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Lectori Salutem!

Afgelopen april wisten onze buren uit het Huygensgebouw 
zichzelf in de kijker te spelen door het resultaat van een groot-
schalig, internationaal project: de allereerste foto van een 
zwart gat. Een ware doorbraak, zo moeten wij leken geloven 
(Elmar vertelt jullie verderop meer over de beeldspraak van 
astronomische ontdekkingen). Ondertussen bestaat er bij de 
geesteswetenschappen daarentegen vooral aandacht voor het 
zwarte gat dat hun toekomst lijkt te gaan worden. De Vrije 
Universiteit kondigde aan de studie Nederlands te schrappen 
en commissie Van Rijn adviseerde het hoger onderwijs aan te 
passen op de vraag van de arbeidsmarkt – iets dat geestes-
wetenschappers neigen op te vatten als teken aan de wand.

Bij het HInT zijn we minder somber ingesteld en weten 
we dat de geschiedenis tot de verbeelding blijft spreken. We 
vullen er immers al 35 jaar ons blad mee! Ook ditmaal valt 
ons historische oog op een veelvoud aan onderwerpen. Zo 
schrijft Sam over fantasiewerelden, opinieert Emiel in zijn 
gastbijdrage over de Europese Unie en baseert Steven zijn 
(misschien wel laatste!) column op de laatste man op de maan. 
Ellen en Isaac gingen op bezoek bij dr. Janneke de Jong om 
ons een inzicht te verlenen in haar onderzoeksveld. Thom 
nam een kijkje over de schutting bij de paleontologie waar 
onlangs eveneens een potentieel fundamentele ontdekking 
werd bekendgemaakt. 

In Grenzeloos Studeren vertelt Erik-Jan ons over zijn stu-
dietijd in de Verenigde Staten en voor Studenten in het Wild 
vonden we Ella bereid om haar stage bij het NIOD te verslaan. 
Nicolette kreeg de eervolle taak om het verslag van de Grote 
Reis naar Georgië en Armenië (en Azerbeidzjan) op te stellen. 
Naast al dit informatiefs hebben we ook weer allerlei rubrie-
ken ter ontspanning: een puzzel, horoscoop, proza van Pieter 
en het schertsverhaal bieden voldoende leesvoer voor bij de 
koffie.

Ten slotte: dat de historicus heus interessante ontdek-
kingen doet, bewees onze eigen Steven. Ergens omstreeks 
2012 is er een fout in de nummering van ons blad geslopen. 
Dientengevolge bevonden wij ons inmiddels in jaargang 36, 
waar het colofon jaargang 35 vermeldde. Wij hopen dat de 
getroffenen na deze rectificatie hun nachtrust weer kunnen 
herpakken.

Veel leesplezier!

Huub Vilé
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Als historici (in spe) zijn wij gewend in onbe-
kende en vergane werelden te duiken, maar 
niemand duikt dieper in een voor ons vreemde, 
haast buitenaardse wereld dan zij die gespeci-
aliseerd zijn in de oudheid. Voor deze editie in-
terviewde het HInT daarom dr. Janneke de Jong 
over de representatie van oudheid in populaire 
cultuur, wat onderzoek naar de oudheid zo leuk 
maakt en het gebruik van papyri als bronnen.

We beginnen het interview met de vraag of me-
vrouw De Jong kan verklaren waar haar historische 
interesse vandaan komt. Deze vindt ze lastig te 
beantwoorden: “Als mens ben je automatisch geïn-
teresseerd in dingen, zonder dat je weet waarom. 
Mijn interesse in de oudheid, de Egyptenaren, de 
Grieken, de Romeinen, is er altijd geweest. Als kind 
was ik al gefascineerd door oude beschavingen en 
vond ik het een romantisch idee, dat iets wat zo lang 
geleden is zulke mooie dingen heeft achtergelaten.” 
Ondanks deze interesse wilde ze in de vierde klas 
nog sportleraar worden; ook nu is sporten nog één 
van haar favoriete dingen om te doen in haar vrije 
tijd. Toen het hiervoor benodigde pakket met veel 
bètavakken en zonder Latijn echter vies tegenviel, 
besloot ze een jaar later om een radicaal andere 
keuze te maken. Zo stond voor De Jong na de mid-
delbare school meteen vast dat ze klassieke talen 
ging studeren. Eerst was het haar plan om hiervoor 
naar Leiden te gaan. “Toen kwam ik een keer op 
de Radboud Universiteit met een vriendin die hier 
scheikunde wilde studeren. Ik werd gegrepen door 
de stad en vond de sfeer leuk.” De keuze om naar 
Nijmegen te gaan was volgens haar niet rationeel, 
maar intuïtief. 

Onderzoek en onderwijs
Na haar studie heeft De Jong eerst de lerarenop-
leiding klassieke talen gedaan en tegelijkertijd een 
jaar voor de klas gestaan. Daarna begon ze als aio 
[assistent in opleiding, red.] en heeft ze tot 2006 
promotieonderzoek gedaan. Hierna heeft De Jong, 
naar eigen zeggen, een tijdje “overal en nergens” ge-
zeten: eerst aan de universiteit van Münster, daarna 
aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit 
Utrecht en de Universiteit Leiden. In 2015 kwam ze 
weer terug in Nijmegen. Naast haar werk aan de RU, 
doceert De Jong sinds een jaar ook één dag per week 
Latijn en Grieks op een school in Arnhem, “een erg 
leuke toevoeging”, noemt ze het. Op de vraag of ze 
onderwijs of onderzoek prefereert, is het antwoord 
dat de combinatie ideaal is. “Ik zou echt niet kunnen 
kiezen, ik vind alle twee heel leuk. Het een kan niet 
zonder het ander, denk ik. Onderwijs vind ik ideaal 
om je breed te kunnen blijven ontwikkelen, je moet 
telkens weer in een onderwerp duiken waar je mis-
schien niet heel veel van weet. Ik vind het heerlijk 
om in mijn wereld van papyri te zitten, maar het is 
goed om onderwijs te geven om je eigen onderzoek 
in perspectief te plaatsen, het geeft je andere invals-
hoeken.”

De oudheid als onderzoeksveld
In de eerste weken van het eerste jaar wordt ge-
schiedenisstudenten al verteld dat alle overgelever-
de bronnen uit de oudheid in één boekenkast pas-
sen. De grote gaten in bronmateriaal doet oudheid 
verschillen van andere tijdvakken en vakgebieden. 
“Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat oudheid 
makkelijk is vanwege de beperkte bronnen. In ze-
kere zin is dat waar, maar de hoeveelheid bronnen 
is nog steeds gigantisch! Daarbinnen moet je nog 
steeds keuzes maken. Als je ziet wat mensen aan 

HISTORICI: PSYCHOLOGEN VAN HET VERLEDEN
  Hinterview met dr. Janneke de Jong                                   

Door Ellen Theuws en Isaac Thomas
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specialisaties hebben doet iedereen weer iets heel 
anders en specifieks.” Ook het scala aan mogelijk-
heden voor onderzoek is groot volgens haar: “Het 
is geen uitgeputte wereld. Zo is laatst ook weer een 
nieuw gedicht van Sappho opgedoken. Maar toch, 
als je economisch onderzoek naar het heden doet 
heb je in zekere zin alle gegevens die je nodig hebt, 
bij de oudheid heb je dat niet. Je moet veel meer 
verschillende bronnen met elkaar combineren en 
vergelijken om zo te reconstrueren wat er is ge-
beurd. De gaten die in het bronnenlandschap zitten 
maakt het lastig.” 

Wij vroegen mevrouw De Jong hoe zij met deze 
bronnenschaarste omgaat. Volgens haar moet je ac-
cepteren dat het mogelijk is dat je veel vragen nooit 
zult kunnen beantwoorden. “Je probeert uitspraken 
te doen op basis van het materiaal dat je hebt, en 
het is geldig tot er iets anders naar voren komt. Bij 
oudhistorisch onderzoek moet je heel voorzichtig 
formuleren, altijd kanttekeningen plaatsen; ieder-
een is zich bewust van beperkingen aan het ma-
teriaal. Je kunt zeggen: gezien de feiten die we nu 
hebben kan ik dit stellen, maar de bronnen zijn on-
volledig dus het is altijd mogelijk dat een voorlopige 
uitspraak ontkracht kan worden door een nieuwe 
bron.” Daarom vindt De Jong geschiedfilosofie ook 
belangrijk. “Ik denk er vaak zelf aan, soms denk je 
het is zus, soms zo, dan moet je een keuze maken of 
beide opties opschrijven. Mensen die geschiedenis 
hebben gestudeerd snappen wat je bedoelt met ver-
schillende perspectieven zien, maar wat je merkt 
bij andere groepen is dat mensen graag zwart-wit-
antwoorden willen – ‘hoe zit het nou?’ –  maar heel 
vaak kan dat niet bij geschiedenis: het zit er ergens 
tussenin. Dit is ook wel weer het mooie van geschie-
denis.”

Papyri
De term werd al eerder genoemd in het interview: 
papyri. Dit zijn de bronnen waarop mevrouw De 
Jong haar onderzoek naar oudheid voornamelijk 
baseert. “Mijn promotieonderzoek ging over de 
manier waarop Romeinse keizers in Griekse papyri 
uit Egypte voorkomen. Mijn postdoc in Leiden ging 
over een veel latere periode dan mijn promotieon-
derzoek, over Arabieren in Egypte in de zevende 
en achtste eeuw. Mijn taak was het uitgeven van 
nieuwe papyri en vanuit een historisch perspectief 
te kijken naar de impact van de Arabische overheer-
sing op Egypte.” Momenteel komt alles een beetje 
samen in haar onderzoek, zegt De Jong. Aan de ene 
kant is ze veel bezig met het uitgeven van teksten 
door het maken van edities. Daarnaast onderzoekt 
ze een archief uit de achtste eeuw. Voorlopig is ze 
bezig met prosopografische case studies, ofwel het 
proberen om zoveel mogelijk data over individuen 
te verzamelen en op basis daarvan grotere aanna-
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mes te doen voor de groep. “Ik ben bezig met een 
paar case studies waarin ik mensen met een bepaal-
de taak onderzoek. Van het dorpje Aphrodito zijn 
vierhonderd tot vijfhonderd papyri overgeleverd in 
drie talen: Grieks, Koptisch en Arabisch. De Griek-
se papyri zijn met name fiscale documenten, waar 
naast geldbedragen veel namen in voorkomen van 
personen die in allerlei rollen bij het belastingsys-
teem betrokken waren, bijvoorbeeld in de organi-
satie, de praktijk van het inzamelen, als betaler of 
als begunstigde. Ik wil kijken hoe je daar een sociale 
geschiedenis van kan maken. Ik heb net een artikel 
geschreven over assessors, personen die de te beta-
len belastingen verdelen en aangeven wie wat moet 
betalen. In de papyri die ik ga uitgeven worden zo’n 
twintig namen van dit soort mensen genoemd, die 
heb ik onderzocht.”

Wat papyri voor 
De Jong zo bijzonder 
maakt als bron is dat 
ze je een stuk dichter 
bij het echte leven 
uit een tijd kunnen 
brengen dan andere 
bronnen. “Soms is het 
niet erg interessant, 
wij schrijven zelf ook 
zoveel briefjes die 
we gemakkelijk in de 
prullenbak gooien. 
Maar juist het feit dat je iets in je handen hebt wat 
niet geschreven is om mensen tweeduizend jaar la-
ter te laten lezen is interessant.” De Jong beschrijft 
ook een andere manier waarop het werken met pa-
pyri haar huidige leven beïnvloedt: “Ik ben me er 
ook steeds bewuster van wat ik zélf weggooi.” Toen 
ze enkele jaren geleden verhuisde, had ze bijvoor-
beeld een aantal oude telefoonrekeningen van haar 
eerste mobiele telefoon in handen. “Stel dat iemand 
over achthonderd jaar die rekeningen in handen 
heeft,” filosofeert ze, “wat gaat diegene dan over 
mij als persoon concluderen? Wellicht dat ik van 
een lage sociale klasse zou zijn, omdat het grootste 
deel van de maatschappij toen al langer een mo-
bieltje had.” De classica wijst erop dat wij als mens 

constant teksten genereren en dat de betekenissen 
daarvan niet altijd even duidelijk zijn voor anderen; 
een belangrijke opmerking voor het werken met 
elke historische bron. Dit maakt geschiedenis voor 
De Jong zo leuk: het bezig zijn met interpreteren. 
“Als historici zijn we de psychologen van het verle-
den.”

Wetenschap versus populaire cultuur
Onze beeldvorming over de oudheid, iets wat zo 
ver in het verleden ligt, kan natuurlijk snel spe-
culatief worden. De vraag naar verschillen tussen 
de wetenschap en populaire cultuur hierin vindt 
De Jong een onderzoek op zich waard. “Natuurlijk 
zijn er verschillen: als wetenschapper heb je juist 
die nuance en die hele specifieke kennis van zaken. 

Wat je vaak ziet is dat 
de populaire verbeel-
ding van de oudheid 
gebruik maakt van 
onze verwachtingen.” 
Ze noemt de harem in 
de film Alexander van 
Oliver Stone als voor-
beeld: deze wordt 
afgebeeld naar de 
verwachtingen van de 
gemiddelde kijker, om 
op die manier het gro-
te publiek tevreden te 

houden. “Zo houd je dus dit soort beelden in stand.” 
De Jong koppelt dit vervolgens aan een heel actu-
eel thema: stereotypen. “We vinden allemaal dat 
stereotypen niet goed zijn, want ze generaliseren 
en worden gebruikt om zichzelf van ‘de ander’ te 
onderscheiden. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om 
het uitsluiten van mensen. Dus in dat opzicht ben 
ik een groot voorstander van het ontkrachten van 
stereotypen, maar dat blijkt een lastige klus.” Een 
genuanceerd beeld van de oudheid overbrengen 
aan het grote publiek ziet De Jong als een uitdaging. 
“Als wetenschapper kan ik gruwelen over elemen-
ten in series als Rome of Spartacus: Blood and Sand, 
maar aan de andere kant wordt de oudheid zo wel 
in leven gehouden.”

Als wetenschapper heb je juist die 
nuance en die hele specifieke kennis 
van zaken. Wat je vaak ziet is dat 

de populaire verbeelding van de 
oudheid gebruik maakt van onze 

verwachtingen.
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Sinds begin januari van dit jaar studeer ik een 
semester aan de University of Tennessee in 
Knoxville, USA. Met een studentenaantal van 
bijna 30.000 is dit de grootste public university 
van de staat Tennessee in de Verenigde Staten. 
Afgekort tot UTK of zijn bijnamen ‘Rocky Top’ of 
‘Big Orange T’, beschikt de universiteit dan ook 
over een gigantische campus, inclusief alle ste-
reotype Amerikaanse taferelen en faciliteiten 
die je in de films ziet. Hierbij enkele ervaringen!

Waarom de VS?
Het feit dat ik zelf in Californië geboren ben en hier tot 
mijn zevende jaar heb gewoond, heeft ervoor gezorgd 
ik altijd een grote nieuwsgierigheid heb overgehou-
den voor de VS en zijn cultuur. Naast de Nederlandse 
beschik ik hierdoor ook over de Amerikaanse natio-
naliteit, en is het voor mij altijd een vraag gebleven 
hoe het nou daadwerkelijk is om in dit land te wonen 
en te studeren. Ik heb immers nog wel herinneringen 
van mijn kindertijd en verschillende vakanties, maar 
als volwassene ben ik er nooit voor langere tijd ver-
bleven. Studeren in Tennessee, gelegen in het conser-
vatieve zuiden van de VS en vooral bekend om zijn 
countrymuziek en Jack Daniels whiskey, bood mij dan 
ook de kans om een keer een compleet andere regio 
te zien van Amerika. Tijdens dit semester hoopte ik 
dan ook eindelijk een beter beeld te kunnen vormen 
van het leven in dit land.

Leven op de campus en het Amerikaanse 
schoolsysteem
Zoals ik al schreef in mijn intro, beschikt de University 
of Tennessee over een gigantische campus gelegen 
in het centrum van Knoxville, direct aan de strip van 
de stad. Hierover kan ik kort zeggen dat beelden uit 
films als American Pie en Blue Mountain State verras-
send genoeg behoorlijk overeenkomen met de wer-
kelijkheid, en dat daarbij een enorm gedeelte van 
het Amerikaanse studentenleven zich afspeelt op de 
campus zelf. Aanwezige faciliteiten als een American 
Football stadion met 110.000 zitplaatsen, een bas-
ketball arena met 21.000, een honkbalstadion, 

bioscoop, theater, binnen- en verwarmd buiten-
zwembad enz. tonen opnieuw maar eens aan dat 
Amerikanen bescheidenheid niet uit de weg gaan en 
graag leven volgens het principe big, bigger, biggest. 
Ikzelf woon ook op de campus in een dorm die ik deel 
met een Japanse internationale student. Vooraf keek 
ik toch wel enigszins op tegen het moeten delen van 
een kamer, maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk maar 
vrij weinig last van hem heb. Koken doen ze hier 
in Amerika trouwens ook niet, aangezien bijna alle 
studenten beschikken over een mealplan waarmee 
ze elke dag eten kunnen halen in de dining halls. 
Zodoende heb ik ook maar zo’n plan aangeschaft en 
geniet ik elke dag van een onbeperkt buffet (en ja, 
ik kan niet ontkennen dat dit toch zorgt voor enige 
extra kilo’s…).

Ondanks dit in mijn ogen positieve verschil met 
Nederland, heeft studeren in Amerika helaas ook 
een keerzijde. Het Amerikaanse schoolsysteem is 
toch behoorlijk anders dan dat van de RU.  Zo wordt 
een aardig deel van je eindcijfer bepaald door aan-
wezigheid, classroom participation en het doen van 
je huiswerk. Ondanks dat het niveau tegelijkertijd 
significant lager ligt dan in Nederland, is een beetje 
chillen door het semester heen en uiteindelijk even 
blokken in de UB hier dus geen optie. Doe je je huis-
werk niet, ben je afwezig of zit je te slapen tijdens 
de les, dan betekent dit direct aftrek van je eindcij-
fer en word je min of meer gedwongen om altijd te 
moeten werken.

Reizen
Het allergaafste aan in het buitenland studeren blijft 
naar mijn mening toch wel het reizen. In  de afgelo-
pen tijd heb ik dan ook erg veel bekende plekken 
gezien als Miami, Washington D.C., Nashville, 
Charleston (SC), Smoky Mountains National Park en 
de Blue Ridge Mountains. Voor de trip na het semes-
ter staan verder nog bestemmingen als New Orleans, 
Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco 
en vijf dagen op Hawaii op het programma, dus ik kan 
eigenlijk niet wachten tot we eindelijk vertrekken!

KNOXVILLE, USA
GRENZELOOS STUDEREN
Door Erik-Jan van Drieënhuizen
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Door Ellen Theuws en Emma Ruiter

In het Historisch Institutioneel Tijdschrift zijn de 
artikelen meestal gericht op het verleden. Zoals 
menig geschiedenisstudent onderhand name-
lijk weet, kan een brede kennis van het verleden 
zorgen voor een heldere blik op de toekomst. In 
het kader van het thema ‘buitenaards’ hebben wij 
voor deze editie onze historische kennis gecom-
bineerd met de informatie die de sterren ons 
schonken op een heldere avond in april. Zie hier 
het resultaat:

Waterman: 20 januari - 18 februari
De laatste tijd is er een specifiek persoon waarbij jij 
je erg op je gemak voelt. Je wilt diegene graag laten 
weten hoeveel je om hem/haar geeft, maar als water-
man heb jij door je directe houding moeite om aan 
je dierbaren duidelijk te maken dat je van ze houdt. 
Probeer daarom op alternatieve, non-verbale wijze 
jezelf te uiten. Koop deze persoon bijvoorbeeld 
een biertje of een schaal (vega) bitterballen in het 
Cultuurcafé.

Vissen: 19 februari - 20 maart
Jij bent altijd overtuigd geweest van je eigen kunnen, 
maar de afgelopen weken ben je tegen een aantal 
zaken aangelopen die ervoor gezorgd hebben dat je 
aan jezelf bent gaan twijfelen. Probeer je er echter 
bij neer te leggen dat feilbaarheid de mens eigen is. 
Je bent ook maar een mens! 

Ram: 21 maart - 19 april
Als Ram ben jij ongelooflijk rusteloos ingesteld en 
daarom altijd op zoek naar avontuur of drama; zowel 
in je liefdes- als academisch leven heb je behoefte aan 
spanning. De laatste tijd heb jij je handen echter vol 
gehad aan één aspect van je leven. Dit kan bijvoor-
beeld een persoon maar ook een studieopdracht zijn. 

Nu deze spanning van het toneel verdwenen is, ben 
je weer zoekende naar een nieuwe belevenis. Maar 
word niet roekeloos! Probeer in de komende weken 
te genieten van je welverdiende rust.

Stier: 20 april - 20 mei
De afgelopen weken heb je last gehad van ernstige 
haatgevoelens tegenover één specifiek persoon in je 
leven. Het valt niet te ontkennen dat deze persoon 
(dit kan een familielid, vriend of docent zijn) inder-
daad iets gedaan heeft om jou diep te kwetsen. 
Koester echter niet langer een wrok tegenover hem/
haar, want daarvan ben jij zelf het enige slachtoffer!

Tweelingen: 21 mei - 20 juni
Recentelijk hebben enkele belangrijke personen in 
jouw leven kritiek geuit op jouw rommelige levens-
stijl. Dit kunnen familieleden of huisgenoten zijn. 
Gelukkig houden deze personen ook van jou en zijn 
ze gemakkelijk weer tevreden te stellen met een 
aantal kleine aanpassingen. Doe bijvoorbeeld een 
keer op eigen initiatief de afwas of biedt je oprechte 
excuses aan als je alwéér een misstap maakt. Een 
kleine waarschuwing op basis van de geschiedenis: 
anders eindig je als Julius Caesar. 
 
Kreeft: 21 juni - 22 juli
Jij hebt erg intense gevoelens en hoewel dit een 
mooi deel van je persoonlijkheid is als het binnen 
zijn perken blijft, is het de laatste tijd de spuigaten 
uitgelopen; stemmingswisselingen zijn onderhand 
jouw expertise. Probeer op nieuwe manieren je rust 
te vinden door je situatie in perspectief te stellen of 
te mediteren (ga hiervoor naar www.yoga.nl (niet 
gesponsord)).

HOROSCOOP
EEN BLIK IN DE TOEKOMST
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Leeuw: 23 juli - 22 augustus
Als leeuw ben je er gewend aan geraakt dat iedereen 
naar jou luistert. Momenteel is er echter iemand die 
jouw gezag ondermijnt en de geliefde spotlight steelt 
op je studie of werk. In plaats van het gevecht aan 
te gaan is het voor jou beter om met deze persoon 
harmonieus samen te werken en tot een compro-
mis te komen.

Maagd: 23 augustus - 22 september
Jouw omgang met de mensen om je heen is vaak 
speels en flirterig. Hoewel dit sommigen bevalt, is 
er op het moment iemand die hier meer achter zoekt 
dan jij ermee bedoelt. Kijk uit dat je niet verkeerd op 
anderen overkomt, zodat er geen harten gebroken 
hoeven te worden.

Weegschaal: 23 september - 22 oktober
Jij hebt altijd een element van ijdelheid in je gehad 
en om deze reden veel aandacht besteed aan je uiter-
lijk. De laatste tijd ben je hierin wellicht doorgescho-
ten en doe je dit meer voor een ander dan voor jezelf. 
Denk kritisch na over waarom je de behoefte voelt 
om jezelf zo excessief te verfraaien. 

Schorpioen: 23 oktober - 21 november
De laatste tijd zit je sterk te peinzen over de zin van 
het leven en zoek je houvast bij spirituele en religi-
euze ideeën. Het is volkomen normaal om zo nu en 
dan op filosofische vraagstukken te broeden, maar 
sla hier niet in door! Geniet van het dagelijks leven 
om je heen en de schoonheid die de campus te bieden 
heeft.    

Boogschutter: 22 november - 21 december
Als boogschutter heb jij een aantal financiële meeval-
lers gehad waardoor je het idee hebt gekregen dat je 
voor Sinterklaas kunt spelen. Dit is met goede bedoe-
lingen, maar vergeet niet dat je een verpauperende 
student bent die aan het einde van zijn/haar studie 
een schuld van 35.000 euro terug moet betalen met 
alleen een diploma Geschiedenis op zak. 

Steenbok: 22 december - 19 januari
Jij bent recent in nieuwe kringen beland en hebt 
moeite om los te komen. Wees echter niet bang om 
jezelf te zijn en vertrouw op je feilloze gevoel voor 
humor en oprechte uitstraling om indruk te maken. 
Verder, in de komende weken, ontwijk mensen 
in rode t-shirts, zij zullen jou alleen maar onheil 
brengen.
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ALLES OF NIETS!

DE EUROPESE UNIE
Door Emiel Geurts

Nu kort na de Europese Parlementsverkiezingen 
is het de hoogste tijd om het fenomeen ‘EU’ op een 
andere wijze te benaderen ten opzichte van het 
gros van de partijen. In wat volgt zal ik betogen 
dat twee van de belangrijkste argumenten vóór 
de Unie – handel en vrede – kant noch wal raken, 
en dat het postuleren van deze vermeende voor-
delen ten koste gaat van het meer fundamentele 
debat dat gevoerd moet worden: worden we één 
staat, of stappen we eruit?

Allereerst het go-to argument van voorstan-
ders van de Europese Unie, namelijk het voordeel 
dat de EU brengt op het gebied van de handel. Vaak 
wordt dit argument gebracht alsof handel buiten de 
EU niet mogelijk zou zijn, en dat een lidstaat bij uit-
treden, zoals het Verenigd Koninkrijk, ontaardt in 
een autarkische paria binnen het Europese staten-
stelsel. Het is natuurlijk ook erg waarschijnlijk dat 
Duitsland alle handelsbetrekkingen met de groot-
ste afzetmarkt van haar auto-industrie staakt. Het 
idee dat alleen de EU handelsvoordelen kan brengen 
is gewoonweg een onwaarheid op zowel intra- als 
extra-Europees niveau. Voor vrijhandel tussen de 
Europese staten is er niet zoiets nodig als een poli-
tieke unie. De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) 
is een perfect alternatief voor de interne markt van 
de EU. Op deze manier kunnen alle voordelen van 
handel zonder tarieven tussen Europese staten benut 
worden, maar zit je niet vast aan talloze politieke 
beslissingen en harmonisatierichtlijnen waar de 
staten zelf geen (volledige) controle over hebben. 
Hierbij kun je denken aan de recente ophef over de 
pulsvisserij. De Nederlandse vissers die deze inno-
vatie eigen hebben gemaakt kregen recentelijk te 
horen dat dit verboden gaat worden per 2021, vooral 
vanwege verzet van Franse vissers. 

Naast het feit dat de Europese Unie niet nodig is 
voor interne Europese handelsbetrekkingen, biedt 
lidmaatschap óók geen voordeel wat betreft handel 

met niet-Europese staten. Sterker nog: de Europese 
douane-unie biedt vooral nadelen! Een groot ver-
schil tussen een vrijhandelsassociatie zoals de EVA 
en een douane-unie, zoals die van de EU, is dat er 
bij een douane-unie naast interne tariefloze handel, 
ook sprake is van één buitentarief. Het gemeen-
schappelijke tarief van de EU voor Chinees staal is 
bijvoorbeeld enorm hoog. Duitse staalproducenten 
hebben hier natuurlijk baat bij, maar dit komt de 
Nederlandse handel niet ten goede. De Unie treedt 
ook op als één blok bij het sluiten van handels-
verdragen (denk aan TTIP). Eén van de gevolgen 
hiervan is dat handelsverdragen enerzijds voorde-
lig moeten zijn voor moderne economieën als die 
van Nederland en het Verenigd Koninkrijk, terwijl 
er anderzijds rekening gehouden moet worden met 
de economische wensen van bijvoorbeeld Roemenië 
en Bulgarije. Een handelsverdrag zal dan uiteinde-
lijk voor geen enkel land optimaal zijn. Een typisch 
geval van one size fits none. 

Dan nu iets over het tweede argument: de EU 
brengt ons vrede. Het is niet mijn doel om te ontken-
nen dat de EGKS vlak na de Tweede Wereldoorlog 
een enorme bijdrage heeft geleverd aan het coör-
dineren van Europese economische vervlechting, 
dat wederzijdse afhankelijkheid tot gevolg had. 
Hierdoor werd het nagenoeg onmogelijk om nóg 
een Europese oorlog te voeren. Dit staat dan ook 
niet ter discussie. Wat wel ter discussie moet staan 
is het idee dat de EU vandaag de dag nodig is om 
vrede te bewaren. Wie of wat brengt de vrede op het 
Europese continent in gevaar? Ik hoor sommigen van 
u al denken: ‘RUSLAND, RUSLAND!’. De Russische 
Federatie is echter een reus op lemen voeten. Poetin 
is niet achterlijk en zal geen oorlog riskeren met de 
NAVO. Voor de EU is het natuurlijk handig om een 
gemeenschappelijke vijand te creëren, maar in wer-
kelijkheid vormt Rusland geen enkele geopolitieke 
bedreiging, óók niet voor de Baltische staten. Om 
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even een kleine impressie te geven van de Russische 
situatie: het BNP van Rusland bedraagt ongeveer 
een derde van het Duitse, zijn inwonertal is kleiner 
dan dat van Bangladesh en de NAVO spendeert in 
totaal twaalf keer(!) zoveel aan defensie als Rusland. 
Bovendien is de EU niet 
nodig om vrede te hand-
haven in het (onwaar-
schijnlijke) scenario van 
een Europese oorlog, 
hiervoor zijn de VN en de 
eerdergenoemde NAVO 
beter uitgerust. 

Zonder de EU valt 
handel dus niet stil en zal 
Europa niet degenereren 
naar een staat van chaos 
en oorlog. Door de aan-
names van handelsvoor-
delen en vrede is het echter wel zo dat het debat 
tussen ‘Eurofielen’ en sceptici zich vaak richt op bij-
zaken (want wie is er nou tegen handel en vrede?). 
De aard van het project staat té weinig ter discus-
sie. Ikzelf noem dit de ‘Ruttiaanse’ visie op de EU 
(onze premier is hier namelijk erg goed in): de ver-
meende noodzakelijkheid van de EU aannemen, en 
dan vervolgens ‘dit wel willen, dat niet willen (…)’, 
alsof het een soort keuzepakket betreft. Overigens 
weet ik van het bestaan van de zogenaamde opt-outs, 
maar deze doen er niet toe in het grotere plaatje. De 
EU moet namelijk vooruit, richting de federale staat 
waar de oprichters naartoe wilden. Dit voortschrij-
dende proces waarbij met name crises de triggers 
zijn voor nationale actoren om meer bevoegdheden 
over te dragen aan de EU – een dialectisch proces 
waar Hegel u tegen zou zeggen – zit ingebakken in 
de structuur. 

In Nederland nemen voornamelijk D66, de PVV 
en het FVD een positie in binnen dit fundamentele 
debat. Waar deze partijen het eens zijn over het feit 
dat de EU een fundament is voor een federatie, ver-
schillen ze van mening over de wenselijkheid hiervan. 

Het is van belang dat alle politieke partijen een stand-
punt gaan innemen over de vraag of ze richting een 
federale Europese staat willen, of dat ze Nederland 
liever zien uittreden. Waar nagenoeg iedereen het 
namelijk wél over eens is, is het feit dat de huidige 

tussenvorm niet werkt. 
En nee, hervorming is 
geen optie. Door de sec-
torale integratie zal er bij 
toekomstige crises name-
lijk wéér (politieke) spil-
lover plaatsvinden, waar-
door het huidige station 
nogmaals bereikt zal 
worden. Want zoals ik al 
eerder heb vermeld: zo 
hoort de EU te werken. 
Soms is er wel wat ver-
traging in het integratie-

proces, maar het gaat door. Een hervorming om dit 
te veranderen zou het fundament van de EU dus-
danig moeten aanpassen dat er weinig meer van 
overblijft. Het vervangen van de EU door een ander 
type van internationale samenwerking ligt dan meer 
voor de hand. Kortom: worden we een federatie, of 
is een artikel 50-procedure wenselijker? Voor beide 
opties zijn goede argumenten te geven, maar dit is 
een debat dat buiten het bereik van dit essay valt.

De EU is natuurlijk een buitengewoon complexe 
organisatie waarvan ik niet pretendeer de gehele 
werking te begrijpen. Ik denk dat niemand het geheel 
écht tot in de puntjes kan begrijpen. Het is daarom 
ook belangrijk om hierover in discussie te blijven 
en op die manier tot nieuwe inzichten te komen. Dit 
geldt al helemaal voor (geschiedenis)studenten! Als 
medestudenten iets voelen voor een discussiegroep 
over de EU, schroom dan niet om hierover contact 
op te nemen. De geschiedenis, maar ook zeker de 
toekomst van de Unie gaat ons allemaal aan. Met 
meerdere visies tot een breder begrip komen is dan 
nooit verkeerd!

“Waar nagenoeg iedereen 

het namelijk wél over eens 

is, is het feit dat de huidige 

tussenvorm niet werkt.”
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Door Steven Verhoeven

DE LAATSTE
COLUMN
Zegt de naam Eugene Cernan je iets? Nee? Mij 
tot voor kort ook niet, maar als columnist bij het 
HInT moest ik toch op zoek naar iets of iemand 
die bij het thema ‘Buitenaards’ past. Eugene is 
recordhouder. In het jaar dat we het jubileum 
van vijftig jaar maanlanding vieren, staat ook zijn 
record nog steeds. Al meer dan 46 jaar. Gene – 
zo noemde Eugene zichzelf – is tot op de dag van 
vandaag de laatste man op de maan.

We spreken december 1972. Gene was comman-
dant van de laatste missie van het Apolloproject – 
Apollo 17 – waarmee hij samen met Harrison Schmitt 
en Ronald Evans naar de maan reisde. Als comman-
dant betrad hij als eerste – en als elfde ooit – de 
maan. Schmitt volgde, de twaalfde en tot op heden 
laatste man om de maan te betreden. Evans bleef in 
een baan om de maan. Ruim drie dagen verbleven 
de mannen op de maan, de langste periode ooit. Bij 
vertrek besteeg Gene de maanlander als laatst en 
verkreeg daarmee bovengenoemd record.

Een twijfelachtige eer – de laatste man op de 
maan. Een heel onzeker record ook. Neil Armstrong 
blijft altijd de eerste, maar Gene kan zijn record ieder 
moment kwijtraken. Zou Gene verwacht hebben 
dat hij dat record anno 2019 nog steeds in handen 
zou hebben? Waarschijnlijk niet. Hij wist dat het 
de laatste Apollomissie was, maar verwachtte wel 
nieuwe bemande maanlandingen “not too long into 
the future” – zoals hij sprak bij het verlaten van het 
maanoppervlak. 

Het nare van de laatste keer is dat je meestal niet 
weet dat het de laatste keer zal zijn. De laatste man 

die een dodo zag, wist niet dat hij de laatste zou zijn, 
net zo min als de laatste dodo zelf wist dat hij de 
laatste was. Bij het lezen van Genes verhaal moest 
ik onwillekeurig constant denken aan de onzeker-
heid van laatste keren. Nu ik bijna afgestudeerd ben 
volgen de laatste keren zich immers in rap tempo op. 

Zo realiseerde ik me dat ik mijn laatste tentamen 
al tijden terug gemaakt heb; mijn laatste hoorcollege 
in een grote collegezaal al achter de rug heb; en mijn 
laatste essays – daartoe reken ik geen scripties – op 
de universiteit al geschreven heb. Ondanks dat ik nu 
wel een beetje klaar ben met studeren, heeft het toch 
iets nostalgisch.

Van voornoemde zaken had ik – achteraf gezien 
– kunnen weten dat het de laatste zouden zijn. Maar 
mijn laatste koffiepauze in het Cultuurcafé, mijn 
laatste pitcher op het terras, mijn laatste bezoek aan 
het MMS (voor mij blijft het ESC zo heten) of zelfs 
mijn laatste GSV-activiteit: misschien zitten ze er in 
de nabije toekomst wel aan te komen. Toen ik daar-
over mijmerde, besefte ik dat dit stukje tekst zomaar 
mijn laatste artikel voor het HInT zou kunnen zijn. 

Desondanks volgt nu geen afscheidsgroet. De 
onzekerheid van ‘de laatste’ is ook juist weer wat 
het zo mooi maakt. Ik hoef niet te weten dat iets de 
laatste keer is, dat maakt het zo geforceerd. Nee, laat 
mij maar in die waan dat er niets verandert. Dan zal 
de herinnering achteraf des te mooier zijn. Net als 
Gene, die niet wist dat hij de laatste zou zijn. De beste 
man overleed in 2017. Voor hemzelf blijft hij het dus 
altijd: de laatste man op de maan. 
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HET ZWARTE GAT VAN DE HSV
 Schertsverhaal door Venus en Mars 

Het was maandagochtend. Voor de gemiddelde 
mens is dit niet het meest favoriete moment 
van de week, maar vandaag was alles anders. 
Een groepje ijverige bètastudenten in het 
Huygensgebouw was in uitbundige jubelstem-
ming, ondanks dat ze al flink gepilst hadden. De 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Informatica deelde gratis gerstenat uit en 
het feest in de sterrenwacht was al de hele nacht 
gaande. Met goede reden: voor het eerst in men-
senheugenis was een zwart gat op beeld vast-
gelegd en de Rebound University had zichzelf 
hiermee in de kijker gespeeld. 

Hoe anders was de stemming op de HSV-kamer. 
De stemming was bedrukt, en dat aan het begin van 
de Lustrumweek. Om het feit dat de HSV een middel-
bare leeftijd had bereikt was niemand ontsteld, maar 
men keek wel met jaloerse blik naar het feestgedruis 
in het Huygensgebouw. “Die zullen we nooit tegen-
komen bij het UWV”, verzuchtte Elstar ‘t Hertje. “Mij 
ook niet hoor,” pochte Brum Raber, “ik heb de kunst 
van het kopiëren en plakken goed genoeg onder de 
knie!” Het gesprek viel stil toen een hysterische Paul 
Matthijs de kamer binnen kwam stormen. 

“Hij is weg! Hij is weg!”, schreeuwde Paul, “nu gaat 
de hele Lustrumlezing naar de maan!” “Komt wel 
goed schatje,” zei Samantha van Schurken terwijl ze 
nipte aan haar Roosvicee. “Da is”, reageerde Wiene 
de In droogjes. “Nee! Het is een drama! Wat moeten 
we nu?”, jammerde Paul. “Maar wát is er dan?”, vroeg 
Yurt Woudink, terwijl hij stiekem wat goede tegels 
voor Carcassonne achterhield. “Petrus Paeter is ver-
dwenen”, murmelde Paul, “waarom is mijn leven 
altijd zo’n zwart gat?” “Noh, dan goa je die keal toch 
zoek’n?”, reageerde Yurt monter. 

E n i g s z i n s  g e r u s t g e s t e l d  n a m e n 
Lustrumcommissieleden Paul en Alex van de 
Straatstenen deze uitdaging aan. Nadat ze een kwar-
tier op de lift hadden gewacht (ondertussen was Dora 
Sweaters tweemaal op en neer gerend), togen de 
twee speurneuzen naar de vernieuwde Mensa, waar 
net een groepje docenten zat te smikkelen. “Paeter?”, 
vroeg Wilhelm von Mercy nadat Alex hem over de 
situatie had ingelicht, “er ist schon lange zugrunde 
gegangen, ja?” “Nee natuurlijk niet,” bitste Maria 
Linders, “ik heb hem vorige week nog gezien.” “Zeker 
en vast”, bevestigde Dries de Vlaming, “die ambetan-
terik heeft met Jozefus Tulpenberg al mijn fleskes 
wijn opgedronken in het Cultuurcafé. Wat er allemaal 
wel niet in die maag verdwijnt, ’t lijkt haast een zwart 
gat.” “Aha het Cultuurcafé,” reageerde Paul, “dan zal 
dr. Pepper wel meer weten over de whereabouts van 
Paeter.” “Paeter?”, reageerde Maria Linders plots ver-
strooid, “is die niet al dood?”, waarmee ze de twee 
HSV’ers in verwarring achterliet. 

In het Cultuurcafé troffen ze inderdaad dr. Pepper 
aan, die – aan de cola te zien – in druk overleg was 
met Savanti Knollendam en Caesar Trimmers. “Nee, 
ik betaal niet!”, brieste Savanti, terwijl ze haar goud-
blonde manen nog eens parmantig naar achter 
zwiepte, “ik was vrij-wil-lig-ger.” “In principe moet 
je gewoon betalen”, zuchtte Caesar, “maar laat maar 
zitten, dit is in principe gewoon trekken aan een dood 
paard.” “Dr. Pepper, heb jij hier vorige week Petrus 
Paeter gezien?”, vroeg Alex. “Nou en of! Dat ging erg 
hard. De laatste keer dat ik hem zag, was toen hij luid 
zingend richting de Erasmustoren zwalkte.” “We zijn 
hem kwijt”, mopperde Alex, “en hij zou een lezing 
geven.” “Dat wil ik anders zelf ook wel doen”, zei 
dr. Pepper, “ik heb immers een briljant proefschrift 
geschreven.”
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Ondanks de tip van dr. Pepper konden ze Paeter 
in het Erasmusgebouw niet vinden. Op het openings-
feest in Café-035 stonden de detectives enigszins 
sipjes shotjes te nippen, terwijl de andere HSV’ers 
feestvierden. “Ik heb bier nodig”, zei Paul en hij 
wurmde zich tussen de uitbundig dansende Steef 
Genoegen en Hanne Duinsterhut door. Terwijl hij 
poogde de barman te versieren, stootte Ellie Teuns 
hem aan. “Jullie zijn toch op zoek naar Paeter? Ik heb 
misschien informatie.” “Huh, maar jij bent toch veel 
te jong om hem nog te kennen?”, vroeg Paul. “Och, ik 
heb ervaring met -” reageerde Ellie, maar voordat ze 
haar zin kon afmaken, werd ze in het feestgedruis 
meegetrokken door een beschonken Party Kim. Hoe 
goed Alex en Paul ook zochten, ze vonden haar niet 
meer terug. “Alsof ze in een zwart gat is gezogen”, 
sloeg Alex de spijker op zijn kop.

De volgende dag stond er een volgende lus-
trumactiviteit op het programma: de HSV ging op 
schoolreisje naar het Openluchtmuseum. “Alsof we 
teruggaan in de tijd!”, riep Juliette de Hertog enthou-
siast. “Als ik terug kon in de tijd, dan had ik niet zoveel 
schijt. Dan zoop ik niet zo veel en kwam ik ook wel 
op tijd”, reageerde Brum terwijl hij nog een paraceta-
molletje tegen de kater nam. “Je ziet er toch beter uit 
dan Thijs,” merkte Suus Bossevink op, terwijl heel de 
groep naar Thijs Tim keek, die met uitdrukkingsloze 
blik het park in liep. Terwijl de groep door het park 
heen slofte ging het gesprek verder. “Ik zou sowieso 
naar de toekomst reizen, misschien kom ik dan wel 
aliens tegen!”, zei de kleine Spanjaard enthousiast. 
“Nou ik vind Spanjaarden al vreemd genoeg”, kaatste 
Suus terug. 

Inmiddels had de groep honger gekregen en pof-
fertjes bleken het ideale antikatervoedsel. Terwijl 
ze zich tegoed deden aan deze mini-pannenkoekjes 
kwam Thijs Tim plots weer tevoorschijn. “Hee Thijs, 
hoe vond jij het gisteren?”, vroeg Arya Oudehuys. 
“Geen idee, mijn geheugen is een zwart gat”, mom-
pelde Thijs. “Net als je portemonnee!”, riep Maud 
van Rey. “Nou, ik ben in ieder geval geen docent 
kwijt”, kaatste Thijs terug. “Wàt?”, riep Maud uit, “hoe 
bedoel je?” Tim legde haar de situatie uit. Meteen 

belde Maud Alex op. “Dit vind ik niet leuk!”, riep ze 
uit nadat Alex haar had bijgepraat. Tot overmaat van 
ramp was het snoepwinkeltje, waar ze haar frustra-
tie weg wilde eten met vlaai, gesloten.

De rest van de groep zag de ernst van de situatie 
nog niet in en trok op mini-skelters het park door. 
Annemoon Oldenzaal en Michaël de Kleijn zetten 
de boel op stelten, terwijl Wilhelmina Laagzaak-
Vertrappen en Mies van der Zetten zich aan een 
romantisch boottochtje waagden op een veel te 
wankel vlot. Intussen had Thijs echter de bierbrou-
werij ontdekt en onder het motto ‘brak bier is het 
beste bier’ sloten de HSV’ers een leerzaam uitje toch 
nog beschonken af. ’s Avonds verzamelde men zich 
weer in een café dat de tand des tijds slecht had door-
staan – evenals de kroegbaas – voor de befaamde lus-
trumquiz. Na hevige discussies over zowel de quiz-
vragen als de door de jury goedgekeurde antwoor-
den – #Pelleisgeen1,85 – ging uiteraard Steef er met 
de overwinning vandoor. Voor Paul en Alex was de 
avond minder geslaagd: ze hadden nog steeds niets 
van Paeter vernomen en morgen was het moment 
suprême.

De volgende ochtend stonden de speurneuzen 
weer vroeg op de lift te wachten. De tijd begon nu 
echt te dringen, maar daar had de lift geen bood-
schap aan. Uiteindelijk kwamen ze aan op de tiende 
verdieping van het Erasmusgebouw. Paul botste 
bijna tegen een bouwvakker op, die bij nader inzien 
Bartholomeus Oxidatie bleek te zijn. “Je m’excuse”, 
zei Oxidatie verontschuldigend, “Neviděl jsem tě!” 
“Weet u misschien waar Petrus Paeter is?”, stak Paul 
meteen van wal. “Zijn jullie hem dan echt kwijt, of 
is dit enkel maar een hallucinatie? Studenten doen 
toch niet anders dan aan de pilletjes zitten?”, vroeg 
Oxidatie met een cynisch lachje. Verontwaardigd 
liepen de studenten door naar de flexkamer, om te 
kijken of Paeter hier een plekje bemachtigd had. Hier 
troffen ze een hardwerkende Kuifje aan, z’n proef-
schrift was immers nog steeds niet af. Nog voordat 
de studenten hem echter een vraag konden stellen, 
beende Kuifje weg in de richting van het Cultuurcafé 
om hier een paar pitchers te bestellen. 
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Toen Paul en Alex teleurgesteld naar beneden 
wilden gaan, werden zij gealarmeerd door een bij-
zonder geluid. Een moment dachten zij aan bui-
tenaards leven, tot plots de lift met veel gepiep en 
gekraak in beweging kwam. De deuren openden 
zich en een grauwe gedaante stapte de lift uit. 
“Professor Paeter, I presume?” vroeg Alex voorzich-
tig.  “Warempel, jongens waar ben ik? En waarom 
heb ik zo’n hoofdpijn?”, zei de verstrooide professor. 
Paul gilde en maakte een sprongetje van geluk. De 
lezing was gered, het mysterie was opgelost, profes-
sor Paeter was gevonden! Niets bleek minder waar: 
Paeter had drie dagen opgesloten gezeten in de lift 
en had de lezing niet kunnen voorbereiden. Enigszins 
verward stapte hij de lift weer in en verdween in de 
krochten van het Erasmusgebouw, de Luscoleden 
verbouwereerd achterlatend. Vanuit het trappen-
huis hoorden ze Dora roepen: “Jullie weten toch dat 
de liften niet werken? Neem daarom altijd de trap!” 

Gelukkig werd de lezing toch een succes dankzij 
de welwillende hulp van dr. Pepper. Ook de cantus 
en het eindfeest waren buitenaards geslaagd. Menig 
HSV’er had de vrijdag toch al opgegeven en zette 
gulzig het ene naar het andere biertje – of de ene na 
de andere HSV’er – aan de mond. Behalve Dionne 
de Zwart, die hield het liever bij port. Daar zat maar 
8% alcohol in, toch?! Alle activiteiten en alcoholische 
versnaperingen zorgden ervoor dat de uitbrakdag 
van de lustrumweek goed van pas kwam. De hele 
dag werd er gekeuveld over zwarte gaten – figuur-
lijk gesproken, welteverstaan: het ging immers over 
het geheugen van Brum Raber. Een vlugge blik op het 
Huygensgebouw leerde dat de bètastudenten, na hun 
korte moment van euforie, alweer hard aan het werk 
waren. Zo slecht hadden die HSV’ers het nog niet!

- - - - - - - - - - - - - -
hinternet

lees door!- - - - - - - - - 
www.gsvexcalibur.com/hinternet
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DE PRIJSPUZZEL!
Vul de puzzel correct in en maak kans op het boek Tussen politiek en publiek van Eveline Koolhaas-Grosfeld 
en Marij Leenders!

Aangezien we bij het HInT ons de afgelopen periode druk hebben gemaakt om buitenaardse sferen, heeft 
deze puzzel natuurlijk ook betrekking op dit thema. Vul de woorden in en wanneer de antwoorden correct 
zijn, verschijnt de uitkomst in de verticale grijze balk. Mail je oplossing naar de redactie (hintredactie@
gmail.com) of lever het in bij de HInT-doos op de GSV-kamer op uiterlijk dinsdag 18 juni 2019. 

Let op: Spaties tellen mee in de antwoorden! (Bijvoorbeeld: Buzz_Lightyear) 

1. Tweede man op de maan
2. Dit jaar valt de zomerversie op 21 juni en de winterversie op 22 december
3. De sterfelijke helft van de sterrentweeling
4. Hit van De Jeugd van Tegenwoordig
5. Russische satelliet als startsein voor de race om de ruimte
6. Deze man is buitenaards begaafd in het buigen van bepaald bestek
7. Sneeuwwitje had er zeven, maar deze zal nog een tijdje rondzweven
8. Romeins feest
9. Buitenaards

Oplossing:           

Door Emma Ruiter

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT 
is uitgesloten van deelname. Volledig ingevulde puzzels kunnen tot 18 juni 2019 ingeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Ik, historicus, heb besloten mijn horizon te ver-
breden. Letterlijk, mag erbij gezegd worden, 
want ik ga een telescoop kopen.

Glunderend hol ik terug richting mijn huisje om mijn 
nieuwe speelgoed uit te proberen. Eenmaal thuis 
kom ik erachter dat het installeren verbazingwek-
kend weinig moeite kost. Het gereedschap is een stuk 
compacter dan ik had verwacht, en weegt ook nog 
eens een stuk minder dan ik had durven dromen. 
Even draaien aan een knop, de lens schoonmaken 
en de voorbereidingen lijken al voltooid. De techniek 
staat tegenwoordig voor niets.

De hemel is helder en het is niet mistig. Alsof het 
mij gegund is. Gestationeerd achter mijn zolderraam 
zoek ik naar iets interessants om te bekijken. Aha! 
Mijn oog valt op een opvallende vertoning van de 
nacht. Even scherpstellen, en jawel, het lijkt erop dat 
ik helder beeld heb.

Ik sluit één ooglid en staar naar een andere wereld. 
Wat een fenomenaal uitzicht! Met mijn oplettend oog 
neem ik in me op wat ik precies zie. De oppervlakte 
heeft minder kraters dan ik had verwacht – integen-
deel, hij is bijna geheel vlak, met hier en daar wat 
gebergte – en is zo rood als de spuuglelijke wand-
kleden van mijn buren. Een woestijn van uniformi-
teit; het ziet eruit alsof er al jaren, zo niet eeuwen, 
niets spannends is gebeurd. Ik herinner me echter 
wel berichten dat ze sporen van water hebben gevon-
den, en nu ik zo rondkijk zie ik inderdaad moge-
lijke aanwijzingen die daarop kunnen duiden. Niets 
definitiefs, natuurlijk, maar ik ben dan ook geen 
natuurkundige.

Ik vermaak me een tijdlang met rondkijken. Hoewel 
het natuurlijk enerverend is een kijkje te werpen in 
een andere kosmos, went alles – het defect van die 
vervloekte dopamine. Misschien moet ik me er maar 
bij neerleggen dat mijn aandachtsspanne menselijk 
blijft. Ik maak aanstalten mijn werktuig op te bergen. 

Maar wat zie ik nu in mijn ooghoek? Beweging! Even 
meen ik bedrogen te zijn als het object zich uit mijn 
gezichtsveld onttrekt, maar het keert terug. Roerloos 
blijf ik observeren, met een bonzend hart in mijn 
borstkas. Het object beweegt inderdaad – het leeft! 
Ik voel de adrenaline door mijn lijf gonzen. Ik open 
vlug een kladblok; dit moet gedocumenteerd worden. 
Als de wiedeweerga plaats ik mijn oog terug op het 
apparaat, gericht op het ongeïdentificeerde object. 
Het is er nog! Ik grijp mijn pen en maak me klaar om 
te noteren. Wie had gedacht dat ik ooit veldwerk zou 
uitvoeren? Ik voel me bijna een antropoloog.

Het is vanwege de afstand erg lastig in te schatten 
hoe groot het wezen precies is. Wel kan ik terugvallen 
op verhoudingen, en vergeleken met de gemiddelde 
mens is dit organisme een stuk forser, gezetter. Ik 
vind hem (haar? Ik durf het geslacht niet met zeker-
heid vast te stellen, als het al een geslacht heeft) niet 
echt moeders mooiste, maar dat terzijde. Ik krabbel 
mijn bevindingen neer. Ik merk op dat het schepsel 
tamelijk behaard is, over het gehele lichaam heen. 
Haar had oorspronkelijk de functie van het warm-
houden van het lichaam. Hoe koud is het waar dit 
organisme zich bevindt? Een intrigerende vraag, 
waar ik het antwoord niet op weet. Daar zou onder-
zoek naar gedaan moeten worden.

Een kijkje in een ruimte
Proza
Door Pieter Sleutels
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Ik verstijf wanneer ik een tweede gedaante in mijn 
blik zie verschijnen. Deze lijkt voldoende op de 
eerste om mij te doen concluderen dat het inder-
daad om een soort gaat. Nummer twee doet mij qua 
vorm meer aan een mens denken, en ik herken een 
constructie die het lichaam ondersteunt, een soort 
benen.

Hun gedrag begint me op te vallen. Het is een stuk 
minder willekeurig dan ik had verwacht: de meeste 
bewegingen lijken een doel te dienen en slechts het 
minderdeel is grillig. Dit wijst op enige vorm van 
intelligentie, zij het beperkt. De twee wezens lijken 
ook in interactie te zijn met elkaar. Hun acties lijken 
op elkaar te reageren, hoewel het er niet op lijkt dat 
dat de enige vorm van communicatie is die gaande is. 
Zouden ze een stem hebben? Helaas is er geen geluid. 
Zonde, denk ik; het zou fascinerend zijn geweest om 
hun taal te horen. Mijn collega’s bij taalwetenschap 
zouden de rest van mijn carrière jaloers op me zijn 
geweest.

Ze raken elkaar ook aan, zie ik, hoewel ik niet goed 
kan zien waar hun lichamen overgaan in ledematen. 
Ik vraag me af wat voor betekenis een dergelijke aan-
raking voor deze soort kan hebben. Is het een teken 
van voldoening en aantrekking, zoals bij mensen? Of 
zou het gaan om iets compleet anders? Ik denk na 
over de verscheidene mogelijkheden en krijg het er 
warm van. Waar zou hun cultuur uit zijn opgebouwd? 
En zou die cultuur te vergelijken zijn met de mense-
lijke, of zou zij daar te primitief voor zijn?

Terwijl ik aantekeningen maak blijven er nieuwe 
vragen in mijn hoofd opkomen. Ik zag eerder al dat 
het ene organisme zwaarlijviger was dan het andere; 
waar zou dat door komen? Heeft dat wezen recht op 

meer voedsel dan het andere? Dat zou duiden op een 
vorm van hiërarchie. Wat zouden ze eigenlijk eten? 
Ik zie niets dat mij geschikt voedsel lijkt. Misschien 
zouden ze zich met de lucht voeden? Dat zou echter 
betekenen dat één van de twee meer lucht in zich 
zou opnemen dan noodzakelijk was om te overle-
ven. Ik tril haast van opwinding terwijl ik mijn over-
wegingen uitwerk.

Ik word uit mijn peinzen opgewekt door een vrese-
lijke schreeuw die mij nog een leven lang zal achter-
volgen. Ik zet mijn oog voor de lens en mijn maag 
maakt een salto. Het schepsel lijkt mij te hebben 
gezien – is dat überhaupt mogelijk?! Het wijst naar 
me en ik verstar – klaarblijkelijk is het dat. Er kruipt 
een rilling over mijn rug wanneer ik besef dat ik in 
de ogen word gekeken en het dringt voor het eerst 
in mijn leven bij me door dat ik niet alleen ben in dit 
universum.

Mijn buurvrouw springt op en trekt haar slaapka-
mergordijnen met een ruk dicht.

Even kom ik weer bij adem. Ik leg mijn gereedschap 
terug in de doos waar een etiket met ‘verrekijker’ 
op is geplakt. Tot zover mijn avontuur in het heelal – 
waar trouwens ook onze eigen aardbol toe behoort! 
Halverwege de winkel besloot ik dat de ruimte mis-
schien intrigerend is, maar er tegelijkertijd in de 
mensenwereld meer dan genoeg fenomenen zijn 
die het bestuderen waard zijn. Volgens mij was mijn 
avond spannender dan die van menig astronoom, en 
dat wil maar zeggen hoe fascinerend ons vakgebied 
wel niet kan zijn. Het is de historicus gewoonweg niet 
gegund verder te kijken dan planeet aarde, met haar 
doodnormale – maar o zo interessante! – mens. Dat 
ligt nu eenmaal buiten onze aard.
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De Grote Reis van het vijfendertigste jaar van 
de GSV ging naar de hoofdsteden van Georgië 
en Armenië, naar Tbilisi en Jerevan. Afgelopen 
Koningsnacht vertrok de groep reizigers op het 
schappelijke tijdstip van 01:30 uur met de bus 
naar Brussel Zaventem om via Kiev door te vliegen 
naar eindbestemming Tbilisi. Tijdens de busrit 
door de stad ondervonden wij dat de restanten 
van de Sovjet-Unie nog duidelijk aanwezig waren. 
De oude, grijze, hoge flats die typerend zijn voor 
de Oostbloklanden waren in overvloed aanwezig 
en ook de afbeeldingen van hamers en sikkels 
prijkten nog op de bruggen. Verwachtingsvol 
naar wat de stad verder te bieden had gingen 
de reizigers uiteindelijk slapen in het Treasure 
Hostel, dat verdeeld was in drie compartimenten 
die varieerden van luxe tweepersoonskamers 
met eigen douche tot slapen op de bank voor de 
ontbijtzaal, alsook muffe en kleine vierpersoons-
kamers in de raamloze kelder.

Op de eerste dag in Tbilisi vond de stadswandeling 
door deze heuvelachtige stad plaats. Vergezeld door 
zwerfhond Joris bezochten we de Samebakathedraal, 
het voormalige presidentiële paleis en de ‘maand-
verbandbrug’. Vervolgens beklommen we een van de 
steilste heuvels van de stad waar we, eenmaal boven, 
het beeld van Moeder Georgië van dichtbij bekeken 
en waar enkele durfals hun leven waagden om naar 
verboden plekken op het fort te klimmen. Alvorens 
iedereen weer op zoek ging naar een restaurant met 
khinkali (dumplings) of khachapuri (brood met ei) 
splitste de groep nog op in zij die de heuvel te voet 
afdaalden en zij die de stad vanuit de kabelbaan, met 
de nodige spanning, wat beter wilden bekijken. 

Op de tweede dag verruilden we Tbilisi tijdelijk 
voor Jerevan, dat zo’n driehonderd kilometer van 
Tbilisi af ligt. Om niet de hele dag in de bus te zitten 

stopten we op deze reis vol steile bergweggetjes en 
haarspeldbochten nog bij twee kloosters, die allebei 
midden in de bergen lagen. De bezoeken aan deze 
prachtige, afgelegen kloosters worden door meer-
dere reizigers bestempeld als het hoogtepunt van 
de reis en een enkeling werd zelfs emotioneel van 
de overweldigende gebouwen. Na een reis die iets 
langer was dan dat van tevoren was ingeschat, werd 
Jerevan uiteindelijk toch nog bereikt. Een groepje 
fanatiekelingen besloot na deze lange reis gelijk het 
nachtleven van Jerevan te gaan proeven, wat een 
van hen, in het bijzonder, moest bekopen met een 
beroerde gemoedstoestand de volgende dag.  

Op deze derde dag van de reis stond allereerst het 
bezoek aan de Garni-tempel op het programma,  waar 
verscheidene Instagramfoto’s geschoten werden en 
waar oude tempelmuren tegen de regels in beklom-
men werden. Vervolgens was het tijd voor een meer 
aangrijpend programmadeel, het bezoeken van het 
monument en het museum gewijd aan de Armeense 
genocide. Dit monument is gebouwd op een van de 
heuvels van de stad, zodat het vanaf veel plekken 
zichtbaar is en zodat er vanaf het monument uit-
gekeken kan worden over de hele stad. De eeuwig-
brandende vlam in het door kransen en bloemen 
omgeven monument en de vele foto’s van slachtof-
fers in het museum waren erg overweldigend. Onder 
de indruk van dit alles vertrokken de reizigers te 
voet of per taxi vanaf de heuvel terug naar het hostel.  

GROTE REIS GEORGIË EN ARMENIË (EN AZERBEIDJAN)

НЕ ВОЙНА - ТЕЛЕВИЗИОН!
Door Nicolette Oosterom

“[...] de afbeeldingen van 
hamers en sikkels prijk-
ten nog op de bruggen.”
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De activiteit waar dag vier van de reis mee 
begon was de stadswandeling door Jerevan. We 
liepen langs de straat met alle belangrijke gebou-
wen van de stad, terwijl de zon zorgde voor veel 
verbrande Nederlanders. Tevens was dit de dag 
waarop de tot dan toe voorspoedig verlopen reis 
net iets minder voorspoedig werd. Dit begon op het 
moment dat wij het Cascadecomplex beklommen en 
moeder Armenië bezocht hadden. Tijdens de afda-
ling besloot een overmoedige eerstejaars het zinnetje 
“ik spring de trap af van de laatste zeven treden” uit 
een liedje van Kinderen voor Kinderen in de praktijk 
te brengen, wat resulteerde in een ziekenhuisbezoek 
en een gekneusde enkel. Dit was echter niet de enige 
gewonde die vanaf deze dag viel: zo bezorgde een 
val uit bed en een val van een scooter twee andere 
eerstejaars ook nog hachelijke momenten en ook 
een deur in het hostel had het zwaar te verduren. 
Gelukkig was de deur uiteindelijk de enige die er niet 
meer bovenop kwam. 

Ondanks dit alles werd het programma voort-
gezet door met de bus terug te reizen naar Tbilisi. 
Tijdens deze reis gaf de buschauffeur geen gehoor 
aan de Reiscommissie, die verwoede pogingen deed 
om te voorkomen dat de route via het grensgebied 
met Azerbeidzjan zou gaan. Dit gebied is door de 
Nederlandse Rijksoverheid bestempeld als onvei-
lig en de commissie had de ouders van de reizigers 
beloofd dat zij niet in deze gebieden zouden komen. 
Volgens de buschauffeur was er echter niets aan de 
hand (zie titel) en zou het enkel het beeld zijn dat de 
televisie ons gaf. Gelukkig ging alles goed en kwamen 
wij allen heelhuids aan in Georgië, waar wij voor-
aleer de aankomst in Tbilisi eerst nog een tussen-
stop maakten in Gori. Dit stadje is de geboorteplaats 
van Stalin en hier is het Stalinmuseum gevestigd. 
Wij brachten een bezoek aan dit museum, waar ook 

het geboortehuis van Stalin te zien is, zoals het er 
in Stalins jeugd uitgezien zou hebben. Het gehele 
museum staat nog steeds in het teken van de verering 
van Stalin, zonder dat er aandacht wordt geschon-
ken aan de minder goede kant van zijn overheersing. 
Nadat wij dit alles tot ons genomen hadden, vervolg-
den wij onze weg naar Tbilisi. 

De dag hierna was de vrije dag, waarop veel 
mensen het stadion van Dinamo Tbilisi of het enorme 
winkelcentrum bezochten, terwijl drie dappere 
mannen hun leven waagden door op scooters door 
Tbilisi te gaan toeren. Een ander groepje verstan-
dige reizigers besloot om vroeg te gaan eten in een 
restaurantje met oude, zingende mannen, zodat ze 
nog genoeg tijd hadden daarna om de nodige wodka 
tot zich te nemen tijdens het doen van drankspel-
len, terwijl de rest van de groep net aan hun avond-
eten begon. 

Op de laatste dag voor de terugreis was de zon 
er net zoals de meeste reizigers klaar mee en was 
het na een hele week zonnig geweest te zijn nu de 
hele dag bewolkt en regenachtig. Op het programma 
stond nog een bezoek aan het Georgisch museum 
en voor de echte doorzetters nog een bezoekje aan 
het Pantheon, gelegen op een van de hogere plekken 
van Tbilisi, waar onder andere de moeder van Stalin 
begraven ligt. Hier zag het kleine gezelschap dat nog 
over was hoe een arm schaap rond het Pantheon 
werd gesleept en ook bezochten zij het gesloten en 
verlaten pretpark dat bovenop de heuvel lag. Het 
programma werd afgesloten met een gezamenlijk 
diner en een gezamenlijke stapavond in de plaatse-
lijke gaybar. Op Bevrijdingsdag kwam het gezelschap 
voldaan en zeer moe na twee vluchten en een lange 
busreis uiteindelijk weer aan in Nijmegen, slechts 
enkele uren voordat de eerste colleges weer zouden 
beginnen. 
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Door Thom Tolboom

EEN BUITENAARDSE IMPACT OP DE GESCHIEDENIS VAN ONZE PLANEET 

EEN NIEUWE PALEONTOLOGISCHE ONTDEKKING 
DOET HET NODIGE STOF OPWAAIEN

In dit artikel zal niet de menselijke geschiede-
nis centraal staan, maar zal er een veel grotere 
tijdschaal gehanteerd worden met een focus op 
hoe een buitenaardse kracht bijna 66 miljoen 
jaar geleden het leven op aarde voorgoed ver-
anderde. Een goede gelegenheid hiervoor wordt 
geboden door een hele bijzondere ontdekking, 
gedaan door Robert DePalma, een paleontoloog 
aan de universiteit van Kansas die nog in zijn 
PhD-traject zit. In de Hell Creek-formatie, die zich 
uitstrekt over delen van Montana, North en South 
Dakota en Wyoming, heeft hij bij één opgravings-
site genaamd Tanis een grote verzameling aan 
fossielen gevonden, die volgens hem dateren van 
circa één uur na de allesverwoestende planeto-
ide-inslag (Chicxulub-inslag) die 75 procent van 
al het leven op aarde zou hebben doen uitsterven.

Hell Creek is een populaire locatie voor paleonto-
logen; in de tijd van de dinosaurussen (het mesozo-
icum) was het namelijk een laaggelegen rivierland-
schap waar regelmatig overstromingen plaatsvon-
den. Hierdoor werden fossielen relatief snel over-
spoeld met een nieuwe laag sediment waardoor ze 
goed bewaard zijn gebleven. De vondst van DePalma 
is zelfs voor dit fossielrijk gebied erg speciaal. Het 
nieuws van zijn vondst is eind maart dit jaar pas naar 
buiten gekomen, maar hij is al in 2012 begonnen 
met zijn opgravingen bij Tanis. Hij heeft zijn opgra-
vingssite vernoemd naar een antieke Egyptische 
stad die een rol speelde in de film Indiana Jones and 
the Raiders of the Lost Ark. De jonge paleontoloog 
heeft onder andere een grote hoeveelheid dicht op 
elkaar gepakte vissen gevonden, die allemaal in één 
keer bedolven zijn onder een laag sediment. Verder 
representeert de diepte waarop hij gegraven heeft de 
zogenaamde KT-Boundary; dit is de sedimentlaag die 

dateert van het moment van uitsterven van de dino-
sauriërs en dus het einde van de geologische periode 
die wij het krijt noemen. Boven deze laag zijn van 
heel veel diersoorten geen fossielen meer gevon-
den, wat geleid heeft tot de theorie van de planeto-
ide-inslag als oorzaak van het massale uitsterven.

DePalma dateert zijn vondsten zelfs nog veel 
preciezer, namelijk op één uur na de allesverwoes-
tende inslag. Dit is af te lezen aan kleine glazen bol-
letjes genaamd tektieten die in het sediment en in 
de kieuwen van de vissen zijn gevonden. Deze tek-
tieten zijn gevormd door gesteente dat verdampt 
is als gevolg van de zogenaamde Chicxulub-inslag, 
na de verdamping is dit gesteente in de vorm van 
glas weer neergeregend. DePalma laat zien dat de 
grootte van zijn tektieten klopt met de verwachtin-
gen, wanneer de regel is dat hoe verder van de krater 
(in Mexico) een plek ligt, hoe kleiner de tektieten op 
die plek zijn. Verder heeft hij zijn exemplaren in een 
lab laten vergelijken met anderen waarvan al beves-
tigd was dat ze van de Chicxulub-inslag afkomstig 
waren. Dit leverde een match op, wat de uitspraak 
over de chronologie van de gebeurtenis overtuigend 
maakt. Het enige wat nog niet klopt in het plaatje is 
de vloedgolf, die het in steen vereeuwigde evene-
ment heeft veroorzaakt. Een tsunami zou er namelijk 
veel langer dan een uur over doen om het vroegere 
Tanis te overspoelen. Het antwoord op deze kwestie 
geeft DePalma’s collega Mark Richards, die gespeci-
aliseerd is in geofysica, in de vorm van zogenaamde 
seiche waves. Dit zijn golfbewegingen die veroorzaakt 
kunnen worden door seismische activiteit. Richards 
verwijst als voorbeeld naar de aardbeving in Japan 
van 2011 die een half uur later, in een normaalge-
sproken rustig Noorweegs fjord, golven van ander-
halve meter hoog veroorzaakte. 
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Deze ontdekking wordt in het enigszins sensati-
onele artikel van de New Yorker dé ontdekking van 
de nieuwe eeuw genoemd. De impact van de opgra-
ving wordt zo groot geacht omdat het nieuwe inzich-
ten verschaft in twee belangrijke paleontologische 
kwesties. Ten eerste levert het bewijs voor het hevige 
directe effect van de Chicxulub-impact; er bestond al 
min of meer een consensus over de theorie dat deze 
inslag het einde heeft betekend voor de dinosauriërs, 
alleen werd dit vooral verklaard door langetermijnef-
fecten van de inslag. Nu is er ook bewijs dat de inslag 
ook op korte termijn redelijk wat dieren het leven 
heeft gekost. Ten tweede levert de ontdekking een 
bijdrage aan het ‘drie-meter-probleem’. Dit probleem 
bestaat uit het feit dat er in de drie meter onder de 
sedimentlaag van de KT-Boundary nauwelijks fos-
sielen gevonden zijn. Dit heeft sommige paleontolo-
gen doen speculeren dat de dinosaurussen al aan het 
uitsterven waren voordat de grote inslag überhaupt 
plaatsvond. Maar de opgravingen van DePalma, waar 
niet alleen vissen maar ook verschillende dinosau-
rusbotten en eieren gevonden zijn, laten zien dat er 
nog veel verschillende diersoorten in leven waren 
die ook nog voor nageslacht zorgden ten tijde van 
de  inslag.

Naast de opgraving zelf, is ook de manier waarop 
DePalma zijn ontdekking naar buiten bracht opmer-
kelijk. Hij heeft namelijk, alvorens zijn resultaten 
voor een wetenschappelijk publiek van collega’s en 
studenten te presenteren in een wetenschappelijk 
tijdschrift, een artikel online laten publiceren door de 
New Yorker. Hij omzeilt hiermee in eerste instantie 
eventuele kritiek van collega’s en stapt direct naar de 
media met zijn sensationele vondst. Niet alle paleon-
tologen waren hiervan gecharmeerd, zo blijkt uit een 
artikel van sciencenews.org. Het uitgebreide artikel 
van de New Yorker beschrijft niet alleen de vondsten 
van DePalma, maar giet het verhaal van zijn opgra-
ving ook in een soort David-en-Goliathnarratief. Dit 
gebeurt door meerdere keren te benadrukken dat 
DePalma slechts een PhD-student is die niet serieus 
genomen wordt door zijn collega’s, en nu al zijn scep-
tici hun ongelijk bewijst. Zijn gebrek aan reputatie 
en de competitiviteit binnen het paleontologische 
vakgebied worden als argumenten gebruikt voor het 
grotendeels stilhouden van de vondsten van 2012 tot 
en met afgelopen maart. Deze moeizame verhouding 
tot sommige van zijn ‘meerderen’ kan gezien worden 
als de reden dat hij meteen naar de media is gestapt, 
om duidelijk te maken dat het zijn vondst was, die 
niet meer door iemand anders geclaimd kan worden. 
Een paar dagen later heeft DePalma zijn vondsten, 
met wetenschappelijke onderbouwing, alsnog gepu-
bliceerd in de Proceedings of the National Academy 
of Sciences. Wetenschappelijk verantwoord of niet, 
deze actie heeft DePalma zeker op de kaart gezet als 
een koppige, veelbelovende paleontoloog die niet 
snel onder de indruk is van wat zijn collega’s denken.

Afbeelding afkomstig uit het paper van DePalma:  Robert 
A. DePalma, ‘A seismically induced onshore surge deposit 
at the KPg boundary, North Dakota’, Proceedings of the 
National Academy of Sciences, Online gepubliceerd op 
1 april 2019, doi:10.1073/pnas.1817407116. Bewerkt. 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.
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Het bestuderen van het verleden betekent voor 
sommigen onder ons een zekere vorm van esca-
pisme. Een boek openslaan om je te verdiepen 
in de levens van middeleeuwse koningen of 
om je een stadswandeling door het vijftiende-
eeuwse Florence in te beelden – af en toe biedt 
die voorbije tijd de romantische afleiding die we 
zeker als studenten broodnodig kunnen gebrui-
ken. Gelukkig liggen die werelden niet alleen in 
het verleden. In het heden en hopelijk tot in de 
verre toekomst zijn er knappe koppen onder 
ons die geheel nieuwe werelden creëren waarin 
we ons eventjes kunnen ontrekken van de dage-
lijkse problematiek, waaronder onze studie. 
Het HInT-thema van deze uitgave, ‘buitenaards’, 
biedt dé gelegenheid om de meest spectaculaire, 
complexe en fantasierijke werelden in kaart te 
brengen. Stiekem schuilt daarin de voorzichtige 
hoop dat ook jíj – mits je deze uitdaging nog niet 
bent aangegaan – jezelf spoedig zult begeven op 
minstens één van deze wegen naar buitenaards 
escapisme.

5. Hogwarts (Harry Potter)
Wie heeft er nou niet van gedroomd een jaar te 
mogen studeren aan Hogwarts School of Witchcraft 
and Wizardry? Stel je voor dat je je propedeuse 
net niet in één keer hebt gehaald. Je studiegenoten 
mogen hun certificaat in ontvangst nemen, maar jij 
mag hen slechts toejuichen voor deze prestatie. Dat 
geeft je wellicht een onprettig gevoel. Maar! Jij hebt 
op je achttiende het leertraject aan Hogwarts afge-
rond, en nu mag jij jezelf een volwaardig tovenaar 
noemen! Misschien ben je tijdens je studie aan de 
Radboud wel stiekem bezig met je PhD-onderzoek 
naar in- en exclusie binnen dreuzelgemeenschap-
pen. Zo’n propedeuse is niets vergeleken met wat jij 
allemaal hebt meegemaakt en kan aanrichten. Laat 

die universitaire studenten maar genieten van hun 
‘prestatie’. In de weekenden heb jij geen tijd om uit te 
gaan. Nee, jij staat ‘s morgensvroeg al klaar op perron 
9 ¾ met één enkele handtas om te verkassen naar 
de wondere wereld van magie. Zwevende trappen, 
sprekende portretten, boeiende colleges en authen-
tieke (levensgevaarlijke) docenten: Hogwarts heeft 
alles waar je als student van droomt. Overigens, die 
gerenoveerde Refter is echt niets bij de Grote Zaal. 
Step up your game, Radboud!

Warner Bros. Pictures, Fantastic Beasts: The Crimes 
of Grindelwald

4.The Continent (The Witcher)
Deze wereld mag dan geen officiële naam hebben, ze 
wordt er niet minder indrukwekkend van. Omdat de 
creatie van Andrzej Sapkowski wellicht wat minder 
bekend is dan die van J.K. Rowling, zal ik daar (hope-
lijk) verandering in brengen. Deze wereld, vanaf nu 
‘het Continent’ genoemd, is enigszins vergelijkbaar 
met Westeros, de wereld waarin Game of Thrones zich 
afspeelt. Ook hier is de duistere kant van de mensheid 
aanwezig: oorlog, slachtpartijen, en politieke en sek-
suele intriges vormen de buitenkant van deze com-
plexe wereld. Daarbinnen bestaat het Continent uit 
een diversiteit van magische wezens – in The Witcher 

Door Sam Driessen

FICTIEVE WERELDEN
 Top-5 
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‘Monsters’ genoemd – waarvan elke soort slachtoffer 
is van het menselijk handelen. Discriminatie, racisme 
en etnische zuiveringen behoren tot de waan van de 
dag. Het is een wereld die ons een spiegel lijkt voor 
te houden. Desondanks biedt het Continent genoeg 
waarin je jezelf kan verliezen: iedereen heeft een 
verhaal te vertellen, en iedere locatie kent zijn eigen 
geschiedenis. Houd je van een fantasierijke en toch 
realistische wereld gevuld met steengoede verhaal-
lijnen? Zoek dan vooral niet verder.

CD Projekt Red, The Witcher III: Wild Hunt

3. Tamriel (The Elder Scrolls)
Tamriel is de enige wereld op de lijst die niet is geba-
seerd op een boek. Deze ‘wereld’ bevindt zich op de 
fictieve planeet Nirn. Het is de wereld die zich leent 
voor de games uit de Elder Scrolls-serie, waarvan 
Skyrim waarschijnlijk de meest bekende is. De 
reden waarom Tamriel een redelijk hoge plaats op 
de lijst verdient, is vanwege het feit dat deze wereld 
hét schoolvoorbeeld van escapisme is. In de eerste 
plaats is het een game. Jíj bevindt je in deze wereld, 
en niet een personage waarmee je jezelf probeert 
te identificeren. Je kijkt niet langer toe hoe anderen 
zich bewegen binnen een omgeving buiten handbe-
reik. Het is nu aan jóú om een wereld te verkennen, 

daarbinnen keuzes te maken en jezelf te onttrekken 
aan je dagelijkse routine. Ten tweede geeft deze game 
je de vrijheid om de wereld op jouw manier te gaan 
ontdekken. Wil je de verhaallijn volgen? Prima. Heb 
je daar, zoals 99 procent van de spelers, totaal geen 
zin in? Verken dan at your own peril de bossen, de 
sneeuwtoppen en de dorpjes, de grotten, de ruïnes 
en de tombes. En dat allemaal in first person (vanuit 
het perspectief van het door jou gecreëerde perso-
nage), zodat je alles nóg beter tot je kan nemen. Als 
dat geen escapisme is...

Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls V: Skyrim 

2. Westeros (A Song of Ice and Fire / Game of 
Thrones)
Hoewel Game of Thrones voornamelijk zijn bekend-
heid geniet vanwege de hoeveelheid aan brute slacht-
partijen (ik kijk naar jou, seizoen 3 - aflevering 9) 
en ‘romantiek’, is het de world itself die voortdu-
rend in de spotlights staat. We zijn er misschien 
wat aan gewend geraakt nu we ons aan het eind 
van het laatste seizoen bevinden, maar de wereld 
van Westeros (en Essos) is misschien wel de meest 
gecompliceerde en daardoor juist meest realistische 
fantasiewereld die ooit gecreëerd is. Er zijn draken – 
maar niet veel; er wonen ijszombies – veilig achter 
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een muur; en er is magie – al zij het met mate. Hoe 
ironisch het ook klinkt: het zijn vooral de realistische 
personages die deze fantasiewereld zo interessant 
maken. Je gaat van ze houden, probeert ze te begrij-
pen, en haat ze meer dan je allergrootste vijand. En 
ondanks die tegenstelling blijkt dat geen één per-
sonage – oké, een enkeling uitgezonderd – valt in te 
delen in de zo veelvoorkomende ‘goed’ versus ‘slecht’ 
categorisering. Daarmee zal ik Westeros afsluiten 
middels een quote van auteur George R.R. Martin 
himself: “Ik daarentegen probeer fantasy te vermen-
gen met de grofkorreligheid van echte geschiedenis, 
en daar horen personages bij die complexer en tegen-
strijdiger zijn. Minder zwart-wit dan die van hem.”

HBO, Game of Thrones

1. Middle Earth (The Lord of the Rings / The 
Hobbit)
...en met ‘hem’ bedoelde Martin natuurlijk J.R.R. 
Tolkien. De creatie van Middle Earth kan waar-
schijnlijk worden gerekend tot het hoogtepunt van 
het fantasy-genre. Niet alleen ontwikkelde Tolkien 
een distinctieve wereld met een eigen geschiedenis 

en nieuwe talen; ook wist hij nieuwe schrijvers en 
ontwikkelaars te inspireren met zijn creatie. Orks, 
Elven, Dwergen, Goblins, Mensen – deze bekende 
categorisering die we veelvuldig terugvinden in 
onder meer videogames zijn dankzij de werken van 
Tolkien gemeengoed geworden. In tegenstelling tot 
de hiervoor genoemde wereld van Martin, kent die 
van Tolkien een zekere dichotomie van ‘goed’ versus 
‘slecht’. Voor de een is dat te simplistisch, terwijl het 
voor de ander juist de nodige rust geeft om van de 
wereld te kunnen genieten. Waar Martin zich in zijn 
wereld vooral (maar zeker niet alleen!) focust op 
individuele personages en hun interne strubbelingen 
die vervolgens de wereld om hen heen beïnvloeden, 
lijkt het erop dat Middle Earth haar eigen personages 
voortbrengt en richting geeft. En juist om die reden 
verdient Middle Earth de kroon. Het is een wereld 
die vraagt om verkenning, een wereld die inspireert, 
en die je bovenal de tragiek van de eenentwintigste 
eeuw doet vergeten. 

Warner Bros, Pictures, The Hobbit: An Unexpected 
Journey
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Door Ella Kwakkelaar

STUDENTEN IN HET WILD

ONDERZOEKSSTAGE BIJ HET NIOD
Een stage bij het Nederlands Instituut voor 
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) 
klinkt wellicht niet zo leuk als de stage van 
Willem bij de Vlinderstichting, wiens verslag 
vorig jaar in de mei-editie van het HInT ver-
scheen. Hoewel ik in mijn vrije tijd liever lees 
over vlinders dan over suïcidepogingen in een 
psychiatrische inrichting, ben ik vol lof over mijn 
stageplek. Ik geef jullie een kijkje in de (soms 
niet zo) academische wereld van het NIOD aan 
de Herengracht te Amsterdam.

De keuze om een stage te gaan lopen in plaats 
van een projectcollege te volgen binnen de master 
Geschiedenis en Actualiteit was voor mij al gauw 
gemaakt; ik heb zowel tijdens als na mijn bachelor 
met veel plezier gewerkt in een oorlogsmuseum, 
waardoor ik niet alleen de smaak van de werksfeer 
te pakken had, maar ook die van oorlogshistorie. 
Na anderhalf jaar in het museum tanks te hebben 
bekeken, wilde ik naar het academisch fundament 
van deze historische tak van sport gaan kijken. Ik sol-
liciteerde op de enige vrije stageplek bij het NIOD – 
een onderzoek naar politionele acties in Nederlands-
Indië – en werd afgewezen. 

Ik had echter mijn zinnen op het NIOD gezet en 
wilde kijken of er nog andere mogelijkheden waren. 
Enigszins geagiteerd mailde ik terug dat ik het 
jammer vond dat ze me afwezen op grond van ont-
brekende masterfase-ervaring, omdat ik echt graag 
deze onderzoekswereld in wilde en hoopte daar een 
wezenlijke bijdrage aan te kunnen leveren. De aan-
houder wint; er was een nog niet gepubliceerde vaca-
ture voor een onderzoeksstagiaire bij het onderzoek 
naar psychiatrie in de Tweede Wereldoorlog. Meteen 
schreef ik mijn motivatie. Een week later mocht ik op 
gesprek in Amsterdam. De eerste les uit mijn master 
was geleerd: ga niet bij de pakken neerzitten als iets 
niet meteen lukt. 

Wat ik de afgelopen maanden vooral gedaan heb 
en de komende maanden nog mag doen, is als vol-
waardig onderzoeker meewerken met twee onder-
zoekers van het NIOD. Ik zit soms hele dagen in het 
Nationaal Archief om jaarverslagen van psychiatri-
sche inrichtingen te digitaliseren en analyseren. Ik 
ben naar een kick-off congres geweest. Ik bezoek 
inrichtingen om in hun stoffige kelders te duiken, 
op zoek naar “vergeten” archiefstukken. Ik zoek naar 
psychiatrische behandelaars met een foute achter-
grond en voel me soms net een detective. Ik vergader 
in Amsterdam over de stand van zaken, over bijzon-
der creatieve suïcide- en ontsnappingspogingen, en 
over de beste toko’s in Den Haag om na een lange dag 
in het archief te gaan eten. Vergis je niet: wetenschap-
pers zijn ook mensen, die vaak nog grappig zijn ook. 

Een groot voordeel van deze stageplek is het 
netwerk dat je opbouwt. Ik doe immens veel erva-
ring op in de academische wereld, mag bijdragen 
aan het reilen en zeilen van een nationaal onderzoek 
met maatschappelijk belang en doe voor het eerst 
datgene waarvoor ik opgeleid ben. Dat is leuk en 
spannend, maar ik ontmoet vooral ook mensen die 
me ineens blijken te kunnen helpen bij mijn onder-
zoek (en scriptie!). Die mensen onthouden vaak jouw 
naam en laten die misschien vallen waar dat jou iets 
kan opleveren in de toekomst. Onderzoekers, staats-
secretarissen, professoren, directeurs: binnen één 
maand had ik al deze mensen al de hand mogen 
schudden. Dit zeg ik niet om op te scheppen, maar 
is vooral bedoeld om iedere geschiedenisstudent aan 
te sporen zich nu al te mengen in de wereld waarin je 
je wilt gaan bevinden ‘als je later groot bent’. Geloof 
me, je bent sneller groot dan je denkt. Het is dan ont-
zettend fijn om al een beetje ervaring te hebben als 
echte historicus. 
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Door Elmar van de Ree

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН, NEIL ARMSTRONG EN HEINO FALCKE
DRIE GROTE STAPPEN VOOR DE MENSHEID IN DE MEDIA

Op 10 april jl. slaagden astronomen van de Event 
Horizon Telescope, met wereldwijd niet minder 
dan acht ultrasterke telescopen, erin een beeld 
van een zwart gat te construeren. Hevig versim-
peld komt dit op het volgende neer: ze maakten 
er een foto van. De bedenker van het succesvolle 
project is verbonden aan onze eigen universiteit, 
luistert naar de naam Heino Falcke (hoogleraar 
Astrophysics) en heeft er met zijn team zo’n 25 
jaar aan gewerkt.

De Europese commissaris van onderzoek, weten-
schap en innovatie Carlos Moedas kwam de eer toe 
de foto, die een bevestiging van de relativiteitstheo-
rie van Albert Einstein is, wereldkundig te maken op 
een wereldwijd live uitgezonden persconferentie. De 
Portugees sprak van een tijd in de wetenschap “vóór 
en ná de foto” en van een “grote doorbraak voor de 
mensheid.”

De woorden van Moedas – of het een ‘bewussie’ 
was laten we maar in het midden – deden me denken 
aan Neil Armstrongs “grote sprong voor de mens-
heid” op 21 juli 1969, toen hij met de Apollo 11 naar 
de maan vloog. Buiten de – overigens terechte – gro-
teske metaforen kennen de twee doorbraken nog een 
andere, opvallende overeenkomst: de aanwezigheid 

van taalfouten. Die keer in de jaren zestig was het niet 
de BBC, maar de betrokkene zelf die een taalfoutje 
maakte, toen hij als eerste mens voet op de maan 
zette. Na een jarenlange discussie met onder meer 
Armstrongs biograaf hebben linguïsten namelijk 
aannemelijk gemaakt dat Armstrong het eerste lid-
woord vergat (de spanning mensen, de spanning…) 
en de betekenis van de zin daarmee veranderde. Hij 
zou “That’s one small step for man, one giant leap for 
mankind” gezegd hebben, terwijl in deze context man 
en mankind synoniemen van elkaar zijn. Correct was 
geweest: “That’s one small step for a man”. 

Volgens het immer betrouwbare Wikipedia en 
ene Duane S. Nickell (auteur van Guidebook for the 
Scientific Traveler) verklaarde Armstrong er decennia 
na dato het volgende over: “ik hoop dat de geschiede-
nis mij de ruimte toekent om het lidwoord te verge-
ten en begrijpt dat het zeker de intentie was om het 
uit te spreken, ook al is het niet gebeurd – hoewel het 
in werkelijkheid toch gezegd zou kunnen zijn”. Vooral 
de mooie Cruijffiaanse toevoeging op het eind maakt 
dat ik hoop dat het citaat waarheidsgetrouw is, al ben 
ik er na tien keer YouTube beluisteren (bedankt the-
natman) nog niet helemaal uit óf Armstrong de ‘a’ 
nou wel echt vergat op die julinacht in 1969. 

Via Heino Falcke en Neil Armstrong komen we uit 
bij Юрий Алексеевич Гагарин (Joeri Aleksejevitsj 
Gagarin). Waar – naar ik hoop – iedereen Armstrong 
wel kent, zal het percentage HInT-lezers dat Gagarin 
kent lager liggen. De Rus was de eerste mens in 
de ruimte en daarmee minstens zo belangrijk als 
Armstrong, maar is minder in ons collectief geheugen 
verankerd. Gagarin was echter niet alleen de eerste 
in de ruimte, maar ook gelijk de eerste die een baan 
om de aarde vloog, in zijn Vostok 1. Na Gagarin zou 
het nog acht jaar duren voordat Armstrong voet op 
de maan zette, Gagarins finest hour was namelijk op 
12 april 1961.
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Een uurtje kranten van 12 en 13 april 1961 door-
spitten leert ons veel over Gagarin en zijn reis, waar-
over volgens De Waarheid “de wereld opgetogen 
was”. Twee opmerkelijke berichten: Gagarin betekent 
in het Russisch “wilde eend” (Dagblad v.h. Noorden), 
en er is in Amsterdam een Gagarin-fanclub opge-
richt die je voor 2 gulden 50 onder andere foto’s van 
Gagarin toestuurt (de immer Sovjet-vriendelijke De 
Waarheid). De toenmalige Amerikaanse president 
Kennedy krijgt een felicitatie aan de grote commu-
nistische vijanden moeizaam over zijn lippen. Hij feli-
citeert de Russen uiteindelijk met hun “belangrijke 
technische prestatie”. De Britse premier doet het nog 
wat zuiniger aan dan zijn Amerikaanse collega en 
brengt volgens de Leeuwarder Courant zijn geluks-
wensen voor de “opmerkelijke prestatie” over. 

Sommige Nederlandse kranten trekken zich 
minder aan van de wedloop tussen de Sovjet-Unie 
en Amerika en schrijven de kolommen vol met super-
latieven. Met name het Nieuwsblad van het Noorden 
(NvhN) kan groot denken niet ontzegd worden in 
hun lofzang op “DE RUIMTE-RUS”. De ontwikkeling 
van metaforen is duidelijk minder snel gegaan dan 
de ontwikkeling van ruimtevaart. Waar Moedas het 
anderhalve maand geleden had over “een tijd vóór 
en ná [de foto]”, schrijft NvhN dat “de wereld van na 
de eerste ruimtevaart anders moet zijn”. Oftewel: 
Er was een tijd vóór en ná de eerste ruimtevaart. 
Tevens droomde het NvhN hardop van “vreedzamer 
emigratie vanaf de steeds dichter bevolkt rakende 
aarde”: dit is (helaas?) nog altijd een scenario voor 
de verre toekomst.

Deze drie stappen voorwaarts in de mense-
lijke geschiedenis hebben kortom meer gemeen 
dan alleen dat het “iets met ruimtevaart te maken 
heeft”. Ik wacht in spanning op de vierde sprong naar 
voren en kan niet wachten op de eerste aflevering 
van Kolonisten op Mars in 2028.

Eerste woorden vanuit de ruimte naar aarde (De 
Waarheid, 13-4-1961).
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GESCHIEDENISPRENT 
 Door Roos in’t Velt 
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GSV-PERIODEPLANNING 
 Van mei, juni, juli en augustus 

Mei

22: Borrel
Met bekendmaking Zomerreis!

24-26: Ledenweekend
Een fantastisch weekend in Ermelo.

28: Verkiezings-ALV
Hieruit vloeit een kb voort.

N.t.b.: Student vs docentvoetbal
Verzet door afwezigheid docenten.

Augustus

21/22: GSV-feest
Open voor GSV’ers.

26: Bierproeverij
Na afloop van de introductie.

Juni

5: Borrel
Een reguliere borrel.

7: SGN-activiteit
De invulling wordt snel bekend!

12: Pubquiz
Vragen om je over op te vreten.

Juli

3: Afscheidsborrel
Een laatste borrel voor de zomer.

10: Actieve ledenuitje
Als bedankje voor eenieders inzet.

10: Eindfeest
Om dit studiejaar goed af te sluiten.

25-30: Zomerreis
Met een nog geheime bestemming.

‘Of kom er gewoon bij!’
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Wellicht vraag je jezelf af: hoe zou de HInT-redactie de rubriek In het hol van... in ’s hemelsnaam 
koppelen aan het thema ‘Buitenaards’? Door een kamer te fotograferen in SSH&-complex Sterren-
bosch natuurlijk! Op loopafstand van het Erasmusgebouw en de Universiteitsbibliotheek ontwaakt 
Ayla dagelijks in haar nederige stulpje aan de Platolaan. Deze is van alle door studenten denkbare 
luxe voorzien, zoals een eigen badkamer, woonkamer, keuken, slaapkamer en een gezamenlijke 
ruimte om feestjes in te geven en het bestuur wekelijks in te laten dineren (zodat de rommel daar 
blijft liggen, snap je). Naast een makkelijk bereikbare bibliotheek, waarin Ayla haar uiterste best 
doet op haar scriptie en studie in bredere zin, is zij even ver verwijderd van het Radboud Sportcen-
trum. Hier brengt zij voldoende uurtjes door ter afwisseling van besturen en studeren.
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