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Geachte lezer,

De herfst is volop aan de gang en dat kan veel verschillende 
emoties oproepen bij mensen. Sommigen  zijn echte roman-
tici en worden hoopvol van de verkleurende bladeren, vallend 
van de bomen. Anderen worden droevig en moedeloos van de 
kortende dagen. Door de eeuwen heen hebben mensen muziek 
gebruikt om zulke emoties uit te drukken, of om juist emoties 
bij anderen op te wekken. Muziek heeft een lange geschie-
denis en een brede invloed en daar duikt deze uitgave van 
het HInT samen met jullie in. Steven neemt ons mee op een 
tocht door de hoogtepunten van het Eurovisie Songfestival, 
Emma verschaft ons een blik in de tragische relatie van Clara 
en Robert Schumann en Huub neemt het pas verschenen boek 
‘Het Benedenstadslied’ onder de loep. Ellen laat de doorwer-
king van het middeleeuwse koor in de moderne muziek zien 
en Jochem debuteert met een artikel over het Wilhelmus. Ook 
dr. Remco Ensel laat zich zien als muziekliefhebber en vertelt 
in het HInTerview over het gebruik van muziek en ‘alterna-
tieve’ bronnen binnen het onderwijs en onderzoek.
 Het reilen en zeilen binnen (en buiten) de universi-
teit wordt belicht met een exclusief interview met een topman 
binnen het ESC (MMS in de volksmond), een artikel waarin 
Quint zich uitlaat over zijn stage in Zutphen, en Mats vertelt 
over zijn avonturen en ervaringen in Sint-Petersburg.
 Geniet van de herfst en gebruik de regenbuien als een 
lekker excuus om niet uit je stoel te komen en het HInT van 
kaft tot kaft uit te lezen!

Veel leesplezier en vriendelijke groeten,

Geert Dijk
Hoofdredacteur
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Muziek wordt meestal gemaakt met als hoofd-
doel het plezieren van de oren. Dat wil echter 
niet zeggen dat de wetenschap zich er niet mee 
kan bemoeien. Dit keer mocht het HInT bij cul-
tuurhistoricus en holocaustspecialist Remco 
Ensel aanschuiven om het te hebben over zijn 
persoonlijke en wetenschappelijke ervaringen 
met muziek. Verder vertelt hij over zijn onder-
zoek naar andere media als fotografie en toneel 
en het gebruik van muziek in de collegezaal. 
Het werd gedurende het gesprek duidelijk dat 
de kunsten de historicus van een bijzonder rijk 
bronnencorpus kunnen voorzien.
 Wanneer hij het gesprek begint met een 
korte samenvatting van zijn academische loopbaan, 
wordt meteen duidelijk dat de cultuurhistoricus 
zich door de jaren heen met veel verschillende on-
derwerpen heeft beziggehouden. Met zowel een 
antropologische als een historische opleiding aan 
de UvA is hij, na eerst werkzaam te zijn geweest 
aan de VU, aan de Radboud Universiteit begonnen 
als antropoloog bij de afdeling Arabisch. Ensels 
proefschrift maakte al duidelijk dat zijn interesse 
breder was dan het historische: het was gebaseerd 
op antropologisch veldwerk en ging over sociale hi-
erarchie in Zuid-Marokko. “Vervolgens heb ik door-
gesolliciteerd, zogezegd, en ben ik hier bij Geschie-
denis terecht gekomen.” De focus in zijn historisch 
onderzoek ligt meer op het Europese continent. 
“Sindsdien heb ik me bezig gehouden met cultuur-
geschiedenis en nationalisme, eigenlijk voor een 
deel thema’s waar ik als antropoloog al mee bezig 
was geweest. De bronnen waren wel heel anders; ik 
ging me meer met fotografie bezighouden en sinds 
kort ook met toneel.” Pas sinds 2010 is de Amster-
dammer zich gaan verdiepen in waar hij voor de 
meeste studenten tegenwoordig bekend om staat, 

namelijk zijn kennis van de Holocaust, antisemitis-
me en herinneringscultuur. De keuze voor de over-
stap van antropologisch naar historisch onderzoek 
had zowel praktische als epistemische redenen. 
“Praktisch is het gegeven dat het lastig is om vaak 
lang van huis te zijn voor veldwerk. (...) Bovendien 
bracht het werk me hier, bij Geschiedenis. Hier kon 
ik ook een vaste aanstelling krijgen.” Daarnaast be-
nadrukt Ensel dat hij het altijd al interessant heeft 
gevonden om met allerlei verschillende soorten 
bronnen te werken, “zeker als cultuurhistoricus ligt 
het voor de hand om daar wat mee te doen.”

Muziek in onderwijs en onderzoek
Afgelopen jaar verwerkte Ensel in de cursus ‘Euro-
pa en zijn werelden’ de nodige muziekfragmenten, 
met betrekking tot zijn colleges over Afrika. “Dat 
had ook een achtergrond: Cultural Studies heeft zich 
al voor de oorlog, en zeker ná de oorlog, bezigge-
houden met populaire cultuur, vaak vanuit een ver-
rassend negatieve invalshoek.” Populaire cultuur 
zou met het kapitalisme verbonden zijn en het volk 
zoet houden. “Maar tegelijkertijd ontstonden er ook 
kritische benaderingen, waarin werd getoond dat 
muziek ook juist gezagsondermijnend of reflecte-
rend kan zijn.” De muziek uit de colleges van Ensel 
laat volgens hem zien hoe mensen van Afrikaanse 
komaf terugblikken op ‘de zwarte ervaring’. Hij 
schroomde niet om ook wat contemporaine hiphop 
te laten horen; “En Kendrick Lamar, daar luister ik 
sinds een tijdje naar, dat vind ik echt heel erg mooi 
en heel erg goed. Toen dacht ik weet je wat, dan 
maken we er gewoon een feestje van. (...) Mijn zoon 
vond het heel erg corny, ja je probeert hip te doen 
en dat is natuurlijk heel fout! Maar ja dat zal dan 
wel, ik word toch niet hip gevonden. Dus of ik het nu 
wel of niet doe maakt niet zoveel uit.”

HET LIED ALS HISTORISCH OBJECT
  Hinterview met dr. Remco Ensel                  

Door Thom Tolboom
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 Wanneer gevraagd naar een onderzoek dat 
hij gedaan heeft naar liederen over de dood van de 
Palestijnse jongen Muhammad al-Durrah, moet En-
sel bekennen dat hij dit al bijna vergeten was. Nu 
zijn geheugen weer opgefrist is, licht hij toe dat er 
rond de eeuwwisseling in Nederland voor het eerst 
aandacht was voor islamitisch fundamentalisme; 
“Toen was het de vraag: waar halen die gasten hun 
ideeën eigenlijk vandaan? Meestal lezen ze geen 
Arabisch, vaak kunnen ze het wel verstaan, maar 
wat zijn nou eigenlijk hun media?” Om hierachter 
te komen, is hij samen met zijn toenmalige Neder-
lands-Marokkaanse onderzoeksassistent naar de 
bazaar in Beverwijk gegaan om daar ongeveer hon-
derd cd’s van islamitische artiesten te kopen. “Toen 
stuitten we op een aantal liedjes die over de dood 
van die jongen gingen, daar zijn we op gaan focus-
sen. Toen kwamen we tot een corpus van vijf of zes 
liedjes, en ook nog poëzie en niet-Arabischtalige 
muziek. Er bestaat dus eigenlijk een hele iconogra-
fie en een ‘musicografie’ rondom de dood van die 
jongen als een soort heiligenverering.” De liedjes 
hebben ze vervolgens geanalyseerd vanuit de the-
orie van sociale bewegingen, om erachter te komen 
hoe mensen gemobiliseerd werden door de mu-
ziek.  
 Maar wat zijn nu de belangrijkste verschil-
len tussen de bronanalyse van een liedje tegenover 
een meer klassiek geschreven bron? Volgens de 
cultuurhistoricus zijn er minstens drie belangrijke 
elementen om te bestuderen als het gaat om een 
lied: de tekst, de muziek en de industrie achter de 
muziek. Hierbij benadrukt hij hoe lastig het is om 
betekenis af te leiden uit de melodie van een num-
mer. “Daar moet je misschien wel musicoloog voor 
zijn, of muzikant. Nou ik ben geen van beide, dus 
dat vond ik wel moeilijk.” Over de muziekindustrie 
merkt hij op dat er tussen de muzikant en de luis-
teraar ook allerlei tussenpersonen zitten. “Die be-
palen wat ons wel of niet bereikt, of wat überhaupt 

gemaakt wordt.” Om een treffend voorbeeld te ge-
ven van de rijke wereld die zich ‘achter de muziek’ 
afspeelt, pakt hij het boek ‘Rock ‘n’ Roll Jews’ van 
Michael Billig erbij. Dit boek laat zien dat Joodse 
songwriters een grote, maar bijna onzichtbare in-
vloed hebben gehad op de muziekwereld door on-
der andere een groot deel van het werk van Elvis 
Presley te schrijven. Verder wijst Ensel op het num-
mer Hound Dog, dat  een hele complexe en kleurrij-
ke geschiedenis kent. “Hound Dog was al een liedje 
van een zwarte muzikante, Willy Mae Thornton, die 
dat zong over haar man. Elvis Presley zong het over 
een vrouw natuurlijk. Maar tegelijkertijd hield hij 
het woord hound dog erin, dat eigenlijk voor een 
mannelijke referent bedoeld was. De tekst van het 
liedje is herschreven, er zit dus een Joodse tekst-
schrijver tussen, die heeft het toegespitst op Elvis 
Presley.” “Eigenlijk zit de hele Amerikaanse etni-
sche geschiedenis in dat ene liedje verstopt, dat is 
natuurlijk prachtig.”
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Fotografie en toneel als bronmateriaal
Niet alleen achter een stuk muziek kan een rijke 
geschiedenis schuilgaan. Wat foto’s betreft is het 
volgens Ensel ook interessant, met name voor de 
geschiedwetenschapper, om hun ‘levensloop’ te 
achterhalen. “Ik vond het interessant om ze [foto’s] 
niet te gebruiken als bron voor ‘de geschiedenis’, 
maar om te laten zien dat foto’s zelf een verhaal 
hebben.” Zelf geeft hij een voorbeeld uit het on-
derzoek dat hij gedaan heeft naar kunstfotografie, 
met de opmerking dat de foto’s die nu als kunst 
tentoongesteld worden, vroeger een hele andere 
functie kunnen hebben gehad. “Toen hingen ze he-
lemaal niet in galeries, toen stonden ze gewoon in 
tijdschriften, toen werden ze bij elkaar gevoegd en 
wilden ze een heel an-
der verhaal vertellen.”Als 
historicus probeert hij 
te doen wat veel kunst-
historici en fotohistorici 
vaak nalaten, namelijk 
in het hoofd kruipen van 
de fotograaf. “Ik heb me 
ook met een foute foto-
graaf beziggehouden, 
een NSB’er die best wel 
hoog in het systeem zat 
zeg maar. Zijn foto’s zijn 
wel besproken, maar ei-
genlijk is men nooit terug gegaan naar de bronnen, 
naar zijn archief, en is hij zelf zichtbaar geworden 
als fotograaf.”
 In zijn huidige onderzoek zijn toneelstuk-
ken het medium dat Ensel aan zijn analytische blik 
onderwerpt, met als focus de representatie van ‘de 
Jood’ en de reflectie op de Holocaust. Als eerste ar-
gument voor waarom juist de podiumkunsten zo 
geschikt zijn voor onderzoek naar deze thema’s, 
noemt hij de lange, continue toneeltraditie. Een 
goed voorbeeld is hier ‘De Koopman van Venetië’, 
met het bekende Joodse personage Shylock. “Dat 
wordt al vierhonderd jaar opgevoerd, dus het is 
heel mooi om te onderzoeken of de Holocaust 

daarin een breuk was, en wanneer dan wel, en hoe 
en wie precies tegen de toneelconventies in verzet 
kwamen.” Het meest boeiende aspect van het toneel 
volgens Ensel is dat de regisseur en acteurs agency 
hebben omdat zij keuzes maken telkens wanneer ze 
een stuk opnieuw opvoeren. “Je moet eigenlijk iede-
re keer opnieuw bedenken: hoe gaan we het nu spe-
len? Gaan we het in de traditionele kleding doen? 
Gaan we het in de traditionele enscenering doen? 
Hoe ga je het invullen? (..) Dus als je een aantal stuk-
ken onderzoekt, die door de tijd heen in verschil-
lende werelddelen worden opgevoerd, zou je dus 
kunnen zien hoe langzamerhand ideeën verschui-
ven over etniciteit, over de Tweede Wereldoorlog 
en over de Holocaust.”

Persoonlijke muziek-
ervaring
Wanneer het gesprek 
zich weer richting de 
muziek beweegt, en hem 
gevraagd wordt waar hij 
nu graag naar luistert, 
herinnert Ensel zich een 
wijze les die hij waar-
schijnlijk voor het in-
terview al bedacht had. 
“Wat ik de jeugd wil mee-
geven: het was vroeger 

heel moeilijk om überhaupt aan muziek te komen. 
Dat is nu lastig voor te stellen, maar als je niet ge-
noeg geld had om een plaat te kopen, of als dat lied-
je niet net toevallig op de radio werd gedraaid en 
de DJ praatte er niet doorheen, dan had je pech.” Hij 
ontwijkt de vraag echter niet en zegt dat hij vroe-
ger groot fan was van David Bowie, verder noemt 
hij onder andere Tricky en PJ Harvey als zijn favo-
riete artiesten. Tenslotte merkt de Amsterdammer 
op dat muziek nu een minder belangrijke plaats in-
neemt in zijn leven vergeleken met zijn jeugd. “Het 
fanatisme waarmee je naar muziek luistert als je 
jong bent, als je met die plaat in je handen staat, dat 
heb ik niet meer.” 

“Wat ik de jeugd wil meegeven: het was 
vroeger heel moeilijk om überhaupt 
aan muziek te komen. [...] als je niet 

genoeg geld had om een plaat te kopen, 
of als dat liedje niet net toevallig op de 
radio werd gedraaid en de DJ praatte er 

niet doorheen, dan had je pech.”
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Laeta floris Juventutis
Mater alma congregat

Quos deliciis virtutis
Scientiaeque satiat: 

Hymnum ergo Carolinae
Matria iam cantabimus,

Cui caput genorosae
Laureandum dabimus! (bis)

In de Nijmeegsche Studenten-Almanak voor het jaar 
1933 vinden we het bovenstaande oude universi-
teitslied. Ik wil het niet een-op-een gaan vergelijken 
met het huidige universiteitslied ‘Dare to Doubt’ maar 
alleen al aan de titel van dat lied kun je zien dat het 
oude beter was. Universiteitsliederen worden name-
lijk nooit gezongen, behalve op plechtige momenten 
zoals een Diesviering. En dan is het eigenlijk veel 
beter als een lied lekker plechtig klinkt, maar bijna 
niemand precies weet wat voor clichés je eigenlijk 
aan het zingen bent. Hier is het Latijn natuurlijk de 
perfecte taal voor. 
 Een ander voordeel van het oude uni-
versiteitslied is dat de (toen nog) Katholieke 
Universiteit Nijmegen hun voorlichters waarschijn-
lijk gewoon betaalde voor het schrijven van het 
lied. Tegenwoordig moet de woordvoerder van de 
Radboud Universiteit meedoen aan de Radboud Song 
Contest om zijn lied tot universiteitslied te kunnen 
kronen.

Het is allemaal, met uitzondering van de laatste 
regel, een stuk minder goed mee te zingen dan het 
Latijnse lied. “We delen allemaal de sleutel, samen 
zijn we Radboud Universiteit’’, ik zie het de gemid-
delde geschiedenisstudent niet meezingen.
 Kortom, net als dat je bij een cantus opent 
met Io Vivat, zing je op een Dies het liefst een lied in 
het Latijn. Niemand weet wat de zinnen betekenen, 
en niemand heeft zin om het te vertalen (waarna het 
ongetwijfeld ontmaskerd zou worden als clichéma-
tig): ideaal!

Driven by curiosity
We just want to know

In Dutch we ask so frequently
Is dat nou wel zo?

Op de campus Heyendaal
We all dare to doubt,

Even whether we are proud
Proud to be Radboud

Schrijnen opende de deur
We all share the key

Together we are Radboud University
Onderzoek doen we allemaal

Toto animo
Want vragen is ons ideaal

Is that really so?
Op de campus Heyendaal

We all dare to doubt,
Even whether we are proud

Proud to be Radboud
Schrijnen opende de deur

We all share the key
Together we are Radboud University

In dei nomine feliciter

WE ALL SHARE THE KEY
Door Elmar van de Ree
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Door Emma Ruiter

Robert Schumann (1810-1856) is een zeer 
bekende naam in het rijtje Romantische com-
ponisten. Zijn pianocomposities worden miljoe-
nen keren beluisterd op Spotify (hét moderne 
medium om de populariteitsgraad van diverse 
artiesten te meten!) en zijn muzikale nala-
tenschap is dan ook groot. Minder bekend bij 
modern publiek is echter zijn vrouw Clara; zij 
wordt vaak in één ademteug genoemd met Robert 
als ‘de vrouw van Schumann’. Maar Clara Wieck 
was in de negentiende eeuw een zeer getalen-
teerd en bekend pianiste en componiste, beken-
der dan Schumann.  Op jonge leeftijd gaf zij al 
vele drukbezochte pianoconcerten in landen als 
Duitsland en Oostenrijk. Kortom, tijd om haar uit 
de schaduw van haar man te trekken! 

Jonge componisten 
Het verhaal van Robert en Clara begint wanneer 
de jonge Robert Schumann in 1828, op achttienja-
rige leeftijd,  een leerling van de bekende pianole-
raar Friedrich Wieck wordt. Zijn oorspronkelijke 
toekomstplan was een echte negentiende-eeuwse 
droom: als pianovirtuoos in geheel Europa concer-
ten geven. Maar een praktische tegenslag, een zekere 
kneuzing in een van zijn handen, weerhield hem 
ervan om deze droom realiteit te maken. Hij richtte 
zich vanaf dat moment dus voornamelijk op het com-
poneren van pianostukken. Het was pas toen Robert 
bij de Wiecks in kwam wonen dat hij verliefd werd 
op Friedrichs dochter Clara, ook al was zij negen jaar 
jonger dan hij. Clara was een ‘wonderkind’: een zeer 
getalenteerd pianiste die al vanaf een jonge leeftijd 
les had gekregen van haar (enigszins autoritaire) 
vader. Zo was Clara al vroeg een bekend pianiste en 
op elfjarige leeftijd hield zij al concerttours door 
Duistland en Oostenrijk, vaak gearrangeerd door 

haar vader. Zij was zijn oogappeltje. Het is dan ook 
begrijpelijk dat vader Wieck zich niet kon vinden in 
het mogelijke huwelijk tussen Robert en de jonge 
Clara; toen ze nader tot elkaar kwamen rond 1835 
verbood hij haar ieder contact met de beginnende 
componist.  

Clara als muze
In de periode dat de twee van elkaar gescheiden 
waren, droeg Robert bijzonder veel van zijn piano-
composities op aan Clara. Zo componeerde hij bij-
voorbeeld Fantasie in C major (welbekend, én staat 
op Spotify!) in deze maanden. Dit stuk is duidelijk 
een uiting van zijn gevoelens omtrent de ‘situatie 
Wieck’; sterke afwisselingen tussen tedere en harde 
klanken maken het stuk zo emotioneel en fragiel, 
terwijl de luisteraar tegelijk een zekere dreiging en 
onrust voelt. Robert is wanhopig, hij wil bij Clara 
zijn, maar dit wordt hem verboden. Zo werden de 
composities van Schumann producten van zijn eigen 
lijden. Hij had bijvoorbeeld vanaf zijn jeugd al last 
van een bipolaire stoornis en hoe ouder hij werd, hoe 

WELKOM TERUG, CLARA SCHUMANN 
DE VERGETEN MUZE VAN EEN GETROEBLEERDE COMPONIST

Clara Schumann circa 1850, gefotografeerd door 
Hans Hanfstaengl.
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heftiger zijn depressieve episoden zich manifesteer-
den. Muziek werd voor Robert een uitingsvorm en 
Clara diende als zijn muze. Zoals de fictieve Henry 
Wotton (in The Picture of Dorian Gray van Oscar 
Wilde) over dichters stelde: “[…] They know how 
useful passion is for publication. Nowadays a broken 
heart will run to many editions.” Maar Schumann was 
niet in staat zijn verdriet te vervalsen of maskeren, 
hetgeen te horen is in composities zoals de eerder-
genoemde Fantasie in C major. 
 Maar zoals ieder wandelend cliché nu 
eenmaal weet uit te kramen: liebe erobert alles, 
liefde overwint alles—en de Schumanns zijn geen 
uitzondering op deze ‘regel’. Zij begonnen elkaar in 
het geheim brieven te schrijven en in een van deze 
brieven schreef Robert  aan Clara—vertaald vanuit 
het oorspronkelijke Duits naar het Engels: “I have 
revelled in the thought of you, and have loved you 
as I never did before. I sat at the piano all week, and 
composed and wrote, and laughed and cried, all at 
once, you will find this fairly depicted in my Opus 20, 
the great Humoreske.” Want ook al plande Friedrich 
Wieck tijdens deze periode zeer toevallig talloze pia-
noconcerten voor zijn dochter in, Clara en Robert 
trouwden in het jaar 1840—één dag voor Clara’s 
21e verjaardag. Gemakkelijk was dit niet; Friedrich 
verbood een echtverbintenis tussen de twee en 
Robert heeft uiteindelijk een huwelijk bij de rechter 
moeten afdwingen. 
 Vanaf dit jaar hielden de Schumanns ook 
een gezamenlijk dagboek bij, waarin ze niet alleen 
hun gevoelens aan elkaar verwoordden, maar ook 
ontmoetingen met andere befaamde negentiende-
eeuwse componisten of pianisten (zoals Franz Liszt!) 
in detail beschreven. Uit deze dagboekfragmenten 
blijkt wederom de schommelende en instabiele 
mentale staat van Robert. 

In de schaduw van haar man
Het romantische verhaal van de Schumanns is echter 
een klein onderdeel van beide levens. Vaak worden 
de tragedies rondom Roberts mentale staat, zijn 
vroege overlijden (hij overleed in 1856 op 46-jarige 
leeftijd), of Clara´s weduw- en moederschap onder-
belicht. Clara was namelijk niet enkel een bekend pia-
niste en componiste die zich staande wist te houden 
in een door mannen gedomineerde eeuw, ook was zij 
de moeder van zeven (!) kinderen. Bovendien was het 
Clara die eerder dan Robert een ongekende bekend-
heid verwierf in het leeuwendeel van negentiende-
eeuws Europa, waaronder Nederland. Zij was daar-
naast vaak diegene die composities van Robert ‘aan 
de man bracht’ door deze voor het eerst te spelen op 
haar drukbezochte concerttournees. Maar toch staat 
Clara Schumann heden ten dage in de schaduw van 
haar man. Om hier verandering in te brengen—ervan 
uitgaande dat ons lezerspubliek dit wil— zullen de 
volgende stappen gevolgd moeten worden: open 
Spotify en typ ‘3 Romances, Op.21: Romance in A 
Minor’ in. Luister vervolgens dit stuk eens aandach-
tig en denk aan Clara—niet aan Robert—Schumann. 

 “Clara was namelijk niet enkel een 
bekend pianiste en componiste die 
zich staande wist te houden in een 
door-mannen-gedomineerde eeuw, 

ook was zij de moeder van zeven (!) 
kinderen.”
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POËZIE
Als de zon

Ver in het noorden
Die te vroeg onder gaat

 
Als een vlinder
Nog in de pop

Die niet uitvliegen kan
 

Als een grote golf
Op een kalme zee

Die doodslaat op de kust
 

Als een boek
Zonder einde

Een abrupte stop in het verhaal
 

Een te vroeg vertrek
Zonder afscheid

Hadden we het maar geweten

Achtergrond ontworpen door Juliasnegireva / Freepik
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Door Mats Jacobs

Привет товарищи! Mijn vorige semester heb 
ik doorgebracht in het grootste en misschien 
wel meest interessante land ter wereld. Toen ik 
mijn vrienden en familie vertelde dat ik in Sint-
Petersburg ging studeren, stelden de meesten 
mij dezelfde (misschien wel domme) vraag: 
“Waarom in hemelsnaam Rusland?” Natuurlijk 
kon ik deze vraag beantwoorden met een ver-
wijzing naar de rol van Rusland in cultuur, lite-
ratuur, films, geschiedenis, politiek en de media. 
Toch zou ik voor iedereen die dit leest deze vraag 
met terugwerkende kracht persoonlijk willen 
beantwoorden. 
 Op 1 februari landde ik op het vliegveld van 
Sint-Petersburg, waarna mijn aangewezen buddy 
mij begeleidde naar de studentenhuisvesting van 
de universiteit. Bij aankomst stond ik er alleen voor 
en nam mijn verbazing het over. De studentenflat 
zag eruit alsof hij persoonlijk was ontworpen door 
Chroesjtsjov en de bureaucratie die nodig was om mij 
te registreren leek ook uit de tijd van de Sovjet-Unie 
te stammen. Toen ik die avond uit het raam staarde 
en uitkeek op sneeuw, betonnen woningblokken en 
een groepje Russische hangjeugd, was ik een van de 
gelukkigste jongens op aarde. Ik had mijn geen beter 
begin in Rusland kunnen voorstellen. 
 De eerste maand hadden alle internationale 
studenten collegevrij, wat resulteerde in het typi-
sche Erasmus-bestaan: drinken, uitgaan en nieuwe 
vrienden maken. Daarnaast was ik ook druk bezig 
met het nodige bureaucratische papierwerk en het 
bewonderen van al de pracht en praal van de voor-
malige hoofdstad. Sint-Petersburg staat voorna-
melijk bekend om het Winterpaleis met daarin de 
Hermitage, maar ook de andere musea, theaters, 
prachtige gebouwen, kathedralen, parken en feesten 
hielden mij een half jaar lang zoet. 

 De koudste maand van het jaar liep ten 
einde en langzamerhand begonnen de colleges. Ik 
volgde vakken aan de Faculteit van Internationale 
Betrekkingen aan de Staatsuniversiteit van Sint-
Petersburg, waar onder andere Poetin, Medvedev, 
Pavlov en Lenin ook hebben gestudeerd. De vakken 
die ik volgde gingen over geschiedenis, de Russisch-
Orthodoxe Kerk, de Koude Oorlog en de Russische 
politiek. Het unieke aan deze vakken was dat 
ze werden gegeven vanuit Russisch perspectief. 
Desondanks keken de docenten wel altijd kritisch 
naar hun eigen land. Een groot bijkomend voordeel 
aan de universiteit waren de vele vrije dagen die 
we kregen, waardoor ik verschillende reizen naar 
onder andere Moermansk, Novgorod en Moskou kon 
maken. 
 Naast het feesten, cultuur snuiven, stude-
ren en reizen, was er één ding dat ik misschien wel 
het meest interessant vond aan Rusland, namelijk de 
ondoorgrondelijke Rus. Op het eerste gezicht is de 
Rus hard, nors en onvriendelijk. Ze lijken gevangen 
te zitten tussen de nostalgie van de Sovjet-Unie en 
de nieuwe kansen van het kapitalisme en de nieuwe 
‘democratie’. Na vele gesprekken met studenten, 
docenten, taxichauffeurs, barpersoneel, stedelingen 
en baboesjka’s, ben ik erachter gekomen dat de Rus 
niet hard, nors en onvriendelijk is. Er wordt weleens 
gezegd: “Een Rus is als een kokosnoot, hard aan de 
buitenkant maar zacht van binnen.” Deze uitspraak 
bleek ook waar te zijn, want wanneer Russen zich 
voor je openstellen, zijn ze de meest vriendelijke, 
barmhartige en loyale personen die je je maar kunt 
wensen. 
 Dus om terug te komen op de vraag: Waarom 
ben ik nou in hemelsnaam naar Rusland gegaan? 
Voor de wodka natuurlijk.

GRENZELOOS STUDEREN
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Door Steven Verhoeven

TOP-5
GESCHIEDENIS OP HET SONGFESTIVAL

Het Eurovisiesongfestival: je haat het of je houdt 
ervan. Niettemin is het de grootste muziek-
show ter wereld en dat grote podium biedt legio 
kansen om de geschiedenis onder de aandacht 
te brengen. Onder de winnaars van het song-
festival bevinden zich dan ook enkele bekende 
voorbeelden hiervan, zoals de evocatie van de 
middeleeuwen in Lenny Kuhrs De Troubadour 
(1969), Napoleons nederlaag als liefdesme-
tafoor in ABBA’s Waterloo (1974) en het poli-
tieke statement van Jamala met haar nummer 
over de deportatie van de Krim-Tataren in 
1944 (2016). In de inmiddels 1564 nummers 
die op het songfestivalpodium ten gehore zijn 
gebracht bevinden zich echter nog veel meer 
historische verwijzingen. Hieronder volgt een 
top vijf van enkele aansprekende voorbeelden. 

Rasmussen – Higher Ground (Denemarken, 9e 
in 2018)
Met zijn woeste uiterlijk had zanger Jonas Flodager 
Rasmussen het al snel voor elkaar dat men zijn 
nummer associeerde met de Vikingen. Fans van 
het songfestival refereerden aan de inzending als 
‘het Vikinglied’, hoewel de tekst daar niet expli-
ciet naar verwijst. Toch is het nummer wel dege-
lijk geïnspireerd door een legendarische saga over 
Magnus Erlendsson. In 1098 was de jonge Magnus 
mee op een expeditie van de Noorse koning Magnus 
III Barrevoets (r. 1093-1103) naar de Ierse Zee. Hij 
weigerde vervolgens deel te nemen aan een plunde-
ring van Anglesey en bleef daarom tijdens de Slag bij 
de Menaistraat (1098) op het schip om psalmen te 
zingen. Later werd hij Graaf van Orkney, samen met 
zijn neef Haakon Paulsson, die eigenlijk alleenheer-
schappij zocht. Daarom werd Magnus in 1117 door 
zijn neef geëxecuteerd. Vanwege zijn vrome leven 
en wonderen die bij zijn graf plaatsvonden, werd 

hij in 1136 door de bisschop van Orkney gecanoni-
seerd. Sindsdien staat hij bekend als Sint Magnus. 
In Rasmussens lied werd deze vreedzame Viking 
in herinnering gebracht. Met frasen als “freeze the 
arrow in the air” en “men laying down their swords” 
was de boodschap duidelijk: zoek naar vreedzaam 
overleg in plaats van de wapens op te pakken.  

Genealogy – Face the Shadow (Armenië, 16e in 
2015)
De supergroep Genealogy bestond uit zes leden: van 
elk continent een representant van de Armeense 
diaspora en één lid uit Armenië zelf. Samen repre-
senteerden ze een vergeet-mij-nietje, het offici-
ele logo van ‘honderd jaar Armeense genocide’, 
waarvan de herdenking net voor het songfestival 
had plaatsgevonden. Het nummer Face the Shadow 
verwijst ook naar deze gebeurtenis, hoewel dat 
door de deelnemers altijd is ontkend. Het refrein 
spreekt echter boekdelen: “So don’t deny. Ever don’t 
deny. Baby, don’t deny. You and I.” Oorspronkelijk 
zou het nummer ook Don’t deny heten, maar nadat 
Azerbeidzjan de Armeniërs beschuldigde van poli-
tieke statements werd de titel gewijzigd. Dat land is 
samen met Turkije het enige land dat de Armeense 
genocide ontkent. Turkije neemt echter sinds 2013 
geen deel meer aan het Songfestival. Over het alge-
meen wordt aangenomen dat het nummer een 
eerbetoon was aan de slachtoffers van de geno-
cide. Tijdens deze volkerenmoord in 1915, door 
Armeniërs Medz Yeghern (Grote Misdaad) genoemd, 
werden tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in 
het Ottomaanse Rijk om het leven gebracht. Voor 
Armenië was de kritiek op de songfestivalinzending 
overigens niets nieuws. Van het nummer Apricot 
Stone, waarmee het land in 2010 deelnam, werd ook 
gezegd dat het een verwijzing was naar de genocide. 
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Anne-Karine Strøm – Mata Hari (Noorwegen, 18e 
in 1976)
In dit uptempo-nummer zong Anne-Karine Strøm 
over haar strubbelingen in het leven. De remedie 
daarvoor is om een voorbeeld te nemen aan de mys-
tieke Mata Hari. Strøm impliceerde dat de danse-
res met haar sensuele verleidingen overal mee weg 
wist te komen: “Mata Hari, any man would pay the 
price of sweet surrender” en “Those you conquered 
with your dance never did have a chance.” Achter het 
pseudoniem Mata Hari ging de Friese Margaretha 
Geertruida Zelle (1876-1917) schuil. In de eerste 
twee decennia van de twintigste eeuw vergaarde ze 
wereldwijde bekendheid met haar exotische dansen 
en trad op in Europa en de Verenigde Staten. Ze is 
echter bekender geworden als spionne. In 1916 zou 
ze door de Duitse inlichtingendienst gestrikt zijn 
om in Frankrijk te spioneren. Eenmaal daar zou 
ze echter ook door de Franse inlichtingendienst 
gevraagd zijn om als spionne aan de slag te gaan. De 
dubbelspionne werd echter door zowel de Fransen 
als de Duitsers gewantrouwd en in februari 1917 
door de Fransen gearresteerd. In oktober van dat 
jaar werd ze gefusilleerd. Hoewel Strøm haar nog 
toezong “you walked away laughing”, was dat in rea-
liteit dus niet het geval. Strøm zelf bracht het er ook 
niet goed vanaf. Met Mata Hari werd ze allerlaatste. 

Lisa Angell – N’oubliez pas (Frankrijk, 25e in 
2015)
In N’oubliez pas (‘niet vergeten’) bracht Lisa Angell de 
Eerste Wereldoorlog in herinnering. In het nummer 
zong Angell over een dorp dat door de oorlog is ver-
woest en verdwenen is van de landkaart, maar dat 
altijd herinnerd zal blijven worden. De indringende 
ballade werd tijdens het optreden begeleid door 
beelden van verwoeste huizen en straten, waar witte 
duiven doorheen vlogen. Angell bezong de vredige 
tijden in het dorpje, met onder andere “les fêtes de 
moissons” (oogstfeesten), zoals die voor de oorlog 
bestonden en die werden verbroken door de komst 
van de duizenden soldaten, waarna enkel ruïnes en 
as overbleven. Ze vertelde echter ook een boodschap 

van hoop. Het dorp was weliswaar “weggevaagd door 
de geschiedenis”, maar zij zou het niet vergeten. Aan 
het eind van het nummer beloofde ze dat ze het dorp 
zou herbouwen, mooier dan het voorheen was, maar 
dat haar nummer vooral bedoeld was ‘opdat wij niet 
vergeten’. Het nummer werd geschreven rondom 
wapenstilstandsdag (11 november) 2014, maar werd 
na 7 januari 2015 ook opgemerkt omdat het hoop 
gaf na de aanslagen op Charlie Hebdo. Op het song-
festival kon het geen potten breken: met slechts vier 
punten werd Frankrijk 25e van de 27 finalisten.
 
Dschinghis Khan - Dschinghis Khan (West-
Duitsland, 4e in 1979)
Als er een nummer niet mag ontbreken in een lijstje 
met historische referenties in songfestivalnummers, 
dan is het wel Dschinghis Khan van de gelijknamige 
Duitse popgroep. Het nummer, dat zowat een cult-
status heeft gekregen, verheerlijkte de Mongoolse 
heerser Dzjengis Khan (c. 1162-1227). Hij kwam 
in 1207 aan de macht en na de onderwerping van 
verschillende Mongoolse en Turkse stammen ver-
overde hij Noord-China tot aan Yanjing (het huidige 
Peking). Gedurende zijn heerschappij breidde hij zijn 
rijk ook uit naar het westen. Bij zijn dood omvatte het 
Mongoolse Rijk het huidige Mongolië, Kazachstan, 
Oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, Tadzjikistan 
en delen van Rusland, Korea, India, Pakistan, 
Afghanistan en Iran. Zijn manier van oorlogvoeren 
werd gekenmerkt door veel bloedvergieten. Daaraan 
refereerde ook Dschinghis Khan in hun nummer: “Sie 
trugen Angst und Schrecken in jedes Land”. De mili-
taire kracht werd nog verder opgehemeld door te 
stellen dat Dzjengis lachte om zijn vijanden omdat 
niemand zijn macht kon weerstaan. Ook zijn grote 
seksuele potentie werd benadrukt: ”Und jedes Weib, 
das ihm gefiel das nahm er sich in sein Zelt“ en “Er 
zeugte sieben Kinder in einer Nacht.“ Voorts werden 
de Mongolen als stevige drinkers gepresenteerd. Het 
nummer van de excentrieke en flamboyante pop-
groep was succesvol: naast de vierde plek op het 
songfestival stond het vier weken op nummer 1 in 
Duitsland en werd het meermaals gecoverd.
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Door Elmar van de Ree en Steven Verhoeven

BALIEMEDEWERKER BIJ HET ESC
Sinds een aantal maanden staat hij je bij als je 
printerproblemen hebt, in de stilteruimte wilt 
werken of een Arabisch toetsenbord nodig hebt: 
baliemedewerker en geschiedenisstudent Bas. 
Als medewerker van het Erasmus Studiecentrum 
(ESC, maar de redactie gebruikt liever de oude 
naam dus hierna: MMS) is hij voor menig GSV’er 
een bekend gezicht. Het HInT vond het daarom 
hoog tijd om hem over zijn baan te interviewen.
 
Je werkt nu al een tijdje achter de balie. Waarom 
ben je eigenlijk bij het MMS gaan werken? 
“Ik was op zoek naar een baan en toevallig ging 
medewerkster C. net weg. Zij is ook geschiedenis-
studente en ik ken haar goed, dus zodoende kon ik 
als baliemedewerker aan de slag. Daarnaast betaalt 
het goed en is het chill werken. Je moet voornamelijk 
mensen helpen, zowel studenten als docenten, met 
allerhande zaken. Het werk is erg divers. Geregeld 
slopen mensen een printer, dat is een langduriger 
klusje, maar ik heb ook voldoende tijd over om achter 
de balie aan mijn scriptie te werken. Verder geef ik 
de planten water en heb ik soms de tijd om een inter-
view te doen tijdens mijn werk, zoals nu.”
 
Dat klinkt inderdaad als een hele fijne baan, maar 
ik kan me ook zomaar voorstellen dat je af en toe 
vreemde vragen krijgt. Wat is nu het gekste dat je als 
baliemedewerker heb meegemaakt?
“Er zijn soms mensen die aan me vragen waar het 
Erasmusgebouw is. Dat is gek, want het MMS is uiter-
aard in het Erasmusgebouw. Ook vragen er mensen 
hoe ze bijvoorbeeld op de twaalfde verdieping 
komen, hoewel ik me kan indenken dat dat nu met 
de verbouwing wat ingewikkelder is. Maar het zijn 
niet alleen de vragen die tot vreemde situaties leiden. 
Zo lopen er soms bouwvakkers binnen die zonder 
overleg de kraan afsluiten; daar gaat mijn gratis thee 
voor die dag. Ook was er onlangs een lekkage in de 
stilteruimte waar ik ternauwernood een computer 
heb kunnen redden. Oud-medewerkster C. heeft eens 
een gast in een prullenbak zien braken. Dat is mij 
gelukkig tot nu toe bespaard gebleven.”

Als geschiedenisstudent kom je natuurlijk veel bekende 
gezichten tegen. Nu was er ooit kritiek op de zoge-
naamde ‘luidruchtige geschiedenisstudenten’ in het 
MMS. Ervaar je dat als medewerker zelf ook zo?
“Dat valt tot nu toe wel mee! Nu heb ik ook het idee 
dat de groep geschiedenisstudenten achterin het 
MMS kleiner aan het worden is [door afstuderen, 
red.]. De nieuwe aanwas zit op andere plekken en 
is tot nu toe nog niet zo luidruchtig. Overigens heet 
het studiecentrum tegenwoordig eigenlijk ESC, maar 
ik en veel anderen gebruiken de oude naam [MMS: 
Multimedia Studiecentrum, red.] nog, omdat we hier 
al (te) lang rondlopen.
 
Dat zou ook kunnen komen omdat nieuwere geschie-
denisstudenten ergens anders studeren. Ik studeer bij-
voorbeeld altijd in de UB. Overtuig me in twee zinnen 
om voortaan in het MMS te komen studeren.
“Ik vind het zelf een stuk prettiger studeren omdat 
hier meer een huiskamersfeer hangt, dat is toch 
net wat gezelliger dan de doodse stilte in de UB. 
Bovendien is hier vaak meer plek.”

Je noemde eerder de koffie en thee die jij kunt zetten. 
Kan ik bij jou gratis koffie krijgen?
“Nee.”

Het HInT concludeert dat Bas misschien wel een 
van de fijnste baantjes op de campus heeft. Oud-
medewerkster C. merkte daar grappend over op: 
“Bas is een goede jongen, maar hij zou eens wat 
minder hard moeten werken.” Gelukkig weet Bas 
van wie die opmerking komt en kan hij erom lachen. 
Het HInT is overtuigd: de redactie studeert voortaan 
in het MMS en maakt daar graag een babbeltje aan 
de balie. Meer weten? Vraag Bas naar zijn ervarin-
gen of kijk op https://www.ru.nl/esc/
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Prijspuzzel
Vul in en win Het Benedenstadslied!

Een muzikaal HInT vraag om een muzikale puzzel! In de notenbalken hieronder worden fragmenten van een 
aantal bekende nummers in muzieknotatie getoond. We zoeken van elk nummer de titel én de oorspron-
kelijke artiest. Kun je geen noten lezen? Dan is dit de ideale aanleiding het te leren, je toevlucht te zoeken 
tot een muzikale vriend of het alwetende internet. 
 Vind de juiste oplossingen en maak kans op Het Benedenstadslied, samengesteld door René van 
Hoften, Jozef Vos en Hans Wegman! Dit prachtige boek schetst een kleurrijke stadsgeschiedenis in liede-
ren van het meest bezongen stadsdeel van Nijmegen. Geen zorgen als je niet alle oplossingen weet: degene 
met de meeste goede antwoorden wint de prijs! Bij een gelijke stand wordt er geloot.

Door Steven Verhoeven

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 en met 30 november ingeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!

1.__________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________________________________________________

6.__________________________________________________________________________________________________________________________
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Onlangs presenteerden René van Hoften, Jozef Vos 
en Hans Wegman hun boek Het Benedenstadslied. 
Een verfrissend kijkje in de geschiedenis van de 
Nijmeegse benedenstad. Hierin zijn het liederen 
die een venster openen naar het kleurrijke ver-
leden van dit karakteristieke stadsdeel.
 Het eerste hoofdstuk is een mozaïek aan 
liederen waarvan de oudste uit de zestiende eeuw 
stammen, hoewel het zwaartepunt op het einde van 
de negentiende en begin van de twintigste eeuw ligt. 
Deze periode van modernisering is dan ook de rode 
draad tussen de thematische paragrafen die res-
pectievelijk de vestingstatus, armoede en verkrot-
ting, het straatleven, feestelijkheden, en “gezongen 
nieuws” omvatten. Een grote variëteit aan aspecten 
van het dagelijkse leven passeert hierbij de revue.
 Deze verscheidenheid van dit hoofdstuk is 
echter ook wat voor de lezer het grootste struikel-
blok kan vormen. Een duidelijk narratief is niet aan-
wezig en de omvang van een onderwerp lijkt dan ook 
louter afhankelijk van de beschikbare, relevante lie-
deren.  De kijkjes in het alledaagse springen daarom 
nog al eens van de hak op de tak, zowel chronologisch 
als thematisch. Het boek is dan ook geen klassieke 
geschiedvertelling en de opmaak leent zich niet om 
eenvoudig door te bladeren. Het boek zal hierom niet 
zijn weg vinden naar de koffietafel.
 Dit gaat geenszins op voor het tweede 
hoofdstuk, waarin het leven en de motieven van vier 
Nijmeegse tekstdichters staan beschreven. Er wordt 
aangevangen met een zorgvuldig opgestelde biogra-
fie van Cees Hamet (1882–1956). De teksten van 
deze auteur leven op tegen de historische achter-
grond die wordt geschetst. Helaas zijn de drie overige 
biografieën minder sterk, maar daar is dan weer 
meer aandacht voor de teksten. Bovendien nodigt 

de vormgeving hier juist uit om door dit gedeelte 
heen en weer te bladeren.
 Een selectie losse liederen vormen de uit-
smijter, waarna het derde en laatste hoofdstuk aan-
vangt. Er wordt een sprong gemaakt naar de moderne 
tijd en de aandacht verschuift naar hedendaagse 
tekstschrijvers in Nijmegen. Waar voorgaande hoofd-
stukken voor nieuwe Nijmegenaren een onbekende 
wereld laten zien, zal dit een feest der herkenning 
zijn. Tegelijkertijd word je uitgenodigd om Nijmegen 
door de ogen van een ander te zien. Als kers op de 
taart volgt een bijlage waarin enkele teksten uit het 
laatste hoofdstuk van bladmuziek zijn voorzien.
 Wat niet onopgemerkt mag blijven, is het 
illustratiewerk van de Nijmeegse amateurschil-
der Johan Seeling, die de charme van dit boek sterk 
bevorderen. Hij heeft zich hierbij laten inspireren 
door oude foto’s van de stad. In warme kleuren ver-
beeldt hij niet alleen kenmerkende gebouwen, maar 
ook het straatleven van de benedenstad.
  Het boek is een aanrader voor eenieder 
wiens hart verknocht is aan deze oude volksbuurt, 
die het oudste deel van onze stad eens in een ander 
licht wil beschouwen of die benieuwd is naar het 
dagelijks leven in Nijmegen aan het begin van de 
twintigste eeuw. Gegarandeerd verwondering, maar 
ook herkenning voor de studenten onder ons die 
eveneens in barre omstandigheden wonen:

Veel huizen zijn niet waterdicht, de daken die zijn stuk.
Spreekt men daarvoor de huisbaas aan: 

ik maak mij heus niet druk, 
Om jullie steeds met dat gezeur, zo snauwt die ons 

dan aan. 
Maar als de tijd van huur daar is, neemt hij die gretig 

aan.

Recensie
Het Benedenstadslied. Liederen en verhalen over de Nijmeegse Benedenstad 
Door Huub Vilé
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Ozzy Osbourne ooit een lijn gesnoven heeft van mieren? We kennen allemaal de heftige verhalen 
van Osbourne die hoofden van vleermuizen afbijt op het podium, maar ook van het snuiven van 
dieren is hij niet vies. Hij kon niet snel genoeg aan cocaïne komen en besloot dat mieren een goede 
vervanging waren. Hijzelf kan zich niets meer van dit voorval herinneren omdat hij al zo zwaar 
onder invloed was. Ergens stelt me dat toch een klein beetje gerust.

Mariah Carey het succes van ‘All I Want for Christmas’ zo ver heeft uitgemolken, dat ze er zelfs een 
kinderboek over heeft laten maken? Het boek bevat de tekst van het nummer en tekeningen om 

het aantrekkelijk te maken voor kinderen.

‘Smells Like Teen Spirit’ gaat over deodorant? Kurt Cobain was zich hier zelf niet van bewust toen 
hij het nummer schreef. Kurts vriendin, Tobi Vail, zat in de band Bikini Kill en de leadzanger van 
de band, Katherine Hannah, had de term in Kurt’s appartement achtergelaten. Cobain dacht dat 
het een of andere anarchistische leus was, maar Hannah had het opgeschreven als grap. Tobi Vail 
was namelijk heel erg dol op de deodorant ‘Teen Spirit’. Je zou dus kunnen zeggen dat ‘Smells Like 
Teen Spirit’ geschreven is over deodorant.

Het nummer van The Black Eyed Peas ‘Let’s Get It Started’ origineel ‘Let’s Get Retarded’ heette? In 
2004 stond het nummer ook nog op het album van The Black Eyed Peas. 

Angie Bowie, de toenmalige vrouw van zanger David Bowie, beweert dat het nummer Angie van 
The Rolling Stones over haar gaat? In een interview vertelde ze hoe ze de slaapkamer binnen 
kwam lopen en Bowie en  Mick Jagger naakt samen aantrof in bed. Ze zei dat ze dacht dat ze het 
hadden over het nummer ‘Angie’. Bowie en Jagger hebben allebei het verhaal altijd ontkend.

De band Nickelback zijn naam gebaseerd heeft op het wisselgeld dat mensen terug kregen in de 
koffiezaak waar de broer van de leadzanger werkte? Een kop koffie kostte $1.95, dus kreeg men 

een nickel back als ze met $2 betaalden.

De eerste keer dat Bob Dylan The Beatles ontmoette, hij verbaasd was toen hij hoorde dat ze al 
jaren geen jointje meer hadden gerookt? In het nummer ‘I Want to Hold Your Hand’ verstond 
Dylan dat er werd gezongen “I get high” in plaats van “I can’t hide”. Uiteindelijk hebben ze tijdens 
hun eerste ontmoeting toch samen een jointje gerookt.

The Stooges het enige album hebben waarop je bierflesjes kan horen breken tegen de gitaar? 
Het album is een live album, opgenomen tijdens het laatste optreden van The Stooges voordat ze 

drie jaar uit elkaar gingen. De reden dat je bierflesjes hoort breken tegen de gitaren is omdat Iggy 
Pop voorafgaand aan dit optreden in Detroit een motorclub uit diezelfde stad had uitgedaagd. De 

motorclub, genaamd The Scorpions, verscheen bij het optreden en bekogelde de band met bier, 
eieren, urine en zelfs Jelly Beans. Het optreden eindigde met Iggy die het publiek instormde en in 
elkaar werd geslagen door de motorclub. Het album is nog steeds een van de favorieten onder de 

Iggy Pop fans. 

Wist-je-datjes
Fun facts over popmuziek
Door Dionne Wilbrink



19

A l s  m u z i e k  i n  d e  o r e n

Als Sybrand Buma Neerlands eerste dictator zou 
worden dan zou je het horen op de straten, zingen 
onder de douche en onder dwang gebruiken als 
je ringtone. Voorlopig echter hoor je het waar-
schijnlijk alleen op 4 mei, bij voetbalwedstrijden, 
of wanneer Max Verstappen een vlotte zondag 
heeft: Het Wilhelmus. De tekst van ons volkslied 
(of althans van het eerste couplet) is menigeen 
bekend, maar toch bewaart het lied nog altijd één 
geheim: wie schreef het eigenlijk?
 Op 1 april 1572 vindt plaats wat later vaak 
als hét omslagpunt van de Nederlandse Opstand 
zal worden omschreven: Den Briel wordt inge-
nomen door de Watergeuzen. De tekst die wij nu 
ook nog luidkeels zingen (het zij in iets moderner 
Nederlands) is dan reeds enige tijd opgesteld. Het 
lied spreekt, vanuit Willems perspectief, over de 
strijd tegen de tiran Filips en over de vroomheid en 
dapperheid van volk en vaderland. De eerste letter 
van elk couplet spelt de naam van de Pater Patriae: 
WILLEM VAN NASSOV. In 1581 wordt de tekst voor 
het eerst in grote getalen gedrukt – zeer toepasse-
lijk – in een geuzenliedboek. 
 Dat de schrijver van de tekst niet Willem zelf 
is, is vanaf het eerste moment al algemene kennis, 
maar wie het wel geschreven heeft weet eigenlijk 
ook niemand. In eerste instantie is dit logisch: de 
strijd is nog verre van over. Als de schrijver van deze 
niet zo Spaansgezinde strofen zijn auteurschap van 
de daken zou schreeuwen en vervolgens in Spaanse 
handen zou vallen, zouden ze hem (of haar) wel eens 
van diens vingers willen beroven, als deze persoon 
al niet aan de galg zou eindigen. Maar wanneer 
de Opstand vervolgens ten einde is en in 1581 de 
Republiek wordt uitgeroepen, is er niemand die de 
titel Schepper van Het Wilhelmus voor zich opeist. 
Dit kan op z’n minst opmerkelijk genoemd worden, 
wie wil deze roem nou niet aan zijn of haar naam 
verbinden?
 Verdenkingen, die waren er wel. De eerste 
naam die blijft plakken is die van Filips van Marnix, 
heer van Sint-Aldegonde. Hij was een belangrijk 

raadgever van Willem van Oranje en was daarvoor 
op literair gebied al geruime tijd actief als verdedi-
ger van het protestantisme. Zijn schrijverschap, toe-
wijding aan het geloof en onvoorwaardelijke steun 
aan Willem schenen genoeg bewijs te zijn hem als 
auteur aan te wijzen. Het auteurschap van het stuk 
zal Filips echter nooit opeisen. 
 Een tweede kandidaat heeft tevens het CV 
van een volksliedschrijver, maar ook hij zal nooit 
beweren Het Wilhelmus te hebben geschreven: 
Dirck Volckertszoon Coornhert. Deze beroepsamb-
tenaar, kunstenaar en theoloog correspondeerde 
met Willem over verschillende religieuze onderwer-
pen en stelde in 1566 tevens een manifest voor (en 
over) hem op. Hij stierf in 1590, zonder de creatie 
van het  volkslied te hebben opgeëist.
 Eeuwenlang bleven de twee heren de voor-
naamste verdachten, uiteraard zonder dat één van 
hen sluitend als de ware auteur kon worden aan-
gemerkt. Maar volgens sommigen schijnt er nu wel 
degelijk licht aan het eind van de Wilhelmustunnel: 
een groep deskundigen van Nederlandse en Vlaamse 
afkomst (Universiteit Utrecht, Meertens Instituut, 
Universiteit Antwerpen) vonden in 2016 stylome-
trisch bewijs dat de stijl van het Wilhelmus zeer veel 
overeenkomst vertoont met die van Petrus Datheen. 
Deze Petrus, een protestants theoloog en vluchteling 
van de Inquisitie, was erg actief binnen de in 1566 
ontstane Nederduits Gereformeerde Kerk en ver-
wierf daar veel aanzien door zijn psalmberijming, 
welke daar tot 1773 vaste koek bleef. 
 Of deze laatste ontdekking nu eindelijk 
de gemoederen rondom het auteurschap zal doen 
bedaren moeten wij nog maar afwachten, maar één 
ding is tenminste zeker: wie het nou écht geschre-
ven heeft zal immer een mysterie blijven. Natuurlijk 
is dat onbevredigend, dus maak de volgende keer, 
wanneer het eerste couplet weer in volle glorie van 
de tong gerold is, gerust zelf een keus: klonk dit 
nou als Marnix of Coorhert, of was het stiekem toch 
Datheen?

Cold case Wilhelmus
De speurtocht naar de schrijver van ons volkslied
Door Jochem Kruit
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Oude muziek die geen tijd kent
Door Dionne Wilbrink

Muziek maakt iets los bij mensen. Soms kan 
een nummer je heel erg raken of je terugbren-
gen naar een bepaald moment. Net zoals geur 
dat kan, speelt muziek met je hersens en je her-
inneringen. Om een voorbeeld te geven: toen ik 
klein was, gingen mijn ouders, mijn twee broers 
en ik altijd op vakantie naar Italië. Naar Italië 
rijden duurt natuurlijk wel even en om te voor-
komen dat mijn broers en ik elkaar de hersens 
insloegen op de achterbank, moest er toch iets 
van vermaak zijn. Als gameboys leeg waren, de 
kindertijdschriften al zes keer van begin tot eind 
waren uitgelezen en iemand op de achterbank 
misselijk begon te worden, besloten mijn ouders 
altijd oude cabaretshows uit de jaren 1990 van 
Harrie Jekkers op te zetten. De zanger en caba-
retier is bij veel van mijn vrienden alleen bekend 
als de zanger van ‘Over de muur’ en ‘Oh, oh, Den 
Haag’. Hoe dan ook, of je hem nu wel of niet kent, 
mijn ouders hadden wel een magisch middel in 
handen. De achterbank was stil en luisterde met 
volle concentratie naar de verhalen over ome Jan, 
zijn tijd als docent Engels en de Haagse koffie-
tent waar hij graag kwam. En natuurlijk – want ik 
begon dit stuk over muziek – de zelfgeschreven 
nummers. Veel van deze nummers kennen hun 
oorsprong nog voor de negentiger jaren, maar 
zijn voor mij tijdloos. Onlangs besloot ik dan ook 
wat nummers in mijn Spotify-playlist te zetten. 
Het bracht me weer terug naar de autoritten en 
de voorstellingen die ik had als klein meisje toen 
ik de nummers voor het eerst hoorde. Nu wil ik 
deze (soms onontdekte) parels niet langer meer 
voor mezelf houden en jullie ook introduceren 
aan een aantal van, naar mijn mening, de mooiste 
nummers van Harrie Jekkers. 

Soldaat op de foto 
Een protestlied, geschreven omdat dat toen mode 
was. Of het nu mode was of niet, het nummer is tijd-
loos. Het gaat namelijk over het universele thema 
oorlog en het nut van oorlog voeren. Het protest 
is vooral gericht op de vele onschuldige doden die 
zijn gevallen tijdens oorlogen. Jekkers spreekt de 
soldaat op de foto aan en vraagt hem naar waar hij 
in geloofde, waarom hij is gaan vechten. Naar mijn 
mening een ontzettend krachtig en nog steeds rele-
vant nummer. 

Refrein:
En vertel mij meer over woorden, waar de mensen in 

geloofden,
Die hen zoveel goeds beloofden, zelfs een leven na de 

dood.
Vertel mij meer over woorden, waardoor later zoveel 

moorden...
Zijn gepleegd, waarvan weer later bleek dat, dat 

niet nodig was.

Nu ik nog leef
In zijn voorstelling vertelt Harrie Jekkers over hoe hij 
zich kan ergeren aan ‘over de doden niets dan goed’. 
Volgens hem kan niet iedereen een goed persoon zijn 
geweest, maar waarom komen er dan altijd alleen 
lieve berichten naar buiten als iemand overlijdt? Nog 
veel erger volgens Jekkers: een lief en goedaardig 
persoon die dit nooit tijdens zijn of haar leven heeft 
gehoord. Persoonlijk vind ik dit een mooie gedachte. 
Zoals Harrie Jekkers het zei: “Geloof in mij, nu ik nog 
leef.” 

Refrein:
Nu ik nog leef, hee, laat nu de glazen zingen

tot ze barsten in duizend scherven van geluk.
Nu ik nog leef, hee, laat nu de liefde zingen
want nu ik nog leef wil ik sterven van geluk

nu ik nog leef. 
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Zo mooi
De eerste keer dat ik in het Valkhofpark voorbij de 
Sint-Nicolaaskapel liep en vanuit daar uitkeek over 
de Waal, werd ik bevangen door een gevoel dat ik 
nooit helemaal goed zal kunnen beschrijven. Het was 
een soort gevoel van trots, trots dat ik hier in deze 
mooie stad mocht wonen, gemengd met een gevoel 
van melancholie. Hoe gek dit misschien ook klinkt, 
dit was een prachtig gevoel. Een lange tijd heb ik daar 
gewoon gekeken naar het uitzicht en heb ik beslo-
ten dat dit mijn favoriete plek zou worden van de 
stad. Vaker ben ik daar teruggekomen, in de hoop 
dat dit gevoel ook weer terug zou komen. Het bleef 
een prachtig uitzicht, maar het gevoel kwam niet 
meer terug. 
 Dit is ook waar Harrie Jekkers over zingt 
in zijn nummer ‘Zo mooi’. De eerste keer dronken 
zijn, de eerste kus en zijn eerste optreden worden 
op een bijzondere manier door Jekkers verteld in 
het nummer. Het moraal van het verhaal is dat de 
tweede, derde, vierde of zelfs duizendste keer nooit 
zo mooi wordt als de eerste keer. Ik denk dat velen dit 
gevoel zullen herkennen en dat is ook waarom ik het 
de moeite waard vind om over dit lied te schrijven. 

Refrein:
Want zo mooi wordt het nooit meer

Als die allereerste keer.
Vraag maar aan de Grote Beer

Die was erbij die eerste keer
Die allereerste keer.

De man in de wolken
Toen ik kleiner was vond ik dit nummer al ontzet-
tend mooi, maar een paar jaar geleden luisterde ik 
er voor het eerst in jaren weer naar. Dit was meteen 
het moment dat ik beter naar de tekst luisterde en 
het verhaal steeds beter begreep. Het nummer gaat 
over een man in de wolken, die een prachtschilderij 
aan zijn muur heeft hangen en steeds mensen langs 
laat komen om ernaar te kijken, totdat de angst toe-
neemt en hij bang is dat mensen het van hem gaan 
stelen. Als hij opgegeten wordt door zijn eigen angst, 
besluit hij het schilderij in het vuur te gooien. Verlost 
van zijn angst, kan de man in de wolken weer schoon-
heid zien. 
 Het grappige aan dit nummer is dat ik het 
opvallend vind hoe mensen er allemaal een andere 
interpretatie aan geven. Het nummer lijkt een duide-
lijk verhaal te vertellen, maar zoals wel vaker gebeurt 
bij muziek, hoort iedereen daar weer iets anders in. 

Refrein:
Het was een landschap zo mooi, zo schitterend leeg

Zo moest het geweest zijn toen de wereld begon.
Je kon zien hoe alles een vorm en een kleur kreeg

In het licht van een eindeloos opgaande zon.



H i s t o r i s c h  I n s t i t u t i o n e e l  T i j d s c h r i f t

22

Door Quint Engelage

Vanwege het volgen van de master Politiek & 
Parlement en het lopen van de bijbehorende 
stage mag ik jullie verblijden met een kort stukje 
over mijn werkzaamheden. Voordat ik dat doe 
wil ik jullie alvast mededelen dat het volgen van 
een stage een aanrader is, omdat de kennis die 
je hebt in praktijk wordt gebracht en je kan vast-
stellen welke vaardigheden je al bezit en welke je 
nog moet ontwikkelen. Kortom, ga stage lopen!
 Deze aanrader heb ik niet zelf ontdekt, maar 
is onderdeel van het curriculum van het mastertra-
ject Politiek & Parlement (P&P) die voornamelijk 
gaat over de Nederlandse politiek en staatsinrich-
ting vanaf de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze 
master wordt kennis genomen van verschillende 
actoren die een rol spelen in de politiek zoals par-
tijen, vakbonden, werkgeversorganisaties enz. Veel 
van mijn medestudenten liepen stage bij zo’n organi-
satie, zoals de SGP, de stichting Natuurmonumenten 
en de Sociaal Economische Raad. Anderen liepen 
stage bij overheidsinstellingen zoals de Gemeente 
Rotterdam en de Nederlandse ambassade in Canada. 
Ikzelf vond na meerdere sollicitaties een plek bij 
de Gemeente Zutphen, waar ik onderzoek mocht 
doen naar het openbaar bestuur van de gemeente 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel ik door 
mijn bachelorwerkstuk enige kennis had opgedaan 
over deze periode, had ik geen enkel benul van de 
gebeurtenissen die zich in Zutphen en omstreken 
hebben voorgedaan. Na wat oppervlakkig literatuur-
onderzoek en een eerste blik op het archiefmateri-
aal besloot ik – in overleg met mijn stagebegeleider 
– om me te richten op de rol van de burgemeesters 
tijdens de oorlog. 
 Dit onderzoek was relevant omdat de bur-
gemeesters in oorlogstijd een grote verantwoorde-
lijkheid hadden en te maken kregen met belangrijke 
ethische kwesties. Daarnaast werd burgemeester 
Dijckmeester, die al ruim twintig jaar burgemees-
ter was, in 1944 vervangen door een burgemeester 
van de NSB, Johannes Adolf Tesebeld. Deze wisseling 

van burgemeesters zorgde voor een mogelijkheid tot 
vergelijking van de omgang met andere overheids-
instellingen en het gemeentepersoneel, dat groten-
deels hetzelfde bleef. Ik kwam tot een paar interes-
sante conclusies;  wil je hier meer over weten, spreek 
me er vooral over aan!
 Het is interessanter om wat te zeggen over 
de moeilijkheden die onderzoek in opdracht met 
zich meebrengt. Zo kwam ik er al vrij snel achter 
dat het bestaande materiaal veelal niet was geba-
seerd op archiefstukken, maar op overlevering van 
verhalen. Een groot deel moest dus herschreven 
worden. Een andere moeilijkheid is de vertrouwe-
lijke omgang met persoonsgegevens. In het Centraal 
Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), dat overi-
gens ook een aanrader is, vond ik materiaal dat dui-
delijk nog niet gebruikt was door Zutphense historici 
en een ander licht wierp op de omgang met de twee 
burgemeesters. Een stuk dat ik hierover schreef werd 
echter niet gepubliceerd, omdat collega’s twijfelden 
of het wel gepubliceerd mocht worden vanwege de 
vertrouwelijkheid van de gebruikte archiefstukken. 
Tijdens deze discussie trok ik aan het kortste eind. 
Dit was een kleine teleurstelling, omdat er moeite 
en tijd in zat. Deze teleurstelling liet ik echter achter 
me, omdat ik me snel realiseerde dat ik het alsnog 
kon opschrijven en dat het aan de stageverlener is 
om te bepalen wat uiteindelijk met het stageproduct 
gebeurt.
 Mijn werkzaamheden bestonden vooral 
uit het verrichten van onderzoek maar ik werd ook 
betrokken bij al het andere dat op de werkvloer 
gebeurde. Zo nam ik deel aan werkoverleggen maar 
ook aan vergaderingen met onder andere de wethou-
der en maatschappelijke partners. Tijdens dit soort 
bijeenkomsten merkte ik hoe de opgedane ervaring 
bij commissies van de GSV hierbij van pas kwam. 
Snel en efficiënt vergaderen en taken verdelen/op 
je nemen kun je goed leren bij de vereniging. Ik sluit 
dus bijna af zoals ik begon, ga bij een commissie!

Studenten in het wild
Voor Politiek & Parlement naar Zutphen
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Door Ellen Theuws

De één is fan van indie-rock, de ander gaat los 
op post-metal: tegenwoordig is er een grote ver-
scheidenheid aan muziekgenres om je te inspi-
reren, te ontroeren of om op te dansen. Een 
vorm van muziek die je echter niet snel op de 
radio hoort of in de gemiddelde Spotify-playlist 
tegenkomt, is kerkmuziek. Kerkmuziek wordt 
heden ten dage over het algemeen beschouwd als 
een weinig vernieuwend, vastgeroest genre. De 
meesten van ons, waaronder ikzelf, komen wat 
kerkmuziek betreft niet verder dan ‘Ave Maria’ 
en wat nummers uit ‘Sister Act’. Toch ligt het 
kerkkoor weldegelijk aan de grondslag van alle 
hedendaagse westerse muziek. 
 Dat rock-’n-roll-pioniers uit de jaren zestig 
als Elvis Presley en Little Richard zich door hun reli-
gieuze achtergrond en zogenaamde Black Gospel-
muziek lieten inspireren, is over het algemeen wel-
licht bekend. Muziekstijlen als soul en R&B vinden 
hun oorsprong in Black Gospel en het christelijk evan-
gelie vormde de basis voor de muziek van vele grote 
twintigste-eeuwse artiesten als Aretha Franklin, 
James Brown en Ray Charles. 
 Kerkmuziek heeft echter ook op meer funda-
mentele wijze invloed gehad. In de kerk werd name-
lijk de stereo uitgevonden. Tegenwoordig zijn bijna 
alle geluidsopnames van muziek, radio en tv-pro-
gramma’s stereofoon, dat wil zeggen: het zijn tweeka-
naalse geluidsopnames. Gezien een mens over het 
algemeen over twee werkende oren beschikt, is hij in 
staat twee verschillende geluidssignalen te verwer-
ken. Hierdoor wordt een bepaalde mate van ruimte-
lijkheid in het geluid waargenomen. In de jaren zestig 
gingen bands als The Beatles en mediaconglome-
raten als Disney experimenteren met het opnemen 
van stereogeluid. De ware ‘uitvinding’ van stereo 
vond echter al plaats in de Late Middeleeuwen. In 
de dertiende eeuw kwam men er namelijk achter dat 
wanneer een kerkkoor niet op één plek werd neerge-
zet, maar in twee delen tegenover elkaar werd gepo-
sitioneerd, het gezang een nieuwe gelaagdheid kreeg. 

Deze ontdekking van stereofoon geluid door het 
scheiden van het koor werd verder ontwikkeld door 
de Notre Dame-school van componisten in de der-
tiende eeuw. De Notre Dame speelt op veel vlakken 
een grote rol in westerse muziekgeschiedenis. Zo 
ontwikkelde Jehan Titelouze hier de invloedrijke 
Franse orgelschool, de tegenhanger van de Duitse 
orgelschool van Johann Sebastian Bach. Toen bleek 
dat het orgel van de Notre Dame de brand in april 
van dit jaar overleefd had, lieten liefhebbers van 
orgelmuziek een diepe zucht van opluchting. Op het 
gebied van stereofonie zijn overigens de bekendste 
namen Leoninus en Perotinus. Naast dat zij gebruik 
maakten van stereo, experimenteerden zij als eerste 
met polyfonie, oftewel meerstemmigheid, wat ook in 
hedendaagse muziek nog veel gehanteerd wordt. De 
werken van Perotinus, met name de vierstemmige 
‘Viderunt Omnes’ en ‘Sederunt Principes’, worden 
nog altijd beschouwd als mijlpalen in de westerse 
muziekgeschiedenis.  
 Nu verwacht ik niet dat deze kennis ervoor 
zal zorgen dat jullie vol enthousiasme Viderunt 
Omnes in de TKB gaan aanvragen of orgelmuziek 
op Spotify gaan downloaden (voor zij die overigens 
wel interesse hebben: Spotify heeft een Notre Dame-
school playlist!), maar als jullie ooit nog een keer 
in Parijs de Notre Dame bezoeken, kunnen jullie in 
ieder geval zeggen: “Hier is de stereo uitgevonden!”

Niet het kaf maar het koor scheiden
De revolutionaire invloed van kerkkoren op hedendaagse westerse muziek

 
 

 “De ware ‘uitvinding’ van 
stereo vond echter al plaats 
in de Late Middeleeuwen.”
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Bij het horen van “1848” denkt menig geïnteres-
seerde Nederlander wellicht aan de totstandko-
ming van de Grondwet in datzelfde jaar. 1848 
doet velen misschien zelfs nog denken aan de 
revoluties die destijds plaatsvonden. Maar wat 
pas echt als muziek in de oren klinkt, is de ‘ver-
enigingsmanie’ die zich aan de vooravond van 
de eerste Franse verkiezingen voltrok. Dit is een 
onderwerp dat niet enkel bij ons historici de 
nodige sensatie opwekt; ook bij tijdgenoten was 
dit een tijd waarin, om historicus Geerten Waling 
te citeren, “even alles mogelijk leek”. 
 Op 24 februari kwam de regering van ‘bur-
gerkoning’ Louis-Philippe op dramatische wijze 
aan haar eind. Een onrustige menigte bestormde 
het paleis en verbrandde de troon.  Vervolgens riep 
een groep radicale journalisten de republiek uit. De 
ogen van veel Europese staten stonden – wederom 
– op Frankrijk gericht. Zou er weer een revolutie 
worden geëxporteerd? Het was een vraag die bij 
Europese conservatieven, liberalen, socialisten en 
radicale republikeinen door het hoofd ging. Tot een 
herhaling van de revolutie van 1789 kwam het echter 
niet. Hoewel de taferelen in de Franse hoofdstad wel 
degelijk bloedig oogden (en dit moet zeker letterlijk 
worden opgevat tijdens de zogeheten Junidagen) en 
tot een minder geslaagde uitkomst leidden vergele-
ken met bijvoorbeeld Nederland, kunnen de gebeur-
tenissen te Parijs wel degelijk in positieve zin worden 
beschreven. 
 Spannend, dat was het zeker; leerzaam en 
experimenteel des te meer. ‘Parijs had de clubkoorts’, 
constateerde minister Louis Antoine achteraf. In de 
weken nadat de koning zijn biezen had gepakt, ver-
anderde de Franse bevolking in een natie. En de natie 

was soeverein, dus deze diende haar stem hoorbaar 
te maken. En hoe! In de eerste maand alleen werden 
er ruim driehonderd clubs opgericht. Voorheen was 
dit vrijwel onmogelijk geweest, maar door het weg-
vallen van de censuurwetten en juridische vereni-
gingsbeperkingen bloeide met name de Franse 
hoofdstad op tot het centrum van politiek enga-
gement. De Franse burger – nu citoyen – had zijn 
politieke rechten opgeëist en wierp zijn blik op de 
toekomst.  
 Deze clubs hadden een opmerkelijk karak-
ter. Nu Frankrijk een republiek was en de volledige 
soevereiniteit de Franse natie toekwam, diende de 
laatste haar volkswil kenbaar te maken. De gehele 
Franse natie kon natuurlijk onmogelijk in het par-
lement zetelen. De club gold hier als een mogelijke, 
maar kortstondige oplossing. Iedere club fungeerde 
als een parlement, en werd destijds dan ook gezien 
als een representerend orgaan van de natie. Dit 
bracht echter de nodige problemen met zich mee. 
Verschillende ideologieën, gevormd door de diver-
siteit van politieke participanten en hun sociale ach-
tergronden, kwamen in 1848 aan het oppervlak van 
de maatschappij. Niet voor niets kan dit jaar (met 
de woorden van historicus Aristide Zolberg) een 
‘moment van gekte’ worden genoemd. Deze veel-
zijdigheid aan politieke opvattingen, van socialis-
tisch tot republikeins, moest dan ook worden ver-
tolkt door de clubs. Het gevolg was dat iedere club 
zichzelf ging zien als de ware ‘stem des volks’, als de 
belichaming van de volkswil. 
 Nu de koning was verdreven en het Franse 
volk wéér soeverein was, werd het tijd om vrije ver-
kiezingen uit te schrijven. Alleen al op dit punt bleken 
de clubs verdeeld. Wie zou er in naam van de natie 

Door Sam Driessen

CLUBKOORTS EN TELEURSTELLING
Franse experimenten met de democratie in 1848



25

A l s  m u z i e k  i n  d e  o r e n

naar de Nationale Vergadering worden gestuurd? En 
hoe kon men er zeker van zijn dat de Franse citoy-
ens op de juiste persoon zouden stemmen? Om aan 
die problemen het hoofd te bieden, veranderden de 
clubs als het ware in leerscholen van de democratie: 
burgers werden opgeleid tot staatsburger, leerden 
debatteren en eisten sociale hervormingen op. Om 
de burger te informeren, werden er honderden, zo 
niet duizenden pamfletten door de straten verspreid. 
Je kunt je voorstellen 
dat deze verenigingsma-
nie nogal wat moeite en 
tijd kostte – een simpel 
Facebook-evenement 
aanmaken was uiteraard 
geen optie. Om die reden 
kwam de datum voor de 
eerste verkiezingen dan 
ook ongunstig uit, wat 
de nodige commotie 
veroorzaakte. 
 Toen de ver-
kiezingen eenmaal daar 
waren, leek het in eerste instantie een euforische 
dag te worden. Maar helaas: op 23 april bleek dat 
de clubs onvoldoende steun genoten van de citoy-
ens. Twee dagen later werd het stadhuis bestormd 
door radicale republikeinen. Zonder succes, want 
hun leiders werden gearresteerd en de clubkoorts 
nam al snel af. De Franse regering zag tegenover zich 
een conservatief parlement dat de hoge uitgaven van 
de staat drastisch wilde terugdringen. In juni werd 
de regering dan ook gedwongen om de (zeer ineffi-
ciënte en kostbare) nationale werkplaatsen (Ateliers 
Nationaux), die werklozen werk verschaften, te 

sluiten. Het gevolg was dat meer dan honderddui-
zend Parijzenaren zonder werk kwamen te zitten. 
Op 23 juni trokken zij de straat op om sociale her-
vormingen te eisen. Een barricadestrijd volgde, en 
werd spoedig met harde hand neergeslagen door 
minister Louis Eugène Cavaignac. Frankrijk veran-
derde zo in een de facto dictatuur waarin Cavaignac 
presidentiële volmachten genoot. Bij de volgende 
verkiezingen in december 1848 was het officieel 

gedaan met de demo-
cratische experimen-
ten in Parijs: Lodewijk 
Napoleon Bonaparte 
werd verkozen tot presi-
dent, waarna hij in 1851 
een staatsgreep pleegde 
en Frankrijk officieel een 
keizerrijk werd. 
 Echte democra-
tie bestaat niet alleen 
uit de mogelijkheid een 
bepaalde visie te uiten; 
belangrijker nog is de 

acceptatie van de aanwezige pluriformiteit aan 
opvattingen. Het eerste hadden de Franse citoyens 
wellicht onder de knie. Het laatste, zo is gebleken, 
was voor velen een onmogelijkheid. Enfin, Frankrijk 
was, is én blijft een verdeelde natie. Maar hoewel de 
proclamatie van de republiek slechts kortstondig 
als muziek in de (Franse) oren klonk, kan er worden 
gesteld dat het land en daarmee de geschiedenis een 
politiek experiment rijker was geworden. 

 
 “Het gevolg was dat iedere 
club zichzelf ging zien als 
de ware ‘stem des volks’, 
als de belichaming van de 

volkswil.”
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Door Steven Verhoeven

EEN TOONTJE HOGER 
Over de carrière van Joe Petersen

Op vrijdag 18 november 1938 om kwart over 
acht in de avond was het eindelijk zover. In 
Concertgebouw De Vereeniging trad een inter-
nationale beroemdheid op. Slechts één enkele 
avond zou hij in Nijmegen verblijven, dus het was 
zaak om aanwezig te zijn. Voor prijzen tussen de 
0,50 en 1,25 gulden kon men een plaats bemach-
tigen om deze “uiterst zeldzame gelegenheid” bij 
te wonen. Met zijn wereldhit ‘Daddy’ zorgde hij 
bij het publiek met zekerheid voor “een onver-
getelijke herinnering aan momenten van intens 
vocaal genot.”
 Met het nodige gevoel voor overdrijving 
werd de vermaarde Joe Petersen in de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant opgehemeld. Het 
publiek en de pers waren volgens de krant “eenparig 
enthousiast deze 15-jarige beroemdheid te hooren 
en… te zien!” Om de ster live te zien optreden was 
een unieke aangelegenheid, daar men hem normaal 
gesproken enkel kon horen. De “Engelsche jongens-
sopraan” was immers een “radio-ster van internati-
onale vermaardheid.”
 De Schotse Joe Petersen brak in 1934 
wereldwijd door met de hit ‘Daddy’, die als grammo-
foonplaat ook in Nederland erg gewild was. Men was 
onder de indruk van zijn prachtige stem met onder-
scheidend timbre die zelfs tot in de hoge noten zuiver 
was. Zijn populariteit werd met name verspreid via 
de radio. In Nederland was het vooral de neutrale 
AVRO die Petersen een podium bood. Geregeld werd 
er een halfuur uitgetrokken voor het wonderkind aan 
de andere kant van het Kanaal. 
 Petersen was zeker niet de enige jongenss-
opraan in die tijd. Het fenomeen van deze jonge zin-
gende pubers won vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw aan populariteit. Ook daarvoor 
werd reeds muziek gemaakt door jongenssopranen, 
maar het ging hierbij om koorknapen en niet om 
solisten. Begrijpelijkerwijs was een dergelijk zanger-
tje normaliter geen lange carrière beschoren – uiter-
lijk rond hun zestiende zorgde de baard in de keel 
ervoor dat de hoge noten niet meer bereikt konden 
worden. 

 Joe Petersen was dus geen uniek fenomeen, 
maar hij groeide wel uit tot een van de bekendste 
jongenssopranen van de jaren dertig. Daaraan droeg 
ook bij dat er een zweem van mysterie om zijn ver-
schijning heen hing. Vlak voordat Petersen op 20 
januari 1937 voor het eerst in Nederland optrad – 
het Amsterdamse Theater Bellevue had de primeur 
– werd door De Telegraaf aan deze geheimzinnigheid 
gerefereerd: “Lieden, van wie men zou denken dat 
zij het misschien wel eens konden weten, vertellen 
in een vertrouwelijke bui, dat Joe Petersen geen boy 
soprano, maar een echte soprano zou zijn. En dat het 
Eton-pakje waarin de artist(e) optreedt, niet anders 
dan een knap bedacht toneel-effect zou beteekenen.”
 Hoewel De Telegraaf berichtte over de 
vraagtekens rondom de sekse van Petersen, bleef 
de krant hem in het vervolg wel als jongen aankondi-
gen. Op 14 april 1937 schreef De Telegraaf: “Vrijdag 
16 april a.s. zal little Joe Petersen, de jongensso-
praan, voor zijn vertrek naar Australië optreden 
in het theater Carré.” Opvallend genoeg bracht het 
Algemeen Handelsblad in hetzelfde persbericht (op 
15 april) een wijziging aan: “Vrijdag a.s. 16 April zal 
Joe Petersen, de jongens-sopraan, voor haar vertrek 
naar Australië optreden in het Theater Carré.”
 Het mysterie rondom Petersen bleef nog 
even rondzingen. Het Veendamse nieuwsblad 
De Noord-Ooster ontving een brief gericht aan de 
“Dames en Heeren vermakelijkheidsbelastingbeta-
lers” waarin de auteur schreef: “Maar weet men niet 
dat hier een meisje in travesti het enthousiasme der 
Amsterdamsche burgers ontketend (sic)?” In andere 
nieuwsbladen werd hij steevast aangekondigd als 
vrouw. Volgens de Delftsche Courant was dat echter 
een leugen. Toen een lezer in de vraagrubriek vroeg 
of de Joe Petersen een jongen of een meisje was, ant-
woordde de redactie: “Een jongen. Geruchten die het 
tegengestelde beweren, berusten niet op waarheid.”
Petersens carrière leed niet onder de vertwijfe-
ling. Het heeft hem zelfs meer aandacht opgeleverd. 
Bovendien waren de kranten het erover eens: of het 
nou een jongen was of een meisje betrof, Petersens 
optredens waren absoluut de moeite waard. De 
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Noord-Ooster schreef dat de kwestie het publiek wel-
iswaar verdeelde, maar enkel in “zij die hem aardig 
vonden omdat hij als een zij zingt en zij die haar 
aardig vonden omdat zij als een jonge hij zingt.” In 
Nederland trad Petersen dan ook meermaals met 
succes op, onder andere in Amsterdam, Rotterdam, 
Arnhem, Nijmegen, Leeuwarden en Heerlen. Een 
concert in Tabaris te Den Haag werd vanwege ziekte 
van Petersen afgelast.
 Optredens van het stemfenomeen werden 
zonder uitzondering positief gerecenseerd, en als 
hij zijn hit ‘Daddy’ inzette leidde dat tot een staande 
ovatie. Zo ook in Nijmegen. Volgens de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche courant was het publiek,  
“waaronder wij het halve Nijmeegsche garnizoen 
opmerkten,” zo uitbundig dat Petersen tweemaal een 
toegift gaf. De bekende hits ontketenden een storm 
van enthousiasme en, zo concludeerde de krant, 
“Petersen’s populariteit is gisterenavond nog weer 
eens des te steviger bevestigd.” 
 Die populariteit hield aan tot de oorlog. In 
1942 kwam zijn laatste plaat uit, maar na de oorlog 
was zijn internationale faam vervaagd. Tot aan zijn 
dood bleef Joe Petersen optreden. In 1964 overleed 
de voormalige wereldster, op 51-jarige leeftijd. Want 
inderdaad, Joe Petersen was in 1938 geen 15 jaar 
oud, maar 25. En de twijfelende kranten hadden het 
bij het rechte eind. Voor hen stond geen jongensso-
praan, maar een jonge vrouw wier borsten strak ver-
bonden waren om ze plat te maken.
 De Schotse Mary O’Rourke werd op 26 juli 
1913 geboren in Helensburgh. In het gezin werd veel 
gezongen en vooral Mary en haar broer – inderdaad, 
Joe – vielen op met hun zuivere zangstem. Beiden 
hadden daar in hun puberjaren succes mee. Joe zong 
weliswaar hoog, als contratenor, maar is nooit een 
sopraan geweest. In de jaren dertig trad hij voorna-
melijk in Schotland op als podiumzanger bij bekende 
artiesten. 
 De iets jongere Mary streefde ook een zang-
carrière na en kwam op zeventienjarige leeftijd in 
Londen onder de hoede van haar oom en impresario 
Ted. Deze had al meerdere jongenssopranen onder 

zijn hoede en zag kansen om het relatief platte meisje 
door te laten gaan als jongenssopraan die geen last 
had van stembreuk. Mary liet zich door haar oom 
overtuigen en zodoende maakte ze carrière als Joe 
Petersen, maar trad ook op onder namen als Wilfred 
Eaton en Michael Dawnay. 
 Haar persoonlijk leven was echter tra-
gisch: in 1933 werd ze zwanger, waardoor ze moest 
trouwen en tot 1952 in een ongelukkig huwelijk 
terecht kwam. Ze leed hierdoor aan depressies en 
kreeg drankproblemen. Uiteindelijk overleed Mary 
aan haar chronische bronchitis.  Desalniettemin bleef 
ze tot het bittere eind optreden.
 Toen rond 1938 publiek geheim werd dat 
Petersen een vrouw was, weigerde de BBC haar 
muziek nog te draaien. Ironisch genoeg werd het 
nummer ‘It’s A Sin To Tell A Lie’ een van haar grootste 
hits. In Nederland werd de waarheid lange tijd in het 
midden gehouden en bleef ze tot aan de oorlog suc-
cesvol. De oplettende luisteraar had echter al eerder 
de onderste steen boven kunnen krijgen. In ‘Daddy’ 
gaf ze daartoe al een hint: “And now you’re as tired 
of your work, Daddy, as I am tired of my play.”
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Ook dit jaar teistert de kamerzoektocht vele eerstejaars geschiedenisstudenten. Lennart heeft in de 
zomer echter al een kamer weten te bemachtigen. Hij is de gelukkige eigenaar van een ideaal gelegen 
kamer midden in het centrum, aan de Van Welderenstraat. Toch is het leven in een studentenhuis even 
wennen. Zo sprong er laatst, toen Lennart nog even vóór zijn Oudheid I-college een ontbijtje wilde 
gaan maken, een muis uit zijn pak chocoladevlokken. Gelukkig is het alleen de keuken die een muizen-
kolonie huist; zijn eigen kamer houdt Lennart brandschoon voor jaargenoten zonder kamer: die mo-
gen blijven logeren wanneer ze na een avond stappen de laatste trein huiswaarts gemist hebben. Wat 
verder zeker nog wel even benoemd mag worden, is de gigantische DVD-collectie die aan beide muren 
van Lennarts kamer pronkt. Met in zijn bezit maar liefst 772 DVD’s (‘Ik heb net even geteld.’) is deze 
eerstejaars geschiedenisstudent goed op weg naar een plekje in het Guinness Book of World Records.

Foto door Nicolette Oosterom en tekst door Ellen Theuws

In het hol van... Lennart Elbin


