging. 

DE NIEUWE EINDELOOS 
 
Na een lange tijd wachten is het dan einde-
lijk zover: de nieuwe Eindeloos is uit! Na 
een lange zomer bakken aan de Riviera/
schoonmaken bij de thuiszorg begint eenie-
der met frisse moed aan een nieuw college-
jaar.  
 Het nieuwe collegejaar begint met een 
sterk veranderde Eindeloos. Het slechte 
nieuws is dat alom gewaardeerd hoofdredac-
teur Errik Buursink geen tijd meer heeft om 
de kar nog langer te trekken en daarom het 
stokje heeft doorgegeven aan iemand die pas 
net zijn eigen naam kan schrijven. Het goe-
de nieuws is [Voeg hier goed nieuws in. 
Red.]. Enkele veranderingen die niet meteen 
desastreus lijken zijn het verschijnen van 
nieuwe redacteuren aan het firmanent. Dit 
zijn Alice, Daniël, Niels en Onno. Verder 
heeft Eindeloos voortaan (zoals hopelijk al 
was opgevallen) een voorkant. Waar het 
geld vandaan wordt gehaald is nog niet hele-
maal duidelijk, maar zolang ik geen moeite 
heb met het dragen van sokken met gaten 
erin, is er geen probleem. 
 Aan het begin van het nieuwe collegejaar 
ligt het KLEIO-introductie-weekend menig-
een nog vers in het geheugen. In deze Ein-
deloos zal een verslag van dit roemruchte 
evenement dan ook niet ontbreken. Ook een 
andere actualiteit wordt beschreven, name-
lijk die van de regio Tsjetsjenië. Omdat deze 
Eindeloos tot de nok toe gevuld is beperk ik 
me er toe te wijzen op het werk van de nieu-
we redacteuren: Daniël en Onno hebben de 
publicist en hoogleraar oude geschiedenis 
Fik Meijer geïnterviewd, terwijl Niels een 
bezoek heeft gebracht aan de Hermitage 
Amsterdam. Voor degenen die de geschie-
denis liever meemaken dan lezen wijs ik op 
de vernieuwde activiteitenladder. Veel lees-
plezier kortom en probeer dit te rekken, 
want Eindeloos zal voortaan op maandelijk-
se basis uitkomen. 
    Micha Mos 



TSJETSJENEN, MOORDENAARS OF SLACHTOFFERS? 
 
DOOR PAULINE ONDERWATER - Sinds de gijzeling van de school in Beslan is de situatie in Tsjetsjenië weer 
volop in het nieuws. Al jaren woedt de strijd om de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië, die steeds ge-
welddadiger proporties aanneemt. De geschiedenis van deze strijd is lang en bloedig.  

Tsjetsjenië ligt in de noordelijke Kauka-
sus, de bergen die worden beschouwd als 
de natuurlijke grens tussen Europa en 
Azië. Het grootste deel van de volkeren 
in dit gebergte heeft vanaf de zevende 
eeuw de Islam als geloof aangenomen. 
In het begin van de negentiende eeuw 
begint Rusland zich actief bezig te hou-
den met het inlijven van de Kaukasus bij 
het keizerrijk en de onderwerping van de 
aldaar wonende islamitische volkeren. 
Generaal Aleksej Jermolov wordt aange-
wezen om deze taak op te knappen.  
 Al meteen houdt Jermolov de 
Tsjetsjenen, die hij ziet als een gevaarlijk 
volk, goed in het oog. Ze zijn 
erg gesteld op hun vrijheid en 
willen zich niet onderwerpen 
aan de Russen. Jermolov bouwt 
in 1818 een fort dat hij Grozny 
noemt, wat letterlijk vertaald 
‘afschrikwekkend’ betekent, 
bedoeld als een uitdaging voor 
de Tsjetsjenen. In de negentien-
de eeuw een gehate plaats, zou 
dit later de Tsjetsjeense hoofd-
stad worden. Vanaf het begin 
verzetten de Tsjetsjenen zich 
hevig tegen de Russische ex-
pansie in hun territorium. Gene-
raal Jermolov wil dit probleem 
oplossen door middel van mas-
sadeportaties van Tsjetsjenen naar Tur-
kije. Dit sterkt hen echter alleen maar in 
hun verzet tegen Russische overheersing.  
 
Grote Kaukasische Oorlog 
De campagne tegen de Tsjetsjenen is 
onderdeel van de Grote Kaukasische 
Oorlog, die in 1817 uitbreekt en is be-
doeld om de bergvolkeren in de Kauka-
sus aan de tsaar te onderwerpen. Hoewel 
de oorlog tegen alle bergvolkeren gericht 
was, worden de Tsjetsjenen er het 
zwaarst door getroffen. Veel gevechten 
vinden op hun grondgebied plaats en een 
groot deel van de bevolking sneuvelt in 
de oorlog. Als de leider van de bergvol-
keren, Iman Shamil, in 1859 eindelijk 
verslagen wordt, lijkt het Russische kei-
zerrijk onoverwinnelijk. Aan het einde 
van de oorlog in 1864 behoren de gebie-
den in de Kaukasus officieel tot Rusland.  
 Het gebied wordt door de Russen ge-

zuiverd van islamitische inwoners. Zo’n 
600.000 moslims moeten vertrekken 
naar het Ottomaanse Rijk. De Tsjetsje-
nen onder hen blijven gericht op hun 
vaderland en na de Russisch-Turkse oor-
log van 1877-1878  keren zij op eigen 
initiatief terug. Tijdens de chaotische tijd 
van de Russische Revolutie in 1917 pro-
beren de volkeren van de noordelijke 
Kaukasus hun onafhankelijkheid terug te 
krijgen. In 1918 maken zij van de wan-
orde gebruik en roepen de onafhankelij-
ke Bergrepubliek uit, die echter later  
door Stalin weer wordt opgeheven. De 
gebieden in de Noord-Kaukasus worden 

geen aparte Sovjetrepubliek zoals bij-
voorbeeld Wit-Rusland of Georgië. 
Tsjetsjenië wordt een provincie van de 
Sovjetrepubliek Rusland.  
 Hoewel de gebieden in de Noord-
Kaukasus na de Russische revolutie dus 
eindelijk onderworpen lijken, blijft Rus-
land wantrouwig ten opzichte van de 
bergvolkeren. In de Tweede Wereldoor-
log laat Stalin grote aantallen van de 
bevolking, vooral Tsjetsjenen, deporte-
ren omdat zij met de Duitsers zouden 
hebben gecollaboreerd.  Pas na Stalins 
dood kunnen de overlevenden van deze 
deportatie weer terugkeren naar Tsjetsje-
nië.  
 Als in 1991 de Sovjet-Unie uiteen 
valt, ziet Tsjetsjenië zijn kans schoon en 
verklaart zichzelf onafhankelijk onder 
leiding van president Dzjochar Doeda-
jev. Maar omdat het gebied geen zelf-
standige Sovjetrepubliek was, ziet 

niemand dus ook een rechtvaardiging 
voor het onafhankelijkheidsstreven van 
Tsjetsjenië. Hoewel de Russische presi-
dent Jeltsin wel de noodtoestand uitroept 
en troepen naar de hoofdstad Grozny 
stuurt, wordt er verder nog geen actie 
ondernomen tegen de uitgeroepen onaf-
hankelijkheid.  
 
Angst voor domino-effect 
De Russische troepen trekken zich na 
drie dagen zonder bloedvergieten weer 
terug. Het lijkt een overwinning voor 
Tsjetsjenië, maar de houding van de 
Russen is voornamelijk te wijten aan de 

strijd die Jeltsin in Rusland 
tegen zijn tegenstanders in het 
parlement moet voeren. Nadat 
hij deze tegenstand heeft ge-
broken, kan hij zich echter vol-
ledig op het Tsjetsjeense vraag-
stuk richten. Bang voor een 
domino-effect, dus het uitroe-
pen van onafhankelijkheid door 
andere Russische provincies, 
wil Jeltsin niet toestaan dat 
Tsjetsjenië daadwerkelijk onaf-
hankelijk wordt.  
Tsjetsjenië had in de tussentijd 
zijn kansen ook niet vergroot, 
want Doedajev blijkt niet de 
sterke leider die hij in 1991 

leek te zijn. Hij verduistert opbrengsten 
van oliewinning en ruïneert de econo-
mie. Er ontstaat in Tsjetsjenië een chaos 
van rivaliserende clans die zowel tegen 
Doedajev als tegen elkaar strijden. Er 
vinden gijzelingen, vliegtuigkapingen en 
moordpartijen plaats. Dit terwijl ieder-
een, behalve de Tsjetsjenen, dit gebied 
als Russisch grondgebied blijft beschou-
wen. Rusland beschuldigt Tsjetsjenië 
ervan terroristen in hun grondgebied toe 
te laten.  
In december 1994, na een mislukte poli-
tiek van steun aan de oppositie in 
Tsjetsjenië, is voor Rusland de maat vol 
en valt het Tsjetsjenië binnen. Grozny 
wordt met de grond gelijk gemaakt.  
 De Tsjetsjenen vechten echter terug 
en in juni 1995 bezetten Tsjetsjeense 
rebellen een ziekenhuis in een Russische 
plaats.   

Lees verder op de volgende pagina 
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Bij een poging de gijzelaars te bevrijden 
komen 120 mensen om. Na nog een paar 
gijzelingsacties geeft Rusland in 1996 toe 
en staakt de militaire acties in Tsjetsjenië. 
Wel komt Doedajev bij een raketaanval in 
1996 om het leven.  
 Er is na 1996 een tijd sprake van een 
wapenstilstand, maar overeenstemming 
over de status-quo is er allerminst. Rus-
land peinst er niet over de onafhankelijk-
heid van Tsjetsjenië te erkennen en 
Tsjetsjenië, onder de nieuwe Tsjetsjeense 
leider Mashchadov, wil koste wat kost los 
van Rusland komen. In 1999 breekt er 

opnieuw een oorlog uit, na een aantal 
bomaanslagen in Moskou. Rusland vero-
vert het hele land met uitzondering van de 
bergen, waar de rebellen zich hebben te-
ruggetrokken.  
 Sindsdien woedt de strijd nog steeds 
voort. Tsjetsjenen voeren om de haver-
klap aanslagen en gijzelingen uit. In 2001 
kapen ze een vliegtuig en gijzelen een 
hotel in Istanbul. In 2002 halen ze een 
Russische helikopter neer, waarbij 118 
soldaten om het leven komen. Nog vers in 
het geheugen ligt de gijzelactie, ook in 
2002, in een Moskous theater. Bij de be-
vrijdingsactie komen 129 mensen en 41 
gijzelnemers om. In 2003 blazen twee 

vrouwen zich op bij een rockfestival, met 
15 doden tot gevolg. In 2004 stortten twee 
vliegtuigen neer, vlakbij Moskou, waarbij 
alle 89 inzittenden om het leven komen. 
Ook dit is waarschijnlijk het werk van de 
Tsjetsjenen.  
 En dan in september de gijzelactie van 
de school in Beslan. De wereld is ge-
schokt. Er lijkt een grens overschreden nu 
ook kinderen het slachtoffer zijn gewor-
den van de terroristen. In het verleden 
werden zij toch veelal meteen vrijgelaten. 
Op de condoleances na bemoeien de inter-
nationale gemeenschap en de VN zich 
niet met het aanhoudende geweld. Onder-
tussen geeft geen van de partijen toe of 

Nicolaas en Alexandra: het laatste tsarenpaar in Amsterdam 
 
DOOR NIELS WEITKAMP - In het voorjaar van 1913 werd met grootse pracht en praal gevierd dat de dy-
nastie der Romanovs driehonderd jaar regeerde over het Russische Rijk. De wereld van weelde, 
macht en rijkdom waarin tsaar Nicolaas en tsarina Alexandra leefden was een wereld apart, een we-
reld die niet meer in contact stond met de snel veranderende samenleving van het begin van de twin-
tigste eeuw. Niemand kon echter bevroeden dat vijf jaar later de keizer zou zijn afgetreden en dat hij 
en zijn familie, als symbolen van het oude Rusland, vermoord zouden zijn. 

Het laatste tsarenpaar heeft, mede door-
dat hun leven en dood met zoveel myste-
rie omringd is gebleven, een speciale 
plek verworven in de geschiedenis en is 
onderwerp geweest van veel speculaties, 
studies, films, tentoonstellingen en ro-
mans. De Hermitage in Amsterdam geeft 
in een kleine tentoonstelling van portret-
ten, foto’s, objects d’art, kostuums en 
ordetekenen een weergave van het leven, 
de regering, de familie, het geloof en de 
ondergang van dit laatste tsarenpaar. 
 In de zes kleine zalen van de Amster-
damse Hermitage wordt een zeer kort 
beeld geschetst van de wereld van Nico-
laas en Alexandra. Na een algemene 
inleiding over het paar en een stamboom 
van de Romanovs, vangt de tentoonstel-
ling aan met de kroningsplechtigheid in 
1896. Aan de hand van schilderijen van 
de gebeurtenis, portretten van de tsaar, 
tsarina en de keizerin-moeder, menu-
kaarten, kledij en geschenken die het 
paar toen heeft ontvangen, krijgt men 
een beeld van de ongekende luxe die de 
plechtigheden kenmerkte. 
 In de daaropvolgende twee zalen ko-
men de kerk en de staat aan bod. De 
tsaar was naast staatshoofd ook hoofd 
van de Russisch-orthodoxe kerk, aange-
zien een scheiding tussen kerk en staat 
nog niet bestond in Rusland. Het diepe 
religieuze besef van Nicolaas en zijn 

vrouw, mede ingegeven door de slechte 
gezondheid van hun zoon, wordt hier 
afgezet tegen de zwakke staatsmacht van 
de tsaar. In een tijd waarin de parlemen-
taire democratie in Europa steeds meer 
voet aan de grond kreeg, was Rusland 
nog een archaïsche samenleving waarin 
de tsaar als alleenheerser met harde hand 
over zijn volk regeerde. Niet in staat om 
anders te  regeren, zette Nicolaas zijn 
vaders harde regeerstijl voort. Omdat hij 
niet de kenmerken van een autocraat 
had, paste deze regeerstijl slecht bij zijn 
persoon. Nicolaas was namelijk een zeer 
weifelmoedige man en kon moeilijk tot 
beslissingen komen. 
 In het vervolg van de expositie gaat 
men in op het Russische hofleven. Een 
hofleven, dat zijn gelijke in de wereld 
niet kende en waarvan de weelde iedere 
bezoeker verbaast. In deze wereld van 
goud, diamanten, kant, roddels en ach-
terklap, had de keizerin voor haar familie 
een behaaglijke omgeving geschapen. In 
haar vertrekken, die met speciaal uit 
Engeland geïmporteerde meubels met 
bloemstof waren ingericht, leidde het 
gezin een burgermansbestaan. Nicolaas 
en Alexandra hadden een zeer gelukkig 
huwelijk en leidden een aangenaam le-
ven met hun vijf kinderen. Dit huiselijk 
geluk werd echter altijd overschaduwd 
door de slechte gezondheid van de zoon 

van het keizerlijk paar, tsarevitsj Alexej. 
Deze aan hemofilie lijdende jongen was 
een contante zorg voor zijn ouders en 
bracht de keizerin er toe de gebedsgene-
zer Raspoetin aan het hof te ontbieden. 
 De expositie geeft een beeld van de 
wereld waarin het laatste tsarenpaar ver-
keerde.  Hun leven is aan de hand van 
mooie en interessante stukken geschetst, 
maar het geheel ontstijgt niet het stan-
daardbeeld dat men al heeft van deze 
fameuze familie. Het verhaal is bekend 
en wordt nu alleen geïllustreerd. De zeer 
fraaie en interessante foto’s van de tsaar 
en zijn familie, die in het restaurant als 
decoratie dienen, spelen jammer genoeg 
geen hoofdrol in de tentoonstelling. Dit 
is een gemiste kans, aangezien de voor-
liefde die deze familie koesterde voor 
fotografie heeft geresulteerd in een enor-
me hoeveelheid fotoalbums, die een per-
fect document humain vormen.  
 Het was leuk geweest als deze ten-
toonstelling een nieuw licht had kunnen 
laten schijnen op Nicolaas en Alexandra. 
Toch is, alles in ogenschouw genomen, 
deze expositie heel aardig geworden en 
het bezoeken zeker waard.  
 
‘Nicolaas & Alexandra. Het laatste 
tsarenpaar’ Nog te zien in de Hermitage 
Amsterdam, t/m 13  februari 2005. 



Business Class. Het programma van 
Harry Mens, te zien op zondagochtend 
op de volkszender RTL 5. Welke eco-
nomiestudent kijkt het niet? Voor de 
lezers van Eindeloos, hoofdzakelijk 
geschiedenisstudenten met evenveel 
gevoel voor geld en carrière als Geert 
Wilders voor haarmode, zal ik even 
kort uiteenzetten waar dit programma 
zich mee bezighoud. Kort gezegd 
houdt Business Class zich bezig met 
geld. Hoe verdien je het, wie verdie-
nen het en hoe zwem je er op een ver-
antwoorde manier in. Het publiek, 
zonder uitzondering gestoken in drie-
delig pak of een onopvallend doch 
stijlvol mantelpakje, wordt vergast op 
een combinatie van zakelijke succes-
verhalen, rechtse politieke propaganda 
en lezers van het blad “Miljonair” die 
zich al golfend een weg banen door 
het leven. Dit lijkt wellicht een kli-
nisch programma-format, maar niets is 
minder waar. Ook het stukje emo-TV 
krijgt bij Harry Mens de ruimte. De 
tranen springen ons in de ogen wan-
neer een vastgoedhandelaar bekent een 
miljoen van zijn vermogen te hebben 
verloren bij een beleggingsavontuur 
onder invloed van 60 jaar oude whis-
key. Met een levensgroot pathos con-
cludeert hij dat zijn familie het 
voortaan met een boterham minder zal 
moeten doen, gezien zijn resterend 
vermogen van 35 miljoen euro. Zie-
hier het zware leven van de Neder-
landse jetset. Harry, geef mij een giro-
nummer en ik zal deze arme onderne-
mer steunen met een deel van mijn 
ruime studiefinanciering. 
 Alhoewel, ik zie net in het reclame-
blok van Business Class dat ik mijn 
bijdrage van het IBG ook kan spende-
ren aan een whirlpool voor mijn terras. 
Of misschien voor die tweede studen-
tenwoning in zonnig Portugal. Daar 
heb je het al, ik kan niet kiezen waar 
ik mijn vermogen in zal investeren. 
Waarom heeft de Heere toch al die 
keuzemogelijkheden geschapen? 
Waarom zit ik toch zo slap in de was? 
Geert Wilders wil de ontwikkelings-
hulp afschaffen en ik kan mij dat heel 
goed voorstellen, want de arme kind-
jes in Afrika hoeven tenminste niet te 
kiezen tussen een auto met massage-
stoelen of een designkeuken met am-
bachtelijke details. Waren wij maar zo 
gelukkig. 

DE WAAG: VERANDEREND MONUMENT 
 
DOOR LEONTIEN WATZEMA - De Nieuwmarkt oefent dankzij het grote 
aantal cafés rond het plein grote aantrekkingskracht uit op veel 
mensen. Er is naast het goed geoutilleerde horecabestand echter 
nog een grote trekpleister: De Waag, in vroeger tijden bekend on-
der de naam Sint-Antoniespoort. Inmiddels heeft het pand even-
eens de functie van café-restaurant, maar in feite is het de oudste 
nog bestaande stadspoort in Amsterdam. 

In 1488 werd de laatste hand gelegd 
aan de Sint-Antoniespoort, die een on-
derdeel vormde van de stadsmuur die 
tussen 1481 en 1494 werd aangelegd 
ter verdediging van Amsterdam. Ook 
de Schreierstoren, de enige nog be-
staande verdedigingstoren, en het on-
derste deel van de Munttoren, de zoge-
heten Regulierspoort, waren een onder-
deel van de stadsmuur. De Sint-
Antoniespoort werd gebouwd in het 
verlengde van de binnenmuurse Zee-
dijk en de buiten de stadsmuur vallende 
Antoniebreestraat. 
 Naast de functie van stadspoort 
diende het ook als zeewering. De poort 
werd op een dijk gebouwd en had in-
dertijd nog een open binnenplein. Op 
dit plein bevond zich een sluis, die er-
voor moest zorgen dat het zoute water 
van het IJ zich niet vermengde met het 
zoete stadswater. 
Eind zestiende eeuw werd de stad uit-
gebreid en de oude stadsmuur gesloopt. 
De Antoniespoort verloor hierdoor zijn 
functie, maar het gebouw bleef wel 
overeind staan. Het water rondom de 
poort werd overkluisd: met behulp van 
gewelven liep het water nu onder een 
nieuw gecreëerd plein. Nog steeds 
loopt het water onder De Waag en de 
Nieuwmarkt door vanaf de Kloveniers-
burgwal naar de Gelderse Kade. Deze 
overkluizing vormt onderdeel van het 
rijksmonument dat de oude poort nu is. 
 
Nieuwe functie, nieuwe naam 
De nieuwe open ruimte voor de oude 
stadspoort werd een marktplein en men 
besloot het binnenplein tussen de voor- 
en hoofdpoort te overkappen. Zodoende 
kreeg het gebouw een nieuwe functie 
en daardoor ook een nieuwe naam: De 
Waag. De nieuwe waag moest de oude 
waag op de Dam ontlasten, omdat dit 
pand inmiddels veel te klein was ge-
worden. 
 De overkapping werd tussen 1690-
1691 vervangen door de bouw van de 

nu nog steeds bestaande middentoren, 
waardoor er binnen een koepelvormige 
ruimte ontstond. Er hadden zich sinds 
de overkapping ook al enige gilden 
gevestigd in het pand, zoals de schut-
ters, metselaars en chirurgijnen, die er 
hun anatomische lessen gaven. Elk gil-
de had een eigen ingang in een van de 
poorten en een gevelsteen gaf aan welk 
gilde in welke poort zat. 
 In de loop der jaren is De Waag ook 
nog enige tijd een brandweerkazerne 
geweest, en is was er een museum ge-
vestigd. Hieruit zijn zowel het Amster-
dams Historisch Museum als het Joods 
Historisch Museum voortgekomen. 
 
Monumentale waarde verloren 
Tussen 1989 en 1994 had het pand ech-
ter te kampen met leegstand. Stichting 
Centrum De Waag ontfermde zich over 
het pand en liet Philippe Stark er een 
ontwerp voor maken. Een omstreden 
glazen uitbouw, waarbij een deel van 
de eeuwenoude muren gesloopt moest 
worden, was het opmerkelijkste onder-
deel van zijn ontwerp. De monumentale 
waarde van De Waag ging in het ont-
werp van Stark verloren, maar het fail-
lissement van de stichting in 1990 zorg-
de er voor dat de plannen niet ten uit-
voer werden gebracht. 
 In 1991 lieten omwonenden en lief-
hebbers van het gebouw aan pers en 
publiek zien in wat voor belabberde 
toestand het pand verkeerde. Ook de 
gemeente was onder de indruk en er 
werd besloten een architect in te huren 
met verstand van Middeleeuwse con-
structies. Walter Kramer werd uitverko-
ren en hij realiseerde onder meer een 
reconstructie van de houten luifel aan 
de oostzijde en bracht het schilderwerk 
aan de binnenzijde van de houten koe-
pel weer in oude staat. In 1996 is het 
gebouw in gebruik genomen als café-
restaurant, waarmee een van de be-
kendste monumentale panden van de 
stad weer een goede bestemming kreeg. 

GERBEN SPREEKT! 



HET VERGETEN LAND:  
NEUTRAAL MORESNET 

 
DOOR ANNEMARIE BOS – Het drielandenpunt bij Vaals in Limburg is 
meer dan een eeuw een vierlandenpunt geweest. Van 1816 tot 1919 
lag hier het driehoekige landje Neutraal Moresnet (3,37 km2) inge-
klemd tussen Nederland, België en Duitsland. Hoe is dit kleine 
landje eigenlijk ontstaan en wat is de geschiedenis ervan? 

Een mevrouw komt aan de balie, ze 
heeft een werkboek besteld. Haar vori-
ge was gestolen, door haar leerlingen. 
In de 14 jaar dat ze in het onderwijs 
werkt heeft ze het nog nooit zo erg 
meegemaakt. De leerlingen hebben 
geen respect, commentaar van haar 
kant levert diepe krassen in de lak van 
haar autootje op. En haar gestolen 
boeken worden niet nog een keer door 
de directie vergoed, ze kunnen niet 
bezig blijven natuurlijk. Nog 15 jaar te 
gaan, misschien moest ze maar terug-
gaan naar Suriname verzucht ze. 
 In de krant staat dat vier mannen, 
waaronder twee Nederlanders, opge-
pakt zijn op verdenking van het bera-
men van een aanslag in Den Haag. 
Nederlanders! 
Er komt die zelfde dag een boekje 
binnen. Respect! heet het. Het gaat 
over omgaan met jongeren van de 
straat, lees: allochtone jongeren. Als 
gezagsdrager word je automatisch ge-
wantrouwd, begrijp ik er uit. De jon-
geren haten gezag. Alles en iedereen 
die de samenleving vertegenwoordigt 
en tot doel heeft de regels te handha-
ven die in ons land in de loop der eeu-
wen zijn opgesteld is een vijand. Er 
schiet me iets te binnen, een liedje. 
"Uw zoons en uw dochters, zij haten 
gezag". 
 Maar er is iets erger. Ik haat hen. Ik 
haat de jongeren die datgene veraf-
schuwen waarin ik mij thuis voel, on-
ze samenleving. Als ik ze zie samen-
scholen, zie lopen zoals ze lopen, me 
voorstel welk totaal intellectueel vacu-
um er zich onder hun gangsta-petjes 
bevindt, dan voel ik haat. Haat en 
angst, gevoelens die snel kunnen ont-
aarden. 
 Openbare orde is een absolute voor-
waarde voor beschaving, hard tegen 
hard leidt echter zelden tot een structu-
rele oplossing van problemen. Wat 
voor opties hebben we dan om mensen 
zodoende bij het reilen en zeilen van 
de stad te betrekken dat ze er zich on-
derdeel van voelen? Één ding is zeker, 
leerkrachten vervangen door politie-
agenten zal weinig uithalen. Ons kabi-
net denkt normen en waarden te kun-
nen opleggen, een gevaarlijke denk-
fout!  
 Maar goed, misschien is een huis 
met lessenaarsdak in Capelle a/d IJssel 
wel geen goede plek om daar achter te 
komen. 

bindt in. Het einde lijkt nog lang niet in zicht.      Na de val van Napoleon moesten in 1815 
tijdens het Congres van Wenen de gren-
zen binnen Europa opnieuw getrokken 
worden. Zo moest ook de grens tussen 
het Pruisische rijk en het Koninkrijk der 
Nederlanden (België bestond toen nog 
niet) worden bepaald. Over het gebied 
rond het plaatsje Kelmis werden deze 
twee landen het niet eens, omdat daar een 
belangrijke zinkmijn lag. Aangezien 
geen van beide landen deze belangrijke 
grondstof in handen van de ander wilde 
laten vallen duurden de onderhandelin-
gen hierover een jaar. Uiteindelijk werd 
in 1816 een apart verdrag, het Akens 
Grensverdrag (ook wel het 'Verdrag der 
Grenzen' genoemd) getekend.  
 Geheel in de geest van het Congres 
van Wenen werd hierin besloten het ge-
bied in drieën te verdelen. Het plaatsje 
Moresnet kwam bij Nederland, het huidi-
ge Neu-Moresnet ging als Pruisisch Mo-
resnet naar Pruisen en het gebiedje met 
daarin het plaatsje Kelmis en zijn zink-
mijn kregen een neutrale status. Dit laats-
te gebiedje werd het ministaatje Neutraal 
Moresnet, dat onder gezamenlijk bestuur 
van een Pruisische en een Nederlandse 
commissaris kwam. In 1830, toen België 
onafhankelijk werd van Nederland, gin-
gen de bestuurlijke rechten van Moresnet 
naar België ondanks dat Nederland nooit 
officieel afstand van die rechten had ge-
daan. 
 
Zinkmijn 
Het was de zinkmijn waaraan het neutra-
le gebied van Moresnet zijn bestaans-
recht ontleende. De zinkmijn, die in 1805 
in concessie was gegeven aan de Luikse 
chemicus Jean-Jacques Daniel Dony, 
was zo belangrijk dat er in het Akens 
grensverdrag een speciaal artikel was 
opgenomen waarin de privileges van die 
onderneming in alle gevallen gegaran-
deerd werd. Dony, een briljant scheikun-
dige, had de zinkmijn onder meer in con-
cessie gekregen vanwege zijn uitvinding 
van de zinkoven. Met deze "Luikse" 
zinkoven kon men zinkerts omzetten in 

walsbaar metaalzink. Dony mocht dan 
een briljant scheikundige zijn, zakelijk 
ging het hem minder goed af.  Al in 1813 
moest hij zijn belangrijkste schuldeiser, 
bankier Hector Chaulet, als medefirmant 
accepteren. Nog in datzelfde jaar ging 
driekwart van Dony's industriële eigen-
dommen naar François Mosselman en 
tenslotte ging Dony failliet. Mosselman 
verwierf later alle overige aandelen en 
kreeg zodoende de volledige controle 
over de zinkmijn. Mede door de erfgena-
men van Mosselman, die in 1837 de 
"Société des Mines et Fonderies de Zinc 
de la Vieille Montagne" oprichtten, 
kwam de zinkmijn tot grote bloei, totdat 
het in 1885 volledig uitgeput was. 
 
Sociaal beleid 
De Société de la Vieille Montagne was 
nauw betrokken bij het bestuur van het 
gebied. Behalve dat enkele van de direc-
teurs burgemeester van het gebied zijn 
geweest, was het gemeentehuis onderge-
bracht in de lokalen van de maatschappij. 
Tevens had de maatschappij in 1857 de 
bouw van een school voor haar rekening 
genomen en één van de opzichters ter 
beschikking van de burgemeester gesteld 
als veldwachter. Het is bekend dat de 
maatschappij een zeer sociaal beleid 
voerde ten aanzien van de bevolking. Het 
zorgdragen voor goede medische voor-
zieningen en het verstrekken van gunsti-
ge tarieven voor leningen zijn hier voor-
beelden van. 
 In 1816 woonden er slechts 256 men-
sen in het betwiste gebied. Met name 
door de ontwikkelingen van de zinkmijn 
en de daaraan gekoppelde economische 
bloei nam het aantal inwoners gestaag 
toe. Zo konden er in 1830 al 500 inwo-
ners geteld worden en in het jaar 1858 
was dit al toegenomen tot 2572 inwo-
ners. Van deze 2572 waren er 695 zoge-
naamde ‘neutralen’ (hoofdzakelijk nako-
melingen van de eerste bewoners), 852 
Belgen, 807 Pruisen, 204 Nederlanders 
en nog 14 immigranten uit overige lan-
den. 

DE WERELD VAN ERRIK 
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 Voor inwoners van Neutraal Moresnet 
golden voornamelijk voordelen om in 
het Neutrale gebied te wonen, alhoewel 
er, met name voor de echte ‘neutralen’, 
ook wel nadelen waren. De lonen in 
Neutraal Moresnet waren hoger en het 
prijsniveau lager dan in de omringende 
landen, er mocht er tolvrij uit de omlig-
gende landen geïmporteerd worden en de 
belastingen waren er zeer laag. Ook was 
het voor de bewoners tot 1847 simpel 
om aan de dienstplicht ontsnappen en 
was het toegestaan om, weliswaar al-
leen voor eigen gebruik, drank te sto-
ken. Er werden echter zulke enorme 
hoeveelheden gestookt dat de meeste 
drank over de grens naar met name 
Nederland werd gesmokkeld. Als na-
deel voor de echte ‘neutralen’ kan ge-
noemd worden dat ze bij verblijf in het 
buitenland als stateloos werden be-
schouwd. 
 
Wilhelm Molly 
Een man die zijn stempel heeft gedrukt 
op de geschiedenis van Neutraal More-
snet was dr. Wilhelm Molly. In 1863 
was de in het Duitse Wetzlar geboren 
dr. Molly in Pruisisch Moresnet komen 
wonen om daar een huisartsenpraktijk 
te beginnen. Onder de bevolking had 
Molly zich al snel populair gemaakt 
door zijn behandelingen voor uiterst 
coulante tarieven te verrichten. Toen 
hij ook een dreigende cholera epidemie 
de kop in wist te drukken kon zijn po-
pulariteit niet meer stuk. Een benoe-
ming tot bedrijfsarts van de Vieille 
Montagne bleef dan ook niet lang meer 
uit. 
 Ook op maatschappelijk gebied was 
dr. Molly belangrijk. Hij was de oprich-
ter van de Kelmiser Verkehrs Anstalt. 
Het was niet deze vereniging die zo bij-
zonder was, maar de door de vereniging 
uitgeven postzegels in 1886 waarmee dr. 
Molly en zijn vrienden hun onafhanke-
lijkheidsstreven wilden laten blijken. 
Mogelijk waren ze beïnvloed door de in 
een aantal Duitse steden opererende 
plaatselijke postdiensten. Maar toen de 
commissarissen van Duitsland en België 
door de burgemeester, die het dagelijks 
bestuur voor zijn rekening nam, van de 
activiteiten op de hoogte waren gebracht, 
vaardigden zij direct een verbodsveror-
dening uit. De commissarissen hadden 
hun verbod gebaseerd op het gegeven 
dat in Neutraal Moresnet feitelijk nog de 
Franse wetgeving gold. En volgens deze 
Franse wetgeving (uit 1799) was de 
postdienst een staatsmonopolie. 

 Maar de uitgifte van de zegels is 
slechts een detail vergeleken met de po-
ging van dr. Wilhelm Molly om Neutraal 
Moresnet tot de Esperantostaat 'Amikejo' 
om te dopen. Het Esperanto is een kunst-
taal die in 1887 door de Poolse arts Lu-
dovic Lazarus Zamenhof was ontwor-
pen. In 1906 was dr.Wilhelm Molly in 
contact gekomen met de Franse profes-
sor Gustave Roy. Gustave Roy en dr. 
Molly, beiden verwoede esperantisten, 

besloten te gaan werken aan de oprich-
ting van een Esperantostaat. En welk 
gebied leende zich voor iets dergelijks 
beter dan het neutrale gebied van Mores-
net? 
 
Plaats van grote vriendschap 
In 1908 werd in het lokaal van de schut-
tersvereniging een grote propagandama-
nifestatie georganiseerd. De hele bevol-
king was opgetrommeld en in de versier-
de zaal werden gloedvolle betogen ge-
houden voor de oprichting van de Espe-
rantovrijstaat 'Amikejo' (plaats van gro-
te  vriendschap). Tijdens deze bijeen-
komst werd door de mijnwerkersharmo-
nie de door Willy Huppermans gecom-
poneerde 'Amikejo-mars' gespeeld, wel-
ke tevens als volkslied moest gaan die-
nen.   
 Na de bijeenkomst wisten vele inter-
nationale kranten inderdaad melding te 

maken van het feit dat er een Esperanto-
staat was opgericht. Tevens werd op het 
Vierde Esperantisten Congres te Dresden 
besloten om Den Haag te laten vallen als 
nieuwe vestigingsplaats voor de wereld-
centrale en in plaats daarvan voor Neu-
traal Moresnet te kiezen. In augustus 
1908 werd Neutraal Moresnet door zijn 
inwoners tot Esperantostaat verklaard. 
België en Duitsland konden hier eigen-
lijk niets tegen doen, omdat volgens het 

Akens Grensverdrag het landje nooit 
militair bezet mocht worden. Uitein-
delijk heeft deze Esperantostaat maar 
even bestaan. 
 Feitelijk was het bestaans-
recht van Neutraal Moresnet geëin-
digd bij het uitgeput raken van de 
zinkmijn in 1885. Vanaf die tijd ging 
voornamelijk Duitsland weer meer 
pogingen dan voorheen doen om de 
'tijdelijke' status van Neutraal Mores-
net te beëindigen. De Duitsers pro-
beerden van alles om België zover te 
krijgen dat ze wilden gaan onderhan-
delen. Omdat dit allemaal niet snel 
genoeg ging, ging Duitsland tot sabo-
tageacties over. Zo werden rond 1900 
de elektriciteitsvoorzieningen afge-
sneden en telefoonverbindingen ge-
kapt. Zelfs de aanleg van nieuwe lei-
dingen over Belgisch gebied probeer-
de men tegen te houden. Verder 
trachtte men de aanstelling van nieu-
we gemeenteambtenaren en dergelijke 
tegen te werken. 
 
Aanhechting bij België  
De bewoners van Neutraal Moresnet, 
die de bui al voelden hangen, dienden 

al in maart 1897 een verzoekschrift in 
voor aanhechting bij België in geval van 
afschaffing van het neutraliteitsstatuut. 
 Het was echter de Eerste Wereldoor-
log die het definitieve einde van Neu-
traal Moresnet betekende. In augustus 
1914 werd de neutraliteit van België 
geschonden en werd ook Neutraal More-
snet bezet. Opmerkelijk genoeg be-
schouwde Duitsland in eerste instantie 
Neutraal Moresnet gewoon, net als Bel-
gië, als bezet gebied. Men lijfde het niet 
direct in, hoewel het altijd als Duits ge-
bied was geclaimd. Dit gebeurde pas in 
1915. 
 Het was uiteindelijk in 1919 dat met 
het Verdrag van Versailles het doek voor 
Neutraal Moresnet  definitief viel. Arti-
kel 32 van het Verdrag van Versailles 
luidt dan ook: Duitsland erkent de volle-
dige soevereiniteit van België over het 
gehele betwiste gebied van Moresnet. 



Geschiedenis volgens Historici 
 

FIK MEIJER EN DE BETEKENIS VAN GESCHIEDENIS 
 
DOOR DANIEL KNEGT EN ONNO LA RIVIÈRE - Als Geschiedenisstudenten wordt van ons verwacht dat wij ons 
op een academische manier bezig houden met wat er in het verleden is gebeurd en dat wij deze ge-
schiedenis op een goede manier kunnen toepassen in het heden. Maar wat voor geschiedenis moeten 
wij schrijven? Welke rol kan geschiedenis vervullen in het publieke debat? Op zoek naar mogelijke 
antwoorden op deze grote vragen gaat Eindeloos de komende tijd langs bij ervaren historici die ieder 
hun eigen verhaal vertellen. Deze keer: Fik Meijer, hoogleraar Oude Geschiedenis aan de UvA. 

,,Oorspronkelijk ben ik een classicus. 
Van daaruit is de interesse voor de ge-
schiedenis ontstaan. Ik ben begonnen 
met het vertalen van Griekse en Latijnse 
teksten en via die weg ben ik de Oude 
Geschiedenis ingerold. In Leiden stu-
deerde ik geschiedenis en daar ben ik 
volgens mij ook het meest gevormd. 
Den Boer doceerde Oude Geschiedenis 
en Pleket Sociaal Economische Ge-
schiedenis. Zij hebben mij het meest 
beïnvloed.  
 Mijn interesse wordt vooral gewekt 
door archeologische vondsten die inte-
ressante vragen oproepen en nu, nu ik 
wat ouder word, is er ook nog de inte-
resse voor de parallel tussen heden en 
verleden. Zo begint Wagenrennen met 
een beschrijving van de grootste sup-
portersrel in de geschiedenis. Die vond 
plaats in Constantinopel in de vierde 
eeuw na Christus. Het was een rivaliteit 
tussen twee supportersgroepen uit de-
zelfde stad, zeg maar een soort Feyen-
oord – Sparta, die compleet uit de hand 
liep. Half Constantinopel stond in 
brand, en door op treden van de politie 
vielen er 32.000 doden. Dat supporters-
geweld is van alle tijden en ik vind het 
leuk om dan de lezer te betrekken bij 
het verhaal door dat te laten zien. Toch 
moet je oppassen dat je die parallellen 
niet te veel benadrukt en overdrijft. Het 
belangrijkste van het leggen van zulk 
soort verbanden is toch het wekken van 
interesse, niet om ergens een bepaalde 
betekenis aan te geven.” 
 
Schrijven en populariteit 
,,Naast het onderzoeksaspect vind ik het 
schrijven van geschiedenis dus ook heel 
leuk. De laatste vijf jaar is er in dat op-
zicht een grote verandering opgetreden. 
Ik ben steeds meer voor een groot pu-
bliek gaan schrijven. Dat heeft toch te 
maken met leeftijd en het feit dat ik wat 
meer zekerheid heb. Als je jong bent en 
net begint is het allemaal nog heel onze-

ker. De ene grote auteur beweert iets en 
een ander stelt daar iets heel anders te-
genover. Hoe kun je dat met elkaar rij-
men? Ik kan nu meer afstand van mijn 
onderwerpen nemen en dat schrijft heel 
prettig. Ik vind het niet alleen heel leuk 
om voor een groot publiek te schrijven, 
ik vind het ook belangrijk. Het is in 
Nederland altijd een soort vloeken in de 
kerk geweest om zulk soort boeken te 
schrijven, maar als je kijkt naar Geert 
Mak, wiens boeken ontzettend goed 
verkopen, moet je constateren dat er wel 
een behoefte aan is. Het is ook heel 
moeilijk om enerzijds een groot publiek 
aan te spreken en anderzijds toch histo-
risch gedegen werk af te leveren. Ik 
probeer een soort integriteit te bewaren, 
maar het verschil tussen ‘weten-
schappelijke’ en ‘populaire’ boeken 
vind ik een beetje kunstmatig. Het boek 
van Moses Finley, The ancient eco-
nomy, is een heel goed voorbeeld van 
hoe het volgens mij vooral moet. Hij 
heeft een heel aansprekende stijl en be-
houdt, zonder eindeloos te verzanden in 
voetnoten, een wetenschappelijke stan-
daard.” 
 
Nationale Geschiedenis 
,,In Nederland is er veel minder besef 
van een eigen geschiedenis dan in de 
ons omringende landen. Vrijwel elke 
Fransman kent Vercingetorix, maar als 
je een willekeurige Nederlander vraagt 
naar Julius Civilis zullen weinigen hem 
zien als een nationale held. Net zo min 
geldt dat denk ik voor iemand als Wil-
lem van Oranje. Toch wordt er wel nati-
onale geschiedenis geschreven in Ne-
derland. Binnenkort komt er een hele 
reeks uit van werken over de Neder-
landse geschiedenis, zoals het boek van 
Van Deursen over de 17e eeuw. Dat is 
een prachtig boek waarin onze nationale 
geschiedenis wordt beschreven. Ik vind 
dat goed en volgens mij zou ook het 
historisch besef op de middelbare scho-

len op een wat traditionelere manier wat 
meer aangewakkerd mogen worden. Je 
kunt mensen gerust wat leren over be-
langrijke historische personen zonder 
direct in katzwijm voor ze te vallen. 
Dat wil overigens niet zeggen dat ik 
historische kennis als onmisbare kennis 
beschouw. Ik ben het niet eens met 
mensen die zeggen dat te weten hoe de 
democratie in Athene werkte tot een 
beter begrip leidt van de werking van 
onze eigen democratie. Dan vind ik het 
belangrijker de recente geschiedenis, 
bijvoorbeeld de nasleep en invloed van 
de tweede wereldoorlog, te kennen. De 
invloed van die geschiedenis is veel 
sterker aanwezig. Zo vind ik het ook 
onzin om kennis van de Nederlandse 
geschiedenis verplicht te stellen in een 
inburgeringcursus. Die kennis is net zo 
min aanwezig onder de autochtone Ne-
derlandse bevolking. 
 
Publieke geschiedenis 
,,Geschiedenis kan best een belangrijke 
rol spelen in het publieke debat, hoewel 
het gevaar dreigt dat je te snel van die 
algemene dingen gaat zeggen waar je 
niks mee kunt, zoals ‘L’histoire ce 
repete’ of zo. Daarentegen is het vol-
gens mij best mogelijk om gewoon aan 
de hand van een degelijke historische 
vergelijking iets duidelijk te maken. 
Ook is het mogelijk om lessen uit het 
verleden te trekken, maar historici zelf 
zijn daar meestal heel voorzichtig in. 
Televisie biedt best een goede mogelijk-
heid tot het bedrijven van publieke, ge-
populariseerde geschiedenis, maar in 
Nederland gebeurt dat te weinig omdat 
er een soort kijkcijfergekte lijkt te heer-
sen. Andere Tijden is een heel aardig 
programma, maar voor de rest wordt er 
eigenlijk nooit iets op een behoorlijk 
tijdstip uitgezonden. Wordt er eens een 
goed programma gemaakt, zendt Neder-
land 3 het op zondagavond om twaalf 
uur ’s nachts uit.”  



Colofon 
 
 

EINDELOOS is een onafhankelijke  
periodiek van en voor de studierichting  
Geschiedenis aan de Universiteit van  

Amsterdam en is gelieerd aan de  
studievereniging Kleio. EINDELOOS  

verschijnt eens per maand en is  
beschikbaar voor alle  

studenten en docenten van de opleiding. 
 

Hoofdredactie 
Micha Mos 

 
Eindredactie 
Errik Buursink 

Ivo Klamer 
Micha Mos 

 
Vormgeving 
Rachel Jobels 
Micha Mos 

 
Redactie 

Annemarie Bos 
Errik Buursink 
Remco Groot 
Rachel Jobels 
Daniel Knegt 
Eva Koppen 

Pauline Onderwater 
Onno La Riviere 
Gerben Segboer 
Alice Taatgen 

Leontien Watzema 
Niels Weitkamp 

 
 

Drukkerij 
Universiteit van Amsterdam 

 
Iedereen kan schrijven  

voor EINDELOOS. De redactie zoekt  
artikelen op het gebied van  

geschiedenis, de actualiteit, politiek, 
cultuur en onze opleiding, faculteit en 
universiteit. Ook opiniestukken, goede 

columns en  
reacties op artikelen zijn  

welkom. 
 

Adres: Spuistraat 134, kamer 557, 
1012 VB Amsterdam 

E-mailen kan ook:  
eindeloos_uva@hotmail.com 

 
 

ACTIVITEITENLADDER 
12 okt Groots Feest ter ere van het 75-jarig jubileum van 

Kleio in de Catacomben (onder de Posthoornkerk, 
Haarlemmerstraat 124) Aanvang: 22.00 uur Einde: 
03.00 uur. Toegang kost 5 euro in de voorverkoop en 7 
euro aan de deur. 

 
19 okt Algemene ledenvergadering Kleio, 20.00 uur in kamer 

557 van het PC Hoofthuis. Komt Allen! 
 
20 okt De Kleiofilmcommissie prestenteert 'Oktyabr 1917' of 

'Ten days that shook the world' (1928). Deze legenda-
rische zwart-witfilm van Sovjet-filmgoeroe Sergei Ei-
senstein met muziek van Sjostakovitsj wordt ingeleid. 
Aanvang: 19.00 uur. Toegang: leden 1 euro, niet-leden 
2,50. 

 Na afloop is er borrel in café Van Zuylen. Locatie nnb, 
let op posters en je mailbox 

 
22 okt                             Kleio onderneemt onder leiding van Koen Jonckheere 

(AIO kunstgeschiedenis) een dagreis naar Antwerpen 
in het kader van het Rubensjaar. Onder andere zullen 
het Rubenshuis, de Kathedraal en het Museum voor 
Schone Kunsten worden bezocht. 

 
26 okt                Zoals elke dinsdag: borrel in Van Zuylen! 
 
31 okt – 1 nov Excursie naar Ieper “Eeuwige slagvelden van de 

Eerste Wereldoorlog” o.l.v. dr. W. Melching. In-
schrijving is helaas gesloten. 

 
Kleio-borrel in Van Zuylen 
Vanaf heden heeft Kleio een nieuw borrelcafé! Elke dinsdag wordt er vanaf 
21.00 uur geborreld in café Van Zuylen (Torensteeg 4-8) naast het PC 
Hoofthuis. In het rechtergedeelte heeft Kleio haar eigen bar; op vertoon van je 
lidmaatschapspasje kost een biertje 1,65 ipv 1,90. De borrel start om 21.00 uur. 
 
Nieuwe website 
Eindelijk is het zover! Kleio gaat mee met de tijd en heeft haar eigen website 
gekregen. Je vindt Kleio op www.kleioamsterdam.nl. Er wordt hard gewerkt 
aan uitbreiding; binnenkort staan alle foto's van het introductiekamp op het 
web.  
 
Romanovs in de Hermitage 
Tot 13 februari kan je alles te weten komen over het dagelijks leven van het 
laatste tsarenechtpaar Nicolaas en Alexandra Romanov en hun familie. Zie voor 
een recensie van de tentoonstelling elders in Eindeloos. Toegang: CJP 4,80 eu-
ro, MJK gratis.  
 
Commissies 
Elk jaar zoekt Kleio weer enthousiaste studenten die in verschillende commis-
sies willen plaatsnemen. Houd je van feesten of films? Wil je je (journalistieke) 
ei graag kwijt? De volgende commisies zijn op zoek naar jou: feestcommissie, 
filmcommissie, Eindeloos. Je kan je opgeven via kleio_uva@yahoo.com. 
 
Lidmaatschap 
Ben je nog steeds geen lid van Kleio? In de Kleio-kamer (PCHH 557) kan je 
altijd een lidmaatschapsformulier ophalen. Ter plekke lid worden op de borrel 
kan ook. Als lid ontvang je altijd korting op de aanschaf van studieboeken, 
bierprijs, toegang op feesten, excursies en studiereizen. 



Boos? Aangegrepen? Geprovoceerd? 
Schrijf ook voor eindeloos! 

Eindeloos plaatst alles mits goed geschreven en enigszins relevant. 
Een reactie op een artikel, een overpeinzend geesteskind, een  

ingekort werkstuk: alles is op zijn plaats. E-mail je stuk naar eindeloos_uva@hotmail.com 

 
HIER UW ADVERTENTIE??? 

DAT KAN! 
 

 
 
 

Bel: 06-10037965 (vraag naar Micha) 
Of e-mail: eindeloos_uva@hotmail.com 

 

 
HIER UW ADVERTENTIE??? 

DAT KAN! 
 

 
 
 

Bel: 06-10037965 (vraag naar Micha) 
Of e-mail: eindeloos_uva@hotmail.com 



Kleio excursies  
 
 

Antwerpen 
 

In het spoor van Rubens 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 22 oktober  
Onder begeleiding van Koen Jonckheere 
 
De dag zal in het teken staan van het werk en leven van Rubens. 
Hierbij zal er onder andere een bezoek worden gebracht aan de 
Kathedraal,  het  Rubenshuis  en  het  Museum  voor  Schone 
Kunsten. Na afloop van de excursie gaan we eten in de stad. 
 
Kosten:  ca.  E 13,‐ voor leden, E 17,‐ voor niet leden,  vervoer tot 
aan de Belgische grens voor eigen rekening. 
 
Vertrek:  8  uur  verzamelen  voor  de  informatie‐stand  (bij  het 
treintijden scherm) in de Westhal van het Centraal Station. 
 
Aanmelden:  stuur  een  mail  naar  Kleio_uva@yahoo.nl,  onder 
vermelding van ‘ik wil mee naar antwerpen’. Wees snel want er 
zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar!!! 
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