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Geachte lezer,

De lente staat alweer voor de deur, en dat betekent natuurlijk 
een nieuw HInT. Met het thema “Door het oog van de naald” 
staat deze uitgave boordevol artikelen over gewaagde ont-
snappingen zoals in het artikel van Steven, maar ook over 
mensen die de naald gebruiken om geschiedenis tot leven te 
wekken zoals Rick ons toont in zijn stuk over historisch re-
enactment. Ine bespreekt daarnaast ook de levensreddende 
kwaliteiten van de naald in haar column over bloeddona-
tie, terwijl Dionne ons bloedstollende verhalen vertelt over 
mensen die ternauwernood aan hun noodlot ontsnapt zijn. 
 Het HInT laat jullie ook, voor degenen die onfortuin-
lijk genoeg zijn geweest om hem nog niet tegen te komen, 
kennis maken met assistent professor Rutger Kramer die 
ons in het HInTerview vertelt over zijn ervaringen met lesge-
ven en onderzoek doen als mediëvist. Ook studenten komen 
weer volop aan het woord in deze uitgave. Jochem vertelt in 
Campusbaantjes over zijn werk bij het Radboud Writing Lab, 
en Margo beschrijft hoe het was om stage te lopen bij het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. Joël denkt terug aan zijn tijd in 
het sprookjesachtige Schotland in Grenzeloos Studeren, en 
Bram maakt als gastauteur gebruik van het HInT om te pleiten 
voor verandering in het geschiedenisonderwijs op de middel-
bare school. Vermijd dit jaar het hooikoortsseizoen en neem 
lekker de tijd om het HInT door te bladeren!

Veel leesplezier,

Geert Dijk
Hoofdredacteur 2019-2020
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De vrolijke klanken van een middeleeuwse 
troubadour, het geluid van metaal op metaal 
terwijl de vonken je om de oren vliegen bij de 
plaatselijke smidse, de geur van dampend kruit 
op één van de napoleontische slagvelden: stuk 
voor stuk scenario’s uit een ver verleden. Of 
niet? Duizenden re-enactors in heel Europa ma-
ken het vele weekenden per jaar mogelijk om 
even een stap terug te zetten in de tijd. 
 Re-enactment, het reproduceren van een 
historische gebeurtenis, is niet enkel iets van de 
laatste decennia. De Romeinen maakten hier al 
actief gebruik van om zo het thuisfront de succes-
sen van hun legioenen van dichtbij te laten ervaren. 
Maar niet alleen veldslagen en wapengekletter is 
een vorm van re-enactment, ook de middeleeuwse 
passiespelen zijn een manier om het verleden naar 
het heden brengen. Echter, het re-enactment zoals 
wij het nu kennen — grote tentenkampen op wei-
landen vlak buiten de stad, mensen rondparade-
rend in de kleurrijkste kleren en ‘heroïsch’ wapen-
gekletter — is een fenomeen dat vanaf de jaren ‘60 
van de vorige eeuw op begon te komen.
 Het tot leven brengen van de geschiedenis 
die we normaal gesproken vooral uit boeken ken-
nen, is van grote meerwaarde. Natuurlijk kan re-en-
actment nooit het leren uit boeken vervangen, maar 
het kan wel zeer waardevol zijn in het begrijpen en 
visualiseren van historische kennis. Niet voor niks 
wordt re-enactment vaker dan eens ‘experimentele 
archeologie’ genoemd. Vooral voor openluchtmu-
sea zijn re-enactors een welkome toevoeging om 
het museum daadwerkelijk tot leven te brengen. 
Het voegt een dimensie toe die in een ‘normaal’ 
museum niet te bereiken is. In plaats van bordjes te 
lezen over hoe mensen honderden jaren bepaalde 
voorwerpen gebruikten, kan men met eigen ogen 
zien hoe deze mensen (waarschijnlijk) geleefd heb-
ben.

 De meeste re-enactors zijn veel langer dan 
een paar weekenden per jaar bezig met hun hobby. 
Het begint meestal met onderzoek doen naar kle-
ding om vervolgens deze kleren zelf te vervaardi-
gen. Aangezien het doel van deze hobby het zo cor-
rect mogelijk weergeven van de geschiedenis is, zijn 
naaimachines, polyester stoffen en plastic knopen 
vanzelfsprekend taboe. Daardoor kan het soms wel 
een jaar of langer duren om enkel en alleen goede 
historische kledij op orde te krijgen. En dan is de re-
enactor er nog niet. Er moet dan nog aan historisch 
geschikt onderdak, eetgerei, schoeisel en elk denk-
baar alledaags voorwerp gedacht worden. Kortom, 
de fanatieke hobbyist is bezig met een constante 
zoektocht naar (nieuwe) historische informatie om 
deze vervolgens in de praktijk te brengen.
 Toch ligt deze hobby geregeld onder vuur. 
Commentaar komt vaak uit professionele hoek, 
maar ook de ‘leek’ komt geregeld met een snerpen-
de opmerking aanzetten. Het grootste punt van kri-
tiek is meestal historische incorrectheid; een mid-
deleeuwse ridder al telefonerend, de Romein met 
een McDonalds lunch etc. etc. Al is het nog kwalijker 
wanneer de zogenaamde ‘historische’ kleding of 
andere attributen uit de eerste de beste carnavals-
winkel getrokken lijken te zijn. Dit kan variëren van 
stoffen die destijds nog niet in gebruik waren tot 
simpelweg volledig fictieve kleding. Niet enkel is dit 
een belediging naar het publiek toe –hen wordt im-
mers een historische ervaring beloofd– een grotere 
belediging nog is dat naar de andere re-enactors, 
die ontelbaar veel tijd in hun uitbeelding gestoken 
hebben. Zij worden nu in hetzelfde hokje als carna-
valisten geschoven. 
 Historische correctheid houdt niet op bij 
kleding en de nodige alledaagse attributen. Ooit een 
schilderij van een zeventiende-eeuwse piekenier 
gezien met een vierkante metalen brilmontuurtje? 
Nee, dus wordt het lenzen nemen of een historisch 

Door Rick van Brummelen

Historisch re-enactment
Carnavalistisch verkleedpartijtje of historisch hoogstandje
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montuur zoeken. Zijn er 75 jaar geleden mannen 
van in de 60 als paratroopers uit vliegtuigen ge-
sprongen? Het is sowieso betreurenswaardig dat 
verreweg het grootste deel van de re-enactors enkel 
en alleen militaire uitbeeldingen neerzet, alsof de 
geschiedenis uit niets anders bestaat dan onrust en 
oorlogen. Verhoudingsgewijs wordt het leven van 
de gewone man of vrouw maar weinig geportret-
teerd. Binnen deze militaire uitbeeldingen kiezen 
groepen er vaak ook nog voor om de meest speciale 
eenheid neer te zetten die men kon vinden, waar-
door menig re-enactment slag neerkomt op een zeer 
onrealistisch handje vol ‘commando’ eenheden.  
Waarbij de eenheden vooral bestaan uit mannen 
die het waarschijnlijk niet door de militaire keuring 
zouden halen. Historische correctheid houdt niet 
op bij kleding, het gaat om het gehele plaatje.
 Naast het ontbreken van historische cor-
rectheid is het tweede kritiekpunt militarisme.  
Niet alleen bestaan historische evenementen te 
vaak grotendeels uit militaire groepen, ook wor-
den onderwerpen als oorlog en geweld soms te 
makkelijk geromantiseerd. Het hoogtepunt van het 
weekend is de grote veldslag waarbij twee partijen 
mekaar te lijf gaan. Ridders in glimmende harnas-
sen, musketiers en Tommies genoeg. Naast een ver-
dwaalde smid zijn de handwerkers, ambachtslieden 
en ‘normale’ mensen vaak ver te zoeken. Hierdoor 
krijgt re-enactment vaker dan eens de reputatie 
toegeschreven dat het vooral uit mannen bestaat 
die nooit helemaal over hun jeugd heen gekomen 
zijn en zijn blijven steken in het ‘riddertje spelen’. 
Dit doet sterk af aan wat er neergezet wordt: een 
oorlogsscenario. Oorlogshandelingen, of deze nou 
vijfhonderd jaar geleden of vorige week hebben 
plaatsgevonden, blijven gruweldaden die het niet 
verdienen om opgehemeld en verheerlijkt te wor-
den. 

 Dat wil echter niet zeggen dat er gestopt 
moet worden met militair re-enactment; in tegen-
deel! In de juiste context is re-enactment uiterst 
geschikt om de herinnering aan oorlog levende te 
houden. Zolang het doel blijft om de gruwelen van 
oorlogstijd levend te houden in ons geheugen. Dan 
moet er dus wel gewaakt worden dat er op re-en-
actment evenementen niet lichthartig of grappend 
over oorlog en geweld wordt gedaan; dit is altijd 
een serieuze zaak. 
 Gelukkig zijn er grote groepen re-enactors 
bezig om een breed publiek een zo interessant en 
correct mogelijke weergave van de geschiedenis te 
geven. Van kleine musea en stadsfeesten tot grote 
evenementen met tot wel tweeduizend deelnemers. 
Op deze manier wordt er bij een breder publiek 
actief geschiedenis onder de aandacht gebracht, 
op een manier die sterk uitnodigt tot verdere ver-
kenning van de historische periode die uitgebeeld 
wordt. 
 Al met al is re-enactment een ideale ma-
nier om geschiedenis bij een breder publiek aan te 
prijzen en begrijpelijk te maken. Zolang er voor ge-
zorgd wordt dat er verantwoord met de geschiede-
nis omgegaan wordt en er geen verbloemde versie 
van de geschiedenis mee naar huis gegeven wordt. 
Uiteraard blijft het ook uiterst belangrijk om op 
de kwaliteit van historische uitbeeldingen te blij-
ven letten. Re-enactors claimen de historie weer te 
geven en dit moet dan ook zo correct mogelijk en 
met zo min mogelijk concessies gedaan worden. Zo 
gauw re-enactment zijn historische kwaliteit ver-
liest, verliest het ook zijn onderwijskundige functie 
waar het eigenlijk zo geschikt voor is.
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In de topsport draait het allemaal om competitie. 
Op het hoogste niveau zijn de atleten aan elkaar 
gewaagd en zijn de verschillen tussen winnen 
en verliezen dikwijls minimaal. Het zijn dan ook 
vooral de nagelbijtend spannende wedstrijden 
die de sprong weten te maken van verleden naar 
geschiedenis. Het HInT zet hier vijf van zulke 
historische wedstrijden op een rijtje waarvan 
terecht gezegd kan worden dat een atleet of team 
door het oog van de naald is gekropen. Niet alleen 
waren de geselecteerde ontknopingen verschrik-
kelijk spannend, er stonden bovendien prestigi-
euze titels op het spel. Het is dan ook een under-
statement om te zeggen dat de verliezers van deze 
krachtmetingen er wel een tijdje ziek van zijn 
geweest.

5. 100 meter sprint bij de vrouwen, Olympische 
Spelen 1996
Bij het sprintonderdeel is elke honderdste van een 
seconde cruciaal. In de finale van de 100 meter 
sprint bij de vrouwen tijdens de spelen van 1996 
echter, waren zelfs honderdsten van een seconde 
niet genoeg om verschil te laten zien tussen de twee 
beste sprintsters. De strijd om het goud werd voor-
namelijk gestreden tussen de twee vrouwen van 
dat moment: de Amerikaanse Gail Devers en de 
Jamaicaanse Merlene Ottey. Bij de onderlinge resul-
taten in grote finales stond het 4-3 voor Ottey, die wel 
geklopt werd door Devers in de olympische finale 
van 1992. Samen met zes andere topatletes vlogen ze 
uit de startblokken toen het startschot klonk. Devers 
was razendsnel weg en sloeg meteen een gat met de 
rest van de groep waar ook Ottey nog tussen zat. Pas 
halverwege begon Ottey, die in de baan direct naast 
haar grootste concurrent liep, naderbij te komen. 
Was deze inhaalslag op tijd ingezet? Die vraag bleef 
nog een paar minuten na de race onbeantwoord, aan-
gezien beide sprintsters praktisch tegelijkertijd over 

de finish kwamen en een tijd neerzetten van 10,94 
seconden. Na een studie van het fotomateriaal werd 
besloten dat het Devers was die de gouden medaille 
verdiend had.

4. 4x 100 meter vrije slag bij de mannen, 
Olympische Spelen 2008
Een tweede comeback die we hier gaan bekijken vond 
plaats tijdens de spelen in Peking bij de 4x 100 meter 
vrije slag voor de mannen. Wanneer Alain Bernard 
van het als favoriet beschouwde Franse team in een 
kranteninterview werd gevraagd naar de potenti-
ele dreiging van de Amerikanen, antwoordde hij dat 
ze hen kapot zouden maken. Aan het begin van de 
race waren het opvallend genoeg noch de Fransen, 
noch de Amerikanen die de koppositie te pakken 
hadden. De Australiër Eamon Sullivan startte bril-
jant en bleef zowel de wereldrecordlijn als Michael 
Phelps, die gestart was voor Amerika, ruim voor. 
Na de eerste twee zwemmers waren het echter 
weer Frankrijk en Amerika die de dienst uitmaak-
ten. Frédérick Bousquet deed als derde zwemmer 
goede zaken voor zijn team en sloeg een gat van 0,59 
seconden met de Amerikanen. Bernard wist dit gat 
in zijn eerste 50 meter te handhaven, maar op de 
terugweg werd het duidelijk dat de Amerikaan Jason 
Lezak langzaam op hem inliep. Naarmate het einde 
naderde leek Lezak steeds sneller in te lopen en op 
het laatste moment wist hij de Fransen te beroven 
van de gouden medaille met een verschil van 0,08 
seconden.

3. Finale Champions League voetbal 1999
De belangrijkste wedstrijd van het Europese club-
voetbal ging in 1999 tussen Manchester United en 
Bayern München en zou de boeken ingaan als een van 
de meest bizarre finales ooit gespeeld. De pot werd 
gespeeld in Camp Nou en al in de zesde minuut kwam 
United in de problemen; ze gaven een vrije trap weg 

Door Thom Tolboom

Top-5
Historische ontknopingen van sportwedstrijden
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vlak buiten het strafschopgebied. Mario Basler mocht 
aanleggen en schoot de bal netjes richting de rech-
terhoek. De keeper was verrast en wist geen duikpo-
ging meer in te zetten, 1-0 voor Bayern. De rest van 
de wedstrijd bleef de club uit München dominant en 
creëerde het een stuk meer kansen dan de tegenstan-
der. De paal werd geraakt, de lat werd geraakt, maar 
de bal kwam wonderbaarlijk genoeg niet meer in het 
netje van United terecht. Maar de 1-0 was gemaakt 
en het leek erop dat dit genoeg zou zijn om de titel 
te pakken. In de 91ᵉ minuut echter, kreeg United 
nog een corner. De hoekschop zelf leverde geen goal 
op, maar vanwege slecht uitverdedigen van Bayern 
kreeg Terry Sheringham de bal voor de voeten en 
schoot hem achter de doellijn, 1-1. Verlenging leek 
een feit totdat United twee minuten later nog een 
hoekschop kreeg, daaruit de 2-1 scoorde en daarmee 
de Duitsers sprakeloos achterliet.

2. Triathlon vrouwen Olympische Spelen 2012
Waar een fotofinish bij het sprinten geen uitzon-
derlijk fenomeen is, verwacht je bij een race die 
twee uur duurt grotere marges tussen de verschil-
lende deelnemers. De triathlon voor de vrouwen in 
Londen tijdens de spelen van 2012 bewees het tegen-
deel. De Zwitserse Nicola Spirig en de Zweedse Lisa 
Norden hielden het tot het einde razend spannend. 
Het zwemmen was niet hun favoriete onderdeel en 
ze kwamen met een achterstand  ̶  maar wel precies 
tegelijk  ̶  uit het water. Ze maakten de achterstand 
goed op de fiets en begonnen samen op kop aan het 
hardlopen. Na deze laatste uitputtingsslag van tien 
kilometer renden ze nog steeds langszij en moest een 
eindsprint de winnares bepalen. Ze renden tegelij-
kertijd door het lint heen en zetten beiden een tijd 
van 1:59:48 neer. Een foto van het finishmoment 
liet zien dat de voet van Spirig enkele centimeters 
voor die van Norden stond wanneer ze over de lijn 
stapten. Die paar centimeters waren genoeg om het 

verschil te maken in een race van opgeteld 51,5 kilo-
meter en leverden Spirig het goud op.

1. Basketbalfinale Olympische Spelen 1972
De Amerikaanse basketbalploeg was favoriet voor 
goud tijdens de spelen van 1972 in München. Ze 
hadden sinds de introductie van het olympische 
basketbal in 1936 nog nooit verloren. In de finale 
stonden ze tegenover de Sovjet-Unie, wat geen mak-
kelijke tegenstander bleek te zijn. Aan het einde van 
de wedstrijd, met nog drie seconden op de klok, 
stond het 49-48 voor de Sovjets maar mocht Doug 
Collins voor de VS nog twee vrije worpen nemen. 
Beide worpen schoot hij ondanks de immense 
druk raak, 50-49 voor de VS. De coach van de USSR 
schreeuwde om een time-out maar deze werd pas 
gegeven toen er nog maar één seconde te spelen 
was. De directeur van de FIBA, William Jones, liet 
de klok terugzetten op drie seconden zonder dat hij 
de officiële autoriteit had om daarover te beslissen. 
De Sovjets mochten de bal opnieuw innemen, gaven 
een korte pass om vervolgens een wanhoopsschot 
te nemen dat driekwart van het veld over ging. De 
poging ging mis en de Amerikanen vierden feest. 
Maar wat bleek? De klok was nog niet helemaal 
teruggezet op drie seconden toen de Sovjets de bal 
kregen; de laatste seconden moesten dus nóg eens 
gespeeld worden. Dit maal werd er een lange bal 
gegooid naar Alexandr Belov, die onder de basket 
klaarstond met twee Amerikaanse verdedigers om 
hem heen. Hij wist het hoogste te springen en de 
bal te vangen om hem vervolgens simpel binnen te 
leggen. De USSR won dus uiteindelijk toch met 51-50 
na deze bizarre samenloop van omstandigheden. De 
VS weigerden hun verlies te erkennen en kwamen 
niet opdagen bij de prijsuitreiking om hun zilveren 
medaille in ontvangst te nemen.
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Ik zie het eerste licht – als hetgeen ik nu echt ben – wanneer ik van de band af rol. 
 
 In mij wemelt het van vage, dwalende herinneringen aan een ander eon. Mijn nieuwe vorm, mijn 
tevens laatste vorm, een miljardmaal minder statisch, weggetrokken uit de rots. Ik ben geen losse minera-
len meer, niet langer onderdeel van bergen, bevrijd door vieze handen en puntige pikhouwelen. Wanneer 
ik straks in plastic glijden zal, afgevoerd naar weet ik waar, zal hij of zij die mij op dat moment verpakt 
wellicht zelfs even minachtend met mij omgaan. Eentje meer of minder, ze gooien mij desnoods weg. Maar 
ik zal mijn waardigheid bewaren, geen schrijntje van mijn trots vergaat. Ik ben immers ouder, wijzer dan 
wie ook maar mijn prik gaat voelen. Ze vinden zich maar al wat hier, in het felle TL-licht. Maar ik zie enkel 
loeders, niet ouder dan een halve eeuw. Kijk me aan! Kijk naar mij, rotjoch! Ik kom nog uit het Archeïcum, 
toen het soort cellen waaruit jij bestaat nog niet eens in de kinderschoenen stonden! Je moest eens weten 
hoe… 
[en toen werd het donker]

 Ik word wakker geschud wanneer een kartonnen flap boven mijn hoofd met de nodige agressie 
wordt weggetrokken. En weer zie ik TL-balken. Opnieuw aan het plafond, mij nogmaals haast verblindend. 
De kleur is witter en het licht feller dan voorheen. Ik – nog in mijn kunststof omhulsel – word door een ha-
rige hand met zes of zeven andere, evenzo vervormde lotgenoten uit de doos getild. Met een harde (maar 
bijna geruisloze) klap beland ik op een toonbank, of een balie of een tafel. Ik zie schimmen om mij heen, 
enkel nagels kan ik herkennen; ze zijn smeriger, veel smeriger dan van de figuren die mij in mijn transpa-
rante cel opsloten. Het vuil is zo diepgeworteld dat het lijkt alsof het met de nagels mee gegroeid is, alsof 
het er niet van buitenaf onder is beland. Opeens hoor ik woorden. Een golf van herkenning vloeit door mij 
heen, maar de taal versta ik niet. De hand met de nagels veegt over het oppervlak waar ik hopeloos op ben 
terechtgekomen. Nogmaals voel ik de woede in mij opwellen, maar voor ik iets kan zeggen word ik opge-
tild. De hand knijpt hard in mijn verpakking. Ik zie het aangezicht van een man met een dikke, onverzorgde, 
haast weerzinwekkende baard. Hij draait zijn twee pupillen, kijkt mij even aan, twijfelt kort maar richt 
vervolgens zijn blik…
[en toen werd het donker]

Door Jochem Kruit

Door het oog van een naald
Proza
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 Wanneer ik weer tevoorschijn kom is de stemming zeer bedrukt. Nergens meer het witte licht, ik 
zie enkel een lantaarnpaal. Deze straalt gelig in het rond, een lichte mist bemoeilijkt hem het schijnen. Om 
mij heen de hand, maar niet weer zo beklemmend. Ik lig op een open handpalm, naast mij ligt een zakje en 
een cilindervormig voorwerp net als ik, alleen is hij doorzichtig en veel breder dan ik zelf ben. Wanneer 
ik dan een blik naar boven werp, verwacht ik duizend sterren. Helaas zie ik niets meer dan een tweede en 
een derde bebaard persoon, ver waarboven zachtjes waaiende bomenkruinen de lucht voor mij bedekken. 
Ik hoor opnieuw wat woorden maar dan veel minder luid. De mannen fluisteren – voor mij onbegrijpelijk – 
zachtjes in de nacht. Eentje trekt een lang en stalen voorwerp uit zijn zak. O kameraad mineraal! Wat heb ik 
je gemist! Maar plots begint een marteling: op het ovale, holle uiteinde van mijn materiële andere worden 
een paar goudbruine, brosse rotsjes neergelegd, waarna een van de fluisteraars een metalen (vae victis!) 
vuurspuwer op doet lichten. Hij brengt de vlam tot onder het object en laat hem daar vervolgens branden. 
Juist op dat moment word ik terstond bevrijd uit mijn doorkijkomhulsel. Twee eeltige vingers zwaaien mij 
in het rond, tot ik plots bevestigd word aan het uiteinde van de doorzichtige cilinder. Ik kijk weer naar de 
ander en zie de bruine klompjes tot een borrelende brei geworden. De vlam wordt nog niet weggehaald, 
pas wanneer ik naar het goedje toe verplaats wordt het vuur gedoofd. Mijn kop wordt in die soep gelegd 
en meteen stroomt het schokkend door mij heen. Een luttele seconde later ben ik weerom in beweging, 
ditmaal naar een dunne arm; een vieze leren riem zit strak om het ledemaat gebonden. En dan verdwijn 
ik deels: door de epidermis drukt mijn scherpe hoofd en ik schuif een smalle ader binnen. Kort glijdt er 
opnieuw iets door mijn lichaam, echter rood en bijna stroperig, waarna in tegenovergestelde richting een 
deel van het brouwsel weer uit mij verdwijnt. Ik zie het voorgoed ontsnappen; de rode stroming voert het 
mee. Ik word verwijderd uit het vleeskanaal maar het proces herhaalt zich wederom, tot ik in de derde arm 
het laatste beetje mengsel uit mijn hoofd heb uitgespuwd. Ik hoor een aantal kreten van ofwel kwelling of 
genot, plaatsen kan ik ze niet. Met een waggeling loopt de hand die mij nu zwak omklemt een aantal passen 
door de duisternis, tot ik onder mij een grote, ogenschijnlijk bodemloze koker op zie doemen. Nog even 
kijk ik in het gelaat van mijn beul, maar zijn ogen zijn glazig geworden, zonder enige emotie. Ik voel een 
afscheid dat nabij is, maar voor het zover is wil ik … of moet ik … nee zal ik! … 
[en toen werd het donker]
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Naaigerei is in het verleden wel vaker verbon-
den met gevangenschap en ontsnappen. Zo 
wist Theseus het labyrint van de Minotaurus te 
verlaten door de draad van Ariadne te volgen 
en wist Mary, Queen of Scots, tijdens haar huis-
arrest door middel van haar naaiwerk met de 
buitenwereld te communiceren. Met het thema 
‘door het oog van de naald’ komt men ook al 
snel uit bij ontsnappingspogingen à la Hugo de 
Groot uit Slot Loevestein of Bram van der Stok 
uit Stalag Luft III. In veel van die gevallen hing 
een positieve afloop vaak aan een zijden draad-
je. Na een duik in Delpher stuitte ik ook op een 
prachtig ontsnappingsverhaal dat breed uitge-
meten in de pers verscheen. Hoog tijd om deze 
schurkenstreek een podium te bieden.
 Jean Pierre Theodoor van Rijsselberghe 
werd op 23 juli 1854 geboren te ’s-Hertogenbosch 
als zoon van een kleermaker. Over zijn jonge jaren 
is niet zo veel bekend. Het gezin is ergens vóór 1870 
verhuisd naar Utrecht. In diezelfde plaats trouwde 
Jean Pierre op 29 juni 1876 met Marie Gertrudis 
Mörs. Dat was een enigszins opvallend huwelijk, 
daar zijn Pruisische echtgenote 33 jaar ouder was 
dan hijzelf. Het huwelijk was dan ook geen lang le-
ven beschoren: reeds in 1880 werd de echtschei-
ding uitgesproken. Jean Pierre woonde toen al in 
Den Haag, terwijl Marie nog in Utrecht woonde. Ze 
waren dus reeds ‘van tafel en bed gescheiden’. 
 Dat Jean Pierre geen lieverdje was, bleek al 
bij de reden voor huwelijksontbinding. Zijn vrouw 
had hem namelijk aangeklaagd voor overspel. Zijn 
grootste schavuitendaad moest echter nog komen. 
Begin jaren 1880 had Jean Pierre zich gevestigd als 
kapper, eerst in Amsterdam, later weer terug in Den 
Haag. Jean Pierre was een opvallende verschijning: 
met zijn 1,68 meter was hij niet al te lang, maar hij 
viel vooral op door zijn forse snor. Latere kranten-

berichten melden ook dat hij in Den Haag een be-
rucht persoon was.
 Op 7 januari werd een zekere ‘v. R.’ opge-
pakt in verband met een diefstal bij vleeshouwer 
Van der Gugten in de Haagse Schoolstraat. In to-
taal werden in deze zaak drie personen voor het 
gerecht gedaagd. De diefstal werd echter niet door 
Jean Pierre gepleegd, maar door zijn twee kompa-
nen, die ’s nachts het huis van de vleeshouwer wa-
ren binnengeklommen en enkele gouden sieraden 
buitmaakten. Zelf werd hij beschuldigd van mede-
plichtigheid omdat hij de gestolen goederen had ge-
borgen. Beide kompanen kregen zeven jaar tucht-
huisstraf, Jean Pierre verdween voor vijf jaar in de 
nor.
 Jean Pierre tekende geen beroep aan, maar 
deed later vanuit het huis van ‘verzekerde bewa-
ring’ wel een gratieverzoek. Terwijl dat verzoek nog 
hangende was, zag hij echter zijn kans schoon. Hij 
zou op 22 september 1885 verplaatst worden naar 
de gevangenis te Leeuwarden. Toen men echter de 
avond tevoren het appel voor gevangenen hield, 
bleek Jean Pierre de gevangenis te zijn ontvlucht. 
Daags daarna stonden de kranten er vol van: hoe 
was het mogelijk dat een gevangene uit de goed be-
waakte instelling kon ontsnappen?
 De krant Het Vaderland berichtte als eer-
ste dat het het raadsel naar alle waarschijnlijkheid 
had opgelost: “Op de bovenverdieping bevindt zich 
de gemeenschappelijke werkzaal. In den hoek van 
deze vrij groote zaal is een privaat, waarvan de 
zoldering met niet al te zware houten planken is 
beschoten. De gevangene nu had zich daarheen be-
geven, wist met grootte (sic) krachtinspanning of 
door een hulpmiddel, dat men niet heeft ontdekt, 
een opening in de zoldering van het privaat te ma-
ken, ternauwernood groot genoeg om er zich door-
heen te wringen.”

Door Steven Verhoeven

Op zoek naar een naald in een hooiberg
Een miraculeuze ontsnapping in de Nederlandse pers
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 Voorts beschreef Het Vaderland de gang 
van Jean Pierre “op zijn kousen” door de dakgoot. 
Via het dak van de directeurswoning kwam hij over 
de muur op daken van aangrenzende woningen. Via 
een openstaand zoldervenster kwam hij binnens-
huis, doofde het licht en ontsnapte zo ongezien naar 
de straat. De krant maakte er een ware detectivero-
man van: “De dienstbode onwaarde kort daarna dat 
het licht uit en de straatdeur open was. Zij waar-
schuwde de heer des huizes. Met behulp van eenige 
knechts werd ’t huis goed doorzocht, -  maar men 
vond niets… dan alleen sporen van voetstappen, 
blijkbaar door natte kousen achtergelaten…”
 Dezelfde avond doorzochten bewaarders, 
militairen en politie alle nabijgelegen daken en wo-
ningen, maar tevergeefs. Verschillende patrouilles 
leidden niet tot zijn aanhouding. Men leek op zoek 
naar een naald in een hooiberg. Jean Pierre van 
Rijsselberghe was met de noorderzon vertrokken. 
De politie verspreidde zijn portret en in de kranten 
verscheen zijn signalement, maar twee weken later 
had men hem nog niet gevonden: “Van Rijsselberg-
he schijnt een wonderman te zijn. Men ziet hem 
overal, maar vindt hem nergens.” 
 Op 30 oktober keerde het tij voor Jean 
Pierre. Hij werd door de politie opgepakt, maar niet 
door de Nederlandse. Vijf weken lang had hij zich 
als kappersknecht opgehouden in Londen! Enigs-
zins cynisch merkte de Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche courant op: “De Engelsche politie is blijk-
baar handiger dan de Haagsche.” Uiteraard werd di-
rect een uitleveringsverzoek ingediend. Natuurlijk 
waren de kranten er als de kippen bij. Het nieuws 
van den dag wist een exclusief interview met Jean 
Pierre te regelen, terwijl hij nog in de Engelse cel 
zat. 
 Jean Pierre zelf was ook niet vies van een 
beetje publiciteit en verfraaide het verhaal met 

enkele spannende passages. Zo zou hij na zijn ont-
snapping 4,5 uur naar Leiden gelopen hebben, waar 
hij door een vriend werd opgevangen. Vervolgens 
zou hij in de trein naar Antwerpen in dezelfde cou-
pé hebben gezeten als de twee veldwachters, die 
hem naar de rechtbank hadden begeleid. Zij brach-
ten nu een gevangene naar Rotterdam en konden 
enkel over de ‘onbegrijpelijke ontsnapping’ praten. 
Naar eigen zeggen was hij dus door het oog van de 
naald gekropen.
 In België informeerde hij per brief zijn 
familie. Zijn vader liep ‘toevallig’ die avond in Den 
Haag ene meneer Antink tegen het lijf, die hem 
aanbood zijn zoon onderdak te bieden in Londen. 
Antink zelf was jaren eerder naar Engeland ge-
vlucht om betalingsverplichtingen te ontlopen en 
kon volgens de toen geldende regels niet worden 
uitgeleverd. In Londen werd Jean Pierre echter 
constant door Antink afgeperst en met aangifte be-
dreigd. Toen hij bij zijn gastheer wilde vertrekken, 
gaf Antink hem aan en werd hij opgepakt.  Een cor-
respondent van het NRC, die Antink gesproken zou 
hebben, schreef echter dat dat verhaal onwaar was. 
Volgens Antink had hij Jean Pierre aangegeven, om-
dat hij bij zijn vertrek spullen uit zijn gastheers huis 
had gestolen.
 Hoe het ook zij, Jean Pierre van Rijssel-
berghe werd in december 1885 aan Nederland uit-
geleverd en direct naar Leeuwarden gebracht. Daar 
verdween hij tot 1891 achter de tralies. De rest van 
zijn leven schijnt hij zich wel aan de wet gehouden 
te hebben. Hij trouwde in 1906 te Amsterdam nog 
met de 24-jaar jongere Janna Happe, waarbij ‘rij-
wielhersteller’ als zijn beroep vermeld werd. Jean 
Pierre van Rijsselberghe overleed op 8 september 
1931 in Zaandam. 
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Wie u of jullie ook mogen zijn, jullie idealen leven voort. Ik zal u aanspreken als repre-
sentant van een beweging, de gelijknamige Britse Luddieten van 1811. U was een figuur 
van legende en dus niet geheel aan te wijzen als leider, maar als naamgever bent u sym-
bolisch de belangrijkste Luddiet. Wat was uw doel? Een golf van protest aanwakkeren die 
zou vechten voor de traditionele maar arme textielwerker? Of het verwerpen van voor-
uitgang uit afgunst voor de rijke innovator? Met romantische idealen achterwege, is de 
beweging minstens zo crimineel als doorsnee vandalen. Het vernielen van textielmachines 
in fabrieken zorgt namelijk voor chaos in de samenleving. De ambacht die komt kijken bij 
het maken van machines en de arbeiders die de machines opereren worden benadeeld, 
allemaal zodat textielnijverheid sterk blijft. Het draait echter niet zozeer om jullie daden, 
want ideeën overstijgen vaak acties. 

Als uw Luddieten onze huidige maatschappij zagen, zouden ze koken van woede. Echte 
ambacht is nu iets van het verleden, alles is compleet vervangen door machines of zoge-
naamde artificial intelligence. Ja, de machines die jullie ooit vernielden zijn nu zelfden-
kend. De handen van de ambachtsman waren ooit overgenomen door technologie, maar 
nu is ook het ambachtelijk brein daar slachtoffer van geworden. Deze constructies vernie-
len is nagenoeg onmogelijk, aangezien we hier allemaal afhankelijk van zijn geworden. 
De bedrijven —zoals jullie fabrieken— hebben de touwtjes in handen.
De enige manier om tegenkracht te bieden, is om mee te doen. Helaas kan dat alleen door 
dezelfde machines te gebruiken. Of door ons te mengen in de bedrijven die de machi-
nes bezitten. Maar daarom zijn er hacktivisten en milieuactivisten die op lange afstand 
machines aanvallen en vernielen, precies zoals u. Toch hebben zij vaak andere redenen 
dan de originele Luddieten om deze strijd aan te gaan. De ernstige realiteit die ook de 
Luddieten niet hadden aan zien komen, is de schade aan de natuur. Het verlies van 
ambachtelijke kwaliteit is ondergeschikt geraakt aan het verlies van natuur in het geheel. 
Bos verdwijnt, lucht is vervuild en zeeën vergiftigd, allemaal omdat de machines produc-
ten als kleding moesten blijven produceren.  

Laatst las ik dat uw groep door militair ingrijpen van de Engelse overheid beëindigd werd 
rond 1816. Waren jullie bereid in actie te komen ondanks het risico?
Toch werd uw streven blijkbaar door de romantische schrijver Lord Byron nog verde-
digd. Dat was niet gek, er zit natuurlijk ook iets romantisch aan: de underdog die voor 
zijn eigen ambachtelijke vaardigheden opkomt door middel van strijd. Helaas voor jullie 
kwam het niet verder dan een handjevol schrijvers en dromers. Tegenwoordig is het daar 
ook bij gebleven. Nu hebben we bijvoorbeeld de overduidelijke Luddiet Jort Kelder die wil-
lekeurig wel eens in onze massamedia voorkomt. Hij verlangt liever terug naar een tijd 
zonder technologie, waar meer werk handmatig was. Maar er zijn heus wel meer respec-
tabele medestanders te vinden. Waarschijnlijk zijn de moderne Luddieten toch iets meer 
gematigd, want internet is en blijft heilig..
Daarentegen zijn uw idealen nooit gestorven, alhoewel jullie daar de grootste prijs voor 
hebben betaald. Als antihelden staan jullie in de geschiedenisboeken: criminelen, maar 
heroïsch niettemin.
Ik wens u, Ned Ludd, een goede rust.
 
Met vriendelijke groet,
Ivo Huberts

Lieve Ned Ludd,
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Op 27 augustus 2019 pakte ik het vliegtuig rich-
ting Schotland. In mijn buik heerste een gevoel 
van angst en opwinding. Al sinds de middelba-
re school was mijn grote droom om een reis te 
maken naar het sprookjesachtige Schotland. Ik 
wilde graag wandelen door de Highlands, Schot-
se whisky proeven en kennis maken met de 
Schotten. Het Europese Erasmus+ Programma 
maakte dit allemaal mogelijk: ik zou voor een 
half jaar kunnen gaan studeren aan de Univer-
sity of Glasgow. Mijn droom kwam in vervulling! 
Maar wat als het tegen zou vallen? Een verward 
gevoel raasde door mij heen. 
 De eerste anderhalve week bracht ik door 
in treinen, hostels en op het platteland tussen de 
bergen, schapen en koeien. Ik kwam erachter hoe 
onverstaanbaar het Schotse accent was, maar ook 
hoe gezellig en vriendelijk de Schotten zijn, zelfs 
wanneer je ze niet verstaat. De eerste wandeling 
was op Cow Hill, die naast de hoogste berg van 
Schotland ligt. Het stormde en regende, maar ik 
overleefde de eerste dag. Het weer klaarde op en na 
een paar dagen zou ik het prachtige moment mee-
maken dat ik naast the Old Man of Storr stond op the 
Isle of Skye. Het uitzicht was simpelweg onbeschrijf-
baar, dus ik ga het niet eens proberen te beschrij-
ven. Het was een van de mooiste momenten in mijn 
leven. 
 Na mijn reis naar Fort William, Skye en In-
verness kwam ik weer aan in Glasgow. Daar kon het 
semester beginnen! De eerste twee weken waren 
bedoeld als introductie voor internationals en Fres-
hers Week. Het waren twee leuke weken waarin de 
basis voor vriendschap werd gelegd met een leuke 
groep waarmee ik de rest van het semester op zou 
trekken. Zij wezen mij ook op de overeenkomsten 
tussen Hogwarts en de University of Glasgow. Ten 
eerste was het gebouw het mooiste victoriaanse 
gebouw dat ik door heel Schotland gezien had. Het 

was imponerend en leek zonder meer ontzettend 
veel op Hogwarts, met al zijn torentjes en de loca-
tie op een heuvel. Ten tweede kende de universiteit 
vier studentenverenigingen die ‘toevallig’ dezelfde 
kleuren hadden als de Houses in Harry Potter. 
 De vakken die ik volgde waren The Age of 
Stalin, Social and Cultural History of Europe 1500-
2000 en Philosophy: Who Am I? Het was erg inte-
ressant om te zien hoe het onderwijs in Schotland 
werkt. Zo zijn de colleges allemaal een stuk korter 
dan hier (ze duren vijftig minuten). Ook zijn de 
werkcolleges een stuk minder effectief en duiken 
de professoren niet zo diep in de stof zoals in Nij-
megen gebeurt. Alles is kort maar krachtig. Het was 
ook erg interessant om te zien hoe vaak Nederland, 
met name The Dutch Republic, werd genoemd in de 
colleges van de geschiedenis van Europa. Ook in 
de musea van Glasgow werd veel aandacht gewijd 
aan Nederlandse cultuur en invloeden. Tenslotte 
merkte ik dat Glasgow ten opzichte van Nijmegen 
een heel erg duidelijke politieke voorkeur heeft: 
Links. De meeste leerstof is geïnspireerd door Marx 
(zonder veel nuance) en constant vinden professo-
renstakingen, milieuacties en protesten voor onaf-
hankelijkheid plaats. Een hele ervaring dus!

Door Joël Lammeretz, gastauteur

Geschiedenis studeren aan Hogwarts 
Grenzeloos studeren in Schotland
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Geheel in het kader van het thema staan bij deze puzzel ‘naalden’ centraal. Op de (originele) tekeningen 
staan verschillende soorten en maten naalden afgebeeld. Het gaat hierbij om de handeling; wat wordt er 
met de naald gedaan? De grijs gemarkeerde letters vormen samen een anagram. Los de puzzel op, mail de 
uitkomst naar hintredactie@gmail.com en maak kans op niet één, maar twee boeken: De Gebroeders Van 
Limburg van Clemens Verhoeven en Panorama Nijmegen van Marja Begheyn-Huisman! 

Let op: de oplossing bestaat uit twee woorden!

PUNTIGE PRIJSPUZZEL

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT 
is uitgesloten van deelname. Volledig ingevulde puzzels kunnen tot 7 april 2020 imgeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Door Emma Ruiter
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Het is een gruwelijke buitenkans: deze editie kunnen prijspuzzelaars niet één, maar twee boeken be-
machtigen! De Gebroeders Van Limburg: leven, werk en wereld van Clemens Verhoeven en Panorama 
Nijmegen: vijf eeuwen schoonheid aan de Waal van Marja Beheyn-Huisman zullen onder de goede in-
zendingen worden verloot. Zoals gewoonlijk zijn beide werken uitstekend leesvoer voor de Nijmeegse 
geschiedenisstudent. 

De Gebroeders Van Limburg is een goede introductie op het leven van de bekende Nijmeegse schilderbroers. 
De broers – ook wel bekend bij hun oorspronkelijke familienaam de Gebroeders van Lymborch – brachten 
een groot deel van hun leven door aan het Franse hof waar zij meesterwerk na meesterwerk aanleverden. 
Verhoeven bespreekt enkele van deze meesterwerken in detail en werpt zo een licht op het leven van ‘de 
Rembrandts van de Middeleeuwen’. Wil je nu al meer weten over deze Nijmeegse beroemdheden?  Plan 
dan eens een bezoek aan het Gebroeders van Lymborch Huis op de Burchtstraat! 

In Panorama Nijmegen toont Huisman aan de hand van gedetailleerde kaarten, schilderijen en tekeningen 
het veranderende stadsbeeld van Nijmegen vanaf circa 1570. Het beeldmateriaal wordt in detail bespro-
ken en met elkaar vergeleken, waardoor op sprekende wijze het veranderende beeld van het Waalfront 
zichtbaar wordt. Panorama Nijmegen is duidelijk een  ode aan ‘onze’ Waalstad. 

Kortom, slag je slag! Los de puzzel op en win!  

Nijmeegse kunstenaars en een veranderend stadsgezicht 
Wat er te winnen valt



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

16

Aan het begin van de jaren zeventig werd een 
groot deel van Europa en de Verenigde Staten 
overvallen door een heroïne-epidemie. Aange-
wakkerd door Aziatische handelaren die tijdens 
de Vietnamoorlog een vruchtbare afzetmarkt 
vonden onder Amerikaanse soldaten, ontstond 
er een flinke toename van gebruik in veelal 
grote steden. Hoewel de drug al langere tijd op 
de markt was en in verschillende subculturen 
reeds zeer berucht was geworden, wist men er 
aanvankelijk geen raad mee. Het middel heeft 
een enorm verslavende werking: gebruikers 
raakten binnen de kortste keren afhankelijk 
en deden er alles aan om te ‘scoren’. Zo ook vele 
jongeren in West-Berlijn.
 Christiane Felscherinow werd aan het ein-
de van de jaren zeventig wereldberoemd nadat zij 
op zestienjarige leeftijd getuigde in een rechtszaak. 
Twee journalisten interviewden haar naderhand 
over de drugsscene in de stad. Hier kwam de au-
tobiografie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo uit voort, 
waarin ze vertelt over haar ervaringen tijdens haar 
twaalfde tot haar vijftiende levensjaar. Ironischer-
wijs begint het verhaal bij een trefcentrum van de 
evangelische kerk, waar ze voor het eerst in aanra-
king komt met drugs. Niet veel later leert ze in de 
inmiddels legendarische discotheek Sound nieuwe 
vrienden kennen en wordt verliefd op de ietwat ou-
dere Detlev. Via hem en zijn vrienden komt ook de 
drug heroïne op haar pad. Al op haar dertiende ge-
bruikt ze voor het eerst, raakt verslaafd en belandt 
net als al haar vrienden in de prostitutie.
 Het boek werd een enorme bestseller en 
doorbrak het taboe rondom de drugsproblemen 
van Berlijnse jongeren. In de jaren na de publicatie 
zouden er vele vertalingen verschijnen en al twee 
jaar later, in 1981, werd het boek verfilmd. Het was 
de eerste bioscoopfilm van regisseur Ulrich Edel, 
die later ook Der Baader Meinhof Komplex (2008) 

zou maken, en het acteerdebuut van Natja Brunck-
horst, destijds veertien jaar oud. David Bowie, bij 
wiens concert de jonge Christiane voor de eerste 
keer heroïne gebruikte, werd bereid gevonden om 
de betreffende avond na te spelen en zijn muziek 
vormt eveneens de soundtrack van de film – een 
grote pre in mijn optiek.
 De film weet ongetwijfeld te shockeren. 
Het drugsgebruik, de afkickverschijnselen en de af-
takeling van de lichamen van de Berlijnse jongelin-
gen worden rauw en ongeromantiseerd in beeld ge-
bracht. Doordat er geen toestemming was verleend 
om te filmen op het station Zoologischer Garten 
(“Bahnhof Zoo”) en in de Kurfurstenstrasse, waar de 
hoofdpersonages elkaar ontmoetten en tippelden, 
werden deze locaties ‘stiekem’ geschoten. Het re-
sultaat zijn onscherpe beelden, die toevalligerwijs 
de beklemmende sfeer onderstrepen. Uiteindelijk 
blijft de film echter te veel op de oppervlakte. De 
moeilijke familieomstandigheden waarin Christian-
ne zich bevindt worden in tegenstelling tot het boek 
sterk uitgedund. Zo komt de kijker niets te weten 
over de sociale en maatschappelijke problemen die 
ten grondslag lagen aan het ogenschijnlijk uitzicht-
loze bestaan van de Berlijnse jeugd. Al met al vormt 
de film een schokkend portret, dat zich helaas be-
perkt tot de symptomen.
 Of Felscherinow door het succes van haar 
boek door het oog van de naald ontsnapte aan haar 
jeugdige situatie? Helaas niet. Na een periode van 
afkicken waarin ze veel steun ondervond van haar 
familie, begeeft ze zich in de West-Berlijnse mu-
ziekscene (zie vooral ook de film: B-Movie: Lust and 
Sound in West-Berlin 1979-1989) en filmindustrie. 
In 2013 publiceert ze een tweede autobiografie 
over haar leven na het eerste boek, Christiane F. - 
Mein Zweites Leben. De harddrugs blijken nooit uit 
haar leven te zijn verdwenen.

Door Huub Vilé

Filmrecensie: Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 
Schokkend portret blijft beperkt tot symptoombeschrijvingen
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Word bloeddonor en red levens! Dit is het motto 
van Sanquin, de bloedbank in Nederland. Bloed-
transfusies helpen mensen door het oog van de 
naald te kruipen in levensbedreigende situa-
ties. Als donor loop je tegenwoordig nauwelijks 
meer risico. Een win-win situatie. De geschiede-
nis van de bloedtransfusie laat zien dat dit wel 
eens anders is geweest. 
 Zoals zo vaak in de wetenschap, begon-
nen de experimenten met dieren. De eerste directe 
bloedtransfusie vond plaats in 1665, tussen twee 
honden. Ze hadden een van de honden een grote 
hoeveelheid bloed laten verliezen. Om dit weer aan 
te vullen werd de slagader van de ‘donorhond’ aan 
een ader van de ontvangende hond gebonden. De 
ontvanger overleefde het, maar de donor stierf. 
 Twee jaar later werd het eerste experiment 
uitgevoerd waar een mens bij betrokken was. Ze ko-
zen een lammetje als donor. Er werd voor een lam 
gekozen vanuit het christelijke idee dat de lam on-
schuldig is en diens bloed daardoor ook (zie foto). 
De ontvanger van het bloed overleefde het, wat met 
de kennis van nu vrij verrassend is. Mogelijk kon dit 
doordat het maar om een kleine hoeveelheid bloed 
ging en de afweerreactie van het lichaam daardoor 
meeviel. Niet iedereen was even enthousiast over 
het mengen van dieren- en mensenbloed. Protest 
leidde uiteindelijk tot een verbod in 1670.  
 In 1829 werd de eerste succesvolle bloed-
transfusie van mens op mens uitgevoerd door de 
Britse gynaecoloog James Blundell. Hij zocht naar 
een manier om vrouwen te helpen die dreigde te 
overlijden in het kraambed als gevolg van een grote 
hoeveelheid bloedverlies. De echtgenoten van zijn 
patiënten dienden als donors.  
 Het duurde nog lang voor genoeg ken-
nis was vergaard om bloedtransfusies als een ri-
sicoloze operatie te bestempelen. De ontdekking 
van bloedgroepen in 1901 door Karl Landsteiner 

zorgde ervoor dat transfusies veel vaker succesvol 
waren. Hiervoor ontving hij in 1930 dan ook de No-
belprijs voor Fysiologie of Geneeskunde. 
 De eerste transfusies moesten direct van 
donor op ontvanger plaatsvinden, maar dankzij 
de ontdekking dat de toevoeging van natriumci-
traat bloedstolling tegengaat, kon bloed na dona-
tie worden bewaard. Dit maakte de weg vrij voor 
de oprichting van bloedbanken, dat uiteindelijk tot 
het landelijk opererende Sanquin leidde. Voor de 
hedendaagse donoren zijn de risico’s en het onge-
mak gelukkig miniem, zeker in vergelijking met de 
vroegere bloeddonatie-praktijken. Je kan op door-
deweekse dagen tot 20:00 doneren, en het gebouw 
is vlak bij de Universiteitsbibliotheek te vinden dus 
je kan er makkelijk langs na een collegedag. Plus je 
krijgt er iets lekkers, zoals roze koeken. 

Door Ine de Win

Door het bloed van de naald 
De ontwikkeling van bloedtransfusie en -donatie
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Rutger Kramer maakt dit academisch jaar zijn 
debuut als docent Middeleeuwen hier op de Rad-
boud Universiteit, met Karolingische geschiede-
nis als zijn specialisatie. Aangezien niet alle stu-
denten al kennis met hem hebben gemaakt in de 
collegezaal, gaat het HInT bij hem langs om hem 
te vragen naar zijn eerdere onderzoeksproject, 
zijn interesses en fascinaties rondom de mid-
deleeuwse wereld en de doorwerking ervan in 
de moderne samenleving. Aansluitend aan het 
thema ‘door het oog van de naald’, is het HInT 
ook benieuwd naar wat Kramer ons te vertel-
len heeft over eschatologie in de middeleeuwse 
wereld. Wil het feit dat het einde der tijden nog 
niet is aangebroken immers niet zeggen dat wij 
met zijn allen door het oog van de naald zijn ge-
kropen? Onder het genot van een gratis bakje 
koffie in het keukentje van de tiende verdieping 
ontvouwde zich een boeiend gesprek over het 
heden, het verleden en hoe deze twee elkaar 
wederzijds beïnvloeden.
 Hoewel Kramer een nieuw gezicht is hier 
op de universiteit, loopt hij toch alweer een tijdje 
mee in de academische wereld. Als eerste vervolg-
opleiding heeft hij op de vertaalacademie gezeten 
in Maastricht, tevens zijn geboorteplaats, waar hij 
zich bezighield met het Engels en het Frans. “De ba-
nenmarkt was toen al verrot, dus ze zeiden ‘oh je 
moet nog een universitaire studie doen’. Dus toen 
ben ik naar Utrecht gegaan.” Hier heeft Kramer Ge-
schiedenis gestudeerd en is daarna in Berlijn be-
gonnen aan zijn PhD-traject. “Dat heb ik in Wenen 
afgerond, waar ik bij elkaar acht jaar heb gezeten 
als onderdeel van een interdisciplinair vergelijkend 
project over de manier waarop religieuze denkbeel-
den het idee van gemeenschap beïnvloeden in Ti-
bet, de Arabische wereld en het westen. Dat was dus 

eigenlijk mijn eerste echte werk als academicus.” 
Net na de afronding van dit project kwam er hier in 
Nijmegen een vacature vrij, wat voor de mediëvist 
zijn terugkeer naar Nederland betekende. Ondanks 
het feit dat Kramer in zijn carrière tot nu toe niet 
specifiek heeft voortgebouwd op zijn opleiding als 
vertaler, heeft hij als historicus nog wel profijt van 
de meer algemene tekstuele vaardigheden die hij 
in Maastricht heeft aangeleerd. “Daar heb ik meer 
aan gehad dan de talenkennis zelf: het omgaan met 
teksten, het leren lezen, het leren begrijpen en het 
hertalen van een argument. Want wat je in feite —  
in ieder geval in de mediëvistiek — veel doet is het 
in andere woorden uitleggen van wat je net hebt ge-
lezen.” 
 Op het gebied van lesgeven is de Radboud 
Universiteit voor Kramer niet het debuut. In Utrecht 
was hij student-assistent en in Wenen gaf hij colle-
ges die volgens hem redelijk te vergelijken zijn met 
onze eigen themacolleges. Vlak voordat hij naar 
Nijmegen kwam, heeft hij zelfs nog les gegeven in 
Tsjechië over de middeleeuwen in de moderne tijd. 
Qua verschillen merkt Kramer de mondigheid van 
de Nederlandse student het meeste op. “Die durft 
wat meer.” Een interview zoals hij nu voor het HInT 
geeft, zou volgens hem in Oostenrijk niet mogelijk 
zijn. “Een studentenvereniging die een docent inter-
viewt, gewoon uit interesse? Nee, dat moet dan ge-
lijk iets officieels zijn.” In de colleges ziet Kramer dit 
ook sterk terug. “Dat was veel meer eenrichtings-
verkeer dan het hier is.” Waar hij in Wenen zijn col-
leges tot op de minuut kon timen, moet hij toegeven 
dat hij hier in Nederland, door de hogere mate van 
interactie, niet altijd door al zijn slides heen komt. 
“Niet omdat het in Oostenrijk luie studenten zijn 
hoor ― het is gewoon een andere vorm van respect 
voor wat de docent doet.” Naast het acclimatiseren 

Door Geert Dijk en Thom Tolboom

De tijdloze middeleeuwen
HInTerview met Rutger Kramer
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aan de Nederlandse studentencultuur, is Kramer 
ook druk bezig met alle handboeken en readers zich 
eigen te maken. “De feiten ken ik wel, maar de knel-
punten en de structuur is net iets anders.”

Een interdisciplinaire kijk op de middeleeuwen
Het interdisciplinaire project waar Kramer de af-
gelopen jaren aan gewerkt heeft, heette Visions of 
Community en ging 
over de manier waarop 
vertegenwoordigers 
van verschillende vor-
men van religieus den-
ken het ontstaan van 
individuele gemeen-
schappen begrepen en 
rechtvaardigden. “Het 
sleutelwoord hier is 
dus ‘de gemeenschap’, 
want dat kun je op 
verschillende manieren benaderen en daar zat die 
interdisciplinariteit in.” Aan de ene kant was het 
een verzameling van mensen met verschillende 
geografische en temporele expertises, en aan de an-
dere kant werkten er ook meerdere soorten weten-
schappers aan mee. “We probeerden met name an-
tropologen en historici erop los te laten. De historici 
die zich meer richtten op het ‘hoe’ en ‘waarom’ van 
de bronnen en de antropologen die zich richtten op 
het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de mensen. Want hoe je 
samenleeft of hoe je beschrijft dat je samenleeft zijn 
twee verschillende dingen.” Uit vergelijking van de 
verschillende religieuze gemeenschappen zijn geen 
algemeen geldende conclusies te trekken over dit 
soort gemeenschappen in de middeleeuwen, de ca-
sussen waren simpelweg te verschillend. “Veel van 
die comparatieve projecten die zeggen dan: ‘oh, we 

gaan het Perzische rijk met het Romeinse rijk ver-
gelijken en daar komt dan iets uit’. En dat is op zich 
prima, maar het is wel een heel eenentwintigste-
eeuwse manier.” Kramer en zijn collega’s hebben 
vooral hun bronnen met elkaar vergeleken om tot 
nieuwe en originele vragen te komen en die te stel-
len aan het eigen bronmateriaal. “Dus de vergelij-
king blijft beperkt tot wat wij nu in de eenentwin-

tigste eeuw doen.” 
Het kan volgens de 
in Utrecht opgeleide 
mediëvist heel con-
fronterend zijn om 
erachter te komen dat 
onderzoekers met een 
andere achtergrond 
heel anders naar de 
geschiedenis kijken 
dan jijzelf. “Het mees-
te wat we er collectief 

aan hebben gehad is zelfbewustzijn ten aanzien van 
onze eigen aannames.” 

Legitimering van macht, vroeger en nu
Wanneer hij gevraagd wordt naar wat hem inte-
resseert in de Karolingische geschiedenis, en met 
name de rol die religie daarin speelde, maakt Kra-
mer eerst zijn eigen standpunt rondom de ver-
houding tussen kerk en staat in de middeleeuwen 
duidelijk. “Er is een heel debat over of de staat be-
staat voor de vijftiende eeuw; ik vind van wel. Wat 
je nog wel eens hoort is: ‘ja, politiek en religie was 
hetzelfde in de achtste eeuw.’ Dat is niet zo. De men-
sen in die tijd konden heel goed inzien wanneer ze 
een religieus argument maakten en wanneer ze een 
politiek argument maakten.” Daarbij geeft hij wel 
toe dat religieuze maatregelen vaak een politieke 

“Een koning kan zeggen ‘ik ben 
koning bij de gratie gods’, maar 
ook ‘ik ben koning bij de gratie 
van mijn leger’, en in beide ge-
vallen gaat het er niet om of de 
koning het zelf zo ziet, maar hoe 
die boodschap aankomt bij de 

mensen die hij aanspreekt.”
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lading hadden. Kramers fascinatie zit hem vooral in 
de manier waarop middeleeuwse religieuze en we-
reldlijke autoriteiten af wisten te wisselen tussen 
religieuze en politieke argumenten om hun machts-
positie en besluiten te legitimeren. “Dus dat zijn 
retorische trucjes die er uiteindelijk op neerkomen 
dat religieuze en wereldlijke machthebbers probe-
ren elkaar wederzijds te beïnvloeden. Een koning 
kan zeggen ‘ik ben koning bij de gratie gods’, maar 
ook ‘ik ben koning bij de gratie van mijn leger’, en in 
beide gevallen gaat het er niet om of de koning het 
zelf zo ziet, maar hoe die boodschap aankomt bij de 
mensen die hij aanspreekt. Omgekeerd kan een bis-
schop dan zeggen ‘ja maar, die gratie gods werkt via 
mij’, of een aristocraat kan besluiten dat zijn leger 
sterker is: dan is het dus de vraag of iedereen hun 
positie ook echt accepteert. De rechtvaardiging van 
macht wordt dan dus een rechtvaardiging van de 
status quo.” Het is dus de manier waarop heersers 
hun handelen rechtvaardigden tegenover zichzelf 
en anderen waar Kramer met name aandacht aan 
besteedt in zijn bronnen. 
 De inspiratie voor dit onderzoek naar de 
Karolingische periode wordt dikwijls uit het heden 
geput. De mediëvist weet een treffend voorbeeld 
te geven aan de hand van de Amerikaanse politiek: 
“Dat religieuze gedweep met Trump is natuurlijk 
fascinerend! Waarom doen die mensen dat? Die 
Republikeinse senatoren zijn allemaal van die alfa-
mannetjes die zich met hun ellebogen naar boven 
hebben gewerkt en dan komt Trump, staat alles op-
eens in dienst van de partij. Dat mechanisme kun 
je op een soort historisch-antropologische manier 
ook terugvertalen; wat maakte Karel de Grote nu 
iemand waarbij mensen dat ook deden?” Op de 
vraag of er ook vanuit een middeleeuwse blik naar 
moderne politiek gekeken kan worden, antwoordt 
Kramer instemmend maar voorzichtig. Hij merkt 
op dat de populistische golf van dit moment onder 
andere zijn basis vindt in tradities die teruggaan op 
de manier waarop macht en autoriteit in de mid-
deleeuwen al op een Christelijke manier verpakt 
werden. “Ik denk dat we daar ook die lange geschie-

denis van een soort gechristianiseerde autocratie in 
terugvinden, die het door de eeuwen heen genor-
maliseerd heeft dat er één centraal autoritair punt 
bovenaan de hierarchie te vinden is.” 

Eschatologie in de politiek
Binnen het onderzoek van Kramer naar koninklijke 
dynastieën speelt eschatologie een belangrijke rol. 
Het Concept van de Apocalyps, dat een eschatolo-
gisch boek was, was echter niet onomstreden. “Au-
gustinus, geloof ik, beschrijft zelf ook al: ‘het is een 
zonde om met die ‘getallen magie’ op zoek te gaan 
naar de Einddatum.’ Net als dat het een zonde is om 
te willen weten wanneer je sterft.” Het was om die 
reden ook bijna niet in de Bijbelse canon gekomen. 
“Van alle stereotypen over de middeleeuwen klopt 
één ding wel. Ze waren er zich heel erg van bewust 
dat het aardse leven tijdelijk is en wat daarna komt 
is eeuwig.” Kerkelijke en seculiere machten maak-
ten hier gebruik van voor de rechtvaardiging en 
aanvaarding van hun autoriteit. Wat voor Kramer 
de Karolingers zo interessant maakt, is dat ze dit 
omvormden tot een educatief programma dat hen 
hun autoriteit verleende. “‘Wij zorgen voor de juiste 
boeken, het juiste soort Latijn; en als jullie leren wat 
wij zeggen dat de juiste teksten zijn dan heb je meer 
kans om in de Hemel te komen.’” Wat deze strate-
gie succesvol maakte was het bewustzijn onder 
de bevolking dat het allemaal af zou lopen. “Beter 
sta je aan de goede kant van het Lam Gods als dat 
laatste oordeel komt.” De sterke man in het midden 
zijn die de juiste weg weet, “dat is een belangrijk 
machtsmiddel en dat is iets wat we ons nauwelijks 
kunnen voorstellen. Dit is het fundament onder het 
fundament waarop een Karolingische dynastie zijn 
machtsbasis bouwt.”
 Een hedendaags equivalent is in essentie 
niet te vinden. Een vergelijking tussen bovenstaan-
de machtsstrategie en hedendaagse angstpolitiek 
als het gaat om kwesties als migratie, gaat volgens 
Kramer niet op. “De vergelijking gaat scheef op een 
belangrijk punt; namelijk dat de dood, of het einde 
van alle dingen, in essentie iets positiefs is voor een 
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toeschouwer in de vijfde, zesde, zevende, achtste, 
negende eeuw. Terwijl de angstpolitiek op basis van 
migratie, ongeacht waar je staat, is gebaseerd op de 
gedachte dat het oncomfortabel kan worden in het 
aardse leven.” 

De middeleeuwen in pop culture
Hiernaast is Kramer ook geïnteresseerd in de recep-
tie van de middeleeuwen in films, boeken, en games. 
De doorwerking van de middeleeuwen hierin is vol-
gens Kramer om twee redenen belangrijk. Ten eer-
ste, zo vertelt Kramer, is mediëvistiek ontstaan in 
het kielzog van nationalistische geschiedschrijving. 
“De grap die mediëvisten onderling altijd maken 
is van wat we eigenlijk doen is de puinhopen van 
de negentiende eeuw opruimen.” Die Negentiende-
eeuwse, nationalistische geschiedschrijving im-
mers, “reflecteert niet de werkelijkheid zoals we die 
vandaag de dag zien; zoals we die nu willen zien.” 
Wat daarbij komt is dat de middeleeuwen volgens 
Kramer in populaire cultuur vaak gebruikt worden 
als achtergrond. Dit, zegt hij, “speelt heel erg mee in 
de beeldvorming over nu,” ook als dat niet meteen 
heel evident is. 
 “Lord of the Rings wordt door veel mensen 
gezien als een middeleeuwse film.” Kramer bena-
drukt hier zijn eigen ervaring met middeleeuwse 
bronnen: “een draak bestond echt niet; Sauron is 
echt een fictie.” Wat Kramer er wel interessant aan 
vindt is de impact ervan op nu. “De middeleeuwen 
die hij schept is er wel een gebaseerd op rassen.” 
Het was volgens Kramer in de tijd van Tolkien, die 
zelf ook professor in de mediëvistiek was, populair 
om de bronnen te lezen op een manier die de we-
reld voorstelde als “ingedeeld in hapklare brokjes: 
Franken, Lombarden, ....” Onder academici wordt dit 
niet meer gezien als realiteit, maar in fantasy, met 
elven en dwergen die afgebakende karakteristieken 
hebben, leeft dit sterk door. “Dat is, een vorm van 
racisme, laten we het zo maar zeggen.” Zonder Tol-
kien dit te verwijten vermeldt Kramer wel dat dit 
voortkomt uit de receptie van de middeleeuwen. 
In fictie zijn dit soort ideeën hardnekkig en “daar-

bovenop komt ook nog dat de vertelstructuren zelf 
ook vaak middeleeuwser zijn dan je denkt.” Het to-
pos dat in middeleeuwse literatuur vaak terugkomt 
is dat de good guys met zwaarden vechten en de bad 
guys daarentegen lange afstandswapens gebruiken. 
Kramer trekt hierbij een lijn naar Star Wars waar-
bij de goeierikken ook vechten met “a more elegant 
weapon from a more civilised age”, en zo komen dus 
middeleeuwse elementen voor in een science fic-
tion film als Star Wars. “Het boek en de film Rea-
dy Player One zijn rechtstreeks gebaseerd op de 
Arthurlegende. Is dat middeleeuws? Nee, maar het 
verhaal wel.” Wat er voor Kramer fascinerend aan 
is, is dat je kunt laten zien hoe sommige dingen heel 
modern lijken, maar eigenlijk heel oud kunnen zijn. 
Óf hoe andere dingen juist gebruik maken van het 
verleden om in te spelen op het heden, zoals King-
dom of Heaven. Die film is volgens Kramer juist een 
modern commentaar op de “war on terror” en 9/11. 
“Dat bewustzijn is belangrijk. Het hoeft niet altijd 
alleen maar duizend jaar geleden gebeurd te zijn 
om interessant te zijn. De krant van gisteren is net 
zo spannend.”
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Op 9 maart 1901 was Apeldoorn in een feest-
kleed gestoken: Koningin Wilhelmina en haar 
kersverse echtgenoot, prins Hendrik van Me-
cklenburg-Schwerin, werden feestelijk inge-
haald in de stad, waar zich het door de koningin 
zo geliefde Paleis Het Loo bevond. Ter ere van 
haar huwelijk stelde de burgemeester voor het 
echtpaar namens de stad een geschenk te ge-
ven. Op de datum van het huwelijk, 7 februari, 
werd de eerste steen gelegd en ruim een maand 
later was de feestelijke huldiging: voortaan zou 
‘De Naald’ de opgang naar Paleis Het Loo sieren. 
 Het monument was niet alleen een huwe-
lijksgeschenk, het was tevens een eerbetoon aan 
Wilhelmina’s ouders. De portretten van Willem III 
en Emma sieren het voetstuk van de zeventien me-
ter hoge obelisk. Het monument, dat precies op de 
grens van de gemeentegrond en het kroondomein 
Het Loo werd opgericht, symboliseert de verbin-
ding tussen de koninklijke familie en de stad Apel-
doorn, hoewel het sinds Koninginnedag 2009 ook 
herinnert aan een zwarte bladzijde uit de Neder-
landse geschiedenis. Voor de slachtoffers van die 
aanslag is in 2010 een glazen monument nabij de 
Naald opgericht.
 Door de tragische gebeurtenissen in 2009 
is het Apeldoornse monument wellicht de bekend-
ste gedenknaald van Nederland, maar zeker niet de 
enige. Het is zelfs een van de laatste monumentale 
obelisken die in ons land zijn opgericht. In de acht-
tiende en negentiende eeuw raakte deze oud-Egyp-
tische architectuur onder invloed van het neoclas-
sicisme bijzonder in trek als gedenkteken, met als 
meest kenmerkende voorbeeld het 169-meter hoge 
Washington Monument in de VS. 
 Kleinere obelisken, die dienden als grafmo-
nument of landschappelijk ornament, bestonden al 
sinds de zestiende eeuw en zijn daarna veelvuldig 
opgericht. Pas vanaf de late achttiende eeuw nam 
echter het oprichten van obelisken als herinne-

ringsmonumenten een hoge vlucht. De monumen-
ten zijn vrijwel zonder uitzondering verbonden met 
de koninklijke (of stadhouderlijke) familie en fun-
geren daarmee als nationaal symbool.
 De in 1792-1794 gebouwde Naald van 
Rijswijk markeert het begin van deze trend in Ne-
derland. Het monument is opgericht op de plaats 
waar vroeger het Huis ter Nieuburch had gestaan. 
Dit stadhouderlijke paleis had in 1697 gediend als 
decor voor de onderhandelingen van de Vrede van 
Rijswijk, die een einde maakte aan de Negenjarige 
Oorlog. De tien meter hoge obelisk herinnert dan 
ook aan deze gebeurtenis. Het gazon rond het mo-
nument toont de buitenmuren van het voormalige 
paleis.
 Een tweede kenmerkende gedenknaald 
vinden we in Baarn. In 1815 werd hier de Naald 
van Waterloo opgericht, ter ere van het moedige 
optreden van de latere koning Willem II in de Slag 
bij Waterloo. Het Latijnse opschrift beschrijft deze 
gebeurtenis en wordt afgesloten met ‘het dankbare 
vaderland’. Deze naald staat exact één kilometer 
van Paleis Soestdijk en is goed zichtbaar vanaf het 
paleis. Ook koning Willem I kreeg een gedenknaald: 
in 1863 verrees in Scheveningen een obelisk die 
herinnerde aan zijn aankomst aldaar op 30 novem-
ber 1813.
 Tot slot kreeg Willem II nog een tweede ge-
denknaald. In 1874 werd op de plek van het oude 
paleis te Tilburg een dertien meter hoog neogotisch 
monument opgericht. Huidige bezoekers zullen 
het in die stad niet terugvinden. Bij aanleg van de 
stadsring in 1968 werd het monument ontmanteld 
en opgeslagen, maar bleek jaren later in te slechte 
staat om heropgericht te worden. In 1987 werd 
daarom een nieuwe, moderne obelisk opgericht. 
Het originele marmeren koningsportret is er wel in 
verwerkt.

Door Steven Verhoeven

Met het oog op ‘De Naald’
Nederlandse obelisken voor de koninklijke familie
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En kilometers spoor schoten onder mij door.
Ik was op weg naar Utrecht, want ik liep stage in 
Utrecht.

Mocht je mij het afgelopen half jaar tegen zijn 
gekomen, liep je het grote risico dat je onge-
vraagd een willekeurig treinenfeitje naar je 
hoofd geslingerd kreeg. Wist je bijvoorbeeld dat 
het langste perron van Nederland te vinden is in 
Sittard, dat maar liefst 700 meter lang is!? Wist 
je dat het NS en niet de NS is?
 Deze vervelende nieuwe gewoonte ont-
stond doordat ik in het kader van de master Eter-
nal Rome stage liep bij het Spoorwegmuseum in 
Utrecht. Nu hoor ik jullie al denken: “Hadden ze 
in het oude Rome al treinen dan?” Nee natuurlijk 
niet, gekkie! Maar omdat de stage zich richtte op 
het ontwikkelen van een tentoonstelling over de 
geschiedenis van eten en drinken rondom de trein 
was ik vanuit mijn persoonlijke interesses zeer 
geïnteresseerd. Het ging hierbij ook nog eens om 
een tentoonstelling gericht op families met kleine 
kinderen, een doelgroep waar je tijdens de oplei-
ding weinig mee bezig bent. Ondanks de focus op 
een andere tijdsperiode ging de opleiding akkoord 
met deze stage, het ging namelijk nog steeds over 
geschiedenis. Zodoende dat ik een half jaar lang 
om kwart over zeven als een sardientje in een trein 
naar Utrecht reisde. 
 Als onderdeel van het projectteam van de 
tentoonstelling Tosti’s, Truffels en Treinen mocht 
ik me een half jaar bemoeien met alles wat met 
deze tentoonstelling te maken had. Om te begin-
nen met het meebepalen wat we eigenlijk allemaal 
wilden laten zien en vertellen. Dit was af en toe 
lastig aangezien je natuurlijk het complete verhaal 
wilt vertellen, van die vette Smullers kroket tot de 
schildpaddensoep uit de Oriënt Express! Helaas is 
hier niet altijd de ruimte voor. Het is dus wikken en 
wegen, een heel interessant proces om aan bij te 

dragen. Daarnaast moesten we ook goed aan onze 
doelgroep denken: niet alles is te vertalen naar een 
concept dat ook interessant is voor kinderen. 
 Toen we bedacht hadden wat we wilden 
laten zien, was de vraag: hoe dan? In samenwerking 
met een vormgever is ons concept uitgewerkt naar 
een ontwerp met niet alleen informatieve maar 
ook interactieve elementen. Aangezien de tentoon-
stelling zelf pas halverwege juni opent, maak ik de 
volgende fases van het ontwikkelen van de tentoon-
stelling helaas niet mee. Op het moment van mijn 
vertrek was het projectteam net de uitvoerende 
fase aan het opstarten en werden de eerste bege-
leidende teksten geschreven. Het is jammer dat ik 
deze fase mis, maar ik had absoluut de creatieve 
fase die eraan voorafging niet willen missen. 
 Mijn nieuwe kennis beperkt zich niet al-
leen tot het meewerken aan het ontwikkelen van 
een tentoonstelling, ook van de dynamiek op de 
werkvloer heb ik veel opgestoken. Sinds 2005, toen 
het Spoorwegmuseum heropende met een nieuwe 
museumformule, heeft het museum op het gebied 
van vooruitgang een beetje stilgestaan. De huidige 
directie wil dit (gelukkig) veranderen. De transi-
tieperiode zorgt echter voor de nodige spanningen 
binnen het museum. Zo is niet iedereen het eens 
met de richting die het museum op gaat of vinden 
verschillende mensen het te snel of juist te lang-
zaam gaan. Om hier als stagiair tussenin te staan is 
zeer interessant aangezien je zo goed meekrijgt wat 
voor verschillende belangen er allemaal spelen bin-
nen een museum.
 Het afgelopen half jaar heb ik het ontzet-
tend naar mijn zin gehad in het Spoorwegmuseum 
in Utrecht en heb ik veel geleerd. Ik had mijn oplei-
ding Geschiedenis dan ook op geen andere manier 
willen afsluiten. En mocht je jezelf nou komende 
zomer een dag vervelen: ga dan gezellig een dagje 
naar het Spoorwegmuseum om het eindproduct 
van mijn stage te bekijken!

Door Margo Heurman, gastauteur

Stage bij het spoorwegmuseum
Studenten in het wild
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Een onvoldoende gehaald voor je essay Mid-
deleeuwen of je Genderpaper? Moeite bij het 
schrijven van je scriptie? Wat de klachten ook 
moge zijn, voor schrijfhulp kun je terecht bij het 
Radboud Writing Lab in het Erasmusgebouw, en 
wie weet kom je dan HInT-redactielid Jochem 
Kruit tegen. Maar wat doen ze daar nu precies, 
bij het Writing Lab? Voor zij die dit niet precies 
weten, hebben we Jochem geïnterviewd over 
zijn campusbaantje.

Bij portier en barvrouw kunnen we ons nog wat voor-
stellen, maar wat houdt het eigenlijk in, werken bij 
het Writing Lab?
“Het komt er op neer dat je studenten helpt met 
academisch schrijven. Op onze website kun je in-
vullen wat je probleem is met schrijven, dat kan 
vanalles zijn, zolang het maar academisch schrijven 
betreft. Meestal gaat het overigens gewoon over 
zaken als stijl en structuur, over grammatica en in-
houd proberen we niet te praten. Daarom krijg ik 
ook geen geschiedenisstudenten over de vloer. Stel 
er zou een eerstejaars komen met zijn essay over de 
agon-gedachte, dan moet ik die niet per ongeluk ad-
vies gaan geven over wat de Oude Grieken hier nu 
precies mee bedoelden; voor hetzelfde geld wordt 
hij of zij hier vervolgens op afgerekend.”

Hoe ben je eigenlijk aan dit baantje gekomen?
“Mensen zeiden: ‘Je moet echt een keer een baantje 
zoeken, luie zak.’ Daarom keek ik eens op de web-
site van campusdetachering. Helemaal onderaan 
stond ‘academisch schrijftutor’. Gesolliciteerd, op 
gesprek gekomen, aangenomen. Ik ben niet per se 
zo’n geweldig academisch schrijver maar heb wel 
veel bijles gegeven, wat ik erg leuk vond. Bovendien 
heb ik sowieso wel affiniteit met schrijven.” 

Stel, ik kom morgen binnenlopen bij het Writing Lab 
met een vraag, hoe ziet zo’n gesprek er dan uit?
“Bij het Writing Lab gebruiken wij een ‘non-direc-
tieve’ methode, dit houdt in dat praktisch het eni-

ge wat ik doe vragen stellen is, om zo de student 
vooral zelf aan het denken te zetten. In het Writing 
Lab hangt een hele relaxte sfeer, ik stelde me eerst 
voor dat ik in een kantoortje zou worden neerge-
zet, waar iemand dan tegenover me kwam te zit-
ten aan een bureau en een papier naar me toe zou 
schuiven wat ik vervolgens zou moeten beoordelen. 
Dat is helemaal niet wat we doen, het is een casual 
gesprek, wij verwachten niks van je en zeggen niet 
simpelweg of het goed of slecht is. Verder gebruiken 
we allerlei technieken zodat het niet confronterend 
is, zoals het papier met het stuk bij de student zelf 
neerleggen, en niet tegenover elkaar maar op 90 
graden van elkaar zitten, koffietje of thee erbij.”

En wat voor vragen krijg je en stel je zoal?
“Meestal willen studenten praten over feedback 
die ze gekregen hebben van hun docent, of over 
een specifiek schrijfprobleem: ‘hoe moet ik ali-
nea’s in elkaar over laten lopen,’ bijvoorbeeld, ‘of 
hoe moet ik een goede onderzoeksvraag opstel-
len.’ Ik merk dat mensen soms niet durven te ko-
men omdat ze denken dat ze met een dom pro-
bleem zitten, maar domme problemen bestaan 
niet. Zo kwam een keer een meisje langs omdat ze 
telkens hetzelfde stopwoordje gebruikte in haar 
tekst, waar haar docent haar erg op afrekende. Vo-
rige week kwam er iemand langs die last had van 
uitstelgedrag: hij kwam maar niet aan het schrij-
ven. Toen heb ik een aantal suggesties gedaan: ga 
eens in de UB of de stadsbibliotheek zitten, of doe 
alsof je een geschiedenisstudent bent en ga in het 
archief zitten: daar heb je naast alle rust ook kof-
fie en thee (en de wc ruikt naar snoepjes, red.).”  

Domme vragen zijn er dus niet, maar heb je nog wat 
vreemde dingen meegemaakt in je tijd bij het Writing 
Lab?
“Nou ja, er kwam een keer een Duitse studente voor 
een gesprek. Aan het begin vroeg ik of ze koffie, 
thee of water wilde. Eerst hadden we overigens ook 
Cup-a-Soup en chocolademelk, maar die waren erg 

Door Ellen Theuws

Schrijfadvies bij een kopje koffie
Campusbaantjes: Radboud Writing Lab
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impopulair. Ze zei dat ze wel koffie wilde, en vroeg 
of we melk hadden. Geen melk, wel creamer, in zo’n 
schattig bakje met pennen, markers en roerstaafjes. 
Dat was ook goed. Maar op een gegeven moment tij-
dens het gesprek zette ze haar koffie neer, leunde ze 
naar me toe, keek ze me recht in de ogen aan en zei: 
‘Ik voel me raar. Wat zit er in die creamer?.’ Ik pro-
beerde haar gerust te stellen, het was natuurlijk ge-
woon melkpoeder. Uiteindelijk heb ik nog het pakje 
erbij gehaald en de ingrediënten laten zien, er stond 
niets vreemds op. De 
koffie heeft ze toch niet 
meer aangeraakt. Ik 
heb twee gesprekken 
met haar gehad, trou-
wens, de tweede keer 
dat ze kwam, kwam ze 
tien minuten te laat; 
natte haren, rook een 
beetje naar alcohol 
en heel brak. Ze heeft 
op een bank van het 
Writing Lab tien minu-
ten een dutje gedaan, 
ik heb haar een zakje 
chips gegeven en toen knapte ze weer op… De Duit-
sers zijn vreemd. Ze vinden het ook altijd vreemd 
dat ik hiervoor betaald krijg — want ja, ik krijg hier-
voor betaald.”

Klinkt allemaal interessant, maar zitten er nog min-
punten aan je werk?
“De twee weken voor de kerstvakantie waren echt 
de drukste weken van het jaar, want we krijgen 
vooral psychologiestudenten over de vloer. Alle 
eerstejaars psychologiestudenten hebben net voor 
kerst de deadline van hun paper voor academische 
vaardigheden, dan komen ze massaal. Het is echt 
een horde. Je voelt je een robot, elk gesprek moet je 
weer hetzelfde zeggen. Maar echte minpunten zijn 
er eigenlijk niet, mensen gaan altijd vrolijker weg 
dan ze binnenkomen. De meeste studenten die hier 

langskomen hebben vaak een laag zelfvertrouwen 
en moeten een beetje uit de modder geholpen wor-
den. Na drie kwartier praten zijn ze opeens best op-
timistisch. Kijk, het ding is: bijna alle mensen zien 
hun stuk als een extensie van zichzelf, maar juist 
dat perspectief proberen we te veranderen. Je moet 
als een derde persoon naar je stuk kijken, als je dit 
perspectief aanneemt is het meestal toch niet zo 
slecht en zie je plotseling allemaal nieuwe moge-
lijkheden.”

Je bent wel echt aan het 
adverteren voor het Wri-
ting Lab nu, of niet?
“Ja, ik probeer ook wel 
te adverteren. Ik bedoel, 
ik denk dat het voor me-
nig geschiedenisstudent 
nuttig is om eens langs 
te komen. Voor een take-
home tentamen bijvoor-
beeld is het Writing Lab 
een schat, juist omdat 
het take-home juist van 
alles van je schrijfvaar-

digheden vergt: snel zinnen construeren, tekstbe-
grip en zo verder.”

Tot slot, heb je nog wat schrijftips om mee te geven? 
“Maak een plan voordat je gaat schrijven, dat is 
waarschijnlijk de beste tip. Bedenk eerst wat je 
per alinea wil gaan schrijven voor je werkelijk gaat 
schrijven. Zelf teken ik er altijd iets bij, een soort 
blokkenschema. Elke blok is dan een alinea, welke 
je invult met het doel van de alinea en de voorbeel-
den of bronnen die je voor dat doel gebruiken gaat. 
Besteed daar een half uur aan en het schrijven gaat 
veel makkelijker. Maak een schema in plaats van 
dat je gewoon gaat rammen op je toetsenbord, want 
dan haal je een vijf.”
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In de vorige editie van het HInT schreven Mats 
en Michiel een ´aanklacht´ jegens de opleiding 
Geschiedenis. In dit artikel wil ik navolging 
daarvan wijzen op wat ook de kritische aan-
dacht van de volgende generatie historici ver-
dient: het middelbare geschiedenisonderwijs.
 Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen: het hedendaagse geschiedenisonderwijs is 
repetitief, verouderd, saai en leeft niet op tot haar 
onnoemelijke potentieel (zoals de populariteit van 
historische attracties, films en boeken blijft bewij-
zen). Het heeft natuurlijk helemaal geen zin om dit 
punt voorzichtig op te bouwen en te beargumen-
teren, omdat deze boodschap tegen het sentiment 
van bijna wel elke geschiedenisstudent ingaat. 
Bijna iedere lezer van dit blad had geschiedenis als 
favoriete les op de middelbare school, en menigeen 
was er ook nog eens belachelijk goed in. Neem me-
zelf, op feesten is mijn voornaamste ‘partytric’ nog 
steeds het verhaal dat ik op het VWO met een 9 en 
op de Havo zelfs met een 10 (alsnog wel leuk ver-
haal toch?) voor geschiedenis ben geslaagd. Dit ge-
geven, in combinatie met het feit dat ik vandaag de 
dag ‘slechts’ een gemiddelde geschiedenisstudent 
ben, zette mij aan het denken wat geschiedenis op 
de middelbare school eigenlijk ‘maar’ inhoudt. Con-
clusie: als geschiedenis relevant en interessant wilt 
blijven als vakgebied moet het er faliekant anders 
gaan uitzien.
 De manier waarop vandaag de dag in de 
gehele wereld geschiedenis wordt onderwezen is 
grofweg nog steeds hetzelfde als honderdvijftig jaar 
geleden. Een autoriteit, of dat nu de staat, een leraar 
of de schrijver van een handboek is, bepaalt welk 
verhaal er aan de leerlingen verteld wordt. De leer-
lingen stampen dit in hun hoofd en reproduceren 
dit vervolgens op een proefwerk of toets. Slechts 
een handjevol puristen weet door dit oersaaie pa-
troon heen te prikken terwijl de overige zeventig 
procent in de klas nog voor de middelbare school is 
afgehaakt en geschiedenis voor de rest van zijn le-
ven afschrijft. Tel daarbij op dat op het middelbaar 
onderwijs de nadruk komt te liggen op de meer 
‘complexere vakken’ zoals natuurkunde, schei-

kunde en informatica. Geschiedenis wordt hiermee 
doelbewust afgevoerd naar de reservebank van het 
onderwijsaanbod en dat slaat door in hedendaags 
denken over het belang van de verschillende weten-
schappen.
 De reden dat bètastudies succesvoller zijn 
in het trekken van studenten zit volgens mij deels 
in de manier waarop ze al geïntroduceerd worden 
op middelbare scholen. Leerlingen worden dan al 
actief betrokken bij een vak aan de hand van practi-
ca, levende voorbeelden en ongelooflijk dynamisch 
lesmateriaal. Ondertussen blijft de focus van de ge-
schiedenisles liggen op het uit je hoofd stampen van 
kenmerkende aspecten (heeft u even?) en jaartal-
len. 
 Het enige jaartal dat centraal staat in dit 
relaas is 2020. Anno nu is zulk soort kennis overbo-
dig om te hebben omdat het een handomdraai van 
je verwijderd is via internet (met goed opgeleide 
historici die ervoor waken dat deze feiten kloppen). 
Als de les geschiedenis mee wilt gaan met haar tijd 
moeten we af van de focus op het reproduceren van 
historische kennis en het verleden inzetten om de 
creativiteit en vindingrijkheid van de leerling te be-
vorderen, zoals dat steeds meer van je gevraagd op 
de arbeidsmarkt. Laat leerlingen net zoals bij schei-
kunde al op jonge leeftijd een kijkje te nemen in de 
keuken van de geschiedkunde. Hoe? Incorporeer 
creatieve manieren van ‘storytelling’ in je lesmate-
riaal, zoals bijvoorbeeld diverse musea dit al doen. 
Geef de leerling de ruimte om buiten de gebaande 
paden van het klassieke verhaal te gaan en zelf te 
ontdekken, met het internet als het grootste archief 
ter wereld.
 Historici krijgen te vaak de verwijtende 
vraag wat je met geschiedenis moet. Die vraag is 
naar mijn mening in zeventig procent van de geval-
len het gevolg van de verdovende werking die de 
geschiedenisles op de steller van de vraag heeft ge-
had. We moeten inzien dat de poten, waar al ‘onze’ 
gedeelde interesse voor geschiedenis op berust, 
verouderd en verrot zijn. Als we willen dat in de 
toekomst ook voor geschiedenis een plek blijft is 
het zaak die anders te gaan vertellen.

Door Bram Ruber, gastauteur

Een aanklacht op het middelbare geschiedenisonderwijs
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In de geschiedenis van de mensheid zijn er veel 
mensen door het oog van de naald gekropen. 
Hugo de Groot, de Cubacrisis en de ontsnapping 
uit Alcatraz zijn allemaal bekende historische 
voorbeelden. In mijn zoektocht naar nog meer 
verhalen kwam ik erachter dat er nog veel meer 
spannende en excentrieke verhalen bestaan. 
Hier volgen de verhalen van twee grote histori-
sche figuren die aan het noodlot wisten te ont-
snappen.

De Dalai Lama
In 1912 verklaarde Tibet zich onafhankelijk van 
China, en bleef dit ook tot 1951, waarna het Chinese 
leger weer bezit nam van Tibet. De Tibetanen ble-
ven nog lange tijd vechten tegen de onderdrukking 
van Mao Zedong. De Tibetaanse rebellen en hun re-
ligieuze leider, de Dalai Lama, waren een doorn in 
het oog van Mao. Met geweld leek Mao dit gevecht 
niet te gaan winnen, dus er moest een slimmer plan 
worden bedacht. In 1959 nodigde een Chinees mi-
litair leider de Dalai Lama uit voor een voorstelling 
van de Chinese danstroepen bij het militaire hoofd-
kwartier. De Dalai Lama rook onraad, vooral toen 
hem werd verteld dat hij zonder soldaten of body-
guards daar moest arriveren. Op 17 maart besloot 
hij dan ook te vluchten uit zijn geliefde Tibet naar 
India en verkleedde zich als soldaat om zo uit zijn 
paleis te ontsnappen. Twee weken werd er niets 
van hem vernomen en men ging er vanuit dat hij 
opgepakt zou zijn, maar niets was minder waar! De 
Dalai Lama had het geluk aan zijn zijde, want terwijl 
hij de Himalayapassage doorging, kon het Chinese 
leger hem niet via de lucht traceren vanwege het 
grote wolkendek. Over land kon men het wel pro-
beren, maar de Tibetanen in het Himalayagebergte 
zouden nog liever sterven voor de Dalai Lama dan 
meewerken aan zijn arrestatie. 

Winston Churchill
Als iemand iemand een engeltje op zijn schou-
der moet hebben gehad, dan is het wel Winston 
Churchill. In zijn zoektocht naar faam en macht 
maakte hij soms gevaarlijke keuzes. Zo vloog er 

ooit een kogel rakelings langs zijn hoofd terwijl hij 
als militair observant en correspondent met het 
Spaanse leger in Cuba zat. De kogel kwam terecht 
in het paard dat naast hem stond en daardoor en-
kele minuten laten overleed. Maar nog meer bizar 
was zijn ontsnapping uit de gevangenis in Zuid-
Afrika tijdens de Boerenoorlog. Op 12 december 
1899 ontsnapte Churchill uit de gevangenis nadat 
hij had ontdekt dat de cipiers een moment in hun 
routine hadden zitten waarin ze hem niet in de 
gaten hielden. De kortste route uit vijandig gebied 
was bijna 500 kilometer en Churchill leek het niet te 
gaan halen. Hij kwam bijna om van de honger toen 
hij besloot bij de houder van een kolenmijn aan te 
kloppen. Dit bleek een Engelsman te zijn, die hem 
een aantal dagen in de mijn liet onderduiken, tot hij 
een kans zag Churchill naar veiligheid te smokke-
len. De Britten waren de oorlog aan het verliezen 
en de ontsnapping van Churchill kwam als hét hel-
denverhaal dat ze nodig hadden om de moraal hoog 
te houden. De twee Boerenoorlogen eindigden uit-
eindelijk in een pyrrusoverwinning voor de Britten 
en Churchill had eindelijk de heldenstatus waar hij 
zo lang naar opzoek was. Later, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, zou hij zijn grootste droom ook nog 
verwezenlijken: premier van Engeland worden. 

Door Dionne Wilbrink

Op het nippertje
Twee grote historische figuren die aan hun noodlot ontsnapten
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De meeste studenten aan de Radboud Universiteit die hun ouderlijk huis verruilen voor
een studentenwoning zullen in Nijmegen gaan wonen, maar zeker niet iedereen.

Nicolette koos er voor om niet in Nijmegen, maar in Arnhem te gaan wonen. En geef haar
eens ongelijk! De treinreis is maar tien minuutjes en nu heeft ze de kans om samen met
haar hamster Bert een mooie studio te bewonen, voor een schappelijke prijs. Nicolette

heeft de luxe dat ze haar keuken en badkamer met niemand hoeft te delen. Nou ja,
behalve met Bert dan, maar die heeft gelukkig niet zo vaak vrienden over de vloer.

Foto door Nicolette Oosterom en tekst door Dionne Wilbrink

In het hol van... Nicolette Oosterom


