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Allerbeste lezer,

De herfst is alweer aangebroken en de eerste tentamen-
weken komen er bijna aan. Nu we langzamerhand gewend 
raken aan onze handen ontsmetten bij de ingang van het 
Erasmusgebouw, ingewikkelde looproutes en halflege col-
legezalen lijkt het semester als normaal weer zijn gang te 
gaan. Oké, dat is misschien wat optimisch gesteld, ‘normaal’ 
voelt het allemaal nog steeds niet. Onderhuidse angsten voor 
een tweede golf, schrikken bij elk NOS pushbericht en sociaal 
ongemak behoren vooralsnog niet tot het verleden: het coro-
navirus ligt op de loer. 
 Een ietwat griezelig begin van het hoofdredactioneel, 
excuses, maar het thema van dit nummer is dan ook ‘onder-
gronds’: denk aan Halloween, spoken en monsters. Dat was 
in ieder geval de insteek, maar de redactie heeft bij het schrij-
ven van de artikelen de term divers en creatief ingevuld! Niet 
alleen griezelen passeert namelijk de revue, maar ook archeo-
logie in een interview met Nathalie de Haan, Wie is de Mol in 
de top 5 van Emma en Dante’s Inferno in het vrije stuk van 
Veronique! Tot slot bevat dit HInT een splinternieuwe rubriek 
(zie pag. 17) en is hij samengesteld door onder andere een 
heleboel kersverse redactieleden! Nou, toch nog een vrolijke 
afsluiter van dit griezelig hoofdredactioneel.

Hartelijke groetjes en heel veel leesplezier,

Ellen
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De mensheid is al een lange tijd gefascineerd 
door de dood, dit zien we terug in de vele wer-
ken uit de oudheid die over de dood en het le-
ven hierna gaan. In het oude Egypte was de dood 
niet het einde van het leven, maar de volgende 
fase van de eeuwige reis van een persoon. Wan-
neer de ziel met succes het oordeel van de god 
Osiris had doorstaan, reisde zij verder naar een 
eeuwig paradijs, waar alle verloren zaken wer-
den teruggeven aan het individu. Hoewel het 
idee van leven na de dood een gerustellende ge-
dachte was, vreesden mensen nog steeds voor 
de dood. Dit is iets wat door de eeuwen heen een 
vrij constant fenomeen bleef en dus ook aanwe-
zig was in de Middeleeuwse samenleving. 
 Een van de bekendste schrijvers en mo-
ralisten uit de Middeleeuwen is de Italiaanse dich-
ter en filosoof Dante Alighieri (1265-1321).  Zijn 
beroemdste werk, La Divina Commedia, is een on-
voltooid werk over het hiernamaals en wordt be-
schouwd als een van de hoogtepunten uit de mon-
diale literatuur. 
 Het boek, dat meer dan 14.000 verzen be-
vat, bestaat uit drie fasen waarin de lezer meereist 
van de Hel (Inferno), naar de Louteringsberg (Purga-
torio) om te eindigen in het Paradijs (Paradiso). Het 
eerste deel, Inferno, heeft altijd meer belangstelling 
gehad dan het tweede en derde deel, Purgatorio en 
Paradiso. Waarom dit deel de meeste belangstelling 
krijgt is niet duidelijk. Vermoedelijk speelt de men-
selijke nieuwsgierigheid of vrees omtrent het leven 
naar de dood een rol, of misschien heeft dit wel een 
geheel andere psychologische reden. Omdat mijn 
persoonlijke interesse ook het meest uitgaat naar 
Inferno zal ik de negen kringen van het Dante’s hel 
hieronder bespreken ter introductie van La Divina 
Commedia. Voor een diepgaande analyse kun je het 
werk het beste zelf bestuderen. 

Inferno
Voordat Dante Inferno binnenstapt, dat volgens 
hem uit negen kringen bestaat, loopt hij door een 

poort heen. Bovenaan de poort staat de tekst ‘Las-
ciati ogni speranza, voi ch’intrate’ geschreven, dat 
‘Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt’ 
betekent. Nadat Dante deze toegangspoort heeft 
doorgewandeld, komt hij in een tussengebied te-
recht. Deze plaats is nog niet de echte Hel, maar een 
gebied voor individuen die nooit een keuze tussen 
het goed en het kwaad konden maken. Mensen die 
hier zitten, worden achterna gezeten door wespen 
terwijl ze eindeloos achter een banier aanlopen. 
 Nadat dit gebied is doorkruist, kan Dante 
de oversteek maken naar de echte Hel over de rivier 
de Acheron, die bekend is uit de Griekse mytholo-
gie. De veerman, Charon, weigert in eerste instantie 
om Dante mee te nemen naar Inferno omdat hij nog 
niet overleden is. Plots raakt Dante bewusteloos en 
ontwaakt pas aan de andere zijde van de rivier, in 
het Limbo, de eerste kring van Inferno. Hier vindt 
Dante tal van ongedoopte figuren, zoals Cicero, Pla-
to en Socrates. 
 In de tweede kring van Inferno zitten men-
sen die werden overmand door lust. Deze individu-
en worden gestraft met hevige windvlagen, die hun 
lichaam hard heen en weer gooien. Door deze straf 
zal het individu nooit vrede en rust vinden. Ook in 
deze kring ziet Dante verschillende opmerkelijke 
mensen uit de geschiedenis en mythologie, zoals 
Cleopatra, Helena van Troje en anderen die over-
spel hebben gepleegd. 
 Wanneer Dante de derde kring binnen-
stapt, ziet hij zondaars die gulzig waren tijdens het 
leven. Individuen die hier worden gestraft, worden 
eindeloos bedolven door sneeuw en ijzige regen. 
In dit deel van het verhaal spreekt Dante met een 
personage genaamd Ciacco die hem vertelt dat de 
Guelfi (de paus-steunende factie) de Ghibellini (de 
keizer-steunende factie) uit Florence zullen ver-
slaan en verdrijven. Dit gebeurde in 1302, voordat 
dit onderdeel van het gedicht werd geschreven.  
 De vierde kring van de Hel is gereserveerd 
voor mensen die worden gestraft voor hebzucht. In 
deze cirkel worden verschillende steekspelen uitge-

Door Veronique Lageweg

voerd, waarbij grote gewichten als wapens worden 
gebruikt. Deze groep individuen wordt bewaakt 
door een personage genaamd Pluto, die waarschijn-
lijk de oude Griekse god van de onderwereld was. 
Dante ziet hier voornamelijk veel kardinalen en 
pausen. 
 Wanneer Dante verder reist door Inferno 
en langs de rivier de Styx komt, passeert hij de vijf-
de kring, waar mensen gestraft worden voor woe-
de. In de rivier Styx voeren de zondaars een hevige 
strijd met elkaar om niet te zinken in de rivier. Deze 
straf weerspiegelt het type zonde dat zij tijdens hun 
leven hebben begaan. Dante passeert in deze kring 
Filippo Argenti, een politicus die de bezittingen van 
de dichter in beslag had genomen na zijn verdrij-
ving uit Florence. 
 In de zesde kring ziet Dante ketters die 
eeuwig veroordeeld zijn in vlammende graven. In 
deze kring praat hij met een paar Florentijnen, zo-
als Farinata degli Uberti. Ook ziet hij andere histori-
sche figuren, waaronder de Griekse filosoof Epicu-
rus, paus Anastasius II en de Heilig Roomse keizer 
Frederik II. Moderne geleerden stellen dat paus 
Anastasius II per ongeluk als ketter werd veroor-
deeld en de dichter waarschijnlijk de Byzantijnse 
keizer Anastasius I bedoelde. 
 De zevende kring in de Hel is voor geweld-
dadigen en is opgedeeld in drie ringen. In de buiten-
ste ring zitten moordenaars en anderen die geweld-
dadig waren tegen mensen en hun eigendommen. 
Dante ziet hier Alexander de Grote, Dionysius I van 
Syracuse en vele andere historische en mythologi-
sche figuren. In deze buitenste ring werden zon-
daars verdronken in een rivier van kokend bloed en 
vuur. In de middelste ring ziet de dichter individuen 
die zelfmoord hadden gepleegd, die worden opge-
jaagd en in stukken gescheurd door honden. In de 
binnenste ring ziet hij godslasteraars en sodomie-
ten, die verblijven in een woestijn van brandend 
zand en brandende regen. 
 In de achtste cirkel van Inferno zitten indi-
viduen die fraude hebben gepleegd tijdens hun le-

ven. Deze cirkel van de hel bestaat uit tien Bolgia’s, 
een steenachtige greppel met bruggen ertussen. 
In de verschillende Bolgia’s zitten diverse soorten 
fraudeurs, waaronder vleiers, corrupte politici, hy-
pocrieten, dieven, vervalsers en slechte adviseurs. 
 De laatste kring van Inferno is voorbehou-
den voor de ergste zonde: verraad. De zondaars zit-
ten vast in een rivier van ijs en de dikte van dat ijs is 
gebaseerd op de ernst van de zonde. Ook Lucifer, de 
aartsengel die God verraadde, zit hier opgesloten in 
het ijs. 

De oorsprong
Waarom Dante Alighieri La Divina Commedia heeft 
geschreven, is niet met zekerheid bekend. Sommi-
gen vermoeden dat Dante depressief of suïcidaal 
was toen hij het werk schreef. Tegelijkertijd wordt 
er gespeculeerd dat hij dit werk gebruikte om zijn 
politieke tegenstanders te straffen en te kleineren. 
Dit zien we terug doordat een aantal van Dante’s 
politieke tegenstanders terugkomen in de kringen 
van het Inferno. Ook hangt de religieuze thematiek, 
die sterk aanwezig is in de gedichten, samen met de 
invloedssfeer van de kerk op de samenleving gedu-
rende de tijd dat La Divina Commedia werd geschre-
ven. Maar de vraag blijft wat iemand drijft om zo 
diep na te denken over de dood en het hiernamaals. 
Wat zouden andere redenen kunnen zijn om uren 
te besteden aan het schrijven van gedichten over 
de Hel, de Louteringsberg en het Paradijs? Het is 
een interessante vraag, maar over de redenen van 
Dante zullen we altijd blijven speculeren.

La Divina Commedia
In het ondergrondse hiernamaals
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In De architectura Boek IV, 1.9-10, schrijft de 
Romeinse architect Vitruvius over het ontstaan 
van de Korinthische bouworde. Deze bouworde 
wordt gekenmerkt door de rijkelijk versierde 
kapitelen, die de bladeren van een acanthus-
plant voor moeten stellen. Een tijdje geleden 
leek het mij interessant om iets te doen wat de 
studie Geschiedenis ons ten strengste verbiedt: 
alternatieve geschiedenis schrijven. In deze al-
ternatieve loop van de geschiedenis is de uit-
komst echter hetzelfde! De Grieken waren dol 
op tragedies, dus lijkt een tragisch verhaal mij 
hier wel op zijn plek. Maar wie de ware her-
komst van de Korinthische bouworde wil weten, 
verwijs ik graag door naar Vitruvius! Dit is het 
tragische verhaal van Acanthus en Calisto.
 De Korinthische jongeman Acanthus had 
volgens veel van zijn stadsgenoten een perfect le-
ven: hij was rijk, gezond, slim, knap, van hoge af-
komst en geliefd bij de goden.
 Maar Acanthus zelf was alles behalve ge-
lukkig. Hij miste hetgeen hij het meest verlangde: 
zijn perfecte vrouw Calisto. Deze beeldschone en 
lieve jongedame had als arme boerin een hekel aan 
de rijke mensen, omdat het grootste deel van hen 
de armen had bestolen om zo nog rijker te worden. 
Acanthus pleitte vaak voor de onschuld van zijn 
familie in dit schandaal - zijn ouders zouden nooit 
iemand beroven! - maar Calisto wilde hem niet ge-
loven.
 Toen Acanthus op een dag voor de zoveel-
ste keer probeerde om zijn grote liefde van zijn 
onschuld te overtuigen, had Calisto er genoeg van. 
Ze bedacht een plan om voorgoed van Acanthus’ ge-
zeur af te zijn.
 ‘Oké, ik geloof je!’ zei Calisto, toen Acanthus 
haar weer eens had opgezocht en had verteld dat hij 

en zijn familie onschuldig waren. ‘Ik wil graag dat je 
mijn ouders ontmoet, kom met me mee!’
 Verbaasd en verblijd tegelijk volgde Acan-
thus Calisto, die richting een van de stadspoorten 
liep. Hij begreep niet wat ze van plan was, want het 
enige dat buiten de stad te vinden was, waren gra-
ven. De lijken werden namelijk in verband met de 
hygiëne en ruimte buiten de stad begraven.
 ‘Waar zijn je ouders?’ vroeg Acanthus aan 
Calisto terwijl hij naar de graven om zich heen keek, 
net buiten de stadsmuur van Korinthe.
 ‘Daar!’ antwoordde ze met een trillende 
stem en ze wees naar twee kleine grafstenen die 
naast elkaar stonden tussen twee gigantische wit-
marmeren mausolea. Acanthus schrok. 
 ‘Maar... wat?’ stamelde Acanthus. Calisto’s 
ogen vulden zich met tranen. 
 ‘Herinner je je de plunderingen van tien 
jaar geleden nog, toen de rijken de armen voor de 
zoveelste keer bestalen?’ Acanthus knikte. De plun-
deringen van tien jaar geleden herinnerde Acan-
thus zich nog wel, ze stonden immers bekend als 
de meest schandalige reeks plunderingen in de 
Korinthische geschiedenis. Calisto vervolgde haar 
verhaal:
 ‘Toen mijn ouders weigerden hun bezittin-
gen af te staan, heeft jouw vader…’ Calisto barstte in 
tranen uit en rende terug de stad in, Acanthus ge-
schokt achterlatend.
 Acanthus voelde zich niet goed. Het leek 
net alsof hij in een oneindig diep gat viel. Zijn vader, 
die hij altijd als een goudeerlijke en eervolle man 
had gezien, had mensen vermoord en bestolen?
 Verslagen viel Acanthus op zijn knieën 
neer tussen de graven van Calisto’s ouders.
 Op de derde dag na het incident keek Zeus 
vanaf de Olympus naar Acanthus. Al twee hele da-

Door Jon Hartjes

Ἡ θυσία ἡ τοῦ Ἀκάνθου - Het offer van Acanthus
Een historische tragedie

gen zat Acanthus tussen de graven van Calisto’s 
ouders, treurend om het resultaat van de laffe daad 
die zijn vader begaan had. Een enkeling kwam soms 
langs hem op, maar schonk hem, op een snelle blik 
na, geen aandacht. Acanthus weigerde namelijk iets 
anders te doen dan treuren, hij at en dronk zelfs 
niet meer. Zeus kreeg medelijden met de treurende 
jongeman en hij smeedde een plan dat hij de andere 
goden en godinnen voorlegde.
 De volgende dag kreeg Calisto een slecht 
gevoel over wat ze Acanthus aangedaan had. Ze be-
sloot te gaan kijken of Acanthus nog steeds aan het 
treuren was bij de graven van haar ouders, iets wat 
ondertussen ook al bekend was in heel de stad.
 Ze was blij verrast toen ze zag dat Acan-
thus niet meer aan het treuren was, maar meteen 
viel haar de bloem op die tussen haar ouders’ gra-
ven geplaatst was. Een mooie bloem met witte en 
paarse bladeren. Zou Acanthus die geplant hebben?
 Op dat moment kwam Hermes, de bood-
schapper van de goden, naar Calisto toe in de ge-
daante van een oude man.
 ‘Wat een mooie bloem is het toch, de acan-
thus,’ zei de man met een krakende stem. Calisto 
keek hem verward aan, maar na haar een geheim-
zinnige knipoog te hebben gegeven liep de oude 
man weg, weg naar de wereld die buiten de sterke 
stadsmuur van Korinthe lag.
 Calisto was verbaasd. Had Acanthus zo erg 
getreurd om de daad van zijn vader dat de goden 
hem als teken van hun medelijden met hem, in een 
bloem veranderd hadden? Ontroerd door Acanthus’ 
offer liep Calisto terug de stad in.
 Calisto vertelde haar verhaal aan iedereen 
die het horen wilde en al snel had de hele stad ge-
hoord over het offer van Acanthus. De Korinthiërs 
waren niet minder ontroerd dan Calisto zelf was. 

Acanthus’ vader, die zijn beschamende daad tien 
jaar geheim had kunnen houden, had de stad we-
ten te ontvluchten voordat de boze stedelingen hem 
met het gevolg van zijn daad konden confronteren.
 Op de agora van Korinthe kwam het volk 
samen om te discussiëren over hoe ze Acanthus en 
zijn nobele daad zouden eren. De stedelingen had-
den veel ideeën, maar twee daarvan werden toch 
wel als de beste ideeën beschouwd:
 ‘We moeten de bloem kweken en in graf-
boeketten gebruiken!’ riep een van de stedelingen. 
Het volk stemde daarmee juichend in.
 ‘Nee, we moeten een tempel voor Acanthus 
oprichten!’ antwoordde een andere stedeling. ‘Om 
Acanthus nog meer te eren kunnen we de kapitelen 
van de tempel zo laten bewerken dat het net lijkt 
alsof het bladeren van de acanthusplant zijn!’ De 
Korinthiërs waren net zo enthousiast over dit idee.
 Na lang overleg werd er besloten om beide 
ideeën in werking te stellen.
 Zo werd er een tempel gebouwd met kapi-
telen die door de Griekse beeldhouwer Callimachus 
versierd waren met acanthusbladeren, een tempel 
uit een nieuwe bouwstijl die de Korinthische orde 
genoemd zou worden.
 Als er in het vervolg mensen stierven in 
Korinthe, werden er in een veld vlakbij de tempel 
een aantal acanthussen geplukt om in het grafboe-
ket te stoppen en werd er een acanthus op het al-
taar, dat voor de tempel van Acanthus stond, gelegd.
 Tempels zoals die van Acanthus, gebouwd 
in de nieuwe, Korinthische orde, verspreidden zich 
via de Romeinen over een groot deel van het Ro-
meinse Rijk.
 En wat Acanthus betreft? Zijn schone 
bloem gebruikt men zelfs nu, meer dan tweedui-
zend jaar later, nog steeds in grafboeketten!
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Gezien het thema van deze HInT-editie - Onder-
gronds - legde de redactie al snel de link met ar-
cheologie. Vandaar dat het HInT deze editie een 
bezoek heeft brengt aan Nathalie de Haan, in de 
hoop dat ze ons wat meer zou kunnen vertellen 
over archeologie. Na plaatsgenomen te hebben 
in een van de comfortabele zithoeken op de 
begane grond van de Erasmustoren begint De 
Haan met passie over haar vakgebied te vertel-
len.
 De Haan is haar academische carrière des-
tijds begonnen met een studie Klassieke Talen aan 
onze Radboud Universiteit. Wanneer we vragen 
waarom ze destijds de keuze voor Klassieke Talen 
heeft gemaakt valt gelijk de enorme passie voor ge-
schiedenis en literatuur op. “Een leven zonder lite-
ratuur kan en wil ik mij niet voorstellen.” De oplei-
ding Geschiedenis was dan ook een reële optie - net 
als Frans en Nederlands - maar uiteindelijk viel de 
keuze op Klassieke Talen. Met als grote voordeel de 
combinatie van zowel geschiedenis als taal.
 Eenmaal begonnen aan haar studie was 
ze ervan overtuigd dat ze zich zou gaan specialise-
ren in Griekse Letterkunde, maar als tweedejaars 
student kon ze naar Pompeii. En toen was ze ver-
kocht. Vanaf dat moment voelde ze bovendien een 
drang naar Italië, wat ook een extra motivatie zou 
blijken om toch archeologie te gaan doen. Wanneer 
we vragen of ze nooit iets anders had willen doen 
geeft ze alleen aan dat ze nog wel meer had willen 
leren, “Een dag heeft te weinig uren en een week te 
weinig dagen. Een moderne taal zou ook geweldig 
zijn geweest. Er zijn verder ook veel periodes waar 
ik beduidend minder vanaf weet dan me lief is, ik 
heb vakmatig gewoon geen verstand van bijvoor-
beeld de Middeleeuwen”. Na haar opleiding aan de 

Radboud Universiteit bemachtigt ze een beurs voor 
haar doctoraalscriptie via het Koninklijk Neder-
lands Instituut Rome en een promotieplaats via het 
NWO. Hierdoor brengt ze jaarlijks meerdere maan-
den door in Italië, Noord-Afrika en Groot-Brittannië 
om veldwerk te doen. Na een aanstelling van zes 
jaar als hoofd afdeling Oudheid van het Koninklijk 
Nederlands Instituut in Rome was er een vacature 
voor Oude Geschiedenis in Nijmegen en sindsdien 
zit ze hier. 
 Ondanks het feit dat ze geen Geschiedenis 
gestudeerd heeft, doceert ze nu aan onze opleiding. 
In antwoord op de vraag of er grote verschillen zijn 
in de manier van aanpak tussen Geschiedenis en 
Klassieke Talen benadrukt ze vooral dat ze Oud-
heidstudies als één groot vakgebied beschouwt. 
“Het is onmogelijk om overal goed in te zijn en al-
les te doen. Dat kon in de 19e eeuw nog enigszins 
toen heel veel van het vak in de grondverf is gezet. 
Grotendeels door mannen die hun hele leven aan 
de wetenschap konden wijden. Nu, in tijden van 
specialisatie moet je gewoon bepaalde onderzoeks-
lijnen uitzetten en verder ontwikkelen. Dus je kunt 
niet meer alles doen. Maar ik zie dat vakgebied toch 
nog wel altijd als een geheel.” De contacten tussen 
de verschillende studies die zich met de Oudheid 
bezighouden zijn volgens De Haan in Nijmegen ge-
lukkig heel nauw. Door deze opdeling in specialisa-
ties is het wel belangrijk om je te verdiepen in de 
velden van je collega’s. Ze vertelt dat ze als archeo-
loge nooit geïnteresseerd is geweest in de materiële 
overblijfselen an sich, maar vooral het cultuurhisto-
risch aspect. Dus zijn de vragen die De Haan stelt 
vergelijkbaar met die van cultuurhistorici. Ze is zich 
in de loop der jaren inmiddels ook meer als histo-
rica dan als archeologe gaan identificeren. 

Door Rick van Brummelen en Ellen Theuws

In het veld
Vervolgens vertelt de Haan ons wat meer over het 
veldwerk als archeoloog. Al blijkt veldwerk in zijn 
algemeenheid moeilijk te beschrijven; hoe je te 
werk gaat hangt 
sterk af van de loca-
tie waar je opgraaft. 
Zelf heeft ze vooral 
in Pompeii opgegra-
ven, wat enerzijds 
natuurlijk een ar-
cheologische schat-
kamer is, maar ook 
moeilijkheden met 
zich mee brengt. 
Wanneer je door 
Pompeii loopt, loop 
je door een provin-
ciestad die in één 
klap weggevaagd 
is. Ook deze bijzon-
dere archeologi-
sche site is destijds 
al aangetast door 
gevluchte bewo-
ners die hun kost-
baarheden kwa-
men zoeken. Maar 
wat een opgraving 
als Pompeii vooral 
lastig maakt is er 
onder het nu bloot-
gelegde Pompeii 
uit de eerste eeuw er nog zeven eeuwen meer aan 
geschiedenis onder ligt. “Dit soort sites zijn daarom 
ingewikkeld, want je gaat geen muur omtrekken uit 

de eerste eeuw om te kijken wat er daar in de ze-
vende eeuw v.Chr. gebeurde.” Maar ook andere be-
langen spelen een rol, het Pompeii dat nu open ligt 
is visueel veel aantrekkelijker en dus een grotere 

toeristische trek-
pleister dan wat er 
nog onder de grond 
verborgen ligt. 
 Vervolgens wa-
ren wij natuurlijk 
benieuwd naar De 
Haans persoon-
lijke ervaringen. 
Als meest memora-
bele object wat ze 
opgegraven heeft 
beschrijft zij haar 
eerste archeologi-
sche vondst. “Mijn 
eerste opgraving 
heb ik hier in Nij-
megen gedaan. 
Het eerste wat ik 
vond, vond ik in 
een afvalput uit de 
eerste eeuw: een 
aardewerken zeef. 
Een gewoon ver-
giet waarin je nu je 
pasta afgiet. Nau-
welijks gebruikt, 
maar met een 
scherpe breuk erin. 

Toen vond ik het tweede deel, heel dichtbij. Iemand 
had een slechte dag gehad, want het vergiet was bij 
wijze van spreke nog niet uit de verpakking of het 

HInTerview
Met Nathalie de Haan
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was al kapot gevallen en dus weggegooid. Deze hele 
gewone objecten vind ik heel bijzonder, gewoon al 
het feit dat ik iets in handen houd dat iemand twee-
duizend jaar geleden ook al in handen had. Toch 
wat Huizinga omschreef met historische sensatie. 
We denken er vaak helemaal niet bij na,” zegt ze, 
“dat alledaagse objecten in onze huidige wereld in-
teressant kunnen zijn voor generaties na ons. Toch 
hoop ik dat er ooit ergens een plastic gietertje er-
gens blijft staan, zelfs zo’n gietertje kan dus al veel 
vertellen over een tijd. In de seventies, bijvoorbeeld, 
toen was alles oranje of paars! Zo’n oranje gietertje 
zou nu een tijdsbeeld geven van de jaren zeventig, 
terwijl er destijds niet over nagedacht werd.”
 Wanneer De Haan aan het graven is, krijgt 
ze van toeristen vaak de vraag of ze al goud heeft 
gevonden. “Munten zijn vaak handig voor datering 
en als categorie bronnen heel informatierijk, maar 
verder zijn het vaak de ogenschijnlijk heel onnozele 
vondsten die voor jou als archeoloog veel interes-
santer zijn. Goud is zelfs vervelend want het zorgt 
voor een hoop publiciteit en daarmee nogal eens 
voor illegale opgravingen.”
 Voor later onderzoek is De Haan ook de 
Romeinse archieven in gedoken: “Archiefonderzoek 
vind ik vergelijkbaar met opgraven. Wanneer je op-
eens een brief terug vindt als puzzelstukje.” Vervol-
gens vertelt ze over haar huidige project, waarvoor 
ze onderzoek doet naar een antifascistische Italiaan 
uit de jaren dertig die als politiek statement Griekse 
opgravingen op Italiaans grondgebied doet. “Hij is 
als een luis in de pels met Griekse archeologie be-
zig. Daarvoor zit ik nu veel in archieven in Rome 
en dan zo’n puzzelstukje vinden is vergelijkbaar 
met zo’n vergiet opgraven; je staat opeens heel er 
opeens heel dichtbij.” De Haan raadt dan ook zeker 
geschiedenisstudenten aan om voor waar ze mee 

bezig zijn de archieven in te duiken, “Dat is toch een 
andere manier van kennis vergaren dan voetno-
ten navlooien. Wat ook nuttig is. En natuurlijk kun 
je niet elke belangrijke inscriptie in situ bekijken. 
Maar het heeft echt een meerwaarde om dingen te 
bekijken, ga naar musea of archieven, als die weer 
open zijn. Gelukkig is de wereld er vol van.”

De meerwaarde en moeilijkheden van archeo-
logie
Wanneer er gevraagd wordt naar wat volgens haar 
de grote meerwaarde is van archeologische vond-
sten bij historisch onderzoek, antwoordt De Haan 
zonder twijfel “de tastbaarheid! Het soort informa-
tie.” Ze geeft haar complimenten aan eerdere gene-
raties oudhistorici: “Zij wisten al langer dan hun 
collega’s van latere tijdvakken dat materiële bron-
nen ook belangrijke informatie bevatten voor histo-
risch onderzoek; dat voorwerpen en afbeeldingen 
echte informatiedragers zijn, in plaats van gewoon 
een beetje een leuk plaatje bij je tekst.” Als voor-
beeld van een onderzoeksveld waarin sinds kort 
pas archeologisch onderzoek wordt gedaan, noemt 
ze een project dat opgravingen doet rond voorma-
lige concentratiekampen op allerlei plaatsen in de 
wereld. “Bijvoorbeeld in nazi-Duitsland, de kampen 
die daar aan het eind van de oorlog met grote haast 
door de Duitsers deels vernietigd zijn; daar is aan-
dacht voor materiële resten als bron van informa-
tie pas redelijk recent. Uiteraard vooral omdat het 
zo enorm beladen is.” Maar het samenspel tussen 
visuele, materiële en geschreven bronnen, zo stelt 
De Haan, is voor onderzoek naar elke tijd van groot 
belang. 
 Wat betreft de mogelijke belemmeringen 
van archeologisch onderzoek, benoemt De Haan 
met name financiering. “Het is duur, want je kunt 

niet in je eentje opgraven. Je kunt natuurlijk wel een 
schepje pakken maar je hebt wel echt een team en 
specialisten nodig voor grote projecten.” Als voor-
beeld van benodigde specialisten noemt ze mensen 
die pollenanalyses kunnen uitvoeren, dus specialis-
ten die zaden en pollen van wel 2000 jaar geleden 
kunnen herkennen, waarvoor wel laboratoriumon-
derzoek nodig is. “Bij nieuwbouw op archeologisch 
interessant terrein wordt het onderzoek soms deels 
betaald door de bouwheer. Die hoopt natuurlijk dat 
er niks gevonden wordt, want dat verhoogt de pro-
jectkosten aanzienlijk.” Soms is er overigens ook 
sprake van een succesvolle samenwerking tussen 
archeologen en de opdrachtgever van het gebouw. 
“De vitrine met de Romeinse resten bij de Waalkade 
onder het casino, is hier een vroeg voorbeeld van. 
Sommige opdrachtgevers vinden het wel interes-
sant, zo’n archeologische vondst, daar kunnen ze 
goede sier mee maken. Het hotel Derlon in Maas-
tricht is ook zo’n voorbeeld: daar kun je nog resten 
van een Romeins heiligdom zien in de cocktailbar in 
de kelder. Zo’n chique hotel vindt dat natuurlijk wel 
leuk.”

Archeologische dromen
“Welke archeologische opgraving zou u het liefst 
nog een keer doen?” Vroegen we De Haan tot slot. 
Ze twijfelt een tijdje over haar antwoord, maar weet 
het dan: “Een Grieks of Hellenistisch badhuis opgra-
ven, dat lijkt me mooi. Ik ben veel met Romeinse ba-
den bezig geweest maar er zijn niet zo veel Griekse 
badhuizen. Daar heb ik me veel in verdiept, maar 
heb nooit in de Griekse wereld gegraven. De droom 
is niet heel realistisch,” stelt ze, “maar het lijkt me 
wel erg interessant.” Even later voegt ze er nog aan 
toe dat ze ook wel in Noord-Afrika nog een mooi 
Romeins woonhuis graag zou op willen graven. “Of 

iets in Pompeii, natuurlijk, want daar ligt nog twee 
vijfde onder de grond. Je mag in Pompeii wel gra-
ven,” vertelt De Haan, “maar niet met de houweel 
door een mozaïek vloer heen, en maar goed ook. 
Drie vijfde is ongeveer opgegraven in de afgelo-
pen drie eeuwen en de grootste campagnes von-
den plaats tijdens het fascistisch bewind. Pompeii 
moest een showcase worden, de opdracht was ‘zo 
veel mogelijk open leggen’. Na de Tweede Wereld-
oorlog wordt er veel rustiger aan gedaan.” De Haan 
sluit overigens niet uit dat er in de toekomst meer 
mogelijkheden zullen zijn om te achterhalen wat er 
onder de mozaïekvloeren van Pompeii nog allemaal 
begraven ligt aan archeologisch materiaal. Moderne 
technologie zal namelijk vele kansen gaan bieden, 
meent ze. “In de afgelopen dertig jaar is er al zoveel 
veranderd: 3D-reconstructies, laserscanners. Toen 
ik begon moesten we nog met meetlinten en diago-
nalen werken. De game industrie is ook belangrijk 
geweest voor dit soort technologische ontwikkelin-
gen en juist ook voor musea: hoe laat je het publiek 
iets zien van het verleden, en dan graag meer dan 
de twee paalgaten die een geoefend oog aan ver-
kleuringen in de grond kan aflezen.” Ze vervolgt, “Ik 
verwacht dat er over vijftig jaar weer van alles is, 
super sophisticated virtual reality dingen, misschien 
dat dan wel echt bij wijze van spreken onder de 
grond kan lopen en bij die onderste lagen terecht 
kan komen! Nu heb je al heel geavanceerde weer-
standsmetingen, aan de hand daarvan kun je zon-
der ook maar een schop in de grond te zetten een 
gebouw reconstrueren!” Door middel van nieuwe 
technologie de aardbodem onder Pompeii kunnen 
onderzoek, lijkt haar dus ook nog mooi. “Ja, Pom-
peii, daar klopt toch nog altijd mijn archeologisch 
hart het hardst voor.”
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Complottheorieën, hoe idioot ze vaak ook lijken, 
zijn niet beperkt tot de idioten van de samen-
leving. Van al mijn kleine ommetjes op het in-
ternet en de bijzondere mensen die ik heb ont-
moet, weet ik dat iedereen besmet kan raken. 
Net als bij een bepaalde ziekte, heb ik de laatste 
tijd ook enkele symptomen van het gekke com-
plotdenken opgelopen. Maakt dat mij gek? Of is 
het de wereld die gek is?
 Het is oh zo verleidelijk om “nee” te zeggen 
tegen dat eerste en “ja” tegen dat laatste. Met een 
volledig nuchter gezicht kun je op internet versprei-
den hoe je ‘’wordt gevolgd door de Illuminati’’ of 
hoe ‘’5G COVID-19 verspreidt’’, of zelfs dat ‘’Michael 
Jackson en andere willekeurige beroemdheden niet 
dood zijn, maar op een onbewoond eiland samen 
verstoppertje spelen of wat ze ook doen’’. Ik heb er 
behoorlijk veel van gezien en, geloof me, dit zijn al-
lemaal bestaande theorieën.
 Als er ook maar iets nog duidelijker on-
dergronds is dan de letterlijke lagere lagen van de 
aarde en de hel, is het waarschijnlijk het internet. 
Het is de plek waar al deze complottheorieën een 
soep vormen van verschillende smaken van waan-
zin. En, als ik eerlijk ben, die soep is heerlijk, maar 
ik heb er te vaak mijn tong aan verbrand. Ga niet, 
ik herhaal ... ga NIET in discussie met die mensen. 
Ik heb dit geprobeerd, maar het is vergelijkbaar 
met ruzie maken met sekteleden. Sommige mensen 
kunnen er niet van overtuigd worden dat de aarde 
absoluut rond is, of dat vaccins geen fusie veroor-
zaken met een kwaadaardige demon uit een ander 
bestaansniveau (of was het autisme? Mijn excuses, 
samenzweringen veranderen vaak).
 Dat gezegd hebbende, spotten is misschien 
niet het beste idee om iemand ervan te overtuigen 
van gedachten te veranderen. Beledigingen winnen 
nooit iemand voor je. In plaats daarvan leerde ik 
ze te verslaan in hun eigen geniepige spel. Dat was 
door met begrip en respect te handelen. Heel con-

troversieel maar ja, ik heb daadwerkelijk iemand 
weten te overtuigen door tegelijk al mijn zelfres-
pect te dumpen. Ik vertelde namelijk een persoon 
(ik zal zijn identiteit geheim houden) dat ik het er-
mee eens was dat Donald Trump inderdaad geen 
mens is en het coronavirus heeft gedirigeerd samen 
met de Illuminati, onder leiding van hagedismen-
sen. Maar hier is de vangst, ik was het niet eens 
met het hagedis-gedeelte. Wel zo duidelijk, want 
hagedissen kunnen niet praten. Door die gezonde 
redenering was hij overtuigd. Trump is geen hage-
dis, hij is dus logischerwijs maar een alien. Dit was 
een geweldige overwinning. Babystapjes blijken de 
ultieme truc om dit te winnen. En deze persoon was 
slechts een complottheoreticus, stel je voor dat je 
dit een terrorist of een neo-nazi zou aandoen! Je 
weet namelijk maar nooit met wie je online in con-
tact staat.
 Wat we hieruit kunnen leren, is dat com-
plotdenken niet zo onnatuurlijk is. Het is vrij ge-
makkelijk te begrijpen waar ze vandaan komen. Wie 
heeft er namelijk nooit eens gedacht dat iemand of 
een groep een geheim plan aan het smeden was? 
Het kan een leraar zijn die van plan is je een onge-
rechtvaardigd lager cijfer te geven. Het kan iemand 
zijn die van plan is het koekje te stelen dat je zojuist 
bij de Spar hebt gekocht. Hoe je het ook wendt of 
keert, we zijn allemaal wel eens achterdochtig. De 
zekere feiten zijn moeilijk te vinden, boven- én on-
dergronds.
 Dus de volgende keer dat ik ruzie krijg met 
complottheoretici, zal ik ze vertellen dat ik een su-
pergeheime theorie heb dat de regering chemica-
liën in het leidingwater gooit. Die chemicaliën laten 
ons geloven wat willekeurige mensen ons op het 
internet vertellen. Wat een hels lot!

Door Ivo Huberts

Doorgedraaid doemdenken
Wat te doen met complotgekkies?

Wanneer we afdalen naar de ondergrondse laag 
van negentiende-eeuws Sint-Petersburg, komen 
we een wel heel obscuur figuur tegen: Dosto-
jevski’s ondergrondse man. In Aantekeningen 
uit het ondergrondse maakt de lezer kennis met 
deze waanzinnige, nihilistische persoon en zijn 
levenshouding. Dit werk is aan de ene kant erg 
typisch voor Fjodor Dostojevski (1821-1881) 
vanwege de uiterst pessimistische toon. De set-
ting van het ondergrondse en de rest van Sint-
Petersburg worden ook als armoeiig, donker 
en vies weergegeven. Aan de andere kant zijn 
de Aantekeningen ook uniek, bijvoorbeeld door 
de vorm: de eerste 60 pagina’s bestaan uit een 
neurotische monoloog  waar de ondergrondse 
man zijn filosofische overtuigingen uit de doe-
ken doet. Daarna krijgen we zijn werkelijke 
aantekeningen te lezen, die verhalen over een 
aantal gebeurtenissen uit zijn vroegere leven. 
Dostojevski zet de lezer met dit nog altijd rele-
vante werk aan het denken maar weet hem ook 
te verwarren en frustreren.
 De ondergrondse man blijft gedurende de 
roman in mysterie gehuld. Niet alleen zijn naam 
wordt achtergehouden, de lezer komt ook bijna 
niets te weten over zijn verleden. Hiermee wordt 
hij in het eerste deel bijna gereduceerd tot de filo-
sofische ideeën die hij verkondigt. Het werk heeft in 
dit deel dan ook meer weg van een filosofisch trak-
taat dan van een roman, en wie op zoek is naar een 
vloeiend en enerverend narratief zal al snel afha-
ken. Zij die blijven lezen worden echter wel degelijk 
beloond door een boeiende tirade die de man af-
steekt tegen het vooruitgangsdenken en de rationa-
liteit. Hij probeert de lezer te confronteren met de 
duistere en paradoxale aspecten van de menselijke 
natuur, die het realiseren van een ideale samenle-
ving per definitie onmogelijk maken. 
 Deze aspecten lijken zich allemaal te ver-
enigen in de persoon van de ondergrondse man, 

waardoor hij als een krankzinnige overkomt. Dit 
maakt hem en zijn monoloog fascinerend, maar ook 
frustrerend. Net wanneer je jezelf als lezer weet te 
verplaatsen in zijn gedachtegoed, en je toch op de 
een of andere manier verbonden voelt met de anti-
held, word je plotsklaps van hem vervreemd wan-
neer hij begint over het genot van zijn lijden of wan-
neer hij vervalt in tegenstrijdigheden. Toch zijn de 
thema’s die de man aansnijdt nog altijd herkenbaar 
voor de eenentwintigste-eeuwse lezer. Zo doet zijn 
intelligente en fijngevoelige karakter hem vervallen 
in complete passiviteit, omdat hij aan alle morele 
beginselen twijfelt die ten grondslag liggen aan het 
menselijk handelen. De man is ook in alles tegen-
draads en benadrukt zo zijn vrije wil om bewust 
niet rationeel te handelen. Dat deze middelvinger 
naar de positivistische tijdsgeest voor hemzelf vaak 
nadelige consequenties heeft, maakt hem niet uit. 
Dit obsessieve vastklampen aan de wispelturigheid 
die - in ieder geval volgens de ondergrondse man - 
de essentie vormt van het mens-zijn, is een houding 
die goed vertaalt naar onze tijd, waar technologie 
een alsmaar groter wordende rol speelt.
 In het tweede deel van de roman spelen 
Dostojevski’s literaire en dramatische kwaliteiten 
een prominentere rol. Hier zet de schrijver de on-
dergrondse man als persoon centraal en weet hij de 
tragiek van dit figuur, dat zich constant vernederd 
voelt en vol zit van zelfhaat, op een overtuigende 
manier over te brengen op de lezer. De hoofdper-
soon blijft lastig te doorgronden, en je zult als lezer 
dan ook enkele passages uit verbazing of verwar-
ring meerdere malen moeten lezen. Zijn lijden komt 
echter glashelder en keihard binnen. Het feit dat 
Dostojevski de lezer niet alleen weet te prikkelen 
en uit te dagen op filosofisch maar ook op psycho-
logisch gebied, is reden genoeg om deze roman van 
harte aan te bevelen aan iedereen die het gesprek 
aan durft te gaan met de ondergrondse man.

Door Thom Tolboom

Recensie: Aantekeningen uit het ondergrondse 
Het verhaal van een man die de wereld bekijkt vanachter een gitzwarte bril
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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 10 november 2020 ingeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Door Anne-Jet Bults

1. Welk horrorverhaal kwam in 1818 voor het eerst uit? 
 
2. Wie is de auteur van Dracula? 
 
3. Wat wordt jaarlijks op 31 oktober gevierd? 
 
4. Welke auteur verweefde horror en sciencefiction met 
elkaar in korte verhalen? 
 
5. Historisch geheim genootschap. 
 
6. Van welke filmregisseur is de stop-motionfilm The 
Nightmare before Christmas? 
 
7. Bij welk volk ligt de oorsprong van Halloween? 
 
8. Bekend boek van Stephen King. 
 
9. Wat is Halloween van oorsprong? 
 
10. Hoe heet de hoofdrolspeler in de film Child’s Play uit 
1988?

VRAGEN
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Door Ellen Theuws

Docenten Top Tien
Allerbelangrijkste historische personages aller tijden!*

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

Wie was de allerbelangrijkste persoon die ooit deze aardkloot bewandelde? Iedere historicus heeft hier 
zo zijn eigen mening over. Al sinds mensenheugenis wordt er gediscussieerd over wie de grootste invloed 
heeft gehad op de mensheid. Maar omdat niemand meer tijd heeft voor een discussie zonder eind, is de 
redactie van het HInT zo vrij geweest om de definitieve top tien samen te stellen. Hoewel de redactie zelf 
erg overtuigd is van haar lijst, hebben we vanwege het belang van peer-review toch maar besloten wat 
professionele historici een oordeel te laten vellen. Daarom zullen voor de volgende editie twee docenten 
van de opleiding Geschiedenis gevraagd worden hun licht te schijnen op de verleden werkelijkheid (om 
twee keer geschiedenis te vermijden en historie minder leuk was?). Zij krijgen beiden de optie twee histo-
rische personages te vervangen door (of voor?) twee personen die zij nóg belangrijker achten, samen met 
een korte toelichting van hun keuze. Voor de daaropvolgende HInT zal weer een andere docent gevraagd 
worden, en zo door tot het einde der tijden, of totdat de rubriek uit de smaak valt, want zoals we weten is 
het onmogelijke tot definitieve waarheid te komen binnen de geschiedwetenschap.
 Dat alles gezegd hebbende, bij deze de (voorlopig) definitieve top tien van het HInT. Zonder toe-
lichting, want hij spreekt voor zich, lijkt ons zo.

Wordt vervolgd
*chronologisch gerangschikt 

HInTs Top Tien
Plato

Cleopatra
Maria, moeder van Jezus

Dzjengis Khan 
Karel de Grote

William Shakespeare
Elizabeth I

Charles Darwin
Karl Marx

Elvis Presley 

Door Emma Ruiter
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pen kunnen hebben, want een wolf ging de wijk bin-
nen en beet de gehele kudde dood, alles bespatte hij 
met bloed. Maar wie het laatst lacht lacht het best: 
toen hij vluchtte heeft onze slaaf een speer in de 
nek van hem gegooid. Toen ik dit hoorde, meende 
ik dat mijn beide ogen niet meer werkten, maar ik 
vluchtte weg richting het huis van Gaius onder het 
ochtendlicht alsof ik een geplunderde waard was. 
En ik kwam op die plek waar zijn kleren in steen 

waren veranderd; daar vond ik niets behalve bloed. 
Toen kwam ik werkelijk thuis, mijn soldaat lag in 
bed bloedend als een rund en een dokter verzorgde 
de nek van hem. Ik begreep dat hij in een weerwolf 
was veranderd en dat ik niet met hem samen een 
ontbijtje kon eten, als je me niet eerst zou doden. 
Anderen moeten bij zichzelf nagaan wat ze denken 
over dit; Als ik lieg, stuur dan woedende bescherm-
engelen op mij af.’ 

Halloween staat voor de deur dus de tijd is 
aangebroken voor spannende verhalen verha-
len over spoken, vampiers en, niet te vergeten: 
weerwolven. Speciaal voor deze spookachtige 
HInT editie, vertaalde nieuw redactielid Kevin 
een van de eerste spookverhalen uit de Oud-
heid! Een spannend verhaal en een spannende 
primeur voor het HInT, zo’n vertaling. 
 Dit spookverhaal is afkomstig uit het 
werk Satyricon geschreven door Petronius. Pe-
tronius was een raadsheer van keizer Nero en 
had daarmee een belangrijke functie aan het 
hof. In het verhaal vraagt gastheer Trimalchio 
aan zijn gast Niceros om zijn meest angstaanja-
gende verhaal te vertellen: 
 Nadat ze dus hadden geproost en elkaar 
geluk hadden gewenst, keek Trimalchio naar Ni-
ceros en zei: ‘Jij bent gewoonlijk veel spontaner en 
leuker in een gesprek; ik weet niet waarom jij nu 
zwijgt en niet spreekt. Ik smeek je, als jij mij geluk-
kig ziet, vertel dat avontuur.’
 Niceros blij met de vriendelijkheid van een 
vriend zei: ‘Dat is nou aardig van je, Trimalchio, Ik 
doe alles om jou gelukkig te maken. Ik zal het gehele 
verhaal vertellen. Er zitten een aantal grappige din-
gen ingemengd, maar ik vrees deze wijsneuzen, op-
dat ze om mij zouden lachen. Ik weet namelijk zeker 
dat ik zal worden uitgelachen; ik zal het toch maar 
vertellen: want wat verergert het voor mij, dat er 
wordt gelachen? Het is beter dat er wordt gelachen 
dan dat ik wordt uitgelachen.’ Hij sprak de volgende 
woorden, een groot verhaal is ontstaan: ‘Toen ik 
nog slaaf was, woonden wij in een nauw wijkje; nu 
is dat een huis van Gavilla. Daar, zoals goden wil-
len, begon ik te beminnen de echtgenote van de 
waard Terentius: jullie kennen toch wel Mellisa uit 
Tarentina, de mooiste vrouw? Maar ik, bij Heracles, 
wilde haar nooit lichamelijk of vanwege de zaak van 

Venus, maar beter was de goede geest. Als ik iets 
aan haar vroeg, negeerde ze mij nooit; Als zij wat 
verdiende, had ik de helft daarvan. Wat ik had, ver-
trouwde ik haar toe. Nooit werd ik bedrogen. 
 Haar vriend stierf op een dag bij de villa. 
Dus ik pakte mijn schild en kniebeschermer.
 Maar... hoe moest ik bij haar komen? Maar 
vrienden verschijnen wanneer je ze het hardst no-
dig hebt. Mijn heer zou weg zijn gegaan naar een 
verouderde expeditie in Capua. Nadat een gelegen-
heid zich voordeed, overtuigde ik de gastvriend 
van de onzen, opdat hij met mij naar het vijfde mijl 
zou komen. Hij was echter soldaat, net zo dapper 
als Orcus. Wij gingen er rondom het ochtendglo-
ren vandoor, het leek middag door maneschijn. Wij 
kwamen bij monumenten: mijn vriend begon zuilen 
te bekijken, maar ik zat zingend de zuilen te tellen. 
Vervolgens keek ik naar mijn vriend, hij had zich 
uitgekleed en hij had al zijn kleren bij het bospad 
gelegd. Mijn hart zat in mijn keel en ik kon me niet 
meer bewegen. Maar hij drentelde rondom zijn kle-
ren en plotseling was hij een wolf geworden. Jullie 
moeten niet menen dat ik een grap vertel; Dat ik de 
boel bedonder; Ik verdien daar toch niets aan. Maar, 
wat ik was begonnen te vertellen, nadat hij een wolf 
was geworden, begon hij te janken en vluchtte het 
bos in. Ik wist eerst niet waar ik was, vervolgens na-
derde ik de plek en tilde de kleren van hem op: deze 
waren veranderd in steen. Wie vreesde de dood er-
ger dan ik? Ik trok toen een zwaard en sloeg om me 
heen op de gehele weg naar de schaduwen, totdat 
ik in de richting van de wijk mijn vriendin tegen-
kwam. Ik kwam lijkbleek binnen; Ik was helemaal 
van de kaart, zweet viel van mijn wangen af tot in de 
nek; De dood voor ogen; Nauwelijks iets kunnen uit-
brengen. Mijn Melissa begon zich te verwonderen, 
waarom ik toch zo laat nog rondliep, en ze zei: ‘Als 
jij eerder zou zijn teruggekomen, zou jij ons  gehol-

Door Kevin Stegeman

Petronius’ Satyricon
Een verhaal uit de oude doos
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Met gemiddelde kijkcijfers van 2,5 miljoen is 
Wie is de Mol? een ongelooflijk populair TV- 
programma. Begin dit jaar keken er maar liefst 
3.002.000 Nederlanders naar de eerste afle-
vering van het nieuwe seizoen.  Een record, zo 
lieten de makers weten. Ook dit jaar trok afle-
vering één van het uiterst speciale jubileum-
seizoen ruim 3.393.000 kijkers. Omdat onge-
veer tachtig procent van dit aantal kijkers 
Geschiedenisstudenten blijkt te zijn, heeft 
het Historisch Institutioneel Tijdschrift ervoor 
gekozen om het belangrijkste dier binnen dit spel 
onder de loep te nemen: de Mol. Want wie zijn 
eigenlijk de beste mollen ooit? Welke BN’er bleek 
tegen verwachtingen in uitzonderlijk voortva-
rend in het spel van list en bedrog? Ook al ben je 
geen ‘Molloot’, zoals menig Wie is de Mol?-kijker 
zich zonder gêne noemt, toch is het ten alle tijden 
handig om deze lijst tot je beschikking te hebben. 
Het kan zomaar gebeuren dat je in een televisie-
quiz à la De Slimste Mens vijf oud-mollen moet 
opdreunen, of dat je sociale druk voelt om deel te 
nemen aan gesprekken over ‘molacties’, ‘zwarte 
vrijstellingen’ of het nieuwe overhemd van Rik 
van de Westelaken. In dat geval zit je met deze 
Top-5 wel snor. You’re welcome.

5. Yvon Jaspers (2005)
De Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers (47) 
was de eerste bekende Nederlander die de rol van Mol 
op haar nam. In 2005 vertrok zij samen met negen 
andere BN’ers - waaronder Marc-Marie Huijbregts 
en Gijs Staverman - naar Australië en Indonesië. Ook 
al werd dit seizoen al een goede vijftien jaar geleden 
uitgezonden en is Jaspers niet de meest bekende mol, 
tóch schopt ze het in dit rijtje tot de vijfde plaats. Zij 
speelde gedurende het seizoen overtuigend de rol 
van ludieke, chaotische en onschuldige kandidaat 
terwijl zij in werkelijkheid als Mol veel opdrachten 
deed mislukken. Zo pakte Jaspers haar shine in een 
van de finale-opdrachten waarbij ze door presen-
tatrice Angela Groothuizen een Balinees dorpje in 

werd gestuurd om binnen een halfuur een persoon 
met de naam ‘Nyoman’ op te sporen. Yvon wist elf 
Nyomannen te vinden, maar keerde enigszins the-
atraal terug met enkel een bezweet hoofd en lege 
handen. Goed werk, Yvon! 
Hoogte van de pot: €23.000 

4. Kees Tol (2013)

Het gezegde ‘Kees Tol is de Mol’ leek té mooi om 
waar te zijn, maar toch stapte de jolige Volendammer 

Door Emma Ruiter

Top-5
De beste mollen

Door Jochem Kruit

Poëzie

onder de moddergrond 
(ieper 1917)

en ver 
weg, zo ver  
over natte landen 
door- en drassig en  
broekspijpen 
tot vuile zweren geworden

bruin onder, grijs  
boven scherven in het 
rond gevallen blad 
kan ik geen 
kleur 
meer geven

god niet langer nog meer 
staan meer horen nog een 
zompige mars 
mijn voeten zwart

we slapen 
in modder 
we sterven 
aan gas

onder de stadsgrond 
(nijmegen 2017)

zwarte wanden 
klamme handen 

benen in 
on- 

onderbroken beweging

synthesizer 
drommend, golvend 

door de ruimte 
en galmend in mijn 

hersenomhulsel klinkt

kick – hat – kick – hat –  
kick – hat – kick – hat –  
kick – hat – kick – hat –  
kick – hat – kick – hat –  
kick – hat – kick – hat – 

in 126 bpm 
tot de zon zich 
weer liet zien 

en wij wachtten op 
de eerste trein
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tijdens de finale naar voren toen Art Rooijakkers de 
Mol verzocht zich bekend te maken. Acteur Kees Tol 
(38) was tijdens het dertiende seizoen de saboteur in 
Zuid-Afrika en maakte gretig gebruik van het feit dat 
hij vanaf het eerste moment makkelijk in de groep 
lag. Hij werd al snel de sfeermaker van de bende en 
geen enkele kandidaat verdacht hem. Alleen schrijf-
ster Paulien Cornelisse wist na twee weken door de 
leugens van Tol heen te prikken en won hiermee 
ruim zeventienduizend euro. De meest befaamde 
mol-actie van dit dertiende seizoen vond ongetwij-
feld tijdens de vijfde aflevering plaats. Tijdens de 
helikopter-opdracht verdoezelde Tol maar liefst 
€3000 toen hij als enige in een helikopter een berg 
op werd gestuurd. De Mol had het geluk dat hij 
enkele minuten daarvoor tot penningmeester werd 
benoemd, waardoor alleen hij de helikopter in mocht. 
Zomaar ‘drieduizend euro, gone with the wind’, zoals 
‘Kees Tol de Mol’ tijdens de biecht vrolijk lachte alsof 
het niets was. 
Hoogte van de pot: €17.120

3. Margriet van der Linden (2015)
Tijdens het vijftiende seizoen vertrokken tien 
bekende Nederlanders - waaronder huidige Mol-
presentator Rik van de Westelaken - naar Sri Lanka. 
Na twee weken zwoegen, bondjes sluiten en ver-
dachtmakingen bleek journaliste Margriet van 
der Linden (50) na een spannende ontknoping de 
listige saboteur te zijn. Zij staat bij veel Molloten nog 
steeds te boek als één van de beste mollen ooit, en 
terecht! Niet alleen stond de pot na de finale-afleve-
ring historisch laag (alleen Merel Westrik wist twee 
jaar later deze prestatie te evenaren), ook haalde 
Margriet meerdere gewaagde mol-acties uit. Tijdens 
de zevende aflevering, toen er nog maar vier kan-
didaten in het spel zaten, verdonkeremaande van 

de Linden bijvoorbeeld in één klap €1000 euro. Zij 
gooide het briefje ‘gewoon’ uit een rijdende trein in 
het bijzijn van de kandidaten. ‘Een bonkend hart, 
maar het moest gebeuren’, vertelde de journaliste 
na de ontknoping. Margriet had namelijk maar één 
doel voor ogen: het behalen van een historisch lage 
pot. Met het ‘schamele’ bedrag van €10.500 is ze hier 
zeker in geslaagd!
Hoogte van de pot: €10.500

2. Dennis Weening (2008)
Het seizoen van radio-dj Dennis Weening (43) is 
volgens velen een klassieker. Toen een kersvers 
clubje van tien BN’ers in 2008 naar Mexico vertrok, 
stond Weening bij vrijwel iedere kandidaat onder-
aan zijn of haar verdachtenlijstje. Op het eerste 
gezicht leek Weening namelijk een quasi-onverschil-
lige houding tegenover het spel te bezitten, wat een 
perfecte dekmantel voor de Mol bleek te zijn! Hij lag 
direct lekker in de groep en maakte hier, net als Kees 

Tol, veelvuldig gebruik van. Tijdens de achtste afle-
vering van dit seizoen werd het overgebleven viertal 
bijvoorbeeld geacht een cruiseschip te verkennen, 
waar Weening ‘lekker de ruimte kreeg om te mollen’. 
Hij voerde tijdens deze opdracht letterlijk niets uit, 
blokkeerde het portofoonverkeer en de enveloppen 
met geld gooide deze Mol gewoonweg overboord. Na 
twee weken ontmaskerde acteur Edo Brunner hem 
als saboteur en won hiermee de pot. 
Hoogte van de pot: €20.375

1. Jan Versteegh  (2018)
Het ‘molschap’ van BNN-presentator Jan Versteegh 
(34) staat bij de meesten nog vers in het geheugen 
gegrift. Hij mag dan de meest recente mol uit dit lijstje 
zijn, maar hij staat vooral bekend om zijn brutale en 
gedurfde houding als Mol. Tijdens het achttiende 
seizoen in Georgië trad Versteegh vanaf de eerste 
aflevering op de voorgrond en nam hij overtuigend 

de (dubbel)rol van fanatieke kandidaat op zich. Hij 
gooide, zoals hij na de ontknoping liet weten, meteen 
het leugenachtige balletje op met de nu welbekende 
opmerking: ‘Waar in Kiev zitten jullie?’ tijdens de 
openingsopdracht. ‘Ah’, dacht menig Molloot en 
vrijwel alle overige kandidaten, ‘Versteegh is de 
mol zeker niet’. Oh, wat een naïviteit! Enkel muzi-
kant Ruben Hein wist hem na twee weken te ontmas-
keren. Overigens heeft Hein bij de laatste testvraag 
(wie is de Mol?) de naam ‘Jan’ slechts twee keer inge-
vuld: tijdens de zevende aflevering en de finaletest. 
Hoe is deze Mol dan niet eerder ontmaskerd? Hoe is 
Versteegh niet herkend toen hij tijdens de befaamde 
opdracht in het park zonder vermomming vlak langs 
de kandidaten liep? Wellicht dat Ruben Hein gelijk 
had toen hij na de ontknoping in het VondelCS eufo-
risch stelde dat ‘Jan een Oscar moet krijgen voor zijn 
rol als Mol in het achttiende seizoen’! 
Hoogte van de pot: €17.750
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De maand oktober levert een aantal verschil-
lende reacties op van de moderne student: voor 
velen de gruwel der tentamens, voor anderen 
de gruwel van veramerikaanste Halloween 
prullaria en voor sommigen de zoveelste maand 
in het jaar dat uitgekeken wordt naar een DUO-
storting. Er zijn echter een aantal mensen die 
het vallen van het blad en de daarbij komende 
emoties omtoveren in iets creatiefs: schrijven. 
In dit artikel zal worden ingegaan op de pro-
blemen die men kan ervaren bij het schrijven 
van ‘alternative history’, specifiek de duistere 
variant hiervan. ‘Alternative history’ betekent in 
deze context het schrijven van een fictionele va-
riant op de echte geschiedenis. Dit houdt in dat 
men afwijkt van de echte loop van de geschie-
denis zoals wij die kennen. ‘Dark history’ voegt 
hier het element horror aan toe, dat weer haar 
eigen set aan moeilijkheden heeft die overwon-
nen moeten worden. 
 Alternatieve geschiedenis begint met 
een tijdskeuze. Voor iedere schrijver is dit anders: 
waar de een zich afvraagt wat er was gebeurd als 
Duitsland de Tweede Wereldoorlog had gewon-
nen, vraagt de ander zich af wat er zou zijn gebeurd 
als Amerika de Revolutie had verloren. Een keuze 
maken voor een bepaalde periode kan lastig zijn, 
aangezien elke periode een vrij uitgebreide ken-
nis van de tijd, cultuur en andere minieme details 
vereist. Dit zou de beginnende schrijver echter niet 
moeten afschrikken, aangezien het vooral aan te ra-
den is om gewoon te beginnen. Verdiep jezelf in de 
periode en kies wat jou het meest interessant lijkt. 
Schrijven hoort immers geen taak te zijn maar juist 
een expressie van jezelf en je interesses. 
 Als men eenmaal een periode heeft geko-
zen komt het volgende probleem al snel de hoek 
om: in hoeverre wil je afwijken van de geschiede-
nis? Wat de schrijver van dit artikel heeft gemerkt is 

dat het fijn is om te beginnen met een sterke basis, 
namelijk het gronden van je verhaal in daadwerke-
lijke mogelijkheden. Als Amerika zich niet had ge-
mengd in de Eerste Wereldoorlog was er immers 
een goede kans geweest dat Duitsland Frankrijk en 
Engeland had verslagen bij het laatste offensief van 
1918. Door een bepaald moment, zoals dit offensief, 
te kiezen is men verzekerd van een relatief makke-
lijker schrijfproces in het fictionele vervolg. Zo kan 
men een gegronde maar fictionele en afwijkende 
geschiedenis schrijven.
 Het laatste grote probleem van alterna-
tieve geschiedenis is de keuze van een hoofdper-
soon. Baseer je je verhaal op een daadwerkelijk 
bestaand persoon zoals Churchill of verzin je een 
eigen hoofdpersoon die past binnen de context van 
de tijdsperiode? Geen van beide is een betere keuze 
dan de ander. Het kan aantrekkelijk zijn om een be-
staand persoon te kiezen aangezien zijn of haar ka-
rakter al gevormd en dus bekend is bij de schrijver. 
Dit kan echter ook beperkend voelen, juist vanwege 
dit voorgevormde karakter. Ook voelt het verhaal 
dan vaker autobiografisch, in plaats van echt fic-
tioneel. Een eigen hoofdpersoon omzeild deze be-
perking aangezien de schrijver zelf kan kiezen wie 
deze persoon is: zijn gedachten, emoties en karak-
teristieken. De schrijver is echter gebaat bij het niet 
te ver gaan in het ontwerpen van een eigen hoofd-
persoon. Het verhaal moet immers gegrond blijven 
in daadwerkelijk logische keuzes. Bij de keuze voor 
een hoofdpersoon moet er dus rekening worden ge-
houden met deze problemen, hoewel dit dus berust 
is op wat de schrijver precies wil met het verhaal.
 Bij het schrijven van alternatieve ‘dark his-
tory’ komen er enkele nieuwe hordes bij die moeten 
worden overwonnen. Hoe creëer je spanning als je 
geen geluid, zicht of reuk kan gebruiken zoals bij de 
typische horrorfilm? De oplossing van dit probleem 
ligt in de beschrijving van een scène. Er moet een 

Door Dion Merkelbag

langzame opbouw zijn waarbij de zintuiglijke erva-
ring van de hoofdpersoon in detail wordt beschre-
ven. Horror bevindt zich niet alleen in voor de hand 
liggende onderdelen van het horrorgenre zoals een 
seriemoordenaar of een horde zombies maar kan 
tevens liggen in het dagelijkse en zintuiglijke. Het 
beschrijven van de geur van de dood of buskruit is 
vaak al genoeg om de haren in je nek overeind te 
laten staan. Soms helpt het ook om op een brute 
manier af te rekenen met personages waarvan men 
altijd de verwachting heeft dat ze niks zullen over-
komen. Speel dus met emotie en voer de lezer mee 
in een verhaal waarin niets zeker is. De uiteinde-

lijke samenstelling van een duistere scène verschilt 
natuurlijk per auteur maar soms helpt het om je te 
verplaatsen in het oogpunt van de lezer. 
 Schrijven is een proces wat vaak jaren kan 
duren. Tijdens deze jaren zullen de voornoemde 
problemen vaak naar voren komen. De schrijver 
van dit artikel hoopt dat de tips die zijn gegeven 
zullen helpen om enkele van die problemen te over-
winnen, maar ook om meer mensen te interesseren 
en misschien dat laatste zetje te geven om vooral te 
beginnen met schrijven. Het is immers een gewel-
dig mooie manier om jezelf te uiten, iets wat deze 
schrijver zeker gaat doen de komende periode. 

Alternatieve Geschiedenis
Schrijven met een donker randje
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De letter C is een goor, parasitair misbaksel dat 
met wortel en tak uit de Nederlandse taal ver-
wijderd dient te worden.
 Daar, ik heb het gezegd. Het is tijd dat 
iemand uitspreekt wat we allemaal al langer 
weten. Namelijk dat die derde letter in ons ver-
der propere alfabet een boef is die ons geza-
menlijk al eeuwen lang aan het 
oplichten is. Als jij, lieve lezer, 
nog wél behoort tot een van de 
weinigen die onbekend zijn met 
de misdaden van de C, benijd ik 
ten eerste je onschuld. Maar on-
schuld is zo vergankelijk als het 
leven zelf en ook jij dient op de 
hoogte gebracht te worden van 
dit onrecht.
 Al jaren verspillen wij als 
maatschappij inkt, papier, pixels en 
de lucht in onze longen zelve, aan 
de letter C. De C, lieve lezer, doet 
niks. Het is een volstrekt nutteloze 
letter. Een doodlopend pad. Een 
blinde darm. Dood hout. En toch blijven wij tijd en 
energie spenderen aan dit misbaksel. Alles wat een 
C kan, kan gedaan worden door andere letters.
 Ten eerste de K. Een klank die aan de oor-
sprong van de C ligt, voor diens tijd als parasiet. In 
het Latijn wordt de K maar zelden gebruikt en voor 
dezelfde klank ligt bijna altijd de voorkeur bij de C. 
Latijn is echter een dode taal. De K kan de rol van 
deze klank veel beter vervullen, daar de C, eter van 
van vele walletjes, verward kan worden met andere 
klanken. 
 Bijvoorbeeld met de S, na de K de meest 
misbruikte letter door crimineel C. De S wordt van 
de spreekwoordelijke troon gestoten door de C als 
een koekoek die de eieren van de surrogaatouders 
bruut uit het nest werpt. 

 Welnu, stokt het daar dan mee? Nee, het 
gaat verder! Door zich aan de H (verder een respec-
tabele letter) vast te klampen pretendeert de C een 
nuttige functie uit te voeren in de CH-klank. Schijn 
bedriegt echter opnieuw. De CH kan altijd vervan-
gen worden door een G (zoals in ‘sgool’) of een SJ 
(zoals in ‘sjef’). Ook hier valt de gluiperd door de 

mand!
 Criticasters brengen hier dan met 
regelmaat tegenin dat woorden als 
‘sgool’, ‘sentrum’ en ‘kondoom’, “er 
niet mooi uitzien”. In wezen doen 
zij dan een beroep op de estheti-
sche waarde van de letter C. Daar-
naast zullen zij zeggen: “Maar Stijn, 
gebruik jij niet in deze tekst zelf de 
letter C met grote regelmaat?” Dat 
klopt. Dat doe ik om deze essenti-
ele boodschap op een zo gangbaar 
mogelijk manier aan de man te 
brengen. Het doel heiligt in dit ge-
val de middelen.  
 Maar het belangrijkste wat ik te-

gen de critici wil zeggen is dit: zien jullie dan niet 
hoe jullie ingepalmd zijn? Hoe de letter C jullie 
overtuigd heeft van zijn niet-bestaande noodzaak? 
Gooi jullie ketenen af zeg ik! De tirannie van deze 
draconische letter moet en zal ten einde gebracht. 
En dat begint hier, in het Historisch Institutioneel 
Tijdschrift. Samen zullen wij hier een beweging 
starten die onze mooie taal zal zuiveren van dit hal-
ve-cirkel-vormige gedrocht. 

De C? Nee, weg ermee.

Door Stijn Selten

C you later
Een aanklacht

C
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Om in het thema van deze editie te blijven, zijn wij ondergronds gegaan in een monumentaal
herenhuis aan de Graafseweg. Dit huis van meer dan honderd jaar oud is een echt GSV-

huis, alle bewoners zijn namelijk lid van de vereniging. Hier woont ook ons nieuwe
bestuurslid Media, Anne-Jet, in een verrassend grote kelderkamer. Een nadeel aan wonen

in de kelder is het beperkte daglicht dat er naar binnen valt. Desalniettemin heeft Anne-Jet
met verschillende lampjes, posters, kleedjes en een groot doek een ontzettend gezellige

sfeer gecreëerd. Deze sfeer wordt versterkt door een nog steeds werkende blauwe
typemachine die afkomstig is uit de jaren ‘60 en de kamer helemaal compleet maakt.

Foto en tekst door Nicolette Oosterom

In het hol van... Anne-Jet Bults


