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EINDELOOS   
TIJDSCHRIFT VAN DE STUDIERICHTING GESCHIEDENIS AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

TRIVIA EN TELEURSTELLING 
 
Tentamens zijn de dood voor elk uni-
versiteitsblaadje. Ook de inbox van ein-
deloos_uva@hotmail.com bleef drei-
gend leeg. Men was aan het studeren en 
een stukje voor het krantje kon er blijk-
baar niet af. En dat terwijl er zo veel is 
om over te schrijven. Er is verdomme 
een oorlog aan de gang! CNN heeft 
kennelijk niet meer dezelfde amuse-
mentswaarde als in 1991, en eerlijk-
heidshalve moet de hoofdredactie be-
kennen dat zij sinds vorige week vrijdag 
geen bom meer live heeft zien vallen.  

 Het wereldnieuws is mede daarom 
ook niet echt doorgedrongen tot deze 
editie. Men stak de kop in de boeken en 
in het zand en schreef louter heerlijke 
onbetrokken onzin. En dat in niet al te 
grote hoeveelheden. Natuurlijk vielen er 
ook nog eens een paar stukken weg, 
ondanks beloftes (dank u Paul met de 
lange staart). Wat een crisis. Maar hij 
ligt er nu toch weer mooi. Met veel info, 
en een paar leuke artikelen. 
 Uit het raam staren zal nooit meer het 
zelfde zijn na het lezen van Leontiens 
stuk over Magna Plaza. Melchior houdt 
ons op indringende wijze weg uit Hong 
Kong, maar gelukkig wordt er in Riche-
lieu weer een nieuwe vakantiebestem-
ming gevonden. Dan is er nog David die 
op onnavolgbare wijze de het impressi-
onisme in de Franse klassieke muziek 
voor ons beschrijft en is er wederom 
een gezellig bezoek aan een docent ge-
bracht.  
 Verder bevat dit blaadje ook nog 
genoeg informatie over hoe je behalve 
tijdens het studeren ook verder histo-
risch verantwoord bezig kunt zijn. Ik 
wens jullie veel plezier! 
 
 
Errik Buursink 
Hoofdredacteur 
 

RIJKSMONUMENT TEGENOVER HET  
P.C. HOOFTHUIS 

 
DOOR LEONTIEN WATZEMA - Vanuit het PC Hoofthuis wordt het uitzicht 
aan de Spuistraat grotendeels bepaald door Magna Plaza. Dit ge-
bouw vormt samen met het Paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk 
het belangrijkste element van dit deel van de binnenstad. 

Magna Plaza werd in 1895 ontworpen 
door rijksbouwmeester C.H. Peters en in 
1899 opgeleverd als hoofdpostkantoor. 
De opdracht tot het bouwen van postkan-
toren was nieuw aan het eind van de ne-
gentiende eeuw en het moest naast de 
functionele eisen ook representativiteit 
uitstralen. De hoofdstedelijke vestiging 
moest uiteraard extra aanzien hebben. 
Peters heeft in meerdere steden het post-
kantoor ontworpen, maar het Amster-
damse hoofdpostkantoor  kan als het 
belangrijkste ontwerp uit zijn carrière 
beschouwd worden. Het grote gebouw 
geeft duidelijk aan hoe het post- en tele-
graaf verkeer aan het eind van de negen-
tiende eeuw toenam. 
  
Mengvorm van neostijlen 
De architect kreeg de op-
dracht dat het gebouw in de 
binnenstad moest passen, en 
ondanks de enorme omvang 
van Magna Plaza misstaat 
het gebouw inderdaad niet 
in zijn omgeving. Het bak-
stenen gebouw heeft een 
mengvorm van neostijlen, 
waarin de neogotiek en 
neorenaissance de boven-
toon voeren. In het exteri-
eur zijn verschillende kleuren baksteen 
verwerkt. Ook zijn er veel ornamenten 
toegevoegd. Langs de dakranden zijn 
verschillende dakkapellen aangebracht 
en elk kapelletje heeft zijn eigen trapge-
vel.  Het gebouw werd verder afgewerkt 

met enkele peervormige torenbekronin-
gen met opengewerkte spitsen. Door die 
laatste elementen kreeg het gebouw als 
snel de bijnaam Perenburg. 
  
Van postkantoor naar winkelcentrum 
Binnen waren er twee verdiepingen met 
door bogen omgeven galerijen en op het 
dak was een grote lichtkap aangebracht. 
Overigens was alleen de begane grond 
voor publiek toegankelijk. De rest van 
het gebouw was voorbehouden aan het 
personeel van de PTT. 
 In 1987 gaf de PTT aan de locatie te 
verlaten en werd het oude postkantoor 
voor 7,5 miljoen gulden verkocht aan een 

Zweedse projectontwikkelaar. Deze had 
als doel het gebouw om te vormen tot 
een modern, overdekt winkelcentrum. 
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Het werk aan de buitenkant van het ge-
bouw was te verwaarlozen: het werd 
schoongemaakt en geveltjes en ornamen-
ten werden gerestaureerd. 
 De binnenkant kostte echter wat meer 
tijd. Het hele interieur werd uitgebroken, 
op de dragende elementen en de decora-
ties na. De lichtkap op het dak werd uitge-
breid, zodat alle delen van het gebouw 
hiervan konden profiteren. Er werden 
roltrappen aangelegd, hoewel het oude 
trappenhuis wel gehandhaafd werd. Deze 
dient nu echter als nooduitgang. Overi-
gens verliepen de verbouwingen niet hele-
maal vlekkeloos: onverwacht moest de 
fundering geheel vernieuwd worden. Bo-
vendien bleken enkele kolommen hol te 
zijn, iets wat de stevigheid niet ten goede 
kwam. Maar in 1992 kon het nieuwe win-
kelcentrum onder de naam Magna Plaza 
opgeleverd worden.  
 Inmiddels is het gebouw een rijksmo-
nument geworden, waarmee het behoud 
van het pand gegarandeerd is. Daarnaast 
is er inmiddels een kleinere variant, want 
ter ere van het honderdjarig bestaan is er 

DOOR MELCHIOR BUSSINK - “It’s the end 
of the world as we know it / and I feel 
fine”. Nooit durven vermoeden dat Mi-
chael Stipe gelijk zou hebben toen ‘ie dit 
in 1990 schreef. Ik voel me fantastisch 
maar om me heen lijkt de wereld lang-
zaam aan het instorten. Duizend bom-
men en granaten! Het regent al dagen 
vuur in Bagdad. Vloeken om en tegen 
Volkert helpt menig gefrustreerde kiezer 
de lentedepressie door. En in Hongkong 
tel je tegenwoordig niet meer mee als je 
niet een eigenaardig hoestje hebt.  
 Om met het laatste te beginnen: ik 
geloofde nooit in massahysterie. Dat is 
iets wat in andere landen gebeurt als 
twee flats naar beneden donderen of als 
een enge man jonge meisjes in zijn kel-
der stopt. Maar sinds enkele dagen be-
kruipt mij het angstige gevoel dat ik nu 
ook verstrikt raak in een draaikolk van 
massale paniek. Waarom? Omdat overal 
om mij heen mensen met mondkapjes 
lopen. Eerst dacht ik nog dat het mis-
schien was omdat lange westerlingen 
met zweterige oksels onsmakelijke 
odeurs op Chinese neushoogte verspreid-

den. Inmiddels weet ik beter: niet mijn 
oksels zijn de schuldigen, maar onbeken-
de bacteriën. Grote evenementen worden 
gecancelled, vliegtuigen raken niet meer 
vol en zelfs mijn universiteit gaat een 
week dicht. Totale chaos. Leuke bijkom-
stigheid is echter de nieuwste mondkap-
jes-haute-couture. Je ziet alles voorbij 
komen. Van horizontale maandverband-
jes met elastiekjes tot gouden Armani 
(uiteraard nep) lapjes ingelegd met robij-
nen. Voordeel van deze hele hysterie is 
bovendien dat ik binnen no-time een 
zitplaats heb in de metro. Twee keer diep 
kuchen en hup, de hele coupé voor mij-
zelf. Makkelijker kan ik het niet maken. 
En als ik al die pruttelende hypochon-
ders veilig achter me heb gelaten, kruipt 
plots de grootste menselijke bacteriële 
infectie van deze tijd over mijn beeld-
buis. Meneer Bush die met pretoogjes 
aan de mensen uitlegt dat hij het ook niet 
kan helpen dat alle tuinen in Bagdad de 
Dresden-look hebben gekregen. En maar 
klagen dat de conventie van Genève 
wordt geschonden. Goh, waar waren die 
verdragen ook alweer gebleven toen 

honderden Afghanen in Guantanomo 
Bay met zakken over hun hoofd voor de 
camera werden geleid? Het schijnt dat 
langdurig liegen je lange termijn geheu-
gen schaadt. 
 Ja. Het is officieel. De wereld is gek 
geworden en iedereen weet het. Als 
schreeuwen met de halve wereld op 
straat al niet meer helpt dan weet ik het 
ook niet meer. Wat kunnen we dan nog 
wel doen? Met nucleaire wapens zwaai-
en en heel hard roepen dat geweld niets 
oplost? Ik hoop van niet, ik ben bang van 
wel.  
 Het lijkt er op dat er toch een kern van 
waarheid zit in de aloude hippieterm 
make love, not war. Dus er zit niets an-
ders op dan nog iets dichter tegen mijn 
liefje aan te kruipen, terwijl op de ach-
tergrond een knetterend en smeulend 
Baghdad de kamer verwarmd. Zachtjes 
fluister ik tegen beter weten in dat alles 
goed komt. Maar zelfs het nachtzoentje 
voelt niet meer zoals vroeger. Verdomde 
mondkapjes!  

Bā, Míng Xī 

Binnenkort is het weer zo ver! Het 
Groot Amsterdam Examen staat weer 
voor de deur. Elk jaar is dit weer de 
gelegenheid voor import studentjes om 
aan te tonen hoeveel kennis over de 
geschiedenis van Amsterdam ze wel 
niet hebben.  
 Normaal is het examen slechts toe-
gankelijk na afgrijselijk moeilijke 
voorrondes, waarbij jonge honden als 
wij er standaard uitgespeeld worden 
door abonnees van Ons Amsterdam die 
hun vijftigste verjaardag al lang gele-
den gevierd hebben.  Dit jaar echter 
hebben ook wij kans om mee te doen! 
De organisator, voormalig Kleio-
voorzitter Peter-Paul de Baar, zou 
graag wat meer jonge mensen in de 
zaal zien. Daarom kunnen Kleio-leden 
die roem willen verwerven onder het 
toeziend oog van de zoemende 
camera’s van AT5, zich bij Kleio aan-
melden. Je zal plaats nemen tussen 
coryfeeën als oud-burgemeesters 

Schelto Patijn en Ed van Thijn, burge-
meesters-weduwe Jo Polak-van 't 
Kruys, de acteurs Piet Römer en Hans 
Dagelet, oud-wethouder en -minister 
Frank de Grave, de schrijvers Lisette 
Lewin en Hans Vervoort, pantomime-
kunstenaar/schrijver Rob van Reyn, 
altvioliste Ester Apituley, journalist 
Matthijs van Nieuwkerk, zanger/
schrijver Rick de Leeuw, schrijver/
presentator Adriaan van Dis (onder 
voorbehoud), oud-stadssinterklaas, 
oud-raadslid en oud-havendirecteur 
Dick Ernst Claassen, filmproducent 
Matthijs van Heijningen en topfoto-
graaf Eddy Posthuma de Boer. 
 En wie weet wordt Jij de winnaar 
van het Groot Amsterdam Examen… 

Our man in HongKong 

GROOT AMSTERDAM EXAMEN 
en dat zonder voorrondes 



GERBEN SPREEKT! 
In Nederland zijn wij zo bevoorrecht om 
drie televisiekanalen te bezitten, die ge-
heel zijn gewijdt aan muziek. Niet geheel 
verrassend blijkt echter dat het met de 
muziekzenders op televisie, net zo werkt 
als met die op de radio: de zendernamen 
zijn anders, maar de bagger die er uitge-
zonden wordt hetzelfde. Vooral tijdens de 
momenten waarop de kijker zelf mag 
bellen om te beslissen wat er gedraaid 
gaat worden. Je zíet die twaalfjarige 
knuistjes gewoon naar hun mobieltje grij-
pen om de nieuwe Jamai aan te vragen. 
En is het niet dát droevig uitgemolken 
grut dat ons muziekliefhebbend hart doet 
samentrekken van verdriet, dan is het wel 
één van de vele R&B artiesten die de 
wereld tegenwoordig rijk is. Er is geen 
moment op de dag dat ik mijn televisie 
aanzet en níet gebombardeerd wordt met 
teksten als ‘Yo Yo Yo, I’ve got the flow’, 
of iets dergelijks. Spastisch zwaaiende 
mannen, met kleren die twee confectie-
maten te groot zijn ingekocht en billen-
trillende vrouwen die twee maten te klein 
schijnen te prefereren, verwelkomen mij 
met de visuele mededeling dat hier groot-
verdieners aan het werk zijn. Geen won-
der, als je dat soort overgeproduceerde 
rotzooi ten gehore brengt. Alle originali-
teit is eruit gefilterd en wat overblijft is 
eenheidsworst van het ergste soort. Niet 
alleen muziektechnisch is er sprake van 
weinig onderscheid, maar ook tekstueel 
schijnt de Amerikaanse rapgemeenschap 
op één golflengte te zitten. Het gaat na-
melijk om het geld. Hoeveel ze daarvan 
hebben en hoeveel ze daarvan reeds heb-
ben uitgegeven. Dat laatste wordt duide-
lijk uit de clips, want er moeten toch min-
stens 4 auto’s in voorkomen die meer dan 
twee ton kosten en ook zwembaden, 
villa’s en gouden accessoires zijn belang-
rijk voor het ‘image’ dat desbetreffende 
artiest wil overbrengen. Waarschijnlijk 
zetten zij zich hiermee af tegen hun verle-
den. Hun afkomst. Vaak betreft het hier 
de achterbuurten van grote Amerikaanse 
steden, waar het leven hard en onrecht-
vaardig is. Nou, mij best, maar gebruik 
dan niet de term R&B voor dit patserige 
gedrag. Rythm en Blues is namelijk een 
muziekstroming die zijn oorsprong vond 
bij de slaven op de Amerikaanse planta-
ges. Zij bezongen hun leed en dachten 
daarbij niet aan het verkrijgen van luxe, 
maar aan het verkrijgen van vrijheid. 
Daarbij valt de maatschappijkritiek van 
de grootverdienende rapper in het niet.  

RICHELIEU  
Een stad als uitdrukking van de absolute monarchie 

 
DOOR ERRIK BUURSINK - In 1631 begon de Franse kardinaal Richeli-
eu, eerste minister van Lodewijk de 13e en in dat zelfde jaar ver-
heven tot Hertog, met de bouw van een stad naast zijn voorvader-
lijk slot. De stad, die zijn familienaam zou gaan dragen, moest het 
middelpunt van het gloednieuwe hertogdom Richelieu worden en 
werd ontworpen volgens de theorie van de ideale stad, die tijdens 
de Renaissance in heel West-Europa opgang deed. Wat bezielde 
de kardinaal om honderden kilometers van Parijs een compleet 
nieuwe stad te bouwen? 

Kardinaal Jean-Armand du Plessis, her-
tog van Richelieu, werd in 1585 geboren 
uit een relatief arm adellijk geslacht. De 
bezittingen van zijn familie, gelegen in 
de Poitou, waren niet bijzonder groot. 
Het bestond uit een slot en een beschei-
den hoeveelheid landerijen. Een dorp 
noch een parochie-
kerk behoorde tot 
de bezittingen. Om 
zijn hogere sociale 
positie te onder-
bouwen verwierf 
Richelieu vooraf-
gaand en volgend 
op zijn benoeming 
tot kardinaal grote 
bezittingen in de 
omgeving van zijn 
v o o r v a d e r l i j k e 
seigneurie. Het 
familieslot werd 
rigoureus uitge-
breid. Vanaf 1625 
werd begonnen om 
rondom de geboortevertrekken van de 
kardinaal een geheel nieuw kasteel te 
bouwen. Het gebouw was in eerste in-
stantie oost-west georiënteerd. Nadat 
echter begonnen werd met de bouw van 
de stad Richelieu, ten noorden van het 
slot, werd de positionering aangepast en 
kreeg het kasteel een noord-zuid ligging. 
 
Bouwwoede 
Alle bouwwerken die in opdracht van 
Richelieu werden opgetrokken, werden 
ontworpen door diens vaste architect 
Jacques Lemercier. Naar zijn ontwerp 
verrezen in Parijs het kardinaalspaleis 
(het Palais Royal), het Palais Luxem-
bourg en Petit Luxembourg - de laatste 
een cadeau van Richelieu aan Maria de 
Medici. Ook werd het aangrenzende 
stadsdeel ingrijpend door hem ver-

nieuwd. Richelieus bouwwoede in Parijs 
en omgeving is duidelijk gericht op het 
verhogen van zijn prestige als kardinaal. 
De landverwerving in de Poitou en de 
uitbreiding van zijn familieslot moest de 
nieuwe maatschappelijke positie van 
zijn familie een waardige onderbouwing 

geven. De nieuw ge-
stichte stad vervulde in 
het geheel echter een 
bijzondere rol. 
 
Inspiratiebron 
De stichting en bouw 
van de stad Richelieu, 
vanaf 1631, was het 
absolute hoogtepunt in 
de accumulatie poli-
tiek van de kardinaal. 
De stad vormde samen 
met het familieslot het 
middelpunt van het 
nieuwe hertogdom 
Richelieu. Vanaf het 
begin had de stad ech-

ter een nog belangrijkere functie. Le-
mercier ontwierp een plattegrond voor 
de stad, die sterk geïnspireerd was door 
de rechthoekige ideale steden. De ideeën 
die Richelieu had over de inrichting van 
de ideale staat dienden als inspiratiebron 
voor de opbouw van de stad. Richelieu 
werd ontworpen om uitdrukking te ge-
ven aan de absolute monarchie waarvan 
de kardinaal één van de belangrijkste 
wegbereiders was.  
 De plattegrond van Richelieu ver-
schilt van die van andere rechthoekige 
ideale steden omdat er sprake is van 
twee centrale pleinen, verbonden door 
een brede hoofdstraat waardoor een 
spiegelsymmetrisch geheel ontstaat.  
 

 
Lees verder op de volgende pagina 
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Verder hebben de stadsmuren en de 
gracht slechts een ceremoniële func-
tie.De stad meet 682 bij 487 meter. In 
het noorden ligt de Place Royal en in het 
zuiden de Place Cardinale. De pleinen 
beelden de twee machtspolen in de abso-
lute monarchie uit: kerk en koning. De 
Grande Rue, die de beide pleinen ver-
bindt en als ruggengraat van de stad fun-
geert, verbeeldt de drie standen van 
geestelijkheid, adel en ambtenaren, de 
hoofddragers van de staat. De Grande 
Rue wordt door een - duidelijk minder 
belangrijke - straat gesneden. Parallel 
aan de Grande Rue lopen aan weerszij-
den ook ondergeschikte straten. Uit de 
opbouw van de stad blijkt ook dat de 
gedachte dat de staat als een lichaam 
functioneert, is gebruikt in het ontwerp. 
De spiegelsymmetrische opbouw 
rondom de Grande Rue is een duidelijke 
verwijzing naar het menselijk lichaam. 
 
Ruggengraat van de staat 
De inrichting van de staat diende zich 
niet alleen te weerspiegelen in de platte-

grond, maar ook in de bewoners en de 
instellingen die de stad moest herbergen. 
Wat bewoners betreft gold dat voorna-
melijk voor de Grande Rue. De bewo-
ners van deze straat moesten een afspie-
geling van de ruggengraat van de staat 
zijn. Uit de schenkingen van grond langs 
de Grande Rue blijkt duidelijk dat Ri-
chelieu wilde dat de aan het Franse hof 
belangrijke families bewoners van zijn 
stad werden. De kardinaal schonk kavels 
die door de families zelf bebouwd moes-
ten worden. De bebouwing zelf was ech-
ter al tot in de details ontworpen door 
Lemercier in de vorm van identieke so-
bere huizen. In de ogen van kardinaal 
Richelieu was staatsorde in de eerste 
plaats het disciplineren van de standen 
en het ondergeschikt maken van het indi-
vidu aan de staat. De architectuur van de 
huizen langs de Grande Rue zijn daarvan 
een heel duidelijke uitdrukking.  
 Prominent in de stad aanwezig waren 
ook de Académie en de markthal. Zij 
gaven de wetenschap en de handel hun 
plek. Echter op zowel het gebied van 
bevolking als op het terrein van handel 
en wetenschap bleef Richelieu een lege 

huls. De kardinaal bezocht zijn stad 
slechts één keer, in 1633, toen de bouw 
nog in volle gang was. Ook de eigenaren 
van de huizen aan de Grande Rue be-
woonden noch bezochten ooit hun bezit-
tingen.  
 
Voorbeeld voor de toekomst 
Richelieu was nooit bedoeld als stad die 
in het heden moest functioneren, maar 
als een voorbeeld voor de toekomst. Pas 
in 1815 bereikte Richelieu een inwoner-
aantal van 3000 en het is sindsdien een 
kleine plaats gebleven, een politiek state-
ment van een man die zijn ideeën in 
steen liet uitbeelden. 

KLEIO AGENDA 
 

Films: iedere woensdag om 18:30 in zaal 508. Waar u voor slechts 1 euro op de 
hoogte blijft van de nieuwste en beste Indies en Arthouse, voor u geselecteerd door 
Kleio's fanatieke filmbuffs.  

Woensdag 2 april: de filmcie presenteert met trots de Israëlische film Kadosh van 
Amos Gitai uit 1999. Nu al een onlosmakelijk onderdeel van de hedendaagse film-
canon. 

Woensdag 9 april: wordt nog bekend gemaakt.  

Kleio Open: dinsdag 8 april. De Grande Finale van de Kleio Open Triviantcompeti-
tie wordt gespeeld in café P'96. De laatste drie overgebleven teams - Pink, Leopard 
II en Karl und Rosa - strijden om de meest prestigieuze titel van Kleio's academisch 
jaar. Kom het spektakel aanschouwen, kies een favoriet om aan te moedigen en deel 
in de uitzinnige vreugde en rijkelijk stromende champagne na afloop.  

Borrel: wekelijks Dolle Dinsdag in café P'96 (Prinsengracht 96), vanaf 21:00 uur.  

Feest: woensdag 23 april. De feestcie hult zich vooralsnog in stilzwijgen omtrent 
plaats en thema. Bier, beloften noch dreigementen vermocht daarin verandering te 
brengen. De twinkeling in de ooghoeken van de leden verried echter dat ons iets 
bijzonders te wachten staat. Houd deze datum vrij in uw agenda!  

Excursie: donderdag 24 april. De excurcie neemt ons ditmaal mee naar Archeon. 
Het historisch pretpark dat u beneden uw standing als serieus historicus acht, maar 
dat u heimelijk altijd al heeft willen zien. Zie, voel, ruik en proef het alledaagse 
leven van vervlogen tijden... 

CONGRES XENOFOBIE 
 
Het Pan Historisch Verband is het samen-
werkingsverband van de Nederlandse 
geschiedenisstudieverenigingen uit de 
grote universiteitssteden. Dit jaar organi-
seert het PHV op 16 mei een congres geti-
teld: Xenofobie. Eeuwige angst voor 
vreemden? te Leiden.  
 Geïnteresseerden zijn van harte wel-
kom om deel te nemen aan de diverse 
workshops, waarin gerenommeerde spre-
kers uit binnen- en buitenland, zoals prof. 
dr. L. Lucassen, Dr. P. Stabel, Dr. G.C. 
Quispel en Dr. L.de Ligt, ingaan op xeno-
fobie als fenomeen door de eeuwen heen. 
Insteek van het congres is het fenomeen 
xenofobie te behandelen in diverse tijd-
vakken. Na een eerste plenaire lezing met 
een algemene socio-historische benade-
ring van xenofobie, zijn er workshops 
over xenofobie in de Oudheid, Middel-
eeuwen, Vroeg Moderne Tijd en Niet-
westerse Geschiedenis.  
 De dag wordt afgesloten met een twee-
de plenaire lezing over xenofobie in de 
20e eeuw en een slotdebat voorgezeten 
door de heer Lucassen.  
Voor meer informatie of inschrijving: 
www.panhisver.nl of 030-2536549 



FRANS NATIONALISME IS NIET ALTIJD MISPLAATST 
 
DOOR DAVID VAN WEZEL – Even voor de duidelijkheid: we gaan het hier niet hebben over het feit dat 
Frankrijk tegen de oorlog in Irak is. Wel zal het gaan over de belangrijke en soms afwijkende Franse 
cultuur. Als we aan de Franse cultuur denken, denken we meteen aan impressionisme. En als we aan 
impressionisme denken, denken we aan grote kunstenaars. Dit is echter slechts een klein onderdeel 
van het verhaal.  

De Fransen introduceerden impressionis-
me in veel kunstvormen, en een erg be-
langrijke was de muziek: Componisten 
als Debussy en Saint Seants, die in te-
genstelling tot de romantici niet tot in de 
duistere details duidelijk trachtten te 
maken wat ze nu precies bedoelden, 
schilderden met grote hoeveelheden no-
ten en donkere kleuren. Toen Wagner 
een beeld van de wilde zee probeerde te 
geven aan het begin van zijn opera De 
Vliegende Hollander, confronteerde hij 
zijn gehoor met een gigantische hoeveel-
heid noten en blies hij hen bijna van de 
stoel af door de kracht van de muziek. 
Toen Debussy in 'La Mer' hetzelfde deed 
werd zijn gehoor eerder gedwongen om 
voorzichtig naar de kleuren van de mu-
ziek te luisteren. Pas dan kreeg het een 
impressie van wat hij uittekende: een 
wilde zee. In plaats de muziek passief te 
ondergaan moest er actief naar worden 
geluisterd. 
 Voor het niet-Franse (en ook vaak het 
Franse) publiek was dit een onmiskenba-
re schok. Gewend als ze waren aan de 
zware Duitse romantische traditie van 
Wagner en later Bruckner en Mahler, 
was het idee dat iemand niet alle noten 
nodig had bijzonder vreemd. De Franse 
dirigenten die deze stukken buiten 
Frankrijk ten gehore wilden brengen 
moesten het letterlijk ‘ontfransen’. Met 
andere woorden, ze moesten Debussy, 
Ravel en andere impressionisten dichter 
bij de normale Europese muziekstroming 
brengen. Ze moesten een vleugje van de 
romantische zwaarte, waar het publiek 
aan gewend was, aan de muziek toevoe-
gen. 
  
Ontfransen 
Mensen als Monteux, Fournet en Munch, 
allen grote kenners van een breed scala 
aan muziek, exporteerden Franse muziek 
en zorgden dat een breed publiek er mee 
kennis maakte. Er school echter een 
groot gevaar in wat zij deden. Veel na-
volgers trokken de lijnen die zij hadden 
uitgezet door en gingen nog verder in het 
‘ontfransen’ van de muziek. Wat zij her-

kenden in Monteux’s interpretatie namen 
ze mee, de rest negeerden ze. 
 Aldus werd de Franse muziek een 
klassiek onderdeel van het algemene 
repertoire. Naast een Symfonie van 
Beethoven zou 'La Mer' van Debussy 
niet hebben misstaan. Deze ontwikkeling 
is het duidelijkst merkbaar geweest in de 
opera. Debussy’s opera ‘Pelléas et 
Mélisande’ drong bijvoorbeeld door tot 
het standaard repertoire van operagezel-
schappen. Men probeerde de opera’s in 
veel gevallen zo conventioneel mogelijk 
te laten klinken, vooral in de uitvoerin-
gen van minder begaafde dirigenten. Zo 
liet men de Saint-Sanes opera ‘Samson 
et Delila’ vaak klinken als Verdi.  
 
Muziek beter begrijpen 
Sommige Franse dirigenten sloegen ech-
ter een geheel andere weg in. In plaats 
van de muziek de ‘ontfransen’ probeer-
den ze er achter te komen wat deze stuk-
ken zo bijzonder maakten in de context 
van andere klassieke en romantische 
muziek. Deze dirigenten dirigeerden 
alleen Franse opera’s en leken niets an-
ders te doen dan het verder ontwikkelen 
van hun interpretaties en het trachtten de 
muziek beter te begrijpen.  
 Het standpunt van deze dirigenten 
werd door Naxos  voor ons beschikbaar 
gemaakt. In een serie historische opna-
men remasterde Naxos uitvoeringen van 
dirigenten als Elie Cohen en Louis Four-
nert. De beide genoemde personen mis-
ten wel het grote talent van een Monteux 
of een Munch: in tegenstelling tot deze 
grootheden misten ze het vermogen om 
een muziekstuk vorm te geven. Een uit-
voering van Munch is onmiddellijk als 
zodanig herkenbaar, wat een kenmerk is 
van de ware kunstenaar. 
 Vandaar dat ze betoogden dat een 
dirigent zich helemaal niet bezig zou 
moeten houden met vormgeving. Het 
zou de bedoeling moeten zijn dat we de 
muziek horen, en niet de dirigent. Franse 
muziek mocht dan als impressionistisch 
bekend staan, het betrof dan wel de im-
pressies van de componist. Het zijn diri-

genten als Fournet en Cohen geweest die 
ons niet hun eigen interpretatie lieten 
horen maar in plaats daarvan een uitvoe-
ring van een stuk gaven, dat eerst met 
veel liefde en oog voor detail was bestu-
deerd. Ze legden niet de nadruk op de 
overeenkomsten met andere muziek, 
maar probeerden juist de uniciteit ervan 
aan te tonen. 
 Wanneer we nu luisteren naar Verdi’s 
La Triviata, begrijpen we waar deze ope-
ra over gaat. We worden gedwongen niet 
zo zeer aan de tragedie te denken die 
voor ons opgevoerd wordt, maar eerder 
aan onze eigen tragedie. Het is de ope-
ningszin van het stuk dat ons het gevoel 
geeft dat we niet zitten te kijken naar een 
bal dat ergens ver weg afspeelt, maar dat 
het bal ons uitnodigt om zelf mee te dan-
sen. Luisterend naar Fournet die 
‘Samson et Delila’  dirigeerde horen we 
heel iets anders. Dit gaat niet over ons, 
onze tragedie, maar over de wetenschap 
dat er iets is dat onszelf overstijgt. Als 
aan het begin de zwaarte van het leven 
bezongen wordt is het Samson die het 
koor laat realiseren dat het stuk niet over 
henzelf gaat. 
 
Onderdeel van de muziek 
Misschien is dit de grote les die het werk 
van dirigenten als Fournet ons kan leren. 
We worden zo vaak verblind door de 
grote persoonlijkheden in de muziek. 
Soms vergeten deze persoonlijkheden 
echter waar hun ego’s eindigen en de 
muziek begint. Luisterend naar Fournet 
is het heel duidelijk waar de muziek be-
gint, alleen is het niet altijd even duide-
lijk waar het eindigt. Hij lijkt onderdeel 
van de muziek te zijn. Is dat niet de 
grootste bijdrage die een musicus kan 
maken? 



UvAnders bestaat sinds mei vorig jaar en 
is een beweging die is opgezet door acht 
studenten van verschillende faculteiten. 
Het doel van de beweging is om de me-
dezeggenschap op onze universiteit te 
verbeteren. Sinds de invoering van de 
MUB (Modernisering Universiteitsbe-
stuur) in 1997 is er veel veranderd. De 
medezeggenschap heeft onder de MUB 
veel van zijn wettelijke rechten moeten 
inleveren. Tegelijkertijd werd er een 
hiërarchische bestuursstructuur inge-
voerd die de universiteitsbestuurders 
ongekend veel macht gaf. Naast het te-
rugdringen van democratische besluit-
vorming werd ook een ongehoorde 
schaalvergroting ingezet. Enorme, on-
persoonlijke onderwijs- en onderzoeks-

instituten ontstonden. Uit diverse onder-
zoeken bleek telkens weer dat studenten 
zeer kritisch stonden tegenover deze 
ontwikkelingen. Veel studenten vinden 
dat ze geen onderdeel meer uitmaken 
van een vrije academische gemeenschap 
en voelen zich slechts een nummer – een 
nummer dat onder druk van de overheid 
zoveel mogelijk punten moet zien te 
halen. UvAnders verzet zich tegen het 
huidige bestel en pleit voor hervormin-
gen die de student weer een serieuze 
plaats moeten geven op onze universi-
teit. Een achttal punten staan hierbij cen-
traal: de UvA moet weer een gemeen-
schap worden, er moeten ongedeelde 
raden komen die meer invloed hebben, 
een student en een medewerker moeten 

plaatsnemen in het College van Bestuur, 
de nadruk moet komen te liggen op iden-
tificatie en verantwoordelijkheid op een 
lager niveau, een instituutsbestuur van 
studenten en medewerkers moet worden 
ingesteld, de OC’s moeten worden ver-
sterkt, elk instituut moet een ombudsstu-
dent krijgen en tenslotte moeten de in-
spraakorganen worden geprofessionali-
seerd. De FSR ondersteunt de gedachte 
van UvAnders. De ombudsstudent (in de 
vorm van de Owi-student) is dit jaar op 
advies van de FSR al ingevoerd. Wil je 
dat UvAnders in de toekomst meer van 
haar doelstellingen kan realiseren dan 
kun je in mei stemmen op de iemand van 
de UvAnderslijst.   

DE FSR EN UVANDERS 

Ben jij die geëngageerde geschiedenis-
student die de hele vijfde verdieping wil 
laten meegenieten van je aan het briljan-
te grenzende schrijfvermogens?  
Ben jij niet bang om je mening te delen, 
om wellicht aangeklaagd, bedreigd of 
gemolesteerd te worden? 
 Voel je er wel wat voor om tweewe-
kelijks afgekraakt te worden door een 
masochistische hoofdredacteur? 
 Lijken de regelmatige braspartijen 
met de redactie je ook zo oergezellig? 
Wil je wat bijdragen aan de typische 
geschiedenissfeer in deze academische 
bunker en aldus het wij-gevoel verster-
ken? 
 
Vraag dan niet langer wat wij voor bete-
ken, maar wat jij voor ons kan beteke-
nen! Kom maandagochtend om half elf 
naar de koffiekamer op de vijfde verdie-
ping en informeer naar de voorwaarden! 
 
Overigens: financiële bijdragen zijn nog 
altijd welkom en noodzakelijk! 
Giften kunnen gestort worden op: 
 
ABN.AMRO 560080492 
t.n.v. T. Verdock, 
Goes. 
 
En vergeet niet: giften zijn aftrekbaar 
van de belasting! 
 

Niet zeiken maar schrijven! 
 



DE WERELD VAN ERRIK 
De Irakezen zijn helemaal gek gewor-
den. Met duizenden keren ze uit balling-
schap en vanuit betere oorden terug om 
aan de kant van ultieme slechterik Sad-
dam te vechten tegen de hen vriendelijk 
gezinde coalitietroepen. “wij zijn reeds 
martelaren”, roepen ze. “Ons bloed en 
ons leven geven we voor jou, Saddam”, 
krijsen ze. Enthousiast prikken ze met 
hun onafscheidelijke kalashnikovs, 
sommige zelfs voorzien van bajonet, in 
de blauwe woestijnlucht.  
 Tijdens het voedsel uitdelen is chaos 
de enige term om de situatie te beschrij-
ven. Arafatsjaals vliegen in het rond, 
kinderen raken vertrapt en verloren tus-
sen het opstuivende zand en stof. En 
dan, als ze de zakken meel wegsjouwen 
roepen dat ook zij zullen sterven voor 
Saddam en vaderland. Wat een ondank-
baar rotvolk. Voor wie doet Bush het nu 
eigenlijk helemaal? Hij had de tientallen 
miljarden beter kunnen uitgeven aan het 
inpolderen van een flink stuk Middel-
landse Zee zodat de Israëli's daar kun-
nen gaan ontginnen. De Israëli's blij met 
de vruchtbare grond en de Palestijnen 
blij dat ze de Joden dan toch eindelijk 
terug de zee in hebben gedreven. Be-
zoekrecht aan de klaagmuur moet toch 
te regelen zijn in ruil voor een heel land. 
 Vooralsnog echter laat de oplossing 
van de problemen in het Midden-Oosten 
nog even op zich wachten. Men is daar 
in de woestijn heel erg boos. Waarom 
en op wie hang af van de algemene 
stemming. Een ding is zeker. Van ons, 
de bewoners van de gematigde kli-
maatsgebieden, houden ze helemaal 
niet. Dood moeten we, de grote satan 
zijn we. Ik zeg nu we, want ik voel me 
ondanks alles toch wel erg verbonden 
met die vreselijke Amerikanen. En die 
woestijnratten zijn gewoon heel erg 
jaloers op ons. Ze willen de vochtige, 
zwarte aarde waarop we een wereldsys-
teem bouwden dat zijn weerga in de 
geschiedenis niet kent van ons afpak-
ken. Dat willen ze eigenlijk al eeuwen 
lang. Eerst de Saracenen, toen de Tur-
ken, nu de Arabieren. Wees toch ge-
woon eens tevreden met je zandbak!  
 Het altijd meer willen is menselijk, 
maar waarom kunnen die Irakezen nu 
niet wat ontevredener met hun dictators 
zijn, en wat gelukkiger met hun bevrij-
ders.   
 

Eindeloos op bezoek bij… 
 

Van vliegenzwam tot Prozac... 
 
DOOR ANNEMARIE BOS EN INGMAR KAPPERS - Gemma Blok is als promo-
tiebeursaal aan de UvA verbonden en rondt op dit moment haar 
promotieonderzoek over de antipsychiatrie af. Ook geeft ze dit se-
mester het spraakmakende vak Van vliegezwam tot prozac: Geschie-
denis van de stemmings- en bewustzijnsbeïnvloedende middelen. “Ik 
heb nu een buitenkans dat ik de lessen van mevrouw Gijswijt- Hof-
stra voor een jaar over mag nemen, want onderzoek doen is best 
wel eenzaam. Daarom is het zo lekker om iets interactievers met 
mensen te doen”. 

Gemma Blok 

Gemma Blok geeft ons voor het inter-
view nog een kleine rondleiding door het 
historische centrum van Weesp, met de 
middeleeuwse kerk, de plaatselijke 
“Kalverstraat” en het pittoreske haventje. 
Daarna begeven we ons naar haar huis. 
Ze woont met haar vriend en dochtertje 
in een bovenwoning in een rustig straatje 
in Weesp. Ze zijn aan deze woning geko-
men door woningruil. “Wij wilden graag 
buiten Amsterdam wonen en de vorige 
bewoner wilde heel graag naar Amster-
dam, dus het was allemaal snel rond.” 
 Gemma groeide op in Capelle aan de 
IJssel, dat in de buurt van Rotterdam ligt. 
Rotterdam en omgeving was in die tijd 
nogal saai, dus koos ze ervoor om in 
Amsterdam aan de UvA te gaan stude-
ren.“Ik ben één van de twee mensen uit 
mijn klas die in Amsterdam geschiedenis 
ging doen. De anderen gingen allemaal 
rechten of economie studeren. Dat was in 
die tijd een must, anders kon je nooit een 
baan vinden. Geschiedenis studeren was 
wel het domste wat je kon doen. Men 
vond dat je hiermee opgeleid werd tot 
werkloze.” 
 
Housefeesten en drugs 
In Amsterdam ontdekte ze de housemu-
ziek, die toen net de kop op begon te 
steken. Hiervoor had ze zich vooral in de 
vleermuizenkringen van de New Wave 
bewogen. “Deze stroming was zeer de-
pressief, dus het was een verademing om 
weer eens iets vrolijks te horen.” De hou-
sescene was op dat moment nog redelijk 
ondergronds, met feesten waarbij je ach-
ter het Centraal Station moest wachten 
op een busje die je dan naar een loods 
bracht waar het feest was. Al snel stak 
ook drugs de kop op in de housescene. 

“Het werd je gewoon aangeboden door 
vrienden. Zo kwam je er via via mee in 
aanraking.” In de jaren tachtig waren 
heel veel drugs obscuur, in ieder geval in 
Rotterdam en Capelle. Dat was dan voor-
al hasj en een enkeling die LSD of pad-
denstoelen nam. Later kwam er veel 
XTC en Speed in het spel.  
 Haar vakgebied is de geschiedenis van 
de psychiatrie. De interesse voor dit vak-
gebied is gewekt door de colleges van 
mevrouw Gijswijt- Hofstra, over afwij-
king en tolerantie. Gemma schreef haar 
scriptie over de geschiedenis van het 
ziektebeeld ‘hersenverweking’ (dementia 
paralytica). Dit ziektebeeld was het ge-
volg van syfilis. Guy de Montpassant had 
het, van Nietsche denken ze dat hij het 
had, en zo zijn er nog flink wat anderen.  
 
De jachtige samenleving 
Ook in Nederland kwam hersenverwe-
king veel voor. Tien procent van de ge-
stichtbevolking leed eraan. De hersenver-
weking zorgde voor angst. Het duurde 
een jaar of 15-20 na besmetting voordat 
dit ziektebeeld te voorschijn kwam en je 
hersenen aantastte. “Zo takelden dus 
ogenschijnlijk gezonde mannen van een 
jaar of 40 á 50 in één keer in een razend 
tempo af. Ze werden meestal opgeno-
men, en gingen geestelijk en lichamelijk 
nog verder achteruit. Dan was het 
meestal binnen een paar jaar bekeken.” 
 Overigens kreeg niet iedereen die met 
syfilis besmet was deze ziekte. Voordat 
ze erachter kwamen dat hersenverweking 
door syfilis kwam, werd dit toegeschre-
ven aan dingen zoals de jachtige samen-
leving.  
 

Lees verder op de volgende pagina 
 



Vervolg van de vorige pagina 
 
“Dat zie je vaak bij ziektes waarvan ze 
de oorzaak niet weten, zoals kanker of 
aids, dan wijten ze het aan de moderne 
samenleving en de jachtigheid etc.” Het 
ziektebeeld is overigens nu helemaal 
verdwenen, omdat syfilis nu gewoon met 
penicilline behandeld wordt.  
 Na haar studie is Gemma via Joop 
Vijzelaar, die haar ook tipte over haar 
scriptieonderwerp, terecht gekomen bij 
het Trimbos instituut in Utrecht, dat on-
derzoek doet naar de geestelijke gezond-
heidszorg en de verslavingszorg. Ze 
brengen rapporten uit over het functione-
ren van de psychiatrie, aan welke psychi-
sche ziektes het Nederlandse volk lijdt 
etc. Dit instituut had ook een kleine his-
torische tak waar onderzoek werd gedaan 
naar de geschiedenis van de psychiatrie. 
Zij schreven gedenkboeken over inrich-
tingen. “Al die gestichten bestonden in 
die tijd net honderd jaar, dus er was echt 
een golf aan gedenkboekenliteratuur. Ik 
heb me in heel korte tijd in de geschiede-
nis van de psychiatrie moeten verdiepen. 
Het was leuk, maar wel hard werken. 
Alles moest binnen een bepaalde tijd af. 
Het was wel een goede oefening, want 
meer dan de vastgestelde tijd heb je ge-
woon niet om je onderzoek af te ronden 
en op te schrijven”. 
 
Antipsychiatrie 
Na aan ongeveer vier gedenkboeken te 
hebben meegewerkt, bleken de geschie-
denissen nogal op elkaar te lijken. Op 
een gegeven moment wilde ze zich meer 
verdiepen in de jaren ’60 en ’70, volgens 
haar de spannendste periode. Zo kwam 
ze met haar promotieonderzoek weer bij 
de UvA terecht. Ze is daar voor vier jaar 
aan verbonden. Gemma is nu haar pro-
motieonderzoek over de antipsychiatrie 
aan het afronden. In de kritische jaren 
’60 en ’70 ging men zich afvragen waar-
om mensen in inrichtingen zaten en of ze 
eigenlijk wel gek waren. Er kwamen toen 
ook theorieën op dat bijvoorbeeld schizo-
frenie geen ziekte was, maar het gevolg 
van de onderdrukking van mensen door 
de maatschappij. Men dacht dat als je de 
maatschappij vrijer zou maken, door 
mensen meer zelfontplooiingsmogelijk-
heden te geven, ze dan niet opgesloten 
hoefden te worden. Gemma wijdt dit aan 
de mentaliteitsverandering die er op dat 
moment plaatsvond in de maatschappij, 
en ook in de psychiatrie. Er ontstond een 
verzet tegen de verzuilde maatschappij. 
 Stoornissen werden op deze manier 

ook verklaard. Verpleegkundigen in de 
gestichten pikten dit op en verzetten zich 
tegen de arts. 
 
Geschiedenis van drugs 
Naast haar promotieonderzoek neemt zij 
dit jaar de colleges van mevrouw Gijs-
wijt-Hofstra over. “Zij is ook degene die 
de medische- en mentaliteitsgeschiedenis 
binnen de vakgroep altijd heel erg heeft 
gedragen. Zij is nu overigens bezig met 
een boek over de geschiedenis van de 
psychiatrie in de twintigste eeuw. In het 
kader daarvan vervang ik haar colleges. 
Mevrouw Gijswijt-Hofstra heeft ook al 
eens iets gedaan met de geschiedenis van 
medicijnen, dus mijn collegeonderwerp 
is niet heel nieuw bij de vakgroep”. Haar 
colleges over de geschiedenis van de 
drugs zijn een overstapje van haar nor-
male vakgebied. Er wordt vooral inge-
gaan op de geschiedenis van drugs en de 
vele verschillende middelen de in de 
loop van de geschiedenis gebruikt wer-
den. Bij veel drugs is een zelfde ontwik-
keling te zien. Na ontdekking wordt het 
meestal eerst door de elite van de samen-
leving gebruikt, vervolgens verspreidt 
het zich over de rest van de bevolking en 
wordt er steeds meer kritisch gekeken 
naar het middel. Uiteindelijk wordt het 
dan gedoogd of juist bestreden. 
 De geschiedenis van de drugs is onaf-
hankelijk van de geschiedenis van de 
psychiatrie opgekomen, terwijl er toch 
veel overlap is. Het vakgebied is weer 
voortgekomen uit de debatten over de 
‘War on drugs’. “Heel veel vakgebieden 
komen voort uit een maatschappelijk 
debat over een fenomeen, waar vervol-
gens dan weer historici naar zijn gaan 
kijken”. 

Colofon 
 
 
EINDELOOS is een onafhankelijke perio-
diek van voor de studierichting Ge-
schiedenis aan de Universiteit van Am-
sterdam en is gelieerd aan de studiever-
eniging Kleio. EINDELOOS verschijnt 
eens per twee weken en is beschikbaar 
voor alle geschiedenisstudenten en –
docenten. 
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Drukkerij 
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Iedereen kan schrijven  
voor EINDELOOS. De redactie zoekt 

artikelen op het gebied van geschiede-
nis, de actualiteit, politiek, cultuur en 

onze opleiding, faculteit en universiteit. 
Ook opiniestukken, goede columns en 

reacties op artikelen zijn  
welkom. 

De redactie vergadert elke maandagoch-
tend om half elf in de koffiekamer op de 

vijfde verdieping. 
 
 

Adres: Spuistraat 134, kamer 557, 
1012 VB Amsterdam 

E-mailen kan ook:  
eindeloos_uva@hotmail.com 
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