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Darinka Thijs

Beste lezer,

Na deadline- en tentamenmaand januari en een weekend vrij 
met carnaval, gaan we allemaal weer rustig verder met onze 
universitaire bezigheden. Zo ook de redactie van het HInT. 
Voor deze editie kozen we een thema waaraan een ieder van 
ons zich wel eens schuldig maakt: zondigen. En dat kan op vele 
manieren! Zo zijn er artikelen over maniakken aan de macht, 
klimaatzondes en is er speciaal voor de taalnazi’s onder ons 
een antwoord op de vraag waarom taalvoutjes toch best leuk 
kunnen zijn. Het brede scala aan zonden wordt uitgebreid met 
een interview met prof. dr. Marjet Derks, die laat weten dat 
ook de sport niet altijd vrij van zondes was, en nog steeds is. 
Genoeg om je de komende tijd weer mee te vermaken, dus! 
 Deze reguliere uitgave van het HInT is echter niet het 
enige waar de commissie zich de afgelopen weken mee bezig 
heeft gehouden. Begin deze maand lanceerden wij HInTernet, 
een pagina op de website van de GSV waar niet alleen leden 
van de commissie, maar vooral ook onze lezers gebruik van 
kunnen maken. We geven de pen door, met als idee dat over 
een langere periode meer mensen de kans krijgen eens van 
zich te laten horen. De onderwerpen zijn geheel naar eigen 
inzicht: de HInT-commissie bewaart alleen het overzicht. Vind 
jij het leuk om eens kort stukje voor op de website óf in het 
HInT te schrijven, mail dan vooral naar onderstaand adres of 
spreek een van de redactieleden aan!  

Veel leesplezier,

Dennis Lodewijk, hoofdredacteur

Zelf schrijven voor het HInT? In de 

commissie, of gewoon eenmalig? Dat kan!

Mail naar hintredactie@gmail.com

HINTRODUCTIE
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reilen en zeilen 
Der gsv excalibur
Het eerste semester zit erop. De tentamens zijn 
voorbij… voor nu. In de eerste helft van ons 
verenigingsjaar hebben we veel mooie dingen 
mogen meemaken. Zo herinner ik me (deels) 
de leuke feesten van onze vereniging. Veel blije 
en ook dronken gezichten heb ik voorbij zien 
komen tijdens Singlorious, Inflowerious en het 
altijd fantastische Proud 2B Faudt feest. Laten 
we zeggen dat de kledingkeuze op deze avond 
‘bijzonder’ was. Uiteraard bestaat de GSV niet 
alleen uit feesten. Na de eerste tentamenweken 
konden we genieten van de broertjes- en zusjes-
dag. Wat had de Activiteitencommissie toch een 
mooie dag voor ons in petto! Van een stadswan-
deling met opdrachten tot een heerlijk diner in 
Pinoccio, met afsluitend een boeiend kroegcol-
lege van Rick Mourits in Café Mets. Het was een 
erg gezellige dag. 
 Na de broertjes- en zusjesdag stonden er 
nog veel mooie activiteiten voor de leden op het pro-
gramma. Het Capture the flag toernooi met de andere 
studieverenigingen van de Letterenfaculteit zal ik 
niet meer vergeten. Nog nooit heb ik zo veel GSV-
leden zo competitief gezien tijdens een activiteit. Dat 
was ook te zien aan het resultaat. Hoe kon het ook 
anders dan dat een GSV-team als eerste eindigde? 
Gelukkig waren er ook wat activiteiten waar we tot 
rust konden komen. Het einde van het kalenderjaar 
kende mooie activiteiten waaronder een dartsde-
monstratie van de Mastercaller Jacques Nieuwlaat 
en een filmcollege van Nathalie de Haan waar we 
de historische film Una giornata particolare hebben 
gekeken. De dag na het filmcollege heb ik mensen 
zoveel zien eten dat ik dacht dat ze uit elkaar zouden 
spatten. De koude doch lekkere winterbarbecue was 
een groot succes. December brak aan en zo ook de 
laatste activiteiten van het jaar. Wat was ik vereerd 
dat Sinterklaas ons ook dit jaar wilde bezoeken, dat 
is toch zeker speciaal. De week dat Sinterklaas ons 

kwam bezoeken, was een drukke week. Met een car-
rièrecafé in Café Samson en een kroegcollege van 
Carla van Baalen in Café Faber was het bovenal een 
informatieve week. Het is maar goed dat men de 
week daarop het lichaam kon versterken met het 
jaarlijkse dinerrouler. Voordat we de tentamenwe-
ken begonnen in januari, stond ons nog twee activi-
teiten te wachten.  
 Ten eerste het scriptiesymposium, georga-
niseerd door onze Publieksgeschiedeniscommissie. 
Met een opening door niemand minder dan Dolly 
Verhoeven hebben we die avond in het Huis van de 
Nijmeegse Geschiedenis genoten van voordrachten 
van succesvolle scriptieschrijvers. Als laatste activi-
teit van het jaar 2016 wilde de Feestcommissie jullie 
knallend het nieuwe jaar in sturen. Ik denk dat men 
wel kan zeggen dat dat gelukt is. Wat was het GSV-
gala dit jaar groots! Maar aan alle feestjes komt een 
einde en zo ook voor onze vereniging; de tentamen-
weken kwamen naderbij. Ik hoop dat iedereen ze 
overleefd heeft. De tentamenweken waren voor de 
GSV als stilte voor de storm. Na een spannende zaal-
voetbaleditie van het docent versus studentvoetbal, 
dat helaas resulteerde in de winst van de docenten, 
stond er al weer een kroegentocht klaar voor ons 
om ons verdriet weg te drinken. Van dit verdriet was 
echter niet te spreken tijdens de jaarlijkse triviant-
competitie, waar Frans en Carlijn er met de hoofd-
prijs vandoor gingen. Al met al hebben we een ont-
zettend mooie tijd achter de rug, maar laten we niet 
vergeten dat we nog veel meer leuke tijden tegemoet 
zullen gaan. Houd je agenda in de gaten, want evene-
menten zoals het avondvullende Docent Bijt Hond, 
het ledenweekend, het GSV-congres en de Grote Reis 
komen er binnenkort aan!  

GSV-groetjes en tot snel, 

Gijs Jochems, Voorzitter
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Soms vraag je je af hoe bepaalde mensen aan 
de macht kunnen komen. Een simpele Google-
zoekopdracht geeft geen vruchtbaar antwoord op 
deze prangende vraag. Toch is het een vraag die al 
millennia een grote rol speelt: waarom komen er 
soms leiders aan de macht, wanneer op voorhand 
al te zien is dat ze absoluut niet geschikt zijn voor 
die functie? Sommige moderne staten lijken hun 
macht symbolisch te legitimeren met Romeinse 
symboliek. Toch hadden ook de Romeinen met 
enige regelmaat machthebbers waar nadien met 
grote afkeer naar gekeken werd. Nog steeds gaan 
er de wildste verhalen de ronde over alle esca-
pades van diverse Caesares. In dit artikel zullen 
wij ons richten op twee zéér bijzondere gevallen, 
namelijk Caligula (r. 37-41) en Nero (r. 54-68). 
 Keizer Tiberius (r. 14-37) was geen lieverdje 
geweest en het Romeinse volk was dan ook verheugd 
met de komst van een nieuwe, jonge keizer: Caligula. 
Zijn vader Germanicus was een populaire generaal. 
De kleine Caligula banjerde in zijn kinderjaren al 
tussen de troepen rond, niet wetende dat hij later 
de legers aan zou mogen aanvoeren. Al met al leek 
er tijdens zijn aantreden geen vuiltje aan de lucht. 
Deze positieve houding sloeg om toen al snel bleek 
dat Caligula compleet krankjorum was. Vooral de 
biograaf Suetonius wist Caligula meesterlijk als een 
maniak af te schilderen. De jonge keizer haalde zich 
de hoon van de senatoriale klasse op de hals toen 
hij zijn vriend Incitatus tot consul wilde benoemen. 
Nu lijkt dat op zichzelf niet vreemd, zij het niet dat 
Incitatus zijn favoriete paard was. Diezelfde Incitatus 
was ook present toen Caligula besloot een ponton-
brug over de Baai van Baiae te bouwen, een afstand 
van ruim drie kilometer. Vervolgens paradeerde 
Caligula twee dagen te paard over de brug, die verder 
geen enkel doel diende. 
 Berucht zijn ook de seksuele escapades 
van de potente jongeman. Zo beweert Seneca dat 
hij, naast de drie vrouwen die hij in zijn vier jaar kei-
zerschap trouwde, ook bij veel andere getrouwde 
vrouwen het bed wist te vinden. Suetonius en Cassius 

Dio geven nog meer details van zijn liefdesleven.  
Volgens hen was Caligula met enige regelmaat in 
de slaapkamers van zijn drie zussen – Agrippina, 
Drusilla en Livilla – te vinden voor een nachtelijk 
avontuurtje. Overigens schuwde hij er ook niet voor 
om zijn zussen te prostitueren aan andere mannen, 
wellicht in het bordeel dat hij in zijn eigen paleis 
opende. Hoewel historici sterk twijfelen aan het 
waarheidsgehalte van deze verhalen, leveren ze 
tegenwoordig nog veel stof op voor een reeks aan 
erotische pulpfilms. 
 Ondanks dat zijn naam ‘kleine soldatenlaars’ 
betekent, had Caligula last van grootheidswaanzin 
en narcisme, twee eigenschappen die we ook tegen-
woordig nog bij menig machthebber terug kunnen 
vinden. Caligula identificeerde zich met verschillende 
godheden: hij ging als hen verkleed en wenste ook als 
God aangesproken en vereerd te worden. Hoewel de 
vergoddelijking van een levende heerser in het hel-
lenistische oosten van het rijk geaccepteerd werd en 
gebruikelijk was, gold het in Rome als een daad van 
onmetelijke arrogantie. Dit leidde ertoe dat Caligula 
volledig vervreemd raakte van zijn volk. Daar trok 
hij zich overigens weinig van aan. Zo zou hij over 
het volk ooit gezegd hebben: ‘Laat ze maar haten, als 
ze maar bang voor me zijn!’ Desalniettemin leidde 
zijn hautaine gedrag er uiteindelijk toe dat hij via 
een senaatscomplot door zijn eigen lijfwachten, de 

Zondige zotten en maniakken aan de macht
Door Steven Verhoeven en Willem Tielen
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Praetoriaanse gardisten, werd vermoord. 
 Nero’s reputatie staat al eeuwen in steen 
gegrift. Door Romeinen na hem, Tacitus en Suetonius 
bijvoorbeeld, wordt zijn rise to power beschreven 
met alle hofintriges incluis. Nero wordt door hen 
neergezet als een moorddadige en perverse man, 
met voor Romeinen ‘walgelijke’ neigingen, zoals een 
voorliefde voor Griekse cultuur. Met name Suetonius 
presenteert enkele sterke anekdotes die de tand des 
tijds hebben doorstaan. Zo zou Nero Sporus – een 
van zijn slaven – hebben laten castreren om hem 
daarna in zijn bed uit te nodigen. Sommige antieke 
bronnen stellen zelfs dat Nero met Sporus zou zijn 
getrouwd. Suetonius vertelt na dit verhaal sarcas-
tisch dat Nero’s tijdgenoten stelden dat als Nero’s 
grootvader getrouwd zou zijn met iemand als Sporus, 
‘alle Romeinen beter af waren geweest.’ Suetonius 
gaat zelfs nog verder: Nero had niet alleen een schan-
delijke verhouding met een jongetje waarmee hij in 
de publieke ruimte paradeerde, hij zou ook een ves-
taalse maagd hebben verkracht, diverse getrouwde 
vrouwen hebben verleid en zelfs een incestueuze 
relatie hebben gehad met zijn moeder Agrippina, 
tevens Caligula’s zus. Nero’s lusten zijn op vele manie-
ren terug te vinden in latere westerse cultuuruitin-
gen, zoals bijvoorbeeld in de opera L’Incoronazione 
di Poppea van Monteverdi, of in de latere westerse 
(porno)films. 
 De volgende anekdotes hangen allemaal 
samen met de brand die in juli 64 in Rome woedde. 
Onder andere de keizerlijke paleizen op de Palatijn 

moesten het ontgelden, evenals het Forum Boarium 
en de Aventijn. Over wat Nero deed tijdens de brand 
en hoe hij de gevolgen aanpakte bestaan verschil-
lende verhalen. Tacitus berichtte dat Nero in zijn villa 
in Antium was en dat hij zo snel mogelijk naar Rome 
vertrok om een hulpactie te organiseren, waarbij hij 
de deuren van zijn paleizen opende voor daklozen 
en gratis voedsel uitdeelde. Cassius Dio en Suetonius 
stelden echter dat Nero tijdens de brand een toneel-
kostuum aantrok en een Grieks lied zong over de ver-
nietiging van Troje. Na de brand gaf Nero opdracht 
om een nieuw en vooral enorm paleis te bouwen, 
de Domus Aurea, wat bij veel Romeinen verkeerd 
viel. Had Nero de brand misschien zelf aangestoken? 
Typisch is dat het paleis werd gebouwd op de plek 
waar vóór de brand veel senatoriale villa’s stonden 
en het ligt daardoor voor de hand dat er veel weer-
stand was tegen Nero’s nieuwe ‘menswaardige ver-
blijf ’. Het bleef echter onrustig in Rome door zijn 
besluit tot vergroting van zijn hof, en ook de goden 
en orakels konden hem niet voorzien van een betere 
uitleg voor zijn bouwprojecten. Daarop beschuldigde 
Nero de christenen van de brand: sommigen werden 
gekruisigd en in brand gestoken om als nachtelijke 
verlichting te dienen, anderen werden verscheurd 
door wilde honden. Nero woonde deze vertoningen 
zelf bij. De brand en de christenvervolging leidde 
ertoe dat Nero vrijwel altijd in een negatief daglicht 
wordt geplaatst door christenen. Zo heeft het gebruik 
van christenen als stadsverlichting mede bijgedra-
gen aan zijn imago als de verpersoonlijking van het 
kwaad. Ook zetten zijn verbouwplannen en de gril-
lige aard die hij toegeschreven krijgt, de toon voor 
hoe machthebbers het niet zouden moeten doen. 
Toch kun je tegenwoordig bij bouwbedrijf Domus 
Aurea ruime prefab woningen aanschaffen, zolang 
je er geen steden voor plat hoeft te branden, en krijg 
je tegenwoordig al je software op een cd gebrand 
dankzij Nero’s Burning Rom. 
 De verhalen zijn natuurlijk wel aangedikt 
door auteurs om zich af te zetten tegen het bewind 
van de keizer. Desondanks leveren ze nog steeds 
een prachtige bron van inspiratie op voor films, 
boeken, schilderijen en HInT-artikelen. De senaat 
had al tijdens het bewind al zijn ongenoegen geuit 
over beide heren en nam na afloop van hun regimes 
drastische maatregelen. Beide heren werden na hun 
overlijden uit het geheugen van de Romeinen gewist. 
Gelukkig voor ons is dat niet helemaal gelukt.
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Nederland, we komen vaak over als het braaf-
ste jongetje van de klas. Regimes zoals die van 
Noord-Korea of Saudi-Arabië onderdrukken hun 
inwoners door hen eerlijke verkiezingen te ont-
nemen. Gelukkig leven wij dan in dit heerlijke 
Europese kikkerlandje waar alles goed geregeld 
is en dat de democratie hoog in het vaandel heeft.  
 Iedereen klaagt weleens over de omslach-
tige bureaucratie die komt kijken bij maatregelen 
zoals de wijziging van wetten. Daarnaast zijn we het 
met sommige maatregelen absoluut niet eens. Neem 
bijvoorbeeld de invoering van het sociale leenstelsel 
of de verhoging van de AOW-leeftijd. Maar, wij brave 
burgers accepteren dit. Die bureaucratie is immers 
nodig om onze staat netjes en democratisch te 
houden en die andere maatregelen… iedereen moet 
wel ergens op bezuinigen vanwege de crisis, toch?  
 Maar… is Nederland wel zo’n braaf jonge-
tje, of gebeuren er stiekem heel foute dingen in de 
Tweede Kamer? Is ons land wel zo democratisch als 
wij denken? 
 Laten we beginnen met een kort lesje 
geschiedenis, daar houden we immers allemaal wel 
van. Men zegt dat in 1848 met de grondwetswijziging 
onder leiding van Thorbecke de basis is gelegd voor 
de parlementaire democratie. In plaats van de koning 
droegen voortaan de ministers de verantwoordelijk-
heid voor het bestuur van het land. Na enkele wijzi-
gingen in de grondwet mochten in 1917 alle mannen 
en in 1919 alle vrouwen stemmen. Veel mensen zien 
1919 dan ook als het jaar dat Nederland een echte 
democratie werd.  
 Nederland is hiermee een indirecte demo-
cratie, gebaseerd op een kiesstelsel van evenredige 
vertegenwoordiging, de kiezer bestuurt niet zelf 
maar kiest een vertegenwoordiger in de Tweede 

Kamer om het land te besturen. Verder dient het 
land binnen het kader van de grondwet bestuurd te 
worden.  
 Welnu, om de eerdergenoemde grondwet te 
veranderen is er meer nodig dan een gewone meer-
derheid in de Tweede Kamer. Nadat er een grond-
wetswijziging is voorgesteld en door de meerder-
heid is geaccepteerd, worden er nieuwe verkiezingen 
gehouden. Wanneer er hierna een tweederde meer-
derheid van de kiezers voor de grondwetswijziging 
is, wordt deze doorgevoerd. Op deze manier heeft 
elke kiezer nog eens de kans om een andere verte-
genwoordiger te kiezen en zo de wijziging tegen te 
houden.  
 In 2005 heeft de regering zich echter niet 
aan deze wet gehouden. Het gaat hier om de invoe-
ring van de Europese Grondwet. Deze zou boven de 
Nederlandse grondwet staan en daarmee dus voor 
Nederland hetzelfde effect hebben als een grond-
wetswijziging. Bij het referendum over deze grond-
wet werd er geen tweederde meerderheid gehaald, 
integendeel; het Nederlandse volk stemde met meer 
dan 63% tegen de Europese Grondwet. In 2008 werd 
echter het verdrag van Lissabon getekend. Alhoewel 
er grote verschillen zijn met de Europese grondwet 
die in 2005 is voorgesteld, heeft het nog altijd het-
zelfde effect als een grondwetswijziging. Over dit 
verdrag is geen referendum gehouden. De stem van 
het Nederlandse volk werd op deze manier dus totaal 
genegeerd. In mijn ogen is dit een grote inbreuk in 
de democratie. Welke verdragen gaat onze regering 
in de toekomst allemaal nog meer tekenen?  
 Nu zijn er een aantal mensen die zullen 
denken: “Onze regering weet vast wel wat het beste 
voor ons is.” Laten we dat dan ook maar hopen!

Door Coen Stikkelbroek

DE NEDERLANDSE “DEMOCRATIE”? 
  Column                                   
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hint prijspuzzel, win 2x
drugs in het derde rijk 

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT is 
uitgesloten van deelname. De prijswinnaars zullen bekend worden gemaakt op 29 maart. Over de uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd.

Door Wouter Raaijmakers en Dennis Lodewijk

In deze editie van het HInT worden twee exemplaren van het boek Drugs in het Derde Rijk verloot onder 
degenen die de juiste oplossing van onderstaande puzzel insturen. De Duitse journalist Norman Ohler 
koppelt in het boek drugsgebruik van de nazi’s aan militaire acties en historische gebeurtenissen. Wil 
jij meedingen? Vind dan de juiste antwoorden en stuur het woord dat overblijft uiterlijk 28 maart naar  
hintredactie@gmail.com of gooi het in de brievenbus op de GSV-kamer!

Oplossing:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Een van de hoofdzonden (8)
Manifestatie kwaad in mens (10)
Personen of geesten op beesten 
door lucht (13)
Mag ik u kussen? (5)
Paulus de […] (10)
Shoah (9)
De lijfarts van Hitler (6)

Het Gouden Huis (5, 5)
Dit maak je van de nood (5)
Zette Rome in brand (4)
Het thema van het HInT (8)
Auteur De Goddelijke Komedie (9)
Zedenprediker (12)
Daar kun je niet zitten jokken (11)
Patroon van het biechtgeheim (7)

Niet de hemel maar […] (7)
Als de wet aan de grond staat (12)
De zwarte vlek langs Lublin (8)
Historicus met eigen blad (7)
Daar zou Kelvin nog jaloers op 
zijn (7)
Een gulle paus (4)
De waarheid vertellen (6)
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FEUILLETON 
VOOR GOEDE MUNT AANNEMEN!
  Deel 3                                   

Met kloppende harten en zweterige handpalm-
pjes namen onze lievelingsbestuursleden plaats 
in lokaal E2.70 waar de janboel van het vorige 
bestuur eventueel opgeruimd zou gaan wor-
den. Jochem sloeg twee maal op tafel met de 
voorzitterspikhouweel en de ALV was officieel 
geopend. Na een tergend langzaam uur vol non-
discussies en verwijten heen en weer was er 
gezamenlijk tot een soort van besluit gekomen 
en was het tijd voor de rondvraag. Bang voor 
een laatste spervuur aan moeilijkheden ging 
Jochem de namen van de aanwezigen af. ‘Corne-
lis? Jij nog wat?’ vroeg de voorzitter. ‘Nou,’ zei de 
bebaarde Bourgondiër, ‘er is wel een dingetje... 
Wat is er nu eigenlijk gebeurd afgelopen jaar?’ 
De vier aanwezige bestuursleden keken Corne-
lis vragend aan. ‘Kun je dat specificeren?’ vroeg 
Steef. ‘Ghehehe, nou. Ik vroeg me af of er al meer 
bekend is over de verloren Knaecks.’ Op de ach-
tergrond klonk temperamentvol gelach van Ti-
nus Mosselmans en zijn makkers terwijl Jochem 
en Steef elkaar aankeken alsof ze het in Rome 
hoorden donderen. ‘Verrek,’ dachten ze in koor, 
‘helemaal vergeten!’ Dat mysterie was nog altijd 
onopgelost. ‘Goed punt, Cornelis! We nemen het 
mee naar de volgende ALV,’ sprak Jochem haas-
tig. Twee klappen van de voorzitterspikhouweel 
later, was de gevreesde vergadering ten einde. 
‘Tot vanavond bij het Kerstgala, allemaal!’ riep 
Richard uitgelaten.
 Die avond kwamen alle HSV’ers met of zon-
der aanhang in hun mooiste kledij bij het zoldertje 
van De Waagh aan. Vrolijk stapten zij over het lave-
loze lichaam van een niet nader te noemen HSV’er 
naar binnen en mengden zich in de feestvreugde. 
Hoewel de kerstversiering minimaal was, de bit-
tergarnituur te laat arriveerde en het bier van be-
droevende kwaliteit was, scheen een enkeling zich 
prima te vermaken. Om even op adem te komen, 

besloot Maud haar bestuursleden op te trommelen 
voor een foto met Team Beauty. Terwijl zij in de rij, 
waar menig attractiepark jaloers op zou zijn, voor 
een fotoshoot aan het wachten waren, vermaakten 
zij zichzelf met het bekijken van Mosselmans Mak-
kers die welbeladen met gouden genoeglijkheden 
en volledige schalen bittergarnituur in alle moge-
lijke posities op de foto werden gezet. Terwijl Yke 
Woudpa in innige omhelzing was met Franco de 
Klein en Walter Miauwers in een worstelwedstrijd 
met Bart Peeeters verwikkeld leek, namen Nelis van 
Kroon en Tinus zelf een James Bond-geïnspireerde 
pose aan. Steef tikte Jochem aan en fluisterde ‘Jo-
chem, kijk, Mosselmans Makkers zijn weer op dreef. 
Wederom zijn ze bedolven onder bier en bitterbal-
len, doet dat je niet ergens aan denken?’ ‘Vooruit,’ 
antwoordde Jochem, ‘ik loop deze keer wel naar de 
bar.’ ‘Dat bedoel ik niet! Ik ruik lont!’ zei Steef. Maar 
voordat Steef het spreekwoord uit kon leggen, trok-
ken Maud en Wiene de heren naar het zwarte doek. 
‘Team Beauty!’ gilden de meiden hysterisch. Steef 
wist niet hoe snel hij weg moest komen om Mos-
selmans Makkers de pen op de neus te zetten, maar 
Maud en Wiene waren nog lang niet verzadigd met 
camera-aandacht. Toen Steef eindelijk de feestzaal 
weer kon betreden, waren Mosselmans Makkers al-
lang gevlogen. 
 De langverwachte kerstvakantie brak aan 
en ging, zonder dat de studenten er erg in hadden, 
weer voorbij. De daaropvolgende tentamenperiode 
viel allen zwaar en na weken in sociaal isolement 
te hebben doorgebracht, zagen de bestuursleden 
hun geliefde HSV’ers langzaamaan weer op de 
welbekende plekken verschijnen. De ledenuurtjes 
werden weer bezocht en de eerste borrels waren 
gezelliger dan ooit tevoren. Zo ook de borrel ter 
ere van professor Hekwerk die zojuist een ridicuul 
groot geldbedrag had binnengesleept voor zijn on-
derzoek naar Augustiniaanse hitnoteringen. Na wat 

Door Odin en Bragi
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plechtige woorden van de decaan over het belang 
van Hekwerks onderzoek, was het tijd voor het 
informele deel. Binnen no time was de ceremonie 
omgevormd tot een weinig verheffend zuipfestijn. 
Kuifje, drs. Pepper en Krullenbol begonnen direct 
met een weinig ingetogen discussie over de nieuwe 
Amerikaanse president. ‘Het is een ware feminazifi-
catie van de Amerikaanse samenleving! Ze zouden 
haar en haar corrupte elite allemaal moeten opdoe-
ken! Het is allemaal doorgestoken kaart!’ riep één 
der participanten luidkeels. De anderen lachten 
ongemakkelijk. ‘Heb je de uitslag eigenlijk wel be-
keken?’ vroeg drs. Pepper aan Kuifje. ‘Hoezo? Nee, 
natuurlijk niet. Ik was véél te druk met mijn pro-
motieonderzoek. Maar dat Washington-complot 
valt niet te omzeilen!’ ‘Maar eh,’ begon drs. Pepper 
ongemakkelijk, ‘je weet toch dat Tromp gewonnen 
heeft, niet Clonton.’ ‘Oh nee, dan is het goed.’ zei de 
linkse rakker tevreden terwijl hij zijn biertje achter-
over sloeg. Jochem en Steef sloegen het tafereel van 
een afstandje gade en zagen hoe professor Deetman 
hoofdschuddend naar de promovendi toeliep. ‘Het 
is een schande dat jullie, als hoeders van de geschie-
denisopleiding, je hier zo laten vollopen met alco-
hol! Niet alleen is dit tegen alle regels van de Heilige 
Stoel, maar dit is ook beneden al jullie academische 
waardigheid. Ik ben diep, maar dan ook diep, diep 
teleurgesteld.’ Witheet van woede stampte Deet-
man met haar klakkende hakken richting het trap-
penhuis van de Erasmustoren. De promovendi ble-
ven met hun mond vol tanden achter. Ook Jochem 
en Steef keken schuldbewust naar het biertje in hun 
handen en besloten zich naar hun bestuursvergade-
ring te begeven.
 Steef, die sinds het Kerstgala met zijn ver-
denkingen rond was blijven lopen, wachtte op de 
eerste gelegenheid om zijn verdachten te confron-
teren. Met het aanbreken van de Triviantcompetitie 
was die dag eindelijk daar. Namen als Van Kroon, 
Woudspa, De Klein, Miauwers en Peeeters sierden 
reeds de inschrijflijst op de verenigingskamer. Alle 
ingrediënten om er een spannend toernooi van te 
maken, waren aanwezig. Het toernooi verliep voor-
spoedig wat bleek uit het teleurstellende bedrag 
aan smeergeld dat de organiserende commissie 
wist op te halen. Nelis en Yke werden in de halve 

finale neergesabeld door Bart en Walter, waarna dit 
duo het in de finale op mocht nemen tegen Franco. 
Ondanks een snelle voorsprong van de twee vete-
ranen, wist Franco terug te komen en kreeg hij vlak 
voor het eindsignaal de kans om het beslissende 
partje binnen te harken. Bart nam een vragenkaart-
je uit de doos en las voor: ‘Om welk spreekwoorde-
lijk kledingstuk gaat het als je wordt gearresteerd?’ 
Franco dacht diep na, maar uiteindelijk kraaide hij 
het juiste antwoord: ‘De kraag! Iemand in de kraag 
vatten!’ Direct op dit antwoord klonk het eindsig-
naal en barstte een daverend applaus los: Franco 
was de gelukkige HSV-Triviantkampioen en mocht 
twee prachtige exemplaren van de LINDA mee naar 
huis nemen.
 Steef, die het winnende antwoord wel erg 
toepasselijk had gevonden, greep het moment aan 
om Franco, als cruciale levensader van Mosselmans 
Makkers, te confronteren met de verdwijning van 
de Knaecks. ‘Franco! Heb jij, of een van je vrolijke 
vriendjes, soms de Knaecks uit onze verenigingska-
mer gegapt?’ ‘Nee, we zijn de laatste weken helaas 
niet meer op die gezellige kameradenkamer ge-
weest’, grinnikte Franco. ‘Maar we komen snel weer 
een bakkie koffie doen. Beloofd!’ Steef sloeg zijn 
geheime boekje, waarin hij de aanwezigheid van 
HSV’ers tijdens kamerdiensten turfde, er op na. En 
inderdaad…. Mosselmans Makkers waren al enige 
tijd niet meer op de kamer verschenen. Wie kon de 
Knaecks dan ontvreemd hebben?!

~WORDT VERVOLGD ~

Uiteraard vertoont dit verhaal geen enkele gelijke-
nis met de werkelijkheid. Namen en plaatsen kun-
nen dan ook niet opgevat worden als personen en 
plekken. Enige gelijkenis is puur toevallig en valt 
niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. 
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LAAT ACHTER ALLE HOOP 
BIJ ’T BINNENKOMEN!

 Recensie van De Goddelijke Komedie 

Een epos dat wordt gezien als het grote mees-
terwerk van de Middeleeuwen. Het heeft ervoor 
gezorgd dat het aantal kerkgangers explosief 
toenam na de publicatie en het taalgebruik in 
het werk legde de basis voor de Italiaanse een-
heidstaal. Het is eindeloos geprezen en vertaald, 
afgebeeld in schilderijen en beeldhouwwerken. 
Kortom, het heeft nogal wat teweeggebracht. 
We hebben het hier over Dante Alighieri’s De 
Goddelijke Komedie.  
 Iedereen heeft wel eens van dit 14e-eeuwse 
werk gehoord, maar weinig weten waar het nou 
precies over gaat en nog minder hebben het ook 
daadwerkelijk gelezen. En dat kan je mensen niet 
kwalijk nemen. Met zijn 14.233 regels verdeeld over 
drie boeken en pakweg negenhonderd pagina’s is het 
een dikke pil. Daarnaast maakt het cryptische taalge-
bruik de tekst niet makkelijk te begrijpen. Maar als je 
jezelf daar overheen weet te zetten, is het boek het 
meer dan waard om gelezen te worden.  
 De Goddelijke Komedie vertelt een verhaal 
over Dante die verloren rondloopt in een donker 
bos. Hij wordt opgezocht door de geest van Vergilius. 
Deze belooft hem naar verlossing te leiden, maar dan 
moeten ze wel de lange route pakken die door de hel, 
de louteringsberg en de hemel loopt. In het eerste 
boek, Inferno (de hel), maken Dante en Vergilius hun 
tocht door de negen cirkels van de hel, die uitko-
men bij Satan zelf. Via hem klimmen ze terug naar de 
Aarde waar hen de volgende beproeving te wachten 
staat: de Louteringsberg. Hier begint het tweede 
boek, Purgatorio. Tijdens de beklimming leert Dante 
over het christelijk leven en de liefde, om hem te zui-
veren van zijn zonde. De berg bestaat net als de hel 
uit negen onderdelen waar mensen boete moeten 
doen. Bovenaan moet Dante door een muur van vuur 
lopen om in de hemel terecht te komen. Dit doet hij 
wanneer Vergilius hem vertelt dat Beatrice, zijn grote
liefde, daar op hem wacht. In het derde boek, Para-

diso, maakt Dante een tocht door de negen cirkels van 
de hemel vergezeld met Beatrice. Op het einde van 
zijn tocht ziet hij Maria, Jezus en God zelf.  
 Grote namen uit de antieke wereld 
komen in het werk voorbij, zoals Cleopatra, Cicero, 
Hippocrates, Julius Caesar, koning Minos en Vergilius, 
die Dante vergezelt op zijn reis en zijn grote voor-
beeld is. Helaas branden ze allemaal in de hel omdat 
ze geen christen waren. Al je helden in een verhaal 
schrijven om vervolgens samen te komen met de 
liefde van je leven klinkt meer als een fanfictie dan 
een literair hoogtepunt, maar met het gebruik van 
de juiste stijlfiguren, symboliek en Bijbelse moralen 
sloeg Dante zijn Commedia in als een bom. 
 Het zou natuurlijk het beste zijn om De 
Goddelijke Komedie in het Italiaans te lezen vanwege 
de rijm, maar aangezien weinig van ons dat kunnen, 
valt de keuze al snel op Nederlands of Engels. Het 
Nederlands is natuurlijk iets makkelijker voor ons 
te interpreteren, maar voor de mensen die van een 
kleine uitdaging houden, is de Engelse versie niet 
verkeerd. Ik bedoel maar, ‘abandon all hope ye who 
enter here’ klinkt net iets pakkender dan ‘laat achter 
alle hoop bij ’t binnenkomen.’  
 Dus het enige wat ik nog kan zeggen is dat 
wanneer je het gevoel hebt dat je boete moet doen 
voor die zoveelste kater, De Goddelijke Komedie het 
perfecte middel is om meer te weten te komen over 
vergeving. En voor de geschiedenisstudent is het 
boek natuurlijk onmisbaar in je boekenkast. 

Door Linda den Bol
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Hoi! Ik ben Maud, tweedejaars geschiedenisstu-
dent, en sinds ongeveer een jaar lid van de vrijwil-
ligersorganisatie Youth and Sobibor. Een gezel-
lige en ambitieuze organisatie die valt onder In 
Spe, een orgaan van de provincie Gelderland dat 
als doel heeft jongeren te betrekken bij politiek 
en de maatschappij. De naam Youth and Sobibor 
laat natuurlijk weinig aan de verbeelding over: 
wij houden ons bezig met het levend houden van 
de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en 
de gruwelen van de Holocaust, en zetten ons 
daarnaast in tegen radicalisering in de politiek. 
Dat doen we door middel van verschillende pro-
jecten voor en door jongeren. En laat ik er geen 
doekjes om winden: wij zoeken leden! Lees dus 
vooral door als je nieuwsgierig bent geworden 
naar wat we allemaal doen. 
 Met een commissie van momenteel acht 
geschiedenisstudenten (van zowel de universiteit 
als het hbo) vergadert Youth en Sobibor ongeveer één 
keer per maand. Tijdens die vergaderingen houden 
we elkaar op de hoogte van de vorderingen die zijn 
gemaakt bij de verschillende projecten, waar we in 
twee- of drietallen vorm aan geven. In grote lijnen 
zijn er drie pijlers waar onze commissie op steunt: 
ons onderwijsproject, waarmee we langs verschil-
lende middelbare scholen in Nederland gaan, de 
bijeenkomst Herdenken en Vooruitzien die we in 
aanloop naar 4 en 5 mei organiseren en het film-
college. Om een idee te krijgen van wat we precies 
doen, zal ik alle drie even toelichten. Ook zal ik wat 
vertellen over de reis naar Polen die we met elkaar 
hebben gemaakt. Daar hebben we onder andere 
de vernietigingskampen Sobibór en Majdanek, de 
Universiteit van Warschau en de Nederlandse ambas-
sade bezocht. 
 Het belangrijkste doel van Youth and 
Sobibor is het doorgeven van kennis over de Tweede 
Wereldoorlog en in het bijzonder de Holocaust aan 
jongeren. Daarom hebben we zelf een onderwijs-
project opgezet, waarmee we voornamelijk vmbo-
scholen door heel Nederland bezoeken. Die scholen 

benaderen we op eigen initiatief. Als scholen geïn-
teresseerd zijn, komen we langs met ons lespak-
ket: in een of twee uur vertellen we aan de hand van 
filmpjes en het levensverhaal van Selma Wijnberg, 
een van de weinige Nederlanders die kamp Sobibór 
overleefde, op een laagdrempelige manier over de 
Holocaust. We beginnen onze les met de vraag wat de 
Holocaust is. Geloof het of niet: hoe standaard deze 
term voor ons ook is, veel leerlingen hebben geen 
idee wat ermee bedoeld wordt. Verder laten we de 
kinderen met behulp van Kahoot vragen beantwoor-
den en leggen we ze stellingen voor. Daarnaast zit er 
nog een ander interactief stuk in de les, waarbij we 
iedereen aan de slag laten gaan met de schilderij-
enreeks van Jeroen Krabbé over concentratiekam-
pen. Aan het einde van de les wordt meestal een link 
gelegd met de actualiteit: hoe kijken de leerlingen 
na de verhalen over de Holocaust bijvoorbeeld aan 
tegen de Syrische vluchtelingencrisis? We hopen aan 
het eind van de les meer bewustzijn te hebben gecre-
eerd op dit gebied. 
 Ieder jaar organiseert Youth and Sobibor een 
filmcollege dat ongeveer op dezelfde manier vorm 
krijgt als de filmcolleges van de GSV. De film heeft 
uiteraard betrekking op de Tweede Wereldoorlog 
of de herdenking daarvan. We leggen van tevoren 
contact met een gastspreker die vertrouwd is met 
het onderwerp en die professionele toelichting bij 
het thema van de film geeft. De filmcolleges zijn voor 
iedereen toegankelijk en worden over het algemeen 
gewoon op de Radboud Universiteit gehouden. Dit 
jaar zal het filmcollege in juni plaatsvinden, dus houd 
onze Facebookpagina in de gaten! 
 Een organisatie  met als doel het levend 
houden van de geschiedenis van de concentratie-
kampen kan ook rond 4 en 5 mei natuurlijk niet stil 
blijven zitten. Daarom organiseert Youth and Sobibor 
in de aanloop naar deze dagen altijd het zogenaamde 
Herdenken en Vooruitzien: een middag waarop een 
specifiek onderwerp binnen de herdenking centraal 
staat. Dit jaar zal Herdenken en Vooruitzien zich focus-
sen op Nederlands-Indië en de herdenking van dat 

Herdenk onze vrijheid & stop radicalisering!
Werkgroep Youth and Sobibor
Door Maud Ramakers 



13                                                                     H I n T  m a a r t  2 0 1 7

thema uit de geschiedenis. De dag zal beginnen met 
een lezing van Hans van den Akker, conservator 
van koloniale geschiedenis in het gespecialiseerde 
museum Bronbeek. Vervolgens zal in kleine groep-
jes, door alle aanwezigen, besproken worden hoe 
herdenken er in de toekomst uit moet gaan of blijven 
zien. De bevindingen zullen aan het eind van de dag 
met elkaar gedeeld worden en er kan nog nage-
praat worden op de afsluitende borrel. Herdenken 
en Vooruitzien vindt dit jaar plaats op 13 april, dus 
ook hiervoor geldt: houd onze Facebookpagina in de 
gaten als je interesse hebt! 
 Zoals ik aan het begin van dit verhaaltje al 
zei: wij zoeken leden! Om jullie helemaal enthou-
siast te maken zal ik nu uitweiden over een van 
de meest fijne bijkomstigheden van het lidmaat-
schap van Youth and Sobibor: de Polenreis. Omdat 
wij als organisatie verbonden zijn aan de provin-
cie Gelderland, ontvangen wij subsidie. Van die sub-
sidie mogen wij om het jaar een reis naar Polen 
maken, waarbij de herdenking in Sobibór centraal 
staat. Deze herdenking vindt jaarlijks op 14 oktober 
plaats. Afgelopen najaar was het weer zo ver, en 
zijn we met z’n zevenen naar Warschau gevlogen. 
Hier hebben we onder andere een bezoek aan de 
Universiteit van Warschau en de Nederlandse ambas-
sade gebracht. Met name dat laatste bezoek was bij-
zonder: officieel op bezoek gaan op een ambassade is 
niet zomaar iets (denk aan een fancy huis met hoge 
hekwerken, beveiligingspoortjes en vervolgens eng-
netjes gedekte tafels, met in een patroon uitgestalde 
koekjes op glimmende schalen). We hadden hier een 
afspraak met de secretaris van de ambassadeur van 
Nederland in Warschau. Omdat hij Youth and Sobibor 
op de vorige Polenreis ook al eens had ontvangen, 
wilde hij graag weer horen hoe het ging met onze 

werkzaamheden en welke nieuwe projecten we in 
de tussentijd hadden opgezet. Ook kon hij ons een 
hele hoop vertellen over Poolse herdenkingscultuur; 
iets wat de daarop volgende dagen goed van pas zou 
komen. De dag daarna zijn we afgereisd naar Lublin, 
een plaats in het zuidoosten van Polen.  
 Met een gehuurd busje hebben we daar met 
elkaar de reis naar the middle of nowhere gemaakt: 
de resten van Sobibór liggen in een afgelegen stuk 
bos vlakbij de grens met Oekraïne en Wit-Rusland. 
Alleen de route was al indrukwekkend. Aldaar 
hebben we de herdenking van kamp Sobibór bijge-
woond, samen met onder andere de Gelderse com-
missaris van de koning. De plek maakt indruk, maar 
misschien net niet zo veel als kamp Majdanek, een 
vernietigingskamp pal naast de stad Lublin. Ook dit 
kamp, waarvan een groot deel in originele staat nog 
bestaat, hebben we bezocht. De intense Poolse vries-
kou droeg bij aan de beleving van de daar geleden 
pijn. Echt goed uitleggen kun je dat niet; je moet 
het ervaren. En dan nog, zelfs als je in de gaskamer 
staat, kun je eigenlijk niet beseffen wat daar alle-
maal is gebeurd. Natuurlijk was de reis niet alleen 
ellende: we hebben ook genoeg vrije tijd gehad om 
de Poolse cultuur op te snuiven. Zo hebben we een 
avond gegeten in een Joods restaurantje, waar we 
dineerden tussen klezmermuzikanten die live de 
meest fantastische Joodse volksmuziek ten gehore 
hebben gebracht. Dat, en natuurlijk de spotgoed-
kope maar fantastische Poolse keuken hebben de 
voor ons bijna geheel gesubsidieerde reis zijn vro-
lijke noot gegeven (en ja, we hebben ook ervaren dat 
wodka in Polen niet veel kost, al hebben we die wel 
zelf netjes betaald, hoor).  
 Youth and Sobibor is zowel een gezelige 
als belangrijke organisatie. De herinnering aan de 
Holocaust moet levend blijven, en wij proberen ons 
daar op allerlei verschillende manieren voor in te 
zetten. Wil je op de hoogte blijven van onze activi-
teiten, of wil je meer zien van wat we doen? Ga dan 
even naar onze Facebookpagina. We zijn gewoon te 
vinden onder de naam Youth and Sobibor. Mocht je 
na mijn verhaal helemaal enthousiast zijn, en zou 
je een keer met ons mee willen vergaderen om te 
zien of lidmaatschap bij Youth and Sobibor iets voor 
je is? Schroom dan absoluut niet en stuur een mail 
naar daniellevandermeer@live.nl. Kom vooral ken-
nismaken en bied jezelf een mooie, leuke en leerzame 
uitdaging.
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‘SPORT IS ZIJN ONSCHULD VOORBIJ, 
ALS HET DIE AL HEEFT GEHAD’

 HInTerview met Marjet Derks 

Afgelopen november werd prof. dr. Marjet 
Derks benoemd tot persoonlijk hoogleraar 
Sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. 
Dit betekent dat er voor het eerst sinds 2009 
weer een leerstoel tot stand is gekomen in dit 
unieke deel van de geschiedwetenschap. Sport 
wordt door veel mensen als een vanzelfsprekend 
en daarmee onproblematisch onderdeel van de 
samenleving gezien. Moet je daar dan acade-
misch onderzoek naar doen? Sportgeschiedenis 
als academisch vakgebied volgt geen wedstrijd-
uitslagen, maar beoogt juist de vele politieke, 
sociaaleconomische en in- en uitsluitingskan-
ten van sport te laten zien. Het HInT ging met 
Derks in gesprek over haar interesse in de sport-
geschiedenis, wetenschappelijke ontwikkelingen 
in het vakgebied en het maatschappelijk belang 
van sporthistorisch onderzoek.

Religiegeschiedenis en sportgeschiedenis
Marjet Derks volgde de opleiding Geschiedenis aan 
de Radboud Universiteit. Van alle tijdvakken vond 
zij de Nieuwste Tijd het meest interessant. Hier 
kwamen thema’s aan bod die heel dicht bij de toen-
malige samenleving stonden. Geschiedenisstudenten 
in Nijmegen kennen Derks vooral van de colleges 
religiegeschiedenis, maar toch is die interesse er niet 
altijd geweest. Derks: ‘Religiecolleges vond ik eigen-
lijk het minst interessant. Dat kwam pas gaandeweg 
de studie.’ Ook haar interesse voor sportgeschiedenis 
kwam eigenlijk pas later in haar studietijd. ‘Op een 
gegeven moment had ik een onderzoekscollege waar 
je een heel groot archiefonderzoek voor moest doen. 
Het onderwerp ging over sport en verzuiling. Toen 
dacht ik: hé, daar kan je dat dus ook mee doen.’ De 
thema’s die Derks boeiend vond hadden niet zozeer 

met de kerk te maken, maar meer met de samenle-
ving van hier en nu, een soort actuele geschiedenis 
eigenlijk. Dit is iets wat zij mee zou nemen in de rest 
van haar carrière. 
 Derks bleef graag bij actuele onderwerpen 
en schreef haar promotieonderzoek over religieus 
radicalisme bij vrouwelijke bekeringsbewegingen. 
Veel mensen associëren radicale religieuze bewe-
gingen met de islam, maar Derks betoogt dat het ook 
sterk verweven is met het katholicisme. ‘Het chris-
tendom, en ook het jodendom trouwens, kent hele 
radicale richtingen. De inhoud daarvan, en de midde-
len, die verschillen helemaal niet zoveel van elkaar’, 
aldus Derks. ‘Een patroon dat ik zag was dat radi-
calisering steeds opkomt bij bepaalde groepen die 
het gevoel hebben dat ze in de samenleving op de 
een of andere manier marginaal zijn geworden. Dat 
zijn opvallend vaak ook hoogopgeleide mensen of 
mensen die het gevoel hebben zichzelf niet te kunnen 
ontplooien. Religie is dan een soort uitweg en iets 
radicaals is dan helemaal niet zo’n gekke stap. Dit is 
een heel interessant mechanisme en ik denk dat ik 
dat nog steeds heel erg herken in allerlei bewegingen 
van vandaag de dag.’ Haar zoektocht naar het radicale 
en het extreme is ook terug te zien in haar interesse 
voor sportgeschiedenis. Derks: ‘Ik vind het interes-
sant om te zien waar mensen hun grenzen zoeken. 
En dat zit in de sport natuurlijk ook. Er zijn hele radi-
cale vormen van sportbeleving – zoals ultra- en actie-
sporten maar ook het sportsysteem ten tijde van de 
DDR – dus daarin zijn wel raakvlakken te zien.’

Sport in de maatschappij en wetenschap
Vanzelfsprekend vroegen wij Marjet Derks naar haar 
recente aanstelling als hoogleraar Sportgeschiedenis 
en haar doelstellingen in dit vakgebied. Voor Derks 

Door Emma Hooghwinkel en Sanne Dijksterhuis
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staat het voorop om sportgeschiedenis als volwaar-
dige academische discipline op de kaart te zetten. In 
2004 werd Theo Stevens aangesteld als hoogleraar 
Sportgeschiedenis aan de UvA. Deze leerstoel kwam 
mede tot stand door het NOC*NSF. Sinds het aftre-
den van Stevens in 2009 is er in de sportgeschiede-
nis geen leerstoel meer geweest. Volgens Derks heeft 
dit in Nederland geleid tot een achteruitgang van de 
academische ontwikkeling in de sport als historische 
discipline. ‘Sportgeschiedenis werd te veel afhan-
kelijk van mensen die zich er toevallig mee bezig-
hielden.’ Het is volgens haar ook belangrijk dat de 
huidige leerstoel tot stand is gekomen vanuit de 
Radboud Universiteit, en niet vanuit een maatschap-
pelijke organisatie zoals het NOC*NSF. Derks vindt 
het belangrijk dat zij zich volledig kan concentreren 
op de ontwikkeling van het vakgebied en zich niet 
hoeft te laten leiden door verwachtingen van een 
dergelijke organisatie.  
 Toch wil Derks laten zien dat het vak daad-
werkelijk antwoord kan geven op actuele, maat-
schappelijke vraagstukken. Het is volgens haar een 
groot voordeel dat mensen veel belang hechten aan 
sport en het interessant vinden. ‘Ik probeer die inte-
resse aan te grijpen om te laten zien dat sport net iets 

meer is dan dat balletje of dat spelletje. Dat sport 
ook culturele en sociale betekenissen heeft, vind ik 
erg belangrijk om te laten zien.’ Dit doet Derks onder 
andere in de collegezalen, waar zij sportgeschiede-
nis vaak gebruikt in de eerstejaarsvakken. Daarnaast 
probeert ze ook een groter publiek te bereiken, onder 
andere door het geven van lezingen en adviezen op 
allerlei gebied voor sportorganisaties en sportbon-
den. ‘Ik wil laten zien dat we niet alleen sportge-
schiedenis beoefenen omdat wij het leuk vinden. We 
moeten laten zien dat wat wij doen wel iets met het 
gewone leven te maken heeft.’
 Vervolgens stipt Derks een gevoelig punt 
aan dat veel historici vandaag de dag bezighoudt. 
Ze wijst erop dat wetenschappers vandaag de dag 
kritiek krijgen omdat zij zich zouden bevinden in 
een ‘ivoren toren’. Derks wil benadrukken dat dit met 
sportgeschiedenis absoluut niet het geval is. ‘Sport is 
een gebied waarop veel mensen actief zijn. Daarom 
is dit ook een domein bij uitstek waar je als weten-
schapper contact kunt maken.’ Derks wil zich graag 
bezighouden met iets wat middenin de samenleving 
speelt: ‘Hier kan je de spanningen en ook de goede 
dingen uit de samenleving op het spoor komen.’ 
 Om het onderzoeksthema interdisciplinair 
te maken, zijn er binnen de Radboud Universiteit 
in meerdere disciplines sportonderzoekers bezig. 
Tussen deze sportonderzoekers van verschillende 
faculteiten bestaat ook een samenwerkingsverband. 
Derks: ‘We hopen in de nabije toekomst ook aanvra-
gen te kunnen doen voor onderzoeksgelden die juist 
door deze bundeling meer kans maken.’ Daarnaast 
kan de sportgeschiedenis ook bijdragen aan de sport-
wetenschap door het stellen van kritische vragen. 
Derks noemt veel sportwetenschap te kortademig. 
‘Door een historische analyse toe te voegen kun je 
gebeurtenissen beter verankeren, waardoor de ana-
lyses minder oppervlakkig zijn.’

Sport, identiteit en moderniteit 
Al voor haar aanstelling tot hoogleraar Sportgeschie-
denis was Marjet Derks bezig met het onderzoeks-
project ‘Sport, identiteit en moderniteit’. In dit project 
wordt nagegaan hoe sport in Nederland geland is, 
wie de grote actoren waren en wat dit te maken heeft 
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met het tijdsgewricht van de 19e en 20e eeuw. ‘Sport 
is een katalysator voor internationalisering én natio-
nalisme. Hoe dat is verlopen en hoe dat in Nederland 
zijn beslag heeft gekregen is kortweg het onderwerp 
van het project.’ 
 Binnen de sport heerst er volgens Derks een 
interessante paradox. ‘Sport is alleen maar moge-
lijk vanuit een context van internationalisering, die 
maakt het geheel steeds groter en zorgt voor ver-
nieuwingen. Tegelijkertijd wakkert het al vanaf het 
eind van de negentiende eeuw het nationale gevoel 
erg aan. George Orwell omschreef sport ook wel als 
‘’War minus the shooting’’. Sport wordt een instru-
ment om nationale krachten te meten, waar schieten 
niet aan te pas komt (hooguit met een bal). Met name 
de wisselwerking die plaatsvindt tussen de overheid 
en de bevolking is belangrijk voor de nationale ont-
wikkeling van de sport. De overheid kan bijdragen 
aan het faciliteren van sport, maar de vraag is steeds 
van onderen gekomen.’
 Volgens Derks beseffen veel mensen niet dat 
sport niet enkel voor de lol wordt beoefend. Politiek 

en economie spelen hierin een belangrijke rol. Grote 
geldstromen gaan om in de sport, maar ook migra-
tiestromen worden door de sport bepaald. ‘Een grote 
stroom van talentvolle atleten gaat vanuit Afrika naar 
landen in Azië, het Midden-Oosten, de Verenigde 
Staten en Canada. Zij worden gekocht omdat ze 
iets goed kunnen: namelijk sporten. Binnen no time 
worden deze mensen genaturaliseerd om voor het 
nationale team uit te komen. Al deze ontwikkelingen 
maken dat sport echt z’n onschuld voorbij is, als die 
ooit al gehad heeft’, aldus Derks. 
 In verband met het thema van het deze 
HInT-editie vroegen we aan Derks nog wat haar 
grootste zonde is geweest tijdens haar studietijd. 
‘Ik studeerde in de tijd dat je heel lang kon studeren, 
dus wat dat betreft kon ik niet zoveel regels overtre-
den, omdat die er niet waren. Ik heb wel veel langer 
gestudeerd omdat ik wedstrijd roeide en daar vaak 
meer prioriteit aan gaf dan aan mijn studie. Je zou 
dus kunnen zeggen dat sport mijn grootste zonde 
was, maar sport en studie zijn uiteindelijk wel mooi 
bij elkaar gekomen.’
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TAALZONDES... 
EN WAAROM ZE SOMS ZO LEUK ZIJN 

Dat kinderen, middelbare scholieren en/
of studenten tegenwoordig geen fatsoenlijk 
Nederlands meer kunnen, hoor je tegenwoordig 
best wel vaak. Of dat waar is, daar houd ik me 
buiten, maar het feit is dat veel mensen vínden 
dat het waar is. Ik zou daar wel aan willen toe-
voegen dat ook volwassenen het zeker niet altijd 
goed doen. Hoe vaak hoor je niet ‘hun hebben’, 
‘ik besef me’ of ‘groter als mij’? Mensen vinden 
taal belangrijk en kunnen zich er enorm druk 
over maken. En tja, ik moet bekennen dat ik uit-
spraken als ‘hun hebben’ tenenkrommend vind. 
Maar niet alle “taalzondes” zijn zo verschrikke-
lijk, sommigen zijn zelfs uitermate hilarisch. 
 Ook al is het niet eens een letter, of über-
haupt een met inkt gedrukt onderdeel van een zin, 
je kunt echt enorm veel fouten maken met spaties. 
Ja, ik bedoel hier echt die lege ruimte tussen twee 
woorden. Er bestaat zelfs Stichting Signalering 
Onjuist Spatiegebruik (SOS) met een website (www.
spatiegebruik.nl) en een Facebookpagina. Op de 
website staat te lezen dat in het Nederlands samen-
gestelde woorden aan elkaar geschreven dienen 
te worden maar dat dat steeds vaker niet gedaan 
wordt. Dan ben je opeens een ‘geschiedenis student’, 
in plaats van een ‘geschiedenisstudent’. Nu is dat 
niet zo’n sprekend voorbeeld, maar soms leidt dit 
tot bizarre situaties. Zoals het restaurant dat ‘oude 
kaaskroketten’ op het menu had staan; persoonlijk 
zou ik toch echt liever ‘oudekaaskroketten’ voorge-
schoteld krijgen. 
 Er is zelfs een jaarlijkse verkiezing van ‘de 
onjuiste spatie van het jaar’. Op de website kun je de 
uitslagen tot 2013 terugvinden (wat er gebeurd is 
met de jaren 2014 – 2016, moet je me niet vragen). 
Meestal wordt die verkiezing gewonnen door een 
spatie die zorgde voor een grappige extra beteke-
nis. In 2012 was dat echter niet het geval. In dat jaar 
werd het nieuwe logo van het Rijksmuseum onthuld 
en dat leidde tot de nodige ophef. De ontwerpster 
had er namelijk “Rijks museum” van gemaakt. De 
reacties liepen uiteen; van de vele klachten bij en van 
de Stichting Signalering Onjuist Spatiegebruik (het 

Rijksmuseum moet het goede voorbeeld geven), tot 
een masterstudent erfgoedstudies die vond dat die 
spatie juist een teken was van ‘gevoel voor histori-
citeit’. De ontwerpster wilde overigens eer doen aan 
de bijnaam van het museum. Voor haar gevoel waren 
het twee woorden, vanwege de koosnaam ‘het Rijks’. 
Daar hadden de klagers geen begrip voor. Het leidde 
in ieder geval tot de verkiezing van ‘Rijks museum’ 
tot onjuiste spatie van het jaar 2012. 
 Goed, genoeg over spaties. Er gaan in de 
Nederlandse taal nog genoeg andere dingen fout. 
Op de website www.taalvoutjes.nl (ja, beste redac-
tie, beste lezer, die v staat er bewust) worden aller-
lei taalfouten (of moet ik zeggen taalvouten?) ver-
zameld. Er staan door lezers ingestuurde foto’s met 
taalfouten op. In de top-10 van januari stond een 
bord uit een tuincentrum: ‘Onze medewerkers van 
de buitenafdeling zijn er vandaag niet. Voor vragen 
kunt u terecht bij de kamerplanten!’ Ze hadden in 
ieder geval de spatie goed, maar daar ging het hier 
niet over. In supermarkten en op verkeersborden 
gaat het kennelijk zo vaak mis, dat de website er 
maar twee aparte rubrieken voor heeft gemaakt. 
Wat mij eigenlijk nog wel verbaasde, is hoe makke-
lijk je over sommige van die fouten heen leest. Als 
er op een bordje in de winkel ‘doedorant’ staat, lees 
je ‘deodorant’, omdat je verwacht dat dat er staat. 
Maar dat gebeurt niet enkel in de supermarkt. Vorig 
jaar verscheen er in het NRC Handelsblad een stukje 
‘Waarom het zo makkelijk is om simpele foutjes over 
het hoofd te zien’. Onderwerp was de cover van een 
boek waar een joekel van een taalfout op stond, maar 
bijna niemand die hem zag. Het boek was, met taal-
fout, in de winkels terecht gekomen. De uitgeverij 
kon er wel om lachen, trok de boeken niet terug, 
maar corrigeerde wel de fout bij de tweede druk. 
 Het is niet onterecht dat mensen zich druk 
maken over taalbeheersing. Ik ben de laatste om 
dat te beweren (want voor de goede orde, het is ‘zij 
hebben’, ‘ik besef’ of ‘ik realiseer me’ en ‘groter dan 
ik’). Maar wees nou eerlijk, zolang je zelf een derge-
lijke fout niet maakt in je scriptie, kan de NS die ‘rijs-
advies’ geeft, soms best wel grappig zijn.

Door Afra de Mars 
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Door Huub Vilé

‘Tegen de jeugd zeg ik: jongens, het gaat wel om 
jullie. Pik het niet! Het is jullie toekomst. Het is 
jullie aarde. Het is een prachtige aarde; een onge-
lofelijk mooie, groene, schitterende, rijke, geva-
rieerde aarde en het is ontzettend schandalig 
als we die niet in dezelfde staat achterlaten voor 
onze kinderen en kleinkinderen.’  
 Deze woorden sprak Jan Terlouw onlangs 
tegen een goedgevulde zaal in De Vereeniging. De 
grootst mogelijke zonde is in de ogen van de inmid-
dels 85-jarige schrijver en oud-politicus overduide-
lijk de vernietiging van onze planeet: een visie die 
gelukkig steeds meer draagvlak weet te vinden. Ook 
onder politici, zo blijkt uit het Akkoord van Parijs dat 
in 2016 door ruim 170 landen werd ondertekend. 
In dit akkoord werd de bovengrens van een gemid-
delde temperatuurstijging van twee graden Celsius 
erkend en werd de beperking van deze stijging tot 
anderhalve graden Celsius als streven vastgelegd. 
Een snel einde aan het gebruik van fossiele brand-
stoffen is hiervoor de belangrijkste voorwaarde. 
 Waar deze ontwikkelingen volgens sommi-
gen nog niet drastisch genoeg zijn, blijven de sceptici 
van zich laten horen. De gevaarlijksten onder deze 
twijfelzuchtigen zijn bij uitstek Donald Trump en zijn 
regering. Er is reeds gepoogd het Akkoord van Parijs 
te ontbinden en het klimaatprobleem wordt door 
verschillende ministers ontkent. Reden genoeg om 
bang te zijn. Voor hen die liever hoopvol in het leven 
blijven staan, kan er nog teruggevallen worden op 
de mantra waar bladen à la Happinez vol mee staan: 
‘Een betere wereld begint bij jezelf!’ Maar waar moet 
je nu beginnen om een steentje bij te dragen aan een 
beter klimaat? Het HInT helpt je op weg met deze top 
vijf van klimaatzondes! 

5. Verwarming 
Het is een koude winteravond en na een lange dag vol 
colleges, studieopdrachten, groepsprojecten en bij-
eenkomsten ben je in de wirwar die onze universi-
teit fietsenstalling noemt op zoek naar je vertrouwde, 
stalen ros. Je verheugt je reeds op de restjes stamp-
pot van gisteren en de Netflixsessie die de rest van 
je dagbesteding zal vormen. Na een gure fietsetappe 
draai je jouw huissleutel om in het slot en begeef 
je je naar je studentenkamertje. Daar word je ont-
vangen door een aangename warmte verzorgd door 
de radiator die de hele dag voor jou gewerkt heeft. 
Zonde! Hoewel je een beetje zult moeten inboeten 
aan comfort, is het een goede eerste stap in de rich-
ting van een beter klimaat. De gemiddelde studenten-
kamer is in no time opgewarmd. Nog beter kun je de 
draaiknop van je verwarming, indien dichtgedraaid, 
geheel onaangeroerd laten. Natuurlijk hoef je niet te 
verrekken van de kou, want een olijk beprint fleece-
dekentje, je gratis verkregen Radboud-hoodie of die 
comfortabele verenigingstrui zijn prima in staat om 
jou in comfort te laten opladen voor de volgende 
collegedag! 

4. Wassen en drogen
Na een lange periode zwoegen voor de tentamens 
heb je eindelijk weer een gezellig avondje stappen of 
een leuke activiteit op de planning staan. Omdat je de 
afgelopen weken hebt doorgebracht in een oude jog-
gingbroek en een versleten T-shirt, is het de hoogste 
tijd om je in je beste kledij aan de wereld te verto-
nen. Helaas kom je erachter dat je favoriete boven-
stuk nog onder de vlekken zit, omdat je er laatst je 
gezicht mee hebt afgepoetst toen je na dat verschrik-
kelijke tentamen Europa een bak chocolade ijs naar 

Top vijf 
Klimaatzondes
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binnen hebt geschrokt. Dan maar snel een wasje op 
zestig graden draaien, zodat je vanavond toch kunt 
schitteren. Ook dat kun je maar beter laten! Probeer 
altijd de trommel vol te krijgen, want een halve was 
is doodzonde. Let ook een beetje op de tempera-
tuur: de meeste kleren worden met dertig of veertig 
graden ook uitstekend schoon. En ben jij de gelukkige 
student die voorzien is van een wasmachine én een 
droger? Dan kun je toch beter de droger overslaan en 
je kamer of hal versieren met een mooi gevuld was-
rekje. Ook zonder je favoriete kleding zul je immers 
een prachtavond beleven! 

3. Afval 
Je gunt jezelf een keer een avondje zondigen en zet de 
“vetkei” op 180 graden om de diepgevroren frieten 
om te toveren in een stapel knapperige en heerlijk 
warme goudstaafjes.  Als de maag gevuld is, merk je 
op dat het vet nodig aan vervanging toe is. Maar waar 
laat je die rommel eigenlijk? In het toilet dan maar… 
Foei! Hoewel de hardnekkige mythe dat na de inza-
meling alles weer op één hoop wordt gegooid voort 
blijft duren, is afvalscheiding een schone zaak. Niet 
alleen voorkom je verontreiniging, maar ook stimu-
leer je de recycling van allerlei materialen. Aan huis 
kun je GFT-afval, plastic/blik/pak en papier gemak-
kelijk scheiden waarna de gemeentelijke afvaldienst 
het op aangegeven dagen van je stoep komt halen. 
Recyclepunten voor glas, textiel, vetten, klein che-
misch afval en kleine elektrische apparaten zijn altijd 
in de buurt.  

2. Douchen 
Nadat je ‘s ochtends in het volle daglicht De Fuik ver-
laten hebt en de hoognodige uurtjes slaap genoten 
hebt, doe je je uiterste best om dat college van kwart 
voor vier nog te halen. Als je de brakheid probeert 
weg te spoelen onder die heerlijk warme douche wil 
je daar nooit meer weg. Twintig minuten later weet 
je jezelf te herpakken en verlaat je de hemelse water-
val. Hoewel een douche bijzonder verfrissend kan 
werken en op zijn tijd zelfs noodzakelijk is voor je 
persoonlijke hygiëne, zou je er goed aan doen om je 
douchetijd te beperken. Je bespaart niet alleen liters 
water, maar vermindert ook nog eens je gasverbruik. 
Misschien kom je dan ook nog wel vaker op tijd voor 
college. 

1. Vlees en zuivel 
De dag bestond weer eens uit niets anders dan stu-
deren in de Universiteitsbibliotheek, maar nu je con-
centratie is afgenomen, geef je toe aan het protest 
waarmee je maag al enige tijd aandacht probeert te 
verkrijgen. Onderweg naar de supermarkt denk je na 
over wat er vanavond op het menu komt te staan. Kies 
dan eens voor een vegetarisch recept! Peulvruchten, 
noten of vleesvervangers vormen een uitstekende 
vervanging voor het vlees of vis op je bord en zijn 
heerlijk te bereiden in talrijke gerechten. En als je 
dan toch graag een stuk vlees eet, laat dan ten minste 
rund en kalf liggen: dat zijn de meest milieubelas-
tende dierlijke producten. Het is overigens zeker niet 
zo dat een hogere prijs van je vlees garant staat voor 
een milieubewustere keuze, want juist draaivlees is 
vaak het meest milieuvriendelijk! Niet alleen minder 
vlees eten, maar ook minder zuivel eten en drinken 
draagt bij aan een beter milieu. Zo is de CO2-uitstoot 
van kaas net zo groot als dat van gehakt.  

Met relatief simpele overwegingen kun je dus gemak-
kelijk bijdragen aan een beter milieu. Bovendien staat 
het internet vol met tips om je hier een handje bij te 
helpen!
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quiz
Hoe zondig ben jij?
Door Sanne van den Dries

De zeven hoofdzonden, superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula, ira en acedia, dienen al eeuwenlang 
ter inspiratie voor schilderijen, boeken en films. Tegenover deze zeven hoofdzonden staan de zeven 
deugden; prudentia, Iustitia, temperantia, fortitudo, fides, spes en caritas. Toch heeft het zondige 
altijd een zekere aantrekkingskracht weten te behouden voor de mensen. Maar in hoeverre gelden 
deze zonden nog in onze huidige maatschappij? En hoe zondig leven we nu eigenlijk?  

1. Je zit in het laatste jaar van de bachelor Geschiedenis en je bent bezig met je scriptie. Een week 
voor de deadline vraagt een vriend van je of je zijn scriptie wilt doorlezen. Natuurlijk doe je dit! Je 
leest het zorgvuldig door en haalt er veel taal- en inhoudelijke fouten uit. Als jullie je punten terug-
krijgen blijkt dat hij een negen heeft gehaald en jij slechts een zes, hoe reageer je hier op?  
A. Je bent erg blij voor je vriend en accepteert dat jouw scriptie blijkbaar minder goed is. (0) 
B. Zonder erover na te denken stap je naar zijn docent toe en verklaar je dat hij zonder jou nooit zo’n hoog 
cijfer gehaald zou hebben. (2)  
C. Je bent erg teleurgesteld. Je had namelijk verwacht dat je makkelijk een acht zou kunnen halen. Je gaat op 
hoge poten naar je begeleider toe om er precies achter te komen waar die zes vandaan komt. (4)  

2. Welke uitspraak zou je wel eens gezegd kunnen hebben? 
A. ‘Joh dat is helemaal niet moeilijk, ik kan dat met twee vingers in mijn neus.’ (4) 
B. ‘Ach, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten.’ (0) 
C. ‘Ik heb geen zin om er veel moeite voor te doen hoor.’ (2) 

3. Welke drie woorden omschrijven je het beste?  
A. Toegankelijk, enthousiast en flirterig. (2) 
B. Ambitieus, geperfectioneerd en onafhankelijk. (4) 
C. Vriendelijk, meegaand en snel tevreden. (1) 

4. Je bent met een groep vrienden in de kroeg en een vriend heeft net een financiële meevaller gehad. 
Hij verkondigt blij dat hij vanavond alles betaalt, wat doe je? 
A. Je rent meteen naar de bar en bestelt zes dure shotjes, plus een glas whisky. (1) 
B. Je rolt met je ogen en mompelt dat hij/zij er niet zo mee te koop  hoeft te lopen. (3) 
C. Opeens is hij een stuk aantrekkelijker voor je geworden. Je probeert de hele avond met hem aan te 
pappen. (2) 

5. Stel, je bent wederom een avondje stappen en een vriend/vriendin heeft een super knap(pe) 
jongen/meisje aan de haak geslagen. Ze staan op het punt om samen naar huis te gaan, wat doe je? 
A. Je gooit je biertje over je vriend(in) heen en rent boos weg uit de kroeg. (4) 
B. Je zwaait ze uit en meteen daarna post je op Facebook dat je vriend(in) weer eens met iemand is mee 
gegaan. (2) 
C. In de laatste tien minuten weet je ook nog een leuke jongen/meid te scoren. (1)

De uitslag vind je op bladzijde 22!
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HET LEVEN GAAT NIET OVER ROZEN...
MAAR OVER SCHULTENBRÄU EN WERKERVARING? 

 De (verloren) zondes van de studententijd 

Door Darinka Thijs

Het lijkt misschien nog ver weg, maar ooit komt 
er een einde aan je studententijd. Zonde natuur-
lijk. Als vers afgestudeerde, idealistische his-
toricus/historica stap je de wijde wereld in. 
Sommigen huppelen vrolijk over het dreigende 
zwarte gat heen, terwijl andere alumni zich moe-
deloos vasthouden aan de rand om niet geheel 
meegezogen te worden in de afgrond. Een over-
dreven beeld natuurlijk (maar serieus, probeer 
eventueel te investeren in een goede klimuitrus-
ting..). Voordat je echter in de wilde jungle van 
de echte wereld terecht komt, is het dus zaak om 
het meeste te halen uit je studententijd. Het is 
een zonde om bepaalde prachtige kansen te laten 
liggen, vooral diegene die alleen weggelegd zijn 
voor studenten!
 Laten we eens gaan kijken naar de kansen 
die je nu nog moet benutten. Bepaalde aspecten van 
het studentenleven zul je daarna namelijk nooit meer 
meemaken! Neem nou bijvoorbeeld studentenkor-
ting. Eenmaal afgestudeerd mag je wachten tot je 
eindelijk in aanmerking komt voor de 65+-korting. 
Op een gegeven moment geloven mensen je name-
lijk niet meer als je een vervaagde studentenkaart 
omhoog houdt in de goede hoop minder te hoeven 
neerleggen voor je pizzaatje. “Babyfaces” zijn helaas 
niet voor eeuwig. 
 Met deze korting komen dikwijls ook de 
welbekende gevolgen van alcoholische drank. Met 
een kater in college zitten, is een veel gedeelde stu-
dentenervaring. Geloof het of niet, maar werkge-
vers vinden werknemers die enigszins fris en fruitig 
op kantoor zitten helaas toch net wat sympathie-
ker. Dronken door de Molenstraat strompelen en je 
lichaam volgieten met veeltallige halveliterblikken 

bier is, behalve minder sociaal geaccepteerd buiten 
je studententijd, wellicht ook geen goed lange ter-
mijnplan voor je gezondheid. Bovendien zorgen al 
die kapsalons en middernachtbezoeken aan de FEBO 
ook niet voor een stabiele bloeddruk. Het “volwas-
sen” leven gaat helaas niet over rozen… en zeker niet 
over vette happen en Schultenbräu.   
 De meeste studenten genieten van het 
kamerleven. Met je nieuwe sociale leven en voorraad 
instant noedels vermaak jij je prima in je studenten-
stad. Hoewel er luxebeestjes tussen zitten, nemen 
veel studenten genoegen met een oud bierkratje als 
zitplaats of met de dag dat je huisgenoten na drie 
maanden eindelijk hun afwas hebben gedaan. Zo 
goed als het kan, nestel jij je op je studentenkamer-
tje. Het woord “nestelen” strekt zich in je studenten-
tijd echter uit tot meerdere soorten ervaringen. Het 
kan bijvoorbeeld worden gezien als een investering 
in je toekomst. Zo sta je ‘s ochtends trouw voor de 
nog gesloten deuren van de UB met het plan wanneer 
je eenmaal binnen bent, je een felbegeerde studeer-
plek toe te eigenen en het gebouw voor sluitingstijd 
niet meer te verlaten. Deze keer ben je namelijk vast-
besloten geen hertentamen meer te hoeven doen. 
Naast nestelpraktijken op de campus, nestel jij je in 
de avonduren met wat vrienden op een paar vier-
kante meter. Eenmaal knus op elkaar gepropt begint 
de gezelligheid en is het plan om de stad in te gaan 
na een paar uur vrijwel geheel vergeten. 
 Na de studententijd komt echter het grote 
nestelprobleem: waar zal ik wonen? Terug naar 
mama en papa? Een kamertje huren bij een parti-
culier, hopend dat ze niet kunnen ruiken dat je geen 
student meer bent? Ben je eenmaal uit je woonkwes-
tie, komt de volgende nieuwe definitie van “nestelen”; 
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overal om je heen zullen leeftijdsgenoten namelijk 
gaan samenwonen en/of trouwen en de baby’s lijken 
gratis uit de lucht te vallen. Hoe hebben ze hier tijd 
voor naast het schrijven van duizendmiljoenmiljard 
sollicitatiebrieven? Laat staan geld? De sentimen-
tele hoop dat je weer aan je scriptie zit te zwoegen 
in het MMS na zes koppen koffie en vier uur slaap, 
lijkt toch plots een prachtige dagbesteding. Na veel 
bloed, zweet en tranen keek je dan je studiegenootje 
een studieplek verder op aan het einde van de dag vol 
trots aan en wisten jullie dat het tijd was om de pro-
ductiviteit voor de dag achter jullie te laten. Voldaan 
gingen jullie dan borrelen in het Cultuurcafé. ‘Hoe de 
tijd vliegt’, zul je denken.
 Voordat de unieke studentenervaringen 
tussen je vingers doorglippen, is het ook nog even tijd 
om te spreken over de meer serieuzere zaken. Maak 
het meeste van de mogelijkheden die de universiteit 
en de studentencultuur je aanbiedt. Natuurlijk zijn 
het moeilijke overwegingen in verband met studie-
druk en de kosten van studie-uitloop, maar overweeg 

goed de kans om bepaalde ervaringen op te doen. 
Grijp de kans om extra vakken te volgen, stage te 
lopen, ervaring op te doen in bestuur- en commissie-
werk, mee te gaan op studiereis of in het buitenland 
te gaan studeren. Wellicht zijn dat de meest voor-
komende tips, maar onderschat vooral ook niet de 
waarde van werkervaring opdoen en netwerken. Het 
wordt na je studie namelijk des te moeilijker!
 Na deze serieuze maar welbedoelde alinea, 
mag je weer terug in je studentencocon; zolang je 
maar af en toe je hoofd boven de grond uitsteekt! 
Van CV oppoetsen tot wilde donderdagavonden: het 
zijn allemaal belangrijke ervaringen. Haal uit je stu-
dentenleven de kansen die voor jou waarde hebben. 
Jong ben je maar een keer zeggen ze, maar dat stopt 
gelukkig nog niet geheel na je studententijd. Voordat 
dit artikel echter té sentimenteel wordt om te verdra-
gen, rest me nog te zeggen: ‘Geniet ervan, maar kijk 
alsjeblieft ook weer niet té diep in je halveliterblik.’ 

3-6 punten: Zonder zonden 
Jij bent absoluut de moraalridder! 
Je bent op geen enkele zonde te 
betrappen. En mocht je dan een 
keer uit je slof schieten, dan voel 
je je daar meteen schuldig over. 
Je probeert ook altijd je vrienden 
op het rechte pad te houden, echt 
een moraalridder dus! Zorg er 
wel voor dat je ook plezier blijft 
maken en je niet altijd bezig bent 
met wat ‘juist’ is. 

7-13 punten: Matig zondig  
Je handelt soms niet helemaal 
correct. Vaak doe je het niet 
bewust, maar let op dat dit niet 
te vaak gaat gebeuren. Je houdt 
er van om plezier te maken en 
let daarbij niet altijd even goed 
op of je daarbij een zonde begaat. 
Natuurlijk zijn zondes niet meer 
zo van deze tijd, maar houd wel 
in je achterhoofd dat ze niet voor 
niets al eeuwenlang bestaan.

Quiz gemist? Zie bladzijde 20! 

14-19 punten: Hoofdzondaar 
Je hebt haast elke zonde wel een 
keer begaan: afgunst, wraak, gul-
zigheid, ijdelheid en ga zo maar 
door! Misschien is het verstandig 
om te overwegen om je leven te 
beteren, want ‘what goes around 
comes around’. 

Uitslag quiz 
Hoe zondig ben jij?
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Studenten in het wild
Historisch Nieuwsblad en Maarten!
Door Jim Fasel

Van november 2016 tot februari 2017 heb ik stage 
gelopen bij de redacties van zowel Historisch 
Nieuwsblad als Maarten!, de glossy van histori-
cus Maarten van Rossem. U zult denken: “God Jim, 
twee stages tegelijkertijd? Heb jij dan echt geen 
vrienden?”. De waarheid is dat ik inderdaad geen 
vrienden heb. Daarnaast overlappen deze twee 
redacties elkaar grotendeels. Lees altijd aan-
dachtig een colofon: men schrijft deze niet voor 
niets. Dat is gelijk de eerste les die ik geleerd heb 
en die ik jullie graag meegeef.
 Per toeval kwam ik de vacature voor deze 
stage tegen. Ik heb nooit de ambitie gehad om jour-
nalist te worden en ik ben nooit de beste schrijver 
geweest, maar ik wilde het journalistieke bestaan 
wel een kans geven. Stage is ook een mooie kans om 
te proeven aan het werkende leven en te bepalen of 
een werkveld iets voor je is. Na een korte e-mailwis-
seling werd ik uitgenodigd voor een sollicitatiege-
sprek in het verre Amsterdam. Ik was nog niet eens 
halverwege op mijn weg terug naar onder de rivie-
ren of ik werd gebeld met de vraag of ik de volgende 
dag kon beginnen. In mijn sollicitatiebrief had ik aan-
gegeven per direct beschikbaar te zijn, dus de vol-
gende ochtend stapte ik om kwart voor zeven in de 
trein naar Amsterdam. 
 De eerste week viel ik al meteen met mijn 
neus in de boter: de Amerikanen gingen stemmen en 
Maarten van Rossem organiseerde daarom een eve-
nement in Tivoli Vredenburg. Hier mocht ik natuur-
lijk mee naartoe. Een onderdeel in mijn takenpak-
ket was namelijk het bijhouden van de social media 
van Maarten!, dus ik schreef een klein stukje voor 
Facebook en Twitter over dit evenement. De dag 
na de verkiezingen ging ik nog even bij Maarten 
op de koffie om de hele verkiezingen te bespre-
ken en namen we live via Facebook een filmpje op. 

Daarnaast stond deze week voor mij ook nog een 
interview met historicus Peter Frankopan, de auteur 
van De Zijderoutes, op de agenda. Iedere dag van 
negen tot vijf op kantoor was er, tot mijn verbazing 
en geluk, zeker niet bij. 
 Zoals ik al eerder zei, was een belangrijk 
onderdeel van mijn takenpakket het bijhouden van 
de social media. Als stagiair van Maarten! betekende 
dit dat ik probeerde zijn artikelen te verkopen via het 
medium Blendle. Het idee was dan een artikel te kop-
pelen aan een actuele gebeurtenis en zo te delen op 
Facebook. Blendle en het verkopen van artikelen via 
social media is vrij nieuw, dus ik kreeg veel vrijheid 
om hiermee te experimenteren. Voor het Historisch 
Nieuwsblad schreef ik nog weleens de ‘historische 
weetjes van de dag’. Naast een journalistiek en his-
torisch onderdeel had mijn stage dus ook een com-
municatie- en marketingaspect.
 De rest van mijn tijd daar heb ik voorna-
melijk besteed aan veel ontmoetingen met Maarten, 
interviews afnemen voor zijn artikelen en stukjes 
schrijven voor de website van Historisch Nieuwsblad. 
Daarnaast kreeg ik de kans om als pers de nieuw-
ste tentoonstelling in het Rijksmuseum te bezoeken 
tijdens een speciale persvoorbezichtiging. 
 Al met al heb ik een erg goede stagetijd 
gehad. Flexibel en afwisselend werken is mij beter 
bevallen dan ik had gedacht. Daarnaast heb ik veel 
mensen leren kennen en enorm veel vaardigheden 
geleerd. Het bestaan als journalist viel me zeker niet 
tegen en ik sluit niet uit dat ik hier later nog iets mee 
zou willen doen. 
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Lieve...

Judas Iskariot
Ik vind het lastig om je met ‘lieve’ aan te spreken, 
want zo’n lieverdje was je toch niet? 
 Je naam betekent ‘lof aan god’, maar volgens 
de Evangeliën zou deze naam jou niet echt toebeho-
ren. Telkens word je een verrader genoemd; degene 
die Jezus uitleverde. Waarom was jij die verrader? 
Waarom kon je je leraar niet gewoon blijven volgen? 
Er bestaan verschillende ideeën over de beweeg-
redenen die je had. Er wordt gezegd dat je slecht 
mens was, dat de duivel je in zijn greep zou hebben. 
Misschien was je wel een fanaticus en was je teleur-
gesteld in Jezus, die voor jou niet de echte Messias 
leek te zijn. Was je niet gewoon een pion van ‘Gods 
spel’, want Hij is toch almachtig?  
 Als christen vind ik het lastig om goede 
woorden over je te spreken, want je wordt toch 
bestempeld als de grootste zondaar in de geschie-
denis. Je hielp niet alleen bij het gevangennemen van 
Jezus, maar was bovendien een dief. Aan jou werd de 
nobele taak gegeven goed te zorgen voor de kas van 
je leraar en mede-Apostelen, maar jij stal hier blijk-
baar regelmatig van.  
 Een passage uit het Evangelie van Johannes 
leert dat nadat Jezus bij het Laatste Avondmaal had 
aangekondigd dat iemand hem zou verraden, satan 
bezit van je nam. Om hem te verraden was jou dertig 
zilverlingen aangeboden. Satan zou hierin een door-
slaggevende rol hebben gehad. Was je dus een puur 
slecht mens en wakkerde er voor het verraad al een 
kwaadaardig vuur in je? Of is het bezeten zijn van 
de duivel genoeg om je vrij te maken van je zonden? 
Jezus spoort het verraad immers zelf aan.  
 Naast deze zeer opmerkelijke daad is er 
eigenlijk vrij weinig over je bekend. In het Nieuwe 
Testament word je weinig genoemd. Je zou de zoon 
zijn van Simon en uit het plaatsje Keriot komen. 
Als enige van de twaalf apostelen kwam je niet uit 
Galilea, maar uit Judea. Zeer recent werd er echter 
beweerd dat er wel degelijk meer informatie over 
jou bestaat. Je zou je eigen evangelie hebben. Er zijn 

nog vrij weinig passages bekend, maar zou je meer 
over je eigen leven hebben opgeschreven? Heb je 
geschreven over je daden en motieven? Misschien 
krijgen we nog wel een betere schets over jouw dood, 
want daar wordt ook nog hevig over gespeculeerd. 
Had je daadwerkelijk spijt van het verraden van Gods 
zoon en wilde je echt de zilverlingen terugbrengen 
naar de overpriesters? Er wordt gespeculeerd dat zij 
weigerden het geld aan te nemen, en dat je je daarna 
zelf hebt opgehangen. Ene Papias beweerde zelfs 
dat je door goddeloosheid zo dik zou zijn geworden 
dat toen een kar recht op je afreed in een steegje, 
je hem niet kon ontwijken en hij je te pletter reed 
tegen de wand. 
 Hoe het ook zij. Duivel of geen duivel, spijt 
of geen spijt. Door christenen zul je nooit vergeven 
worden. En ik groet je hierbij met een “Lisakus”. 

Liefs, Lisa Schmeinck
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Een opslagplaats voor oude spullen
De biechtstoel
Door Debbie Nijssen 

Om je zonden te laten vergeven door God werd 
vroeger in de katholieke kerk vaak gebruik 
gemaakt van een biechtstoel. Tegenwoordig 
wordt de biechtstoel nauwelijks nog gebruikt. Dit 
komt onder andere door het leegstromen van de 
kerk. De biechtstoel kwam recentelijk nog wel in 
het nieuws door een seksvideo van Kim Holland. 
Enkele pornoacteurs hadden een video opgeno-
men in een biechtstoel. Helemaal verdwenen uit 
de samenleving is de biechtstoel dus niet.  

Geschiedenis van de biecht 
Hoewel de biecht al sinds het begin van de tweede 
eeuw bestaat, is de biechtstoel een 17e-eeuwse uit-
vinding. De biechtstoel is meestal een hokje met twee 
stoelen, gescheiden door een gordijn of rooster. De 
priester en de biechteling kunnen elkaar zo niet zien, 
wat de anonimiteit van de biechteling waarborgt. De 
biecht of het sacrament van boete en verzoening is 
een belangrijk sacrament in de Rooms-Katholieke 
leer omdat het de gelovige weer in contact brengt 
met God. In het begin van het christendom bestond 
alleen een publieke boetedoening. De zondaar 
onderging de hele vastentijd (Carnaval tot Pasen) 
een zware boete, zoals dagenlang bidden of aller-
lei klussen doen. Als de zondaar uiteindelijk genoeg 
gestraft was, kreeg hij of zij weer verzoening met 
de gemeenschap. In 1215 werd tijdens het Vierde 
Lateraanse Concilie besloten dat de biecht individu-
eel moest zijn en alleen door een priester gehoord 
mocht worden. De priester werd daarmee een essen-
tiële schakel tussen de zondaar en God. 

Biechtpraktijk 
In de rooms-katholieke leer staat dat het verplicht is 
om minstens één keer per jaar je zonden op te biech-
ten. Dit zijn zowel doodzonden als dagelijkse zonden. 
Doodzonden zijn voornamelijk zware misdrijven 
zoals moord of mishandeling. Een studie uit de jaren 
’70 geeft aan dat tachtig procent van de opgebiechte 

zonden van seksuele aard was. Als katholiek kon je 
niet voorzichtig genoeg zijn met seksualiteit. Alleen 
al de gedachte aan buitenechtelijke seks of een ver-
keerde seksuele handeling kon al worden uitgelegd 
als een doodzonde.  
 De biecht wordt volgens de normale regels 
gedaan bij een priester, de biechtvader. De biecht 
begint met een gebed van de priester. Daarna moet 
je de zonden opnoemen en om vergeving vragen. 
De priester zal je zonden wellicht vergeven en dan 
een boete opleggen. Dit is meestal gebeden opzeg-
gen, een tijd vasten of een goede daad doen. Ook kan 
de priester je raad geven als je daarom vraagt. Als 
laatste spreek je nog berouw uit over je daden en 
beloof je dat het in de toekomst niet meer voorkomt.   

Biechtgeheim 
Priesters moeten zich strikt houden aan het biecht-
geheim en kunnen gestraft worden als zij bepaalde 
informatie doorspelen. Meestal is de straf excom-
municatie, wat een van de zwaarste straffen is in de 
kerk. Bij een zware misdaad was het voor de pries-
ters lastig om het biechtgeheim te bewaren. De pries-
ter was vaak de enige persoon die de misdaad kon 
oplossen. Het enige wat de priester kon doen was 
proberen de zondaar over te halen de misdaad in het 
openbaar op te biechten. Het besluit moest echter 
van de zondaar zelf komen.  
 In de geschiedenis is een paar keer geble-
ken dat priesters moeite hadden met het biechtge-
heim. Vaak werden ze door overheidsinstanties of 
rijke mensen gedwongen te vertellen wat ze hadden 
gehoord. Zo ook bij de patroonheilige van het biecht-
geheim, Sint Johannes Nepomuk (1350-1393). Het 
verhaal gaat dat deze Boheemse priester erg populair 
was bij het volk in Praag. Ze luisterden graag naar zijn 
preken en hij leefde vroom en bescheiden. Hij stierf 
in 1393 als martelaar omdat hij koning Wenceslaus 
IV niet wilde vertellen wat diens vrouw bij hem had 
opgebiecht. De koning verdacht zijn vrouw namelijk 
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van overspel. De priester bleef zijn ambt echter 
trouw en werd door de koning gefolterd en van de 
Praagse Karelsbrug in de Moldau geworpen.  
 In de moderne tijd laait steeds meer de dis-
cussie op over het veranderen van het biechtgeheim. 
In Ierland is bijvoorbeeld nu een wet aangenomen 
dat priesters verplicht hun biechtgeheim moeten 
schenden als zij horen over seksueel misbruik. Zij 
zouden dit dan bij de politie moeten aangeven. De 
priesters zelf zijn echter tegen de wet. Zij willen koste 
wat kost het biechtgeheim beschermen.  

Het verdwijnen van de biecht
Niet alleen het biechtgeheim staat ter discussie. 
Religie in het algemeen heeft het sinds de jaren ’60 
van de vorige eeuw lastig. Steeds minder mensen 
gaan naar de kerk en dus ook naar de biecht. Toch 
is deze daling niet evenredig aan de daling van 
de kerkgang. Katholieken gaan vaak wel nog naar 
de kerk en trouwen ook nog in de kerk. De biecht 
werd echter voor veel katholieken een routineklus 
en dus gingen ze alleen nog omdat het moest. Ze 
voelden vaak geen echt berouw meer en daardoor 

bleef de biechtstoel leeg. Toch wordt de biechtstoel 
vandaag de dag nog wel eens gebruikt in christe-
lijke gemeenten. In de eeste kerken dient de biecht-
stoel echter als opslagplaats voor kapotte stoelen of 
schoonmaakproducten.  
 In andere vormen van het christendom 
zoals het protestantisme en het orthodoxe geloof 
kent men de biechtstoel vaak niet. Volgens de protes-
tantse opvatting heb je de biecht niet nodig. Je moet 
God zelf vragen je zonden te vergeven. Wel kan de 
dominee luisteren naar je verhalen en je raad geven. 
In oosters-orthodoxe kerken kent men wel het sacra-
ment van de biecht maar hebben ze een lessenaar in 
plaats van een biechtstoel. 
 De biechtstoel is dus niet helemaal ver-
dwenen uit de kerk, maar hij wordt nauwelijks 
nog gebruikt. Tegenwoordig heb je ook modernere 
biechtstoelen die met lampjes aangeven of de pries-
ter er is. Ook zie je in sommige kerken dat de biecht-
stoel is vervangen door glazen hokjes waar de pries-
ter en biechteling rustig kunnen praten. Maar gaan 
biechten, doen wij tegenwoordig bijna niet meer.

Biechtstoel van de Kathedraal van Toulouse
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Het aantal optimistische wereldgeschiedenissen is 
dun gezaaid; over het algemeen tappen wij, histo-
rici, uit een pessimistisch vaatje als het gaat om onze 
visie op de geschiedenis. Met ons constante gesom-
ber bogen we, of we willen of niet, op onder andere 
onze religieuze voorganger, kerkvader Augustinus.
 Augustinus stelde namelijk dat het leven 
in Rome een aaneenschakeling van zonden was: de 
Romeinen waren egocentrisch, waren alleen op sek-
suele lust gericht en hadden geen oog meer voor de 
arme medemens. Met de plundering van Rome in 410 
kregen de zondige Romeinen dan ook hun verdiende 
straf van God. Hadden ze maar naar Augustinus’ 
waarschuwing moeten luisteren…
 Ook tegenwoordig is deze apocalyptische 
‘het is vijf voor twaalf ’-gedachte breed verspreid 
- zo ook in de huidige Verenigde Staten, waar het 
Christelijk Rechts nog altijd massaal aanwezig is. 
Deze rechtsgeoriënteerde christenen leveren felle 
kritiek op de manier waarop veel, zo vinden zij 
althans, ‘zondige’ Amerikanen leven. De vergelijking 
met Augustinus’ Eindtijdscenario is snel gemaakt. 
Hoe gaat dit aflopen…? 
 Geïnteresseerd geraakt in dit boeiende 
onderwerp? Dat komt goed uit! Tijdens het GSV-
congres van 13 april zal religiewetenschapper dr. 
Matthijs den Dulk ons meer komen vertellen over het 

Christelijk Rechts in de Verenigde Staten van presi-
dent Trump en hun Eindtijdgedachte. Is de verkie-
zing een opmaat voor de Apocalyps of is Trump juist 
de redder van de ‘zuivere’ moraal? 
 Op 13 april a.s. organiseert GSV Excalibur 
een congres dat volledig in het teken zal staan van 
cultuurkritiek. Tijdens dit congres zal uitgebreid 
worden ingegaan op de historische ontwikkeling van 
het begrip ‘cultuurkritiek’ en zal het thema vanuit 
diverse specialismen worden benaderd. Ook zal er 
gekeken worden naar de (on)zin van cultuurkritiek. 
 Naast religiewetenschapper Matthijs den 
Dulk zijn ook de welbekende historicus Remieg Aerts 
en de filosoof Marc de Kesel reeds aangekondigd als 
sprekers. Kortom: als geschiedenisstudent mag je dit 
congres absoluut niet missen! 
 Het volledige congresprogramma en de 
nodige praktische informatie van deze interes-
sante dag zullen te zijner tijd bekendgemaakt 
worden. Reserveer 13 april daarom nu al in je 
agenda en houd de website van GSV Excalibur en 
het Facebookevenement goed in de gaten! 

Prijs: €10,00 voor GSV-leden; €12,50 voor externen. 
Hiermee krijg je toegang tot het volledige dagpro-
gramma, een diner en verschillende consumpties gedu-
rende de dag.

Aankondiging spreker: religiewetenschapper dr. Matthijs den Dulk!

GSV Excalibur congres:

“Niet zo negatief! Cultuurkritiek in perspectief.” 
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Thijs woont, evenals Ties uit de vorige uitgave van het HInT, antikraak. Hij heeft een kamer 
in de oude Piushove: een door een royale gift van paus Pius XI verwezenlijkt convent waar 

seculiere priesters een onderkomen vonden tijdens hun studie aan de Katholieke Universiteit. 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het gebouw eerst dienst gedaan als bejaardentehuis en 

later als opvangcentrum voor dementerenden. Tegenwoordig vullen studenten en starters het 
grotendeels lege pand. En voor hen die het nog niet doorhadden: Thijs woont zelf uiteraard 

niet in de kapel, al levert het rooms-katholieke godshuis wel de meest interessante kiekjes op: 
kijk maar naar de foto. 

 
Foto en tekst door Wouter Raaijmakers

In het hol van... Thijs van der laan


