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Allerbeste lezer,

De kans is groot dat je deze maarteditie, in tegenstelling tot 
alle voorgaande HInTs, niet op de campus verkregen hebt. 
Normaal gesproken wachten redactieleden in de week nadat 
een kersvers HInT van de drukker verschijnt buiten de deur 
van Erasmuslokalen of het Collegezalencomplex, om elke 
geschiedenisstudent en -docent van een nieuwe editie te voor-
zien. Helaas zijn er nu geen colleges op de campus, dus ook 
geen redactieleden die langs komen hoppen met een zware 
doos vol papier. Hoogstwaarschijnlijk heb je je HInT dus via 
de post verkregen, of lees je ‘m momenteel van je scherm. 
Hopelijk kunnen we snel weer de HInTs op traditionele wijze 
tot jullie brengen, maar zolang het coronavirus in de lucht 
hangt verkrijgen jullie het HInT, in zekere zin, door de lucht!
 Hoewel we liever fysieke HInTs zouden uitdelen dan 
digitale versies, komt het dus wel even goed uit met het thema! 
‘In de lucht’ is namelijk het thema van deze (grotendeels) 
online - on the air - maarteditie. De redactie is weer creatief 
omgesprongen met het thema. Zo heeft Dion een brief geschre-
ven aan Amelia Earhart en brengt Jon ons het een en ander bij 
over luchtarcheologie. Daarnaast kon de redactie het niet laten 
om een historische blik op de actualiteit te werpen, en het een 
en ander te schrijven over de aanstaande parlementsverkie-
zingen. Ivo schreef een schertsverhaal met politiek thema, en 
politiek historica Carla Hoetink spreekt met ons over de aan-
staande verkiezingen in een dubbeldik HInTerview. Een veel-
zijdigheid aan artikelen dus, ondanks de eenzijdige tijden! 

Veel leesplezier en hartelijke groetjes,
Ellen Theuws
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Corruptie is zo oud als de geschiedenis zelf. De 
eerste dynastie in het oude Egypte (3100-2700 
v. Chr.) had corruptie opgenomen in haar rech-
telijk systeem. Het Oxford woordenboek om-
schrijft de definitie van corruptie als ‘oneerlijk 
of frauduleus gedrag van personen in bezit van 
markt, meestal door middel van omkoping’. 
Maar welke rol heeft corruptie nu in onze mo-
derne samenleving, en hoe kunnen we ons be-
schermen tegen deze vorm van fraude?
 In een aantal landen is corruptie onderdeel 
van de dagelijkse gang van zaken. In 2011 rappor-
teerde Transparency International , een internatio-
nale non-gouvernementele organisatie voor de be-
strijding van corruptie, dat ongeveer de helft van de 
Indiase bevolking steekpenningen had betaald in 
een tijdsbestek van twaalf maanden. In 2017 bleek 
uit verder onderzoek zelfs dat één op de vier perso-
nen wereldwijd een steekpenning had betaald in de 
afgelopen twaalf maanden om toegang te verkrij-
gen tot een publieke dienst. Slechts dertig procent 
van de overheden wereldwijd deed het goed op het 
gebied van corruptiebestrijding. Dit zien we ook 
terug in de cijfers over de opinie van de bevolking 
over hun overheid. Rond een derde van de wereld-
wijde bevolking vond de overheid en/of de politie 
corrupt. In de afbeelding van de wereldkaart zien 
we de Corruption Perception Index Score van het 
jaar 2019, waar de corruptiecijfers in te zien zijn. 
  Corruptie heeft een grote impact op de sa-
menleving. Het kan een ernstige beperking vormen 
voor bijvoorbeeld armoedebestrijding en economi-
sche ontwikkelingen. Dit kan de ontwikkeling van 
een land in de weg gaan staan. Toch staan we niet 
hulpeloos tegenover corruptie: de media kan een 

belangrijke rol spelen bij het blootstellen en de be-
strijding van corruptie. 
 De media kan mensen informeren en voor-
lichten over de effecten van corruptie en corrup-
tiepraktijken en individuen aan het licht brengen, 
waardoor het risico voor hen die betrokken zijn in 
deze praktijken groter wordt. Tegelijkertijd is er 
voor journalisten wel bescherming nodig tegen on-
derdrukking en misbruik. Ook onafhankelijkheid en 
goede middelen zijn nodig voor de media om een 
informatieve rol te kunnen spelen op het gebied van 
corruptiebestrijding. Door de schadelijke gevolgen 
van corruptie bloot te leggen kunnen de media dus 
het politieke risico van degenen die corruptie ple-
gen aanzienlijk vergroten, en het kritische bewust-
zijn van de maatschappij bevorderen. 
 Door het informeren van de maatschap-
pij kunnen de media dus drie belangrijke rollen 
vervullen op het gebied van corruptie: ze kunnen 
een waakhond voor corruptie zijn, integriteit be-
vorderen en burgers betrekken bij anti-corruptie-
inspanningen. De waakhondfunctie is gebaseerd 
op het begrip van de media als de fourth pillar van 
de democratie binnen een systeem van checks, met 
als doel het gedrag van overheidsfunctionarissen in 
de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 
te volgen. Daarnaast wordt er geobserveerd om te 
zien of de handelingen die zij uitvoeren niet voort-
komen uit corruptiepraktijken. 
 Toch moeten we niet al ons vertrouwen bij 
de media leggen. Ondanks dat de media de potentie 
heeft om een effectieve anti-corruptie tool te zijn, 
lopen de media zelf ook het risico om corrupt te 
worden of onder corrupte wijze bestuurd te wor-
den. De media zijn soms namelijk een doelwit voor 

Door Veronique Lageweg

zij die geïnteresseerd zijn in macht en corruptie. Dit 
komt doordat de reikwijdte van de media zo groot 
is, dat zij een goed middel kan zijn om de publieke 
opinie te manipuleren. Het is dus van essentieel be-
lang dat, wanneer de media ingezet worden voor 
corruptiebestrijding, deze onafhankelijk kunnen 
handelen.
 Concluderend kunnen de media dus een 
belangrijke rol hebben bij het bestrijden van cor-
ruptie. Tegelijkertijd hebben de media verschil-
lende zaken nodig om deze rol te kunnen vervul-
len, zoals onafhankelijkheid en de bescherming van 
onder andere journalisten tegen onderdrukking 
en misbruik. Het lijkt mij daarom belangrijk dat 
ook burgers verantwoordelijkheid nemen, zover 
zij hiertoe in staat zijn, om corruptie tegen te gaan 
en zich hard te maken tegen deze praktijken, die de 
ontwikkeling van een land tegen kunnen werken. 
Corruptie is van alle tijden, maar juist nu hebben 
we een effectief middel dat we kunnen gebruiken 
om de invloed van corrupte individuen te beperken. 
Juist daarom moeten we nu samen een vuist maken 
tegen corruptie. 

Daar zit een luchtje aan
De media als moderne corruptiewaakhond

Corruption Perception Index Score 2019. Hoe hoger het percentage, hoe minder corruptie.
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Nu het gros van de buitenlandverblijven is af-
gelast, hangt deze rubriek onvermijdelijk al 
een tijdje ‘stil in de lucht’. Stockholm, Berlijn en 
Glasgow zijn jammerlijk genoeg ingeruild voor 
Nijmegen, Nijmegen en Nijmegen. Veel studen-
ten keerden, vooral aan het begin van de coron-
acrisis, dan ook terug naar hun ouders. Aller-
aardigst, dat back to the roots, maar hoe is het 
studentenleven in een archaïsch Limburgs dorp 
vergeleken met een studentikoze stad zoals Nij-
megen? 
 Het is half vier ‘s middags als ik in Venray 
de trein uitstap en vrijwel direct beginnen mijn 
ogen te tranen. Een heftige allergie voor Limburgse 
lucht acht ik onwaarschijnlijk, maar ik sluit het niet 
uit. Het is immers maanden geleden dat ik voor het 
laatst de Limburgse luchten heb getrotseerd. Om 
mij heen haasten slome ouderen zich naar hun Ar-
riva belbussen en lijkt de plaatselijke jeugd iedere 
voorbijganger uit te lachen. ‘Wat is het fijn’, denk ik 
gemoedelijk, ‘om weer thuis te zijn.’  Mijn studen-
tenverblijfplaats is het huis van mijn ouders: een 
twee-onder-een-kap woning in een straat waar ik 
tijdens mijn jeugd iedere dag buiten speelde. De 
omstandigheden lijken op het eerste gezicht gun-
stig: Ik verblijf in een kamer van ruim veertien 
vierkante meter waar ik geen kale huur of andere 
externe kosten voor betaal. Daarnaast deel ik het 
pand met slechts twee huisgenoten: een stel van 
middelbare leeftijd dat, zo luiden de geruchten, al 
twintig jaar in het pand te vinden is. 
 Venray staat bij sowmmigen enigszins 
te boek als een ‘GGZ-dorp’: Er zijn relatief veel in-
stituten voor geestelijke gezondheidszorg te vin-
den, zoals het Vincent van Gogh-instituut, de Mut-
saersstichting en tbs-kliniek de ‘Rooyse Wissel’ in 
Oostrum. Eén van mijn huisgenoten  -de man- is 
werkzaam in deze zorgsector en spreekt tijdens het 
gezamenlijke avondeten herhaaldelijk over DSM-
5 en de ‘crisisdienst’. Erg studentikoos is het niet, 
maar dit heeft wellicht met het leeftijdsverschil te 
maken. 

 Het centrum van Venray lijkt evenmin te 
zijn ingericht voor studenten en logischerwijs is het 
vooral nu erg rustig in het dorp. Op een dolle don-
derdagmiddag struin ik met een boodschappentas 
over de Grote Markt - het bruisende middelpunt 
van Venray. Er loopt een man voorbij met een gri-
mas die alleen in de meest zuidelijke hoeken van de 
wereld herkend wordt. Hij lijkt mij aan te spreken, 
maar ik versta hem niet. Welke taal spreekt de man? 
Is dit Limburgs? Tevergeefs probeer ik de vertaal-
app, die ik als voorzorgsmaatregel op mijn telefoon 
heb geïnstalleerd, te openen.  Too late, de zuidelijke 
man lijkt zich te realiseren dat ik uit het buitenland 
kom en sjokt hulpeloos door.
 Ik ben hier opgegroeid, maar nu herken 
ik niets meer. Het zou net zo goed een buitenwijk 
van de Vietnamese stad Phan Rang-Tháp Chàm kun-
nen betreffen, het verschil had ik niet opgemerkt. 
De cultuurshock is dan ook groot: het accent, de 
gewoonten, de huizen, niets is mij bekend. Zelfs 
de ‘huispoes’ waar ik ruim tien jaar voor heb ge-
zorgd, lijkt vooralsnog op een gekwetste straatkat 
uit Ljubljana. Ondanks al dit sentimentele gepraat 
blijf ik positief, want toegegeven, Venray staat niet 
aan de rand van de afgrond. Sterker nog, het is een 
grensgevalletje: nét geen Brabant, nét geen Gelder-
land, maar wel: nét Limburg en een prima verblijf 
voor een derdejaars Geschiedenisstudent tijdens 
een pandemie. 

Door Emma Ruiter

Grenzeloos (thuis)studeren
Wereldvreemd wederzien

In deze zware tijden kan iedereen wel weer eens 
iets luchtigs gebruiken. Daarom heb ik speciaal 
voor alle GSV-leden getest welk luchtig product 
uit de supermarkt het beste is om het leven van 
een student even iets luchtiger te maken. De 
producten die aan de test zijn onderworpen zijn 
luchtige kaaszoutjes, zachte en luchtige bana-
nenvla en luchtige melkchocolaatjes, beter be-
kend als Bros. De producten zijn gerangschikt 
op basis van luchtigheid en smaakervaring. 
 Op de derde plek zijn de luchtige kaaszout-
jes geëindigd, hoewel deze maar €0,85 kosten en 
daarmee perfect in een studentenbudget passen. 
Ondanks deze goede prijs en de in eerste instantie 
veelbelovende naam en uitstra-
ling viel dit product van de drie 
het meest tegen. Dit kwam voor-
al doordat de smaak niet erg bij-
zonder was en deed denken aan 
een goedkope en mindere ver-
sie van de bekende zoutjes van 
Tuc. Daarnaast is van de op de verpakking beloofde 
luchtigheid weinig te merken tijdens het eten van 
de kaaszoutjes. Wel eten de zoutjes erg gemakke-
lijk weg en is de prijs-kwaliteitverhouding prima in 
orde. Een lage prijs voor een prima kwaliteit, als de 
verwachtingen vooraf niet al te hoog zijn. Hiermee 
zijn de zoutjes een perfecte snack die heel goed weg 
te spoelen is met een halve liter lauw bier voor de 
student die niet al te veel te besteden heeft. 
 Op de tweede plek zijn de luchtige choco-
laatjes geëindigd. Menig student zal deze choco-
lade kennen van zijn kindertijd. Het hoge gehalte 
jeugdsentiment dat dit product met zich meebrengt 
draagt in positieve zin bij aan de ervaring ervan. De 
smaak an sich is weinig bijzonder, maar het is zeker 
geen vieze chocolade. Bij het eten van dit product is 

de luchtigheid wel duidelijk te ervaren in de struc-
tuur. In deze test is dat zeker een pluspunt, maar 
het is tevens waardoor deze chocola zich onder-
scheidt van andere chocolaatjes. Door deze luchtig-
heid in combinatie met het jeugdsentiment dat dit 
product herbergt, raad ik een ieder zeker aan deze 
chocolaatjes weer eens aan te schaffen. Doordat 
deze chocolaatjes in een handige uitdeelzak zit-
ten is aanschaffing ervan een goed excuus om - op 
afstand - je vrienden weer eens te spreken en hen 
mee te laten genieten in het plezier. 
 Doordat ik de producten die ik getest heb 
in mijn inleiding al genoemd heb, zul je inmiddels 
al door hebben welk product als beste uit de test 

is gekomen. Het gaat inderdaad 
om de luchtige bananenvla. Dit 
product doet zijn naam al direct 
bij het kopen eer aan, doordat 
deze vla significant lichter is dan 
de niet-luchtige varianten. De 
beloofde smaak wordt ook ze-

ker waargemaakt. De vla smaakt, zij het ontzettend 
zoet, naar banaan. Zeker na een zware maaltijd is 
dit het perfecte toetje, door de enorme luchtigheid, 
die duidelijk aanwezig is tijdens het nuttigen. Daar-
naast past dit product ook heel goed in een studen-
tenbudget. Bovendien is er goed nieuws voor de 
mensen die niet van banaan houden. Luchtige vla is 
namelijk ook verkrijgbaar in de smaken framboos, 
vanille en chocola, waardoor er voor een ieder wat 
wils is. 
 Ik besluit deze recensie met de hoop dat 
de lezer direct naar de supermarkt rent en middels 
de luchtigheid van deze luchtige producten in deze 
niet zo luchtige tijd toch een beetje wordt verluch-
tigd.

Door Nicolette Oosterom

Luchtig, luchtiger, luchtigst
Een luchtige recensie

“Een lage prijs voor een 
prima kwaliteit, als de 
verwachtingen vooraf 

niet al te hoog zijn”
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Verleden en Toekomst. Twee zijden van dezelf-
de munt. Twee gezichten van dezelfde god. Hoe-
wel wij als mensen permanent aan het Heden 
gekluisterd zijn, verleiden deze twee andere tij-
den ons met panorama’s van werelden die wel-
iswaar lijken op de onze, maar die desondanks 
altijd net buiten het zicht liggen. Net buiten be-
reik. 
 Van deze twee lijkt op het eerste gezicht 
het Verleden de gulste van de twee. Waar je ook om 
je heen kijkt, overal zie je sporen en restanten uit 
een andere tijd. Kruimeltjes die je doen denken aan 
hoe het toen anders was. Een deel van deze krui-
mels zit zelfs in je binnenste; flarden herinneringen, 
rondzwevend door de hersenpan. Overblijfselen 
van een andere jij. Resten uit het Verleden kun-
nen betast, geroken en geproefd worden. Hoewel 
ze nooit in het volle zicht komt, lijkt ze toch altijd 
dichtbij. Alsof ze net om de hoek staat. Achter een 
populier of een met mos begroeid muurtje.
 Vergeleken met het Verleden lijkt de Toe-
komst maar ver weg. De Toekomst werpt geen krui-
meltjes of andere kliekjes naar het Heden. Doch 
krijg je daar ook weer iets voor terug: potentieel. 
De Toekomst geniet de eigenschap ogenschijnlijk 
nog overal naartoe te kunnen. De dagdromer wordt 
zowel grandioze schoonspelen voorgeschoteld om 
naar te verlangen, als verschrikkelijke uitgestorven 
vlaktes om van te gruwelen. Het potentieel dat alles 
nog mogelijk is en nog niet vaststaat is wat de Toe-
komst zo fascinerend maakt.
 En dit is wat Toekomst, en niet Verleden, 
de daadwerkelijk gulle van de twee maakt. Waar 
Verleden dichterbij lijkt en tastbaarder is, wordt 
een echt authentiek ervaren van Verleden voor ons 
gebungeld als een wortel voor een ezel; zodra het 
binnen handbereik lijkt, wordt het resoluut weg-
genomen. Toekomst daarentegen prikkelt ons met 

een gesloten doek. Een verborgen podium waar al-
les nog achter verscholen kan zijn. Misschien wordt 
het een tragedie, misschien een komedie, misschien 
wel een operette. Vast staat dat het doek weggeno-
men zal worden en dat Toekomst in de vorm van 
Heden in volle glorie ervaren zal worden. In die zin 
maakt Toekomst de belofte waar, daar waar Verle-
den slechts verder en verder van ons afdrijft met de 
meedogenloze onvermijdelijkheid die de Tijd eigen 
is. 
 Toch wil ik ook niet te zacht zijn voor Toe-
komst, want ook zij draait ons een loer. Ze geeft ons 
het idee dat we haar uiteindelijk te zien krijgen, ter-
wijl zij in werkelijkheid alweer is doorgelopen naar 
een volgende tijd. Morgen is immers altijd morgen, 
en vandaag is altijd vandaag. Uiteindelijk is het 
proberen te grijpen van Toekomst zo hopeloos als 
een kleuter die poogt in zijn eigen schaduw te gaan 
staan.
 Of we nu door Verleden of Toekomst voor 
de gek gehouden worden, het is Janus die het laatst 
lacht.

Door Stijn Selten

De lach van Janus
De twee gezichten van de tijd In een tijd waar de gemiddelde student zijn of haar leven spendeert binnen de 

vier gevoelsmatig torenende muren van een studentenkamer, klinkt jouw leven 
als de ultieme vorm van vrijheid. Je staat bekend als een van de eerste vrouwelijke 
piloten, een ware activist voor vrouwenrechten en de eerste vrouw die de Atlan-
tische oceaan overstak. Met een levensverhaal van dit kaliber is het geen wonder 
dat de frisse lucht van duizenden meters hoog veel aantrekkelijker klinkt dan die 
van een stoffige studentenkamer op twee hoog in het centrum van Nijmegen. 
 Achter elke heldin zit, jammer genoeg, een verhaal van tegenstand en 
strijd die je niet snel in de figuurlijke koude kleren gaat zitten. Jouw jeugd was 
veelbewogen. Zo moest je van hot naar her reizen met je familie vanwege het 
werk van je vader, iets wat vrienden maken vrij moeilijk maakte. Verder hield je 
vader, zacht gezegd, tevens van een klein drankje op zijn tijd. Deze moeizame pe-
riode compenseerde je daarentegen met een levensdoel, hoger dan velen toenter-
tijd van konden dromen: Als een van de weinige vrouwen de wetenschap in. Op 
latere leeftijd zou je zelfs een vroege voorstander zijn van de zogenoemde Equal 
Rights Amendment, een amendement op de Amerikaanse grondwet die garan-
deert dat iedereen, ongeacht sekse, gelijke rechten heeft. Jouw pad zou echter 
afwijken van toewijding aan de wetenschap of activism toen je voor het eerst in 
een vliegtuig stapte. 
 Een simpel ritje van tien minuten was genoeg om jou te laten zeggen: ‘Ik 
wist dat ik moest vliegen.’ Deze snelle beslissing, iets wat ik als de typische twij-
felende student ten zeerste kan waarderen, zorgde ervoor dat jouw leven in het 
teken stond van vliegen. Na veelvuldig van opleiding te hebben gewisseld, stopte 
je met studeren en was jouw aandacht gevestigd op zo snel mogelijk een vliegver-
gunning bemachtigen. Deze leerperiode had zijn hoogtepunt in 1923, toen je als 
zeventiende vrouw in de Amerikaanse geschiedenis een vliegvergunning kreeg.
 Vijf jaar later vloog je als eerste vrouw de Atlantische oceaan over, maar dit 
deed je als bemanningslid. In 1932 bewees je echter dat een vrouw ook een solo-
vlucht kon vliegen toen je landde in Ierland en daarmee Charles Lindbergh in zijn 
voetstappen volgde. Jouw ambitie lag echter vele malen hoger, toen je om de we-
reld wilde vliegen in 1937. Zoals je met zoveel ver je tijd vooruit leek te zijn, bleek 
dit helaas ook toen je verdween met je co-piloot en man, Charles Putnam. Op dit 
punt wordt de student in mij geconfronteerd met de risico’s van ambitie en ben 
ik mentaal weer terug in die stoffige studentenkamer op twee hoog, in plaats van 
duizenden meters in de lucht.
 Ik besef echter wel dat jij, ondanks alles dat je tegen zat en de risico’s ver-
bonden aan vliegen in de vroege 20ste eeuw, het toch allemaal gewoon even deed. 
Je zette vliegrecords op het bord die pas vele jaren later verbroken zouden wor-
den, toen vliegen toch net iets veiliger was geworden. Uit deze eindeloze ambitie 
put ik daarom de les die ik vandaag van jou heb geleerd, namelijk het gaan voor 
wat ik wil, hoe moeilijk het ook lijkt. Vanaf vandaag kijk ik daarom ook graag uit 
naar het moment dat je eindelijk gevonden bent, om te zien of je toch weer een 
record had gezet.

Veel liefs, Dion

Lieve AmeLiA eArhArt (1897-1937?),
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Door dr. Sven Meeder, ingeleid door Emma Ruiter

Afgelopen december verscheen reeds het tweede deel van deze nieuwe rubriek. Remco Ensel ver-
anderde in de decembereditie met enthousiasme de Top Tien van de HInT-redactie. Nu is het aan 
dr. Sven Meeder om zich over deze aangepaste ranglijst te buigen! Wij vroegen hem om drie perso-
nen te vervangen door een ander historisch figuur en deze keuze toe te lichten.

    Dr. Sven Meeders Top Tien

Dr. Sven Meeders uitleg
Ranglijstjes… Grote hit op internet en vermaarde clickbait, maar de vijand van de geesteswetenschappers 
en hun aangeboren, dwangmatige liefde voor nuance. Want hoe moeten we een ranglijst maken van wat 
we niet kunnen kwantificeren, en welke van onze waarden moeten we laten prevaleren boven andere? We 
hebben gezien wat voor (nationale) ramp die verkiezing van de ‘Grootste Nederlander’ was...
 Maar goed, zolang we maar niet uit zijn op een conclusie (en deze rubriek dus tot in lengte van 
dagen blijft voortleven) is zo’n top tien wel een interessante aanleiding om de geschiedenis eens de maat 
te nemen. Remco Ensel heeft in de vorige HInT een fascinerend spits afgebeten door Odysseus, Roodkapje, 
en Josef K. toe te voegen. Hij wijst er terecht op dat de menselijke verbeeldingskracht machtiger is dan 
historische personen ooit kunnen hopen te zijn. Meer nog dan de daden van mensen, wordt de geschiede-
nis gevormd door de herinneringen aan hen. Dat dit meestal vervormde, gemanipuleerde, misleidende 
herinneringen zijn, doet daar niets aan af (de uitkomst van de verkiezing van de Grootste Nederlander is 
een case in point).
 Daarom heb ik voor mijn bijdragen aan dit lijstje gezocht naar mensen die al snel larger than life 
werden en eigen levens gingen leiden in literatuur, muziek, kunst: het collectieve en individuele geheugen. 
Daarbij zijn ze misschien niet minder fictief dan Remco Ensels toevoegingen, behalve dat ze een duidelijke 
stoffelijke voorloper hadden. Oorlogsmisdadiger Karel de Grote wordt daarom ingeruild voor de strijdbare 
herinnering aan de heilige maagd van Orléans; de wat fletse Josef K. (sorry, Remco) wordt vervangen door 
dé inspiratie van sociale vrijheidsstrijders, Spartacus, en in een manhaftige poging tot minder eurocen-
trisme en meer diversiteit verdient een Afrikaanse vrouw de absolute ereplaats: Eva, uit wiens schoot de 
gehele wereldbevolking is voortgekomen (in liefdevolle herinnering).

Odysseus
Charles Darwin

Roodkapje
Karel de Grote
Jeanne d’Arc

Elizabeth I
Eva

William Shakespeare
Cleopatra
Karl Marx

Dzjengis Khan
Josef K.

Spartacus

Docenten Top Tien – Deel 3
De allerbelangrijkste historische personages aller tijden!

Het had nét twee dagen gesneeuwd toen heel 
Nederland halsoverkop zes verschillende slee-
en en drie paar schaatsen uit de schuur trok. 
Eindelijk winterweer. Eindelijk eens een keer 
iets anders. Opeens stond heel Nederland op het 
ijs en in sommige Twentse dorpjes verplaatste 
zelfs de halve kroeg naar krakend natuurijs, 
met bier en al. Verontruste burgemeesters wer-
den grotendeels genegeerd en klimaatverande-
ring passeerde pas dagen later de revue. 
 Tijdens de befaamde winterweek ston-
den mijn ouders - altijd al van die natuurtypes ge-
weest - bij de eerste sneeuwval al tot hun enkels in 
de sneeuw. ‘Lekker toch?’, hijgde mijn moeder toen 
ze na een wandeling van circa negen uur thuis te-
rugkeerden. Zeker. Sneeuw is altijd al een van mijn 
favoriete typen neerslag geweest. Enfin, een dag en 
een treinreis van drie uur later moest ik er zelf ook 
aan geloven: in een te grote ski-
broek strompelde ik op mijn im-
mer charmante snowboots een 
besneeuwde dijk in Ochten op. 
Ik zag eruit als een mannelijke 
sneeuwschuiver van middelbare 
leeftijd, maar ik voelde me als een kind van twaalf. 
We bezaten dan ook het enthousiasme van melige 
basisschoolkinderen die op de valreep ijsvrij had-
den gekregen na wekenlang zwoegen op Franse 
dictees. Mijn enthousiasme verdween echter als 
sneeuw voor de zon toen we de dijk naderden. Het 
leek alsof alle dertienjarige jongens in Nederland 
zich hadden verzameld om tegelijk van de dijk af 
te schuiven: het krioelde van de plaatselijke jeugd. 
‘Mijn God’, mompelde ik alsof ik een verbitterde, 
bejaarde man was. ‘Waarom zijn hier zoveel kinde-
ren?’ Het antwoord bleek enigszins voor de hand te 
liggen: wij - vier 21-jarigen met zes verschillende 
kindersleeën - waren juist degenen die minder in 
het jeugdige sneeuwplaatje pasten. Ze waren vol-
komen op hun plek, die dertienjarige jongens. Het 
is niettemin een genre kind dat ik normaliter lie-

ver vermijd, vooral tijdens actieve bedrijvigheid. 
Natuurlijk: vooroordeel, generalisatie, pure verbit-
tering, etc. Maar toch, ik kom er niet van af. Mijn 
vrienden lachten me vierkant uit. ‘Je bent verbit-
terd’, brulden ze op een nét niet liefkozende manier. 
Pijnlijk confronterend, deze winterweek. 
 Een aantal koude dagen later was de 
sneeuwpret enigszins oud nieuws en stond een an-
dere verschijningsvorm van H2O centraal: ijs. Influ-
encers en Randstedelingen stonden al schaatsend 
op de Prinsengracht te paraderen en in het Rivie-
rengebied schoven gehele families over bevroren 
uiterwaarden. Op één van die uiterwaarden werd 
ook ik in ijshockeyschaatsen gehesen. De ‘schaats-
gekte’ was overal, dat werd vrij snel duidelijk. 
Werkelijk alle lagen van de Nederlandse bevolking 
stonden op het ijs: doorgewinterde schaatsers van 
middelbare leeftijd met tweedehands noren, sier-

lijke kunstschaatsmeisjes op 
witte kunstschaatsen en groep-
jes jongeren met mysterieuze 
flacons gevuld met drank. Maar 
ook: gehele families die nog nét 
geen High Tea en plein air had-

den georganiseerd, kleffe stelletjes, ouders die hun 
pasgeboren baby in een buggy op het ijs voortduw-
den, you get the picture. 
 In de Volkskrant las ik een aantal dagen 
later dat de heftige temperatuurwisseling (eer je 
dit leest is het hoogstwaarschijnlijk rond de vijftien 
graden Celsius) ‘zeker het gevolg van klimaatver-
andering is’. Oh ja. Even vergeten. De aarde is nog 
altijd, en dat is een eufemisme,  van de leg. Dan kun-
nen er zoveel virusdeeltjes of sneeuwvlokken in de 
lucht zweven, klimaatverandering lijkt altijd een 
constante te blijven. Wellicht dat de dertienjarigen 
zich bewust waren van de schrijnende mondiale 
problematiek en enkel hun bestaan betekenis wil-
den geven door het hedonisme in groepsverband te 
omarmen. Je weet het niet tegenwoordig. 

Door Emma Ruiter

Column
Ondergesneeuwde verbittering en klimaatverandering

“‘Mijn god’, mompelde ik alsof 
ik een verbitterde, bejaarde 
man was. ‘Waarom zijn hier 

zoveel kinderen?’”
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Als een vogel hoog in de wolken vlieg 
Ik weg van alles wat ik achterlaat

Van mijn huis, mijn woning vanaf mijn wieg
Een vogel die haar vleugels open slaat

Nieuwe inzichten in heel het leven
De wereld in met gestrekte vleugels

Met gesloten ogen zweef ik even
En met een duik grijp ik zelf de teugels

De donkere wolken verschijnen hier
Mijn besluiten nu zijn anders dan toen

Mijn toekomstbeeld heb ik in mijn vizier
Met een goed beeld van wat ik hier wil doen

Na een lange blik, met een diepe zucht
Begin ik aan mijn allerlaatste vlucht

Poëzie
Een sonnet

Woensdag 17 maart trekt Nederland weer naar 
de stembus. Althans, mits de coronapandemie 
geen roet in het eten gooit. In de aanloop naar 
de verkiezingen spraken wij met politiek histo-
ricus Carla Hoetink over de prangende vragen 
in ieders hoofd: zitten er wel genoeg historici in 
de Tweede Kamer? Wat heeft de aanwezigheid 
van eerstejaars bij hoorcolleges om half 9 te ma-
ken met nieuw verkozen volksvertegenwoordi-
gers? En hoe is het om een quiz af te nemen bij 
premier Mark Rutte?  

Allereerst, de standaardvraag, hoe bent u bij ge-
schiedenis terechtgekomen?
Hoetink behoort tot de groep bij wie geschiedenis 
het favoriete vak was op de middelbare school. Dit 
kwam vooral door haar docenten. ‘Ik had twee hele 
interessante geschiedenisleraren, om uiteenlopen-
de redenen. De een was de klassieke, goede verteller 
die het vak gewoon heel boeiend maakte. De ander 
was politiek actief geweest, voor niets minder dan 
de Centrumpartij: de eerste rechts-radicale partij in 
het parlement sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij 
was dus heel omstreden.’ Diens politieke carrière 
had zich voor haar tijd afgespeeld, maar als docent 
prikkelde hij haar interesse. ‘Ik raakte erg geïnte-
resseerd in politiek en hoe macht functioneert.’ Het 
lievelingetje van de docent was ze naar eigen zeg-
gen niet: ‘Als zestienjarige dacht ik heel zwart-wit 
en was ik anti-alles wat hij deed of zei.’ Later is ze er 
iets genuanceerder over na gaan denken. ‘Het blijft 
natuurlijk wel een heel interessant vraagstuk: mo-
gen docenten politiek actief zijn? Dat debat speelt 
nu ook in Leiden met Paul Cliteur. Maar mijn do-
cent was wel iemand van de botte bijl; hij genoot 
er zichtbaar van steeds de grens op te zoeken met 
racistisch en seksistisch getinte grapjes.’
 Toen ze voor een vervolgopleiding ging 
rondkijken op open dagen, kreeg ze hier proefcol-

lege van Theo Engelen. ‘Toen dacht ik, wauw, als je 
hier mooie dingen mag lezen en daar dan met el-
kaar over mag discussiëren, dan is dit wel wat ik wil 
doen.’ Aanvankelijk twijfelde ze nog tussen geschie-
denis en journalistiek, maar uiteindelijk sprak de 
universitaire wereld haar meer aan. ‘Ik dacht, jour-
nalistiek kan ik altijd nog doen via een master, maar 
dat is er uiteindelijk nooit meer van gekomen.’ Op 
een bepaalde manier is historisch onderzoek ook 
een vorm van journalistiek. ‘Het biedt reflectie op 
hoe mensen samenleven, maar dan in het verleden. 
Dat sprak mij ook het meest in geschiedenis aan: 
begrijpen hoe samenlevingen werken.’

Waar komt uw fascinatie voor parlementaire 
geschiedenis vandaan? Want dat is dan weer 
een aparte tak van sport.
‘Ik ben geen Geschiedenis gaan studeren voor de 
parlementaire geschiedenis, hoor. Ik was, en ben, 
veel breder geïnteresseerd. Maar toch begint mijn 
interesse voor het politieke gebeuren al wel op de 
middelbare school.’ Zo vertelt Hoetink dat ze van 

Door Ellen Theuws en Ine de Win

Liever bestuderen dan besturen
Een HInTerview met Carla Hoetink: dubbeldikke verkiezingen-editie
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jongs af aan al twee grote fascinaties heeft. ‘Aller-
eerst hoe macht werkt, en als tweede een belang-
stelling voor hoe instituties functioneren. We zijn 
allemaal burgers, 
maar sommigen 
hebben een be-
paalde verantwoor-
delijke rol in de 
samenleving toege-
kend gekregen. Wat 
doet dat met men-
sen? En wat doen 
die mensen op hun 
beurt met het ambt 
dat ze vervullen?’ 
Hiermee behoort ze 
– ‘zonder dat ik des-
tijds al wist dat dat 
zo heette’ – tot de 
school van het neo-
institutionalisme. 
Dit houdt in dat instituties altijd door mensen ge-
maakt en bepaald worden.

Dan zullen we nu het hoofdonderwerp van dit 
interview aanbreken: de verkiezingen! Alles 
lijkt over corona te gaan. Zijn er voorbeelden uit 
het verleden waar er één overheersend politiek 
thema was, waardoor het een one-issue verkie-
zing werd?
Hoetink wil graag een kanttekening plaatsen bij het 
idee dat alles om corona draait. ‘Of het voor kiezers 
zo gaat zijn, weten we nog niet precies. Dat moe-
ten we vooralsnog vooral uit de media opmaken. 
En dan is het ook altijd de vraag in hoeverre die 
media dat idee zelf voeden. Maar natuurlijk speelt 
de angst voor het virus en het vertrouwen in de 
wijze waarop de politiek dit probeert te bestrijden 
een centrale rol.’ Als ze een historische vergelijking 
moet geven zou ze kijken naar de economische cri-
sis van de jaren dertig. ‘Rutte en de VVD doen het 
erg goed in de peilingen, wat te maken lijkt te heb-
ben met ‘hun’ aanpak van de coronacrisis. Dat zag je 
ook gebeuren in de jaren dertig, na de Beurskrach. 

Colijn profileerde zich met succes als de sterke man 
die ons uit de crisis zou helpen. Later zou blijken 
dat Nederland veel trager uit het economische dal 

kroop dan andere 
landen in Europa. 
Historici hebben in-
middels aangetoond 
dat dat ook aan Co-
lijns beleid te wijten 
was.’ De verkiezin-
gen van 1948, zegt 
Hoetink, zijn ook 
een goed voorbeeld 
van verkiezingen 
die geheel in het te-
ken van één kwestie 
stonden: ‘De soeve-
reiniteitsoverdracht 
van Indonesië, of je 
voor of tegen de on-
afhankelijkheid van 

het oude Indië was, was toen wel echt hét thema.’
 Hoetink is vervolgens even stil. ‘Nu stel ik 
mezelf de vraag of verkiezingen niet altijd in een 
bepaald licht staan. Het voelt nu misschien anders 
omdat de aanleiding voor de crisis van buiten de 
politiek komt, er is geen direct verantwoordelijke 
voor aan te wijzen.’ Ze vindt het vooral interessant 
dat onze vraag in feite ook gaat over wie de ver-
kiezingsuitslag interpreteert. En dan met name de 
dominante en ook meer autonome rol die media 
hierin vanaf midden jaren zestig zijn gaan spelen. 
‘Politicologen kunnen ons via kiezersonderzoeken 
enig inzicht geven in stemmotieven, maar dat is pas 
achteraf. Media hebben dezelfde avond al een dui-
ding van hoe Nederland gestemd heeft. Daar komen 
wel interpretatieproblemen bij kijken.’

Het geeft het toch al wel meteen een stempel.
‘Politieke partijen doen zelf overigens hard mee aan 
het sturen van de interpretatie,’ stelt Hoetink. ‘Dat 
maakt historisch onderzoek naar eerdere verkie-
zingen in crisis-achtige omstandigheden heel inte-
ressant, om parallellen en patronen te zien in het 

discours.’ Hierin verschilt de ‘historische journa-
listiek’ van de actuele journalistiek.

Dus het is niet per se het geval dat het deze ver-
kiezingen om dit ene thema draait, maar me-
dia doen het zo lijken. Wij zijn ervoor gevallen, 
stom!
Hoetink lacht. ‘Ja maar dat is ook logisch. De kunst 
van politiek is om de situatie zoals die zich voor-
doet zo goed mogelijk naar je hand te zetten. Rutte 
doet dat meesterlijk. En daarachter presenteren 
Hoekstra en De Jonge het CDA als het redelijke 
alternatief. De linkse partijen daarentegen weten 
het debat maar niet naar zich toe te trekken, ter-
wijl de huidige issues zoals een sterk ingrijpen van 
de overheid en snel groeiende economische en so-
ciale ongelijkheid typisch thema’s zijn waar links 
in thuis is.’

Er lijkt een trend gaande te zijn van een steeds 
verder geglobaliseerde wereld, kunnen natio-
nale parlementen hier een rol in blijven spe-
len?  
‘Ik denk dat we de afgelopen 20 jaar, sinds Fortuyn, 
hebben gezien dat de nationale politiek weer meer 
dan ooit in de belangstelling 
staat. Of nee, nou maak ik een 
a-historische opmerking door 
te zeggen ‘meer dan ooit’, dat is 
natuurlijk onzin.’ Hoetink stelt 
dat nationale parlementen juist 
door de soevereiniteitsoverdracht aan internati-
onale organisaties zoals de EU politiek relevanter 
zijn geworden. Want hoewel hun effectieve macht 
misschien wel kleiner is geworden, dragen ze een 
grote verantwoordelijkheid voor nauwgezet vol-
gen en tijdig inspelen op de Europese besluitvor-
ming. En voor het bewaken van de zaken die dan 
wél nog binnen nationaal verband kunnen worden 
bepaald. Want: ‘de nationale politieke arena is en 
blijft hét platform voor het bespreken van de wen-
sen, belangen en noden van de samenleving bin-
nen de eigen natiestaat.’

We vragen haar naar de rol van de nationale 
politiek in Europees verband
‘De politiek van de komende decennia is denk ik 
een beetje think global, act local. Niets is meer op 
te lossen door alleen maar binnen je eigen lands-
grenzen te kijken en te navelstaren. We zien tege-
lijkertijd al decennia dat het draagvlak voor “Brus-
sel” afbrokkelt. De kunst is dus om Europese en 
internationale afspraken te laten landen, net als 
dat het de kunst is voor nationale overheden om 
zaken in regio’s te laten landen. Daar heb je scha-
kels voor nodig, en dat kunnen nationale parle-
menten dus zijn.’

Aansluitend hierop: doordat politici om de vier 
jaar (als het niet eerder is) naar de gunst van 
de kiezer moeten dingen, lijkt het alsof moei-
lijke vraagstukken en maatregelen (bijvoor-
beeld omtrent klimaat en de woningmarkt) 
alsmaar op de lange baan geschoven worden. 
Hoe kijkt u hier tegenaan?
‘De electorale onzekerheid is een groot probleem, 
juist voor dit soort kwesties.’ De meeste main-
stream politici zijn terughoudend in het concreet 
maken van ingrijpende oplossingen uit vrees dat 

hen dat stemmen kost. Dat is 
problematisch. Het blijft toch 
aan politici om van impopu-
laire maatregelen duidelijk te 
maken waarom deze genomen 
moeten worden. Een andere 

mogelijkheid om iets meer inhoud te geven aan de 
‘afrekencultuur’ ligt toch ook in instrumenten van 
directe democratie, denkt Hoetink. ‘Bijvoorbeeld 
met een vorm van een correctief of raadgevend re-
ferendum, waarmee de bevolking het vertrouwen 
wordt geschonken dat ze impopulaire maatrege-
len kan terugdraaien. Maar ja, de zwevende kiezer 
is een heel ingewikkeld probleem, waar alle wes-
terse democratieën een beetje aan ten onder lijken 
te gaan.’

Het HInTerview is nog niet afgelopen, lees verder 
op pagina 19. 

“Niets is meer op te lossen 
door alleen maar binnen je 

eigen landsgrenzen te kijken 
en te navelstaren”

Hoetink presenteert haar boek ‘Macht der gewoonte’ aan Khadija Arib, de 
voorzitter van de Tweede Kamer
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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 6 april 2021 ingeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Door Anne-Jet Bults

Prijspuzzel 
Weet jij alle vogels te benoemen?

1.                                                                          2.                                                                          

3.                                                                          4.                                                                          7.                                                                          8.                                                                          

6.                                                                          5.                                                                          

In het kader van het thema ‘in de lucht’ bestaat de prijspuzzel deze keer uit het raden van de namen 
van deze gevleugelde kleine en niet zo kleine wezentjes. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn!
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Door Ellen Theuws

De Nijmeegse geschiedenis in vogelvlucht
Wat er te winnen valt

Dat de eeuwenlange geschiedenis van onze stad aan de Waal tal van mooie verhalen bevat, hoef je de 
gemiddelde HInT-lezer niet te vertellen. Maar om die hele geschiedenis beknopt na te vertellen aan geïn-
teresseerde vrienden, moeders of opa’s op verjaardagen, dat valt nog niet mee. Hoe zat dat nou het met die 
Bataafse Opstand en Claudius – wacht, nee, Julius? En wat is er ook alweer precies met de Valkhofburcht 
gebeurd? De boekenprijs van de maarteditie biedt een mooi handvat wanneer dergelijke vergeetachtigheid 
zich voordoet! Paul van der Heijden beschrijft in ‘20 Eeuwen Nijmegen’ op heldere en toegankelijke wijze 
de geschiedenis van de oudste stad van Nederland. In twintig hoofdstukken passeren alle belangrijke his-
torische episodes de revue. Van de Romeinse tijd tot aan het bombardement in de Tweede Wereldoorlog, 
met deze boekenprijs kun je je geheugen weer even opfrissen.

Dat stemt hoopvol! Dit is een mooie brug naar 
de volgende vraag: Zitten er wel genoeg histo-
rici in de Tweede Kamer?
‘Het is volgens mij wel eens slechter geweest, of 
minder in ieder geval. Er zitten er behoorlijk wat in. 
Ik denk dat er heel veel historici zijn die politiek ge-
engageerd zijn. Binnenkort komt er misschien wel 
de eerste parlementair historicus sinds lange tijd in 
het parlement! Charlotte Brand staat op plek 15 van 
de PvdA. Ze heeft bij het Centrum voor Parlemen-
taire Geschiedenis gewerkt en is gepromoveerd op 
gevallen ministers.’ 

Je zou denken dat ze van de VVD is als ze is ge-
specialiseerd in gevallen ministers! 
Hoetink lacht. ‘Maar om antwoord te geven op de 
vraag of het goed is voor de politiek als er veel his-
torici in het parlement zitten dan zeg ik “Ja, ik denk 
dat historici goed in staat zijn om kritische vragen 
te stellen, om zich steeds te blijven afvragen “Wat 
is hier nou eigenlijk het probleem?” en de achter-
gronden hiervan te analyseren.” Maar ik denk niet 
dat een kabinet vol moet zitten met historici. Juist 
vanwege de neiging tot nuance en het stellen van 
kritische vragen zijn historici doorgaans niet zo 
oplossingsgericht als op een gegeven moment ook 
nodig is.’ 

Ze zijn dus beter in het scherp houden van het 
kabinet, zo van ‘let hier eens op!’
‘Inderdaad! En om beleid een goed fundament te 
geven. Weten wat eerder is geprobeerd en waarom. 
Het slechte langetermijngeheugen van het parle-
ment is wel echt zorgelijk, wat ook te zien was bij 
de toeslagenaffaire.’

Waarom is er dan niet zoiets als een ‘Welkom in 
het parlement’-lezingenmiddag, als een soort 
stoomcursus parlementaire geschiedenis? 
‘Die cursussen zijn er wel degelijk,’ zegt Hoetink, 
‘maar de bijeenkomsten ervan “worden slechter 

bezocht dan de gemiddelde eerstejaars hoorcolle-
ges om half 9.” De interesse is er heus wel, maar po-
litici hebben standaard overvolle agenda’s. Boven-
dien liggen de prioriteiten vaak ergens anders.’ Dat 
vindt Hoetink interessant aan dit soort instituten: 
‘Nieuwe volksvertegenwoordigers komen binnen 
om politieke idealen te verwezenlijken, niet met het 
idee dat ze willen leren hoe je het beste een motie 
formuleert; dat is slechts een middel tot een hoger 
doel. Maar de historische praktijk leert: Als je vindt 
dat het anders moet, dan zul je wel voeling moeten 
hebben met hoe het eraan toegaat om er verande-
ring in aan te kunnen brengen. Dit wordt nog wel-
eens onderschat door nieuwe Kamerleden, waar-
door meer ervaren leden een beetje over ze heen 
lopen. Dat spel vind ik heel interessant.’

Dan nog een vraag met betrekking tot linkse in-
doctrinatie, waar universiteiten door sommigen 
van worden beschuldigd. Ik [Ine] weet nog hoe 
een docent in het eerste jaar tijdens een inlei-
dend college zei, ‘Als je als historicus niet links 
bent, dan heb je niet goed opgelet!’ Dit vond ik 
wel interessant, aangezien Rutte en Baudet na-

HInTerview vervolg
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tuurlijk ook Geschiedenis hebben gestudeerd. 
Ik vroeg me af wat u hiervan vindt. 
‘Wat een lekker prikkelende uitspraak! Die zet je 
wel aan het denken; ze doet mij denken aan het ge-
zegde “Als je jong bent en je bent niet links dan heb 
je geen hart en 
als je oud bent 
en je bent nog 
links dan heb je 
geen verstand.” 
Ik laat even 
in het midden 
of ik zo’n uit-
spraak nou echt 
gelukkig vind, 
maar laat ik er 
dit over zeggen: 
ik denk dat je 
je als opleiding 
en universiteit 
er erg bewust 
van moet zijn 
dat studenten verschillende achtergronden heb-
ben, in de allerruimste zin van het woord. Jan Hein 
Furnée heeft ons onlangs bijvoorbeeld nog eens 
goed duidelijk gemaakt dat het overgrote deel van 
de studenten uit gezinnen komt waarvan de ouders 
nooit een universitaire studie hebben genoten. We 
zijn gelukkig al een tijdje zo ver dat we de studie 
van geschiedenis niet meer verengen tot het wel en 
wee van een kleine groep elite, integendeel zelfs. 
Door een open oog te houden voor de verschillende 
groepen en perspectieven die in een samenleving 
leven, kun je een hoge mate van betrokkenheid en 
empathie ontwikkelen. Ergens moet je sowieso wel 
invoelend vermogen hebben om iets te kunnen be-
grijpen van een tijd waarin je zelf niet geleefd hebt. 
En in die zin denk ik dat onze opleiding, in de neu-
trale zin van het woord, wel tot engagement aanzet. 
Maar daar zou ik geen politieke kleur aan willen 
hangen.’ 

Aangezien u zich ontzettend heeft verdiept in de 
nationale politiek vragen wij ons natuurlijk af, 
heeft u zelf politieke ambities?
‘Wat denken jullie, als je mijn verhaal zo beluis-
terd?’ vraagt Hoetink lachend. We merken op dat ze 

alsmaar het be-
lang van nuan-
ce benadrukt, 
waar natuurlijk 
niet altijd ruim-
te voor is in de 
politieke arena. 
‘Ik ben inder-
daad niet in de 
wieg gelegd 
voor al te grote 
stelligheid in 
politieke opvat-
tingen, en ik 
zou denk ik ook 
niet de olifants-
huid hebben 

die nodig is om politiek te overleven. Ik vrees dat ik 
toch altijd iets van de andere kant probeer te begrij-
pen. En dan zit ik volgens mij het beste waar ik nu 
zit, waar ik het politieke gewoel aanschouw van een 
afstandje en er af en toe wat over schrijf. Dan laat ik 
het moeilijke werk aan anderen over.’ 

Maar historici zouden toch ook juist in het par-
lement de kritische vragen aan het kabinet kun-
nen stellen? 
‘Ja, klopt. Maar om een voorbeeld te geven: Paul 
Kalma (socioloog en voormalig directeur van het 
wetenschappelijk bureau van de PvdA) zat een paar 
jaar geleden in de PvdA-Tweede Kamerfractie, en 
hij vertolkte als volksvertegenwoordiger echt de 
nuance en het kritisch vragende perspectief. Maar 
ondanks dat hij werd gewaardeerd in de Tweede 
Kamer en de fractie overleefde hij de selectieronde 
voor de volgende verkiezingen niet. Hij was gewoon 

niet geschikt voor wat de parlementaire politiek aan 
profilering vraagt in deze tijd. En dat maakt het dus 
heel lastig voor zo’n type academicus. Het meest 
zichtbaar zijn de korte snippets in het journaal en 
PowNed. Negentig procent van de parlementaire 
debatten gaat echt over fundamentele inhoud, dus 
zo treurig is het niet gesteld. Maar het is wel die 
10% waar je op wordt afgerekend.’

Tot slot, waar we u nog naar wilde vragen. Ik 
[Ine] ben fervent podcastluisteraar. Een jaar 
geleden hoorde ik u in een van de programma’s 
langskomen, namelijk bij de Jortcast, waarbij u 
een quiz hield voor Jort Kelder en de premier! 
Hoe was dat? [30 december 2019 voor wie 
nieuwsgierig is] 
‘Oh ja! Ik had de vragen samen met de redactie heel 
goed voorbereid, en had al de nodige ervaring met 
mediaoptredens rondom mijn proefschrift, dus ik 
was er niet echt nerveus over. Het was wel een gek-
ke ervaring dat ik de quiz afnam vanaf mijn zolder-
kamertje, dus ik kon de beide heren niet aankijken. 
Maar ik wist natuurlijk dat Rutte een heel joviaal 
iemand is. Hij doet alsof je al jaren zijn buurvrouw 
bent, ook als je hem nog nooit ontmoet hebt – zo-
als in mijn geval. Dat is natuurlijk ook zijn charme. 
Hij maakte meteen wat grapjes, en ik weet nog dat 
ik dacht: “Ik moet hier wel een beetje in meegaan, 
want anders blijf ik die afstandelijke wetenschap-
per waarmee hij een dolletje maakt!” Jullie mogen 
zelf oordelen of dat een beetje gelukt is. Het was ze-
ker wel heel leuk om te doen. Om zo de premier een 
lesje te geven, een beetje als de Maarten van Ros-
sum, Martina van Rossum, dat was wel een klein 
hoogtepuntje te midden van alle leuke dingen die 
ons werk met zich meebrengt.’

Hoetink op bezoek bij de podcast Dr. Kelder en Co op 15 September 2018

Wil je meer weten? 

De podcast Dr. Kelder en Co en de Jortcast zijn terug 
te luisteren op de website van NPO radio 1 en via alle 
grote podcastplatformen.

Hoetinks proefschrift, ‘Macht der gewoonte. Regels 
en rituelen in de Tweede Kamer na 1945’  haalde de 
shortlist voor de Prinsjesboekenprijs in 2019 en is 
in 2020 bekroond met de D.J. Veegens Prijs.

Samen met Peter Bootsma schreef ze het boek ‘Over 
Lijken’. Hierin tonen zij aan de hand van ‘onparlemen-
tair’ verklaarde uitspraken een cultuurgeschiedenis 
van de Nederlandse politiek. 

Haar nieuwste boek, ‘Terug naar het Binnenhof, De 
Tweede Kamer in ere hersteld’ (2020), gaat over hoe 
de Tweede Kamer het landsbestuur oppakte na de 
Duitse bezetting en is geschreven op verzoek van de 
Tweede Kamer ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. 

Deze boeken, en meer, zijn beschikbaar bij je lokale 
boekhandel. Ook is haar proefschrift (digitaal) bes-
chikbaar in de universiteitsbibliotheek. 
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Door Jon Hartjes

Te land, ter zee en in de lucht
De verschillende vormen van archeologie

Bij het woord “archeologie” denken de meeste 
mensen waarschijnlijk aan een groepje weten-
schappers dat in de brandende zomerzon aan 
het zwoegen is in een Mediterraan land. Dit 
beeld is niet onjuist. De meest bekende archeo-
logische sites, zoals het oude Pompeï en Saqqa-
ra, liggen bijna allemaal rond de Middellandse 
Zee. Archeologie is echter een veel breder be-
grip dan alleen dit: er zijn talloze archeologi-
sche sites over de hele wereld verspreid. Maar 
er zijn ook meerdere vormen van archeologie, 
zoals onderwaterarcheologie en luchtarcheolo-
gie.
 Archeologie is, ironisch genoeg, een vrij 
jonge discipline. In de oudheid waren mensen al 
aan het gissen over (toen ook al) oude objecten, 
maar de systematische archeologische methode 
van vandaag de dag stamt uit de achttiende eeuw. 
De basis voor archeologie werd gelegd door rijke 
kunstliefhebbers die sinds de Renaissance op zoek 
gingen naar Romeinse kunst. De sporen hiervan 
zijn nog steeds te zien, in de vorm van gaten waar 
men dwars door muren van Romeinse villa’s gegra-
ven heeft. Gelukkig hebben de archeologen nog veel 
kunnen redden.
 Archeologen zijn niet alleen op het land ac-
tief, maar ook onder water. Sinds de jaren ’50 van de 
twintigste eeuw is de onderwaterarcheologie aan 
populariteit aan het winnen. Deze tak focust zich, 
zoals de naam suggereert, op schatten onder het 
zeeoppervlak. Hierbij kan je denken aan scheeps-
wrakken, maar ook aan verzonken steden. Door na-
tuurrampen en de stijgende zeespiegel zijn name-
lijk hele maatschappijen door de zee verzwolgen.
 Ook hier hebben schatjagers voor de no-
dige belemmeringen gezorgd. Schepen die bijvoor-
beeld vlak voor de kust vergingen, konden rekenen 

op een bezoekje van de lokale bevolking die zich 
tegoed deden aan de - soms kostbare - lading of on-
derdelen van een schip. Veel VOC-schepen zijn dit 
lot ondergaan, maar in de afgelopen drie decennia 
zijn er toch nog 33 van deze schepen teruggevon-
den.
 Een goed voorbeeld van het belang van on-
derwaterarcheologie is het onderzoek naar grote 
stenen blokken net buiten de haven van Alexandrië. 
Deze mysterieuze blokken komen hoogstwaar-
schijnlijk van de befaamde Pharos van Alexandrië. 
Delen van deze vuurtoren zijn na een reeks aardbe-
vingen in zee beland. Bij het onderzoek naar deze 
stenen blokken gaan archeologen net zo zorgvuldig 
te werk als boven water. Deze zorgvuldigheid  - die 
ondanks de belemmeringen van het duiken toch 
gewaarborgd wordt - levert historici belangrijke in-
formatie op voor verder onderzoek. Wie weet haalt 
deze tak van de archeologie binnenkort (letterlijk) 
een doorslaggevende ontdekking boven water!
 Voor een andere tak van de archeologie 
gaan we niet de diepte in, maar juist omhoog. Lucht-
archeologie maakt gebruik van drones, helikopters 
en vliegtuigen om archeologische ontdekkingen te 
doen. Sinds de uitvinding van het vliegtuig en de 
ontwikkeling van de luchtfoto’s gebruiken archeo-
logen deze techniek om archeologische sites te vin-
den en vast te leggen. Op een luchtfoto komen vaak 
dingen aan het licht die vanaf de grond moeilijk te 
zien zijn. Een van de technieken die archeologen 
gebruiken is om in de lente en de zomer te kijken 
naar vegetatie. Doordat bijvoorbeeld fundamenten 
van een oud gebouw in de grond zitten, kunnen de 
planten die daar groeien zich niet zo diep wortelen 
als andere planten, waardoor ze verschillen van 
grootte. In droge periodes blijven deze kleinere ge-
wassen daarom langer groen. Deze patronen, crop-

marks genaamd, zijn op luchtfoto’s duidelijk terug 
zien. Zo zijn bij de stad Gennep, iets ten zuiden van 
Nijmegen, op luchtfoto’s nog steeds duidelijk lijnen 
te zien die de verdedigingswerken uit de Tachtigja-
rige Oorlog nagelaten hebben.
 Het gebruik van nieuwe drones heeft de 
luchtarcheologie een flinke boost gegeven. Infra-
roodfoto’s brengen zaken aan het licht die met het 
blote oog niet te zien zijn en de 3D-documentatie 
van een archeologische site is een erg nauwkeurige 
manier van documentatie. Zo heeft een archeolo-
gisch team met twee drones de site van Aphrodisias 
(in het huidige Turkije) in kaart gebracht. Een van 
de archeologen stelde dat een drone als deze in een 

paar uur hetzelfde werk verricht, als waar een ar-
cheoloog met de traditionele technieken maanden 
over zou hebben gedaan.
 Deze technieken, die alsmaar beter wor-
den, zijn natuurlijk goed nieuws voor geschiede-
nisstudenten. Veelzijdiger en nauwkeuriger ge-
documenteerd materiaal kan namelijk leiden tot 
baanbrekende ontdekkingen. Misschien doet een 
van ons met behulp van dit materiaal wel een ont-
dekking die de geschiedenis zoals wij die kennen 
voor altijd zal veranderen! De geschiedenis is nooit 
met zekerheid te bepalen. Maar gelukkig hebben 
we archeologen die ons een handje helpen. Te land, 
ter zee en in de lucht!



25

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

24

Onze universiteit laat haar studenten niet aan 
hun lot over wanneer zij een tentamen maken 
achter de computer. Speciaal voor hen staat er 
een team van enthousiaste e-support medewer-
kers klaar om hulp te bieden bij alle technische 
malaise die zich tijdens het maken van een der-
gelijk tentamen voor kan doen. Zeker nu tenta-
mens dikwijls op afstand worden afgenomen, 
is dit team onmisbaar geworden voor gestreste 
studenten die vijf minuten voor aanvang van de 
toets ruzie krijgen met hun webcam. Het HInT 
sprak met ons eigen Algemeen bestuurslid In-
terne Betrekkingen Jara van Schijndel, tevens 
werkzaam als e-support medewerker, over haar 
werkzaamheden en het tentamineren in coro-
natijd. Op de Discord-server van de GSV deed ze 
uit de doeken wat ze op een werkdag allemaal 
uitvoert en deelde ze enkele opmerkelijke erva-
ringen.

Wat doe je precies als e-support medewerker?
‘Het is een beetje verschillend; het is nu met coro-
na anders dan het hiervoor was. Maar eigenlijk is 
het zo dat als er toetsen op de campus zijn die met 
computers gemaakt worden – vaak zijn die in de 
sporthallen – je daarvoor de laptops klaar moet zet-
ten. Je gaat dan naar beneden en daar haal je uit een 
kluis allemaal karren met laptops, die je vervolgens 
op de goede plek klaarzet en waar je een muis aan 
koppelt. Tijdens de toets help je met vragen; soms 
is er een laptop leeg, of doet er eentje het niet en 
weten mensen niet wat ze moeten doen. Dus dan 
zijn het alleen technische vragen, maar nu in coro-
natijd werken we vooral heel veel via LiveChat […] 
en krijgen we vooral vragen over Proctorio, omdat 
daar nu het meest mee gewerkt wordt als mensen 
thuis hun toets maken.’

Dus werk je nu alleen nog maar vanuit huis?
‘Nee, ook wel op de campus, dat is een beetje fifty-
fifty. Er zijn namelijk nog steeds tentamens op de 

campus. Er is nu ook een gloednieuw gebouw, aan 
de Comeniuslaan, waar alle apparatuur al klaar-
staat. Je hoeft dan alleen een paar centrale punten 
te bedienen en dan schiet alles aan.’

Ben je heel actief bezig tijdens zo’n tentamen, of is het 
eigenlijk best wel relaxed werken?
‘Dat ligt er heel erg aan. Soms gebeurt er iets in een 
tentamen waardoor er opeens heel veel vragen ko-
men. Ik heb bijvoorbeeld een keer meegemaakt dat 
er een afbeelding in een tentamen ontbrak. Als je 
dan een toets hebt van zeshonderd mensen, dan 
gaan zeshonderd mensen hun hand omhoog steken 
of je een chat sturen. Dus dan is het wel hectisch. 
Hetzelfde geldt wanneer het internet eruit vliegt. 
Maar over het algemeen, wanneer alles goed en 
naar behoren gaat, heb je niet zoveel te doen.’

Door Thom Tolboom

Campusbaantjes 
E-support medewerker bij digitale tentamens

Als je fysiek op de campus werkt, heb je dan ook nog 
collega’s of overzie je een tentamen in je eentje?
‘In de hal ben je altijd met meerderen, maar soms 
zit je ook in een lokaal, dan zit je wel alleen. Het is 
wel altijd met zijn allen opbouwen, met een stuk of 
tien man is dat vaak.’

Kun je de uren die je werkt een beetje flexibel indelen?
‘Nou ja, ik werk dus alleen in de tentamenperiodes, 
dus dat scheelt. Dan 
krijgen we weken van 
tevoren een soort sche-
ma met de beschikbare 
dagen en kun je opge-
ven wanneer je kan. 
Daaruit maken ze dan een rooster. Je kan dus heel 
flexibel opgeven van “die dag heb ik een tentamen 
of een deadline dus dan kan ik niet.”’

Heb je wel eens gekke situaties meegemaakt tijdens 
een tentamen?
‘Nou ik heb wel iets meegemaakt wat misschien wel 
grappig is. Aan het begin van elk tentamen dat je op 
de campus maakt krijg je een pincode die je moet 
intypen. En de allereerste dag dat ik werkte – ik was 
best wel zenuwachtig, omdat ik voor een hele groep 
moest gaan staan – hing ik een pincode op, maar die 
klopte niet. Toen gingen er tachtig handen tegelij-
kertijd de lucht in en schoot ik helemaal in paniek. 
Het bleek dat de pincode fout was, dus toen was er 
echt dikke chaos! Oh, en we hadden ook een keer 
dat de surveillant niet geloofde dat de toetstijd lan-
ger was dan zij in haar hoofd had. Dus de surveil-
lant blies de toets een half uur voor het einde af en 
iedereen had daardoor eigenlijk een half uur korter, 
omdat ze ons niet geloofde.’

Krijg je veel te maken met chagrijnige en gestreste 
studenten?
‘Ja, en dat snap ik wel, want ze zitten midden in hun 
tentamen. Maar het minst leuke is dat je tegenwoor-
dig heel goed op moet letten hoe je jezelf hebt inge-
schreven voor een tentamen, want als je niet goed 
staat ingeschreven mag je het tentamen gewoon 
niet maken. We hebben dus wel eens mensen die 
zeggen “Ik zie mijn tentamen niet staan”, die moet je 

dus gaan vertellen dat ze 
het niet mogen maken. 
Dat vinden mensen vaak 
niet leuk – wat ik goed 
snap – maar ja, we kun-
nen er gewoon niks meer 

aan doen.’

Wat vind je van het gebruik van Proctorio bij het ten-
tamineren in coronatijd?
‘Ik weet dat er een aantal mensen tegenstander is 
omdat het een inbreuk op de privacy is, maar aan 
de andere kant denk ik zelf dat het de best moge-
lijke manier is. Als je een normaal tentamen hebt, 
dat je niet helemaal om wil schrijven naar een in-
zichtstentamen dat “anti-spiek” is, dan is dit wel 
een van de weinige mogelijkheden.’

Heb je ten slotte nog tips voor mensen die nog geen 
ervaring hebben met het maken van online tenta-
mens via Proctorio?
‘Maak altijd de oefentoets; daar werkt Proctorio 
ook al mee. En als er iets gebeurd tijdens een tenta-
men waardoor je of stress krijgt of tijd achterloopt, 
meld het meteen! Want op het moment dat we het 
meteen weten, kunnen we je vaak extra tijd toe-
schrijven.’

“Toen gingen er tachtig handen 
tegelijkertijd de lucht in en schoot ik 

helemaal in paniek.”
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Nu het kabinet gevallen is, voelen de politici van 
Nederland zich niet meer verbonden, maar niet 
getreurd want ze hadden nog een lekker gezel-
lige online meeting gepland. Deze zou geheim 
blijven, maar toch is de meeting min of meer 
uitgelekt… Dit verhaal is een werk van fictie en 
enige gelijkenis met echte politieke figuren is 
volstrekt opzettelijk.
 ‘Oh hoi dan ben jij de eerste! Carolien kom 
eens kijken wie hier is,’ zei HitsTheMark3Xx met 
een brede grijns op zijn gezicht. Er verscheen een 
man met een glanzende bol op het scherm, dat 
diens reflectie Mark3 niet schaadde, was een won-
der. Zijn gebruikersnaam kwam voorbij: Ferdjuh, 
wel duidelijk wie het was. ‘Jazeker, ik moet me wel 
aan de afspraak houden,’ zei Ferdjuh. ‘Je had een 
verrassing vertelde je?’
 ‘Ja ja, uiteraard daar kom ik nog op terug 
dat beloof ik. Maar laten we voor nu even afwachten 
tot de rest komt.’ 
 Ferdjuhh was met zijn camera aan het 
schuiven zodat de reflectie wat minder hevig werd 
toen hij Mark3 liet weten dat hij iets eerder moest 
stoppen omdat hij nog naar een ander feestje wilde. 
Mark3 vond het wel goed als hij de rest er maar niet 
mee stoorde. Meteen daarna kwam Kubus online, 
hij zei niets toen hij verscheen. Dat was ook niet no-
dig want bijna tegelijk verscheen daar HugeDonge. 
‘Nou nou nou, dat hoeven we niet te weten, pas je 
naam maar aan,’ zei Mark3. Instemmend met Mark3 
veranderde HugeDonge zijn naam naar CovidKiller, 
minder creatief maar toepasselijk. ‘En Mark3, heb 
je ze al over de nieuwe maatregelen verteld waar je 
het gisteren over had?’
 ‘Ah nee kom op nou’, antwoordde Mark3 
die zich niet zo op zijn gemak voelde.
 ‘Vooruit dan, daar komt ie: Iedereen moet, 

elke dag, verplicht... een appeltje eten.’ Bijna ieder-
een lachte, maar helaas zag Ferdjuh de grap er niet 
in. Hij vertelde dat hij niet van appels hield. Hij was 
meer van de peer. 
 Terwijl er wat grappen, politiek geleuter 
en dat soort dingen voorbij kwamen, vielen links en 
rechts meer deelnemers binnen. Zelfs WiebelWab-
bel, die aangegeven had misschien niet meer online 
te willen komen, kwam eventjes kijken. ‘Gewoon de 
sfeer een beetje opsnuiven. Lekker toch?,’ verklaar-
de hij. Die sfeer was inderdaad vrij gezellig, ieder-
een had lol. Ze discussieerden over zaken zoals het 
feit dat deze meetings beter waren dan de Tweede 
Kamer. DubbelD66 zei dat ze het fijn vond dat ze 
hier niet zou lijden onder de ‘te sterke lavendel-
lucht van die boreale kwal’. Tot haar verschrikking 
zag ze te laat dat Lavendelprinzz al in de chat was. 
‘Wat een warm onthaal hier weer zeg’, zei hij met 
sarcasme, ‘ik vind het werkelijk onzin om hier zo 
een meeting te voeren. Ik betwijfel of dit een goed 
idee zal blijken.’
 ‘Rustig,’ zei Lucky-Plant, ‘DubbelD66 be-
doelde het niet gemeen, ze is een hele nette vrouw.’
‘White knight alert’, mompelde Lavendelprinzz 
vlug. Hij zette zijn camera uit en typte in de chat 
dat hij pas terug zou komen als respect terugkeerde 
in deze partijsamenzwering. De stilte die was ont-
staan werd gebroken wanneer Kubus eindelijk zijn 
microfoon gerepareerd had. Vreugde keerde terug 
en een juichende Kubus exclameerde enthousiast: 
‘Hé mAtEn, hoe GaaT ‘t AlleMAaL?’
 De gasten vonden het moeilijk hun lachen 
in te houden, ze stonden dichtbij breken, want om 
een of andere vreemde reden klonk Kubus nogal 
raar. Toch durfde niemand te lachen omdat ze niet 
wisten of dit Kubus’ normale smurfenstem was of 
dat zijn microfoon stuk was. Uiteindelijk reageerde 

Door Ivo Huberts

WiebelWabbel dat de microfoon van Kubus waar-
schijnlijk nog steeds niet werkte. Daar stemde de 
rest mee in.
 ZOEM! Daar ging de telefoon van Mark3, 
hij had een berichtje gekregen met de vraag of er 
veel verschillende culturen en geloven uitgenodigd 
waren. Hij dacht even na maar kwam tot de conclu-
sie dat het helaas niet zo was. De mysterieuze be-
richtgever had gelijk, misschien had hij iemand van 
PEINS uit moeten nodigen. Die hebben een ander 
geloof. ‘Nou ja volgende keer beter,’ dacht hij. Maar 
hij moest nee zeggen tegen deze trieste persoon die 
alleen een ‘K’ terug zond.
 Nog niet een seconde later verscheen daar 
ineens een nieuwe naam op het scherm die ieder-
een angst deed inboezemen...hoe kunnen ze deze 
gast vergeten zijn, de Loki onder de politici. De man 
met het gekke kapsel. Zijn naam was al afschrik-
wekkend: Het_Blonde_Gevaar.
 Het hele kanaal was nog aan het kletsen 
toen hij zijn keel schraapte en brulde: ‘Geachte 
voorzitter’.
Doodse stilte viel… 
 ‘Ik wil graag spreken over de radicalisering 
van de islam en het falende coronabeleid.’
De microfoon stond op maximaal volume, de bright-
ness op honderd en zijn haar was gelikt. Het leek 
alsof hij temidden van deze gezellige bijeenkomst 
een speech wilde houden. Mark3 kon dit niet aan, 
hij was de grote leider. Hij moest iets doen voordat 
deze man het hele kanaal in chaos bracht. Het was 
zijn eigen schuld, zo voelde hij, Mark3 had geen 
anti-populisme maatregelen genomen. Hij zou aan-
deel hebben in de grootste politieke blunder sinds 
dat ene wat hij twee dagen hiervoor had gezegd.
 Het blonde mannetje ging helaas verder… 
het ging maar door en door over wat dan ook voor 

gekke dingen die er speelden in Nederland en men 
vreesde zelfs de terugkeer van Lavendelprinzz door 
alle chaos. Een mythisch wezen verscheen voor het 
beeld van de blonde gast, het was de verlosser voor 
de aanwezigen. Het was De Kat die over het toetsen-
bord liep. Alsof God zelve de poot naar de escape-
toets leidde, werd de speech afgesloten. Men was 
veilig.
 Opgelucht probeerde CovidKiller de stem-
ming terug te krijgen door te vragen: ‘Hé, broek ver-
plicht aan tijdens online meetings, wie is voor?’
 Duidelijk de meerderheid steekt de hand 
op, de motie was meteen aangenomen en enkelen 
verlieten per direct de meeting.
 ‘Trouwens, Mark3, heb je de verrassing al 
laten zien?’ vroeg Ferdjuh, ‘Je beloofde mij dat je 
een oud-premier zou regelen.’
 ‘Oh ja, zal ik hem nu binnenlaten?’
 De hele bijeenkomst joelde en trommelde 
voor de spannende vertoning.
 ‘Hallo allemaal, herinneren jullie me nog?’
En herinneren deden ze zeker, maar niet hoe Mark3 
het had gehoopt. ‘Schandalig,’ bemerkte Big-Whop-
ker, ‘dat hij weer niet zijn belofte nakomt… Zegt hij 
dat een oud-premier zou komen, komt deze flapoor 
ineens. Wie ben je ook alweer?’
 ‘Dat is toch Harry Potter?’ zei Lucky-Plant, 
‘Ja, ik ken hem als Harry van die films waar mijn 
kinderen naar kijken.’
 ‘Oh ja natuurlijk, doe eens wat toveren!’ zei 
mevrouw Espee lachend. Rechts en links waren ze 
de hele verrassing tot een lachertje aan het maken.
 Mark3 realiseerde zich na dit fiasco, dat dit 
kabinet inderdaad over de datum was. Een minuut 
hierna, was het einde sessie.

Het Tweede Kanaal
Een politiek schertsverhaal
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окошко (raampje)

ga maar
ga maar naar de zon

de blauwe lucht de sponswolken
die uit mijn zicht te ver wegwaaien

voor ik ze onthouden bedanken verlangen kan
kansloos

karaktermoord het k-woord zo die gaat
ga maar

ga maar naar de wolken
ga naar wat je nog verbaast

звезда (ster)

en we liepen dwaalden zwierven door de nacht
als projectielen stalinorgels slecht verlicht

slechts geleid door beren leeuwen honden orion
onder ons zonder frons niet meer dan een glimlach 

of gevonden grijns uit het schijnsel onttrokken
natte tarwe de aarde schenkt de waarheid haalde

niets meer uit de ziel dan wij schonken aan de dronk
hossend langs heilig terrein de gewaarwording gezond onbegonnen

en we liepen dwaalden zwierven door de nacht
slechts geleid door beren leeuwen honden orion

небеса (hemel)

gaat alleen neemt niks mee volgt gedwee
de stervelingen spreken de doden hebben er niks tegen

daar er geen lijken zijn geen weerwoord te weerleggen geen
leven met dood te verderven geen hemel om vanaf aarde

naar te vertrekken 
de dood enkel deling enkel subatomaire verveling je hoeft niet

te smeken
maar te leven je quarks nog even 10106 jaar te laten bewegen
dus kijk omhoog wijs naar boven rijs naar nieuwe hoogtes en 

lach 
in het gezicht 

van god

Door Jochem Kruit

безвоздушный (luchtledig)
een klein eerbetoon aan Boris Ryzji (1974 - 2001)

Zonder vleugels om uit te slaan, geketend aan 
Aarde, aan ons huis, dromen wij mensen van 
de vlucht. Zelfs ons paradijs, de hemel, bevindt 
zich in de lucht. Sinds de mens over het bestaan 
denkt, heeft de lucht altijd al een hoge plaats ge-
had. De engelen dalen neer vanuit die plek: het 
domein van de draak, de harpij, de goden. De 
mens was onderworpen door het gevleugelde 
wezen, alsof de vogel onze meester was die ons 
voedt en beschermt. 
 Dit deed niet af aan de droom om zelf een 
plek te verdienen, om zelf de vleugels uit te slaan 
en op te stijgen naar een plaats in die hemel. In de 
oude beschaving van Egypte was een deel van de 
ziel - Ba - gevleugeld. Dit was de voortzetting van 
de persoon na diens overlijden. De ziel in deze staat 
kon vrij vliegen en was niet fysiek, maar het zou al-
tijd terug blijven keren naar het lichaam, waar de 
rest van de levenskracht - Ka - nog verbleef. Het 
lichaam kon de wil om te vliegen niet beteugelen. 
Pas na de dood zou ook de mens heer en meester 
worden over de lucht en zo vrij als een vogel.
 Evenals de Egyptenaren droomden ook de 
Noren ervan om te kunnen wandelen in luchtkas-
telen, want het rijk van hun goden - Asgaard - lag 
in de wolken. De hoop van de Noren was om na de 
dood een plek te verdienen in de zalen van Asgaard, 
waar ze samen met de goden door de wolken kon-
den gaan. Hoewel deze ‘hemelvaart’ zonder vleu-
gels was, blijft het idee hetzelfde: de heersers over 
de lucht zijn alleen vogels, de doden en de goden.
 Volgens de Grieken was de lucht onbereik-
baar voor de normale sterveling, zelfs ná de dood. 
Sterker nog, de lucht was zodanig heilig dat de go-
den een speciale lucht - ether - ademden. Naast het 

bestaan van een meer onbereikbare ‘lucht’, toont 
het tragische mythologische verhaal van Icarus en 
Daedalus dat het leven als vogel voor een mense-
lijke sterveling te ver weg ligt. Vlieg niet te hoog 
en niet te laag, maar zoek de perfecte balans, zo-
als Aristoteles stelde: ‘De gulden middenweg’. De 
vlucht voelt vrij, maar is het niet. Nog steeds bleven 
ze alle twee gevangen tussen de lucht en de zee. De 
zon achterna gaan was te hoog gegrepen voor Dae-
dalus en Icarus en voor ieder ander mens.
 Niettemin bleef de macht over lucht ook 
tijdens het echte leven een eindeloos streven. Van 
pogingen om vliegmachines te maken tot dwazen 
die van hoogtes afsprongen, gelovend dat een paar 
neppe vleugels ze op zouden tillen. De mensheid 
gaf nooit op. De negende-eeuwse Andalusische 
wetenschapper Abbas ibn Firnas deed een poging 
met vleugels. Het faalde. De beroemde Leonardo da 
Vinci zette de droom voort met een nieuwe vlieg-
machine. Hij zei zelf: ‘Als je eenmaal het vliegen 
hebt geproefd, zal je voor altijd over de aarde lopen 
met je ogen naar de hemel gericht, want daar ben 
je geweest en daar zul je altijd naar verlangen om 
terug te keren.’ In veel culturen blijkt dit waar te 
zijn, maar de lucht laat zich moeilijk temmen. Ook 
Leonardo’s machine heeft nooit een mens de lucht 
in geholpen. Dit kwam pas eeuwen later met de 
uitvindingen van luchtballonnen en daarna vlieg-
tuigen, helikopters en jetpacks. Met ruimtestations 
is zelfs het vacuüm overwonnen (misschien wel te 
vergelijken met het goddelijke ether). Wij hebben 
het geluk in de geschiedenis van de mensheid van 
die verheven plek te kunnen genieten, die hoge plek 
waar zo lang naar verlangd werd. Hoe ver zullen we 
nog gaan in onze luchtzucht? The sky is the limit.

Door Ivo Huberts

Luchtzucht
Het verlangen naar de bovenwereld
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Door Johrin Visser, gastauteur

“An artist’s duty, as far as I’m concerned, is to re-
flect the times” antwoordde Nina Simone op een 
vraag over haar rol als Afro-Amerikaanse in de 
Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Nina, gi-
gant in de muziekwereld (Rolling Stone plaatste 
haar als 19e in hun top 100 zangeressen) met 
hits zoals Feeling Good en My baby just cares for 
me, was in de sixties een van de stemmen die de 
burgerrechtenbeweging leidde. Wat veel men-
sen echter niet weten, is dat ze ook drie jaar in 
onze Waalstad heeft gewoond. 
 De glorierijke periode van het grote mu-
zikale succes leek ver weg toen Gerrit de Bruin, 
een Nederlandse vriend die Simone al sinds 1962 
kende, haar in 1988 in Parijs kwam opzoeken. Hier 
trad ze op in een armzalig barretje en was ze hard 
op weg om te vervallen tot ‘gevallen ster’. In overleg 
met andere hechte vrienden van Simone, besluit De 
Bruin haar naar Nijmegen te halen - waar hij zelf 
ook woont - om weer rust te vinden en haar car-
rière weer op de rit te krijgen. Zo eindigt Nina in 
Nimma en koopt ze een woning bij het (toenmalige) 
Belvoir hotel aan het Trajanusplein.
 Nederland was een fijn land. Nina kon een 
enigszins normaal leven leiden in de stad, al was 
Nijmegen volgens Simone wel een ‘wat saai, inge-
slapen provinciestadje’. Zo doet ze haar eigen bood-
schappen bij de -voor een aantal van jullie welbe-
kende- Albert Heijn op de Daalseweg en verkent ze 
op de fiets de stad. Nederland was ook fijn omdat 
het racisme en de burgerrechtenbeweging relatief 
ver weg waren. Geboren in het Amerikaanse Zuiden 
in een Afro-Amerikaans gezin, kreeg ze op jonge 
leeftijd al met racisme te maken. Zo mochten haar 
ouders niet vooraan zitten toen ze als kind in de 
kerk optrad (ze dwong het uiteindelijk alsnog af). 

Na haar commerciële doorbraak raakt Nina steeds 
meer betrokken bij het Afro-Amerikaanse acti-
visme. Na de bomaanslag in Birmingham, Alabama 
(1963), was de geest uit de fles en vond ze een ho-
ger doel in de strijd voor gelijkheid. Haar muziek uit 
deze tijd is (helaas) nog steeds relevant (Ain’t got 
no, I got life ; Four women). Ze kwam in contact met 
o.a. Langston Hughes, Malcolm X (haar buurman) 
en Martin Luther King. Met King verschilde ze wel 
van mening over zijn geweldloosheid, “I’m not non-
violent!”
 Uiteindelijk werden de acties, de negatieve 
persaandacht en een onbehandelde bipolaire stoor-
nis haar allemaal te veel en in 1970 vluchtte ze uit 
de VS: eerst naar Liberia, later naar Frankrijk. Al die 
tijd bleef ze wel met muziek bezig, óók in Nijmegen. 
Als een van de eerste Afro-Amerikaanse klassiek 
geschoolde pianistes (o.a. te horen op Love me or 
Leave me en End of the Line) was ze niet onbekend 
met Bach, maar ook de blues (House of the rising 
sun, Backlash Blues, Sinner Man) zat in het reper-
toire. Dit alles liet ze horen op de concerten die ze 
in kleine besloten kring gaf in Nijmegen. 
 In 1991 verruilt Nina Nijmegen voor Am-
sterdam, maar in tegenstelling tot het huis van de 
van Halen broers, is haar woning geen ‘bedevaarts-
oord’ geworden. Toch is er in de stad nog wel een 
hint van haar aanwezigheid te vinden, net achter de 
Waalhaven ligt namelijk de Nina Simonestraat. 

Verder kijken/luisteren: Pastel Blues, Nina Simone 
sings the blues, Nuff’ Said!, What happened Miss Si-
mone? (Netflix documentaire)

I wish I knew how it would feel to be free
1988-1991: De Nijmeegse jaren van Nina Simone
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Voor deze ‘In het hol van…’ zijn we de lucht ingegaan! Michiel woont namelijk in de toren van het 
studentencomplex Mariënbosch. Ondanks dat de hoogte van deze toren in verdiepingen meevalt, ligt 
Michiels kamer naar verluidt enkele tientallen meters hoger dan de Waal. Daarnaast is er vanuit deze 
kamer zicht op het hoogste gebouw van Nijmegen: onze eigen Erasmustoren. De kamer van Michiel is 
uitermate duurzaam ingericht, met voornamelijk spullen uit de kringloopwinkel. Daarnaast beschikt 
hij over enkele honderden oude posters en advertenties die zijn beide studies samenbrengen. Deze 
posters bedekken een complete hoek van zijn kamer, maar dit is niet zijn gehele collectie. Aan de ove-
rige muren heeft hij namelijk ook nog plaats gemaakt voor historische schoolplaten. Naast de grote 
historie die zijn kamer rijk is, hangen ook de kerstlichtjes nog in zijn kamer, want volgens Michiel is 

het altijd tijd voor kerst!

Foto door Stijn Selten, tekst door Nicolette Oosterom

In het hol van... Michiel de Groot


