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het woord, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het 
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Gewaardeerde lezer,

Vervuld met trots presenteer ik jullie het HInT maart 2018 
‘Waaghalzen’. Als eerste nummer van onze 34ste jaargang 
breekt deze editie het verenigingsjaar in tweeën. Op de aan-
staande halfjaarlijkse ALV presenteert het huidige bestuur hun 
resultaten en bevindingen. Ondanks dat het hoofdredacteur-
schap van het HInT al enige tijd geen bestuursfunctie is, wil 
ik dit Hoofdredactioneel toch gebruiken als klankbord voor 
mijn eigen bevindingen, en wel over mijn eigen werkzaamhe-
den. Laat mij allereerst de redactie bedanken voor de energie 
die zij in dit nummer hebben gestoken. Daarnaast gaat mijn 
dank uit naar Lennert Savenije hartelijk voor zijn tijd om het 
Hinterview af te nemen en Sam Mulder voor het verzorgen 
van de rubriek ‘Studenten in het wild’.
 Ik ben ervan overtuigd dat het HInT zich in de juiste 
richting ontwikkelt: als blad van de vereniging en niet als 
verenigingsblad is iedere uitgave enkele artikelen rijker die 
zich focussen op populaire onderwerpen uit de geschiede-
nis. Ondanks dat de afgelopen keer de verspreiding van ons 
blad (door mijn toedoen) niet bijzonder soepel verliep en 
deze editie enkele dagen later dan gepland verschijnt, groeit 
de redactie telkens weer. Door te spelen met het verloop van 
de digitale eindredactie, de verspreiding van het HInT beter 
te organiseren en door kritischer te kijken naar aangeleverde 
artikelen, hoop ik het tijdschrift ten goede te komen in zowel 
de kwaliteit als het verloop van het redactieproces. Het HInT 
is een blad dat met veel plezier gemaakt wordt en men met 
hopelijk evenzo veel plezier leest.

Veel leesplezier en de meest vriendelijke groeten,

Wouter Raaijmakers
Hoofdredacteur

Zelf schrijven voor het HInT? In de 

commissie, of gewoon eenmalig? Dat kan!

Mail naar hintredactie@gmail.com
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Lennert Savenije (1985), onderzoeker, oud-ge-
schiedenisstudent aan de Radboud Universiteit 
en oud-hoofdredacteur van het HInT, woont te-
genwoordig in een bescheiden woning in Nijme-
gen-Oost, “op een steenworp afstand van Café 
‘t Haantje en om de hoek bij dr. Floris Meens.” 
Waar hij zijn collega wel eens tegenkomt bij het 
kopen van biologische eieren, loopt hij de ge-
middelde geschiedenisstudent bijwijlen tegen 
het lijf in het genoemde café. Als promovendus 
hield hij zich in de afgelopen jaren niet alleen 
met onderwijs, maar schreef hij als vanzelfspre-
kend ook zijn proefschrift, dat hij op dinsdag 17 
april 2018 zal verdedigen. Zijn proefschrift, ge-
titeld Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad 
in oorlogstijd, gaat, zoals de titel al doet vermoe-
den, over Nijmegen in oorlogstijd. Met het oog 
op ons thema ‘waaghalzen’ en in de wetenschap 
dat menig verzetsstrijder zich wel waaghalzig 
heeft opgesteld, lichten wij het studentenleven 
van Lennert Savenije en zijn werkzaamheden 
als universitair medewerker verder uit.
 “Van 2003 tot 2009 heb ik aan de Rad-
boud Universiteit gestudeerd, waarna ik heb door-
gestudeerd in Parijs in 2010. Mijn belangrijkste 
herinneringen die ik aan deze tijd heb, zijn aan de 
activiteiten die eigenlijk voortkwamen uit mijn stu-
die, bijvoorbeeld het op reis gaan met de GSV.” Sa-
venije is onder andere in Sint-Petersburg geweest, 
waar de GSV-afvaardiging werd ontvangen door 
het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP). 
“Tijdens koninginnedag vierde de Nederlandse ge-
meenschap van het NIP, dat voornamelijk bestond 
uit wat dikkige zakenlui, feest in een van den chi-
quere hotels van de stad. Op dat bal waren wij door 
iemand van de GSV binnengeloodst en zoals dat in 
Rusland ging, dronken wij niet alleen maar cola. Dat 
is zeker een memorabele avond.” Daarnaast bezocht 
Savenije ook steden als Parijs en Krakau met de GSV 
tijdens zijn studententijd. Buiten de GSV was hij sta-
giair aan het Haus der Niederlande in Münster, aan 
het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij in Brus-

sel en is hij vervolgens met een VSBfonds Beurs in 
Parijs doorgestudeerd. “Toen was ik me al in verzet 
en collaboratie aan het specialiseren, maar die inte-
resse is eigenlijk heel geleidelijk ontstaan.”
 Savenije heeft altijd gezocht naar een 
goede balans tussen studeren en studentenleven, 
niet in de laatste plaats door actief te worden voor 
de GSV. Binnen de studievereniging was hij van de 
meer serieuze vleugel, die zich inzette voor het or-
ganiseren van lezingen en het uitbrengen van het 
HInT, zonder een schoolkrantimago. “De GSV is er 
niet alleen voor gezelligheid, maar ook om er naast 
je studie voor te zorgen dat je op den duur een be-
ter historicus wordt.” Hij kijkt met veel plezier terug 
op zijn GSV-lidmaatschap. “Ik kan me niet voorstel-
len dat je tijdens je geschiedenisstudie niets met de 
GSV doet. Ik vind het zo vanzelfsprekend.” Wel ver-
telt Savenije dat er toentertijd al discussie was of 
de vereniging een incrowd imago had; een discussie 
die tot op heden voortduurt. “Het verschil met een 
traditionele studentenvereniging is natuurlijk dat 
daar studenten vanuit allerlei studies samenkomen. 
Aan de andere kant is Nijmegen nu juist een van de 
steden waar het studentenleven heel erg door stu-
dieverenigingen wordt bepaald. De GSV mag dan 
ook best wel wat trotser zijn op haar aanstaande 

“MISSCHIEN IS HET MEER EEN OBSESSIE” 
  Hinterview met Lennert Savenije                                   
Door Mark Barrois en Wouter Raaijmakers
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vijfendertigjarige bestaan, juist vanwege het feit dat 
het studentenleven van oudsher meer wordt geor-
ganiseerd door studieverenigingen.”
 “Toen ik de Researchmaster ging doen, 
was ik de tweede jaargang die dat deed. Daarvoor 
bestond die nog helemaal niet. Het hele idee dat ik 
zou promoveren aan de universiteit was dus nog in 
ontwikkeling. Natuurlijk anticipeerde je er wel op, 
maar de overgang van student naar docent ging ei-
genlijk heel vanzelf.” Savenije keek er niet van op als 
hij in Café Camelot, het heil van iedere GSV’er, oud-
studiegenoten tegenkwam die hij indertijd al lesgaf. 
“Veel vreemder vind ik het idee dat ik sommige pro-
movendi nog les heb gegeven, omdat ik wat langer 
over mijn proefschrift heb gedaan.” Ondanks dat 
hij nooit is begonnen met de studie Geschiedenis 
omdat hij de Tweede Wereldoorlog razend interes-
sant vond, “is het wel een beetje de hoofdprijs van 
de geschiedenis. Het is een van de meest veelom-
vattende, spectaculaire en makkelijkst te verkopen 
historische tijdperken. Het leuke van dit onderwerp 
vind ik ook dat het zich in twee werelden afspeelt: 
aan de ene kant op de universiteit en aan de andere 
kant in het maatschappelijke debat.”
 De affiniteit met de Tweede Wereldoorlog 
kreeg Savenije al van kinds af aan mee. “Toen ik een 
jaar of negen was, ben ik met mijn vader naar de 
Rijnhal in Arnhem geweest, waar toen Market Gar-
den herdacht werd. Daar vertoonden ze de film A 
Bridge Too Far, waar mijn vader, tijdens zijn eigen 
studententijd, nog in gefigureerd heeft. Dus we za-
ten de hele tijd te kijken of we hem in beeld zagen. 
De hele setting en filmvertoning vond ik ontzettend 
indrukwekkend.” Tijdens zijn studie kwam Savenije 
wederom in aanraking met de Tweede Wereldoor-
log. Zo was hij student-assistent bij Joost Rosendaal, 
terwijl deze zich van 2006 tot 2009 ontfermde over 
het bombardement op Nijmegen in 1944, waar-
over Rosendaal uiteindelijk het boek Nijmegen ‘44. 
Verwoesting, verdriet en verwerking publiceerde. 
“Daarbij heb ik hem geholpen door af en toe archie-
fonderzoek te doen. Ik weet niet of het echt een pas-
sie is die zich toen voor dit onderwerp ontwikkelde, 
al ben ik wel, bijvoorbeeld op vakantie, altijd op 
zoek naar de sporen die de Tweede Wereldoorlog 
heeft achtergelaten, ook al sta ik voor een prachtige 
Renaissancekerk in Italië. Misschien is het meer een 
obsessie.” De keuze om zijn onderzoek toe te spit-

sen op de jaren veertig in Nijmegen, was een uit-
vloeisel daarvan.

 Het promotieproject van Savenije, Nijme-
gen, collaboratie en verzet, was een vervolg op het 
boek van Joost Roosendaal, die momenteel ook 
Savenijes copromotor is. Al sinds 2010 is Savenije 
volop bezig aan zijn proefschrift: “Het is regionale 
geschiedenis. Dat betekent dat er wel al veel is uit-
gezocht door amateurhistorici, maar tegelijkertijd 
is de beschikbare informatie heel erg versnipperd. 
Het is dus best een grote puzzel geworden en daar-
om heeft het wat langer geduurd. Daarnaast is het 
een heel publieksgericht onderzoek, waardoor ik 
ook veel lezingen heb gegeven en bijvoorbeeld voor 
Omroep Gelderland mijn verhaal heb gedaan. Ik 
zoek veel meer de verbinding met het publiek dan 
gebruikelijk is als je promoveert. Ik heb dus al met 
al een vrij eigenzinnig promotietraject achter de 
rug: ik stond met één been in de universitaire we-
reld, en met het andere been in de samenleving.” 
 In het proefschrift van Savenije worden 
tientallen verhalen van verzetshelden aangehaald. 
Uiteraard zit het bekende verhaal van de Nijmeegse 
student Jan van Hoof, die zou hebben voorkomen 
dat de Duitsers de Waalbrug opbliezen, daar ook 
bij, ook al wordt de waarheid van het verhaal be-
twist. Maar dat is niet het meest indrukwekkende 
verhaal, aldus Savenije: “Zo heb je het verhaal van 
een Nijmeegse huisarts, Hessel Groeneveld, naar 
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wie in Nijmegen-West ook een straat is vernoemd. 
Hij heeft er al vroeg in de oorlog voor gezorgd dat 
joden, via zijn eigen patiëntenbestand, aan een on-
derduikadres konden komen.” Het helpen onder-
duiken van joden was zo vroeg in de oorlog nog 
geen georganiseerd verhaal, benadrukt Savenije. 
Groeneveld was dus een pionier. “Uiteindelijk wordt 
Groeneveld gesnapt, gearresteerd en gevangenge-
zet in het Nijmeegse politiebureau. Daar weet hij 
vervolgens uit te ontsnappen en te verdwijnen naar 
Parijs. Maar in de Parijse metro wordt hij wederom 
gearresteerd en vervolgens naar kamp Buchenwald 
gebracht, waar hij als kamparts is gaan werken, en 
de oorlog uiteindelijk overleefde. Het is dus een 
heel indrukwekkend verhaal. Een echte waaghals 
dus.”

 Die verwevenheid tussen wetenschap be-
drijven en maatschappelijke activiteiten ontplooi-
en, hoopt Savenije in zijn toekomst voort te kunnen 
zetten. Zo is hij betrokken bij de inrichting van een 
educatieve Escape Room - met als thema ‘univer-
siteit in verzet’ - in Museum Het Valkhof en hoopt 
hij in de toekomst onderzoek te mogen gaan doen 
naar de Nederlandsche Heidemaatschappij, de or-
ganisatie die in de jaren dertig, veertig en vijftig van 
de vorige eeuw over de tewerkstelling van werklo-
zen ging. Het Nijmeegse Goffertpark is een typisch 
voorbeeld van een werkverschaffingsproject dat 

werd georganiseerd door de Nederlandsche Hei-
demaatschappij. “Het is nog niet officieel, maar ik 
hoop onderzoek naar die organisatie te gaan doen. 
In dat onderzoek zit natuurlijk ook een sterke pu-
blieksgerichte component.”
 Juist die verwevenheid tussen wetenschap 
en maatschappij vindt Savenije interessant: “Het 
schrijven van wetenschappelijke artikelen is één 
van de kanten van het zijn van historicus. Dus als 
je de mogelijkheid krijgt om daarnaast ook nog 
een Escape Room mee in te richten, dan ben je toch 
gek als je die kans laat liggen, dat is toch hartstikke 
leuk?!” Savenije hoopt dan ook nog lange tijd ge-
schiedenis onder de aandacht van de samenleving 
te mogen brengen. “Geschiedenis is natuurlijk iets 
dat je op straat tegenkomt. Wat je ziet is het resul-
taat van decennia, eeuwen ontwikkeling. Dat vind ik 
heel fascinerend. Het vak voedt dan ook ontzettend 
je nieuwsgierigheid, want je wordt constant geprik-
keld door het nieuws of door je omgeving: Hoe kan 
ik verklaren wat ik om mij heen zie? Vervolgens is 
het ontzettend boeiend om anderen daarover te 
vertellen en met de geschiedenis in aanraking te 
brengen. Je kan ze enthousiasmeren!”
 Nieuwsgierigheid vindt Savenije ontzet-
tend belangrijk. “De Nijmeegse geschiedenisstu-
dent moet nieuwsgierig blijven! Je moet altijd opge-
wekt nieuwsgierig de toekomst tegemoet gaan. En 
je moet je vooral niet schamen voor het feit dat je 
geschiedenis studeert, want het is een belangrijke 
studie, die je veel mogelijkheden biedt. Natuurlijk 
moet je daar wel zelf je pad in vinden, want de stu-
die leidt je niet op tot een concreet beroep, maar 
het geeft je wel een visie, een bepaalde manier van 
leven, mee.” Uiteraard is dat niet altijd even gemak-
kelijk, beaamt Savenije, maar “de geschiedenisstu-
dent mag best wat meer een waaghals zijn.”

Op 17 april 2018 promoveert Lennert Savenije 
op zijn proefschrift Nijmegen, collaboratie en 
verzet. GSV’ers zijn harte welkom: “Promoties 
zijn openbaar, dus je kunt niet geweigerd wor-
den”, lacht Savenije. “Ik zou het heel leuk vinden 
om studenten en oud-studenten te zien, want dit 
is ook onderdeel van de academische vorming.”
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COLUMN
GESCHIEDENIS IS GEEN BRON VAN SCHAAMTE, MAAR VAN BESEF
Door Kris van der Aar

Naar aanleiding van de maatschappelijke discus-
sie over koloniale schuld en erfenis en, daarmee 
verbonden, het wel of niet moreel verwer-
pen van standbeelden van historische figuren, 
heeft zich een interessant debat onder historici 
en niet-historici ontsponnen. In de Volkskrant 
(Opinie&Debat, 12/1) verkondigde Hans Broek 
bijvoorbeeld de mening dat Nederlanders zich 
dienen te schamen voor hun slavernijverleden, 
waarbij hij uitgebreid de gruwelijkheden van 
Nederlandse slavenkastelen in Ghana schetste. 
Hoe afschuwelijk deze historie ook is, en ik geef 
dat zonder meer toe, een bron voor schaamte kan 
en zou het nooit moeten zijn.
 Ten eerste dienen zaken als slavenhan-
del namelijk te allen tijde in de context van de tijd 
te worden gezien en bestudeerd, zoals histori-
cus Piet Emmer in dezelfde krant (Opinie&Debat, 
6/1) terecht aangaf. Het is onzinnig om vanuit onze 
huidige normen en waarden en in onze democrati-
sche rechtsstaat deze praktijken van eeuwen geleden 
te veroordelen. Destijds was handel in slaven voor 
heel West-Europa een cruciale schakel in de commo-
dity chain van goederen; wie niet meedeed zou de 
concurrentiestrijd verliezen en grote economische 
schade lijden. Daarnaast bestonden er in de zeven-
tiende en achttiende eeuw geheel andere denkbeel-
den dan tegenwoordig over gelijkheid en vrijheid, 
waardoor een massale veroordeling ervan simpel-
weg ondenkbaar was.
 Bovenstaande is uiteraard allerminst een 
vergoelijking van de door Broek geschetste taferelen. 
De geschiedwetenschap is er echter om zaken uit het 
verleden in perspectief te plaatsen en te bestuderen 
zodat we onze samenleving op basis van deze zaken 
kunnen verbeteren. Natuurlijk kan er wel lotsver-
bondenheid met vroegere generaties bestaan, zoals 
historicus Hubert Peters onlangs in de Volkskrant 
schreef (Opinie&Debat, 9/1), maar hij onderschrijft 
ook dat men verantwoordelijkheid moet nemen voor 
de eigen daden, en niet voor die van anderen: schuld 
is – zeker door de tijd heen – niet overdraagbaar.
   

 Ten tweede is überhaupt het idee van aan 
nationaliteit gebonden schaamte mijns inziens een 
jammerlijke vorm van hokjesdenken. Zou het toeval 
van iemands geboorteplaats en nationaliteit moeten 
bepalen waarvoor deze persoon zich allemaal zou 
moeten schamen? Omdat ik binnen de Nederlandse 
landsgrenzen ben geboren, en omdat tussen 1637 en 
1814 mensen van de WIC, opgericht binnen dezelfde 
landsgrenzen, in Ghana een slavenkasteel hielden, 
zou ík mij daarvoor moeten schamen? Als ik niet in 
Zwolle, maar 100 kilometer ten oosten daarvan was 
geboren, dan had ik mij zeker moeten schamen voor 
de Holocaust.
 Zo is ook uit koloniaal schuldgevoel of 
schaamte bij velen de wens ontstaan om standbeel-
den van controversiële historische figuren als Jan 
Pieterszoon Coen en Peter Stuyvesant verwijderd te 
zien worden. Het verwijderen van geschiedenis, in 
welke vorm dan ook, omdat deze men niet bevalt, is 
het allergevaarlijkste wat men met geschiedenis kan 
doen. Terecht constateerde historicus Karwan Fatah-
Black in het NRC van 13 januari dat deze beelden niet 
in de tijd van de slavernij, maar in de negentiende 
eeuw als onderdeel van de herinneringscultuur van 
toen zijn gebouwd. Niet het afbreken, maar het op 
een andere manier gebruiken van en kijken naar deze 
beelden is naar mijn mening van belang.
 Het verheerlijken of vereren van de figuren 
op de beelden, en daarmee hun daden, is inderdaad 
afkeurenswaardig; het gaat echter om het opbou-
wen en onderhouden van historisch besef. Men moet 
dankzij deze beelden kennis kunnen nemen van de 
schaduwzijde van ons koloniale verleden, waaruit 
men lering kan trekken over de fundamentele grond-
rechten en vrijheden van nu. Het daarentegen ver-
wijderen van de beelden zou mijns inziens, direct of 
indirect, kunnen bijdragen aan een verbrokkeling 
van het algemeen historisch besef.
 Of het nu gaat over de VOC of de WIC, over 
Coen of Stuyvesant, de geschiedenis van deze misda-
den van de mensheid is vooreerst een bron van waar-
devolle lessen over hoe het níet moet, en geenszins 
een bron van schuldgevoel of schaamte.
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De achttiende eeuw was de eeuw van de 
Verlichting, van pruiken, absolutisme en geschei-
den sferen. Het leven van de man speelde zich af 
in de publieke sfeer en dat van de vrouw thuis 
in de privésfeer. Vrouwen die er alleen op uit 
gingen, belezen waren, zelf schreven of bijvoor-
beeld kledingnormen overtraden waren op één 
hand te tellen. Lady Mary Wortley Montagu was 
echter een vrouw die de normen van haar tijd aan 
haar gehakte laars lapte. Deze waaghals scheidde 
van haar man, introduceerde de pokkenvaccina-
tie in Engeland, richtte anoniem een tijdschrift op 
dat zich bezighield met de vraagstukken van de 
Verlichting en was de eerst bekende vrouw die in 
haar eentje, puur uit nieuwsgierigheid, het bui-
tenland bezocht.
 Mary werd geboren als lady Mary Pierrepont 
in 1689 en gedoopt in Londen, als dochter van Evelyn 
Pierrepont, graaf, later hertog, van Kingston en 
markies van Dorchester. Mary’s moeder was lady 
Mary Feilding, dochter van de graaf van Denbigh. Ze 
kwam dus uit een invloedrijke familie, die connecties 
had aan het hof van koning George I en ook contac-
ten onderhield met vooraanstaande personen uit de 
politieke stroming van de liberale Whigs. Daarnaast 
genoot ze een opleiding, verzorgd door haar vader. 
Stiekem gebruikte ze haar vrije tijd om zichzelf Latijn 
te leren, dat in de achttiende eeuw werd beschouwd 
als een taal die voorbehouden was aan mannen. Rond 
haar vijftiende had ze al twee poëziebundels en een 
roman geschreven. 
 Rond Mary’s twintigste jaar was het volgens 
haar vader tijd om te trouwen. Ze had de keuze uit 
twee mannen: Clothworthy Skeffington en Edward 
Wortley Montagu, een belangrijk Whig-politicus met 
wie Mary al langere tijd brieven uitwisselde. Edward 
was echter niet van plan zijn vermogen en landgoed 
over te dragen aan een eventuele toekomstige zoon 
met Mary, wat voor haar vader reden genoeg was 

Edward af te wijzen als potentiële keuze. Mary’s 
huwelijk met Clothworthy lag daarom al bijna vast. 
Ze besloot echter haar vader niet te gehoorzamen en 
haar hart te volgen, dat niet bij Clothworthy maar bij 
Edward lag. Mary overtrad elke regel door er stiekem 
met Edward vandoor te gaan. Ze trouwden in 1712. 
De eerste jaren van haar huwelijk spendeerde ze 
op het platteland, waar ze een zoon kreeg: Edward 
Wortley Montagu the younger. Kort daarna kreeg 
haar man een aanstelling aan het Londense hof van 
George I, waarna Mary daar steeds meer in aanzien 
groeide door vriendschappen aan te gaan met 
invloedrijke personen als de poëet Alexander Pope 
en hertogin Sarah Churchill, die bevriend was met 
de Queen Mother, Anne. 
 Toen Edward en Mary vier jaar getrouwd 
waren, werd Edward benoemd tot ambassadeur 
van het Ottomaanse Rijk en werd hij naar Istanbul 
gestuurd. Mary ging met hem mee. In 1718 kreeg ze 
daar een dochter, Mary. Kort daarna keerde het echt-
paar terug naar Londen. Hoewel Mary maar twee 
jaar in het buitenland had gespendeerd, maakte de 
reis een grote indruk op haar die ze uitdrukte in 
Letters from Turkey, een verzameling brieven waarin 
ze haar reisverhalen beschreef. Wat hierbij vooral 
van belang is, is dat ze erg onder de indruk was van 
de Ottomaanse vrouw. Zo vond ze dat de oosterse 
vrouwen meer seksuele vrijheid genoten door hun 
bedekkende kleding. De mannen in Europa daarente-
gen “tied up their wives in little boxes, of the shape of 
their bodies”: het korset. Op een zeker punt verruilde 
Mary haar Europese kledij dan ook voor de traditio-
nele oosterse kleding. Daarnaast deed ze allerhande 
(voor het ‘westen’) nieuwe ontdekkingen over de 
islamitische religie en tradities en over het leven van 
Ottomaanse vrouwen. Dit was mogelijk doordat Mary 
een hooggeplaatste vrouw was, die in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld mannelijke schrijvers exclusief vrou-
welijke ruimten mocht betreden. Haar vernieuwende 

Door Koen Linssen en Sophie Jager

AVONTUREN IN HET OOSTEN 
 Lady Mary Wortley Montagu: een dame met lef 
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en gedetailleerde beschrijving van de Turkse vrouw 
was in veel gevallen een vorm van kritiek op de wes-
terse wereld.
 Naast haar nieuwe inzichten in de 
Ottomaanse leefwereld bracht Mary nog iets nieuws 
mee naar Groot-Brittannië: de vaccinatie tegen 
pokken. Tijdens haar verblijf in het Ottomaanse Rijk 
zag Mary hoe een verzwakte vorm van het virus bij 
pokkenpatiënten werd weggehaald, om het vervol-
gens bij niet-geïnfecteerde mensen in een wondje 
aan te brengen. Het doel hiervan was ervoor te 
zorgen dat deze mensen immuun zouden worden 
voor de pokken, met groot succes tot gevolg.
 Eenmaal terug in Engeland was Mary vast-
beraden ook hier de vaccinatie te introduceren, 
maar ze stuitte op veel verzet. De vaccinatieproce-
dure werd door Westerse medici afgedaan als ori-
entaalse hocus pocus. Toen de pokkenepidemie in 
Engeland uitbrak in 1721, sloeg Mary - de waaghals 
die ze was - echter alle kritiek in de wind en vac-
cineerde haar dochter. Dit maakte haar de eerste 
persoon in Engeland ooit die werd ingeënt tegen het 
virus. Het succes van de vaccinatie bleef niet onop-
gemerkt: het nieuws bereikte het hof van prinses 
Caroline van Wales, die haar dochters ook liet vacci-
neren. Het was dan ook niet vreemd dat Mary op dit 
punt in haar leven door vele mannen begeerd werd, 
zowel om haar schoonheid als om haar intellect. Zo 
trok ze door haar literaire kunsten opnieuw de aan-
dacht van Alexander Pope, maar zijn avances werden 
door Mary (letterlijk) lachend weggewuifd.
 Waar Pope minder succes had in de liefde, 
ging het de Italiaanse graaf Francesco Algarotti een 
stuk beter af. Hij wist het hart van de getrouwde Mary 
vlak na hun eerste ontmoeting in 1736 te verove-
ren. De twee bleven innig contact houden via brief-
wisselingen, waarna Mary in 1738 tot het besluit 
kwam van Edward Wortley Montagu te scheiden, 
om zo haar geliefde Francesco achterna te reizen. 
Hiermee was zij een van de weinige vrouwen in deze 
tijd die haar man verliet, om vervolgens alleenstaand 
door Europa te reizen. Tijdens deze liefdesperikelen 
wist Mary ook nog tijd te vinden om anoniem het 
aan de verlichting gerelateerde politieke tijdschrift 
Nonsense of Common-Sense uit te brengen. 

 Ondanks dat haar relatie met Francesco in 
1741 op de klippen liep, bleef Mary de uithoeken 
van Europa verkennen. Zo resideerde ze tijdens haar 
leven in verschillende Italiaanse en Franse steden 
zoals Venetië, Padua en Avignon. Haar reizen inspi-
reerden haar en gaven haar nieuwe inzichten die 
ze verwoordde in haar correspondentie met onder 
andere haar dochter, lady Bute. Haar reizen kwamen 
echter tot een einde in 1761 naar aanleiding van het 
overlijden van haar ex-man, Edward. Mary besloot 
terug te keren naar Engeland, waar ze al snel na haar 
terugkomst op 21 augustus 1762 stierf. Haar bundel 
‘Letters from Turkey’ werd een jaar na haar dood 
gepubliceerd en door tijd en ruimte heen gelezen, 
waardoor haar reis nog steeds niet ten einde is.

Jonathan Richardson,
‘Portrait of Lady Mary Wortley Montagu’
(zonder datum)
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Door Debbie Nijssen

Of kan ik je beter de boeienkoning noemen? Want 
dat is je populaire bijnaam sinds 1899. Jij behoort 
net als vele andere circusartiesten zeker tot de 
categorie ‘waaghalzen’. Geboren in Hongarije als 
zoon van een rabbijn, verhuisde je op jonge leef-
tijd naar de Verenigde Staten. Al snel, tijdens je 
carrière als circusartiest en goochelaar, koos je 
een artiestennaam Houdini, in plaats van je eigen 
naam Ehrich Weiss. Houdini was een eerbetoon 
aan een van je favoriete goochelaars: de Franse 
Jean Eugène Robert-Houdin. 
 Je echte doorbraak als artiest kwam in 1899 
met het onderdeel waar je het beste in was: het ont-
snappen uit handboeien. Je wist het publiek te beto-
veren door niet alleen uit simpele ketens te ont-
snappen, maar ook uit politiehandboeien die door 
deskundigen werden aangebracht. Wat een sensa-
tie! Hiermee verkreeg jij de beroemde bijnaam ‘De 
Boeienkoning’. Het Amerikaanse publiek was echter 
toch al snel op je uitgekeken en daarom ging jij je 
geluk beproeven in Europa. Ondanks je populariteit 
in Europa waren er altijd concurrenten die dachten 
dat ze het beter konden dan jij. Hier wist je echter 
goed mee af te rekenen. Zowel ‘The Great Cirnoc’ als 
‘Hermann’ probeerde jouw stunts na te doen maar 
wisten niet uit de lastigste boeien te ontsnappen, iets 
wat jij wel kon. Het zorgde niet alleen voor een ego-
boost, maar ook voor grote publiciteit in Europa. Je 
trok volle zalen. 
 Tijdens je carrière ben je echter niet alleen 
honderden keren uit boeien ontsnapt. Ook verschil-
lende acts zoals ‘de ontsnapping uit een dwangbuis’, 
‘Water Torture Cell’ en ‘Buried Alive’ staan op jouw 
naam. Het duurde een tijdje voordat je de ‘dwang-
buisact’ geperfectioneerd had, maar daarna was 
het publiek er dol op. Jouw vaardigheid om je beide 
schouders uit de kom te lichten was een essentiële 
vaardigheid bij deze truc. Ook de ‘Buried Alive’ act 
was een van je favorieten. Hierbij werd je levend 
in een kist in de grond gestopt met het doel om zo 
lang mogelijk onder de grond te blijven. Ook deze 
act wist jij langer en beter te doen dan alle andere 
goochelaars.
 Ondanks je pogingen om charlatans en 
andere mediums te ontmaskeren, bleef er altijd 

een vage spirituele sfeer om je heen hangen. Veel 
mensen beweerden dat jij paranormale gaven had 
en dat je met de doden kon communiceren. Onder 
hen ook je vriend Arthur Conan Doyle, de schrijver 
van Sherlock Holmes. Je bleef altijd stellig ontken-
nen dat zulke krachten bestonden. Toch bleven er 
roddels bestaan, dat je met vrienden een speciale 
boodschap had afgesproken die ze na hun dood aan 
jou moesten doorseinen.
 Je dood was echter minder spectaculair 
dan al je acts die je hebt gepresteerd. Al vaker leek 
het dat jij bij sommige acts de dood in de ogen had 
gezien maar uiteindelijk was het een verwaarloosde 
blindedarmontsteking die jou velde. Eerst werd nog 
gedacht dat dit kwam door een vuist in je maag toen 
je wilde laten zien hoe sterk je buikspieren waren. 
Onderzoekers hebben later vastgesteld dat dit onmo-
gelijk de oorzaak kon zijn geweest. Helaas overleed 
jij op 52-jarige leeftijd, maar je legende is altijd 
blijven bestaan. Niemand kan en zal de grote Houdini 
evenaren!

LIEVE HARRY HOUDINI (1874-1926)
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OVER CONTROVERSIËLE EN VERBODEN BOEKEN
TOP 5 DAPPERE PUBLICISTEN
Door Kris van der Aar

In elke samenleving vinden soms hevige discus-
sies over allerhande vraagstukken plaats, en niet 
zelden hebben autoriteiten als de kerk getracht 
hun eigen opvatting de heersende te maken. In 
de loop der geschiedenis zijn op deze manier 
een hoop (opiniërende) verhandelingen middels 
strenge censuur verboden geweest. Echter, waar 
een wil is, is ook een weg: hierbij presenteer ik u 
vijf moedige uitgevers die ondanks alle mogelijke 
gevaren van een controversieel werk tóch hebben 
besloten het boek in kwestie te publiceren.

5. La Revue de Paris/Louis-Désiré Véron: Madame 
Bovary (1856, geschreven door Gustave Flaubert)
Nadat Gustave Flaubert, één van de grootste Franse 
realistische romanciers van de negentiende eeuw 
(en misschien wel aller tijden) in de jaren 1849-50 
samen met zijn boezemvriend Maxime du Camp door 
Griekenland en Egypte had gereisd, zat hij vol verbeel-
ding en inspiratie. Direct na terugkomst besloot deze 
romanticus aan zijn debuutroman te gaan werken. 
Na zes jaar was het af: Madame Bovary, over een dok-
tersvrouw die regelmatig overspel pleegt om aan de 
banaliteiten en leegte van het provinciale leven te 
ontsnappen. Nogal een onderwerp, zeker voor het 
nog altijd behoorlijk preutse en hoffelijke Frankrijk 
van de negentiende eeuw. Het in 1829 opgerichte 
literaire tijdschrift La Revue de Paris durfde het daar-
entegen wel aan deze ‘zedeloze’ roman in delen te 
publiceren, overigens vooral doordat Du Camp zelf 
lid van het blad was.
 Publieke aanklagers sprongen er meteen 
bovenop: zowel Flaubert als het tijdschrift werd 
eind 1856 aangeklaagd. Het boek zou een afschu-
welijke aanval zijn op de Franse “bonnes moeurs” 
(“goede gewoonten”). Het geruchtmakende proces 
aan het begin van het volgende jaar zou de roman een 
even beruchte als mythische status geven. Flaubert 
werd uiteindelijk vrijgesproken dankzij zijn goede 
banden met het Tweede Franse Keizerrijk en keizerin 
Eugénie de Montijo, evenals de kundigheid van zijn 
advocaat; poëet Charles Baudelaire werd immers in 
een vergelijkbare zaak – vanwege zijn roman Fleurs 

du Mal – wél veroordeeld. Eind goed, al goed voor 
Flaubert: in april 1857 werd de roman bij de Parijse 
uitgever Michel Lévy in boekvorm uitgegeven. Het 
werd een megasucces.

4. Johannes Petreius: De Revolutionibus (1543, 
geschreven door Nicolaus Copernicus)
In deze verhandeling verkondigt de fameuze Poolse 
astronoom een heliocentrisch wereldbeeld, wat bete-
kent dat de zon en niet de aarde het centrum van de 
kosmos vormt, waardoor de door sterrenkundigen 
waargenomen bewegingen van de planeten makke-
lijker te verklaren zijn. Dit beeld ging destijds vol-
ledig in tegen de heersende opvatting van het geo-
centrisme van Ptolemaeus, dat de aarde als centrum 
van het universum stelt. In 1535 was zijn manuscript 
al voor het belangrijkste deel af, maar Copernicus 
wachtte tot vlak voor zijn dood met het opsturen 
ervan. Was dit omdat hij een stevige censuur, een 
verbod of zelfs een persoonlijke vervolging vreesde? 
Sommigen menen dat hij zo aarzelde, omdat hij nog 
altijd geen kloppend model voor zijn beweringen had 
kunnen ontwerpen.
 Uiteindelijk gaf Copernicus op sterk aan-
dringen van zijn pupil Georg Joachim Rheticus, die 
een samenvatting van zijn meesters belangrijkste 
theorieën reeds met succes had uitgegeven, zijn 
gehele werk De Revolutionibus aan zijn vriend en 
bisschop Tiedemann Giese, om het in Neurenberg 
te laten drukken; publicist Johannes Petreius 
durfde deze taak op zich te nemen. Rheticus wilde 
het drukproces van dichtbij overzien, maar moest 
naar Leipzig vertrekken voor een universiteits-
benoeming. Hij werd vervangen door de lutherse 
theoloog Andreas Osiander, en het is waarschijnlijk 
dankzij zijn voorwoord – waarin hij suggereerde 
dat het model in het boek niet noodzakelijkerwijs 
waar was, of zelfs waarschijnlijk, maar handig voor 
andere doeleinden – dat het werk na publicatie in 
1543 géén spervuur van kritiek over zich heen kreeg. 
Copernicus zelf stierf zeer kort na uitgave en kreeg 
vermoedelijk niets mee van de receptie, noch van 
het voorwoord van Osiander. Het boek kende een 
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zeer bescheiden oplage: het was extreem technisch 
en haast onleesbaar geschreven, behalve voor astro-
nomen zelf; ook dit droeg bij aan de geringe contro-
verse. Er kwam wel harde kritiek dat het indruiste 
tegen de Geschriften en Aristoteles’ bewijzen, maar 
de Kerk kwam pas zeventig jaar na publicatie in 
actie: vermoedelijk dankzij Galilei’s ondersteuning 
van Copernicus’ theorie plaatste de paus het werk 
in 1616 op de Index der Verboden Boeken; het werd 
uit de omloop gehaald en “gecorrigeerd”: het werd 
afgedaan als pure hypothese. Pas in 1835 werd het 
verbod op De Revolutionibus opgeheven….

3. Briasson, David, Le Breton & Durand: 
L’Encyclopédie (1751-72, geschreven door Denis 
Diderot, Jean le Rond d’Alembert et al.)
Deze poging om het gehele kennissysteem van mens 
en natuur in boekvorm te vangen mondde uit op een 
almaar uitdijende kolos van artikelen vol contro-
verse. Het redactieteam, onder leiding van Diderot en 
D’Alembert, moest voortdurend overleggen met de 
directeur van de Koninklijke Bibliotheek en Hoofd der 
Censuur Malesherbes. Zowel de Franse Katholieke 
Kerk als de staat – het regime van Lodewijk XV – had 
stevige kritiek. Het is namelijk niet simpelweg een 
vloedgolf objectieve artikelen; regelmatig klinken 
scherpe en voor die tijd radicale verlichtingsideeën 
tussen de regels door, onder meer over priesters 
en de industrie. De Encyclopédie fungeerde als de 
verbale oorlogsmachine van de philosophes.
 In 1752 werd de eerste uitgave van de eerste 
paar delen verboden. Het megalomane project kon via 
de hulp van mensen uit adellijke kringen, onder wie 
Madame de Pompadour, telkens worden voortgezet, 
maar na de mislukte aanslag van de radicaal Damiens 
op Louis XV werd de algehele weerstand tegen de 
Encyclopédie steeds groter. Paus Clemens XIII ver-
oordeelde het werk, D’Alembert verliet de redactie en 
tot overmaat van ramp werd in 1759 het koninklijke 
privilege (dat de uitgever voor roofdrukken door 
concurrenten vrijwaarde) voor de uitgave ingetrok-
ken. Terwijl de autoriteiten de Encyclopédie verder 
negeerden omdat ze ervan uitgingen dat deze ban 
de tegenstanders voldoende tevreden zou stemmen, 
ging de daadwerkelijke productie in geheim door. 

Volumes acht tot en met zeventien werden in 1765 
zogenaamd in Neuchâtel geproduceerd – zodat het 
veilig was voor interventie van Franse staatsagenten 
– maar werden eigenlijk stiekem in Parijs gedrukt. 
Bovendien werd de kritiek op het geloof en de Kerk 
op een wat sluwere manier verpakt. Met name de uit-
gevers Briasson en Le Breton hebben hun leven voor 
het project in de waagschaal gegooid. Ook hielp dat 
Malesherbes een filosofisch ingestelde liberaal was; 
dankzij zijn medewerking werden de laatste delen 
illustraties tussen 1765 en 1772 probleemloos uitge-
geven. Zo was na een strijd van bijna een kwart eeuw 
de hele Encyclopédie, bestaande uit 71.818 artikelen 
met 3.129 illustraties verspreid over 28 delen, vol-
tooid, én gepubliceerd.

2. Viking Press: The Satanic Verses (1988, 
geschreven door Salman Rushdie)
Salman Rushdie had altijd bekendgestaan als een 
auteur die taboes niet schuwde en regelmatig contro-
verse opwekte. Het absolute kookpunt van zijn impo-
nerende oeuvre werd echter bereikt met The Satanic 
Verses, een buitengewoon ingewikkelde maar mees-
terlijk geschreven roman die de problemen van de 
Engelse immigratiepolitiek aan de kaak stelt. De con-
sternatie die het zou veroorzaken was té groot om 
van tevoren te kunnen voorspellen; Rushdies vaste 
uitgever Viking gaf ook dit boek gewoon uit.
 Fundamentalistische moslims waren 
woedend over de manier waarop de in Bombay 
geboren schrijver de islamitische profeet Mohammed 
in het werk zou hebben geportretteerd, namelijk als 
een man die zwicht voor aardse genoegens. In een tv-
interview met Adriaan van Dis vier jaar na publicatie 
verklaarde Rushdie dat het absoluut niet zijn bedoe-
ling was geweest ook maar één moslim te beledigen 
met zijn roman: “The idea that something as compli-
cated as a 500-page novel can be described by some-
thing as cartoon-like as the term ‘insult’…that not 
how a work of art functions!” Hij vertelde bovendien 
dat bijna niemand van de moslims die zijn boeken 
verbrandden en hem bedreigden, het boek daadwer-
kelijk gelezen had: allen opgezweept door een leider, 
die het geloof zag aangetast. Daarnaast had Rushdies 
uitgever “duizenden doodsbedreigingen ontvangen”. 
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In 1993 werd de Noorse publicist van het boek op 
straat beschoten.
 Het lot voor Rushdie zelf was echter nog 
afschuwelijker: op 14 februari 1989 sprak ayatol-
lah Khomeini een fatwa (islamitische vogelvrij-
verklaring) over hem uit, waarmee hij “alle vrome 
moslims”opriep hem te doden. Rushdie moest onder-
duiken en de Britten boden hem bescherming. “Ik 
kan niet meer gewoon met mijn zoontje over straat”, 
verklaarde hij destijds. “Straks zien ze hém ook als 
doelwit.” In 1990 hoopte hij met zijn roman In Good 
Faith de storm wat te temperen, maar de fatwa werd 
niet ingetrokken. Dit zou pas in 1998 gebeuren, een 
besluit waar vele moslims het niet mee eens waren. 
Salman Rushdie, zeventig jaar inmiddels, leeft nog 
altijd, en zijn The Satanic Verses is nog steeds in alle 
islamitische landen verboden.

1. Giovanni Battista Landini: Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo (1632, geschreven 
door Galileo Galilei)
Na jarenlang onderzoek vol tegenwerking door de 
Katholieke Kerk – hij was in 1616 al eens voor het 
gerecht gesleept en veroordeeld voor zijn steun aan 
het copernicanisme  – had de inmiddels bijna hoog-
bejaarde Italiaan Galileo Galilei eindelijk zijn mees-
terwerk voltooid: de Dialoog tussen de twee grootste 
wereldsystemen. Hierin staat een gesprek centraal 
tussen een copernicaanse wetenschapper Salviati, 
een onpartijdige geleerde Sagredo en de aristote-
lische Simplicio (niet voor niets ‘’onnozele’’ in het 
Italiaans), wiens argumenten belachelijk worden 
gemaakt en vooral werden verwerkt omdat paus 
Urbanus VIII, die Galilei aanvankelijk meer tegemoet 
kwam dan zijn voorganger Gregorius XV, zijn éigen 
argumenten ook in het boek wilde zien.
 Het boek kreeg pauselijke en inquisitoire 
permissie om uitgegeven te worden (omdat Galilei 
Urbanus’ verzoek dus zou inwilligen) en in 1632 
waagde de onbekende Florentijnse muziekpubli-
cist Giovanni Battista Landini zich aan het publice-
ren van een wederom radicaal werk van een contro-
versiële schrijver. Al snel brak de hel boven Galilei 
los. De paus voelde zich in de vorm van Simplicio 
voor gek gezet, en zag het boek als een regelrechte 
verdediging van het heliocentrisme. Hij riep Galilei 
naar Rome om zich voor de Inquisitie te verdedi-
gen. Deze bleef voortdurend ontkennen zijn belofte 
uit 1616 – zijn veroordeelde opinies zou hij nooit 
meer verdedigen – te hebben gebroken, ook wanneer 
met marteling gedreigd werd. Hij werd uiteindelijk 
“hevig verdacht van ketterij”, moest zijn meningen 
“afzweren, vervloeken en verafschuwen”, werd ver-
oordeeld tot levenslange gevangenschap (later huis-
arrest) en zijn Dialogo werd verboden, evenals later 
elke (nieuwe) publicatie van één van zijn werken. 
“E pur si muove…” zou Galilei, die negen jaar later in 
zijn huis op de heuvels ten zuiden van Florence aan 
hartfalen overleed, volgens de overlevering na het 
oordeel tegensputterend hebben gezegd. “En toch 
beweegt ze…”
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De jaarwisseling is geweest, een nieuwe jaargang van 
het HInT is gepubliceerd, het studiejaar is doormid-
den en het verenigingsjaar is ook bijna op de helft. 
2018 kon natuurlijk niet beginnen zonder eerst 2017 
goed af te sluiten. Zo was er de Sinterkerstborrel. 
Voor het eerst sinds tijden liet Sinterklaas het 
afweten. Eén van zijn pieten wist toch vanuit Spanje 
- of ja, Catalonië - naar de Camelot toe te komen om 
daar in samenwerking met de kerstman alle GSV’ers 
te voorzien van cadeautjes. Om alvast voorbereid 
te zijn op dat wat 2018 de eerste- en tweedejaars 
zou brengen, was daar de Vaardighedenspoedcursus 
Literatuuronderzoek. Het propedeusewerkstuk en 
de themacolleges zullen door de aanwezigen dan 
ook zonder enig probleem tot een goed einde worden 
gebracht. Diezelfde dag was er ook het Diner-Rouler. 
Hoewel een lopend buffet voor sommigen al te veel 
moeite schijnt te zijn, sprongen enthousiaste GSV’ers 
op de fiets om daarmee heel centrum Nijmegen af te 
fietsen voor een driegangenmenu. Als laatste activi-
teit in december was daar traditiegetrouw het GSV-
Kerstgala. Colonnes geschiedenisstudenten trokken 
al dan niet met introducé via de dijk langs de Waal 
richting Bemmel. Het schijnt dat, naast een aantal 
GSV’ers die de alcohol rijkelijk lieten vloeien, ook alle 
taxichauffeurs van Nijmegen en omstreken een bij-
zonder goede avond hebben beleefd met het gala van 
de GSV. Na het gala trok menigeen, al dan niet met 
een kater, richting huis om daar op eigen wijze invul-
ling te geven aan twee weken zonder de vereniging.
 Begin januari keerden de GSV’ers mond-
jesmaat weer terug naar Nijmegen. Zoals ieder jaar 
in januari maakten tentamens en herkansingen de 
dienst uit bij alle studenten geschiedenis. Dit nam 
echter niet weg dat op de Driekoningenborrel veel 
GSV’ers aanwezig waren om het wonder te aan-
schouwen en elkaar weer te mogen begroeten in de 
Camelot. Nadat alle GSV’ers flink gestudeerd hadden 
in de UB, het ESC (MMS) of elders, was de tijd daar 
om blijk te geven van alle feitenkennis die men inmid-
dels in bezit had bij de Triviantcompetitie. Tijdens 
de Triviantcompetitie bleek dan ook dat, wanneer je 
maar lang genoeg studeert, je over de meeste kennis 
beschikt (van de correcte antwoorden).

 Na het studeren was het natuurlijk weer tijd 
voor de jaarraden: het ideale moment voor studen-
ten om samen na te praten over de eerste- en twee-
dejaarsvakken. Om niet direct verloren te raken in 
enkel collegestof was daar de lezing over de relatie 
tussen de mens en de wolf door dr. Van der Meulen. 
Hij wist deze lezing op geheel originele manier te 
brengen, met daarbij enkele uitstapjes naar andere 
onderwerpen. 
 Een week voor Valentijn uitten veel GSV’ers 
op geheel eigen wijze hun liefde voor elkaar op de 
Valentijnsborrel. Er wordt echter nog getwist of 
iedereen deze liefde wel heeft ontvangen. Op de 
Karaokeborrel konden alle GSV’ers vervolgens hun 
stem laten klinken op de melodieën van bekende 
en minder bekende nummers. Nadat iedereen zich 
schor wist te zingen, was het tijd voor de ALV, waar 
iedereen op een andere manier de kans kreeg om zijn 
stem te laten horen over de uiteindelijke decharge 
van het 33ste bestuur. Nadat alle discussies en over-
leggen waren gevoerd was het tijd voor de ouders 
van de eerstejaars om een kijkje te komen maken 
in het leven van hun eerstejaarszoon of -dochter. 
De komende periode staan er natuurlijk ook weer 
geweldig mooie activiteiten in de (synchroniseer-
bare) GSV-agenda voor alle leden van de GSV.

REILEN EN ZEILEN DER GSV EXCALIBUR
Door Job Verwaaij,
Algemeen bestuurslid Interne Betrekkingen
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Deze uitgave van het HInT draagt als thema ‘Waaghalzen’. Schuilt er in jou een waaghals, of ben je niet zo 
van het avontuur? Dat kun je testen in de nieuwste editie van de HInT-quiz! Bepaal aan de hand van vier 
vragen hoe waaghalzig jij bent.

1: Welk(e) gezegde/uitspraak past het best bij jou?
A Alea iacta est.

B Het geluk is met de dapperen.

C Better safe than sorry.

2: In welke tijd zou jij wel willen leven?
A De tijd van de ontdekkingsreizen: lijkt me geweldig, avontuur, witte plekken op de kaart, overleven. Is er 
dan iemand die dat niet wil?

B De tijd van de Koude Oorlog: politiek gedoe op het hoogste niveau, best spannend toch? (Wel fijn dat het 
uiteindelijk min of meer goed gekomen is). 

C Ehm, wat is er mis met het nu? Niks toch? Denk alleen al eens aan al die enge ziektes die vroeger niet te 
genezen waren, nee geef mij maar gewoon het heden.

3: In wat voor soort boek zou jij wel de hoofdrol willen spelen?
A Maakt niet uit! Zolang het maar spannend is, thrillers of spannende romans, allemaal prima.

B Een detective lijkt me wel leuk. Wel als de hoofdinspecteur, natuurlijk (die overleeft het tenminste altijd).

C Een mooi liefdesverhaal of sprookje, dat goed afloopt.

4: Wat is jouw favoriete vrijetijdsbesteding?
A Skydiven of bungeejumpen.

B Een (groeps)trektocht door de bergen maken.

C Thuis op de bank een goed boek lezen met een heerlijk warme kop thee.

Wil jij weten wat hoe waaghalzig je bent? Ga dan snel naar pagina 21 om erachter te komen!

Door Afra de Mars

DE QUIZ
HOE WAAGHALZIG BEN JIJ?
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STUDENTEN IN HET WILD
 Stage in de wilde geschiedenis van politiek en vakbond 

Het is een grijze ochtend in oktober. Ik loop door 
een sombere woonwijk in Amsterdam-Zuid. Ik 
word vergezeld door een oudere man, gehuld in 
een lange grijze jas en een fedora op zijn hoofd. 
We lopen naar het tuinhek van een kubusvor-
mig hoekhuis, waarschijnlijk gebouwd in de 
jaren negentig. We gaan door het hek en volgen 
het tuinpad naar een gelijksoortig kubusvormig 
tuinhuisje. Mijn reisgezel opent de deur van het 
huisje en op dat moment klinkt een warme vrien-
delijke stem: “Marnix, wat fijn dat je er bent!” Ik 
kijk door de open deur naar binnen en zie daar 
een oude man met een flinke grijze haardos aan 
een bureau zitten. Ondanks zijn leeftijd herken 
ik hem meteen: het is Wim Kok, oud-premier van 
Nederland. 
 Hoe belandde ik, op die grijze ochtend in 
oktober, in het tuinhuisje van Wim Kok? Dat heeft 
alles te maken met mijn stage. Als onderdeel van 
de master Politiek en Parlement (P&P) loop ik een 
onderzoeksstage bij de Wiardi Beckman Stichting, het 
wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie. 
Daar ondersteun ik Marnix Krop, onder andere oud-
ambassadeur van Duitsland en Polen, bij het schrij-
ven van de biografie van Wim Kok. Met Marnix reis ik 
door heel Nederland om allerlei interessante mensen 
uit het leven van Wim Kok te spreken. Daarbij doen 
we niet alleen onderzoek naar Wim Kok als politicus, 
de functie waar de meeste mensen hem van zullen 
kennen, maar kijken we voornamelijk naar zijn tijd 
als voorzitter van de vakcentrale FNV.
 Vakbondsgeschiedenis klinkt voor de 
meeste studenten waarschijnlijk niet zo interes-
sant en dit heeft vermoedelijk te maken met de niet 
al te glansrijke positie die de vakbeweging heeft in 
de huidige tijd. Dit was echter totaal anders in de 
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw: toen 
was de vakbeweging een belangrijke speler op het 
sociaaleconomisch terrein. Demonstraties, bedrijfs-
bezettingen en stakingen, georganiseerd door de 
vakbond, vonden veel frequenter plaats en hadden 

ook veel meer impact dan tegenwoordig. Overigens 
lagen vakbonden niet alleen overhoop met de poli-
tiek, maar sloten ze ook overeenkomsten met hun 
politieke tijdgenoten. Een voorbeeld daarvan is het 
Akkoord van Wassenaar, een akkoord dat eigenlijk 
elke Nederlander zou moeten kennen.
 Een spannende en interessante stage dus, 
waarbij ik, naast Kok, mensen ontmoet als Dries van 
Agt, Jos van Kemenade, Bert de Vries, Max van den 
Berg en nog vele andere prominenten. Naast inter-
views doe ik veel literatuur- en archiefonderzoek. De 
informatie die ik hier opdoe vormt de onderbouwing 
voor de vragen die we stellen tijdens de gesprekken. 
Doordat ik deze kennis voor Marnix opzoek en er erg 
vertrouwd mee ben geraakt, kan ik bijna volwaardig 
deelnemen aan de gesprekken met de historische 
actoren. Hierdoor is de werkrelatie met Marnix erg 
collegiaal, informeel en is er weinig sprake van hië-
rarchie. In eerste instantie was dat even wennen , 
maar later bleek dit erg prettig te zijn. 
 Helaas zit mijn stage er in april op en zal 
mijn plaats worden overgenomen door een ander. 
Leuk hierbij is dat Marnix zo enthousiast is over de 
Nijmeegse historici dat ook de volgende stagiair bij 
P&P wordt gezocht. Wil jij dus ook de kans hebben 
om bovenstaande aan den lijve te ondervinden? Ga 
dan vooral P&P studeren, want het biografieproject 
loopt in ieder geval nog tot 2021!

Door Sam Mulder
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Door Sanne Dijksterhuis

GRENZELOOS STUDEREN
IN ST. JOHN’S, CANADA

Hi, whadd’ya at (vrij vertaald: hoe gaat het, wat 
ben je aan het doen)? Ik ben het nieuwe jaar goed 
begonnen. Op 1 januari – ik raad deze reisda-
tum inmiddels erg af – vertrok ik naar St. John’s 
in Canada. St. John’s is de meest oostelijke stad 
van het Noord-Amerikaanse continent en ligt op 
het eiland Newfoundland. Absoluut gezien kun je 
niet dichter bij huis komen, relatief gezien is dat 
een heel ander verhaal.
 Newfoundland is een bijzonder stukje van 
Canada, aangezien het pas in 1949 is toegevoegd 
aan de confederatie. Hiervoor was het een auto-
noom gebied van het Verenigd Koninkrijk en mede 
door de ligging waren de inwoners lange tijd meer 
gericht op Europa dan op Canada. Daarnaast kennen 
Newfoundlanders door het dialect, de geschiede-
nis en de muziek een sterk gemeenschapsgevoel. 
Buiten het eiland bestaat er dan ook het beeld van 
Newfoundlanders als sullige mensen die nog niet 
volledig kunnen meekomen met de moderne maat-
schappij. Persoonlijk moest ik hier hard om lachen, 
aangezien ik van het ene achtergestelde gebied 
(Twente, mijn geboortestreek) naar het andere ben 
gegaan. Ik moet zeggen dat dit de snelheid van de 
integratie wel ernstig bevorderde.
 Wat betreft het weer valt het met de voor-
spelde kou reuze mee, hoewel je je moet afvragen of 
dat een goede ontwikkeling is. Waar het kwik in de 
thermometer in Toronto makkelijk daalde tot -20 en 
in Calgary zelfs tot -40, schijnt hier vaak het zonne-
tje en is de temperatuur rond het vriespunt. Ik hoop 
nog wel op een beetje sneeuw, want dat betekent een 
dagje sneeuwvrij op de universiteit. Plus, ik zou bij 
terugkomst graag willen vertellen dat ik een keer 
ben ingesneeuwd. Op advies heb ik genoeg blikvoer 
ingeslagen om het een paar dagen binnen te kunnen 
volhouden, mocht dit grote moment aanbreken. 
 Doordeweeks volg ik de vakken Modern 
Canada, Newfoundland Society and Culture en The 
Holocaust in Historical Perspective aan Memorial 
University. De campus van de universiteit ligt net 

buiten de stad een oogt erg Amerikaans. Denk aan 
een kantine met fastfood, lockers in de hal, univer-
sitaire sportteams en de hoodie van de universiteit 
als het meest gedragen kledingstuk. In het weekend 
is er gelukkig genoeg tijd om buiten te spelen: de 
omgeving is echt prachtig. Langs de kust ligt de drie-
honderd kilometer lange East Coast Trail, waar ik 
met mijn wandeloutfit waarschijnlijk enorm veel 
ANWB-punten verdien. Met een beetje geluk spot 
je hier een walvis, zeeleeuw of eland onderweg. De 
zeeleeuw kan ik inmiddels van Freek Vonk’s wild-
life-bingokaart afstrepen - voor de rest speur ik de 
komende maanden nog even verder!
 Het idee bestaat dat Canadezen de tolerant-
ste en vriendelijkste mensen op aarde zijn, maar mijn 
reisgids vertelt dat er in Newfoundland nog net een 
schepje bovenop gedaan wordt. Terwijl deze tole-
rante identiteit in mijn colleges over Canada meteen 
in twijfel werd getrokken (denk aan de weinig tole-
rante omgang met de inheemse bewoners in het ver-
leden), valt er over de enorme vriendelijkheid geen 
slecht woord te zeggen. In de supermarkt worden de 
boodschappen zelfs voor je ingepakt. 
 Mijn officiële doop tot Newfoundlander, 
oftewel Screetch-in, staat inmiddels gepland (lees: 
verkleed jezelf als visser, praat in het dialect, kus 
een vis en drink de lokale rum) en ik kijk ernaar uit 
om mijn officiële diploma boven mijn bed te hangen! 
Twijfel je zelf over een buitenlandverblijf? Ik kan het 
alleen maar van harte aanraden! Ik sluit graag af met 
een Twentse wijsheid: meld je aan en pak je koffers, 
want vaak buj te bange!
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FEUILLETON TRAMMELANT IN DE TOREN
DEEL 3: HET DUBIEUZE DIALECT
Door Suske en Wiske

Na het bloedige drama op de Kleine Reis duurde 
het even voordat Savanti zich herpakt had. Op 
de eerste bestuursvergadering lichtte ze Luka 
direct in over de stand van zaken. “Thijs Tim?”, 
vroeg Luka, “Dat lijkt me stug. Die jongen heeft 
andere manieren om aan geld te komen.” “Dat 
zeg jij”, kaatste Savanti terug, “maar ik heb die 
jongen sinds Gent niet meer gezien. Volgens mij 
wil hij onder de radar blijven.” “Ik zal dat eens 
uit gaan zoeken”, zei Luka, “Een avondje casino 
zal hem goed doen.” “Leuk en aardig allemaal”, 
kwam Mats tussenbeide, “maar het valt me op, 
Savanti, dat gij de laatste tijd vaak te laat komt 
op kameruurtjes en vergaderingen, en vroeg ver-
dwijnt op activiteiten. Ook voer je je actiepun-
ten niet goed meer uit. Dat is zeer spijtig.” “Je 
m’excuse, maar dit mysterie breekt me op. Ik kom 
niet goed meer aan mijn taken toe,” murmelde 
Savanti beschroomd. “Tsja, je bent een werk-
paard of je bent het niet,” merkte Mats droog op.
 Ondanks de belofte van Luka om Thijs naar 
het casino mee te nemen, kwam hij hem pas weer 
tegen op de beruchte ALV, waar het vorige bestuur 
tot erelid benoemd werd, vanwege hun inspannin-
gen om de financieel noodlijdende HSV te redden. 
“Thijs Tim!”, riep Luka, die de blonde adonis gespot 
had met een pitcher in de hand, “Die pitcher, hoe 
kan jij die betalen? Vorig jaar zat je altijd om geld te 
schooien.” “Casino!”, riep Thijs monter, “Eén avondje 
met Cornelis van Raaf en Gokkie gaan bridgen en 
de knaken stroomden mijn portemonnee in. Die 
gasten kunnen echt niet kaarten, mooie dingen!” 
Luka vertrouwde het zaakje niet: “Gokkie en Van 
Raaf? Samen? Dat geloof ik niet. Dat is geen koosjer 
geld, Thijs. Houd je niet van de domme, jij weet 
meer van Von Merkels verdwijning!” “Wanneer is 
dat gebeurd?”, vroeg Thijs verschrikt. “Dat zal nu een 
ruime maand geleden zijn”, antwoordde Luka. “Pfft, 
toen was ik al lang niet meer op de uni. Ik studeer 
daar niet meer, veel te weinig mooie beentjes daar”, 
zei Thijs. Luka, die hem daar gelijk in moest geven, 

droop teleurgesteld af.
 Eind december was het tijd voor het fameuze 
Kerstgala, dat dit jaar plaatsvond in het koetshuis op 
Landgoed Brakkesteyn. Savanti en Luka waren helaas 
nog geen centiem wijzer geworden. Gelukkig hadden 
de meeste HSV’ers het prima naar hun zin: Dionne de 
Zwart kon niet afblijven van Dino Sückers, die even 
later de Waal voorzag van een nieuw kleurtje, Tinus 
Mosselmans versierde het rijtuig van Arya Oudehuys 
en Battuta Oirlemens ging naar huis met de titel 
‘meest overdressed galaganger’. Toen Luka zijn blik 
afwendde van de innig verstrengelde Leen Smet en 
Tijn Skelter, viel zijn oog op een olijk FeCo-drietal. 
Carice Güntergebergte, Cayenne Noorderzijde en 
Wiske Metselaar waren druk aan het oefenen op 
hun slut drop. Toen Luka luid “Hé, spulleke” riep, 
keek het drietal om. “Dames, hoe kan dit Kerstgala 
op deze dure locatie plaatsvinden? Waar halen jullie 
het geld vandaan?”, vroeg hij, terwijl hij ondertus-
sen breed gesticuleerde naar Savanti. “Dat zou jij als 
penningmeester toch moeten weten,” kaatste Carice 
terug, “want het paste binnen het budget.” “Binnen 
het budget? Ik geloof niet dat ik hiermee akkoord 
ben gegaan. Jullie hebben gesjoemeld met de cijfers!”, 
riep Luka verhit, terwijl Savanti aan kwam draven. 
“Wat lul je nou man,” riep Wiske, “wij kunnen toeval-
lig erg goed onderhandelen.” “Rustig, dames!”, riep 
Savanti en ze wendde zich tot Luka: “Als zij via Von 
Merkel aan geld zijn gekomen, hoe verklaar je dan 
de boeken van Wisselbrief? Fabuleux zei nog dat de 
twee met elkaar te maken hadden.” Luka moest haar 
gelijk geven en taaide af naar de bar. 
 Na de kerstvakantie brak wederom een 
tentamenperiode aan. Al op dag één stormde een 
aantal ziedende eerstejaars de HSV-kamer binnen. 
“MONDELING! Ze deed het mondeling!”, riep een ont-
hutste Casperge Peterselie. “Oraal?”, vroeg Mats, wat 
hem op een cynische blik van Jip Verwuif kwam te 
staan. “Nee, de tentamens”, verduidelijkte een even-
eens boze Ysabella Randstad, “als ik geweten had 
dat ze mondeling waren, was ik ergens anders gaan 
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studeren.” Als gevolg van deze vreemde gewaar-
wording gingen Savanti en Luka verhaal halen bij 
Fubertius. “Dat was een ideetje van ibn-Pashmani,” 
verdedigde de docente zich, “en de voorzitter vond 
het goed. Dus Dries en ik gingen ermee aan de haal. 
Je moet weten, zo hadden wij altijd examens vroeger.” 
“In Vlaanderen ja, niet in Nederland,” zei Savanti, 
“maar welke voorzitter bedoelt u, Von Merkel is 
toch weg?” “Ah nee, we hebben subiet een nieuwe 
gezocht!”, riep Fubertius. Luka en Savanti haast-
ten zich naar het kantoor van Von Merkel. Ze doken 
achter een kast toen daar juist Annelijn Ariane naar 
buiten kwam lopen, met in haar voetsporen, tot hun 
grote verbazing, Mats! De speurneuzen volgden de 
twee naar een vergaderruimte, waar inmiddels ook 
Fubertius, Dries de Vlaming en… nogmaals Dries de 
Vlaming zaten. “Er zijn twéé Driezen de Vlaming?!”, 
riep Savanti net iets te luid, waardoor Annelijn 
Ariane omkeek. Net op tijd doken Luka en Savanti 
een kopieerhok in en toen de kust veilig was, haast-
ten ze zich met het hart kloppend in de keel naar de 
HSV-kelder.
 Voordat de twee speurders de vreemde ont-
wikkelingen konden bespreken kwam een snotte-
rende Jochem Gijssens de HSV-kelder binnen. “Ik 
ben zojuist ontslagen bij de Spar!” jammerde de ex-
voorzitter. “Juste comme ça! Geen enkele waarschu-
wing! Daar gaat mijn carrière…!”, bracht hij in tranen 
uit. “Misschien had je wat minder gratis koffiemunt-
jes moeten weggeven aan de dames?”, opperde Pelle 
enigszins sarcastisch. Op dat moment kwam Mats 
plots binnenlopen, alsof hij nooit was weggeweest. 
“De Spar wordt vervangen door de Delhaize, Jochem, 
wat betekent dat we Jupiler per krat kunnen aan-
schaffen vanaf morgen!” Pelle trok een zorgelijk 
gezicht. “Maar hoe kunnen ze werknemers ontslaan 
zonder ze te waarschuwen? Dat is toch tegen–” “Ach 
pik, maak je niet zoveel zorgen!”, onderbrak Mats de 
secretaris, “Je moet wat vaker op café gaan, man!” 
Of neem een voorbeeld aan Samantha, die geniet 
van een heerlijke vakantie in Leuven! Maar ik moet 
nu gaan, maat, ik heb een belangrijke vergadering.” 
Terwijl hij de deur uit liep keek Jip verschrikt op van 
onder zijn stapel papieren: “Wat? Vergadering? Jij? 
Zonder mij? Het is vrijdagmiddag, alle vergaderingen 

zijn toch al geweest?” Savanti en Luka wisselden een 
blik en sprongen toen resoluut op om Mats te achter-
volgen. Helaas was er van de mediaman geen spoor 
meer te bekennen.
 Niet veel later verzamelden de grootste 
bollebozen zich in Cafe Marieken om een plezant 
spelletje trivia te spelen. Reeds in de voorrondes 
vielen de eerste teams af. Brum Raber en Michael 
de Kleijn werden gediskwalificeerd vanwege frau-
duleuze praktijken en Kimberley de Keyzer en Eefje 
Spoorloos moesten helaas vroegtijdig afgevoerd 
worden wegens ambetant gedrag. Toen het eenmaal 
tijd was voor de finale stonden aan de ene kant de 
wijze Bart Peeeters en Ube Filet, en aan de andere 
kant de ongeslagen winnaars van de afgelopen jaren, 
Steef Genoegen en Carola den Moer. Het werd een 
echte nagelbijter, met een gelijke stand aan het einde. 
Dat betekende een Sudden Death: één vraag, met het 
eerste juiste antwoord als winnaar. De spanning liep 
hoog op, en quizmaster Mats stelde de vraag: “Onder 
welke naam staat het herbouwde Grotiusgebouw 
momenteel bekend?” “Leopoldgebouw!”, riep Bart 
Peeeters triomfantelijk. “Potjandikkie!” bracht Carola 
verontwaardigd uit. “Wat?!”, zei Steef geschokt terwijl 
hij opsprong uit zijn zetel, “Hier is vals gespeeld, ik 
voel het aan mijn water! Jullie verdienen de beker 
niet!” Met opgeheven hoofd liep hij naar buiten om 
een frisse neus te halen.
 Het was Savanti en Luka niet ontgaan dat 
de vreemde gebeurtenissen zich opstapelden, en ze 
besloten om inlichtingen te vragen bij de wijze oude-
rejaars Denny Lodewijk Napoleon en Barry Barrios, 
die gemoedelijk zaten te keuvelen in het Cultuurcafé. 
“Wij hebben inlichtingen nodig.” “En wij hebben eten 
nodig”, reageerde Barry ad rem terwijl hij zijn half 
opgegeten tosti voor zich uit schoof, “deze croque-
monsieur smaakt nergens naar.” “Er zit sowieso een 
raar smaakje aan alle gebeurtenissen van de laatste 
tijd,” merkte Luka op, “hebben jullie toevallig wat 
meegekregen?” “Nou,” begon Denny, terwijl hij een 
nipje nam van zijn Rochefort 10, “Ik zie Dries de 
Vlaming de laatste tijd vaak met Annelijn. Volgens 
mij zijn die twee aan het snollebollen, als je begrijpt 
wat ik bedoel.” “Ik heb ook gehoord dat drs. Pepper 
binnenkort dr. Pepper wordt,” merkte Barry op, “dat 
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vind ik zéér verdacht!” “Inderdaad!”, riep Denny uit, 
“Dat kan niet kloppen. Ik denk dat hij eerder zo 
eindigt als Kuifje!” Een rilling ging over ieders lijf 
bij die gedachte.
 Terwijl het groepje nog even verder rod-
delde over het reilen en zeilen van de opleiding 
Geschiedenis, kwamen twee mastodonten het 
Cultuurcafé binnen. “Savanti!”, schalde een enigs-
zins beschonken Cornelis van Raaf, terwijl hij op zijn 
badslippers naar de tafel hobbelde, “Sum Malder hier 
heeft informatie die jullie misschien kan helpen!” 
“Lekker gewerkt pik!”, riep Luka, terwijl Sum ook 
zijn krukje aanschoof. “Luister”, zei die laatste, “ik 
was hier laatst aan het darten met Pelle, toen ibn-
Pashmani druk telefonerend binnenkwam. Hij 
praatte zacht en keek schichtig om zich heen, dus 
ik kon hem slecht verstaan, maar hij zei letterlijk 
dat hij ‘geen goesting meer in haar had’ en dat ‘haar 
regime ambetant en om te zotten was’. Volgens mij 
moet dat over Von Merkel gaan!” Savanti herinnerde 
zich dat Fubertius ook al had verwezen naar ibn-
Pashmani. “Natuurlijk, dat accent!”, riep Savanti uit, 
terwijl ze puzzelstukjes in elkaar zag vallen, en ze 

sleurde Luka mee richting de kamer van ibn-Pash-
mani. Onderweg kwamen ze Mats tegen. “Kerel, we 
hebben een doorbraak”, zei Luka, waarna hij Mats 
over de situatie inlichtte. “Nu valt mijn frank!”, riep 
Mats verheugd, maar hij hield Savanti en Luka wel 
tegen: “Moeten wij niet naar een SOFv-ALV?”. Luka, 
die vond dat hij wel een biertje had verdiend, herin-
nerde zich inderdaad dat vanavond de derde bestu-
ren-zuipavond zou plaatsvinden. Enigszins opgela-
ten liet ook Savanti zich overtuigen en gedrieën togen 
ze naar het Spinozagebouw. Blij met de doorbraak 
en opgelucht dat het eind in zicht was, zetten ze het 
daar op een zuipen.

~ WORDT VERVOLGD ~

Uiteraard vertoont dit verhaal geen enkele gelijke-
nis 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 ver-
antwoordelijkheid van de redactie.

UITSLAG quiz

Hoe waaghalzig ben jij?
Het meeste A:

Jij bent een echte waaghals! 
Het kan voor jou niet spannend 
genoeg zijn. Als je maar begrijpt 
dat mensen niet altijd jouw waag-
halzige passies delen. Niet ieder-
een houdt tenslotte van grote 
hoogtes en gevaarlijke situaties.
 

Het meeste B:
 
Er zit wel iets van een waag-
hals in jou. Of wil je alleen maar 
heel graag een waaghals zijn? 
Dat maakt in principe weinig uit, 
zolang je jezelf maar niet dwingt 
om dingen te doen die je eigenlijk 
niet leuk vindt. Een goed boek 
lezen kan ook geweldig spannend 
zijn (en is ook lekker veilig).

Het meeste C:
 
Jij bent geen waaghals. Dat is niet 
erg, zolang je je maar niet laat aan-
praten dat je daarom laf bent. Je 
zoekt het gevaar gewoon niet op 
en doet het liever kalmpjes aan: 
niks mis mee.

Quiz gemist? Ga dan snel naar pagina 16!
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“Gaarne erken ik bij herhaling, dat ik meermalen 
zwak genoeg geweest ben om mij door dergelijke 
voortbrengsels van sommige schrijvers te laten 
verbitteren en het gevoel mijner verontwaardi-
ging harde en scherpe uitdrukkingen en zinsne-
den te bezigen. […] Maar misdadig (hij wil zeggen: 
schuldig aan overtreding der burgerlijke wet) 
zal ik uit dien hoofde mijzelve nimmer beschou-
wen.” Dat schreef Joachim Le Sage ten Broek, de 
eerste Nederlandse katholiek prominent tijdens 
de katholieke emancipatie in de negentiende 
eeuw als voorman fungeerde.
 Binnen de katholieke geschiedenis staat de 
negentiende eeuw bekend als een eeuw van eman-
cipatie. Op politiek, juridisch, sociaal, economisch en 
intellectueel vlak streefden de Nederlandse rooms-
katholieke kerk en haar gelovigen naar een gelijk-
waardige plaats in de samenleving vanuit een achter-
gestelde positie. Deze emancipatie begint in 1795 als 
de juridische gelijkheid tussen godsdiensten wordt 
afgekondigd in de Nederlandse gebieden. Hiervoor 
was het protestantisme de bevoorrechte religie en 
was er sprake van een tolerantie tegenover andere 
religies: ze mochten wel beoefend worden, maar niet 
in het openbaar. 
 Ondanks deze  beperkte tolerantie werden 
katholieken op allerlei terreinen in de samenleving 
benadeeld. In de maatschappij kwamen katholieken 
nauwelijks in politieke ambten terecht, geraakten ze 
economisch achtergesteld en genoten weinig onder-
wijs. Deze benadelingen werden uiteraard met de 
juridische gelijkstelling van 1795 niet ineens recht-
getrokken. Er was werk aan de winkel waardoor de 
negentiende eeuw dé eeuw van de emancipatie werd 
vol markante katholieke ‘emancipatoren’.
 Waarschijnlijk de belangrijkste van deze 
emancipatoren was Joachim George Le Sage ten 
Broek (1775-1847). Wanneer weet je dat een histo-
risch individu belangrijk was? Als in elk boek over 
de katholieke emancipatie, en dat zijn er veel, een 
hoofdstuk al dan niet het hele boek gewijd is aan de 
persoon in kwestie. Le Sage, geboren en opgevoed 

protestant, bekeerde zich in 1806 tot het katholi-
cisme en schreef daarna ontelbare werken over de 
positie van de katholieken in Nederland. Toen hij 
zijn eerste werk in 1816 publiceerde, moest dit een 
schokgolf zijn geweest in intellectueel Nederland. 
Waar katholieken eeuwenlang niet tot nauwelijks 
aan bod waren gekomen in het openbare debat, 
kwam opeens een ontzettend activistisch en suc-
cesvol katholiek werk tevoorschijn.
 De werken van Le Sage ten Broek dienden 
achteraf gezien twee doelen. Enerzijds schopte Le 
Sage ten Broek tegen de gevestigde orde aan door 
scherpe theologische en maatschappelijke debatten 
aan te gaan met de (protestantse) machthebbers. Dit 
deed hij echter op zo’n polemische wijze dat hij in 
1827 werd opgepakt omdat hij de overheid en koning 
van verschillende zaken had beticht, zoals het schen-
den van de grondwet door geen onderwijsvrijheid te 
verlenen. Pas na drie maanden werd hij weer vrij-
gelaten, zonder zijn woorden terug te nemen of zijn 
toon te wijzigen.
  Anderzijds, en dit is misschien de reden 
waarom hij zo succesvol was, richtte hij zich tot de 
katholieke bevolking. Hij richtte in zijn leven ver-
schillende tijdschriften op waarmee hij katholieken 
aan de onderkant van de samenleving wist te berei-
ken. Hierin voorzag hij ze van onderricht en spoorde 
hij ze aan om aan de slag te gaan en hun positie in de 
maatschappij te verbeteren.
 Le Sage ten Broek wordt veel geprezen 
onder katholieke tijdgenoten en opvolgers omdat hij 
de Nederlandse katholieken zelfbewust zou hebben 
gemaakt over hun achtergestelde positie. Met zijn 
talloze initiatieven en schrijfsels probeerde hij ze 
te wijzen op hun grondwettelijk recht om hun situ-
atie te verbeteren. Daarnaast was hij ook niet vies 
van een beetje conflict: met zijn scherpe opmerkin-
gen jegens koning en kabinet riskeerde hij het vaak 
om opgepakt te worden. Uiteraard is hij slechts één 
individu met veel opvolgers die hetzelfde trachtten, 
maar hij gaat wel de geschiedenis in als pionier van 
de katholieke emancipatie.

PORTRET VAN EEN WAAGHALS
Joachim le sage ten broek en de katholieke emancipatie
Door Jan Hornix
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Door Bram Ruber

Het universiteitsleven mag dan soms bikkelhard 
zijn en het Nijmeegse studentenleven een  afspie-
geling van de veeleisende Nederlandse maat-
schappij, men hoeft niet ver te zoeken om een 
melancholische vorm van escapisme te vinden in 
de dichte Brabantse bossen. Het sprookjesland 
waar ieder Nederlands, en klaarblijkelijk Duits, 
kind mee is opgegroeid gloort prachtig boven 
de kerktorens van het vrome christelijke dorpje 
Kaatsheuvel uit. 
 Na een maand hard zwoegen in de univer-
siteitsbibliotheek, als gevolg van tentamenstress, 
besloten enkele dappere historici, studerend aan de 
Radboud Universiteit te Nijmegen, een ander pad te 
kiezen en de stoffige boeken te verruilen voor een 
dag vol avontuur in attractiepark Efteling. Natuurlijk 
niet zonder gevaar voor eigen leven, zoals menig 
mede Efteling-ganger bevestigen kan. Het eerste 
obstakel die dag deed zich al snel voor bij de grootse 
poorten die het wonderland scheiden van de gewone 
wereld. Hier stonden torenhoge ticketprijzen onze 
dappere waaghalzen in de weg. Op pad gestuurd met 
een schamel studentenleninkje, konden zij hier nu al 
nauwelijks tegenop boksen. De meest dappere eigen-
schap waar een student over kan beschikken werd 
dus meteen op de proef gesteld: je pincode intoetsen 
buiten de vertrouwde omgeving van Café de Fuik.
 Eenmaal beland in de wereld die toegang 
biedt tot talloze avonturen, brak al snel het angst-
zweet bij de bovengetekende uit. Het afdalen naar de 
diepe goudmijnen van Baron 1898 bleek uiteindelijk 
een korte zit; de grootste uitdaging van die dag kwam 
steeds dichterbij. De rust keerde voorzichtig weder 
toen de avonturiers getwee een broodje Unox naar 
binnen stonden te werken voor de Vogelrok. Plots 
riep een der helden de angstopwekkende zin: “Laten 
we naar de *********** gaan!” Mijn hart begon opeens 
weer zo hard te bonken dat drie pakken boter Becel 
ProActiv nog niet genoeg waren om het weer in een 
normaal tempo te laten kloppen.
 Toegegeven aan de groepsdruk stond deze 
heldhaftige verslaggever enkele ogenblikken later, 

in het kader van journalistieke beeldvorming, met 
knikkende knieën in de rij voor een plek waar jeugd-
trauma’s geboren worden. Ik had draken verslagen, 
dronken Hollandse schippers bedwongen en zelfs de 
danse macabre gedanst, maar dit alles leek in het niet 
te vallen bij de opgave die mij nu te wachten stond. 
Toen de beveiliging omlaag kwam en het karretje 
vertrok was het duidelijk: er is nu geen weg meer 
terug. De momenten die komen gingen moesten 
weerzinwekkend zijn, gespannen sloop mijn blik 
naar alle hoeken van de schitterende decors die nu 
al zo’n 25 jaar mensen dag in, dag uit vermaken op 
hun eigen ludieke wijze.
 Uit het karretje, dat zo’n luttele drie minuten 
geleden aan zijn rit was begonnen, kwam een als her-
boren man gekropen. Al mijn kinderangsten leken 
achtergelaten in deze uit de klauwen gelopen ker-
misattractie. Voor het eerst in tien jaar had ik weer 
een tocht in de Droomvlucht overleefd, met maar één 
schreeuw van angst en zonder iemands hand vast te 
houden. De rest van de dag leken alle avonturen die 
de Efteling voor mij in petto had als een zorgeloos 
dagje uit, en voelde ik me eindelijk de held die ik tien 
jaar geleden had moeten zijn.

Pretpark de Efteling te Kaatsheuvel 
Ticketprijzen: 38 EUR (36 als je ze online bestelt)
Beoordeling: vier van de vijf sterren

RECENSIE: DE EFTELING 
 Waar grote helden klein zijn 



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

24

EEN NATIE VAN WAAGHALZEN

DE HONGAARSE OPSTAND
De Hongaarse Opstand van 1956 is een gebeurte-
nis waar de meeste mensen wel bekend mee zijn. 
Het was een studentenprotest dat uitmondde in 
een nationale opstand tegen het communistische 
bewind. Deze Hongaren verdienen de titel ‘waag-
halzen’ niet zozeer omdat ze in opstand kwamen 
tegen het bewind, maar omdat zij zich verzetten 
tegen een totalitair regime. De lijst van totalitaire 
regimes is een stuk korter dan die van dictatori-
ale regimes, omdat deze twee fundamenteel van 
elkaar verschillen.

De totalitaire staat
In een dictatuur oefent de dictator weliswaar een 
grote controle uit op de bevolking, maar is hij hierin 
enigszins beperkt, doordat de ideologie niet de hele 
staat doordrenkt. Een totalitaire heeft wél een totale 
controle over zijn onderdanen. In het geval van het 
communistische regime oefende de Sovjet-Unie de 
facto deze controle ook uit over de onderdanen van 
satellietstaten. Waar de vrijheid in een dictatoriaal 
bestuurd land beperkt is, is er in een totalitaire staat 
geen enkele notie van vrijheid. De regering bepaalt 
op alle vlakken het doen en laten van het volk. Wie 
er met elkaar mag trouwen, hoeveel kinderen je mag 
krijgen, welk beroep je moet beoefenen en wat en 
hoeveel je moet produceren. Aan deze controle kan 
men niet ontsnappen. Kritiek en verzet moet men 
niet alleen geheim houden voor de geheime dien-
sten, maar zelfs voor hun buren, die door de voort-
durende indoctrinatie geleerd hebben iedereen te 
melden die afwijkend gedrag vertoont.

Een expressie van ongenoegen
Na de dood van Jozef Stalin in 1953 kwam Nikita 
Chroesjtsjov na een machtsstrijd aan de macht. Op 
25 februari 1956 gaf hij een toespraak waarin hij 
alle misstanden op Stalin afschoof en meer vrijheid 
beloofde. Arbeiders in het Poolse Poznań gebruikten 
deze vrijheid om hun ongenoegen over het commu-
nistische regime te uiten en gingen protesteren. Het 
leger sloeg de opstand met harde hand neer, met vele 

doden tot gevolg.
 Op 23 oktober 1956 besloot een groep stu-
denten van de technische universiteit in Boedapest 
hun steun te betuigen aan de slachtoffers die geval-
len waren in Poznań. Jaren van indoctrinatie waren 
niet genoeg om te voorkomen dat men zich negatief 
uitliet over het regime. Bij de studenten voegden zich 
al snel arbeiders, wier ongenoegen groter was dan 
hun angst. Samen liepen ze richting het parlement, 
terwijl de leuzen steeds meer anti-Sovjet werden. 
Aangekomen bij het parlement begon men een 
beeldenstorm. Rode sterren werden verwijderd en 
men sneed het communistische wapenschild uit de 
Hongaarse vlag. Het werd een vlag waar de opstan-
delingen wél onder wilden leven. Het standbeeld van 
Stalin, dat op het centrale heldenplein in Boedapest 
stond, ontkwam ook niet aan de vernieling.

De vlam in de pan 
Ernő Gerő, communistische partijleider, riep die-
zelfde dag de opstandelingen uit tot volksvijanden. 
Hij was echter niet meer de enige met een stem en 
men was niet bang om van zich te laten horen. De 
opstand veranderde in een revolutie. De macht van 
de regering van de Volksrepubliek Hongarije brok-
kelde verder af, toen generaal Pál Maléter zich met 
een deel van het Sovjetleger bij de opstandelingen 
voegde. De opstand bewoog zich in de richting van 
het Radio Boedapest-gebouw, met de bedoeling om 
hun eisen bekend te maken op de radio. Het gebouw 
werd bewaakt door de ÁVH, de Hongaarse geheime 
politie, die zich binnenin het gebouw ophield. De 
angst voor de ÁVH die eerder heerste onder de bevol-
king leek te zijn verdwenen en men deinsde niet 
terug. Na het gooien van traangas opende de ÁVH 
het vuur op de menigte en vele opstandelingen sneu-
velden. De acties van de ÁVH bleken echter olie op 
het vuur te zijn en de protestanten reageerden met 
geweld. De stad werd verder ontdaan van commu-
nistische symbolen en het leger was gedwongen zich 
terug te trekken uit Boedapest.

Door Geert Dijk
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Controle door het volk
Gerő vroeg in de nacht van 23 op 24 oktober om 
militaire interventie vanuit de Sovjet-Unie, om het 
protest van ongekende grootte neer te slaan. Om 
twee uur ‘s nachts bereikten Sovjettanks de stad 
Boedapest. Tegen de middag hadden zij zich geposi-
tioneerd rondom het parlementsgebouw en hadden 
soldaten controle over de belangrijkste bruggen en 
kruispunten. De opstandelingen gaven zich echter 
niet snel gewonnen en halverwege de middag hadden 
zij al enkele tanks buitgemaakt. Imre Nagy nam die 
dag de plaats in van András Hegedüs als premier van 
de Volksrepubliek Hongarije. Nagy riep de bevol-
king op tot vrede en beloofde hervormingen, maar 
de strijd zette zich voort.
 Gewapende demonstranten namen het 
radiogebouw in en verjaagden de ÁVH-bewakers bij 
de communistische krant Szabad Nép. Het geweld 
was vooral gericht tegen de geheime politie. Vanuit 
het leger bleef het dan ook relatief rustig, omdat er 
veel sympathisanten in het leger zaten.

 Op 25 oktober verzamelde zich een grote 
groep protestanten voor het parlementsgebouw. De 
ÁVH beschoot de demonstranten vanaf het dak, maar 
de opstandelingen schoten terug met geweren die ze 
van de ÁVH gestolen hadden of van soldaten gekre-
gen hadden. Door de aanval op het gebouw beslo-
ten Gerő en de voormalige premier Hegedüs naar 
de Sovjet-Unie te vluchten. János Kádár werd de 
nieuwe partijleider van de communistische partij 
in Hongarije. De opstandelingen begonnen een offen-
sief tegen de Sovjettroepen en de overblijfselen van 
de ÁVH. De Hongaarse communistische comités 

gaven zich niet gewonnen. In sommige regio’s namen 
de Sovjettroepen de controle terug van de opstande-
lingen, maar in Boedapest hadden de opstandelin-
gen de overhand. Onder de regering van Nagy werd 
een nationale garde opgericht die de orde moesten 
herstellen. Op 28 oktober werd een staakt-het-vuren 
afgekondigd en trokken de Sovjettroepen zich terug 
tot buiten Boedapest.

Vrede, of… 
Om verdere onrust te voorkomen, noemde Nagy de 
Hongaarse Opstand een grootse nationale en demo-
cratische gebeurtenis in plaats van een contrare-
volutie. Tussen 28 oktober en 4 november bleven 
verdere gevechten dan ook uit. Tevens vonden er 
onderhandelingen plaats over het terugtrekken van 
de Sovjettroepen uit Hongarije. Ook stapte Hongarije 
uit het Warschaupact en werd het land neutraal.
 De vrede zou niet lang duren. Een Hongaarse 
delegatie, geleid door Maléter, werd op 3 november 
gearresteerd toen zij gingen onderhandelen over het 
terugtrekken van de Sovjettroepen uit Hongarije. 
Die avond omsingelden Sovjettroepen Boedapest. 
Zeventien divisies reden met tanks door de straten 
van de hoofdstad. Dapper probeerden de Hongaren 
de Warschaupact-soldaten opnieuw te verdrijven, 
maar dat bleek tevergeefs. Vijfentwintighonderd 
Hongaren verloren hun leven in de gevechten.

De macht van de staat
Op het einde bleek de macht van het totalitaire 
regime toch te sterk. De Hongaren konden welis-
waar de controle over de media overnemen en de 
geheime politie uitschakelen, maar daar bleef het 
ook bij. Het leger van de Sovjet-Unie was uiteindelijk 
beter bevoorraad en bewapend en dat maakte uit-
eindelijk het verschil. De secretaris-generaal van de 
NAVO noemde de Hongaarse Opstand ‘de collectieve 
zelfmoord’ van de Hongaren. Alhoewel de gevolgen 
desastreus waren voor de Hongaren, geloofden zij 
wel dat zij iets konden veranderen. De Hongaren 
waren zich bewust van waar de totalitaire Sovjet-
Unie toe in staat was, maar gingen toch over tot 
actie. Niet alle waaghalzen winnen, maar soms is 
niets doen geen acceptabel alternatief.
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GESCHIEDENISPRENT 
 Door Roos In’t Velt 
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Roos In’t Velt liet zich inspireren door een fragment uit het boek A Brief History of the Samurai door Jonathan 
Clements. In het kielzog van de Slag van Chungju (1592), een slag tijdens de Japanse invasie van Korea (1592-
98), onthoofden de Samoerai ruim drieduizend Koreaanse soldaten. Alle hoofden werden eerst geïdentifi-
ceerd als die van de vijand, waarna deze teruggebracht zouden worden naar Japan. Omdat de aanvoerlijnen 
vanuit Japan al volop werden gebruikt, besloot men, na het identificeren, de neuzen af te hakken en deze in 
houten tonnen terug te sturen. De neuzen die Japan na de invasie rijker was, werden opgehoopt en bedekt 
met een laag aarde, nabij Kyoto: Mimizuka (letterlijk vertaalt ‘De berg uit oren’).

Tekst door Wouter Raaijmakers
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de gewaagde aanslag op het BLonde Beest
Operatie Anthropoid
Het is 27 mei 1942. Reichsprotektor van Bohemen 
en Moravië Reinhard Heydrich, ook wel ‘het 
Blonde Beest’ genoemd, rijdt van zijn landhuis 
ten noorden van Praag naar zijn bestuurscen-
trum in de Praagse burcht. Hij had nog wat langer 
met de kinderen gespeeld, aangezien hij diezelfde 
dag nog naar Berlijn zou vliegen om met Hitler 
te overleggen over een eventuele overplaatsing 
naar Frankrijk. De nazileider en zijn chauffeur 
namen elke dag dezelfde route in Heydrichs open 
Mercedes-Benz. Vandaag zou echter de laatste 
keer zijn.
 De legers van nazi-Duitsland leken in deze 
tijd onoverwinnelijk. In korte tijd vielen Polen, 
Noorwegen, Denemarken, de Benelux en Frankrijk 
in Duitse handen. Hun succes was te danken aan 
hun beroemde Blitzkriegtactiek, bestaande uit een 
combinatie van zware bombardementen en snel 
oprukkende pantserdivisies. Vooralsnog had alleen 
Engeland ternauwernood stand weten te houden 
tegen het succesvolle Duitse militaire apparaat. 
 Emil Hácha, president van Tsjecho-Slowakije, 
nam op 14 maart 1939 de trein naar Berlijn. Hij wist 
dat Duitse troepen zich massaal rond heel Bohemen 
hadden opgesteld, klaar om korte metten te maken 
met enige weerstand. President Hácha was naar 
Berlijn gekomen om Hitler te smeken om zijn land 
te sparen. Door een bijzonder hoffelijke ontvangst 
door minister Von Ribbentrop (inclusief SS-erehaag!) 
kreeg Hácha zowaar een beetje zelfvertrouwen.
 Dit zelfvertrouwen werd door de Führer 
echter direct de grond in geboord. Hitler bleef maar 
tekeergaan tegen Hácha. Op een gegeven moment, 
nadat Hitler was vertrokken, viel de Tsjech zelfs flauw 
in het bijzijn van Göring en Ribbentrop. Uiteindelijk, 
om 4 uur ’s nachts, werd de capitulatie getekend. 
Tsjecho-Slowakije was zonder slag of stoot in Duitse 
handen gekomen. De voormalige staat werd opge-
deeld in het Protectoraat Bohemen en Moravië ener-
zijds, en de satellietstaat Slowakije anderzijds. 
 De macht in het Protectoraat lag in handen 

van de Reichsprotektor. Tussen 1939 en 1941 had de 
baron Konstantin von Neurath deze positie in handen. 
Ondanks strenge censuur en hard optreden tegen 
protesterende studenten en de Tsjechische joden, 
werd Von Neurath vervangen door SS’er Reinhard 
Heydrich vanwege te ‘mild’ beleid. De Tsjechen 
zouden al snel aan den lijve ondervinden hoe wreed 
en methodisch deze nieuwe Reichsprotektor te werk 
zou gaan. Al snel kreeg Heydrich een nieuwe bijnaam: 
de Slager van Praag.
 Deze bijnaam was niet onverdiend. In de 
eerste drie dagen na zijn inauguratie liet Heydrich 
al 92 mensen executeren. Onder hen waren verzets-
leden, voormalige officieren en generaals, zwart-
handelaren, mensen die pamfletten uitdeelden of 
mensen die een buitenlandse radiozender beluis-
terden. Speerpunten van het beleid waren als volgt: 
het maximaal benutten van de Tsjechische industrie, 
het ‘verduitsen’ van geschikte Tsjechen (de rest zou 
naar het oosten worden gedeporteerd als de oorlog 
gewonnen was) en het zo efficiënt mogelijk deporte-
ren van joden naar de vernietigingskampen in Polen.  
 In het laatstgenoemde, de Jodenvervolging, 
was Heydrich al erg bedreven. Hij heeft in vrijwel 
elke stap van het vormen van de Holocaust een dikke 
vinger in de pap gehad. Zo zat hij onder andere achter 
de Kristallnacht, waarbij volgens strakke organisa-
tie joodse huizen, winkels en synagogen werden ver-
nield. Twintigduizend joden werden gearresteerd en 
naar concentratiekampen gestuurd.
 Heydrich zat tevens achter de beruchte 
Einsatzgruppen. Deze speciaal geselecteerde SS’ers 
kregen de taak om bezette gebieden te zuiveren van 
ongewenste elementen. Hieronder vielen joden en 
communisten, maar ook leerkrachten, schrijvers, 
bankiers, notabelen, ambtenaren en andere intel-
lectuelen. De Einsatzgruppen kregen lijsten met 
namen mee, uitgewerkt door Heydrichs beruchte 
Sicherheitsdienst (SD). Historicus Raul Hilberg schat 
dat ruim twee miljoen mensen zo de dood hebben 
gevonden. 

Door Isaac Thomas
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 Tenslotte kwam ook de Endlösung, de defi-
nitieve oplossing van het Jodenvraagstuk, uit de 
koker van Heydrich. De plannen werden tijdens de 
beroemde Wannseeconferentie voorgelegd aan hoge 
Duitse ambtenaren, maar waren in feite al eerder 
uitgewerkt onder leiding van Heydrich. Tijdens 
de hierop volgende operatie, heel passend Aktion 
Reinhard genoemd, werden op industriële wijze twee 
miljoen joden vergast. 
 Ondertussen zaten Tsjechisch president in 
ballingschap Edvard Beneš en kolonel Moravec met 
hun handen in het haar. De Tsjechische verzetsbewe-
gingen waren bijna allemaal door Heydrich opgerold 
of geïnfiltreerd door de Gestapo. Beneš moest snel 
iets verzinnen, aangezien in Londen continu bere-
kend werd wat nou eigenlijk het praktisch nut was 
van alle geallieerde verzetsbewegingen. Het zou zelfs 
heel goed mogelijk zijn dat Tsjecho-Slowakije niet het 
Sudetenland, wat in 1938 al in Duitse handen kwam, 
terug zou krijgen na de bevrijding.
 Beneš en Moravec besloten om een uiterst 
geheime moordaanslag op touw te zetten, uitge-
voerd door in Engeland getrainde parachutistencom-
mando’s. Zo’n aanslag zou aan de ene kant indruk 
maken op de geallieerden, en aan de andere kant 
het Tsjechisch verzet en patriottisme nieuwe leven 
inblazen. Goed, een moordaanslag dus, maar wie zou 
er dan vermoord moeten worden? De twee Tsjechen 
waren het snel eens: Reinhard Heydrich.
 De Slowaak Jozef Gabčík en de Tsjech Jan 
Kubiš kregen deze eervolle taak in handen. Gabčík, 
klein en strijdlustig, en Kubiš, lang en bedachtzaam, 
waren beide in 1939 Tsjecho-Slowakije ontvlucht. 
Beide hadden gevochten in Polen en Frankrijk, 
voordat ze in Engeland terechtkwamen. Kubiš kreeg 
in Frankrijk het Croix de guerre voor getoonde moed. 
De mannen wisten dat hun kans op overleving in 
deze operatie vrijwel nihil was. 
 In december ‘41 worden Gabčík en Kubiš 
door de RAF gedropt boven het Protektoraat. In het 
vliegtuig zitten nog vijf andere parachutisten, elk met 
andere opdrachten. De twee landen niet bij Plzeň, 
waar ze hun contacten hebben, maar bij Praag. De 
eerste stap van de operatie is dus al fout gegaan. Het 
zou nog enkele maanden duren totdat ze eindelijk 
de aanslag concreet konden plannen. Die maanden 
worden doorgebracht op steeds andere adressen, 

terwijl de twee bezig waren met informatie verza-
melen over Heydrich. Uiteindelijk krijgen ze van een 
meubelmaker op de Praagse burcht een schema met 
Heydrichs aankomst- en vertrektijden.
 Jozef Gabčík en Jan Kubiš staan in een 
scherpe bocht te wachten op de Slager van Praag. 
Gabčík hanteert de stengun, Kubiš een aangepaste 
antitankgranaat. Eindelijk zien ze de auto, die later 
is dan gebruikelijk. Gabčík loopt de weg op, haalt zijn 
stengun tevoorschijn van onder zijn jas en schiet. Er 
gebeurt niks. De stengun blokkeert, de tijd lijkt stil te 
staan. Dan gooit Kubiš de granaat in een boog naar 
de auto, waar die bij het achterwiel terechtkomt en 
ontploft. Het is 27 mei 1942.

 De Tsjech en de Slowaak slaan op de vlucht, 
onzeker of Heydrich dodelijk getroffen is. Ze komen 
uiteindelijk terecht in de kelder van de Heilige 
Cyrillus en Heilige Methodiuskerk in Praag. Hier 
hebben ze bijna een maand ondergedoken, samen 
met een aantal andere parachutisten. Ze werden ver-
raden door een andere parachutist, Karel Čurda, voor 
een miljoen Reichsmark. Alle parachutisten die in 
de kerk ondergedoken zaten, stierven tijdens een 
bestorming door 750 SS’ers.
 Heydrich zelf bezweek op 4 juni aan bloed-
vergiftiging, waarschijnlijk veroorzaakt door paar-
denhaar uit de bekleding van de Mercedes. De 
represailles waren verschrikkelijk. Naar schatting 
hebben vijfduizend Tsjechen de dood gevonden 
door de aanslag op Heydrich. De dorpen Lidice en 
Ležáky werden uitgemoord en letterlijk van de kaart 
geveegd. Karel Čurda, die na zijn verraad spion voor 
de Gestapo werd, is in 1947 ter dood gebracht voor 
landverraad.
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Vul het cryptogram correct in en maak kans op het boek Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad in oor-
logstijd! Tijdens de Tweede Wereldoorlog kende Nijmegen enige verzetsstrijders en, in onze optiek, dus ook 
enige waaghalzen. Lennert Savenije heeft zich voor zijn promotie de afgelopen jaren gebezigd met verzet en 
collaboratie in de stad aan de Waal, met als resultaat het rijk geïllustreerde en te winnen boekexemplaar. In 
het kader van de aanstaande promotie van de heer Savenije heeft de HInT-redactie dit cryptogram samen-
gesteld, gebaseerd op de verschillende (oud) universitair medewerkers van de afdeling Geschiedenis. Vind 
de juiste hoogleraar, docent, promovendus of emeritus en vul deze in. Lever de ingevulde puzzel op uiter-
lijk 2 april 2018 in op de GSV-kamer, of stuur een foto ervan naar hintredactie@gmail.com met vermelding 
van je naam. Wil je meer weten over Lennert Savenije, zijn studententijd en werkzaamheden als universi-
tair medewerker? Lees dan het Hinterview op pagina 4!

1: Belgisch groen - 2: Gras in grote hoogten 3: Niet de rug van een dromedaris - 4: Een Europese taal zonder 
het achttiende element - 5: Versperring voor reclame - 6: Ook een Duits lidwoord - 7: Is er achteraf geknipt 
voor - 8: Van oost naar west

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT is uit-
gesloten van deelname. De prijswinnaars zullen bekend worden gemaakt op maandag 9 april 2018. Over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

PRIJSPUZZEL
WIN 2X HET BOEK Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad in oorlogstijd
Door Sam Ockhuijsen
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Vol verbazing kijk ik naar de gevaarlijke en feno-
menale stunts van circusacrobaten en -arties-
ten, die jaarlijks met Kerst worden uitgezon-
den. Vliegend door de lucht, lopend over een dun 
koord dertig meter boven de grond of hangend 
aan doeken; het is dagelijkse kost voor circusar-
tiesten. Elke act lijkt nog spectaculairder te zijn 
dan de ander. Het circus is daarom dé perfecte 
plek voor waaghalzen.
 De naam circus komt uit het Latijn en bete-
kent ‘cirkel’, verwijzend naar de ronde tribune van 
het circus. Het circus dat wij vandaag de dag kennen, 
werd in 1770 in Engeland door Philip Astley vorm-
gegeven. Hij voerde verschillende stunts uit met zijn 
paard. Later deden ook clowns, zangers en koord-
dansers mee. Vooral in de negentiende eeuw was 
het circus een grote bron van entertainment voor 
het volk en de elite. De elite kon het circus bekij-
ken in speciaal daarvoor bestemde gebouwen, 
terwijl het gewone volk het met tenten moest doen. 
Vroeger mocht een paardenact niet ontbreken in de 
line-up van het circus, omdat het circus oorspronke-
lijk begonnen was als ‘paardenspel’. Tegenwoordig 
zijn er circussen in allerlei soorten en maten, met of 
zonder dieren. Ook reist niet elk circus meer rond, 
zoals vroeger wel het geval was. Dit is tegenwoor-
dig voor sommige circussen te duur of gewoonweg 
te onhandig, in verband met het verplaatsen van de 
artiesten, de dieren en het materieel.
 In de twintigste eeuw heeft het circus een 
grote verandering ondergaan, door meer op een 
theater te gaan lijken. Dit kwam door het in 1982 
opgerichte Canadese Cirque du Soleil, dat de acrobati-
sche acts in het circus combineerde met een verhaal. 
Ook in de 21ste eeuw blijft het circus veranderen 
door bijvoorbeeld meer balletoptredens en filmpro-
jecties te gebruiken. Onder invloed van de recente 
kritiek op het gebruik van wilde dieren in circussen 
is in 2015 besloten om in Nederland wilde dieren te 
verbieden in circussen. De dieren zouden te weinig 
bewegingsvrijheid krijgen en te veel trucs moeten 
doen. Honden en paarden mogen echter nog wel 

worden gebruikt. Grote circussen zoals het circus van 
Monte Carlo gebruiken daarentegen nog wel wilde 
dieren. Deze acts worden dan ook niet meer uitge-
zonden op de Nederlandse televisie.

 Vandaag de dag kennen we nog enkele cir-
cussen in Nederland zoals Mullens, Renz, Teuteberg 
en Mikkenie. Zij geven een paar keer per jaar voor-
stellingen. De meeste circusgebouwen in Nederland 
zijn helaas afgebrand. Alleen het Koninklijk Theater 
Carré is nog een overblijfsel van de circusfamilie 
Carré uit de negentiende eeuw. Na eerst door Europa 
te hebben rondgereisd, besloot Oscar Carré in 1887 
een stenen circus te laten bouwen in Amsterdam. 
Tegenwoordig worden er nog maar weinig circus-
voorstellingen in Carré gegeven. De nadruk ligt 
momenteel meer op theatervoorstellingen, opera’s 
en dansoptredens.
 Veel van de circusartiesten komen uit tra-
ditionele circusfamilies of hebben een vakopleiding 
tot professioneel circusartiest genoten. In deze oplei-
ding leer je de fijne kneepjes van het vak kennen, 
inclusief de gevaren. Soms komen grote ongelukken 
in het circus voor. Zo raakten in 2014 meerdere acro-
baten zwaargewond tijdens een act waarbij een con-
structie instortte. Daarnaast raken dierentemmers 
soms gewond na aanvallen van hun dieren. Het cir-
cusberoep is dus zeker niet zonder gevaar.

HET CIRCUS: DE ARENA VOOR WAAGHALZEN
Door Debbie Nijssen
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Na een moeilijke zoektocht is het Pam gelukt een stekje in het hartje van de stad te bemachti-
gen, en wel op de beruchte Molenstraat. Haar ruime kamer is ingericht met een knusse zithoek, 
geheel met bijzettafeltje waarop naast een Boeddhabeeld ook een zeer fraaie editie van La Di-
vina Comedia prijkt; slechts een wandkleed mist nog. Haar kast lijkt een rariteitenkabinet, met als 
pronkstukken een mini-kruisboog en een zeer oude alligator, die nog van haar opa is geweest. Met 
een sierlijk geborduurd tijgerkleedje boven haar bed lijkt haar kamer welbeschouwd haast een 
Wunderkammer. En vanwege de ideale ligging is ze vanuit dat of eender welk ander café na een 

avondje drinken zó weer thuis.
      Foto en tekst door Steven Verhoeven

In het hol van... Pam oostwouder


