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Het zijn stormachtige tijden. Ieder probeert zijn hoofd boven
water te houden, maar het coronavirus duikt telkens weer
op. Daarnaast woelen politieke conflicten zowel in Nederland
als overzee: iedereen lijkt in elkaars vaarwater te zitten en
niemand is bereid een beetje water bij de wijn te doen. Alles
wat een individu in deze tijden kan, lijkt als water naar de zee
dragen, oeverloos. Maar schuw niet: veel beekjes maken een
groot water. De maatregelen zijn streng en pijnlijk, maar in
tijden van nood blust vuil water ook vuur. Een goede waterrat
ontziet geen modderige sloot, dus als we allemaal een steentje bijdragen, zullen we spoedig in rustiger vaarwater terechtkomen. Want als we blijven aanmodderen, is het als dweilen
met de kraan open.
Gelukkig kan tot de komst van betere tijden het HInT
dienen als een rots in de branding! Het thema van deze editie
moge in ieder geval duidelijk zijn. Zoveel spreekwoorden als
er over water te vinden zijn, zoveel diverse onderwerpen voor
vrije stukken én rubrieken heeft de redactie kunnen bedenken! Zo neemt Emma een interview af met Maaike van Berkel
over watervoorziening in de Oudheid en Middeleeuwen, en
vertelt Veronique over haar wandelingen langs de oevers van
de Waal. Ivo levert zijn mening over het Dolfinarium, en Kevin
recenseert De Hel van ‘63. Naast al deze artikelen gerelateerd
aan waterthematiek, zijn er ook wat stukken die hier los van
staan. Ine geeft namelijk een uiteenzetting van de leukste,
vreemdste en creatiefste stadsslogans en de hoofdredacteur
van Jonge Historici wordt geïnterviewd! Lees dus maar snel
door, want dit HInT bevat zeeën van leuks. Het zijn dan wel
onzekere tijden, maar dat staat in ieder geval als een paal
boven water.
Veel leesplezier en hartelijke groetjes,
Ellen
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Water en de mens
Een opiniestuk en relationele analyse
Door Dion Merkelbag
De relatie tussen het water en de mens is te beschrijven als menig knipperlichtrelatie. Van watersnoodramp tot de redder in nood bij zware
katers, puur positief of negatief is het nooit geweest en zal het waarschijnlijk ook nooit zijn.
De vraag die echter in mij opkwam na een welverdiend rondje gemeentepils luidt: hoe heeft
deze relatie zich door de geschiedenis van de
mens ontwikkeld? Hoewel men hier een boek
over zou kunnen schrijven dat alleen de fameuze “McKay” zou kunnen evenaren, zal deze
auteur het eigenwijs in een artikel van twee pagina’s doen. Een kleine disclaimer is dus noodzakelijk: gebruik dit komisch bedoelde artikel
alsjeblieft niet voor je bachelorscriptie, Wikipedia zou waarschijnlijk beter zijn. Wat volgt is
een ambitieuze maar volgens deze auteur kloppende analyse van de mens en het water, aangeduid in verschillende relationele fases, waarbij
men vooral in het achterhoofd moet houden dat
het hierbij om een persoonlijke opinie gaat.
Elke relatie begint met een kennismakingsfase, waarin de omgang vrij vaak nog ongemakkelijk is en er soms dingen fout kunnen gaan. Dit is natuurlijk niet anders dan de relatie tussen de mens
en het water. Toen onze specifieke soort eindelijk
evolueerde vanuit eerdere mensachtigen — om en
nabij 300.000 jaar geleden — werden we al geboren met een natuurlijk instinct om vuil van schoon
water te onderscheiden. Dit betekende echter wel
dat al vele mensachtigen voor ons het verkeerde
slokje water hadden genomen en erachter waren
gekomen dat de zee of een vies modderpoeltje geen
goede optie is voor drinkwater.
Naast drinkwater, vervuild water en zeewater was de mens tevens al bekend met een vierde
soort water: regen. Het hemelwater bracht de mens
in de vruchtbare halve maan omstreeks 11.000
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v.Chr. groene velden, nog meer drinkwater en misschien wel het belangrijkste: vruchtbare grond om
gewassen op te verbouwen. Toen de mens water in
al haar vormen leerde kennen, verbeterde de relatie dus sterk ten opzichte van dat eerste verkeerde
slokje water. Liefde voor het water bloeide op toen
de mens ook daadwerkelijk alle vormen van water
wist te hanteren, maar de laatste stap liet helaas
nog op zich wachten. De honeymoon phase en daarmee de apotheose van de relatie van de mens met
het water kwam omstreeks 4.000 v.Chr. toen een
onbekend groepje helden, waarschijnlijk Soemerische boeren, een beter soort water uitvond: bier.
In een moment dat alleen als een puur mirakel is
te beschrijven, liet de Soemerische boer brood vergisten, om het daarna toe te voegen aan water. Dit
godenvocht bracht niet alleen verfrissing tot de
mens, maar tevens slechte ideeën, hoofdpijn en een
vreemde neiging naar vet eten. Deze kleine bijeffecten waren het echter waard voor de mens, aangezien men 6.000 jaar later nog steeds het betere
water consumeert.
Nu vraagt u, beste lezer, zich waarschijnlijk af wat er gebeurde in die 6.000 jaar tot nu aangaande de mens en het water. Na uitgebreid academisch onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen
dat de relatie helaas is verzuurd. Het feit is echter
wel dat, zoals de al dan niet zo wijze Ronald Reagan
ooit zei, ‘it takes two to tango.’ Beide partijen ondervinden enigszins blamage, de vraag is echter wie de
hoofdschuldige genoemd kan worden in deze jammerlijke degeneratie van een ooit zo perfecte relatie. Het antwoord wordt echter al snel duidelijk als
men alleen al naar het nieuws kijkt of zelfs de deur
uit stapt: het weer gedraagt zich op zijn zachtst gezegd anders dan het zich honderden jaren geleden
gedroeg.
Sinds de uitvinding van het betere water
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wist de mens het water te hanteren voor gemakzucht. De Soemeriërs wisten grootschalige irrigatieprojecten aan te leggen om landbouw te bevorderen en de Romeinen bouwden hierop voort door
aquaducten te plaatsen om drinkwater naar elk
lid van de bevolking te brengen. Water begon misbruikt te worden om de mens in haar behoeften te
voorzien. Rivieren droogden op en het waterniveau
in vele meren en poelen daalden tot op het punt dat
zij volledig van de kaart verdwenen. Deze situatie
verergerde zich over de volgende 5.700 jaar toen in
de 18e eeuw de genadeklap volgde: de industriële
revolutie. Het hebben van genoeg drinkwater en
voedsel was niet genoeg voor de mens. Grootschalige productie van tierelantijnen en goedkope troep
was nodig om de mens verder te plezieren. Hiervoor
werden kolen en olie verbrand om de machines van
de industrie aan te drijven. Helaas voor het water
betekende dit dat miljoenen tonnen CO2 de lucht
in werden gegooid, met als gevolg een versnelde
opwarming van onze aardkloot. Het weer begon te
veranderen en af te wijken van voorheen normale
patronen, de aarde werd warmer en het poolijs begon te smelten. Het water nam wraak voor de mis-

handeling door de mens.
De situatie waarin de mens zich momenteel bevindt is een heuse vechtscheiding te noemen.
Mede door grootschalig consumentisme neemt de
hoeveelheid CO2 in de atmosfeer alleen maar toe.
De zeespiegel stijgt en bewoonbaar land begint te
verdwijnen. Als de situatie op dit tempo doorgaat,
zal uw auteur over 50 jaar in een Nijmeegse studentenwoning aan de kust zitten. De mens is objectief
de schuldige aan het verzuren van de relatie met
het water. De vraag is echter of de mens de relatie
weet te redden. De plannen liggen namelijk al klaar
en decennia geleden riep men al om verandering
in een poging de mens te redden van een natte situatie. Tot nu toe doet de mens echter vrij weinig.
Alleen de tijd zal uitwijzen of de mens deze relatie weet te redden. De auteur van dit academische
hoogstandje is momenteel bezig met een vervolgonderzoek naar Aziatische varianten van het eerder
genoemde betere water, met de hoop dat dit hem
zal afleiden van deze betreurenswaardige situatie.
Misschien dat het ditmaal wel goede ideeën brengt
om klimaatverandering te bestrijden.
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Studenten in het wild
Stagiair bij ‘Life after Slavery’
Door Wouter Raaijmakers
Gedurende het laatste jaar van mijn bacheloropleiding Geschiedenis heb ik voor maar liefst
dertig studiepunten stage gelopen bij het project ‘Life after Slavery: Setting the Research
Agenda of Slave Histories in the Global Era,
1750-1900’. Dit project vloeit voort uit een samenwerking tussen de University of Glasgow en
de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Ik was
dan ook stagiair bij de laatstgenoemde universiteit, wat op papier voor een ietwat gekke constructie zorgde: namens de RU stagelopen bij de
RU. Hoe dan ook heb ik mij erg goed vermaakt
bij dit razend interessante project!
De titel van het project ‘Life after Slavery’
verraadt weliswaar de thematiek waarmee ik te
maken kreeg, al geeft deze weinig prijs over de gestelde doelen. Het project verenigt een uniek team
van wetenschappers uit Glasgow en Nijmegen om
te onderzoeken wat er gebeurde toen slaafgemaakten hun emancipatie bereikten. Hoe zag vrijheid
van slavernij eruit in koloniale samenlevingen die
diep ongelijk waren? Het project zou resulteren
in een scala aan academische outputs, waaronder
gezamenlijke presentaties op de European Social
Science History Conference te Leiden en een internationale workshop aan de RU, ware het niet dat
het coronavirus roet in het eten gooide. Overigens,
een tastbaar resultaat van deze samenwerking is de
succesvolle aanvraag voor een gezamenlijke Summer School.
Nog voordat ik vertel over mijn werkzaamheden, is het wellicht wenselijk kort stil te staan
bij het verkrijgen van een dergelijke stageplek. Immers, stageplaatsen zijn er niet in overvloed, laat
staan zo dicht bij huis. Kortgezegd: ik vroeg door.
Begin vorig academiejaar ontvingen oud-studenten
van de cursus ‘Bronnen van de Nieuwe Tijd’ een
oproep van Dries Lyna om te helpen met het transcriberen van nieuw-gedigitaliseerde VOC-collecties
van het Nationaal Archief te Den Haag. Nadat ik aan
hem vroeg of dit werk in een stage zou passen, deed
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hij mij het tegenbod om onder zijn vleugels bij het
genoemde project mee te draaien, en wel een heel
jaar lang.
In het eerste semester werkte ik veelal
aan de rand van het project. Aldaar bestudeerde
ik literatuur over sociaal-demografische slavernijgeschiedenissen en digitaliseerde ik achttiendeeeuwse bevolkingsregisters van Sri Lanka als VOCgebied, ofwel thombo’s. Verder notuleerde ik zo nu
en dan bij Skype-vergaderingen tussen Glasgow en
Nijmegen en dacht ik mee over de brondigitalisering. Zolang ik drie dagen in de week van negen uur
’s ochtends tot vijf uur ’s middags aan de slag kon,
kreeg ik mijn lopende werkzaamheden met gemak
af. De overige twee dagen stak ik in mijn themacollege.
Waar ik in het eerste halfjaar dus nog op
enige afstand meewerkte, dook ik in het tweede semester peilloos de diepte in. Ik formuleerde, allereerst, een bronnenkritiek op de vermelde thombo’s.
Vervolgens bespeurde ik vrijgegeven personen uit
slavernij in de bevolkingsregisters van Galle. En ik
stelde, tot slot, een inventaris op van de civiele procesboeken van de Raad van Justitie te Galle. Tegelijkertijd schreef ik mijn scriptie over het burgerlijk
recht in achttiende-eeuws Sri Lanka. Zodoende kon
ik de kennis en kunde uit mijn stage inzetten voor
mijn bachelorwerkstuk, en natuurlijk ook andersom.
Al met al kijk ik met veel genoegen terug
op het afgelopen jaar. Tijdens mijn stage nam ik een
kijkje in de keuken van historisch onderzoek aan de
RU, waarvan ik geen genoeg kan krijgen. Daarnaast
was het bijzonder om mee te werken aan een project dat groter is dan de eigen bijdrage: het project
was al voor aanvang van mijn stage begonnen en
loopt door tot de dag van vandaag. Dit daagde mij
uit om eens op de lange termijn te durven denken.
De coronaperikelen dwongen mij halverwege, ten
slotte, om mijn stage geheel digitaal uit te voeren, al
heb ik er daardoor niet minder van genoten.
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Lieve Engel de Ruyter (1649-1683),
Waarschijnlijk doet jouw naam niet bij iedereen een belletje rinkelen, totdat ik vertel dat
jouw volledige naam Engel Michielszoon de Ruyter luidt. Waar jouw vader de absolute nummer één is in de top veertig Nederlandse zeehelden van de zeventiende eeuw, ben jij blijven
steken op plek achtendertig. Deze lijst is samengesteld door Ronald Prud’homme van Reine
op basis van hoe vaak een zeeheld is afgebeeld op prenten. Jouw vader is door de tijd heen
verschenen op vijfenveertig prenten en jij enkel op de prent die hiernaast is afgebeeld. Dat
klinkt niet als iets waar je vader trots op zou zijn geweest.
Veel keuze in jouw carrière heb jij niet gehad. Net als veel kapiteins nam jouw vader
zijn zoon mee op het schip om hem de kneepjes van het vak te leren. Zo maakte jij jouw
eerste zeereis op vijftienjarige leeftijd op het schip van jouw vader naar de Middellandse Zee
en vocht jij op zeventienjarige leeftijd al mee als adelborst in de Tweedaagse Zeeslag op het
schip de Gouda.
Na deze ontmoetingen met het zeemansleven volgde nog een aantal zeeslagen waar
jij aan deelnam, maar het aantal zeeslagen waarin jouw vader heeft meegevochten heb jij
nooit weten te evenaren. Ook zat het jou niet altijd mee op zee. Zo raakte je gewond toen
gedurende de Slag bij Solebay een splinter jouw borstkas trof. Wel ben jij uiteindelijk gepromoveerd tot viceadmiraal en was jij kapitein in de Slag bij het Schooneveld. Vlak voor deze
slag stapte jij over van het schip de Deventer naar de Waesdorp, wat uiteindelijk een goede zet
zou blijken. De Deventer verging namelijk in de Eerste Slag bij het Schooneveld toen het schip
vastliep, kapseisde en explodeerde. De Deventer was het enige schip dat Nederland verloor
in deze slag. Jouw overstap zorgde er dus voor dat je bleef leven, zij het dat je drie jaar later
alsnog ongetrouwd en kinderloos overleed, waardoor het geslacht De Ruyter van Nederlands
grootste admiraal niet voortgezet werd, omdat jij zijn enige zoon was. Op het moment dat je
stierf was jij naast viceadmiraal door jouw eigen verdiensten op zee, ook benoemd tot baron
vanwege de verdiensten van jouw vader.
Er kan dus wel gezegd worden dat jouw leven alles behalve saai was. Wellicht dat de
druk van een zodanig beroemde vader als Michiel de Ruyter ervoor zorgde dat jij zijn niveau
van bekendheid nooit bereikt hebt. Dat is mogelijk, maar ik verwacht dat de oorzaak eerder
te vinden is in het feit dat men over jou zegt dat jij niet het ernstige karakter had dat jouw
vader bezat.
Een andere reden dat jij niet verder dan plek achtendertig bent gekomen in de top
veertig ligt waarschijnlijk in het gegeven dat jij liever historicus was geworden dan zeeman.
Ter nagedachtenis aan jouw vader heb jij namelijk meegeholpen aan de biografie die over
diens leven is geschreven door Geeraardt Brandt. Daarnaast heb jij ons als geschiedenisstudenten ook een enorme dienst geleverd op het gebied van het toegankelijk en inzichtelijk
maken van bronnen over jouw vader.
Jij hebt namelijk alle logboeken van je vader doorgespit om ze samen te vatten en
zo leesbaar te maken voor het grote publiek, dat waarschijnlijk vooral bestaat uit historici.
Dus mocht jouw vader niet trots op jou zijn geweest, omdat je niet zo’n grote carrière hebt
gemaakt binnen de Admiraliteit als hij, weet dan in ieder geval dat ik trots op je ben vanwege
jouw geschiedkundige bijdrage en het belang dat jij hechtte aan goede documentatie.

Veel liefs, Nicolette
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Het bekende perspectief doorbroken
HInTerview met Maaike van Berkel
Door Emma Ruiter
‘De diversiteit en het decentrale karakter van
de watervoorziening in het middeleeuwse Midden-Oosten waren tevens de draagkracht’ zegt
mediëviste Maaike van Berkel. Het Historisch
Institutioneel Tijdschrift spreekt haar over het
eurocentrische karakter van het vakgebied Geschiedenis, haar onderzoek naar watervoorziening in het middeleeuwse Midden-Oosten, maar
ook over het onvermijdelijke: de coronacrisis.
Het is nét vier jaar geleden dat Maaike van
Berkel op 14 oktober 2016 haar inaugurele rede
hield voor haar collega’s van de Radboud Universiteit. De historica—eerder onder andere universitair
(hoofd)docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam—sprak van ‘een pleidooi voor integratie van niet-westerse geschiedenis
om oriëntalistische noties over verschillen tussen
oost en west te bestrijden.’ Ruim een jaar eerder
was ze aangesteld als hoogleraar Middeleeuwse
Geschiedenis met als specialisatie de Arabische
geschiedenis. Hiermee werd zij de eerste en enige
hoogleraar met dit specialisme in Nederland. Eerstejaarsstudenten kennen haar ongetwijfeld van
de cursussen Middeleeuwen I en II, terwijl enkele
tweede- en derdejaarsstudenten verder de diepte
in gaan; samen met Nathalie de Haan doceert Van
Berkel het themacollege ‘De weelde van water: de
watervoorziening van mediterrane steden in de
oudheid en middeleeuwen’, en samen met Daniëlle
Slootjes ‘The Byzantine and Islamic Worlds in Late
Antiquity and The Middle Ages’.
Sinds haar benoeming is er veel veranderd.
Van Berkel is niet alleen tot departementsvoorzitter Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
benoemd (tot september 2020), ook verwierf zij in
2019 de prestigieuze Vici-beurs waarmee zij haar
onderzoek naar watermanagement in het middeleeuwse Midden-Oosten kan financieren.
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Een eurocentrisch perspectief
Van Berkel toont zich, net als in haar inaugurele
rede, tijdens ons Zoomgesprek duidelijk als voorstander van integratie van niet-westerse geschiedenis in het curriculum van de Nijmeegse bachelor.
‘We kijken vaak met zo’n eurocentrische blik naar
het verleden, maar ook naar de huidige samenleving. De waarden van Europa worden als een soort
van ‘universeel’ gepresenteerd. En dat terwijl het zo
nuttig kan zijn om te onderzoeken hoe samenlevingen in het verleden in andere delen van de wereld
waren georganiseerd.’ Dit eurocentrisme is volgens
Van Berkel een vakgebonden fenomeen dat nu eenmaal zo komt omdat veel onderzoekers zijn gespecialiseerd in westerse of Europese geschiedenis.
Vóór haar benoeming in het najaar van 2015 was de
wereld van de Islam dan ook nauwelijks vertegenwoordigd in ons opleidingscurriculum. Hier kwam
verandering in nadat de historica tot hoogleraar
Middeleeuwse Geschiedenis werd benoemd. Ook al
blijft Van Berkel bescheiden, de integratie van nietwesterse geschiedenis komt de laatste jaren breder
in de opleiding aan bod. ‘De Arabische wereld werd
als een onderdeel van de Middeleeuwse geschiedenis beter vertegenwoordigd. Bij Oude Geschiedenis
lag de nadruk sowieso al op de mediterrane wereld.
Voor de middeleeuwen zetten we die regionale focus voort met de Byzantijnse en Islamitische wereld. Voor de periode ná 1500 is er onder andere
aandacht voor de niet-Europese geschiedenis tijdens het vak Globalisering.’
Vēnī, vīdī, vīcī
In februari 2019 verwierf Van Berkel een Vicibeurs, uitgegeven door de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee krijgt zij vijf jaar de tijd om grootschalig onderzoek te doen naar het watermanagement in het
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middeleeuwse Midden-Oosten. Met anderhalf miljoen euro krijgt zij de mogelijkheid om haar eigen
onderzoeksgroep, bestaande uit één promovendus
en drie postdocs, samen te stellen. Een gigantische
meerwaarde, volgens Van Berkel.
‘Zij zijn fulltime in
dienst als onderzoekers en helpen
mij dit onderzoek
te doen. Dat scheelt
natuurlijk enorm in
mankracht, maar
zij brengen ook allemaal hun eigen
specialisatie mee.
Peter Brown, een
van de postdocs, is
bijvoorbeeld landschapsarcheoloog.
Hij kijkt dus naar
de stedelijke omgeving en resten
van
bijvoorbeeld
t o e vo e r k a n a l e n ,
mogelijke aquaducten, putten en alles
wat met watervoorziening te maken
heeft. Dat is natuurlijk een enorme
aanvulling voor het
onderzoek.’ De andere drie onderzoekers, Josephine van den Bent, Ed
Hayes en Angela Isoldi zijn alle drie arabisten. Zij
zullen ieder één of meerdere steden in het MiddenOosten bestuderen.
Binnen een onderzoeksperiode van vijf

jaar gaan Van Berkel en haar onderzoeksgroep vijf
steden in het huidige Syrië, Irak en Egypte bestuderen: Basra, Mosul, Bagdad, Damascus en Caïro.
Ook al is het erg interessant, de technische details
van de stedelijke
watervoorziening
zullen in het onderzoek niet centraal
staan. ‘Wij zijn met
name
geïnteresseerd in wie het
watermanagement
organiseerde, bijna
op een antropologische
manier.
Waren het burgers
of gemeenschappen van onderop
die zelf hun watervoorziening regelden? Bij wie klaagden mensen als het
water vuil was?
Wie
financierde
herstelwerkzaamheden en waterinstallaties? Wat
werd er door gemeenschappen geregeld en waarvoor
keek men naar de
staat?’ Toch lijkt de
techniek van het
watermanagement zeker geen onbelangrijk deel
van het onderzoek te zijn. ‘Welk systeem gebruikt
werd, zegt ook iets over wie het organiseerde’,
vertelt de historica. ‘Voor een aquaduct was er bijvoorbeeld veel meer investeringsgeld nodig. Dat
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moet bijna wel een staatsproject zijn geweest. Een
waterdrager daarentegen is bijna ten alle tijden inzetbaar, want er waren bij wijze van spreken altijd
wel mensen die je kon betalen om voor jou naar de
rivier te lopen, water te halen en naar jouw huis te
brengen.’

installaties laten verschijnen en verdwijnen in de
loop van de tijd. Zo kan in kaart worden gebracht
wanneer er bijvoorbeeld aquaducten werden gebouwd of in welke delen van de stad cisternen zaten. Hoeveel mensen konden die bijvoorbeeld van
water voorzien? Die kaartjes zijn mooi om te laten
zien tijdens presentaties, maar voor ons eigen onderzoek is het natuurlijk ook erg inzichtelijk.’ Aan
het einde van het onderzoekstraject—de onderzoeksperiode loopt van 2019-2024—hopen zij van
de database een openbare website te maken.

Voorzichtige bevindingen en een database
Tijdens ons gesprek spreekt Van Berkel geanimeerd over voorzichtige eerste bevindingen. ‘Peter
Brown, de archeoloog, is echt al aan de slag gegaan
met onderzoek rondom Basra. Hij heeft daar al van
alles ontdekt over hoe kanalen en de watertoevoer De actualiteit van middeleeuws watermanagerondom Basra eruit zag. Angela, de promovenda, fo- ment
cust zich op Caïro en hield zich de eerste maanden Tegen het einde van ons Zoomgesprek vraag ik haar
van haar aanstelling met waterdragers bezig. Dat naar de koppeling met de huidige waterschaarste
zijn mensen die water uit de Nijl schepten en naar in het Midden-Oosten. Die koppeling komt er ook,
de stad droegen voor drinkwater. Hoe waren zij ge- vertelt de historica. ‘In de middeleeuwen was er
organiseerd en hoe hielden zij het water vers? Maar ook een zekere mate van waterschaarste. Schaarste
zij houdt zich bijvoorbeeld
komt niet uitsluitend door
ook bezig met watervoor- ‘Schaarste komt niet uitsluitend klimatologische omstanziening via liefdadigheid— door klimatologische omstan- digheden, maar ook zeker
vaak gesticht als waqf, een digheden, maar ook zeker door door het management. De
religieuze
stichting—op- het management. De manier manier waarop je het orgericht door mensen uit de waarop je het organiseert kan ganiseert kan namelijk ook
elite om in allerlei stedelijke namelijk ook problematisch zijn.’ problematisch zijn.’ Bindiensten te voorzien. Deze
nen deze gedachte schuilt
mensen uit de elite richtten publieke drinkwater- de maatschappelijke relevantie van het onderzoek,
plekken op waar mensen gratis drinkwater konden ook al lijkt Van Berkel voorzichtig met deze formuhalen. De elite kon dus land ter beschikking stel- lering. Het feit dat er bij dit onderzoek overduidelijk
len voor een goed doel en het goede doel kon dus sprake is van een directe link met modern waterdrinkwatervoorziening zijn.’
management, is volgens haar onder andere wat het
Het onderzoeksteam is tevens bezig met zo spannend maakt. ‘Wat ik zo ontzettend leuk vind
het opzetten van een uitgebreide database. ‘Die wil- aan dit onderzoek is dat sommige moderne walen we koppelen aan een Geographical Information termanagers er geïnteresseerd in zijn. Niet alleen
System. Voor alle vijf de steden willen we platte- voor het Midden-Oosten, maar ook in Nederland.
gronden maken waarop we verschillende water- We kijken namelijk allemaal naar duurzamere ma-
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nieren van omgang met water. We moeten allemaal
minder water gebruiken en minder lang douchen.
Eén van de onderwerpen in die discussie is dat je
watervoorziening duurzamer zou kunnen maken
als mensen binnen een gemeenschap meer verantwoordelijk worden gemaakt voor een beperkte hoeveelheid water. We hebben nu centrale systemen,
en omdat het op zo’n grote schaal gebeurd, voelen
mensen zich minder verantwoordelijk als ze veel
water gebruiken. Mijn hypothese is dan ook dat de
diversiteit van de systemen juist ook de veerkracht
van de watervoorziening was in het verleden. Het
zou leuk zijn als dit ook een mogelijke inspiratie is
voor het huidige nadenken over een duurzame watervoorziening.’
De actualiteit rondom modern watermanagement vormt een directe link naar haar onderzoek. Desondanks is Van Berkel geen voorstander
van het altijd één op één uiteenzetten hoe inzetbaar
geesteswetenschappelijk onderzoek is in de huidige samenleving. ‘Je moet ook een fundamenteel onderzoek kunnen doen zonder dat je weet waar het
op uitdraait. Ik vind niet dat je bij ieder onderzoek
direct moet aangeven wat de huidige samenleving
daaraan heeft’, vertelt de hoogleraar. Haar huidige
onderzoek is hierin wellicht een uitzondering. ‘Bij
dit wateronderzoek lijkt er voor het eerst ook echt
interesse vanuit andere sectoren in de samenleving
en dat is leuk en inspirerend.’
De gevolgen van de coronacrisis
Wellicht onvermijdelijk bleken de repercussies van
de coronacrisis voor het verloop van het onderzoek.
In maart, toen Nederland de eerste lockdown werd
opgelegd, waren de moeilijkheden het grootst. ‘In
het begin was de opstart met het team erg lastig.
Het eerste teamlid begon bijvoorbeeld twee weken

voor de lockdown in maart. Als team moet je elkaar
natuurlijk ook goed leren kennen, en dat werkt live
veel beter dan dat je voortdurend online zit. Maar
we hadden niet direct gepland om naar het Midden-Oosten te reizen, dus in dat opzicht valt het nog
mee. Wat wel zo is, zeker tijdens de eerste golf, is
dat alle mogelijke congressen werden afgezegd en
dat contacten met internationale collega’s op een
lager pitje stonden.’
Desondanks spreekt Van Berkel positief
over de afgelopen maanden. Tijdens ons gesprek
benadrukt ze kalm de voordelen die het ‘online leven’ met zich meebrengt. Wat blijkt? De praktische
voordelen van ‘online’ blijken er ook te zijn. ‘We
hebben toevallig afgelopen donderdag en vrijdag
een workshop gegeven die eigenlijk in Nijmegen
zou zijn. Die hebben we nu helemaal online gedaan’,
vertelt Van Berkel via Zoom. ‘Het ging eigenlijk
hartstikke goed met 40 mensen in een workshop
in Zoom! Dat was wel een eyeopener. Ik hoor dan
ook veel onderzoekers zeggen dat we daar in de
toekomst meer naar toe gaan. Het reizen en elkaar
zien is zeker belangrijk, maar het is niet altijd nodig. We hebben tijdens deze periode geleerd dat het
op deze manier ook kan. Niet reizen is natuurlijk
goedkoper en beter voor het milieu, maar ook tijdbesparend. Als je bijvoorbeeld vanuit Canada moet
komen, ben je gewoon een week bezig ook al ben je
maar twee dagen op een workshop. Maar natuurlijk
hoop ik wel degelijk dat we ook elkaar weer live of
fysiek gaan ontmoeten, maar online heeft zeker niet
alleen nadelen.’
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Waarom zijn alle vakantiebestemmingen rood?
Een illegale reis naar Aтлантида
Door Ivo Huberts
Het was eindelijk tijd voor mijn vakantie, mijn
speciale vakantie deluxe voor 2020 waar ik al
jaren op heb gewacht. Terwijl ik op zoek was
naar mijn perfecte bestemming, merkte ik dat
sommige landen niet beschikbaar waren. Ik
dacht: wat is dit in godsnaam? Is er een wereldwijde pandemie aan de gang of zoiets? Het leek
van wel. Maar ik was niet zo dom als de gewone
vakantiegangers, ik keek verder naar geheime
websites zoals www.vacationbayproxy.ru, naar
mijn mening een geweldige site voor ‘alternatieve’ vakanties. Natuurlijk had ik gelijk om in
deze site te geloven, want de eerste beschikbare
bestemming was al veelbelovend. De naam was
in het Russisch als ik het me goed herinner,
“Aтлантида”. Wat geen probleem is, ik hou van
Rusland en de beschrijving klonk erg dromerig.
Er stond ‘Een hoogontwikkeld paradijselijk eiland, midden in de Atlantische oceaan, dat buitenstaanders niet heel vriendelijk verwelkomt’.
Dit was ook geen probleem, aangezien ik de
laatste tijd meer binnen heb gestaan. Absoluut
perfect deze plek; het had geen pandemie en
een pure, ongerepte cultuur!
De reis naar атлантида was extreem saai
en lang. Daarom ga ik maar direct naar het goede
deel: de aankomst. Mijn God, wat een magische
ervaring was dat! Na wat schommelende stormen
kwam ik aan via de boot en van daaruit zag ik bergen en palmbomen en veel groen. Het was eigenlijk
geen boot die ik had verwacht van een plek als deze,
maar dat zou wel eens een deel van de ‘geheimhouding’ van deze vakantie kunnen zijn. Gelukkig had
ik deze boot helemaal voor mezelf, waarschijnlijk
omdat mijn medemensen nooit het idee hebben ge-
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had om op zoek te gaan naar pandemievrije landen.
De enige persoon andere bootgenoot daar, was de
kapitein, hij was een vreemde kerel. Hij vertelde me
dat dit eiland in veel oorlogen had gestreden en ooit
eigenlijk best populair was omdat een beroemde
komiek er op een positieve manier over schreef. Hij
was een beetje hun André van Duin, hij schreef bijvoorbeeld ook fictieve ‘sketches’, maar deze komiek
had iets meer diepgang dan André volgens de kapitein. Ik twijfel nog een beetje aan zijn bewering,
omdat André’s briljante stukken een aantal grote
waarheden onthullen, zoals FC Wanhoop dat ons
over het fenomeen voetbal het licht heeft laten zien.
Moeilijk te overtreffen voor een random dude die
over dit rare eiland schreef. Maar blijkbaar was ik
een van de weinige gelukkigen die daar voet aan
wal mocht zetten. Ik vroeg me af waarom dit land zo
impopulair leek, mijn gok was veel misdaad, maar
zoals ik zou ontdekken ... het was veel erger.
De inwoners hadden een enorm lang kanaal naar hun stad, die werd omringd door bergen,
gegraven. De kapitein vertelde me dat hun bergen
gigantisch zijn, de allergrootste van alle bergen die
hij kent. Misschien de grootste op Aarde. Hij was erg
trots op ze, en ik was blij te zien dat iemand enthousiast was over de hoogte van simpele bergen. De natuur van dit eiland was absoluut iets om trots op te
zijn, het had zulke exotische looks, kokospalmen en
overal olifanten en paarden — geen dierentuin nodig. Toen ik in de hoofdstad aankwam, kwam ik erachter dat ze precies wisten wat mooi en pittoresk
is. Hun toerismebeleid werkte uitstekend: hoewel
de stad zeer modern en geavanceerd was, oogde
het toch antiek. Zo hadden ze het kanaalsysteem
van Venetië letterlijk nagemaakt, overal was water.

Boven water

Toen ik dit schip verliet en mijn kapitein uitzwaaide, keken veel ogen me aan. Ik ben al tien jaar leraar,
dus voor mij was dit fenomeen nogal zeldzaam. Het
was een heerlijke verandering om te zien dat iedereen een keer oplet. De mensen zagen er anders uit
dan ik had verwacht, ze zagen er helemaal niet Russisch uit! Hun huid had een oranje tint en de meeste
waren naar mijn mening een beetje gezet. Dit veranderde niets aan mijn zeurende gevoel dat er toch
ergens een Russische connectie moet zijn.
Hun leider (in ieder geval dat is wat ik aannam, aangezien ze er allemaal hetzelfde uitzagen)
pakte onmiddellijk mijn hand en begon me te feliciteren met de kans om hun heilige paradijs te zien.
“We MOETEN je echt onze beste gebouwen laten
zien,” zei hij, “we hebben ze zo hoog gebouwd dat
je ze vanaf je schip moet hebben gezien. Onze mensen zijn erg trots, geloof me, ze juichen voor mij en
mijn gebouwen zoals altijd. Ze houden ervan, echt
heel veel.’’ Aangezien deze man mij erg betrouwbaar leek, volgde ik hem zonder aarzeling. Toen ik
hem vroeg wie hij was, vertelde hij me dat hij een
koning was, maar dat hij stiekem liever keizer wilde
worden genoemd. Hij legde uit dat er op het eiland
meer koningen zijn, maar dat hij zelf wat hem betreft meer weg had van een keizer, hoewel het misschien niet officieel zo was. Zijn argument was dat
zijn paleis veel hoger is dan die van zijn concurrenten, en het dus oneerlijk is dat ze zijn status weigeren te erkennen. Klinkt logisch, vond ik.
Het eerste gebouw waarin hij me rondleidde was de bibliotheek. Ik verwachtte veel stoffige
oude boeken en manuscripten over dit mysterieuze
eiland te zien. Ik moet zeggen dat ik daadwerkelijk
nieuwsgierig was, maar ik schoot terug naar de rea-

liteit toen de koning me een glas met uh... spul aanbood wat hij ‘Godspul’ en soms ‘goed spul’ noemde.
Ja, hij was echt grappig. Dus dit was eigenlijk de
grootste entertainment hier, afgezien van af en toe
een burger die schreeuwde om brand of whatever.
Het spreekt voor zich dat ik na een adje
een beetje dronken raakte en de hele nacht ging
feesten. Die zielige boeken konden we de prullenbak in knallen!
We waren vrolijk door de stad aan het polonaisen, praatten over business en voelden ons als
goden. Moet ik je eraan herinneren dat ik deze perfecte vakantie op een of andere geheime Russische
site heb gevonden? Zet een goed deuntje op en dit
is bijna de Efteling. En wie waren de goden van deze
Efteling? Wij! Tenminste, totdat onze voeten nat begonnen te worden. Dit was geen speciaal 4D-effect,
nee het was echt water. Het begon langzaam te stijgen en onze polonaise moest bijna stoppen. Gelukkig verzekerde de keizer ons dat de grote muur die
hij had gebouwd alle nare watermoleculen buiten
zou houden. Ze mochten Aтлантида niet betreden,
ze moesten hun plaats maar kennen! Toch bleven
ze komen, en de polonaise ging maar door, terwijl
het water tot onze knieën kwam, toen tot de borst
en uiteindelijk moesten we zwemmen. Wat zij, de
oranje mensen, niet konden. Dus nu sta ik op de top
van deze ENORME berg en vraag me af wanneer
mijn roomservice aankomt.
En ik realiseer me eindelijk dat ik dit eiland
ken uit de film Atlantis, en het zonk ... die verdomde
Russen weer.
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Recensie: De hel van ‘63
Mythevorming rondom de twaalfde Elfstedentocht
Door Kevin Stegeman
In een groots en ijzig decor vertelt regisseur
Steven de Jong ons zijn versie van de twaalfde
Elfstedentocht die in 1963 werd gehouden. Kosten noch moeite werd gespaard in deze film
van Nederlandse bodem, of liever gezegd Finse
bodem, want daar werden de meeste opnames
gemaakt. De hoofdrollen werden vertolkt door
zowel vedettes (Chris Zegers, Cas Jansen en
Chantal Janzen) als door nieuwe gezichten (Lourens van den Akker, Chava Voor in’t Holt en Tim
Douwsma).
De acteurs zijn nou niet bepaald het beste
van de film. Houterige teksten en acteerwerk zorgen ervoor dat de karakters nogal geforceerd aanvoelen. Vooral Janzen heeft nogal moeite met de
plompe en informatiedichte dialogen natuurlijk
over te brengen. Echter, als men eenmaal verder in
de film zit, beginnen de karakters steeds charmanter aan te voelen. Het is vooral Zegers die met zijn
nonchalante en flierefluiterige houding het publiek
voor zich weet te winnen. Een houding die in het
dagelijkse leven ook bij de acteur en presentator
past. Hierdoor worden de dialogen en scènes ook
een heel stuk leuker om naar te kijken.
Dat is ook wel nodig met verhaallijntjes
waarbij het ene beter geslaagd is dan het andere.
Het scenario van Jansen waarin hij een deserterende soldaat speelt, is bijvoorbeeld minder interessant. Als je daar tegenover een Voor in’t Holt hebt
die de tour schaatst voor haar overleden vriendje
of Van den Akker die de tour schaatst om een lening
te krijgen voor zijn eigen boerderij, valt de verhaallijn van Jansen nogal naar de achtergrond. Zelfs het
verhaallijntje van Zegers is beter en interessanter
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uitgewerkt, mede doordat het personage een verandering doormaakt.
Het landschap waarin de film is opgenomen is echt een pluspunt. De panorama-opnamen
en stills van de omgeving zijn fraai en authentiek te
noemen. Men krijgt echt het gevoel hoe koud en bar
de tocht der tochten in ’63 moet zijn geweest. Mede
doordat De Jong special effects niet schroomt, krijgt
de film tijdens de schaatsscènes een magisch effect.
Dit is hard nodig, aangezien de rest van de scènes
binnenshuis er niet bepaald charmant uitzien. De
Jong is er niet vies van om veel bloed en wonden te
laten zien.
Hieruit blijkt dan ook meteen weer de mythevorming waaruit deze film is ontstaan. Waar in
de film mensen met de dood bedreigd worden, bevriezen of onsmakelijke schaatswonden oplopen,
was dit in werkelijkheid een stuk minder. Natuurlijk, bij een film is het de bedoeling dat bepaalde
gebeurtenissen worden overdreven. Maar bij de
Elfstedentocht van ’63 is maar één persoon gewond
geraakt. Deze moest zijn kleine teen laten amputeren. De media en deze film hebben ervoor gezorgd
dat deze gebeurtenis een cultstatus bereikte, waardoor er vandaag de dag nog steeds over gesproken
wordt.
Deze film van De Jong is dus een interessante case van mythevorming, waarbij een specifieke gebeurtenis uit de Nederlandse geschiedenis
wordt omgevormd tot cultureel erfgoed.

Boven water

Aan de oevers van de Waal
Een wandeling in tijden van corona
Door Veronique Lageweg
Het was aan het begin van de coronacrisis. De
straten waren stil en iedereen begroette je wanneer je deze lege straten bewandelde. Het was
een vreemde ervaring, maar al gauw was deze
vriendelijkheid van vreemden voorbij, ook in
mijn buurt. Tegelijkertijd had ik door de colleges, die helaas niet meer door mochten gaan
door corona, meer vrije tijd tot mijn beschikking. Hierdoor besloot ik een wandeling te maken langs de Waal. De Waal is een prachtige rivier die zich uitstrekt over een groot deel van
de provincie Gelderland. Denk hierbij aan de
plaatsen Tiel en Zaltbommel, maar ook zeker
aan onze studentenstad Nijmegen.
De ervaring om te gaan wandelen aan de
rivier was voor mij zeer rustgevend. Het was lang
geleden dat ik de tijd genomen had om een ontspannende wandeling te maken langs de dijken, waarbij
de druk van de dag even geen invloed had op mijn
gemoedstoestand. Eindelijk kon ik weer even genieten van de zon, de planten, de koeien en de rivier zonder te veel na te denken over mijn zorgen.
Natuurlijk is wandelen langs een rivier omsingeld
door planten en koeien niet voor iedereen rustgevend en misschien is het voor sommigen zelfs een
beetje maf, maar voor velen kan het zeker wel een
positieve ervaring zijn, zeker door de hectiek van
deze periode.
Door de coronacrisis is het dagelijks leven
op alle gebieden totaal veranderd ten opzichte van
wat we gewend waren in de tijd vóór de crisis. Een
wereld met een pandemie leek voor veel mensen
een apocalyptisch doemverhaal dat niet in de werkelijkheid zou gebeuren. Toch leven we nu in deze

werkelijkheid en moeten we vaak allerlei zaken op
een creatieve manier op zien te lossen. Het grootste deel van deze oplossingen ligt op het gebied van
de online-wereld: online lessen, online meet-ups
met vrienden en online spelletjes, et cetera. De lijst
met zaken en bezigheden die zijn veranderd naar
een online versie is eindeloos, waardoor veel individuen niet altijd genoeg buiten komen of bewegen
doordat zij de hele dag achter een scherm zitten.
Toch is het belangrijk om in beweging te
blijven en naar buiten te gaan, juist in deze periode
waarin je veel binnen bezig bent achter je bureau.
En wat is nou beter dan deze twee dingen te kunnen
combineren op een leuke manier in je eigen omgeving? Een wandeling maken aan de oevers van de
Waal kan, zoals ik eerder illustreerde, de perfecte
manier zijn om te ontsnappen aan de dagelijkse
stress en tegelijkertijd gezond te blijven in tijden
van corona. Daarnaast kan wandelen ook een goede
manier zijn om in contact te blijven met medestudenten, vrienden en familie. Denk bijvoorbeeld aan
een meet-up met vrienden aan de dijk of een picknick aan het water, mits de huidige coronamaatregelen het toelaten.
Ik kan het dus iedereen aanraden om te
gaan wandelen door het mooie rivierenlandschap
waar de Waal onderdeel van uitmaakt. Wie weet
komen we elkaar wel eens tegen aan de oevers van
de Waal!
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PRIJSPUZZEL
Door Rick van Brummelen

Tijd om te oefenen met jaartallen! Vul in de tabel de bijbehorende jaartallen in. Zet vervolgens met behulp van de onderstaande tabel de cijfers in de gekleurde vakjes om in letters,
deze letters vormen samen een anagram. Los de puzzel op en mail vervolgens je uitkomst
naar hintredactie@gmail.com en maak kans op ‘Nijmegen 1950-1960: beelden van een stad
tussen ooit en nu!’
Tip: We zijn op zoek naar een bekende Nederlandse constructie.

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.
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Boekenprijs
Wat er te winnen valt
Door Ellen Theuws

Nijmegen 1950-1960: beelden van een stad tussen ooit en nu
Niet alleen is het invullen van de puzzel deze HInT-editie erg leuk, ook kun je er een prachtig boek mee
winnen! Nijmegen 1950-1960: beelden van een stad tussen ooit en nu is een fotoboek over, zoals de titel zegt,
Nijmegen in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Kees Hakvoort stelde uit de foto’s van Wim K. Steffen dit
boek samen waarin een mooi portret wordt gegeven van historisch Nijmegen in een bijzondere periode.
In de jaren vijftig en zestig bevond Nijmegen zich namelijk in de fase van opbouw na de bombardementen
op 22 februari 1944. Het is niet meer het Nijmegen van voor het bombardement, maar ook nog niet het
Nijmegen van nu. Het is Nijmegen ‘Tussen ooit en nu’.
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Grenzeloos studeren
Een ander perspectief: internationale studenten in nijmegen
Door Anne-Jet Bults
Isabelle Geoffroy
My name is Isabelle and I am a first-year student
at Radboud University. The picture probably made
you think I was Dutch, but that is just me tryharding. This is my first of my 21 years where I’m not living in Copenhagen, and so far, I like it. I must admit
that choosing Nijmegen and Radboud was not completely random. I happened to meet a nice guy while
traveling in 2019, and to make a long story short, he
happens to be my boyfriend now and lives here. I

ching. The weather does actually feel very nice here
as I’m used to a very windy climate, so for now I
actually think the autumn is quite comfortable, especially for long walks in all the green areas of the
town. Being new in a city during a pandemic is not
always easy, but it has also led me to the conclusion
that I really do find the study pretty interesting and
that I am really glad for having a small, united and
helpful group of classmates. I am still excited to explore this place even more; find nice study places,
taste the best coffee in town, and of course get to
know the people I’ve met even more, but also get
more acquaintances and friends.
Mirell Leskov
Hey! My name is Mirell and I am a first year Comparative European History student. I am from Estonia, a beautiful small Baltic country. I have had connections with the Netherlands since 2016, when I
did my first student exchange program. I met some

was looking at several universities (In Denmark and
The Netherlands) and came to the conclusion that
Radboud had the most interesting bachelor study
for me, Comparative European History. Mid-August
I arrived at Hoogeveldt with a lot of luggage and excited to start my new adventure. It was a shame that
most of the introduction was online, but I still felt
comfortable with our little group of CEH students.
Now it is mid-November and the winter is approa-
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very nice people, and I loved the country. I did a
second exchange in 2018 and had the same positive experience. 2018 was also the year in which
my family moved to Kleve, Germany because of my
dad’s work. Because my brother and I spoke neither
German nor Dutch we had to go to an international
school, and the closest one was in Arnhem. I spent
two years there doing the International Baccalaureate, met amazing people and became more acquainted with the Netherlands. When the time came to
apply for university, I knew that I would not go back
to Estonia because I loved the international study
experience. My first choice was the University of
Edinburgh, however, due to Corona my final exams
were cancelled, and I missed a few points from the
margin. The second choice was Radboud University. I applied here because I knew Nijmegen and
the surrounding area fairly well, I liked the city, the
people and the atmosphere. I also had acquaintances from my exchange program that went to Radboud and they only told me positive things. Additionally, I wanted to live in a genuinely Dutch area,
not the tourist filled west (although it is beautiful).
So far, I have no regrets. I love the study, lecturers,
the campus and my classmates. Of course, this year
has been exceptional as most of the studying I do is
online, but we have class in person once a week and
I believe that the university and teachers are doing
their best in the given circumstances. I look forward
to when we can properly go to university again!
Georgina Metsi
Hello! My name is Georgina, and I am from Greece.
As I am a long way from home, it was an important and life changing decision to move to another
country. We talk about the future all our lives. From
elementary to middle school, your future is your
dreams. In high school, you have to be realistic; set
reachable goals, pave your way to adulthood. “What
are you going to study? What job do you want to do?
Where do you see yourself in 10 years?” These are

questions I’ve been trying to answer the past few
years. It became easier when I asked myself, where
do I want to see myself in 10 years?
Choosing history was easy. In finding the
right program, I was lucky. While doing my research, as anybody does when they want to study

abroad, it was out of a misclick that I ended up on
Radboud University’s website for Comparative European History. Finding out more about the university and the town was an easy internet search. After
a lot of preparations, here I am today! I like the program a lot, I have some really good friends, and I’m
starting to think of Nijmegen as my second home. I
might have chosen to come here because of the program, but it’s the town itself that makes everything
enjoyable.
I’m sure I will find my 10-years-in-the-future self in an even better place than what I imagined!
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Een podium voor Jonge Historici
Interview met JH-hoofdredacteur Jilt Jorritsma
Door Ellen Theuws
Ben jij momenteel bezig met je propedeusewerkstuk, onderzoekslab, een themacollege
of je scriptie? Waarschijnlijk wel minstens één
van de vier. Papers schrijven doen geschiedenisstudenten namelijk massaal. Het overgrote
deel van deze werken verdwijnt echter na een
beoordeling van de docent al snel in de la of in
een vergeten bestandsmap. Maar ben jij echt
trots op een onderzoek dat je gedaan hebt voor
je opleiding, en zou je het graag met een breder
publiek willen delen? Dan biedt Jonge Historici
(JH) daarvoor een mooi platform. JH is een organisatie die zich inzet om, zoals de naam zegt,
jonge historici een stem te geven in het publieke
debat. Via Microsoft Teams sprak ik met hoofdredacteur van Jonge Historici Jilt Jorritsma om
meer te weten komen over wat de organisatie
inhoudt, en wat voor kansen het biedt voor geschiedenisstudenten!
Kun je jezelf even voorstellen, over je eigen achtergrond en hoe je geschiedenis bent gaan studeren?
‘Nu moet ik even denken, ik ben al een tijdje terug
afgestudeerd. Ik heb in Groningen de bachelor en
master [Geschiedenis, red.] gedaan heb ik in Groningen gedaan. Ik wist eerst niet wat ik wilde studeren toen ik op de middelbare school zat, maar
toen ging naar een voorlichting Planologie. En daar
zat ik in een gastcollege en dat ging over ruimtelijke vormgeving in het verleden, en toen vond ik
het verleden-deel interessanter dan de ruimtelijke
vormgeving, dus toen dacht ik “Waarom ga ik niet
Geschiedenis studeren?” Ik denk dat ik er tot die
tijd niet aan had gedacht, omdat je bij geschiedenis
een beetje vaag, of niet weet wat je uiteindelijk kunt
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gaan doen. Maar goed, ik ben het toch gaan doen!
Het eerste jaar vond ik eigenlijk vooral vervelend,
omdat het alleen maar feitjes leren was. Toen dacht
ik “Ja, dit slaat nergens op”, en ben ik bijna gestopt.
Toch ben ik doorgegaan, en ben ik het veel leuker
gaan vinden. Met heel veel passie ben ik onderzoek
gaan doen en nu ben ik PhD-student aan de Open
Universiteit!’

En wat is daarbinnen je specialisatie?
‘Ik ben altijd een geschiedstheoreticus geweest,
dus ik kijk naar hoe het verleden doorleeft in het
heden. Mijn onderzoek nu gaat over zinkende steden. Ik kijk hoe de geschiedenis van een bepaalde
plek doorwerkt in toekomstverbeeldingen van die
plek. Daarom kijk ik naar New York, Amsterdam
en Mexico Stad. Die hebben allemaal een eigen geschiedenis, en ik wil kijken hoe die geschiedenis de
verwachtingen van de toekomst beïnvloedt met betrekking tot klimaatverandering.’

Interessant! En hiernaast werk je dus bij Jonge Historici. Wat is Jonge Historici precies?
‘Jonge Historici bestaat uit vrijwilligers en we bestaan om te voorkomen dat de stukken, die je tijdens
en na je studie schrijft, ongezien in een la verdwijnen. Wij vinden het belangrijk dat onderzoek zichtbaar is, ergens terechtkomt, op een aantrekkelijke
manier. Wij willen jonge historici uitdagen om hun
stukken met ons te delen, daarnaast ook met het
idee “dan ben je online zichtbaar”. Onze organisatie
wordt vaak benaderd door media, of evenementen,
met de vraag “Weten jullie nog iemand die hier iets
over te zeggen heeft?”. Dan hebben wij een database
met onderwerpen en historici die daar mee bezig

Boven water

zijn. Zo kunnen we jonge mensen aandragen, vanuit
het idee dat historici niet alleen maar die oude saaie
mannen zijn die je meestal in de media ziet. Bijvoorbeeld, afgelopen zomer werden we door NU.nl
benadert, die hadden een zomerreeks van filmpjes
van historische plekken. Daar hebben we toen Adriaan Duiveman mee in contact gebracht. Onlangs
zijn we ook bij de 5 uur show op SBS6 geweest, en
we hebben ook in de Metro gestaan.
[Onze doelstelling, red.] is om jonge historici een podium te geven, zowel in schrift als door
middel van spreken. We hebben ook een podcast
gemaakt waarin we historici spreken die op een
plek zijn terechtgekomen waarvan je het niet zou
verwachten. We organiseren ook zelf evenementen,
met het idee dat jonge sprekers aan bod komen.
Daarnaast is er de Jonge Historicus van het Jaar, dat
organiseren we ieder jaar met het idee dat er een
plan wordt aangediend dat wordt verkozen en uitgevoerd. Dat plan moet ook een stimulatie zijn voor
jonge historici, een leuk voorbeeld daarvan is het
plan van Lise Koning. Zij was Jonge Historicus van
het Jaar 2018, uit mijn hoofd. Ze wilde in iedere provincie een jong historisch café organiseren in een
archief, om zo een lokale geschiedenis te koppelen
aan een jonge historicus en daar dan een biertje bij
te drinken. Zo komen er ook jonge mensen in het
archief.’

ken op het werk dat jongeren doen. Scripties worden wel eens in voetnoten genoemd maar daar blijft
het dan bij. Het is wel fijn, denk ik, om die scripties
en papers ook echt ergens te hebben, om ze zelf te
kunnen lezen.’

Wat is eigenlijk jouw taak, als hoofdredacteur, binnen Jonge Historici?
‘Als hoofdredacteur ben ik verantwoordelijk voor
de redactie en alles wat er op de website gepubliceerd wordt. Dat komt uiteindelijk neer op, studenten die sturen een stuk naar ons op en dan zorg ik
ervoor dat dat gelezen, geredigeerd en vormgegeven wordt. Het leuke daarvan is dat ik heel verschillende stukken krijg over heel veel verschillende

Wat denk je dat de meerwaarde is van specifiek jonge
historici in het publieke debat betrekken?
‘Allereerst denk ik dat een frisse blik altijd goed is!
Daarnaast denk ik niet dat jonge historici beter zijn
dan andere historici, maar ik vind het belangrijk dat
zij óók gehoord worden. Vaak wordt er neergeke-
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onderwerpen, van oudheid, tot middeleeuwen, tot
heel modern.’

Heb je ooit een scriptie of werkstuk binnengekregen
dat heel opvallend of bijzonder was?
‘Dat zijn er wel meer, als ik zo nadenk. Dit jaar was
er eentje over kattenvrouwen! Daar heb je niet meteen een beeld bij, maar dat ging over hoe het idee
rond vrouwen gelinkt was aan hoe we over katten
denken, dat katten en vrouwen als passieve huisdieren werden gezien. We dagen mensen die een
lange scriptie bij ons omschrijven ook uit om op de
huidige tijd te reflecteren, dus wat zegt je onderzoeksonderwerp over nu? Deze persoon had daarvan gemaakt dat katten nu door bijvoorbeeld popiconen gebruikt worden. Bijvoorbeeld door Taylor
Swift, die op instagram haar katten gebruikt om uit
te dragen dat het oké is om alleenstaand te zijn als
vrouw. Deze actualiteit is helemaal geen eis, we vragen meestal of de auteur het leuk vindt dit te doen,
want het kost natuurlijk allemaal extra tijd.’

Zijn er ook bepaalde trends te zien in het soort scriptie dat er geschreven wordt? Bepaalde onderwerpen
of universiteiten die vaker langskomen?
‘Van koloniale geschiedenis krijgen we momenteel
denk ik wel veel binnen, ook veel gender onderwerpen. Zo publiceerden we eerder deze maand
nog een stuk over vrouwentoernooien, gedichten
over vrouwen in middeleeuwse riddertoernooien.
In een tijd dat riddertoernooien verboden werden,
gingen dichters als protest schrijven over vrouwentoernooien. Er werd gekeken naar hoe de vrouw
hier, vaak op seksistische wijze, verbeeld werd. Wat
betreft universiteiten gaat het een beetje in golven,
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soms krijgen we er ineens heel veel uit Groningen
bijvoorbeeld. Misschien dat er dan net ergens een
poster is opgehangen. Maar over het algemeen verspreid het zich wel, alles komt wel een beetje voorbij, ook qua onderwerpen.’

Heb je nog tips voor studenten die dit interview lezen
die hun historische kennis in willen zetten voor een
breder publiek? Stuur je essay op naar Jonge Historici?
‘Dat sowieso! Je kunt natuurlijk je paper of scriptie
naar info@jongehistorici.nl opsturen. Maar ook als
je ideeën hebt denken wij altijd graag mee, stel je
wilt ergens spreken dan kun je ook ons je favoriete
historisch onderwerp mailen, misschien een CV
erbij, dan weten wij als iemand een spreker nodig
heeft op dat specifieke onderwerp, dan weten wij
dat je bestaat. Zo kun je ergens terechtkomen! Maar
ook als het mensen leuk lijkt om zich in te zetten
voor de stichting, aan de organisatie kant, kunnen
ze ook contact opnemen. Bijvoorbeeld als redactiewerk je leuk lijkt, maar ook hebben we een evenementen tak, en een bestuur.’

Boven water

Stadsslogans, natuurlijk!
Door Ine de Win
Nijmeegse geschiedenisstudenten weten natuurlijk
allang dat Nijmegen de oudste stad van Nederland
is. Het probleem is alleen dat niet iedereen dit weet.
Dit komt onder meer doordat de lange geschiedenis
die de stad rijk is, nauwelijks te zien is in het straatbeeld. Gelukkig is de gemeente hard aan het werk
om hier verandering in te brengen. Zo is het project
‘Waalpaintings’ gestart, waarmee het historische
karakter van de stad de komende jaren zichtbaarder wordt gemaakt door middel van historische
muurschilderingen.
Maar wat natuurlijk nog veel belangrijker
is om jezelf als stad te profileren, is je slogan. Elke
zichzelf respecterende gemeente heeft er een. En
dit is iets waar Nijmegen al een hele tijd mee worstelt.
In 2005 werd Nijmegen 2000 jaar stad gebruikt, maar hier kwam kritiek op omdat het “bruisende en innovatieve Nijmegen’’ er te weinig mee
werd uitgedrukt.
In 2008 werd daarom gekozen voor Altijd
Nijmegen. “IJzersterk” volgens de gemeente, en volgens deskundigen zelfs geen slogan maar een statement.
Vanaf 2016 werd Wij zijn Nijmegen gebruikt om de stad te promoten. Deze leus was “veel
meer dan louter stadspromotie of een leuke slogan.’’
Aldus burgemeester Bruls, “Het staat voor alles wat
Nijmegen wil zijn: een gastvrije stad waar iedereen
meetelt en de mensen zich verantwoordelijk voelen. Want wij zijn en blijven Nijmegen!’’
Dat de stad vernieuwend is, werd maar
weer benadrukt in het feit dat in 2019 wederom
een nieuwe slogan bekend werd gemaakt, namelijk
Old city, young vibe. Vind ervan wat je wilt.
Bovenstaande sloganworsteling toont aan
dat het niet altijd makkelijk is om het unieke karakter van je stad te vatten in woorden. Desondanks
zijn er vele pogingen gedaan. Aan de hand van een
greep voorbeelden uit heden en verleden neem ik
jullie mee in de wonderbaarlijke weelde van citymarketing.
Een slogan moet duidelijk maken wat je als stad te
bieden hebt, waar je voor staat en bovenal waarin

jouw stad zich onderscheidt van andere steden. Bijvoorbeeld een natuurlijke omgeving!
Natuurlijk Gennep, Natuurlijk Loppersum!,
Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp, Natuurlijk
Valkenswaard, Natuurlijk Avontuurlijk (Hellendoorn), Someren, natuurlijk! of Tubbergen,
natúúrlijk het mooist.
Het is dus beter om origineel te zijn. Hierbij helpt het wanneer je écht iets unieks te bieden
hebt, zoals Het smalste stukje van Nederland (EchtSusteren). Deze gemeente hanteert overigens nog
de geruststellende ondertitel Breed genoeg om volop te genieten.
Dan is er nog het inmiddels iconische I
Amsterdam. Deze uitbarsting van creativiteit is
een bron van inspiratie gebleken. Waar sommige
gemeentes in hun navolging dicht bij het origineel
bleven; Westland en Gemeente Zwijndrecht, durfden andere het aan een stap verder te gaan in het
verwerken van geheime boodschappen met dikgedrukte letters; Ontspannend van Aa tot HunZe (Aa
en Hunze), BErgeijkLEEF (Bergeijk), Venloverwelkomt (Venlo), Hier HoUDEN we van en AlKmAar
prAchtStad.
Het hele doel van stadsmarketing is natuurlijk dat de slogan blijft hangen, en daarmee
de gemeente. En wat helpt goed om dingen niet
te vergeten? Hoe lukte het Homerus om de Odyssee te onthouden?? Juist: Lingewaard, is een bezoek
meer dan waard!, Ik heb een band met SchouwenDuiveland en mijn favoriete rijm-slogan: Eenmaal,
andermaal, Stadskanaal.
Een andere tactiek om op te vallen is door
een slogan te nemen dat je achterlaat met vragen,
zoals: Bij alles wat we doen vragen we ons af: “Wat
heeft de burger eraan?’’ (Boekel, al zien ze dit zelf
als motto) en De op één na mooiste gemeente (Vlagtwedde). ??????
Hoe dan ook, om een plek op de kaart te
zetten moet je met meer komen dan alleen mooie
woorden. En daarom vind ik het een goede zaak dat
Nijmegen haar rijke geschiedenis zichtbaar maakt
in het straatbeeld. Geen slogans maar daden! (Veenendaal)
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Campusbaantjes
Terreincoach
Door Thom Tolboom
Het beeld van de campus is het huidige academische jaar compleet anders dan voorheen. Het
is er stil, steriel en het ontbreekt er aan de bruisende bedrijvigheid die zo kenmerkend is voor
de universiteit. Verder valt op dat voor iedere
tien reguliere bezoekers, er één persoon met
een rood of wit fluoriserend hesje rondloopt.
Deze zogenaamde terreincoaches zijn ingezet
om onze campus een aangename en veilige plek
te houden ten tijde van de coronacrisis. In hun
gelederen bevinden zich ook GSV’ers, waarvan
het HInT er een naar de twaalfde verdieping
heeft weten te lokken. Michiel vertelt hier over
zijn ervaringen en avonturen bij de special forces van de Radboud Universiteit.
Wat zijn precies je taken als terreincoach?
‘Je hebt dus gebouwcoaches en campuscoaches.
Campuscoaches lopen buiten en de gebouwcoaches
zitten binnen. Buiten is je taak om mensen erop te
wijzen dat je niet meer mag roken op de campus
sinds 1 september, en eigenlijk het voornaamste
ding is dat je gewoon een aanspreekpunt bent met
betrekking tot het coronabeleid. Dat is binnen ook
het geval, maar dan moet je er ook op letten dat
mensen op de goede plekken zitten, dat ze afstand
houden en dat ze een mondkapje op hebben. Maar
de hoofdtaak is eigenlijk om een aanspreekpunt te
zijn en om mensen aan te spreken als ze zich ergens
niet aan houden of er ergens nog verbetering mogelijk is.’
Spreek je veel mensen aan op een dag of is het juist
rustig?
‘Dat hangt van de locatie af. Als je bij het EOS zit,
bij het sportcentrum, dan spreek je best veel mensen aan. Want dan krijg je allemaal sporters, en die
vergeten dan even hun mondkapje omdat ze alleen
maar voor tennis komen bijvoorbeeld. Bij andere
gebouwen is dat een stuk minder; mensen letten er
goed op, dat is wel fijn om te zien. Ik denk dat je
negentig procent niet aan hoeft te spreken, en tegen
die andere tien procent zeg je gewoon “hé, weet je
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nog dat je een mondkapje op moet?”, en dan doen
ze het, prima.’

Dus als ik het goed begrijp vind je de universiteit op
dit moment een veilige omgeving.
‘Ja ik denk het wel. Ik denk dat er veel eerstejaars
zijn die nog een beetje onwennig zijn. Als ze dan
aan het zoeken zijn dan gaan ze nog wel eens in een
groepje rondlopen en houden ze soms te weinig afstand. Maar zoals de plekken nu zijn ingedeeld – bijvoorbeeld met die kartonnen borden in de UB – is
het gewoon super veilig als je het mij vraagt; iedereen kan zo gewoon voldoende afstand houden, daar
zijn goede regels over.’
En als het dan zo rustig is, kan het baantje dan gaan
vervelen?
‘Ja, het is wel een baantje waarbij je jezelf kan gaan
vervelen inderdaad. We mogen nu sinds november ook een boekje erbij pakken als het even rustig is. Want bij Spinoza bijvoorbeeld, daar gebeurt
nu geen drol, want het Maria Montessorigebouw is
bijna open. Dus daar komt letterlijk bijna niemand,
waardoor je gewoon vier uur lang niks zit te doen.
Dan kan je er dus gewoon lekker een boekje bij pakken.’
In welk boek ben je bezig op dit moment?
‘Oef, drie boeken volgens mij, want ik ga nooit verder in boeken. Maar ik heb wel net Animal Farm
uitgelezen.’

Heb je het idee dat je serieus genomen wordt door de
mensen die je aanspreekt?
‘Ja, door de meesten wel. Je hebt er soms wel wat
uitzonderingen tussen zitten die een beetje op je
neerkijken of zelfs negeren wat je zegt. Dat is dan
meestal vanuit de persoonlijke overtuigingen van
die mensen. Maar de meesten mensen nemen je gewoon super serieus en meestal is het zo van “oh ja
sorry, ik had er even niet aan gedacht.”’

Boven water

Hoe reageer je erop als mensen niet willen luisteren?
‘Tja je kan er niks aan doen hè, we hebben geen
wapenstokken ofzo en we mogen verder niks doen.
Nee, wij moeten dan gewoon zeggen dat het [dragen
van een mondkapje red.] binnenkort waarschijnlijk
wel verplicht wordt, dus dat ze daar dan op kunnen
letten voor de volgende keer.’
Heb je ook wel eens bekenden moeten aanspreken of
corrigeren? Zo ja, hoe was dat dan?
‘Ja, best wel vaak. Meestal is dat gewoon prima en
vragen ze dan “Ooh zoeken ze nog mensen bij jouw
werk?!” en dan zeg je zo van “Ja ja ja, kom maar!”.
Sommigen gaan er dan ook nog werken. Nee dus
dat is altijd prima, nooit ruzie gekregen ofzo.’

Je werkt natuurlijk over de hele campus. Zijn er dan
ook nieuwe plekjes die je ontdekt hebt tijdens je werk
als terreincoach?
‘De laatste tijd, wanneer ik in Spinoza werk, ben
ik een beetje aan het rondlopen in die tuin die aan
de binnenkant zit, een soort botanische tuin is dat.
Eigenlijk is hij best wel saai op dit moment, er zijn
eigenlijk alleen maar een paar groene hangplanten, maar volgens mij houden ze daar ook wel eens
beelden- en bloemententoonstellingen als er geen
crisis is. Dat is best wel chill. Ook heb je achter het
Huygensgebouw zo’n rond ding dat midden in een
meertje staat. Nou ja dat is nu nog ons project, om
te kijken hoe je daar binnen komt. Dus af en toe in
de pauze lopen we daarheen om te kijken wat we
daar kunnen doen. Wel heel handig is dat je de hele
tijd achter dikke studieplekken komt die verder
niemand kent. Er zijn af en toe gewoon tafeltjes in
een hoekje waar je gewoon kan zitten werken, waar
soms zelfs een stopcontact zit. Dus dat is wel fijn,
dat ik daar wat dikke plekjes voor heb gevonden.’

maar de uren zijn best wel chill. Ik kan gewoon zeggen tegen mijn baas “ik wil volgende week twintig
uur werken”, en dan gaat hij me twintig uur indelen.
Of je zegt dat je negen uur wil werken en dan plant
hij je negen uur in. Het verdient ook heel goed, dus
het is eigenlijk the best of both worlds: goed verdienen én flexibele tijden. Er wordt wat dat betreft ook
niets van je verwacht want je hebt een nul-urencontract.’

Heb je ten slotte nog gekke of grappige verhalen
overgehouden aan je werk als terreincoach?
‘Nee niet echt. Wat wel heel fijn is, is dat je soms
mensen spreekt die je normaal niet zo snel zou
spreken, dus heel veel portiers en dergelijke. Ik
vind het altijd leuk om te luisteren naar de ‘portierdrama’ die ze onderling hebben. Ik krijg altijd best
wel veel juice te horen. Sommige portiers zijn ook
echt super chill, daarmee kan je gewoon een hele
dienst staan praten over bijvoorbeeld Iraanse films.
Een portier van het Spinoza vertelde me laatst over
alle coole Iraanse films die hij gezien heeft.’

Nu wat praktische zaken voor de GSV’ers die voor
hun carrière aan het oriënteren zijn: hoe zijn de
werktijden en -omstandigheden?
‘Nou, het is geen baantje waar je kan doorgroeien
tot manager of tot in het college van bestuur. Nee
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Akrotiri, het Griekse Pompeï
Een archeologische goudmijn in de Egeïsche Zee
Door Jon Hartjes
Bijna iedereen kent het verhaal van Pompeï, en
zeker elke student geschiedenis heeft wel eens
gehoord over deze Romeinse stad die na een
vulkaanuitbarsting begraven werd onder meters van vulkanisch materiaal. Maar Pompeï is
niet de enige klassieke stad die dit lot moest ondergaan. Ook de Griekse wereld heeft een heus
Pompeï, op het eiland dat we vandaag de dag
kennen als Santorini. Deze plek is niet alleen
archeologisch interessant, maar misschien ook
wel de inspiratie voor een van de meest mysterieuze verhalen uit de oudheid: de verzonken
stad Atlantis!
De meesten van jullie denken bij Santorini waarschijnlijk aan het eiland met de witte huisjes die als
blokjes fetakaas tegen de heuvel opgestapeld zijn,
maar deze eilandengroep heeft een rijke geschiedenis. Santorini, dat in de oudheid bekend stond als
Thera, wordt zelfs bestempeld als de bakermat van
de Cycladische cultuur, de vroegste beschaving die
Europa kende.
In de late 17e eeuw voor Christus gebeurde er iets wat de wereld getekend heeft: de vulkaan
die het eiland Thera vormde, blies zichzelf met een
enorme knal op. Deze uitbarsting kennen wij nu als
de Minoïsche uitbarsting en zou minstens zo sterk
geweest zijn als de uitbarsting van de Krakatau
in 1883. Thera zelf was er erg slecht aan toe. Het
eiland, dat eerder rond was, was aan stukken geblazen en een groot deel van de krater werd verzwolgen door de zee. Een bovenaanzicht van de eilandengroep vandaag de dag laat ook goed zien hoe
de kern van het eiland verdwenen is. Er is weinig
meer dan een sikkel en wat kleine eilandjes over.
Maar uitbarstingen als deze hebben ook gevolgen
die voor ons als historici zeer interessant zijn.
Ten eerste was het lot van Thera een hot
topic in de oudheid. Het ooit zo rijke eiland met
een grote handelsvloot was in één klap verdwenen.
Een grote vloedgolf die na de uitbarsting ontstond,
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zorgde voor veel verwoesting op andere belangrijke eilanden, zoals op het zuidelijker gelegen Kreta.
Onderzoek zoals de C14-methode en dendrologie
laten ons zien dat de uitbarsting ook wereldwijde
gevolgen had, en in bijvoorbeeld China leidde tot
misoogsten. Men vermoedt zelfs dat de Minoïsche
uitbarsting de basis vormde voor een aantal van de
tien Bijbelse plagen die Egypte teisterden. Zo zou
de vissterfte het gevolg zijn van as dat in de Nijl
belandde. De drie dagen duisternis waren er door
de aswolk die het licht van de zon tegenhield. Maar
misschien wel het meest bekende verhaal dat verbonden kan worden aan de Minoïsche uitbarsting is
dat van de verzonken stad Atlantis. Plato sprak als
eerste over een mythe van een welvarend eiland dat
uiteindelijk in de zee verdween. Zijn werk leidde tot
veel speculatie en de vernietiging van Thera werd
aangewezen als een van de gebeurtenissen waarop
het verhaal van Atlantis gebaseerd zou kunnen zijn
geweest. Na de uitbarsting verdween een groot deel
van dit ooit welvarende eiland namelijk onder het
zeeoppervlak. Ook de tsunami na de uitbarsting
zorgde voor de nodige schade in de belangrijkste
kuststeden van die tijd.
Ten tweede kunnen we een gevolg van de
Minoïsche uitbarsting vergelijken met een gevolg
van de uitbarsting van de Vesuvius ongeveer 1800
jaar later. Net als Pompeï in 79 na Christus, werd
de bebouwing op het deel van Thera dat de uitbarsting overleefde door een dikke laag vulkanisch
materiaal (een goeie 50 meter!) verzegeld. Pas in
1967 werd deze stad, die Akrotiri genoemd wordt,
ontdekt. Akrotiri lag op een strategische positie
wat betreft zeehandel in de bronstijd, en dit zorgde
ervoor dat de stad relatief groot en erg welvarend
was. Bij de opgravingen in de stad zijn echter, in tegenstelling tot Pompeï, geen lichamen aangetroffen.
Ook zijn er weinig kostbare voorwerpen gevonden.
De afwezigheid van mensen en rijkdommen wijzen
erop dat de meeste mensen het eiland waren ont-
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vlucht. Een uitbarsting zo groot als die van Thera
wordt immers vaak aangekondigd door een reeks
aardbevingen.
Ondanks de afwezigheid van mensen en
voorwerpen is de vondst van Akrotiri een archeologische goudmijn. Er zijn weinig vondsten van steden
uit die tijd, laat staan eentje die zo goed bewaard is
gebleven als Akrotiri. Door de dikke laag vulkanisch
materiaal zijn niet alleen aardewerk en meubels bewaard gebleven. Van veel gebouwen hebben ook de
muren van meerdere verdiepingen de tand des tijds
overleefd. De vondsten van bijvoorbeeld fresco’s op

die muren en de indeling van de stad hebben ons
veel geleerd over het leven en de cultuur van de
Cycladische beschaving. Voor de mensen onder ons
die archeologie interessant vinden is een bezoekje
aan Akrotiri – net als aan het populairdere Pompeï
– zeker de moeite waard!
Of het lot van Thera echt de inspiratie is geweest voor het verhaal van Atlantis, zullen we misschien wel nooit te weten komen. Maar op archeologisch vlak is dit Griekse Pompeï ongetwijfeld een
even grote bron van rijkdom en kennis als Atlantis
volgens de verhalen is!
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Dol van de pijn zijn is niet zo fijn
Een opinie over mishandelingen van dolfijnen
Door Ivo Huberts
Nu 2020 ons heeft laten zien hoe gemakkelijk
mishandeling van de natuur ons eigen leven
over de hele wereld kan ruïneren, hoop ik dat
veel meer mensen het licht hebben gezien dan
voorheen. Mijn pleidooi is om je ogen te openen
voor een essentieel probleem dat onze dagelijkse kleine probleempjes te boven gaat. Dat probleem is de behandeling van dieren, en hoewel
het een zeer brede kwestie is die niet onopgemerkt blijft, lijkt hier een zekere apathie over te
bestaan. In plaats daarvan worden bij de koffieautomaat de vertrouwde en ‘meer bedreigende’
kwesties zoals politiek besproken. Ja, ik geef toe
dat we hier in ons land goed zorgen voor onze
honden, onze katten, zelfs voor bevers en otters,
maar wat hoor je ooit over wezens van de zee?
Als je de komische nieuwsshow Zondag
met Lubach kijkt en volgt, heb je misschien wel het
voorbeeld gehoord van mishandeling van zeedieren
in het Dolfinarium in Harderwijk. Het was naar mijn
bescheiden mening minder grappig dan schokkend.
Gelukkig worden plaatsen als deze steeds minder populair naarmate het publiek zich bewuster
wordt van de wreedheden daar. Als iemand geen
idee heeft naar welke gruweldaden ik verwijs, het
is gemakkelijk te raden, maar moeilijk om de exacte
omvang ervan te beseffen. Misschien hoor je weleens ‘deze dieren zijn gelukkig’, ze krijgen antidepressiva gevoed. Je zal weleens horen ‘ze leven een
langer leven’, maar dat is niet zo (tuimelaars leven
tot 50-60 jaar, maar minder dan de HELFT wanneer
in gevangenschap). Je zal weleens horen ‘kinderen
zijn er dol op’ en ja, veel kinderen houden er echt
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van om deze wezens te aaien en ze te zien optreden,
dat deed ik ooit ook. Maar denk terug aan je jeugd
en vraag jezelf af of je als kind het nog steeds geweldig zou hebben gevonden als je wist dat ze de dolfijnen lieten lijden? Hun kinderharten kunnen breken,
ik weet dat de mijne dat deed toen ik dit hoorde,
want mijn herinneringen aan deze plek waren dierbaar. Dit is veel en veel erger dan ouders die liegen
over het bestaan van

Sinterklaas, want met parken
als het Dolfinarium leren we kinderen om te genieten van wreedheid en niet van vrijgevigheid. Het is
alsof je je kind vertelt dat het prima is om zijn zus te
slaan, zolang ze daardoor maar grappige sprongetjes maakt.
Als tegenargument hebben velen opgemerkt dat het vrijlaten van deze dieren nog erger is
dan ze voor ons te laten optreden alsof het dansende beren zijn. Dit is in ieder geval niet waar, maar er
is wel een discussie over de vraag of het wel nuttig
is om ze weer in zee los te laten. Dat hangt sterk
af van de context en het dier zelf. Voor degenen die
op jonge leeftijd zijn gevangen (letterlijk gekidnapt bij hun moeders), is het duidelijk moeilijker.
Maar het is niet onmogelijk. Er zijn veel succesvolle
verhalen over het terugzetten van dolfijnen in zee,
maar eerlijk gezegd ook mislukkingen. Er ontstaan
problemen voor deze ‘reddingsmissies’ wanneer de
parken weigeren ze vrij te laten, waarbij de mislukkingen worden gebruikt als een voorbeeld van het
feit dat het ‘te wreed en gevaarlijk’ is voor dieren.
Er is geen diploma in biologie voor nodig om deze
hypocrisie te zien. Het is beter om ze los te laten dan
om ze in de buurt te houden als je er logisch naar
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kijkt. In gevangenschap hebben die dolfijnen namelijk meer te verliezen dan in het wild, omdat ze daar
in ieder geval de mogelijkheid hebben om een vrij
leven te leiden. In gevangenschap is het tegenovergestelde waar.
Afgezien van de wreedheid in zeeparken,
zijn er nog andere wreedheden die tegen dolfijnen
worden gepleegd in een zogenaamd ‘beschaafd’ Europees land. Tijdens de traditionele Grindadrap op
de Faeröer eilanden worden honderden dolfijnen
en walvissen naar de kustlijn gedreven en op brute
wijze gedood met lange messen, helemaal zonder
verdoving. De zee is rood van het bloed (je kunt
beelden van deze traditie bekijken, maar wel op een
lege maag, want… redenen). Dit voorbeeld doet vaag
denken aan de beelden van genocides. Maar als we
het over dieren hebben, heeft het woord “genocide”
natuurlijk nauwelijks enige legitimiteit. Dit woord
is uitsluitend gereserveerd voor het systematisch
doden van mensen en niet dieren. Deze slachting
is natuurlijk voor voedsel en het eten van dieren is
beslist geen misdaad, maar is deze zogenaamde traditie nodig? Sterker nog, het is gevaarlijk! Het vlees
van de specifieke dolfijnen die worden gedood
(grienden), is niet gezond voor mensen. Het vlees
bevat bijvoorbeeld gevaarlijk hoge gehalten aan
kwik, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid
van foetussen tijdens de zwangerschap. Maar het
bevat ook PCB’s die kanker kunnen veroorzaken.
Toch staat hun regering het toe omdat het een oude
traditie is. Het gaat alle gezond verstand te boven
om aan dergelijke tradities vast te houden.
In conclusie, er is nog steeds veel implicie-

te dierenmishandeling op vrij grote schaal dat onder de radars door glipt. Dit is waarschijnlijk niet zo
verwonderlijk voor de meesten van ons academisch
geschoolden; het is gemakkelijk aan te nemen dat
bijna niemand bewust dierenmishandeling zou
goedkeuren. Tegelijkertijd speelt er een bepaalde
cognitieve dissonantie die ons vertelt dat het niet
zo erg kan zijn, dat er niets aan gedaan kan worden,
want dat dit zit in onze aard. Het is net als het Freudiaanse narratief dat we in het geheim alleen geven
om ons jachtinstinct voor voedsel en voortplanting.
Maar dit is slechts één verhaal waartoe we niet beperkt zouden moeten zijn, we hebben de keuze om
deze praktijken te weigeren en het niet weg te wuiven met apathie in ons hart en onze geest. Dus zou
naast discussies en demonstraties over racisme en
cultuur, elk jaar weer rond deze tijd, ook hierover
gesproken kunnen worden?
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Docenten Top Tien – Deel 2
De allerbelangrijkste historische personages aller tijden!
Door Remco Ensel, ingeleid door Jon Hartjes
In het vorige HInT heeft de redactie haar tien belangrijkste historische personen op een rijtje gezet. Wij vroegen dr. Remco Ensel om drie personen te vervangen door een ander historisch persoon
en deze keuze toe te lichten.
				Dr. Remco Ensels Top Tien

Odysseus
Plato
Cleopatra
Maria (moeder van Jezus)
Karel de Grote
Dzjengis Khan
Elizabeth I

William Shakespeare
Charles Darwin
Roodkapje
Karl Marx
Elvis Presley
Josef K.

Dr. Remco Ensels Uitleg
In de lijst die ik voor mij heb, springen de ongelijke verdeling van mannen en vrouwen en de eurocentrische heldenverering in het oog. Bizar is de keuze voor Elvis Presley die samen met Shakespeare de cultuur
mag vertegenwoordigen. Maar dat laat ik even zitten ten gunste van andere bezwaren waar ik graag aan
tegemoet wil komen. Ten eerste is er vanuit historisch-sociologisch perspectief geen uitvinder van het
vuur, dierdomesticatie of de landbouw. Ten tweede ben ik minder geïnteresseerd in politieke grootheden
als Karel de Grote, Elizabeth I en Dzjengis Khan (en ik betwijfel of dit dan het gouden trio is dat ‘de grootste
invloed’ zou hebben uitgeoefend). Ten derde zal het zo zijn dat ‘sinds mensenheugenis’ mensen opgelegd
hebben gekregen wie de grootste invloed heeft gehad op de mensheid, het is niettemin waarschijnlijk pas
sinds enige tijd zo dat daar dan ook openlijk over wordt gediscussieerd.
Voor het belangrijkste deel van de mensheidsgeschiedenis zal het antwoord zijn gelegen in een
bovennatuurlijke kracht, de grote initiator van alles. Die grote roerganger is in de politiek, de wetenschap
(de Katholieke Universiteit!) noch de cultuur allerminst verdwenen. Waarom dat wegmoffelen (of verklaart dat de keuze voor Elvis?) en doen alsof wij mensen louter waarde hechten aan de zichtbare handelingen van mensen die zonder verbeeldingskracht de wereld draaiende houden? Cultuurtheoretici hebben
niet nagelaten te wijzen op de kracht van cultuur, ideologie, het onbewuste en de collectieve fantasie. Om
dat een plek te geven breek ik hier graag een lans voor de verbeelding. In Odysseus, Josef K. en Roodkapje
kunnen veel, zo niet alle angsten, dromen en fantasieën van ‘de mensheid’ een plek krijgen. Het betreffen
personages die beklijven. Roodkapje kan worden gelezen als historisch document van het rurale bestaan,
als psychoanalytische confessie die ons aller onbewuste openbaart, als metafoor voor macht en seksualiteit (#MeToo), etc. In Josef K., het personage uit Franz Kafka’s roman Het Proces, zien we veel terug van
wat het hedendaagse leven tot zo’n angstaanjagende onderneming maakt: het isolement, de rol van de
staat en de waanbeelden waarvan mensen zich allerminst kunnen verlossen. Josef K. vat de wereld van
veel politieke influencers samen. Dat schept mooi weer ruimte op de lijst. De Odyssee is net als Roodkapje
keer op keer gelezen, bewerkt en verwerkt. Ooit dacht Jean-Baptiste de Lamarck dat menselijke somatische eigenschappen overdraagbaar waren. Lamarck had op cultuur moeten wijzen. Odysseus is één van
de ultieme cultural memes – in plaats van genes – die overdraagbaar zijn, ons als mensen verbindt en ons
in staat stelt na te denken, te fantaseren, te communiceren en te handelen. Door welke memes werden de
meest invloedrijke personen in de geschiedenis gevoed?
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In het hol van... Imke van Dijk

Om bij het thema van deze editie te blijven, zijn wij voor deze ‘In het hol van’ naar Imke van Dijk gegaan. Dijken zorgen er immers voor dat ons mooie Nijmegen niet onder water komt te staan. Imke
woont aan de Tooropstraat in Huize Apotheek. Het pand waarin zij samen met twee andere GSV’ers
woont, is namelijk een voormalige apotheek. Als men Imkes kamer betreedt, wordt al gauw duidelijk
waar ze van houdt: Vietnam. De grote Vietnamese vlag die boven haar bank prijkt, is afkomstig uit dit,
volgens Imke, prachtige land. Daarnaast hangt haar muur vol met foto’s van mensen die belangrijk
voor haar zijn. De sfeer in haar kamer is dus goed, maar mocht ze deze toch even zat zijn dan kan ze
altijd terecht in de grote tuin die bij Huize Apotheek hoort, of in de schuur voor een potje bierpong aan
de heuse bierpongtafel die het huis rijk is.
Foto door Fleur Mom, tekst door Nicolette Oosterom
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