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Herbert J. Draper (1863-1920)
‘The Lament for Icarus’ (1898)

Niets uit dit tijdschrift mag worden 
verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt, in de ruimste zin van 
het woord, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het 
Historisch Institutioneel Tijdschrift.

Herbert J. Draper, The lament for Icarus (1898)

Buiten zijn boekje gaan: ‘zijn eigen terrein verlaten, zijne 
bevoegdheid te buiten gaan; spreken over zaken die niet 
aan de orde zijn of waarvan men geen verstand heeft, of: 
iets doen waartoe men geen recht of geen last heeft’. De 
man die op de voorpagina van dit HInT prijkt, verliet ook 
bekend terrein. Icarus poogde met zijn vader Daedalus te 
ontsnappen van het eiland Kreta. Hij had echter iets teveel 
vertrouwen in zijn eigen kunnen: Hij vloog te dicht bij de 
zon, zijn vleugels smolten weg en hij viel op de grond te 
pletter. Op het schilderij van Herbert J. Draper is de neer-
gestorte Icarus te zien, omgeven door treurende nymphen.
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HOOFDREDACTIONEEL
Lectori salutem!

Een editie in het thema ‘buiten het boekje’? Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat er geen papieren HInT verschijnt! Sluit je af van 
het koude winterweer, kruip onder een dekentje en geniet van 
deze gloednieuwe editie. Geheel in sfeer van de feestdagen ging 
Carlijn gezellig langs bij Luc, Thomas en Mitchell, terwijl Thom 
en ik een kopje koffie dronken met dr. Meeder om het over his-
torische films te hebben.
 Natuurlijk valt er ook te lachen: het schertsverhaal 
heeft een nieuwe aflevering en Roos heeft weer een mooie prent 
gemaakt. Verder valt er natuurlijk over allerlei onderwerpen te 
lezen. Mayra onderzocht of er nog iets te leren is uit een oud 
etiquetteboekje, Isaac beschouwt vijf invloedrijke, modernisti-
sche schilderijen, Ellen toont het leven aan het front in de Eerste 
Wereldoorlog, Geert vertelt over orale tradities en Steven leidt 
ons langs een historische argwaan jegens reisgidsen.
 Er is ook bericht van buitenaf. Pieter Sleutels schrijft 
ons over zijn benijdenswaardige stage in de stad van de liefde 
en over diens bibliotheken.  Je persoonlijke bibliotheek kan ook 
een update krijgen, want het woordgraptogram is terug voor het 
nodige puzzelplezier in de ‘vakantie’. Mijn dank aan Wessel en 
Sem die Carlijn en mij bij de totstandkoming geholpen hebben! 
Even geen puzzeltrek? Doe jezelf tegoed aan de beeldende poëzie 
van S.G. Lorentz!
 Ook komt het onderwijs aan de beurt. Kris betoogt 
waarom de BSA-verlaging enkel een uitstel van executie is. 
Daarnaast vertelt Maarten Heinemann ons meer over zijn bezig-
heden voor de Landelijke Studentenvakbond en de opleidings-
commissie laat jullie bovendien het belang van de Nationale 
Studenten Enquête zien. Beiden essentiële organen voor de 
student om gehoord te worden.

Genoeg te beleven dus! Geniet ervan!

Huub Vilé 
Hoofdredacteur

Wil jij ook schrijven voor het HInT? Eenmalig of als lid 
van de redactie? Mail dan naar hintredactie@gmail.com!

Wil je online meer artikelen lezen? Scan dan de QR-code 
voor toegang tot het HInTernet!
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Als we het hebben over geschiedverbeeldingen bui-
ten het boekje, mag de historische film niet ontbre-
ken. Docent Middeleeuwse Geschiedenis Sven Mee-
der was onlangs nog betrokken in het debat rondom 
de historische film Redbad, een uitgelezen moment 
voor het HInT om langs te gaan. Hij nodigt ons uit 
voor een kop koffie in het Cultuurcafé, alwaar wij 
hem mogen bevragen over zijn carrière en inzichten 
over historische films.
Al aan het einde van zijn basisschoolperiode wist hij dat 
hij Geschiedenis zou gaan studeren. “Ik wilde een tijdje 
matroos worden bij de marine en ook krantenbezorger 
− dat tweede is me gelukt. Maar ik had toen al, als ik te-
rugkijk naar werkstukjes, heel veel interesse in het verle-
den. Dus dat zat er eigenlijk wel al in.” Op de middelbare 
school koos hij een bètaprofiel, maar ook geschiedenis. 
“Achteraf heb ik er nog een beetje spijt van dat ik geen 
Frans en Duits heb gedaan, maar volgens mij hebben die 
bètavakken mij ook wel gevormd. Je gaat er wetmatiger 
van denken en dat is helemaal niet verkeerd.”
 Na een tussenjaar begon Meeder met de oplei-
ding Geschiedenis aan de Vrije Universiteit. In het twee-
de jaar ging hij er nog twee studies naast doen, waarvan 
hij de opleiding Keltische Taal en Cultuur in Utrecht uit-
eindelijk ook heeft afgerond. “Ik herinner me nog goed 
het college Middeleeuwse Geschiedenis van Jaap van 
Moolenbroek over de Synode van Whitby (664). Ik dacht 
‘Wat interessant!’ en vroeg wat ik zou moeten lezen 
om er meer over te weten te komen.” Van Moolenbroek 
raadde de werken van Beda aan, waarvan Meeder snel de 
Penguin-editie uit de bibliotheek haalde. Deze interesse 
hield stand en zo kwam hij tot de keuze om ook Keltisch 
te studeren.
 Toen zijn studie in de pocket was, volgde er 
nog een tussenjaar. “Ik wilde graag promoveren, omdat 
ik vond dat ik nog niet helemaal de historicus was die 
ik voor ogen had. In Utrecht greep ik net naast een aio-
plaats [assistent in opleiding, red.], maar als troostprijs 
werd ik meegenomen naar een workshop in Cambridge. 
Daar werd me op het hart gedrukt om het in Cambridge 
te proberen en toen zat ik acht maanden later daar met 
een beurs om te promoveren.” In Cambridge rondde hij 
in 2010 zijn proefschrift af over de verspreiding van Ier-

GESCHIEDENIS OP HET GROTE SCHERM
  Sven Meeder over koning Radboud en framing in Historische film                                   

Door: Thom Tolboom en Huub Vilé
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se geleerdheid over het continent in de achtste en 
negende eeuw.
 Na een tijdje voor de klas te hebben ge-
staan als docent Latijn, was hij vanaf 2010 twee jaar 
lang postdoc aan de Universiteit Utrecht en in 2012 
kreeg hij een positie aan de Radboud Universiteit. 
“In 2013 heb ik een Veni-beurs van de NWO gekre-
gen voor een onderzoek van drie en een half jaar 
naar intellectuele netwerken tijdens de Karolingi-
sche renaissance. Het idee erachter was dat het niet 
zozeer de ambities van het hof waren die bepaalden 
of iets werd verspreid, maar dat vooral lokale net-
werken belangrijk waren.”
 Sinds 2016 zijn Meeders onderwijstaken 
belangrijker geworden en heeft hij voornamelijk 
eerdere projecten afgerond. Zo zijn er  meerdere 
artikelen en een boek voortgekomen uit het Veni-
onderzoek en heeft hij nog een kerkrechtelijke tekst 
geëditeerd. “Dat kwam nog voort uit mijn PhD-pe-
riode. Toen ben ik er ooit mee begonnen en het is 
enorm veel werk. Leuk om te doen, af en toe, maar 
vooral niet in één keer achter elkaar. Deze is inmid-
dels ook naar de uitgeverij.” Vorig jaar verscheen 
voor het brede publiek een boekje over de Friese 
koning Radboud (of: Redbad).

Koning in de marge van de geschiedenis 
Het verschijnen van de monografie over Radboud 
was niet toevallig. “Eind 2016, begin 2017 wisten 
we dat een film over Radboud zou worden gemaakt. 
In een interview met de makers in de Volkskrant 
werden al twijfelachtige dingen gezegd. Ik besprak 
met collega’s dat wij, als professionele historici, met 
onze kennis ook een breder publiek zouden moeten 
proberen te bereiken. Dit was daar een goede aan-
leiding voor.” Het idee bleef aanvankelijk echter lig-
gen totdat een collega uit Utrecht, Erik Goosmann, 
hem opbelde en voorstelde om het boek samen te 
schrijven.
 “In drie maanden hebben we het boek sa-
men geschreven. Het was de bedoeling dat het in de-
zelfde maand als de film zou uitkomen. Begin janu-
ari hadden we een boekcontract en op 1 april moest 
de tekst ingeleverd worden. Hij [Goosmann, red.] 
zat in Zweden en ik in Nederland, dus via Google 
Docs hebben we tegelijkertijd in de hoofdstukken 
geschreven en aan het eind van de dag stond er dan 
een half hoofdstuk.” Ondanks dat het boekje aan-
haakt bij de film, werd de zure toon vermeden. Ze 
hadden de film bovendien nog niet gezien.

 

“We wilden vooral laten zien wat een historicus doet 
als er heel beperkte bronnen zijn. Hoe interpreteer 
je dat dan? En waarom is die interpretatie meer va-
lide dan de interpretatie van een filmmaker?” Dat er 
weinig bekend is, betekent niet dat je een vrijbrief 
hebt om van alles te verzinnen, meent Meeder. Hij 
heeft inmiddels ook meerdere lezingen samen met 
de scenarioschrijver gegeven. “Ik vind het niet zo 
erg dat er allerlei historische onjuistheden in zitten. 
Het belangrijkste wat je je moet afvragen is hoe iets 
wordt gepresenteerd.”

Lees verder op de volgende pagina!
Historische feiten en framing
De discussie in de Nederlandse media over de cor-
rectheid van historische details in films vindt Mee-
der dan ook onzinnig. “Natuurlijk moet een film 
daarin schipperen, daar heb ik het met een scena-

Radboud in de filmadaptatie ‘Redbad’
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rioschrijver ook weleens over gehad.” Hij geeft als 
voorbeeld het feit dat Radbouds dochter in de film 
vervangen is door zijn zus omdat dit beter paste in 
het verhaal. “Dat kan me allemaal niet zo heel erg 
veel schelen, Pepijn is ook een koning terwijl hij ei-
genlijk een hofmeier is, dat zal allemaal wel. Maar 
wat je merkt, is dat program-
ma’s als OVT wel vragen wat 
er allemaal “niet klopt”, maar 
niet vragen: ‘waarom presen-
teer je het verhaal in de film 
op die manier?’” 
 De historische Rad-
boud was namelijk geen 
vechtersbaas maar voerde 
vooral een integratiepolitiek waarmee hij een brug-
functie probeerde te vervullen tussen de Friese - en 
de Frankische wereld. “Dat maakt hem dus een heel 
fascinerend figuur omdat hij die twee werelden op 
de een of andere manier met elkaar moest weten te 
verbinden. Hoe doet hij dat en waar schuurt het? 
Voor dat beeld is niet gekozen. Er is juist gekozen 
voor een beeld van hele harde tegenstellingen, die 
ook nog eens religieus en imperiaal van aard zijn.” 
Meeder vertelt dat de scenarioschrijver fanatieke 
christenen wilde laten zien in de film om daarmee 
de link te leggen met Islamitische Staat. “Dat beeld, 

dat frame, daar ben je als filmma-
ker echt wel verantwoor-
delijk voor en daar mag 
je wat mij betreft ook op 
aangesproken en op aan-
gevallen worden.” 
De film is oorspronkelijk 

ook onderdeel van een 
rijtje van drie, samen 

met de film over Mi-
chiel de Ruyter en 
een film over Willem 
van Oranje die door 
de flop van Redbad 
op losse schroe-

ven is komen te 
staan. “De film-

makers wil-

den dus heel duidelijk Radboud in dit rijtje plaat-
sen. Hij is niet echt een volksvader. Ik ben sowieso 
niet heel erg van de verering van volkshelden, maar 
Radboud in het bijzonder is een curieuze keuze.” 
Dat de keuze is gevallen op iemand uit de vroege 
middeleeuwen, Meeders specialisme, beviel hem 

daarentegen wel. 
 Het is typisch 
volgens Meeder dat juist 
die framing van een film 
niet ter discussie wordt 
gesteld door de media. 
Hij denkt dat er in dit 
opzicht nog wel een rol 
voor historici is wegge-

legd vanwege hun vaardigheid in het herkennen 
van framing in hun bronnen. “In de tijd van fake 
news en van Facebook en andere sociale media 
waar iedereen zomaar wat op kan zetten, is het een 
hele belangrijke maatschappelijke vaardigheid om 
framing te herkennen en is het waardevol om je er-
tegen te wapenen.” 

Mogelijkheden voor historische films
Meeder kent een film waar de makers van Redbad 
nog een voorbeeld aan kunnen nemen. “Wat mij be-
treft is een van de meest geslaagde films A knight’s 
tale met Heath Ledger”. De film gaat over een boer 
die zich voordoet als edelman en meedoet aan ver-
schillende riddertoernooien. Bij aanvang van toer-
nooien worden er moderne nummers gezongen, 
zoals We will rock you van Queen. Meeder vindt 
deze aanpak grappig en creatief. “Wat daar wordt 
gedaan vind ik op zich wel mooi; er wordt een mooi 
verhaal verteld en de sfeer op zo’n toernooi zal na-
tuurlijk ongeveer zo zijn geweest, met een liedje 
dat we niet meer kennen, in een muzieksoort die 
we nu ook niet meer herkennen. Maar door iets 
heel moderns te nemen krijg je misschien juist wel 
de goede sfeer te pakken.” 
 Verder is hij positief over het feit dat de 
film zichzelf niet te serieus neemt en geen claims 
maakt een waargebeurd verhaal te vertellen. “Dan 
neutraliseer je het idee van framing direct eigenlijk, 
doordat je juist durft om daar een beetje tongue-in-

cheek mee om te gaan. Dat is soms 
misschien nog wel eerlijker dan 
wanneer je de suggestie wekt dat 
je een hele realistische film maakt.” 
Een suggestie die Redbad wel wekt.
  Meeder twijfelt wanneer 

‘Alleen al het aanpassen van een incor-

rect beeld van het verleden kan een 

film of serie waardevol maken'

Koning Radboud uit: Chronique 
ofte Historische geschiedenisse van 
Vrieslant, Winsemius Pierius (1622)
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hem gevraagd wordt of we met het probleem van 
framing nog wel een film kunnen maken die trouw 
is aan de historische werkelijkheid. “Ik denk dat je 
de historische constructie van zo’n geschiedenis als 
Radboud zo kan verfilmen dat hij aansluit bij onze 
inzichten over wat er precies gebeurd is, maar ook 
die zijn ingegeven door onze moderne context. Dan 
hoop je dat het publiek ook in staat is om zelfs dat te 
zien.” Hij herkent ook standplaatsgebonden visies 
in discussies die hij zelf heeft met andere historici. 
“Daar kom je nooit helemaal vanaf. Het enige wat 
je kunt doen, zeker als historicus, is zo transparant 
mogelijk zijn.”
 Mogelijkheden voor historische films in 
het onderwijs ziet de mediëvist wel. “Kijk, ik vind 
historische films hartstikke leuk, en zeker als je er 

een analyse bij geeft zijn er heel wat haakjes waar je 
wat aan kan hangen.” Ten slotte noemt Meeder nog 
de serie Rome die hij prijst om het schetsen van een 
voor veel mensen vernieuwend beeld van de klas-
sieke stad. “In Rome zit ook heel veel invulling, maar 
wat bijvoorbeeld al heel erg goed is aan de serie, is 
dat je de modder, de smerigheid en de stank van 
Rome ziet, terwijl we natuurlijk altijd gewend zijn 
alleen maar marmer en spierwitte toga’s te zien. 
Dat beeld gaat echter alleen over een toplaag en hoe 
die toplaag zich wilde laten zien.” Alleen al het aan-
passen van een incorrect bestaand beeld van het 
verleden kan een film of serie volgens hem waarde-
vol maken. Hoewel films als Redbad  de plank soms 
misslaan is er volgens Meeder zeker nog een toe-
komst voor historische films.

In dit boek willen we benadrukken wat 
we wél kunnen zeggen over Redbad. We 
beschrijven hoe de middeleeuwse auteurs 
omgingen met hun recente geschiede-
nis en hoe zij het verleden gebruikten en 
inzetten voor hun eigen doelen. Daarmee 
zullen we niet alleen een tipje oplichten 
van de sluier van het werk van gespeci-
aliseerde historici, maar bieden we ook 
inzicht in hoe het tijdloze mechanisme 
van het gebruik en misbruik van het 
verleden ons beeld van de geschiedenis 
kleurt. Met als resultaat een fascinerend, 
spannend en meeslepend verhaal over 
een Friese held. 

Redbad kopen? Scan 
de QR-code!
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Door Isaac Thomas

Tegen het einde van de negentiende eeuw hadden 
veel kunstenaars, schrijvers en architecten het 
gehad met ‘traditionele’ vormen van kunst die 
gebaseerd waren op de esthetische conventies 
van het realisme. Impressionistische kunstenaars 
als Claude Monet en Camille Pissarro zochten 
vanaf de jaren 1860 al naar nieuwe manieren 
om hun kunstzinnige ambities te verwezenlij-
ken. Ze keerden zich tegen het heersende classi-
cisme van de negentiende eeuw door hun revolu-
tionaire gebruik van kleur en licht en hun wil om 
een impressie te geven van een specifiek (alle-
daags) moment. Hierin waren de impressionis-
ten zeker niet de enigen en ze zouden dan ook, 
naarmate de jaren verstreken, steeds overtrof-
fen worden in artistieke radicaliteit door een 
veelvoud aan nieuwe stromingen. Deze stromin-
gen, zoals het fauvisme, kubisme, dadaïsme en 
surrealisme, volgden elkaar in rap tempo op en 
liepen vaak ook door elkaar heen. De gemene 
deler wordt hier gevormd door hetgeen waar de 
modernisten op reageerden: een snel industria-
liserende maatschappij, de rationaliteit van het 
Verlichtingsdenken en, vanaf het interbellum, 
de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. 
Omdat al deze cultuurkritische kunstenaars met 
hun schilderijen letterlijk en figuurlijk buiten het 
boekje gingen, heeft de redactie besloten om in 
dit themanummer vijf van deze toonaangevende 
meesterwerken te bespreken.

5. 
Charing Cross Bridge van André Derain (1906) 

De hekkensluiter van deze Top 5 wordt gevormd 
door dit fauvistische schilderij van de Franse schil-
der André Derain, wat overigens niets afdoet aan zijn 
artistieke kwaliteiten. Het subject is de Charing Cross 
Bridge in het centrum van Londen (nu: Hungerford 
Bridge), inclusief de rivier de Thames en de skyline 
van the City. Het kenmerkende aan dit schilderij is 
het originele kleurgebruik: zo zijn de bomen en de 
wolken een soort tussenvorm van beige en roze, de 
brug en gebouwen blauw en de rivier en de lucht 

geelgroen. Alleen al dit kleurgebruik zou totaal niet 
kunnen in het classicisme en realisme van de 19e 
eeuw. Derain heeft in dit werk ook nog een ietwat 
vertekend perspectief toegepast. Het klopt nét niet 
helemaal, maar het is heel lastig om precies de vinger 
erop te leggen. Vooral deze manier van kleur geven 
aan een schilderij is karakteristiek voor de stroming 
van Les Fauves (‘De Wilden’, een geuzennaam voort-
komend uit kritiek op de stroming). Het gebruik van 
schelle kleuren en een wat simpele weergave van het 
subject staan namelijk centraal in deze stroming.

4. 
Mont Sainte-Victoire van Paul Cézanne (1904)

De grote modernistische stromingen reageerden 
niet alleen op het classicisme en realisme, maar ook 
op elkaar. Zo ontstond het kubisme, waarvan Paul 
Cézanne een van de wegbereiders was, als tegen-
hanger van het eerdergenoemde fauvisme. In tegen-
stelling tot het gebruik van platte vormen gaat het 
bij dit kunstwerk juist om een bepaalde vormelijke 
orde en constructie. Toch is het niet helemaal in de 
kubistische school te plaatsen, aangezien het gebruik 
van vormen nog niet zo ver is doorgevoerd als bij bij-
voorbeeld Picasso (waarover later meer). Cézanne 
woonde zelf dichtbij de Montagne Sainte-Victoire (in 

top 5

MODERNISTISCHE MEESTERWERKEN

Charing Cross Bridge
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het zuiden van Frankrijk), het gebergte dat dus ook 
centraal staat in dit schilderij. De kleuren zijn hier 
nog relatief natuurgetrouw, met veel blauw, beige en 
groen. Het vernieuwende element hier is het gebruik 
van vlakken, die als basisstructuren worden neerge-
zet zodat ze toch op akkerland en boerderijen lijken. 
Op de achtergrond doemt het grote bergmassief op, 
dat weer grotendeels is vormgegeven op basis van 
vlakken. Overigens heeft Cézanne veel vaker dit 
gebergte geschilderd, maar deze variant is in mijn 
ogen het meest karakteristiek.

3. 
La città che sale (De stad die oprijst) van Umberto 

Boccioni (1910)
Grotendeels voortkomend uit, maar ook kritiek leve-
rend op het kubisme, waar Paul Cézanne dus één 
van de pioniers van was, ontstond in Italië het futu-
risme. Voor de kernpunten van deze stroming, die 
maar van ongeveer 1909 tot 1914 bestond, is La 
città che sale een uitstekend voorbeeld. Het schil-
derij is namelijk een prachtig samenspel van rea-
listische elementen op de achtergrond (gebouwen 
in perspectief) en een dynamische versmelting van 
mannen en paarden. Tezamen stelt dit alles het ont-
staan van een moderne stad voor, met grote nadruk 
op snelheid, vooruitgang en de menselijke inspan-
ning. In die zin is dit werk, net als de werken van 
alle andere Italiaanse futuristen, heel tekenend voor 
de paar jaren dat de stroming bestond. Aan de voor-
avond van de Eerste Wereldoorlog heerste onder 
veel Europeanen een enorm optimisme en vooruit-
gangsgeloof. Er werd alom geloofd dat technologie 

en menselijke inspanning samen konden zorgen 
voor een nieuwe, betere wereld. Het is dan ook 
nogal wrang dat Boccioni zelf in 1916 stierf bij het 
uitvoeren van een legeroefening, als gevolg van het 
moderne oorlogsgeweld dat de futuristen zelf in een 
manifest hadden verheerlijkt.

2. 
Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte 
weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands van 

Hannah Höch (1919)
Enthousiasme en vooruitgangsgeloof maakten na 
de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog bij 
veel mensen echter plaats voor een pessimistisch 
en cultuurkritisch wereldbeeld. Deze negatieve 
gevoelens komen sterk naar voren in het artistieke 
en literaire dadaïsme, waarvan de Duitse Hannah 
Höch een van de sleutelfiguren was. De stroming had 
wortel geschoten in het neutrale Zwitserland, maar 
verspreidde zich snel over heel Europa en Noord-
Amerika. Dit specifieke werk van Höch is een foto-
collage van een ogenschijnlijk warrig veelvoud aan 
belangrijke politieke figuren en symbolen, wat de 
politieke chaos in het Duitsland van na de oorlog 
symboliseert. De implicaties van het werk zijn echter 
niet puur politiek; het bevat ook veel elementen die 
verwijzen naar de sociale misstanden die Höch om 
haar heen zag. De fotocollage bevat bijvoorbeeld 
ook een kaartje van Europa, waarop te zien is in 
welke Europese landen vrouwen mochten stemmen. 
Gender stond bij de dadaïstische kunstenares hoog 
in het vaandel. 

Kijk voor nummer 1 op de volgende pagina!

Mont Sainte Victoire

3. La città che sale



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

12

GESCHIEDENISPRENT

1Guernica van Pablo Picasso (1937) 
Dit beroemde werk over het bombarde-

ment op de Baskische stad Guernica vormt in 
mijn opzicht de bekroning van decennialang 
modernisme. Picasso, die eerder veel kubis-
tische schilderijen maakte, heeft Guernica 
vrij laat in zijn carrière gemaakt. Het is dan 
ook wat lastiger om het in een bepaalde stro-
ming te plaatsen, maar surrealistische en 
geometrische elementen komen het sterkst 
naar voren. Door een ogenschijnlijk chaoti-
sche compositie, met taferelen binnens- en 
buitenshuis door elkaar heen, krijg je een 
heel sterk beeld van de chaos die gepaard 

moet zijn gegaan met het bombardement 
door de Duitse en Italiaanse bondgenoten 
van Franco. Zo zien we onder andere een 
moeder met haar dode kind in de armen, een 
op hol geslagen paard en verscheidene gepij-
nigde gezichten. Ook hier wordt er, net als bij 
veel andere schilderijen van Picasso, ingeni-
eus gebruik gemaakt van verschillende geo-
metrische vormen. Tegenwoordig wordt dit 
enorme meesterwerk (7,76 bij 3,49 meter), 
waarop Picasso de door velen gevoelde 
afschuw van de nieuwe ‘terreurbombarde-
menten’ heel treffend afbeeldt, tentoonge-
steld in het Museo Reina Sofía te Madrid.

Guernica

Door Roos in 't velt
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Epische verhalen en mythen zijn vaak het eerste 
waar men aan denkt als het gaat over ‘orale tradi-
ties’. Deze mondelinge overleveringen zijn echter 
veel diepgaander en ook veel belangrijker, zelfs 
nu nog, dan je in het begin zou denken.
 Wat zijn deze orale tradities, wat niet het-
zelfde is als orale geschiedenis, nou eigenlijk? 
Volgens het Lexicon voor de kunstvakken zijn orale 
tradities “het geheel van verhalen die in de loop van 
de tijden in vele culturen door mondelinge over-
dracht bewaard zijn gebleven en die in sommige cul-
turen een belangrijke rol spelen.” Deze definitie is 
een beetje oppervlakkig, maar aan de andere kant 
noodzakelijk om de zeer diverse orale tradities te 
includeren. 
 Ten eerste is het handig om te kijken naar de 
‘waarom’-vraag. Waarom werd informatie doorgege-
ven door middel van het gesproken woord? Het voor 
de hand liggende antwoord is dat van orale tradities 
gebruik wordt gemaakt wanneer een grote groep in 
een gemeenschap niet kan lezen en schrijven. In zo’n 
soort gemeenschappen zijn orale tradities het enige 
medium van communicatie om gemeenschappen en 
instituties te vormen en te behouden. Maar orale tra-
dities spelen ook vandaag de dag nog een belang-
rijke rol, ook al kunnen de meeste mensen lezen en 
schrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speeches 
van politici, die een veel directere band creëren met 
het publiek dan het simpelweg publiceren van een 
tekst. 
 Politici hoeven niet in poëzievorm te 
spreken omdat er van hun speeches verslag kan 
worden gedaan en hun speeches tegenwoordig ook 
opgenomen kunnen worden. In het verleden was 
dit anders. Hoe kon men verhalen van ruim duizend 
regels onthouden? De beroemde Amerikaanse 
onderzoekers Milman Parry en Albert Lord deden 
hier in de jaren dertig van de vorige eeuw onder-
zoek naar in het voormalige Joegoslavië. Volgens hen 
maakte men gebruik van een systematische vorm van 

expressies, epische formules - Achilles is ‘lichtvoe-
tig’ of hij nu staat of zit of slaapt -, typische scènes 
en mnemonische verhaalpatronen die dienen als 
geheugensteunen.
 Onderzoek naar orale tradities is lastig 
doordat er geen bronnen van zijn. Onderzoek wordt 
gedaan door hedendaagse orale tradities te bestude-
ren en met de opgedane kennis te kijken naar orale 
tradities die uiteindelijk toch hun weg naar de pen 
hebben gevonden. Voorbeelden zijn de Odyssee en 
de Ilias van Homerus, maar ook de sprookjes die 
de gebroeders Grimm opgeschreven hebben om de 
Duitse volkscultuur te redden en te vereeuwigen. In 
het geval van Homerus’ gedichten is er echter debat 
over de accuraatheid ervan. In de Griekse tradities 
zouden vaak de namen van personages en plaatsen 
veranderd worden om toepasselijk te worden voor 
het publiek op een bepaald moment, waardoor men 
zich kan afvragen in hoeverre het verhaal van bij-
voorbeeld Troje echt over Troje ging.
 Het is echter een misvatting om orale tradi-
ties te zien als enkel verhaaltjes die alleen een cul-
turele functie hebben. De Aboriginals in Australië 
maken gebruik van verhalen en liederen om in de 
Outback te navigeren. Door te zingen over routes en 
herkenningspunten, vaak met mythische elemen-
ten, dragen zij altijd een kaart bij zich die zij kunnen 
gebruiken om over grote stukken land te reizen. In 
Noord-Albanië bestond seculiere wetgeving enkel in 
orale traditie totdat het in de twintigste eeuw opge-
schreven werd.
 Verhalen met epische, oude helden en lie-
deren met de kracht om de wereld vorm te geven 
bestaan al sinds men voor het eerst sprak. Toch 
spelen orale tradities op sociaal, cultureel en poli-
tiek vlak zelfs vandaag de dag nog een belangrijke rol. 
De subtiliteit ervan zorgt ervoor dat dit vaak onop-
gemerkt gaat. Leg je boeken voor een keer even neer 
en luister naar wat er allemaal gezegd wordt, mis-
schien hoor je iets nieuws.

Door Geert Dijk

ORALE TRADITIES

DE KRACHT VAN DE STEM
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Wie op vakantie in Frankrijk of België een 
van de militaire begraafplaatsen uit de Eerste 
Wereldoorlog bezoekt, wordt in een oogop-
slag geconfronteerd met de omvang en waanzin 
van de oorlog. Deze indrukwekkende begraaf-
plaatsen, bestaande uit duizenden symme-
trisch geplaatste witte kruizen, wekken echter 
de indruk dat de gestorven soldaten één mono-
toon geheel vormden. Om dit beeld te bestrij-
den publiceerde het British National Archive 
ter ere van het honderdjarige jubileum van de 
Eerste Wereldoorlog miljoenen oorlogsdocu-
menten, waaronder een groot aantal persoon-
lijke brieven van Britse soldaten. De collec-
tie bestaat uit brieven afkomstig van The Great 
Western Railway Company van het begin van de 
oorlog tot het eind, geschreven door soldaten van 
verschillende rangen en uit alle sociale klassen. 
Hieronder volgt een aantal verhalen en citaten, 
afkomstig uit deze brieven, die een beeld schep-
pen van de diverse manieren waarop de oorlog 
door soldaten beleefd werd.
 De eerste brieven uit de collectie zijn 
afkomstig van soldaten gelegerd bij de Dardanellen 
in Turkije, waar het Britse leger van april 1915 tot 
januari 1916 tegen het Ottomaanse Rijk vocht. Een 
aantal brieven is geschreven door Thomas Harold 
Watts. In juni schrijft Watts aan zijn vriend Arthur 
over de lasten van het hete, Turkse klimaat en de 
barre omstandigheden in de loopgraven. Watts zal 
de oorlog overleven, maar in een van zijn brieven 
schrijft hij dat hij vreest dat “the awful smell of the 
dead” en “the sight of the trenches we take” hem 
altijd bij zullen blijven. “I”ll never get the sight out 
of my eyes, and it will be an everlasting nightmare.”
 Het grootste deel van de brieven is echter 
afkomstig van soldaten die zich aan het westelijk 
front in de loopgraven begaven. Een van de vroeg-
ste brieven is geschreven door R.C.S. Frost op 22 mei 
1915 naar zijn vriend Arthur. Hij beschrijft langdurige 
aanvallen van de Duitsers, maar spreekt zich opti-
mistisch uit over de duur van de oorlog: “Yesterday 

I came across an Indian soldier who could speak 
English very well, and he thought another month 
would see the war over, also a German officer cap-
tured near here, said it could not go on very much 
longer.” Sergeant Richard Gilson en H.A. Skilling 
spreken ook van aanhoudende bombardementen en 
bestormingen. “No rest for the wicked it is said, and 
if true we must surely be a bad lot”, schrijft Gilson. 
Skilling bericht op een meer luchthartige wijze over 
het constante lawaai: “Our guns never cease down 
there, as soon as one section stop, another lot open 
out so you can tell there is Somme noise.”
 Jonathan George Symons beklaagt zich in 
een brief naar een collega niet alleen over bombarde-
menten, maar ook over hoe hij heen en weer gecom-
mandeerd wordt door zijn meerderen (“Sergeant 
this” and “Sergeant that”). Hiernaast kaart hij een 
heel ander soort nadeel aan van het leven aan het 
front, namelijk wat de Fransen volgens hem “bier” 
noemen, “and as much as I like a drop of good beer 
I have given the stuff out here “best” for it is awful 
muc.” Naast al deze verhalen over aanvallen en bom-
bardement, belicht E.W. Bratchell een andere kant 
van zijn tijd aan het front. Hij vertelt in een brief aan 
“Burgie” over een potje voetbal dat hij speelde met 
een aantal andere soldaten. Het veld was niet ideaal, 
schrijft hij, maar “we managed to get a good game in 
and most important of all, won.” 
 De collectie telt ook een aantal brieven 
geschreven door soldaten in training, in het zie-
kenhuis, en van mannen aan de railheads (plaatsen, 
dichtbij het front, waar soldaten en goederen met de 
trein geleverd werden). In 1915 stuurt Arthur Smith 
tijdens zijn training een brief waarin hij de erbarme-
lijke omstandigheden beschrijft: “Roast sausage was 
the chief item on the menu but to our amazement 
no knives and forks were supplied for us. (...) The 
nearest thing to a knife and fork that some had was 
a pair of nail scissors so these were used. Personally 
I did not know whether to feel shocked or to laugh at 
the situation; it ended in the latter.” Onder de brieven 
in de collectie bevindt zich nog een brief van Smith, 

LEVEN AAN HET FRONT
a 'brief' look
Door Ellen Theuws
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anderhalf jaar later geschreven vanuit een zieken-
huis, waar hij lag met tyfus: “I am quite happy and 
comfortable here, it is a splendid hospital. (...) Food 
is good and plentiful.”
 Tenslotte zijn er nog brieven afkomstig van 
soldaten aan het front in Egypte, India, Griekenland 
en Aden (Jemen). Deze brieven slaan een heel andere 
toon aan dan de brieven aan het westelijk front. “I 
never pictured myself 
riding across the Arabian 
dessert on a camel”, laat 
Harry Beaumont vanuit 
Aden weten aan een 
vriend. Ook soldaat H. 
Bullen schrijft terug naar 
zijn thuisland over de ver-
rassingen van het Midden-
Oosten: “We have anything from an elephant to a 
cockroach creeping over our blankets at night time; 
the chameleon is our chief pet and will crawl over 
one”s body just like a tame mouse and the diffe-
rent colours they can change their body to suit the 
thing they settle on is wonderful.” De wonderen van 
Egypte en Alexandrië gaan ook niet verloren aan 
James “Fatty” Hyam. “Had a grand time”, schrijft hij 
over zijn tocht van Engeland naar India. Kenneth 
W. Sharland spreekt zich positief uit over Turkse 

sigaren in India en merkt op dat “strange as it may 
seem to English people native women do most of the 
work here.” D.J. Robertson en Francis Wit zijn beiden 
beland in Griekenland. Robertson verwondert zich 
over zijn uitzicht op “Mount Olympus”. Wit schrijft 
hoe Griekenland hem aan Frankrijk doet denken: “I 
hope we shall be able to have another trip to Paris, 
when the war has cleared up, but of course when 

is a question nobody can 
answer yet awhile.”
 De bovenstaande voor-
beelden bieden maar een 
klein kijkje in de diversi-
teit aan ervaringen van 
soldaten in de Eerste 
Wereldoorlog. De collec-
tie, te vinden op de website 

van het British National Archive, bevat nog duizen-
den anderen brieven, en zelfs wanneer men deze 
allemaal in de geschiedenisboeken zou opnemen, 
zouden er nog miljoenen betrokkenen zijn wiens 
verhaal ongehoord gaat. Maar door zo nu en dan 
gehoor te geven aan de woorden of daden van een 
vergeten individu, voorkomen we dat de mensen 
van het verleden nietszeggende getallen of mono-
tone witte kruisjes worden.

'we voorkomen dat mensen van het 

verleden nietzeggende getallen worden'
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Door S.G. Lorentz

Bepaalde dagen blijven altijd groots in ziel en geest,
 verwerpen alle ketens vol met alledaagse sleur;
pas later weet je écht hoe zeldzaam deze zijn geweest,
 en hun magie verschaft het veel te vlugge leven kleur.
 
Geregeld geef ik diep verlangend aan mijn geest de kracht
 te zwerven door de tijd en zo voldoen aan deze eis:
ontneem mij niet het heil van zo een uitgesloten reis
 terug naar díe bewuste avond vol magie en pracht!

Het glanzend gladde marmer slurpte al het rijke licht
 weerkaatst door glimmend glazen wanden, had als plicht
het welkom heten der logés in dit klassieke pand,
 en wees hen gangen vol geronde treden, goud omrand.

Vanuit de vierde loge links, geheel bordeaux bekleed,
 Verblufte zó een sprookjesachtig uitzicht mij: een breed
en machtig doek, een groots plafond gegrift in vast patroon
 en zeeën loges onder die royale kaarsenkroon.

De zaal werd donker, onze geest verlicht, de toon en sfeer
 sinister, dreigend, grimmig: élke Griek op zoek naar wraak;
de solo-acte was elektrisch, élke uithaal raak,
 de helden brachten wij minutenlang applaus en eer.

Ook toen was ik ontroerd, van vreugd; ook nu, want dít is schijn,
 een droom, niet écht, dat wéét ik! O, hoe graag zou ik dit weer
opnieuw beleven? Nóóit zal dat meer zó iconisch zijn
 als tóen, want tóen was écht de enige allereerste keer.

Nijmegen, november ’18.

ONVERGETELIJK
poëzie
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Door Pieter Sleutels

Maandag 3 september: mijn eerste werkdag in 
Parijs. Ik loop richting de metro. Ongeveer zeven-
honderd meter vóór mij, aan de overkant van de 
Seine, probeert de Eiffeltoren mij te verleiden 
nog even de toerist te blijven spelen. Helaas, het 
werk roept. Ik stap de metro in en staar vanuit de 
grotendeels bovengrondse lijn 6 naar het bouw-
werk. Wanneer ik mijn ogen wend, besef ik: mijn 
stage is nu echt begonnen.
 Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder. 
Ik loop de Bibliothèque Nationale de France binnen. 
Na een korte controle door een gedegradeerde vlieg-
velddouane word ik gevraagd mijn rugzak te ruilen 
voor een doorzichtig plastic aktetasje, waar ik mijn 
laptop, koptelefoon, lunch en waterflesje in prop, om 
me vervolgens naar beneden te begeven en plaats 
te nemen in een van de zalen, geordend naar thema. 
Met een collectie van vijftien miljoen boeken gebeurt 
het zelden dat ik een boek nodig heb dat niet beschik-
baar is – al moet ik soms honderd meter lopen omdat 
het aan de andere kant van het gebouw ligt. Mijn 
andere thuisfront, de bibliotheek van de Sorbonne, 
doet qua collectie niet veel onder, maar roept helaas 
qua bezettingsgraad eerder claustrofobische herin-
neringen aan de UB op, waardoor mijn voorkeur snel 
duidelijk was. Ik zucht gelukkig en klap mijn laptop 
open.
 Mijn hoofdtaak voor deze stage bestaat 
uit het transcriberen van verschillende ongepubli-
ceerde teksten uit middeleeuwse handschriften om 
ze daarna om te vormen tot kritische edities. Dat 
vereist veel zorgvuldig gestaar en frustratie wanneer 
ik een afkorting in het Latijn niet begrijp, maar het 
geeft tegelijkertijd veel voldoening. Bovendien doe 
ik onderzoek naar alcoholgebruik door middel-
eeuwse studenten in Parijs en dat leidt tot prach-
tige vondsten. Denk aan middeleeuwse geleerden 

die probeerden te verklaren waarom je dubbel gaat 
zien als je dronken bent, en predikers die de zomer-
vakantie wilden inkorten omdat studenten lui waren. 
Zo nu en dan volg ik ook een college, volgens chauvi-
nistische traditie geheel in het Frans. Engelse vakken 
zul je niet snel vinden.
 De taal is waarschijnlijk het grootste obsta-
kel voor studenten om naar Frankrijk te vertrekken, 
en niet onterecht. Hoewel Engels niet zo ongewoon 
is als ik had gevreesd, zal menigeen verwachten dat 
je Frans spreekt als ze je (in een behoorlijk tempo) 
aanspreken. Zeker in de eerste paar weken moest ik 
meestal toch terugvallen op een ‘Parlez-vous anglais?’ 
voor er een helder gesprek mogelijk was. Maar het 
vordert gelukkig: op dit moment schaam ik me maar 
voor de helft van de zinnen die mijn mond verlaten. 
Overweeg je Frankrijk, laat je dan niet tegenhou-
den door de taalbarrière, maar houd het wel in je 
achterhoofd.
 En ik heb het nog geeneens gehad over wat 
Parijs zelf te bieden heeft! Het spreekt voor zich dat 
de wereldstad voor ieder wat wils heeft, van haute 
cuisine, boulangeries met voortreffelijke croissants 
en markten tot concerten, kerken en de catacom-
ben. Bijkomend voordeel is dat elk museum (en 
vrijwel alles wat enigszins educatief is) gratis is als 
je onder de 26 bent. Dat betekent dat onder andere 
het Musée d’Orsay, de Saint-Denis-kathedraal – waar 
de Sacré-Coeur nog een puntje aan kan zuigen – en 
natuurlijk het Louvre aan je voeten liggen. Pak ook 
vooral de trein en ga erop uit: niet alleen de regionale 
trein naar Versailles een paar kilometer verderop, 
maar ook de TGV, die toegang biedt tot de rest van 
Frankrijk en verder, van Londen tot Barcelona tot 
Milaan. Het is waarschijnlijk een dooddoener, maar 
ik kan Parijs niet anders dan van harte aanbevelen.

GRENZELOOS STUDEREN
stage in parijs

Meer informatie over studeren in het buitenland?  Scan dan de QR-code!
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Door Steven Verhoeven

“Tut, tut! Miss Lucy! I hope we shall soon eman-
cipate you from Baedeker. He does but touch the 
surface of things. As to the true Italy – he does not 
even dream of it. The true Italy is only to be found 
by patient observation.”
In E.M Forsters beroemde roman A Room with a 
View (1908) spoort Eleanor Lavish aldus de jonge 
Britse reizigster Lucy Honeychurch aan om haar 
Baedeker – haar reisgids – op te bergen. Lucy, 
bang te verdwalen, aarzelt om dit advies op te 
volgen, wat miss Lavish tot ingrijpender maat-
regelen drijft: “And no, you are not, not, NOT to 
look at your Baedeker. Give it to me; I shan’t let 
you carry it. We will simply drift”, en neemt haar 
de gids af. Aan het eind van het boek keert Lucy 
terug naar Italië, nu mét haar nieuwe man, maar 
zónder haar reisgids. 
 De negentiende eeuw is de eeuw van de 
opkomst van de reisgids. Eerdere handboeken 
bestonden wel – zelfs in de Romeinse tijd beschreef 
Pausanias al een rondreis door Griekenland – maar 
pas met de komst van de spoorwegen nam de reisgids 
een hoge vlucht. Twee uitgevers domineerden vanaf 
de jaren 1830 de markt. Vanuit Duitsland kwamen 
de rode reisgidsen van Karl Baedeker, in Engeland 
bracht John Murray zijn Handbooks for Travellers 
op de markt. Deze twee reisgidsen werden onge-
kend populair. Een zichzelf respecterende reiziger 
– althans vanuit de geletterde middenklasse – kon 
nauwelijks op reis zonder een van beide reisgidsen. 
Maar ondanks dat Murray en Baedeker voorschreven 
wat gezien zou moeten worden, waren er ook reizi-
gers die de reisgidsen verguisden omdat zij niet de 
echte wereld lieten zien. Deze anti-toeristen gingen 
buiten gebaande paden; zij traden buiten het boekje.
 Een van de bekendste critici van deze 
nieuwe vorm van ‘reisgidstoerisme’ was de roman-
tische dichter William Wordsworth (1770-1850). 
Wordsworth vond zichzelf geen toerist, hij was een 
reiziger. Toeristen, aldus de dichter, waren zij die 
zich lieten leiden door hun gids, die niet zelf bepaal-
den wat het waard was om te zien. Toeristen hadden 

geen respect voor het landschap, daar zij in hordes 
het vroeger zo onverstoorbare landschap binnen-
drongen. Wordsworth was ook fel gekant tegen de 
aanleg van spoorwegen, die ook veel invloed hadden 
op de aanblik van het door hem zo geliefde Britse 
merengebied. Hij stak zijn mening niet onder stoelen 
of banken: “instead of travellers proceeding, with 
leisure to observe and feel,” kwamen nu “pilgrims 
of fashion hurried along in their carriages, not a few 
of them (…) poring over their Guide-books (…).” 
Ironisch genoeg uitte Wordsworth deze kritieken in 
zijn Guide to the Lakes – de reisgidscriticus schreef 
zijn eigen reisgids. Maar, zo stelt literatuurhistoricus 
James Buzard, dit boek moet beschouwd worden als 
anti-gids.

William Wordsworth, geschilderd door Benjamin Haydon

VAN HET PADJE AF
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 Dergelijke anti-toeristen zagen zich-
zelf als de authentieke reizigers. In plaats van met 
hun neus in een boekje door het landschap toeren, 
konden zij, om met de woorden van Eleanor Lavish 
te spreken, eenvoudigweg afdrijven. Zij lieten zich 
niet leiden door wat Baedeker en Murray hadden 
geschreven. Een anonieme 
anti-toerist schreef in 1859 
over Zwitserland, de bestem-
ming waar de eerste reisgid-
sen van Murray over gingen, 
het volgende: “the streams 
of tourists follow each other 
like sheep through certain 
paths or passages, [while] by 
diverging a little to the right 
or left of these (…) the solitu-
des of nature may be entered, 
full of new and endless beau-
ties.” Op een reis naar Italië gaf de beroemde schrij-
ver Charles Dickens (1812-1970) toe gebruik te 
maken van Murrays reisgids en bedankte hem zelfs 
voor zijn informatie, maar noemde zijn eigen voor-
keur voor “sights that are cut, and dried, and dicta-
ted” een perverse aanleg.
 Niet elke anti-toerist was dus zo orthodox 
als Wordsworth. De meesten zagen juist het nut van 
een reisgids wel in. Veel reizigers hadden in eerste 
instantie, net als Dickens en Lucy Honeychurch, 
wel gewoon een reisgids bij de hand en kwamen er 
pas achter wat ze misten als ze een keer, al dan niet 
met opzet, het boekje te buiten gingen. Zo ook de 
Amerikaanse romanschrijver Henry James (1843-
1916). Op een reis naar Rome besloot hij er een dag 
op uit te trekken zonder zijn Murray: “The first day 
(…) I spent in wandering at random through the city, 
with accident form my valet de place [reisgids]. It 
served me to perfection and introduced me to the 
best things.” Een van de plaatsen die hij daardoor 
aandeed, was de basiliek van Santa Maria Maggiore, 
die in de reisgidsen niet genoemd werd. James was 
geraakt door de grandeur en charme van de kerk, die 
hij zo toevallig was tegengekomen. De reisgids was 
dus niet alles: “I departed with a sense of knowing a 
good deal that is not set down in Murray.”
 Waar de anti-toeristen letterlijk de gebaande 
paden probeerden te verlaten, waren toeristen in 
hun ogen juist spreekwoordelijk van het padje af. 
Een anonieme criticus merkte in 1881 sarcastisch 

op dat “it is the prerogative of the guide-book that 
it dictates to its passive subject the tourist with an 
absolute despotism.” Toeristen waren in zijn ogen 
makke schapen die niet zelf leken te kunnen naden-
ken en de omgeving niet op haar werkelijke waarde 
konden schatten. De Amerikaanse dichter Bayard 

Taylor (1825-1878) ridi-
culiseerde dit toeristische 
gedrag toen hij meeging 
op een cruise over de Rijn: 
“The English tourists, 
with whom the deck was 
covered, seemed interes-
ted too, but in a different 
manner. With Murray’s 
Handbook open in their 
hands, they sat and read 
about the very towns and 
towers they were passing, 

scarcely lifting their eyes to the real scenes, except 
now and then, to observe that it was ‘very nice’.”
  De anti-toerist had dus een duide-
lijke boodschap: ga niet louter op de reisgids af, maar 
treed buiten de gebaande paden. Kom uit het boek 
en neem de omgeving écht in je op. Toch blijft er iets 
ironisch in hun discours. Om te beschrijven wat een 
reiziger absoluut niet moest doen – namelijk vertrou-
wen op zijn handboek – moesten de anti-toeristen 
hun toevlucht nemen tot, je raadt het al, het boek. 
Of, zoals James Buzard het omschrijft, anti-toeristen 
zagen zich geconfronteerd met “a deeply ironic obli-
gation to display their qualities while simultaneously 
avoiding making tourist-like displays of themselves.” 
De reisgids van Wordsworth is hier het meest spre-
kende voorbeeld van.
 Ondanks de anti-toeristische kritieken 
bleven Murrays en Baedekers de gehele negentiende 
eeuw (en daarna) ongekend populair. Slechts een 
kleine groep ‘reizigers’ had een probleem met de 
reisgidsencultuur. Later, vanaf de jaren zestig van 
de twintigste eeuw, verschenen overigens wel reis-
gidsen die zich meer richtten op de individuele rei-
zigers en backpackers en zich daarmee proberen te 
onderscheiden van het (massa)toerisme. De bekend-
ste hiervan zijn wellicht de Lonely Planet-reisgiden. 
Nieuw was dat echter niet. In Alfred Hitchcocks To 
Catch a Thief uit 1955 wist hoofdpersoon John Robie 
het al treffend op te merken: “The guidebooks say: 
‘Don’t behave like a tourist.’”

De anti-toerist had dus een duidelijke 

boodschap: ga niet louter op de reisgids 

af, maar treed buiten de gebaande paden.



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

20

HET WOORDGRAPTOGRAM

Los de woordgrapraadsels op en vul de antwoorden in de puzzel in. 

1. Hij wast de billen van het partijkartel (7+5)
2. DENK-politicus gaat met Yvon Jaspers op zoek naar een eega (7+5)
3. Reanimatietechniek voor een onafhankelijk Catalonië (10+2+4)
4. De voormalige partijleidster van Trots op Nederland die heel wat ontvreemdt (4+15)
5. AH Basic, G’woon en Markant schaffen das (6+10)
6. Iedere keer als hij in de olie zit, benoemt hij zijn lievelingspaard tot consul (13)
7. Deze cocktail dronk Monica Lewinsky graag in het Witte Huis (4+5)
8. Deze prominente NSB’er maakte als landschapsschilder furore met The Joy of Painting (3+5+3+9)
9. Schavuit van Oranje redt mensen uit lawines (5+12)
10. Animatiefilm over een keurig teefje dat verliefd wordt op een New Yorkse vastgoedmagnaat (4+3+3+5)
11. De kogel kwam bij hem ongelukkig genoeg van links (3+12)
12. Oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie, woonachtig in een Township (4+10)
13. Deze dictator heeft voor de helft schijt aan Suriname (4+8)
14. Deze voorganger van Rob Jetten benadrukt graag achteraf dat hij je gewaarschuwd had (8+3+2)
15. Hij noemde Suriname een failed state en onlangs ging zijn familiebedrijf in de verkoop (4+7)
16. Deze prominente kleine paarse Lada met een KGB-verleden redt de zoo (3+6)

opl. Hoppa, de president van Turkije doet een vrolijk K-popdansje (11+5)

Door Carlijn van der Veen en Huub Vilé

Een voorbeeld ontleend aan de Volkskrant: Lievelingstoetje van dino’s -> Jurassic kwark 
Let op: vaak kan een antwoord op meerdere wijzen gespeld worden. Bij juiste invulling vind je het 

prijswoord in de verticale balk. Lever de puzzel in zoals vermeld in de disclaimer en win!
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Vergeleken bij alle aandacht voor koken en eten 
steekt die voor spijs verteren en poepen schril af. 
Net alsof al wat naar binnen gaat er nooit meer 
uit komt. Poep bevindt zich in het verdomhoekje 
waar eerder de seks huisde. Grootste obstakel 
bij praten over poep is net als toen bij seks de 
taal: buiten het vulgaire en medische is er weinig 
jargon. Maar net zoals seks naast voortplanting 
vooral het genot dient, is ook de ontlasting een 
bron van voldoening. Poep is een prachtig, veel-
zijdig onderwerp dat zowel vanuit de biologie 
en het milieu als vanuit de geschiedenis en de 
kunsten benaderd kan worden. Het vergt alleen 
wel de blik van Midas Dekkers, die als geen ander 
in staat is om van het onwaarschijnlijkste materi-
aal (dood en vergankelijkheid, rood haar, bestia-
liteit) boeken te maken die aan het denken zetten 
en aan het lachen maken. De kleine verlossing is 
een uniek boek over een zeer alledaags onder-
werp: ‘Met de stoelgang is onze taak volbracht.’

LEES HIER MEER OVER

DE PRIJS
Mede mogelijk gemaakt door: Uitgeverij Atlas

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het 
HInT is uitgesloten van deelname. Oplossingen kunnen tot 7 januari 2019 ingeleverd worden per e-mail 
(hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!

Ruimte voor aantekeningen:
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EEN REACTIE OP ‘GOOD MANNERS: A MANUAL OF ETIQUETTE IN GOOD SOCIETY’

HOE “HEURT” HET EIGENLIJK?
Door Mayra Nijland

Het etiquetteboek Good Manners: A Manual of 
Etiquette in Good Society is geschreven door een 
onbekende vrouwelijke auteur en in 1870 uit-
gegeven. Gerangschikt in 23 hoofdstukken kon 
men in dit boek per onderwerp de etiquettere-
gels van destijds lezen. Ik zeg destijds, als we er 
namelijk vandaag de dag naar kijken, zullen we 
al snel opmerken dat de wereld dusdanig veran-
derd is dat de meeste regels niet meer van toe-
passing zijn. 
 In hoofdstuk II “letters of introduction 
– cards –addresses” worden de etiquetteregels 
omtrent het versturen van uitnodigingen aan vrien-
den of bekenden beschreven. Mevrouw schrijft hierin 
het volgende: “A letter of introduction must be care-
fully worded, stating clearly the name of the person 
introduced, but with as few personal remarks as pos-
sible.” Nu moet ik u vertellen, mevrouw, dat in onze 
huidige tijd, anno 2018, het de gewoonte is om elkaar 
uit te nodigen via sociale media of door elkaar op te 
bellen. Elkaar brieven sturen is tegenwoordig ouder-
wets. In uw tijd stond de ontwikkeling van de tele-
foon nog in de kinderschoenen, maar tegenwoor-
dig heeft de telefoon zich ontwikkeld tot een multi-
functioneel apparaat. Hiermee kan men tegenwoor-
dig ook berichten naar elkaar toesturen via de zoge-
noemde apps. De e-mail, zoals wij hem kennen, is 
voor u misschien het beste te begrijpen. Zoals de 
naam al aangeeft, is dit een elektronische brief, via de 
telefoon kan men elkaar deze elektronische brieven 
toesturen. 
 In hoofdstuk IV “Conversation” schrijft u 
vervolgens: “Religion and politics are topics which 
should never be introduced in general society at the 
dinner-table, or in the society of ladies.” Nu moet ik 
u vertellen dat er veel is veranderd sinds dit boekje 
werd uitgegeven in 1870. U zal ongetwijfeld ver-
heugd zijn te horen dat zowel mannen als vrouwen 
tegenwoordig stemrecht hebben nadat zij de leef-
tijd van achttien jaren hebben bereikt. Dit stemrecht 
geldt ongeacht de plaats van herkomst en wordt 

niet gemeten aan de hand van inkomen. De rol van 
vrouwen in de gemeenschap is sterk veranderd.  
 Vrouwen hebben meer rechten gekregen en 
hebben net zoals mannen het recht om een mening 
te uiten over bepaalde kwesties. Zoals u schrijft, was 
het regel om niet in het openbaar of in het bijzijn van 
vrouwen religieuze en politieke zaken te bespreken, 
in het bijzonder niet aan de eettafel. Vandaag de dag 
is in veel gezinnen de eettafel de plek om allerlei 
zaken te bespreken. In de drukte van de dag zien de 
meeste families elkaar tijdens het avondeten. Laat 
de eettafel, ironisch genoeg, nou precies de plek zijn 
waar hedendaags uitvoerig religieuze, maar vooral 
ook politieke kwesties worden besproken. In deze 
discussies krijgen ook kinderen die de leeftijd van 
achttien jaren nog niet hebben bereikt de kans om 
zich te mengen. Dat is in onze tijd de gewoonte. 
 In hoofdstuk VI “The ladies toilet” doet 
u naar mijn mening een opmerkelijke uitspraak: 
“Above all things, never attempt to change the color 
of the hair by means of fashionable dyes and fluids.” 
Vandaag de dag is het routine dat vrouwen de haren 
verven. Bijna elke vrouw heeft het wel eens gedaan 
of doet het regelmatig. In het bijzonder vrouwen op 
leeftijd die hier en daar al een grijze haar vertonen 
zijn gek op het magische goedje dat hen weer een wat 
jonger uiterlijk geeft. Daarnaast moet ik u vertellen 
dat sommigen het niet bij blond, bruin of zwart haar 
laten. Roze, blauw of groen haar, het kan tegenwoor-
dig allemaal. 
 In hoofdstuk VIII “Riding and Driving –The 
Promenade.” schrijft u: “It is the place of the lady to 
bow first if she meet a gentleman of her acquain-
tance. On meeting friends or acquaintances in the 
streets, the exhibitions, or any public places, one 
must be careful not to pronounce their names so 
loudly as to attract the attention of strangers. Never 
call across the street, and never attempt to carry on 
dialogue in a public vehicle, unless your interlocu-
tor occupies the seat beside your own.” In de huidige 
tijd is een buiging tijdens een ontmoeting niet meer 
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aan de orde. Het zal lachwekkend worden opgevat 
mocht iemand in deze tijd plotseling buigen tijdens 
het ontmoeten van een bekende. Mensen ontmoe-
ten elkaar nog steeds op straat of op andere open-
bare plekken. Wanneer iemand een bekende aan de 
overkant van de straat ziet lopen gebeurt het vaak 
dat de naam van de betref-
fende persoon wordt geroe-
pen. Natuurlijk kijken voor-
bijgangers dan even op, 
maar dit gedrag wordt over 
het algemeen niet als onbe-
schoft ervaren. Wat betreft 
het voeren van een gesprek 
in een openbaar voertuig 
is er iets bijzonders aan de hand in onze tijd. Dit is 
hedendaags heel normaal. De regel dat de gespreks-
partner naast je moet zitten is niet meer van toepas-
sing, een gesprek voeren kan zowel staand of tussen 
twee mensen die tegenover elkaar zitten worden 
gedaan. Toch zitten we in een aparte tijd. Zoals ik 

al vertelde heeft de telefoon zich ontwikkeld in een 
multifunctioneel apparaat. Veel mensen spelen spel-
letjes op de telefoon of zijn druk met de hiervoor 
genoemde sociale media. Een gesprek voeren in het 
openbaar vervoer is eigenlijk niet meer aan de orde. 
Men is tegenwoordig druk met de telefoon bezig, 

sociale interactie vindt nau-
welijks meer plaats. 
 Na het lezen van uw eti-
quetteboekje is het ver-
wonderlijk om te zien hoe 
de wereld in slechts hon-
derdvijftig jaar tijd is veran-
derd. Veel van uw etiquet-
teregels zullen vandaag de 

dag als een grap worden opgevat. De rol van ons, 
vrouwen, is vooral erg veranderd. Ondanks de grote 
verandering hebben de etiquetteregels van uw tijd 
zeker hun charmes. De huidige generatie mag naar 
mijn mening zo af en toe zeker nog eens uw boekje 
lezen en daar voorbeeld aan nemen. 

'in de huidige tijd is een buiging tijdens een 

ontmoeting niet meer aan de orde.'

'Company shocked at a Lady getting up to Ring the Bell - James Gillray (1805)
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Na een lange strijd tussen student en aanteke-
ningen zat het er dan eindelijk op. De eerste ten-
tamenperiode van het studiejaar was achter de 
rug. Voor de gelukkigen onder de geschiedenis-
studenten van de HSV betekende dit maar één 
ding, een bus die klaarstond om deze gesloopte 
studenten op Kleine Reis naar Heidelberg te 
brengen. Met goede zin en welbewapend met 
goudgele pretcilinders werden de historici in spe 
door Reiscolid Samantha van Schurken de bus in 
begeleid. Voordat de bus was vertrokken, werden 
door Radiostijn de studentenliederen al ingezet, 
die door de hele bus te horen waren. Het leek er 
even op dat na de helse tentamenperiode er weer 
een rooskleurige toekomst stond te wachten voor 
de HSV’ers, maar niks was minder waar. 
 Vanuit de 10e verdieping van de 
Erasmustoren zagen docenten Olie C. Hekwerk en 
Ramsay Einzel de bus vertrekken richting het Duitse 
Heidelberg en beraamden ze hun plan. “Zijn de infil-
tranten binnen de HSV duidelijk geïnformeerd?” 
vroeg Hekwerk aan Einzel. “De infiltranten weten 
wat ze te doen staan” antwoordde hij. “Goed! Zodra 
mijn team compleet is en de 
komende drie weken alles 
volgens plan verloopt, staat 
de HSV totale vernedering te 
wachten en krijgen we ein-
delijk onze zoete wraak!” 
schreeuwde Hekwerk over 
de 10e verdieping. 
 En zo geschiedde 
het, tijdens de busreis en 
zelfs kort erna was er nog niks aan de hand, totdat 
de eerste nacht in het hostel een infiltrant genaamd 
Dora al begon met het stoken van onrust. Na niet op 
de mega populaire “Vleeskamer!!” te zijn ingedeeld, 
bedachten de vier braafste leden van de HSV hun 
hostelkamer met Dora te delen. Een fout waar deze 
leden nog steeds nachtmerries over hebben. “Zullen 
we op tijd gaan slapen, zodat we morgen fit zijn voor 

het prachtige historische programma?” stelde Willy 
voor. “Puik plan!” riepen de andere drie leden in koor. 
De infiltrant Dora wilde de eerste stap van de twee 
geniepige docenten graag bewerkstelligen en sloeg 
de eerste nacht dan ook genadeloos toe. Dora verza-
melde diep in de nacht alle planten die in het hostel te 
vinden waren en plaatste deze op de bedden van de 
al slapende jongens. Mats schrok als eerste schreeu-
wend wakker, “Ben ik beland in een jungle?” riep hij 
vragend. Eriksen-Johannes en Pelle werden vervol-
gens wakker en barstte in tranen uit. “Wie kan dit 
nou hebben gedaan?” Vroegen de jongens zich af. 
Als laatste werd Willy in totale paniek wakker, “het 
lijkt hier wel op een kamer van een biologiestudent!” 
schreeuwde hij. Dora was er duidelijk in geslaagd 
stap 1 door te voeren, deze HSV’ers waren getrauma-
tiseerd, het enige wat volgde voor deze arme jongens 
waren slapeloze nachten. 
 Na voor de rest een geslaagde reis te 
hebben gehad, kwamen de HSV’ers weer terug aan 
in Nijmegen. “Tijd voor stap twee van het plan” 
zei Hekwerk tegen Einzel. Bij dit deel van het plan 
hadden ze de hulp van Ibn-Pashmani ingeschakeld. 

“Ibn-Pashmani heeft u 
nog een idee om de HSV 
te verzwakken?” vroegen 
Hekwerk en Einzel aan 
Ibn-Pashmani. “Zeer zeker, 
ik kan nog wel wat orga-
niseren waar de studen-
ten van de HSV moeilijk 
bovenop zullen komen” 
reageerde Ibn-Pashmani. 

Hier was geen woord aan gelogen. Ibn-Pashmani 
organiseerde het sdeg-café waar de studenten van 
een onbeperkte hoeveelheid borrelnootjes en bier 
konden genieten, terwijl ze luisterden naar een 
aantal interessante lezingen. Dit werd de HSV’ers 
funest. Na het sdeg-café waren er studenten die 
zo vol zaten van de borrelnootjes, bier en interes-
sante informatie, dat ze niet meer konden lopen. Het 

Schertsverhaal

THE ERASMUS PROJECT
Door Ambrosius

‘Het lijkt  hier wel op de kamer van een 

biologiestudent!’
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gerucht bestaat zelfs dat ene Michaël de Kleijn zou 
zijn flauwgevallen. De tweede klap was uitgedeeld, de 
studenten van de HSV werden met de dag zwakker.
 “Is het plan al voltooid?”, vroeg Einzel aan 
Hekwerk. “Nog niet, er is nog een laatste stap te gaan, 
maar hiervoor moeten we onze infiltrant Ysabella 
benaderen.” antwoordde Hekwerk. Ysabella wist 
wat haar te doen stond en organiseerde met haar 
Akco een activiteit die de genadeklap zou toebren-
gen. “We moeten een bierpongtoernooi organiseren!” 
met deze woorden overtuigde Ysabella haar commis-
sie om de HSV intern te verscheuren en totale ver-
warring te veroorzaken. “Hebben jullie al een team 
voor het bierpongtoernooi?” vroeg Gokkie aan Dino 
en Kwintus. “Eilaas nog niet, maar we kunnen er 
een samen vormen” reageerde Dino. De drie slanke 
mannen vormden samen ‘team Tank’, waarmee ze 
vele teams zouden vernederen op dit toernooi. Al 
snel ontstond er chaos op het toernooi, “De regels 
deugen niet!” beargumenteerde Dianne Wouplein, 
terwijl haar team werd uitgeschakeld. “Dit is doorge-
stoken kaart” schreeuwde de voorzitter Brum nadat 
hij boos het pand verliet. De HSV was na dit toer-
nooi intern totaal verscheurd, maar dit was niet het 
ergste. Een (eer)s(te)jaars, was de dag na het toer-
nooi zo verward dat hij dacht zijn roeping als pizza-
bezorger te hebben gevonden. Zo bezorgde deze eer-
stejaars recht uit zijn maag een pizza op de tweede 
verdieping van het Erasmustoren. Nadat Ysabella dit 
te horen kreeg wist ze dat het plan geslaagd was. Ze 

belde de docenten op met de woorden “het plan is 
geslaagd, de HSV is klaar om vernederd te worden.”  
 Na het meesterlijke plan van Hekwerk en 
Einzel, was de HSV volledig uitgeput. “De dag dat 
we wraak kunnen nemen is eindelijk hier!” met deze 
woorden sprak Hekwerk zijn team toe, op de dag 
die bekend zou staan als D(vS)-day, oftewel Docent-
versus-Studentvoetbaldag. De penningmeester 
Caesar Trimmers deed nog een laatste oproep aan 
zijn geliefde leden: “Voetbal vandaag mee tegen de 
Tirannie van de docenten, VO!”, maar deze oproep 
mocht niet baten. “Dit is geen gezicht” stelde de eer-
stejaars Kas, toen hij met de andere moedige maar 
ernstig verzwakte HSV’ers het voetbalveld betrad. 
Hekwerk en Einzel hadden een team verzameld van 
de beste en sterkste promovendi die er waren, uit 
alle uithoeken van de wereld. Kas had gelijk, het was 
ook geen gezicht, de studenten werden genadeloos 
van de mat getikt door de docenten. Toen de docen-
ten in het sportcafé met de beker in de lucht aan 
het feesten waren, wisten Hekwerk en Einzel waar-
voor ze het gedaan hadden. Na jarenlange domi-
nantie van de studenten op het sportveld, waren de 
docenten de studenten eindelijk weer de baas. De 
volgende dag op de HSV-kamer vroeg het onwetende 
lid Yurt aan de voorzitter Brum “Is dit het einde van 
de HSV?” Waarop Brum met de historische woorden 
reageerde: “I have a dream that one day the HSV will 
rise up and live out the true meaning of its creed: het 
winnen van student-versus-docentvoetbal.”
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Begin september kondigde Ingrid van 
Engelshoven (D66), de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, aan een plafond te willen 
stellen aan het Bindend Studieadvies (BSA). 
Momenteel kunnen alle onderwijsinstellingen 
de hoogte van het BSA voor elke opleiding zelf 
bepalen, en deze ligt in bijna alle gevallen boven 
de veertig studiepunten. Precies op dit aantal wil 
Van Engelshoven het maximum instellen. Haar 
plan heeft de voorbije maanden zowel in de poli-
tiek als in de onderwijswereld een hoop wisse-
lende reacties opgeroepen. Naar mijn mening zal 
deze maatregel de situatie van studenten en de 
kwaliteit van het hoger onderwijs als geheel niet 
verbeteren, maar juist verslechteren.
 Van Engelshoven stelt ter argumentatie 
allereerst dat de “psychische druk onder studenten 
afneemt” bij verlaging van het BSA. Op dit punt is 
de maatregel – evenals de dit jaar ingevoerde hal-
vering van het collegegeld van eerstejaars – mijns 
inziens niets meer dan symboolpolitiek. Over hbo-
opleidingen kan ik, naar alle eerlijkheid, geen oordeel 
vellen, maar de meeste universitaire opleidingen zijn 
zo gestructureerd dat het eerste jaar dikwijls een 
introductie vormt op het te bestuderen vak en de 
wetenschap als geheel. In de daaropvolgende jaren 
wordt op een meer verdiepende en intensieve manier 
gewerkt en gestudeerd. De stress onder studenten 
kan de overheid – voor zover zij al met wetten inter-
venieert in het domein van de universitaire instellin-
gen – beter proberen te verminderen met maatrege-
len die zich concentreren op hetzij de werklast van 
een universitaire opleiding als geheel, hetzij de latere 
jaren van de opleiding, wanneer de werkdruk onte-
genzeggelijk sneller en meer toeneemt. Door zich 
juist enkel op het allereerste jaar te richten schiet 
deze maatregel zijn beoogde doel volledig voorbij.
 Een tweede, misschien nog groter bezwaar 
tegen het voorstel van Van Engelshoven is het vol-
gende: zij stelt dat het BSA ooit als instrument is 
ingevoerd zodat de opleiding met de student kon 
kijken of hij of zij wel de juiste keuze had gemaakt. 

De minister meent vervolgens dat het BSA in toe-
nemende mate wordt gebruikt als selectie-instru-
ment, om te voorkomen dat studenten later stu-
dievertraging oplopen en de opleiding minder ren-
deert; ze “wil niet dat het systeem zo uitpakt” en om 
die reden grijpt ze met deze maatregel in. Om een 
aantal redenen is deze redenering naar mijn mening 
verwerpelijk. Ten eerste sluiten de twee genoemde 
zaken elkaar wat mij betreft allesbehalve uit: het 
BSA kan als selectie-instrument een indicatie geven 
van de leerlingen van wie de opleiding meent dat zij 
een verkeerde keuze hebben gemaakt. Hierna kan 
de opleiding de betreffende leerlingen begeleiden 
richting een andere universitaire opleiding of een 
ander schooltype. Ten tweede, en het meest belang-
rijk, zal een universele verlaging van het BSA de effec-
tiviteit van het instrument zelf grondig ondermijnen, 
en hiermee de kwaliteit van het onderwijssysteem 
schaden. Hiervan zijn, naast het onderwijs, de stu-
denten zélf de grootste dupe.
 Door de verlaging van het BSA voor alle 
opleidingen van alle instellingen wordt namelijk 
de kans groter dat meer studenten met een gebrek 
aan de benodigde interesse, vaardigheden en men-
taliteit die benodigd zijn om de specifieke univer-
sitaire studie af te kunnen ronden, doorstromen 
naar het tweede jaar. Niet extreem veel studenten 
zullen dit van zichzelf op tijd toegeven of überhaupt 
te weten komen als de lichten van de opleiding op 
groen blijven staan. Uiteindelijk zal dit echter voor 
velen in hun eigen nadeel werken. Niet alleen zullen 
deze studenten die dan “op het randje” het eerste 
jaar met veertig studiepunten zouden afronden ver-
moedelijk bijzonder veel moeite hebben met het ver-
hoogde werktempo en studieniveau van het vervolg 
van de opleiding, maar ook komen zij in een vicieuze 
cirkel terecht: met minder behaalde studiepunten 
het tweede jaar ingaan betekent ontegenzeggelijk – 
alle honderdtachtig moeten toch worden verkregen 
– dat een student dan meer vakken uit het eerste jaar 
in het tweede jaar of zelfs later in de opleiding moet 
herkansen. Hierdoor wordt de studielast en stress 

Door Kris van der Aar

GEPLANDE BSA-VERLAGING 
 geen afstel, maar uitstel van executie!
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alleen nog maar hoger en worden dikwijls “nieuwe” 
vakken op de lange baan geschoven. 
Hierdoor ontstaat waarschijnlijk een aanzienlijke 
tot buitengewoon forse, maar hoe dan ook onwen-
selijke studieachterstand. Dit leidt weer tot econo-
misch-financiële malheur: los van het extra geld dat 
de staat (van de belastinginkomsten) moet betalen, 
is de student zelf extra veel geld kwijt aan het langer 
moeten betalen van collegegeld en kamerhuur. Dan 
staan de groene stoplichten plots op donkerrood. 
Indien de student tijdig had kunnen inzien dat het 
om wat voor reden dan ook zeer moeilijk zou gaan 
worden om de studie zonder grote vertraging met 
succes af te ronden, had deze eveneens tijdig kunnen 
overstappen naar een andere studie of ander school-
type en was alle malheur vermoedelijk voorkomen. 
Een hiervoor effectief werkend instrument is in het 
belang van de staat, de samenleving én de studen-
ten zelf.
 Daarnaast zal de kwaliteit van het onderwijs 
bij een universele BSA-verlaging onmiskenbaar ver-
minderen. Er zullen zoals gezegd (veel) meer studen-
ten doorstromen naar het tweede jaar van de oplei-
ding. Hierdoor zullen docenten aan (veel) meer stu-
denten de meer complexe stof moeten overbrengen 
en is er minder ruimte voor persoonlijke ondersteu-
ning en begeleiding van elke individuele student, 
waardoor ook de massaliteit op universiteiten alleen 
maar zal toenemen. Oftewel: een ontegenzeggelijke 
nivellering van het onderwijs, en dat is voor de aller-
hoogste landelijke onderwijsinstellingen, wier taak 
het is de wereld van wetenschappelijke kennis te 
voorzien, buitengewoon problematisch.
 Door ter verdediging te stellen dat “een BSA 
van vijftig of zestig studiepunten” studenten zou 
afschrikken, waarmee zij impliceert dat deze twee 
normen ongeveer gelijkwaardig aan elkaar zijn, slaat 
Van Engelshoven ten slotte de plank wederom mis. 
Het verschil tussen een BSA van zestig en een van 
vijftig studiepunten is aanzienlijk: het aantal studen-
ten dat jaarlijks het eerste jaar afrondt met tien niet 
behaalde studiepunten is vele malen groter dan het 
aantal studenten dat alle vakken direct afrondt. Dit 
alles laat onverlet dat ik het BSA-systeem zoals gehan-
teerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, 

waar alle opleidingen behoudens geneeskunde een 
BSA-norm van de volle zestig punten kennen, geens-
zins steun. Integendeel: een dergelijke BSA-norm 
schrikt inderdaad veel studenten af en laat boven-
dien twee slechte dagen direct fataal zijn.
 Zoals bij veel gecompliceerde politiek-maat-
schappelijke discussies ligt ook bij de BSA-kwestie 
wat mij betreft de beste oplossing in het midden. 
Zowel een universele verlaging naar veertig punten 
als een norm van alle zestig studiepunten is om 
diverse redenen onwenselijk. Ik zou een BSA willen 
bepleiten, mits er al een dergelijke, voor alle onder-
wijsinstellingen geldende, norm moet worden vast-
gelegd, van vijfenveertig tot vijftig studiepunten. 
Hierdoor wordt de kans kleiner dat meer studenten 
later in hun opleiding verdrinken in hun studie en 
daarmee ook hun geldzorgen, en wordt tegelijker-
tijd de nivellering van het hoger onderwijs tegenge-
gaan. Kortom: wat de averechts werkende maatregel 
van een BSA-verlaging de studenten zou opleveren is 
niet een afstel, maar eerder een uitstel van executie.

Reageren op dit opiniestuk? Mail dan naar hintredactie@gmail.com!

©
 Niels Bongers - Digitaal universiteitsblad Utrecht (DUB)
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DE NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE (NSE)
 Door de opleidingscommissie 

Wat is de NSE?
Hoe tevreden ben jij eigenlijk met je studie? In januari 
is het weer zover: studenten in heel Nederland 
mogen vrijuit hun mening geven over de universi-
teit, de opleiding, vakken en docenten. De Nationale 
Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig lande-
lijk onderzoek waarin studenten hun mening geven 
over hun opleiding. Deze vragenlijst biedt jou de kans 
om mee te denken over je opleiding en om verbeter-
punten aan te dragen. In de enquête komen allerlei 
onderwerpen aan bod: van de studieplekken in de 
universiteitsbibliotheek tot de deskundigheid van de 
docenten. Op de site van de NSE kun je de resultaten 
van afgelopen jaren bekijken. 

Waarom is de NSE zo belangrijk?
De NSE is om meerdere redenen van belang. Ten 
eerste is het belangrijk voor scholieren die bin-
nenkort een studiekeuze moeten maken. De lande-
lijke resultaten worden namelijk gepubliceerd op 
Studiekeuze123.nl en in de Elsevier zodat studen-
ten een overwogen keuze kunnen maken voor de 
beste opleiding. Wat onderscheidt Geschiedenis in 
Nijmegen nou eigenlijk van soortgelijke opleidingen 
aan andere universiteiten? Ten tweede, en misschien 
nog wel belangrijker, de opleiding Geschiedenis kijkt 
samen met de Opleidingscommissie naar de resulta-
ten en probeert aan de hand daarvan het onderwijs 

zo goed mogelijk te verbeteren. Jouw reactie is dus 
wel degelijk belangrijk: dit is dé manier om een bij-
drage te leveren aan jouw opleiding. Neem bijvoor-
beeld het vak Europa: naar aanleiding van de inge-
vulde evaluaties van dit vak heeft de opleiding beslo-
ten om het meerkeuzetentamen toch weer te vervan-
gen door een open tentamen. Zo zie je maar: er wordt 
daadwerkelijk iets met jouw commentaar gedaan!

Hoe vul je de NSE in?
De enquête die je invult is vanwege privacyrede-
nen anoniem. Het is echter niet de bedoeling dat 
studenten hierdoor ongeremd kunnen spuien over 
vakken en docenten. In de vorige jaren zijn er helaas 
enkele opmerkingen in de NSE terechtgekomen die 
niet bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs, 
waarvan hieronder een aantal voorbeelden volgen.
- ‘Ontsla personeelslid X’  
- ‘Schaf de aanwezigheidsplicht af’ 
- ‘Er is sprake van teveel college uren’

Met wat voor soort antwoorden kun je dan wel een 
bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit? De 
Opleidingscommissie heeft hiernaast een aantal 
belangrijke punten voor je op een rijtje gezet die je 
kunnen helpen bij het zinvol invullen van de NSE.

Succes en veel plezier met invullen!
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1. Neem er de tijd voor
Onthoud dat de opleiding ontzettend veel 

heeft aan jouw opmerkingen. Neem goed de 
tijd om na te denken over jouw ervaring met 
je studie. Wat vind je goed aan de opleiding? 
Wat zou er beter kunnen aan dat ene vak, of 
hoe kan een bepaalde docent zijn/haar col-
leges verbeteren? Of heb je meer algemene 

ideeën die de inrichting van de studie zouden 
verbeteren? 

2. Geef opbouwende kritiek
je mag eerlijk zijn in je reactie, maar let erop 

dat de opleiding aan de hand van jouw opmer-
king daadwerkelijk het onderwijs kan verbe-

teren. Zorg dat er meer staat dan alleen goed/
slecht/matig: probeer je visie met argumen-

ten te onderbouwen.

3. Let op je taalgebruik
De opmerkingen die je maakt worden gelezen 
door docenten van de opleiding. Onthoud dat 
je te maken hebt met mensen die hun uiterste 
best doen om de kwaliteit van het onderwijs 

te verbeteren. Sommige reacties kunnen kwet-
send zijn of geven geen constructieve feed-

back. Let daarom goed op het verwoorden van 
je commentaar.

4. Wees positief
Lever niet alleen kritiek, maar geef ook aan 

waar je wél tevreden over bent. Misschien ver-
dient die ene docent wel een complimentje, 
of zit het vak Europa toch wel heel goed in 

elkaar. Zo kan de opleiding eerlijk worden ver-
geleken met andere universiteiten en wordt 

het duidelijk wat jouw studie Geschiedenis in 
Nijmegen waard is!

In het voorjaar van 2018 hebben 7.687 
studenten van de Radboud Universiteit 
de Nationale Studenten Enquête (NSE) 

ingevuld.

Wil jij weten wat de resultaten waren? 
Scan dan de QR-code!
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STUDENTEN IN HET WILD
Hoe laat is het? Solidariteit!

Het is lang verleden tijd dat ik onderdeel mocht 
uitmaken van de GSV. Als activo, bestuurslid, 
en Raad van Advies heb ik verschillende rollen 
vervuld. Als geschiedenisstudent leerde ik hoe 
je kritische analyses uitvoert op de meest ver-
scheidene onderwerpen. Dit heb ook toegepast 
in mijn tijd in de medezeggenschap en bij de 
lokale studentenvakbond. Omdat niet alle pro-
blemen lokaal opgelost kunnen worden, ging ik 
een stap verder. Zo kwam ik uit bij de Landelijke 
Studentenvakbond, de LSVb.
 Ik ben ervan overtuigd dat studenten veel 
kunnen bereiken wanneer ze de juiste handvatten 
wordt aangeboden. Dit reikt van informatie over de 
huidige politieke situatie, tot het mobiliseren om te 
demonstreren in Den Haag. Van het betalen van een 
treinkaartje zodat een student zijn of haar verhaal 
kan vertellen op een conferentie, tot het versprei-
den en vergroten van een bescheiden initiatief tot 
een landelijke actie. Je kan het zo gek niet bedenken. 
Vanuit de LSVb poog ik die handvatten aan studen-
ten te bieden. Daarmee ben ik ook verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van onze lidbonden en facili-
teer ik samen met een medewerker dat de slagkracht 
van studenten in verschillende steden in Nederland 
wordt versterkt.
 Naast het informeren en mobiliseren van 
studenten, heb ik ook een inhoudelijk taak. In het 
bijzonder richt ik mij samen met onze beleidsme-
dewerkers op het internationaliseringsbeleid, de 
bekostiging van het hoger onderwijs, en de studie-
financiering. Daarvoor reis ik het hele land door om 
te spreken met andere belangenorganisaties, en 
bovenal met de ambtenaren op het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar krijgen we 
de ruimte om direct invloed uit te oefenen op beleid 
en om te soebatten over de verschillende visies op 
het onderwijs. 
 

De dagen bij de LSVb zijn lang, de werkzaamheden 
dynamisch, en het werk lijkt vaak eindeloos. Het is 
daarmee zeer veeleisend, en als je een fout maakt, 
krijg je een groot deel van studerend Nederland over 
je heen. Je probeert echter iedere dag een bijdrage 
te leveren aan studerend Nederland. Daarbij ben je 
dagelijks bezig om te schakelen tussen alle verschil-
lende prioriteiten en lopende zaken. We hebben een 
kantoor met 25 medewerkers, een handvol vrijwil-
ligers, en een zestigtal bondsbesturen waarmee we 
prioriteiten stellen, onze doelen kiezen, en ons inzet-
ten voor de belangen van studenten. 
 Ik vind het bovenal belangrijk dat studenten 
samen een vuist kunnen maken en dat we ons samen 
in kunnen zetten voor dezelfde belangen. Daarbij 
worden acties niet geschuwd. De LSVb is een orga-
nisatie met een visie op onderwijs, en wij leggen 
niet toe op onze principes. Daarom stonden wij 24 
november in Den Haag om te demonstreren tegen 
het leenstelsel. Voor iedere student die zich nu in 
de schulden moet werken, voor iedere student die 
de beloofde investeringen niet heeft mogen ervaren, 
en voor iedereen die door het leenstelsel niet meer 
naar het hoger onderwijs durft te gaan.

Door Maarten Heinemann

Maarten Heinemann



31

B u i t e n  h e t  b o e k j e

GSV-PERIODEPLANNING 
 Van 11 December tot en met 23 februari 

December

Kijk voor informatie over de tweewekelijkse borrels op de website 
van de GSV, ga langs bij Kamer E 12.11 of scan de QR-code!

 Diner rouler

ALV

DillemmaDebatDinsdag

Lustrumgala

11

17

18

19

Januaritriviantcompetitie
19:00

Boulderen16 23

Scriptiesymposium

kroegentocht

ouderdag

praud to be faudt

5

6

19

19

valentijns 
Pitcherparty broertjes- en zusjesdag14 23

19:00

18:30

19:00

20:00

19:30

17:30

19:00

20:30

10:00

20:30

12:00

December
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Boven de beste ijssalon van Nijmegen-Oost wonen masterstudenten Luc, Thomas en Mitchell. In 
dit verbazend schone huis vol gezelligheid en Grolsch-parafernalia voelt een mens zich vlug thuis. 
De gastvrijheid van de jongens draagt daar ook zeker aan bij. De historici eten vaak samen met de 
twee andere huisgenoten, met als hoogtepunt het jaarlijks terugkerende diner op Kerstavond. Een 
andere traditie is het volgen van EK’s en WK’s voetbal waarbij de wedstrijden op de muur gepro-
jecteerd worden en zo’n veertig man worden uitgenodigd. De devotie van de jongens neemt haast 
religieuze vormen aan wanneer zij het altaar voor Louis van Gaal inrichten aan de vooravond van 
grote toernooien. Ruzie over de afstandsbediening hebben de historici niet. Ze hebben namelijk 
twee tv’s: één om voetbal te kijken en één om te gamen. Met een pilsje in de hand genieten de heren 
haast dagelijks van het goede leven: een oergezellige combinatie van bier, voetbal en geschiedenis.

     Tekst door Carlijn van der Veen, Foto door Nicolette Oosterom 

In het hol van...Mitchell, luc en Thomas


