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HInTroductie

Beste lezer,

De HInT-redactie heeft voor het eerste nummer van het nieuwe jaar 
gekozen voor een crimineel goed thema: Boeven in vergane tijden. In 
dit nummer kun je dus het nodige lezen over misdadigers en ander 
onguur gespuis dat onze aardkloot in het verleden heeft voortgebracht. 
Rondom dit thema zijn naast een aantal vaste rubrieken – de ‘Recensie’, 
de ‘Quiz’ en de ‘Lieve…’ - een paar mooie stukken te vinden die hierop 
ingaan. Zo gaat het stuk van Sanne en Afra over bekende vrouwelijke 
criminelen die door hun daden beroemd of  berucht werden bij het 
grotere publiek. Laura vertelt over de groep die misschien wel het Ne-
derlandse equivalent van de bende van ‘Robin Hood’ genoemd mag 
worden: de Bokkenrijders. Jeroen gaat in zijn artikel in op een beroemd 
en controversieel sterfgeval: het sterven van Attila de Hun – was dit 
wel een ongeluk?
 Voor de ‘Recensie’ is een van onze redacteuren naar Amster-
dam afgereisd, om daar te griezelen in The Amsterdam Dungeon. Wat zij 
van haar gruweltocht aldaar vond, lees je op pagina acht. In de ‘Quiz’ 
kun je voor jezelf  bepalen welk type misdaadserie bij jou past en in de 
‘Lieve…’ stuurt Emma een brief  aan WIC-representant Piet Heijn. 
 Naast al die woorden gewijd aan de boeven die de geschiede-
nis rijk is, is er voor de lezer die niet geïnteresseerd is in criminaliteit nog 
een hele hoop artikelen die wellicht kunnen bekoren. Zo heeft ditmaal 
onze voorman Koen van Kraaij zijn licht geschenen op ‘het reilen en 
zeilen der GSV Excalibur’, hebben wij Dries Raeymaekers gesproken 
over zijn onderwijsprijs en tal van andere zaken en heeft de secretaris 
van de GSV – Femke Ament – een fel betoog ingezonden over de quar-
terlifecrisis. Er kan tevens een kijkje in haar huis genomen worden, want 
onze fotografe Simone is bij haar langs geweest voor de ‘In het hol 
van…’. Daarnaast hebben we oud-redactielid Matthijs Even gevraagd 
of  hij over zijn verblijf  in Schotland wilde schrijven en vertelt Dennis 
over zijn tijd als onderzoeksstagair bij de Personeelsvereniging van de 
Radboud Universiteit. Fanatieke lezers van het ‘Feuilleton’ zullen ook 
dit keer niet teleurgesteld zijn: de redactie heeft weer een prachtige bij-
drage mogen ontvangen waarin de ontknoping voor dit misdadig goede 
moordverhaal steeds dichterbij komt… Spannend! Tot slot kunnen er 
in het HInT aankondigingen van twee evenementen van de GSV ge-
vonden worden én van een roman die door een oud-hoofdredacteur 
van het HInT is geschreven. 

Namens de redactie wens ik je veel leesplezier!

Willem Tielen, hoofdredacteur 

Zelf  schrijven voor het HInT? Dat kan! stuur een mailtje naar:
hintredactie@gmail.com
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Het reilen en zeilen der GSV Excalibur

Door Koen van Kraaij
Lieve Leden,

Voor deze nieuwste editie van het HInT is mij gevraagd om terug te blikken op de afgelopen periode. Met 
veel plezier kijk ik dan ook terug naar de activiteiten die hebben plaatsgevonden in de maanden december 
en januari!
 Toen de maand december eenmaal was begonnen, had het bestuur het leuke idee om een ‘lid 
van de maand’ te introduceren. Onze eerstejaars Sam Ockhuijsen had de eer om het allereerste lid van 
de maand in de geschiedenis van de GSV te zijn. Deze man, die op zijn verjaardag maar liefst zes kilo 
strooigoed meenam naar de GSV-kamer en altijd op de kamer te vinden is, zorgt ervoor dat de bestuurs-
leden zich nooit hoeven te vervelen. In januari kreeg hij een waardige opvolger, namelijk Doortje Swaters. 
Het bestuur was erg onder de indruk van haar creatieve promotie voor GSV-activiteiten. Daarmee kwam 
Doortje in een illuster rijtje terecht.
 De Scavenger Hunt was een groot succes. De vele opdrachten die de activiteitencommissie voor 
ons had bedacht werden met veel plezier uitgevoerd! De fotowedstrijd heeft genoeg leuke kiekjes opgele-
verd. Daarnaast organiseerde de Activiteitencommissie ook het zeer gezellige Kerstdiner-rouler! Het was 
jammer dat het stortregende deze avond, maar de heerlijke maaltijden maakten Kerstdiner-rouler tot een 
groot succes!! 
 Ook heeft in het altijd gezellige Café Groenewoud een Kroegcollege van dr. Meeder plaatsge-
vonden. Dit kroegcollege over de geschiedenis van protestmuziek klonk voor ons als muziek in de oren, 
en er was een hoge opkomst van GSV-leden. De BorDeLe-commissie heeft ons allemaal een leuke avond 
bezorgd. Later die week heeft ook Praudt to be Faudt een goede kater achtergelaten bij veel GSV’ers. Met 
onze mooie outfits (lees: trainingspakken) hebben we ons van onze beste kant laten zien op dit feest dat 
was georganiseerd door de Feestcommissie.
 Het GSV-kerstgala was ook dit jaar weer een feest om nooit te vergeten. Helaas kon niet ieder-
een zich alles nog goed herinneren. De Feestcommissie had dit feest wederom perfect in elkaar gezet. De 
muziek was goed, er was drank in overvloed, en er was zelfs een fotograaf! Na afloop hebben veel mensen 
zich nog goed vermaakt in De Fuik, wat zich ook uitte in de halflege collegezalen de volgende ochtend. 
Daarnaast waren de GSV-borrels van de afgelopen tijd ook zeer gezellig. Er is meestal een grote opkomst, 
en dat is voor mij een teken dat de leden zich nog altijd thuis voelen bij de vereniging. Ik kijk dan ook met 
smart uit naar de komende periode. Met onder meer een Ouderdag, Congres en het ledenweekend belooft 
het een leuke tijd te worden voor onze mooie vereniging!

Liefs,
Koen van Kraaij
Voorzitter GSV Excalibur
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‘Ik ben heel erg verguld met mijn onderwijsprijs’
Het HInTerview met Dries Raeymaekers

Door Joost Snaterse en Willem Tielen

Tijdens de opening van het Academisch Jaar op 31 
augustus mocht Dries Raeymaekers de universitaire 
onderwijsprijs voor beste junior docent in ontvangst 
nemen. Genoeg reden voor de redactie van het HInT 
om op bezoek te gaan en meer te weten te komen over 
de populaire Vlaming. Waar komt zijn passie voor het 
onderwijs vandaan, wat zijn de voordelen van een Bel-
gische opleiding, en waar gaat hij graag op vakantie?

‘Wat ik zo leuk vind aan onderwijs geven? Dat is een goede 
vraag!’ Het gebeurt niet ieder jaar dat een docent van de 
opleiding Geschiedenis gelauwerd wordt als één van de 
beste docenten van de universiteit. ‘Het is duidelijk dat 
heel veel docenten deze prijs zouden verdienen op onze 
afdeling. Misschien heeft het iets te maken met zelf  uit een 
iets andere traditie stammen en die kennis mee kunnen ne-
men in je onderwijs. Misschien leg ik andere accenten dan 
sommige collega’s doen,’ om daar lachend aan toe te voe-
gen, ‘Misschien helpt mijn exotische accent ook wel mee.’ 
Raeymaekers werkt pas vier jaar in Nijmegen en heeft 
daarvoor voornamelijk in de Belgische universitaire wereld 
gestudeerd en gewerkt. Hij heeft in Leuven gestudeerd en 
is vervolgens in Antwerpen gepromoveerd. ‘Dat was al een 
openbaring op zich. In Leuven was de benadering zeer de-
gelijk, maar ook veel klassieker en minder inspirerend. In Antwerpen zijn mijn ogen echt opengegaan.’  
  ‘Ik kom uit een andere, Belgische context en ik heb erg moeten wennen toen ik hier kwam. Ik 
vind het een mooie blijk van erkenning dat dat blijkbaar toch gelukt is. Daarom ben ik heel erg verguld 
met mijn onderwijsprijs. Vooral omdat ik vanuit de studentengroep werd genomineerd. Dat apprecieer ik 
het meest, omdat ik de prijs “uit het veld” kreeg.’ Het is al snel duidelijk dat er inderdaad sprake is van een 
echte passie voor het geven van colleges. ‘Ik denk dat ik het erg fijn vind om aan studenten te kunnen 
overbrengen wat mij zelf  heel erg boeit en interesseert. Het is goed om jonge mensen te begeleiden in 
onderwerpen die ze interessant vinden en zaken duidelijk te maken over de samenleving en om te zien dat 
plots die euro valt. Zo kun je studenten echt vaardigheden bijbrengen, niet alleen in hun studie of  als 
historicus, maar misschien ook voor in hun dagelijks- of  werkleven.’ Raeymaekers gaf  zijn eerste colleges 
als beginnend docent aan de Universiteit van Antwerpen. ‘Ik had allerlei zaken voorbereid, heel pedago-
gisch verantwoord. Een oudere collega zei toen: “Onderwijs is een skill die je kunt leren, maar het is ook 
belangrijk om die ‘mannen graag te zien’. Je moet houden van die studenten en je moet willen dat ze het 
goed doen, verder komen in hun studie, en dat ze zich ontwikkelen.” Dat advies heeft mij doen inzien dat 
er een soort passie voor de studenten zelf  moet zijn. Het is lastig om iemand een onvoldoende te geven. 
Had die persoon nu maar dit of  dat gedaan, of  heb ik het wel goed uitgelegd, denk je dan. Uiteindelijk 
komt het erop neer dat je je best wilt doen: ik ben er constant mee bezig. Ik denk dat dat voor mij een 
enorme hulp is.’  
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  De Belgische geschiedenisopleiding die Raeymaekers zelf  volgde, was in bepaalde opzichten 
traditioneler dan de opleidingen in Nederland. ‘De nadruk lag heel erg op historische kennis en vaardig-
heden.’ Als coördinator van de masterspecialisatie Actuele Geschiedenis probeert hij daar ook een goede 
balans tussen te vinden. ‘De meesten die bij ons afstuderen worden historicus, maar ze hebben ook vaar-
digheden nodig die op de arbeidsmarkt belangrijk zijn. We moeten zeker voldoende vaardigheden stimu-
leren die in alle mogelijke banen interessant kunnen zijn. In de master Actuele Geschiedenis veronderstel-
len we dat je tijdens je bachelor een aantal basic skills mee hebt gekregen. Die willen we verder 
perfectioneren, in combinatie met een kennismaking met de echte arbeidsmarkt. Je gaat naar verenigingen 
en instellingen in het werkveld om daar kennis mee te maken, om te zien hoe geschiedenis daar gebruikt 
wordt als instrument.’ Op die manier kunnen de vaardigheden direct in de praktijk worden gebracht bij 
het samenstellen van tentoonstellingen, het produceren van mediareportages, of  het mede-ontwikkelen 
van langetermijnstrategieën in bedrijven.  
  Twee jaar geleden interviewde het HInT Raeymaekers ook al, samen met andere Vlaamse col-
lega’s. ‘Ik krijg in België nu af  en toe de opmerking dat mijn taal noordelijker wordt.’ Toch ziet hij zeker 
ook voordelen van de manier waarop het Nederlandse onderwijs is ingericht. ‘Ik heb hier wel gezien hoe 
een aantal zaken efficiënter geregeld kan worden, met name in het onderwijs. Ik heb in de tussentijd mis-
schien ook wel beter leren omgaan met de mondigheid van de Nederlandse student – daar kan ik nu 
vlotter op inspelen. Als je aan beide kanten van de grens hebt gewoond en gewerkt, dan zie je de grote 
verschillen, maar ik weet niet of  dat nu echt grote hindernissen zijn. Je stelt ze vast en je raakt er al snel 
aan gewend.’ Toch kan de Nederlandse student nog wel wat leren van zijn Vlaamse collega. ‘Er wordt hier 
veel belang gehecht aan discussie om tot inzicht te komen. Je ziet dat er heel veel wordt gepraat, maar er 
wordt ook heel veel gebakken lucht verkocht. Soms denk ik dan, ga die redenering of  die argumentatie 
nog eens na. Niet dat er in Vlaanderen geen gebakken lucht wordt verkocht, maar door de (stereotiepe) 
terughoudendheid wordt er misschien van tevoren meer nagedacht. Er bestaat denk in Vlaanderen een 
grote angst om voor je beurt te spreken. Een positief  effect is dat er dan wel bedachtzaam wordt gespro-
ken als er eenmaal wordt gepraat. Anderzijds is dit Vlaamse model ook een handicap: een mening is na-
melijk ook belangrijk en door de discussie leer je tot compromissen te komen en worden zaken efficiën-
ter.’  
  Tijdens zijn verblijf  aan de prestigieuze Amerikaanse Johns Hopkins University maakte Raey-
maekers kennis met een hele andere wijze van onderwijs geven. ‘Ik heb daar voor m’n lol een vak gevolgd, 
in een klasje van vijf  man. We lazen daar een boek, en praatten daar over. Dat was een hele intense en 
diepgaande methode die veel zelfredzaamheid en zelfstandigheid vereiste. Hier zou dat vanwege financi-
ele en praktische redenen niet haalbaar zijn. Als ik nu kijk naar het niveau van de student daar, dan vraag 
ik me toch af  of  dat nu zo veel verschilt van Europa. De studenten worden daar geselecteerd op intelli-
gentie, maar ze worden slechts opgeleid in een heel specifiek onderwerp. In Europa worden we breder 
opgeleid, dat heeft ook zo z’n voordelen. Je leert in ieder geval een hoop van het buitenland, ik kan het 
iedereen aanbevelen.’  
  Voor zijn onderzoek komt Raeymaekers veel in Zuid-Europa, in Spanje en Italië. ‘Dat kan ik 
iedereen aanraden, al was het maar omdat de archieven dicht zijn tijdens de siësta. De plaats waar je on-
derzoek kunt doen, hangt natuurlijk af  van de keuze voor je onderzoeksthema. De keuze voor brede in-
ternationale thema’s heeft het nadeel dat je veel talen moet kennen, maar het voordeel is dat je op plekken 
komt waar je nooit aan hebt gedacht. Zo ben ik wel eens op archieven op de zolder van een kasteel ge-
weest, waar men al blij is als er überhaupt een buitenlandse onderzoeker komt. Er is niets mis met onder-
zoek in Gelderland, maar het is ook gewoon heel leuk om in grote buitenlandse archieven te komen, zoals 
het Vaticaans archief  waar ik een tijd ben geweest. Als je de kans krijgt, grijp hem met beide handen 
aan.’  
  Hoewel hij zich door zijn onderzoek dus vaak aan de zuidkant van het continent bevindt, 
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noemt Raeymaekers zichzelf  een anglofiel in hart en nieren. ‘Ik ga erg graag naar Engeland en ik zou er 
graag vaker willen komen. Ik ga ook graag naar de Verenigde Staten. Ik heb een ongelofelijke fascinatie 
voor die twee culturen, hoewel ze wel erg van elkaar verschillen natuurlijk.’ Met name de Amerikaanse 
noordoostkust kan hem bekoren. ‘Dat is een soort imitatie-Europa, maar tegelijkertijd toch ook erg Ame-
rikaans. Tijdens mijn volgende reis zou ik graag naar Georgia en North en South Carolina willen gaan.’ In 
Engeland blijft Londen toch de favoriete stad. ‘Daar voel ik me thuis. Ik heb er ooit een cursus gedaan, 
waar ik twee weken lang koninklijke paleizen heb bezocht in en rondom Londen. Een soort studiegroep 
van wetenschappers. We mochten ook achter de schermen kijken. We logeerden toen op de domeinen van 
Windsor, bijna alsof  we op kamp waren. Het was enorm indrukwekkend om al die gebouwen van zo dicht 
bij te bestuderen. Op het vasteland hebben we niets wat daarmee vergeleken kan worden. De Londense 
koninklijke collectie is bovendien van fenomenale kwaliteit. Dus, in de zomervakantie iedereen naar Lon-
den!’
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Recensie
The Amsterdam Dungeon

Door Darinka Thijs

Na enig aandringen gaf  ik me gewonnen: we gingen naar The Amsterdam Dungeon. Als enorm 
watje en trots lid van de universele ‘held op sokken’ club zette ik me schrap. Volgens de recensies 
op het internet werd menig angsthaas aangenaam verrast. Met deze hoopvolle gedachte in mijn 
achterhoofd, stapte ik dapper het gebouw binnen. The Amsterdam Dungeon is een interactieve 
attractie over allerlei verschrikkelijke taferelen die zich in het verleden van Amsterdam hebben 
afgespeeld. Live acteurs nemen je mee terug in de tijd. Ze beloven dat je de verschrikkelijkste 
dingen te zien, te horen, aan te raken, te ruiken en te voelen krijgt. Beter gezegd: ‘The Amster-
dam Dungeon will ensure you’ll have a scarily funny time.’

De attractie begon vrij mak en ik voelde me nog hoopvol: misschien zou dit toch wel meevallen. In een 
grote gevangeniscel kregen we een introductiefilmpje te zien. Hierna verscheen een actrice die ons beval 
haar te volgen. De toneelspelers waren niet bang om dicht bij het publiek te komen en het meisje keek 
treuzelaars onbeschaamd en intimiderend aan. Mensen om me heen begonnen te giechelen, maar al snel 
bleek dat het personeel van de Dungeon niet zo snel uit hun rol te krijgen was. Een deel van de groep 
mocht al in de lift naar de attractie. Terwijl we wachtten tot wij ook mochten vertrekken, sprak de actrice 
mij aan. ‘Kun jij ons niet vermaken terwijl we wachten? Misschien een dansje doen?’ Verlegen schudde 
ik mijn hoofd. Ik zie enkele blikken van begrip en medelijden om me heen. ‘Dan is er nu dankzij jou een 
ongemakkelijke stilte.’ Blij dat de actrice ook voor non-reacties een comeback had, durfde ik zelf  een 
beetje mee te lachen. Het moment dat wij ook de lift in mochten, kon voor mijn gevoel echter niet snel 
genoeg komen.
 Het werd mijn doel om zo onzichtbaar mogelijk te blijven. Na het incident bij de liften was ik 
vastbesloten om niet meer uitgekozen te worden als vrijwilliger. De eerste scène vond plaats in de mar-
telkamer. Hoopvol verstopte ik me achter lange medetoeristen. De martelares beeldde het proces van het 
martelen uitgebreid uit op een arme man uit het publiek. Hierdoor bleek meteen dat, op enige beangsti-
gende schrikeffecten en special effects na, humor toch de boventoon had in deze attractieshow. We werden 
vervolgens doorverwezen naar een achttiende-eeuwse bar die zich aan de haven bevond. Een brutale 
barjuffrouw informeerde ons over de bruten die de lokale bevolking dwongen om bij de VOC te gaan. Al 
snel werden we ‘ontvoerd’ om te werken op het VOC-schip voor kapitein Piet Heyn en te vechten tegen 
de Spanjaarden. We ontsnapten vlug en kwamen terecht bij de knecht van de lijkschouwer en daarna een 
rechtbank waar ook overtredingen als ‘crimes against fashion’ dodelijk werden geacht. We vervolgden onze 
weg door een duizelingwekkend spiegeldoolhof  en een heksenverbranding. 
 Het beste werd echter tot het laatst bewaard. We kwamen oog in oog te staan met Jack the Rip-
per. Het licht ging uit en aan en voor je het wist kwam Jack the Ripper voor je te staan. De kamer vulde 
zich met evenveel gillen als gelach. We vertrokken door de cadeauwinkel naar buiten en de menigte begon 
enthousiast na te praten over de attractie. Ik was vooral opgelucht, maar ik had wel genoten. Zolang ik 
niet werd geselecteerd voor interactie, vond ik het showspel enorm vermakelijk. De acteurs maakten er 
een spannende ervaring van en brachten de verhalen over de geschiedenis van Amsterdam op een zeer 
amuserende en grappige manier. De aankleding en kostuums waren ongelofelijk indrukwekkend en zelfs 
licht, geluid en enigszins geurtjes droegen eraan bij een zo authentiek mogelijke sfeer te creëren. Het is 
zeker een aanrader en bovendien kan je dan net als mij zeggen dat je toch maar mooi The Amsterdam Dun-
geon hebt overleefd! 
Aantal sterren: 
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Moordvrouwen
Misdaad met een vrouwelijk tintje

Door Sanne Dijksterhuis en Afra de Mars
Gewelddadige misdaden worden 
vaak door mannen gepleegd, zo 
wordt geregeld verondersteld. 
Niets is minder waar, wij van de 
HInT-redactie gingen zelf  op 
onderzoek uit. In dit artikel stel-
len we een aantal beruchte vrou-
welijke misdadigers aan jullie 
voor. Niets en niemand bleef  bij 
hun misdaden gespaard. 

Misschien wel de eerste bekende se-
riemoordenares was te vinden in het 
Oude Rome onder de heerschappij 
van Nero. Lucusta (ook wel Lo-
custa) was afkomstig uit Gallië. Zij 

bereidde het gif  dat keizer Claudius en diens zoon Brittanicus doodde. Voor haar ‘verdiensten’ werd ze 
beloond door Nero, die haar vrijstelling gaf  van vervolging en haar bovendien voorzag van leerlingen om 
haar kunsten aan door te geven. Nero zou zelf  gif  van haar gehad hebben, maar hij had niet de moed 
het te gebruiken toen hij zelfmoord wilde plegen. Na Nero’s dood viel ze uit de gratie, werd ter dood 
veroordeeld en stierf  uiteindelijk in 69 na Christus.
 Zeer bekend zijn de achttiende-eeuwse piraten Anne Bonny en Mary Read. Anne was ge-
trouwd toen ze de piraat Rackham ontmoette en verliefd op hem werd. Anne ging deel uitmaken van de 
bemanning van het schip dat zij samen kaapten. Ze traden uiteindelijk zelfs in het huwelijksbootje. Mary 
Read deed zich al bijna haar hele leven voor als man en sloot zich eerder al aan bij de Britse marine. Na de 
dood van haar man – tijdens hun huwelijk ging ze als vrouw door het leven – sloot ze zich (opnieuw als 
man) aan bij de Nederlandse vloot. Haar schip werd overvallen door Bonny en Rackham, waarna zij ook 
werd opgenomen als bemanningslid. Lange tijd wist alleen Anne dat Mary een vrouw was, maar omdat 
Rackham jaloers werd op de genegenheid tussen de twee, onthulde ze het ook aan hem. Een aantal maan-
den lang had het trio succes, tot het schip in 1720 werd overvallen door een piratenjager. Het grootste deel 
van de crew was niet in staat zich te verdedigen omdat ze daarvoor te dronken waren. De twee vrouwen 
verzetten zich, maar werden uiteindelijk overmeesterd. De hele bemanning werd ter dood veroordeeld, 
maar omdat Mary en Anne allebei zwanger waren, ontkwamen ze aan de galg. Mary overleed in 1721 in 
de gevangenis. Anne daarentegen verdween praktisch uit de geschiedenis, maar er zijn aanwijzingen dat 
ze nog leefde tot in 1782.
 Deze twee vrouwen hadden niet hun eigen schip, maar voor een andere beruchte piraat geldt 
dat wel: Ching Shih, een Kantonese piraat uit het begin van de 19e eeuw. Zij werd gevangengenomen 
door piraten en trouwde met Cheng I, lid van een piratenfamilie. Zij nam ook deel aan zijn piraterij. Hij 
wist een aantal concurrerende piratenvloten onder één vlag te brengen, waarmee een van de machtigste 
piratenvloten van China werd gecreëerd. Na het overlijden van Cheng I begon Ching Shih de macht naar 
zich toe te trekken. De vloot werd onder haar leiding onverslaanbaar. Zowel de Chinese Qing-dynastie, 
als de Britse en Portugese vloot stonden machteloos. In 1810 ging ze met pensioen, gebruikmakend van 
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de amnestie die werd aangeboden aan alle piraten. Ze leefde nog tot 1844 en is ondertussen een van de 
beroemdste piraten uit de geschiedenis geworden: misschien ken je haar uit de derde Pirates of  the Carribean 
film? Hierin wordt ze opgevoerd als een van de ‘Pirate Lords’. 
 Delphine LaLaurie was een welgestelde vrouw uit Louisiana. In de hogere kringen stond ze 
bekend als een aardige vrouw, maar er ontstonden al snel geruchten dat ze zich gewelddadig zou gedra-
gen tegen haar slaven. Er werd onderzoek gedaan nadat een twaalfjarige slavin van het dak viel toen ze 
een lijfstraf  probeerde te ontlopen; LaLaurie moest als straf  negen slaven verkopen. De gruwelijkheden 
van haar daden kwamen pas echt aan het licht na een brand. De brandweer trof  in de keuken een vast-
geketende slavin aan die toegaf  de brand te hebben aangestoken, omdat ze bang was voor haar straf  in 
de bovenste kamers, waarvan nog nooit iemand zou zijn teruggekeerd. Uit de gefolterde lichamen van 
een aantal slaven kon men opmaken dat Delphine LaLaurie zich interesseerde voor de anatomie van het 
menselijk lichaam. Nadat dit nieuws bekend werd bestormde de buurt het huis van LaLaurie, waardoor 
ze genoodzaakt was te vluchten. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen, behalve een aantal sterke 
verhalen en een personage in American Horror Story… 
 De volgende dame prijkt als een van de weinige vrouwen op de Wikipedialijst ‘Lijst van tot le-
venslang veroordeelden in Nederland’ en heeft zelfs een vermelding in het Guinness Book of  Records op haar 
naam staan. We kunnen natuurlijk niet om deze beroemdheid van eigen bodem heen! In Leiden stond 
Maria Swanenburg bekend als ‘Goeie Mie’, omdat ze zorgde voor zieken en bejaarden. In het geheim 
sloot ze echter ook begrafenisfondsen en levensverzekeringen af, dat haar in staat stelde grote hoeveel-
heden geld te innen nadat ze haar slachtoffers had vergiftigd met arseen (oftewel: rattengif). Niemand 
verdacht haar echter, omdat ze bij haar cliënten bleef  toen ze stierven en dokters vaak op afstand wist te 
houden. Zelfs haar familie bleef  niet gespaard en hele gezinnen werden uitgeroeid. Een slachtoffer dat de 
vergiftiging overleefde, klaagde echter over de slecht smakende soep die hij had gekregen. Zo werd Maria 
uiteindelijk ontmaskerd, waardoor ze de bijnaam ‘de Leidse gifmengster’ kreeg. Maria werd verdacht van 
negentig moorden en werd er uiteindelijk aan 27 schuldig bevonden. Ze werd tot levenslang veroordeeld 
en stierf  in het Tuchthuis.
 Bonnie Parker maakte deel uit van het welbekende duo ‘Bonnie & Clyde’. Bonnie werd in de 
steek gelaten door haar eerste echtgenoot en leerde vervolgens Clyde kennen. Tijdens de Grote Depressie 
startte het duo een rooftocht door de Verenigde Staten om zo de ‘American Dream’ van vrijheid en rijkdom 
te verwezenlijken. Het duo kreeg een mythische status, omdat Bonnie de politie zelf  op de hoogte hield 
met gedichten, tekeningen en verhalen. Banken waren meestal het doelwit, terwijl lokale ondernemers 
dikwijls werden gespaard. Hierdoor werden ze populair bij het Amerikaanse volk. Het kat-en-muis spel 
met de politie werd hen beide fataal toen ze in een hinderlaag werden doodgeschoten. 
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Feuilleton - Professor Paeter en de verbazingwekkende 
verdwijning van de voorzitter

3. De Flexfellows
Door Lancelot en Percival
In deze aflevering is afdelingsvoorzitter Greet de Groot-Denneleboom nog steeds spoorloos verdwenen. Ondertussen probeert 
professor Paeter de zaak op te lossen en zoekt hij zijn heil op de flexkamer. 

Geërgerd verliet professor Paeter de verenigingskamer van HSV Camelot. Je reinste tijdsverspilling, dacht 
de emeritus-professor. Ze krijgen een bierkrattenactie al niet gecoördineerd, laat staan de ontvoering van 
een oud-historica. Maar dit bracht hem terug bij af: als de studenten haar niet ontvoerd hadden vanwege 
misgelopen subsidie, wie dan wel? Terwijl zijn hersenen kraakten en hij in gedachten verzonken door het 
MMS liep, hoorde hij ineens zijn naam achter zich:
 ‘Professor, professor Paeter!’ Paeter draaide zich om en zag daar warempel weer een boska-
bouter: een vrolijk mannetje met een baard en lange haren. Als hij niet beter wist, was dit weer voorzitter 
Van Raaf. Toen hij beter keek, echter, zag hij dat dit exemplaar nog slonziger gekleed was. Waren dat 
hardloopschoenen?
 ‘Professor, ik ben u net helaas misgelopen, ik zat nog in college. Mijn naam is Ube Filet, ik regel 
de reizen voor de HSV.’ Professor Paeter gaf  Ube een hand en probeerde geïnteresseerd over te komen, 
ondanks het feit dat zijn gedachten constant naar de verdwijning van Greet de Groot-Denneleboom af-
dwaalden. ‘Dit jaar gaat de Grote Reis naar Jeruzalem en aangezien u een behoudende geest bent, dachten 
wij, die professor Paeter, die kan daar vast wel een mooi college geven over…’ Professor Paeter keek hem 
verschrikt aan.
 ‘Maar sapristi, mijnheer Filet!’ slaakte hij uit. ‘Ik ben conservatief, geen reactionair. Vraag Dries 
van Agt maar.’ Zonder op verder antwoord te wachten, liep Paeter weg. Hij had wel betere dingen te doen. 

~

Toen Paeter zijn sigaret doofde en de tiende verdieping op liep – die twintig seconden in de lift waren net 
genoeg voor een flinke hijs – bracht hij eerst even een kort bezoekje aan zijn opvolger, professor Marijke 
van Berkenboom. Hij klopte op de deur en draaide zijn hoofd haar kamer binnen.
 ‘Dag Marijke, wil alles een beetje…’ Hij staakte direct zijn vraag, toen hij zag dat de jonge hoog-
leraar Middeleeuwse Geschiedenis ondersteboven in een verhuisdoos hing. Paeter zag enkel de modieuze 
Louboutin-pumps omhoogsteken. 
 ‘Help, ik zit vast!’ Ze trappelde driftig heen en weer, maar kwam niet vrij. Als een hoffelijke heer 
besloot Paeter een handje te helpen en trok haar overeind. Van Berkenboom had een rood aangelopen 
gelaat – klaarblijkelijk zat ze al enkele momenten vast – maar lachte vriendelijk. ‘Dag Petrus, excuses voor 
deze ietwat vreemde ontmoeting. Ik had een specifiek boek nodig over de rol van Sjiitische sjah-vrouwen 
in het Abbassiedenrijk van 965 – je kent het wel – maar die zat nog ingepakt. Toen ik het boek wilde pak-
ken, viel ik zowaar voorover en kwam ik vast te zitten. En nu heb ik dat boek nog steeds niet…’ Paeter 
glimlachte vriendelijk; hij zag het desbetreffende exemplaar op haar bureau liggen, maar wilde de situatie 
niet ongemakkelijker maken dan deze al was. 

~

Petrus Paeter liep de flexkamer binnen. Bah, wat een monstrueuze uitvinding: iedere uitgerangeerde aca-
demicus werd hier weggestopt en moest de kleine hoeveelheid ruimte delen met de andere tragische 
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lotgenoten. Sinds Paeter zijn kamer had moeten afstaan, maakte hij deel uit van de illustere flexfellows. 
 Tot zijn grote genoegen was de kamer leeg – het licht was immers uit – en had hij het rijk voor 
zich alleen. Hij maakte het zich comfortabel, ging zitten, legde zijn voeten op het bureau en haalde zijn 
shag tevoorschijn. Nu had hij eens goed de tijd te overdenken wie toch in ’s hemelsnaam voorzitter Greet 
de Groot-Denneleboom had doen verdwijnen.
 Ze was enkele maanden geleden verdwenen tijdens het personeelsuitje naar het openluchtmu-
seum. Zijn collega Wilhelm von Mercy had hem toen gewezen op het feit dat HSV Camelot een dikke 
beurs had misgelopen, door toedoen van Greet. Paeter was er echter al gauw achter dat zij er niets mee te 
maken hadden. Maar wie dan wel? Zou er een liefdesaffaire in het spel zijn? Was er een bonnetje kwijt? 
Fraude? Moord? Terrorisme? Hij wist het niet.
 Paeter merkte een vreemd getik op, alsof  er ergens in de kamer een muis een plintje aan het 
losknagen was. Hij stond op om het beestje te vangen, deze bezigheidstherapie zou hem wellicht helpen 
in het oplossen van de vermissing. Hij gaf  zijn ogen en oren de kost, maar zag en hoorde niets anders dan 
het getik. Tot hij achter een paar stapels monografieën keek. 
 ‘Professor Grasheuvel?!’ En ja hoor, in de hoek van de flexkamer zat de emeritus-professor 
Cultuurgeschiedenis naarstig te typen op een ouderwetse schrijfmachine. Hij keek licht geërgerd op.
 ‘Dag waarde Petrus,’ zei hij. ‘De autoriteiten hebben me mijn kamer uitgegooid, dat kan toch 
niet? Tientallen boeken heb ik geschreven, uitgegeven bij rautledsj, met tienduizenden verkocht, en dat 
terwijl ik onderwijs altijd het belangrijkste heb gevonden. Niet dat de autoriteiten mijn boeken ooit lazen, 
maar toch. Nu ben ik met emeritaat en mag ik niet eens meer op mijn eigen kamer. Ik laat het er niet bij 
zitten, ik heb zojuist al drie boze brieven geschreven.’ 
 ‘Ach,’ zei Petrus. Hij wist niet zo goed wat hij moest zeggen, aangezien dit de eerste keer was 
dat hij meer dan twee woorden wisselde met Grasheuvel sinds Paeter hier ooit hoogleraar was geworden. 
Toen sprong Grasheuvel op en rende de kamer uit.
 ‘Ik ga even driehonderd baantjes zwemmen, dag!’ Net op dat moment kwamen drie andere 
flexfellows de kamer binnen. Paeter herkende drs. Pepper, de hippe oorlogspromovendus, en Kuifje, die 
altijd zo mooi over Den Uyl kon vertellen. De derde jongeman, een krullenbol, kwam hem minder bekend 
voor. Promoveerde hij niet bij Nederlandse Taal en Cultuur?
 ‘En toen zei ik dus, lullo, wil je asjeblieft geen discodip op mijn frikandel doen? Daar zit ik om 
vier uur ’s nachts niet op te wachten!’ Iedereen lachte smakelijk om de grap van drs. Pepper. Toen merkten 
ze professor Paeter op. 
 ‘Dag Petrus, alles flex?’ Wederom hilariteit. ‘Heb jij nog een sigaretje over?’ 
 ‘Ach nee, Pepper, nee,’ verontschuldigde Paeter zich. ‘In mijn gepeins over de verdwijning van 
Greet heb ik ze allemaal soldaat gemaakt. Ik heb een neiging tot kettingroken als ik gestrest raak.’
 ‘Heb je die zaak nog steeds niet opgelost? Je was toch bij de HSV langs geweest?’ vroeg de 
krullenbol. 
 ‘Klopt, maar die kunnen nog geen deuk in een pakje boter slaan. En dat terwijl de hooggeleerde 
Von Mercy mij op dat spoor bracht.’
 ‘Nou,’ zei Kuifje mysterieus. ‘Dat zet je toch aan het denken, of  niet? Zo’n slimme man, en dan 
komt-ie met zo’n flutaanwijzing aanzetten. Het lijkt haast of  hij je op het verkeerde been wilt zetten.’
 ‘Wilhelm von Mercy?’ Paeters gezicht vertrok. ‘Dat kan toch niet…’ 
 ‘Het kan geen kwaad hem eens aan de tand te voelen,’ zei drs. Pepper. ‘Mij zou het niet verba-
zen, ik zag hem laatst nog op de kamer van Greet in allerlei papieren neuzen. Nou, wij gaan ondertussen 
een potje voetballen op het Erasmusplein.’

~
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Professor Paeter klopte aan bij Von Mercy, hoofddocent Politieke Geschiedenis en tevens afdelingsco-
ordinator. 
 ‘Jawohl?’ bromde hij. Paeter stapte binnen en Von Mercy keek op van zijn computer – hij was 
zojuist bezig met een artikel over Poolse boerenpartijen in 1954. ‘Wass ist los?’ Paeter durfde het bijna 
niet te vragen, bang dat als hij hier echt met de ontvoerder van Greet te maken had, hij het daglicht nooit 
meer zou zien. 
  ‘Weet u toevallig…’
 ‘Nein,’ onderbrak Von Mercy hem. ‘Ich heb er niets mee zu machen. Ich weet waarom du dass 
denkt: als coördinator ligt het voor de hand dat ik Greet de Groot-Denneleboom op zou volgen. Aber die 
ambities habe ich nicht.’
 ‘Excuseer…’
‘Denk toch eens wieder nach, ja! Het antwoord ligt al die tijd al onder je neus: wie hebben jetzt wirklich 
redenen om Greet te verdwijnen lassen werden? Even goed nadenken en du wisst es.’
 Paeter stond even perplex. Had Von Mercy nu, voor hem, de misdaad al opgelost? En toen 
daagde het hem: al die tijd had hij gezocht naar verdachten, maar in feite waren ze er al de hele tijd. Hij 
sloot de deur van het kantoor en rende naar zijn Volvo.

~WORDT VERVOLGD, LEES DE ONTKNOPING IN HET VOLGENDE HInT~

Uiteraard vertoont dit verhaal geen enkele gelijkenis met de werkelijkheid. Namen en plaatsen kunnen dan ook niet opgevat 
worden als personen en plekken. Enige gelijkenis is puur toevallig en valt niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. 



HInT Maart 2016

15 |

Een misdadig goede Quiz!

Door Sanne van den Dries

‘Serie kijken’ is een begrip geworden. Haast iedereen volgt wel een of  meerdere series en maakt 
hier ook tijd voor vrij. Misdaadseries zijn helemaal hot, maar wat als je door de bomen het bos 
niet meer ziet? Hoe weet je dan welke serie de moeite waard is? Misschien nog moeilijker, welke 
precies bij jou past. Niet iedereen is hetzelfde, je kunt tips en titel uitwisselen, maar toch blijft 
het lastig om een perfecte match te vinden. Deze quiz kan je daarbij helpen. Vul hem zo eerlijk 
mogelijk in en dan vind je op de volgende pagina de uitslag met de perfecte serie(s) voor jou! 

1. Als je zelf  een misdaadserie zou mogen schrijven, welke elementen zitten er dan sowieso in? 
 A. Technologische snufjes  
 B. Een zieke plottwist  
 C. Sterk karakter als hoofdpersoon 

2. Wat doe je het liefst na een lange, uitputtende dag op de universiteit? 
 A. Met een goede whisky netwerken
 B. Tv kijken, zolang ik me maar niet hoef  te concentreren 
 C. Alles checken op mijn mobiel, Facebook, Twitter, Instagram en Nu.nl 

3. Wie zou de hoofdrol mogen vertolken in je zelfgeschreven misdaadserie?
 A. Benedict Cumberbatch  
 B. Wendy van Dijk 
 C. Michael C. Hall 

4. Je favoriete onderwerp van geschiedenis is…
 A. Politieke ontwikkelingen, verschuiving van macht in de wereld 
 B. Technologische vooruitgang   
 C. Sociale geschiedenis  

5. Een college van 10:45 tot 13:30 is voor jou…
 A. De hel, veel te lang!  
 B. Makkelijk vol te houden  
 C. Wel oké, wie weet zijn we eerder klaar  
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Uitslag: De antwoorden bij elke vraag staat voor een aantal punten. Je kunt hieronder zien hoeveel pun-
ten je krijgt voor de gekozen antwoorden. 
1.A0 B4 C2  2.A4 B2 C1  3.A4 B1 C3  4.A4 B2 C3  5.A1 B4 C2

0-8 punten Je houdt wel van een spannende serie, maar het moet niet al te moeilijk of  serieus 
worden. Gewoon lekker een uurtje ontspannen met een goede serie waar je geboeid naar blijft kijken. 
Humor is belangrijk, er moet wel een beetje gelachen kunnen worden natuurlijk. Daarnaast houd je wel 
van de nieuwste snufjes en gadgets. Een misdaad ouderwets oplossen met een notitieboekje en pen is niks 
voor jou, je wilt juist zien dat DNA wordt geanalyseerd, voetafdrukken worden vergeleken en Facebook 
gebruikt kan worden als opspoormiddel. De series die hierbij passen zijn onder andere: CSI, Bones, Cas-
tle, Numbers, Criminal Minds, Moordvrouw, Flikken Rotterdam/Maastricht, Prison Break en Orange is 
the New Black. 

8-15 punten Ietjes meer diepgang, een serie moet meer bieden dan alleen een moord die wordt 
opgelost. Een verhaallijn door het hele seizoen heen is wel fijn, daardoor kijk je sneller meerdere afleve-
ringen na elkaar. Daarnaast duren deze afleveringen vaak wat langer. De moorden zijn niet zomaar binnen 
veertig minuten opgelost! Serie kijken blijft natuurlijk een vorm van ontspanning, maar bij deze categorie 
moet je toch wel scherp zijn. Series die hieronder vallen zijn: Silent Witness, Dexter, Penoza, Narcos, 
Boardwalk Empire, Broadchurch en The Wire. 

15-20 punten Als je genoeg punten hebt voor deze laatste categorie, maak dan je borst maar nat 
voor ingewikkelde intriges en onverwachte plottwisten. Deze series draaien niet alleen maar om het oplos-
sen van moorden, maar ook politieke ontwikkelingen staan centraal. Nagelbijtend zit je voor de buis (of  
laptop) gekluisterd en voordat je het weet, heb je er in een twee dagen een heel seizoen doorheen geknald. 
Niks om je schuldig over te voelen natuurlijk, deze series zijn ook zo geweldig! Maar let op, alleen voor 
mensen die hun hersenen willen laten werken tijdens het kijken van deze series. Het gaat hier om: The 
Bridge, Sherlock, The Blacklist, The Killing, Homeland, Borgen, Breaking Bad en Making a Murder. 
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Column
Quarterlifecrisis

Door Femke Ament

Het was chaos in mijn hoofd. Ik kon dingen niet meer plaatsen, was vergeetachtig en kwam niet 
in slaap. Dat vormde nogal een probleem, aangezien dingen plaatsen, onthouden en in slaap 
komen essentiële zaken zijn in mijn dagelijkse routine. 

Ik vond de oplossing in een boek van Marie Kondo: Opgeruimd! De manier om orde en rust in je leven te brengen. 
Normaal gesproken ontwijk ik alles wat als zelfhulpboek te omschrijven valt, en ik had niet gedacht er 
eentje te lezen vóór mijn midlifecrisis. Helaas bestaat er ook zoiets als een quarterlifecrisis. En dus was het tijd. 
Voor zelfhulp. Kondo’s filosofie is simpel: zorg ervoor dat je omgeving netjes is, en omring je met spullen 
waar je van houdt. Haar methode bestaat uit een stappenplan waarbij je systematisch je spullen doorloopt, 
bewaart waar je gelukkig van wordt en de rest weggooit. Het idee is dat deze filosofie vanzelf  doorsijpelt 
in de rest van je leven, waardoor je je dan ontdoet van alles waar je niet gelukkig van wordt. Het leek te 
simpel maar ik besloot het toch te proberen. Ik volgde haar stappenplan en deed zakken vol spullen weg: 
kleren, schoenen, boeken (ja, boeken wegdoen! Kun je het je voorstellen?), en allerhande troep. Ik moet 
toegeven dat ik niet alles volgde – als je haar YouTube-kanaal bekijkt, begrijp je waarom. Het oprollen 
van sokken zodat ze tot rust kunnen komen ging me iets te ver. Toch wérkte het. Als hamsteraar-pur-sang 
staarde ik verbaasd naar de hoeveelheid bezittingen die aan mij toegeschreven waren. Tegenwoordig is 
mijn leefomgeving rustig en overzichtelijk, net als mijn hoofd. Marie Kondo, bedankt.
 Ondertussen las ik nog een ander boek, waarvan de inhoud wat akeliger aanwezig blijft. Het is 
alsof  een ondervoed mannetje zich vastbesloten aan de randjes van mijn geest vastklampt, en als ik even 
niet oplet, mijn aandacht trekt. Het boek in kwestie heet Nothing to Envy: life and love in North Korea, en bevat 
de schrijnende verhalen van Noord-Koreaanse vluchtelingen. Hun leven in Noord-Korea bestond uit een 
combinatie van de situatie in Orwell’s 1984 en Stasi-Duitsland. De titel is ontleend aan een kinderliedje 
dat alle Noord-Koreanen op school leren- en geloven: zij hoeven niemand te benijden en leven in het 
beste land ter wereld. Er is er geen tv, internet of  – in de meeste gevallen – verwarming. De meesten zien 
rijst als een luxe en kunnen zich de laatste keer dat zij vlees gezien hebben niet herinneren. Desondanks 
blijven ze trouw aan de partij en zijn dankbaar voor alles wat ze wél krijgen. Een Noord-Koreaan zou 
duizelen bij het zien van al mijn overgebleven, zorgvuldig uitgezochte bezittingen. Het boek werkte als 
een pijnlijke spiegel. Het mysterie Noord-Korea werd voor mijn ogen ontrafeld en deed me meer dan ik 
wilde. Mijn huis is netjes, maar de wereld is een chaos gebleven. Kunnen we de Marie Kondo-methode 
hier niet toepassen? Alles even vasthouden, besluiten of  we er gelukkig van worden en het willen houden? 
Het is tijd voor de watdanook-lifecrisis van Obama, Merkel en Rutte. Als zij Kondo zouden lezen, wat zou 
er dan gebeuren? Zouden ze zichzelf  houden? Kim Jong-Un zou in elk geval in mijn vuilniszak belanden, 
samen met mijn te kleine schoenen, versleten ondergoed en ongelezen boeken.
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Bokkenrijders
Helden of schurken?!

Door Laura Cleven
De Bokkenrijders. Wie heeft er niet van hen gehoord? Voor sommigen schurken, maar voor ande-
ren zeker dé grote helden uit het verleden van Limburg! De spannende Bokkenrijdersavonturen 
zijn na honderden jaren nog lang niet vergeten. Er is zelfs een Suske en Wiske aan gewijd: de 
Bokkerierersj, waar op de voorpagina de hoofdfiguren op vliegende bokken staan afgebeeld. En 
in de Efteling is een bezoekje aan Villa Volta - in het hol van bendeleider Hugo van den Loonsche 
Duynen - het lange wachten zeker waard! Het verleden van de Bokkenrijders blijft hangen in een 
spinnenweb van mysteries en raadsels en Limburg mag tegenwoordig deze geschiedenis tot im-
materieel cultureel erfgoed noemen. Maar wat weten we nu eigenlijk van deze Bokkenrijders? 

 Volgens het volkse bijgeloof  waren Bokkenrijders personen en geesten die in het holst van de 
nacht op bokken door de lucht reden en gewelddadige overvallen pleegden. In de achttiende eeuw lag het 
grote geld bij de clerus, adel, grootgrondbezitters en kasteelheren. De inkomsten van het platteland waren 
zeker geen vetpot. Misdrijven waren voor velen de enige kans van overleven. Daarom waren de Bokken-
rijders hier zeer actief  en merkte men veel van hun aanwezigheid – in de stad kwam de rurale bende niet. 
In de streken van Zuid-Limburg en Belgisch Limburg pleegden ze overvallen. Gehuld in bokkenvellen 
probeerde men boerderijen en pastorijen in te dringen om goud en andere kostbare bezittingen buit te 
maken. 
 Het feit dat mensen een link maakten met bokken was vanwege de connectie tussen de crimi-
nele daden en de duivel. Het bijgeloof  hield in dat de Bokkenrijders krachten kregen van de duivel en een 
eed aflegden waarbij ze eeuwige trouw zwoeren – hiervan is geen bewijs en men gaat ervan uit dat er nooit 
gemeenschappelijke duivelsaanbiddingen hebben plaatsgevonden. 
 De bendeleden noemden zichzelf  niet ‘Bokkenrijders’. Het was het volk zelf  die deze term 
had bedacht om angst en paniek onder de bevolking te zaaien. We vinden een voorloper van de bena-
ming voor het eerst tijdens een proces in Wellen uit 1773 met het woord ‘geitenbok’, waarbij leden van 
een opgerolde tak terechtgesteld werden voor hun daden. Door het feit dat overvallen meestal gepaard 
gingen met verwoestingen en geweld, waren de processen en de uitspraken allesbehalve mild. Bendeleden 
hulden zich in bokkenvellen en maakten hun gezichten zwart met roet, waardoor zij nauwelijks herken-
baar waren. Bokkenrijders moesten ook op heterdaad betrapt en overmeesterd worden. In veel gevallen 
was het een grote schok voor buren en dorpsbewoners, wanneer een doorgaans vriendelijke buurman of  
dorpsgenoot – die altijd braaf  in de kerk zat en een gezin had – een crimineel of  ketter bleek te zijn.
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 Een proces tegen bendeleden begon met een onder-
vraging van de opgepakte persoon en een verhoring van eventue-
le getuigen. Vaak ontkende de beschuldigde. Dit werd hem zeker 
niet in dank afgenomen: hij werd daarna gemarteld. Uit angst en 
pijn legden de meesten een bekentenis af  – of  ze nu wel of  niet 
lid waren – en spuugden daarbij meestal ook nog eens namen uit 
van andere mannen die niet per se lid van de bende waren. Dit 
onder het mom van: ‘De tortuur doet de ondervraagden beken-
nen wat justitie wil horen.’ Meer dan negentig procent van de 
opgepakte mannen werd ter dood veroordeeld. Hoe kon het ook 
anders?! De Bokkenrijders waren tenslotte bondgenoten van de 
duivel! 
 Een van de veroordeelde Bokkenrijders was Hendrik 
Cleven, een voerman uit Nieuwstadt (Limburg). Samen met an-
dere Bokkenrijders was hij na een overval in handen van de gezagsdragers gevallen. Zoals velen die hem 
voorgingen en velen die hem later nog zouden volgen, werd ook Hendrik ter dood veroordeeld: door op-
hanging in het openbaar. Zover kwam het echter niet, want in de nacht voordat Hendrik zijn laatste adem 
zou moeten uitblazen, had hij zichzelf  in de gevangenis al van het leven beroofd. De juridische dienst 
toonde geen enkel medeleven en zo hing men Hendrik – zwart gemaakt met roet en aan één been –alsnog 
aan de galg tentoon. Zoiets kunnen we ons in deze tijd in Nederland niet meer voorstellen!
 Wanneer je eens in de rij staat bij Eftelingattractie Villa Volta, bewonder dan de schilderingen 
van deze Limburgse ‘Robin Hoods’. Indrukwekkend, nietwaar? Hoewel, mocht je enkele honderden ja-
ren geleden geleefd hebben, dan zou je waarschijnlijk met minder lof  over de Bokkenrijders gesproken 
hebben en zou je iedere dag voor je goederen en leven moeten vrezen. Het is boeiend om te zien dat de 
heldhaftige Bokkenrijderverhalen nog altijd tot onze verbeelding spreken en dat zij een inspiratiebron 
voor velen vormen.
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Studenten in het Wild
Onderzoeksstagair bij PV Radboud

Door Dennis Lodewijk

Het was dinsdag 1 september 2015 dat ik voor het eerst Villa Oud-Heyendael betrad. Het land-
huis aan de René Descartesdreef  is de vestigingslocatie van Personeelsvereniging Radboud, een 
club waar ik tot twee maanden daarvoor nog nooit van had gehoord. In een half  jaar tijd moest 
dat flink gaan veranderen. De vereniging bestond namelijk bijna vijftig jaar en wilde een jubile-
umboekje met mooie verhalen over haar verleden publiceren. Voor de totstandkoming hiervan 
nam ze contact op met de afdeling Geschiedenis, met de vraag of  zij stagiaires hadden om de 
boektekst aan te leveren. Na een succesvol sollicitatiegesprek mocht ik het klusje de komende 
maanden gaan klaren.

Eind 2014 besloot ik om na de zomer stage te lopen. Na tweeënhalf  jaar in de studiebanken besefte ik 
dat als alles volgens plan zou verlopen, ik al op 22-jarige leeftijd op de arbeidsmarkt terecht kwam. Nu 
vind ik jong afstuderen geen probleem, maar ik had ook nauwelijks werkervaring en wist niet goed welke 
kant ik ‘later’ op wilde. Genoeg reden om een jaar aan mijn Bachelor vast te plakken en mijn horizon te 
verbreden. Tegen de zomervakantie begon de zoektocht naar een stage. Via de vacaturebank van Career 
Service en sites als Mediastages maakte ik een overzicht van alle mogelijkheden. Via mijn studentenmail 
ontving ik nog een vacature voor een onderzoeksstage bij PV Radboud. ‘Een personeelsvereniging? Dat 
kan nooit interessant zijn’, dacht ik eerst. Na een aantal dagen besloot ik toch de website eens te bekijken. 
De vereniging, met als doelgroep werknemers van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en hun 
partners, had meer dan 7.000 leden en bood allerlei activiteiten aan. Je kunt het zo gek niet verzinnen, of  
PV Radboud organiseert het. Op dat moment besloot ik dat Personeelsvereniging Radboud mijn tijdelijke 
werkgever moest worden.
 De eerste dag op stage was niet makkelijk. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen om je heen... 
Gelukkig vingen twee mannen, Jan en Anton, me op en voorzagen mij van een rondleiding door het 
historische pand. Deze eindigde in een kleine ruimte achter de administratiekamer. De ruimte was een 
soort inloopkast waar een heleboel dozen en mappen lagen opgeborgen. Op de bovenste plank lag nog 
een koffer die eruitzag alsof  hij in jaren niet was opengemaakt. De letterlijke boodschap die Jan, een van 
mijn twee begeleiders, me op dat moment meegaf, ben ik vergeten. Het kwam er in ieder geval op neer 
dat ik het hiermee moest doen. Nu wist ik dat archieven in het bedrijfsleven vaak het ondergeschoven 
kindje zijn, maar dit had ik niet verwacht. En dan te bedenken dat Jan al wat ordenend werk had verricht! 
Ogenschijnlijk onaangeslagen - althans, zo hoopte ik - besloot ik eerst in alle rust te bekijken wat er zoal 
te vinden was. Bestuurlijke correspondentie, nieuwsbrieven, een aantal dozen met KU+ erop (wat later 
een vereniging voor gepensioneerden bleek te zijn) en notulen van bestuursvergaderingen... Daar kon ik 
wel wat mee. Toch viel me op dat over de periode na 2000 weinig te vinden was. Deze informatie bleek 
in een andere kast te liggen, oftewel: nog meer mappen!
 Uiteindelijk bracht mijn onderzoek me op meer plekken dan alleen Villa Oud-Heyendael. 
Zeker de eerste vijftien jaar informeerde de Personeelsvereniging haar leden via universiteitskrant KU 
Nieuws. Het leidde ertoe dat de Universiteitsbibliotheek een aantal weken mijn tweede thuis werd. Ook 
het Universiteitsarchief  deed ik meerdere keren aan. Ik zocht en noteerde puzzelstukjes die uiteindelijk 
tot een mooi verhaal moesten leiden. In dat schrijven zat misschien wel de grootste moeilijkheid. Tijdens 
onze studie leer je hoe je archiefonderzoek doet en in feite maakt het dan niet uit hoe groot het af  te 
leveren verslag is. Wat dat betreft was voor mij alleen het houden van historische interviews nieuw. Bij 
deze stage kreeg ik de specifieke opdracht om voor een bepaalde doelgroep te schrijven, namelijk de leden 
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van de Personeelsvereniging. Met die gedachte in het achter-
hoofd moest ik steeds weer de afweging maken wat voor hen 
al dan niet interessant is om te lezen. Ook was het voor PV 
Radboud van belang dat ik aan beide werkgevers ongeveer 
evenveel aandacht besteedde. Vooral dit laatste is een mooi 
voorbeeld van het verschil tussen een universitair werkstuk 
en onderzoek in opdracht. 
 Hoewel een zelfstandig onderzoek misschien niet 
het eerste is waar je aan denkt als je stage wilt lopen, is het 
toch een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Op de 
universiteit leren we vooral over het wetenschappelijk on-
derzoek, terwijl buiten de academische wereld genoeg andere 
mogelijkheden voor historici voor handen zijn. Daar krijg je 
ongetwijfeld te maken met de belangen van de werkgever. 
Daarnaast was ik tijdens mijn stage meer op mezelf  aangewe-
zen dan tijdens een studie. Ik schreef  mijn Bachelorwerkstuk 
een jaar eerder, maar dan heb je altijd nog een begeleider die 
in je onderwerp is gespecialiseerd. Tijdens een onderzoeks-
stage kun je niet op de kennis van een docent terugvallen. Dit 
brengt wat extra werkdruk en verantwoordelijkheid met zich 
mee. Ik denk dat die zelfstandigheid, die je overigens ook bij 
ander soort stages op zult doen, een aanvulling is op wat je 
drie jaar lang in de studiebanken leert. 
 In de zelfstandigheid zit ook het enige nadeel dat 
ik tijdens een half  jaar stage ondervond. Hoewel bij het PV-
bureau, het administratieve orgaan van de vereniging, leuke mensen werkten, worden het nooit je col-
lega’s. Ik was altijd met mijn eigen werk bezig en zij met dat van hen. Zeker de eerste weken voelde ik me 
daarin af  en toe best eenzaam. Toch heb ik absoluut geen spijt van mijn keuze voor een onderzoeksstage. 
Sterker nog, ik kan het iedereen aanraden. Ik heb veel geleerd en het is extra leuk dat het resultaat wordt 
gepubliceerd. Mijn stage leidt tot iets tastbaars en ondanks dat het boekje van ongeveer 17.500 woorden 
nog niet uit is, vind ik het mooi dat de vereniging en ik er iets blijvend aan overhouden. En wees eerlijk: 
een boek met je eigen naam op de kaft, dat is toch iets waar iedere student Geschiedenis stiekem van 
droomt?  

Een van mijn archieven.
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Lieve...
Piet Heijn

Door Emma Hooghwinkel

Het zal jou misschien zwaar vallen om te vernemen dat je in deze 
HInT-editie staat, tussen allerlei misdadigers. Helaas moet ik je ver-
tellen dat dit wel een beetje terecht is. Officieel had je als kapitein-
generaal van de WIC-vloot het recht om militaire acties uit te voeren 
in ‘de West’, maar tegenwoordig wordt daar een beetje anders naar 
gekeken. Het kapen van schepen is piraterij en in dat opzicht ben jij 
misschien wel een van de meest befaamde Nederlandse misdadigers 
ooit. 
 Nog een groter probleem is eigenlijk dat de WIC, waar-
van jij het bekendste gezicht bent, zich later is gaan richten op de 
lucratieve en enigszins wrede slavenhandel. Dit heeft de reputatie 
van de WIC de afgelopen eeuwen nogal wat schade aangebracht. 
Slavenhandel is echt niet meer van deze tijd, maar daar hoef  ik jou 
verder niet mee lastig te vallen. Jij had namelijk maar heel weinig 
te maken met slavenhandel. De taak die jou gegeven was door de 
Heren Negentien was om zo efficiënt mogelijk de Spaanse handel 
te blokkeren. Met de ervaring die je al had opgedaan bij de VOC in je jonge jaren heb je een aantal WIC-
expedities succesvol ten uitvoer kunnen brengen. Opgeklommen tot vice-admiraal heb je jezelf  al snel 
kunnen bewijzen als een uiterst bekwame kaper. In die tijd heb je ook de basis gelegd voor een nieuwe 
manier van oorlog voeren op zee: de introductie van de kiellinie – een formatie van oorlogsschepen op 
zee – is in latere zeeslagen succesvol gebruikt en verbeterd. Dat is echter niet de reden dat jouw naam zo 
veel faam vergaard heeft.
 Op 9 september 1628 heb je in de baai van Matanzas een van de Spaanse Zilvervloten gekaapt. 
De vloot bevatte allerlei kostbaarheden waarvan de waarde tegenwoordig wordt geschat op 11,5 miljoen 
gulden, omgerekend naar een half  miljard euro (de munt die wij tegenwoordig gebruiken). In de Repu-
bliek werd je ontvangen als nationale held. Het schijnt zelfs dat toen de kindertjes op straat al riepen: ‘Piet 
Hein, zijn naam is klein, zijn daden bennen groot, hij heeft gewonnen de Zilvervloot!’ Later werd hier een 
melodie bij bedacht, en werd het versje zelfs een nationale kraker. In Delfshaven, jouw geboorteplaats, is 
in 1870 een standbeeld van je opgericht. Ik denk dat dat wel genoeg zegt over jouw beroemdheid.
Terwijl jij in de Republiek als een held werd ontvangen, hadden de Spanjaarden hun kostbare Zilvervloot 
verloren aan een zeerover, een piraat, een misdadiger. Bovendien wisten zij dat al deze kostbaarheden naar 
de rebellerende Republiek zouden gaan, die zo een sterkere positie kreeg ten opzichte van de Spaanse 
troepen in de Nederlanden. Een zware slag voor de Spaanse kroon. Dit haalt niet weg dat er grote be-
wondering was voor jouw overwinning, zelfs bij de Spanjaarden. De Spaanse kapitein Fernando Guerra, 
een Spaanse getuige van jouw overwinning, heeft jou in 1628 beschreven als ‘een man van zeer grote 
bekwaamheid’. Dus, je mag misschien naar moderne begrippen een misdadiger worden genoemd, als 
historica in opleiding moet ik dat toch enigszins nuanceren. Stiekem blijf  je altijd toch een beetje onze 
nationale held.
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Grenzeloos studeren
Master in St. Andrews

Door Matthijs Even
‘I’m happy to welcome you all to our International Relations postgraduate community, because 
we rejected lots of  folks.’ Zo klonken de eerste woorden van één van de docenten van de School 
of  International Relations van de University of  St. Andrews in Schotland tijdens de welkom-
streceptie voor alle nieuwe masterstudenten binnen de afdeling. Intussen zijn deze ietwat on-
gemakkelijke woorden alweer een semester geleden uitgesproken. In deze editie schrijf  ik voor 
het HInT over mijn buitenlandervaring in het kleine St. Andrews en ook over hoe het is om een 
masteropleiding in zijn geheel in het buitenland te volgen. Ik hoop de Nijmeegse Geschiede-
nisstudent, die al nadenkt over vervolgstudie in het buitenland, van wat goede tips te kunnen 
voorzien en voor anderen de blik te kunnen verleggen; er is meer mogelijk dan enkel uitwisseling.

Halverwege mijn derde jaar dacht ik na over wat ik wilde gaan doen nadat ik mijn bachelor gehaald zou 
hebben. Opeens komt ‘wat ga je later doen’ dan toch wel echt dichtbij en moet je concreet gaan denken. 
Studeren in het buitenland leek mij altijd een interessante en leuke ervaring, maar ik vond een heel jaar 
uitlopen voor enkel een half  jaar uitwisseling eigenlijk onzin. Daarom ging ik me oriënteren op master-
opleidingen, gewoon in Nederland. Mijn interesse voor internationale betrekkingen en conflictanalyse 
bracht mij bij open dagen in Nijmegen en Utrecht, maar toch waren de aangeboden opleidingen niet 
helemaal wat ik zocht. Bovendien vereisen veel internationale betrekkingen masters – vaak gekoppeld 
aan Politicologie – een premaster van niet-politicologen. Ook hier had ik geen trek in. Mijn broer bracht 
de gouden oplossing. Hij stelde simpelweg voor masteropleidingen in het buitenland te verkennen. Zo 
gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk kwam ik na veel zoeken uit bij het Verenigd Koninkrijk, hét land om 
International Relations te studeren.
 In het Verenigd Koninkrijk worden Geschiedenisstudenten wat meer gewaardeerd dan in Ne-
derland. Zij zijn breed en kritisch opgeleid en zijn niet vies van een stapel leeswerk, zo wordt er gedacht. 
Als een gevolg is iets als een premaster voor ons geesteswetenschappers niet noodzakelijk – het onnozele 
fenomeen bestaat er niet eens. Voldoe je aan de per universiteit verschillende cijfereisen, heb je een bewijs 
van Engelse taalvaardigheid en kun je twee goede aanbevelingsbrieven aanleveren, dan ben je klaar voor 
een masteravontuur in het Verenigd Koninkrijk! Nadat University of  Durham en King’s College London 
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mijn sollicitatie hadden geaccepteerd kwam uiteindelijk in begin juni vorig jaar een antwoord van mijn 
universiteit van eerste keus: het Schotse St. Andrews besloot mij één van de plaatsen in de opleiding Peace 
and Conflict Studies aan te bieden. Intussen had ik al goed nieuws gekregen van het International Office. 
Mijn sollicitatie naar een beurs van het VSBfonds was goedgekeurd! Ik raad iedereen die voor studie of  
onderzoek naar het buitenland wil aan daarvoor, of  voor een andere beurs, te solliciteren. Het kan een 
mooie financiële meevaller opleveren. Je moet wel even voor een selectiecommissie van onder meer drie 
Nijmeegse decanen verschijnen, maar ach, dat is helemaal niet eng…
 Samen met studenten van over de hele wereld – van Eritrea tot de Verenigde Staten – en van 
allerlei vakgebieden – van Rechten tot Antropologie – ben ik intussen aan de opleiding begonnen. De 
universiteit van St. Andrews is gesticht in 1413 en die heeft er eigenlijk vervolgens voor gezorgd dat na de 
Reformatie het stadje niet is teruggevallen tot een boerengat. Met vier straten centrum, geen treinstation, 
stadsgrenzen op tien minuten fietsen maar wel met 11.000 studenten, veel oude universiteitsgebouwen en 
een vervallen kathedraal kan St. Andrews samengevat worden als een kleine maar gezellige en sfeervolle 
studentenstad. Edinburgh is binnen anderhalf  uur met de bus te bereiken en voor de High Lands geldt 
hetzelfde. Beiden zijn door mij tot nu toe helaas pas één keer bezocht. Uitwisseling tijdens de bachelor 
geeft denk ik meer mogelijkheden tot het maken van uitstapjes en goed feesten. Een master aan de beste 
Britse universiteit voor International Relations betekent helaas veel lezen en schrijven in de bieb of  op je 
kamer. (Maar ik heb een heel leuk leven, oké!) 
 Persoonlijk denk ik – en hoop ik vooral – dat werkgevers een gehele opleiding in het buitenland 
hoger waarderen dan ‘slechts’ een bachelor uitwisseling. Bovendien ben je ook nog eens langer weg en 
zoals men zegt, meer is altijd beter. Als de opleiding dan ook nog inhoudelijk beter is dan een Nederlands 
alternatief  of  helemaal niet in ons land bestaat dan lijkt mij de keuze snel gemaakt. Tot nu toe ben ik erg 
blij dat ik voor deze weg heb gekozen: het spannende element van nieuwe mensen ontmoeten, in een 
ander land leven en gewoonweg de hele godganse dag Engels moeten spreken, wordt gecombineerd met 
studievoortgang. In Nederland kun je trouwens nog altijd een master komen doen na je buitenlandavon-
tuur tegen normaal collegegeld. De enige redenen om niet een master in het buitenland te volgen zijn 
van financiële aard, hoewel verhoogd collegegeldkrediet en een eventuele beurs goed helpen, en van de 
ik-wil-bij-mammie-blijven categorie. Toch zou ik zeggen: maak die stap, denk out of  the box en beleef  iets 
moois. En, als we even eerlijk zijn, het klinkt toch ook gewoon erg stoer en pretentieus?
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De Toneelcommissie speelt R.U.R. - Deel 1
Over een Tsjechische plattelandsjongen met een mening over de wereld

Door Wouter Mrofcynski
Dit artikel dissoneert een beetje met de rest van deze 
misdadig goede editie van het HInT. Dat ligt aan het 
volgende: wij zijn van de ToneelCommissie en wij zijn 
verschrikkelijk recalcitrant. Wij trekken ons niets aan 
van de themaconventies die de redactie na rijp beraad 
bedacht heeft, maar schrijven een tweetal artikelen 
over het stuk dat we dit jaar over het voetlicht zullen 
brengen: Rossum’s Universal Robots (R.U.R.). Meer 
dan ooit vinden we dit jaar de aansluiting met de typi-
sche fetisjen van de Nijmeegse geschiedenisstudent. 
Mitteleuropa, robots, een totalitaire dystopische sa-
menleving en jaren twintig sciencefiction vormen de 
bouwstenen van dit razend interessante spektakel. In 
deel één van ons tweeluik zal ik een korte inleiding 
geven over de ontstaansgeschiedenis van het stuk. 
Hiervoor neem ik jullie mee naar het Tsjechische 
platteland ten tijde van de belle époque.

In 1890 wordt Karel Čapek geboren in Boheemse het plaatsje Malé Svatoňovice, op de grens tussen het 
hedendaagse Duitsland en Tsjechië. Tijdens het interbellum ontpopten hij en zijn oudere broer Josef  zich 
tot de intellectuele spil van het piepjonge Tsjechoslowakije. Karel is breed geïnteresseerd in poëzie en 
beeldende kunst, maar toont zich ook een begenadigd journalist. Het best kan hij getypeerd worden als 
een intellectuele duizendpoot, die zich sterk politiek geëngageerd voelde. Een anekdote kan deze typering 
verduidelijken. Čapek leed aan de ziekte van Bechterew, die ervoor zorgde dat zijn ruggengraat steeds 
verder vergroeide. Hierdoor was hij ongeschikt voor de militaire dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Toch verzette hij zich actief  tegen de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Door het vertalen van 
Franse poëzie. Zo iemand.
 In 1920 schreef  Čapek R.U.R., een intelligente dystopische maatschappijkritiek. Het werk 
wordt in één lijn geplaatst met bekendere dystopieën als Brave New World en natuurlijk 1984, hoewel deze 
veel later verschenen – respectievelijk in 1932 en 1949. Hoewel R.U.R. niet de bekendheid geniet van deze 
werken, kende het wereldwijd succes. Bovendien heeft Čapek een onuitwisbare stempel gedrukt op ons 
vocabulaire: het woord robot is door hem bedacht. Hij leidde het af  van het Tsjechische robota, dat vrij 
vertaald kan worden als ‘eentonige arbeid’. Toch hebben Čapeks (of  Rossum’s) robots meer van doen met 
genetische modificatie dan met de blikken mannetjes waarmee wij hen tegenwoordig associëren. Door dit 
gegeven poneert Čapek een belangrijke en interessante vraag, die centraal staat in het stuk: waar liggen de 
grenzen van menselijkheid en bezieling?
 Čapek stelt de kijker niet enkel filosofische vragen. Als historici zijn wij ons bewust van de mate 
waarin en de manier waarop wij het verleden in onze (re)presentatie ervan vormgeven, dus het is hoe 
dan ook gerechtvaardigd om meer van de ontwikkelingen van Čapeks tijd te ‘lezen’ in R.U.R. Hij schreef  
het stuk vlak na de Eerste Wereldoorlog, in een context waarin Europa ontgoocheld was geraakt over de 
kosten en baten van de vooruitgang, maar waarin prille natiestaten zichzelf  met babystapjes moesten zien 
te bestendigen. Ook dit dubbele spoor van twijfel aan (technische) vooruitgang enerzijds en een fascinatie 
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met maakbaarheid anderzijds wordt door Čapek meesterlijk bewandeld. Verder zijn invloeden van Čapeks 
anticommunistische en antifascistische houding in R.U.R. alomtegenwoordig. Deze zaken maken R.U.R. 
tot een stuk dat geen geschiedenisstudent aan zich voorbij zal willen laten gaan.
 Het komt dus als een aangenaam gegeven dat de ToneelCommissie R.U.R. op zal voeren op 
zaterdag 4 en dinsdag 7 juni in het Kolpinghuis. Doe jezelf  een plezier en houd die data dus vrij! Ver-
geet bovendien niet uit te kijken naar het volgende HInT voor deel twee van ons tweeluik. Hierin laten 
we de ontstaanscontext van R.U.R. achter ons en zullen we ingaan op de inhoud van het stuk. Tot in het 
Kolpinghuis!
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De nacht dat Attila stierf
Een ongeluk of moord?

Door Jeroen Janssen
Attila de Hun, wie kent hem niet? De leider van het Hunnische Rijk en een van de meest gevreesde vij-
anden van het West-Romeinse en het Oost-Romeinse Rijk. Zijn heerschap duurde van 434 tot 453. Die 
laatste datum is het jaar van zijn dood, een gebeurtenis die tot op de dag van vandaag een mysterie is.

Één van de redenen dat het een mysterie is, is dat de bronnen rondom Attila schaars en onbetrouwbaar 
zijn. Alle volledige bronnen zijn in het Grieks en Latijn, geschreven door zijn vijanden. En de Hunnen 
droegen hun kennis vooral mondeling over, door middel van heldenverhalen en gezongen poëzie. Er is 
echter één waardevolle bron en dat is de Romeinse diplomaat en Griekse historicus Priscus, een lid van 
de Oost-Romeinse ambassade aan het Hunnische hof  in 449. Jammer genoeg zijn veel van zijn originele 
werken verloren gegaan en kennen we het meeste van zijn werk via uitgebreide citaten van zesde-eeuwse 
historici.

Een aantal theorieën

Het gebruikelijke verhaal rond Atilla’s dood, gebaseerd op de werken van Priscus, vertelt dat Attila zijn 
laatste huwelijk aan het vieren was en dat, te midden van alle festiviteiten, hij een ernstige bloedneus kreeg 
en in versufde staat in zijn eigen bloed stikte. Een alternatief  op dat verhaal is dat Attila door het vele 
drinken interne bloedingen opliep in zijn slokdarm en in zijn slaap overleed.
Maar er waren ook al vroeg theorieën die suggereerden dat het ging om moord. Zoals het verslag van kro-
niekschrijver Marcellinus Comes. Hij stelde dat Attila was vermoord door één van zijn andere vrouwen, 
mogelijk in een bui van jaloezie.

Een nieuwe wending
In het jaar 450 kwam keizer Marcianus aan de macht in Constantinopel en hij stopte datzelfde jaar de tri-
buutbetalingen aan de Hunnen. Attila wilde, zoals hij dat al eerder had gedaan, Constantinopel aanvallen 
om zijn betalingen alsnog te innen, maar hij stierf  vroegtijdig en zijn plan werd nooit ten uitvoer gebracht.
Michael A. Babcock kwam in 2005 met een andere verklaring voor Attila’s dood. Het betreft een moord-
complot en wel gesmeed in Constantinopel door keizer Marcianus zelf. Wellicht wist hij van Attila’s plan-
nen. Volgens Babcock maakte Priscus deel uit van het complot en heeft hij in zijn werken de waarheid 
verdoezeld. In veel andere teksten werd Attila namelijk juist een voorbeeld van gematigdheid genoemd. 
Opmerkelijk hierbij is dat het Oost-Romeinse Rijk eerder al had gefaald in een poging om Attila om te 
brengen. Waren ze wel succesvol bij hun tweede poging?
 Ik ben ongetwijfeld niet de enige als ik zeg dat het een beter verhaal zou zijn als Attila was 
vermoord in plaats van gestorven aan een simpele bloedneus, maar een beter verhaal maakt nog geen 
waarheid. Zullen we er ooit achter komen wat de definitieve oorzaak van Attila’s dood was? Meer infor-
matie en onderzoek zullen misschien tot een antwoord leiden. Wellicht weten we meer als we zijn lichaam 
onderzoeken, maar voorlopig hebben we hem nog niet gevonden!
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Aankondigingen

Door Redactie
Nieuwe roman over leef- en ideeënwereld van Jheronimus Bosch

Met de overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch verscheen op 8 februari de historische roman Het 
valse paradijs. Kroniek van een moordenaar. Dit verhaal over een onwettige priesterzoon die op jonge leeftijd 
tijdens een brand zijn moeder verliest, verkent de leef- en ideeënwereld van de Bossche schilder. Auteur 
Jeroen Savelkouls deed jarenlang archief- en literatuuronderzoek om het vijftiende-eeuwse ’s-Hertogen-
bosch zo dicht mogelijk te naderen.
In zijn werken roept Jheronimus Bosch op weerstand te bieden tegen de verleidingen van de duivel. Want 
wie zwicht voor de aantrekkingskracht van geld, macht, seks of  drank stelt niet alleen zijn eigen zielenheil 
in de waagschaal, maar brengt ook de samenleving als geheel in gevaar. En dat is precies wat er gebeurt in 
Het valse paradijs. Kroniek van een moordenaar.
 Jeroen Savelkouls (1978) groeide op in Limburg en Noord-Brabant. Na de middelbare school 
in Oisterwijk studeerde hij geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en journalistiek aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Op dit moment is hij redacteur voor Energeia Energienieuws en zelf-
standig fotograaf  onder de naam Studio Jheronimus. Het Valse Paradijs. Kroniek van een moordenaar is zijn 
eerste roman. 

publicatiegegevens
titel: Het valse paradijs. Kroniek van een moordenaar
schrijver: Jeroen Savelkouls
uitgever: Studio Jheronimus (eigen beheer)
aantal pagina’s: 416
ISBN: 9789082464306
NUR: 305
website: hetvalseparadijs.nl

GSV-Congres: Rusland en het Westen

Op donderdag 24 maart organiseert de GSV een congres met de titel: ‘Rusland en het Westen: dreigende 
ruzie of  media-illusie?’. Beide grootmachten staan al eeuwenlang op gespannen voet met elkaar. De 
Amerikaanse president Ronald Reagan kwalificeerde de Sovjet-Unie zelfs als een evil empire. Met de val 
van het communisme veranderden de politieke verhoudingen ingrijpend. Maar veranderde de Westerse 
beeldvorming over Rusland mee? Of  zijn we nog altijd geneigd om de ‘oude vijand’ te stereotyperen en 
is ons beeld daarmee nog steeds vertekend?
 Om op bovenstaande vragen een antwoord te vinden, organiseert de GSV dit jaar dit congres 
om de historische relatie tussen Rusland en ‘het Westen’ nader onder de loep te nemen. Daarbij zullen we 
tevens kijken naar de westerse beeldvorming van onze Russische buurman. Een divers palet aan sprekers 
zal ingaan op deze vragen. 
 Aanmelden kan vanaf  23 februari via het e-mailadres gsvcongres2016@gmail.com. Voor de 
precieze aanmeldprocedure en de benodigde praktische informatie verwijzen wij graag naar ons Faceboo-
kevenement! 

Evelien Walhout over problemen met de tweede gene-
ratie migranten:

‘De tweede migratie Molukkers wilde absoluut een punt 
maken.’
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Het Gezegde

Angélique Janssens bij een kaartje over de handelsaf-

name van China, welke het debat over de Great Divergence 

in gang bracht: 

‘Marginaal beekje dat vermorzeld wordt door een giganti-

sche waterval dat het westen verbeeld.’

Maaike van Berkel tegen Robert Flierman 

over de context van de Koran en het strafrecht 

(over onzeden): 
‘een getuige moet de pen in de pot hebben zien 

verdwijnen.’

Evelien Walhout over problemen met de tweede gene-
ratie migranten:

‘De tweede migratie Molukkers wilde absoluut een punt 
maken.’

Opvallende Quote gehoord van docent of  student? Deel ‘m met 
je studiegenoten en mail naar: hintredactie@gmail.com

Remco Ensel trekt een vergelijking:

‘Émile Durkheim is als de Max Weber van 

Frankrijk. En Max Weber, nou, die is als de 

Émile Durkheim van Frankrijk.’
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Femke woont dan wel in Beek-Ubbergen, maar wat heeft ze hier een mooi appartement veroverd! De 
pas gerenoveerde verdieping bevindt zich boven een oude slijterij en tegenover een prachtig kerkje. 
In de woonkamer staan onder andere een vissenaquarium, een volle boekenkast en er hangen oude 
landkaarten. ‘Aan de balken mogen we niets doen! Niet verven, niet beplakken en geen spijkers in 
slaan’, maar Femke geeft toe dat het charme heeft. ‘Medestudenten snappen soms niet waarom we 
helemaal in Beek wonen, maar zodra ze hier zijn, begrijpen ze het wel.’

Tekst en foto: Simone Both

In het hol van... Femke Ament


