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Lieve lezers, 

Het is druk op de campus. We staan in de rij bij de Spar, de 
Coffeecorner en de ingang van de Universiteitsbibliotheek. 
Zelfs voor de draaideuren van het befaamde Erasmusgebouw 
staan meters studenten langzaam naar binnen te schuifelen. 
Tweedejaars die voor het eerst fysiek les hebben, masterstu-
denten die naar alle waarschijnlijkheid nog maar één of twee 
jaar op de universiteit rondlopen — het voelt ongekend, zo 
veel studenten op één plek. Was het vóór de coronacrisis en 
de komst van het online onderwijs ook zo druk? 
 Iedereen ontmoet elkaar (weer) en iedereen is 
welkom. Bij deze wenst de redactie van het HInT iedere 
Nijmeegse geschiedenisstudent dan ook succes met het begin 
van het spiksplinternieuwe collegejaar! Een kersvers hyflex-
hybride, pseudo-post-pandemisch academisch jaar, hopelijk 
zonder al te veel vergeten mondkapjes, sporadische zoom-
sessies en tientallen gecancelde Ub-reserveringen. Een jaar 
zonder slechte verbindingen, online tentamens en Virtual 
Classroom-colleges…
 Ook al lijkt deze ‘coronaduisternis’ ons langzamer-
hand te verlaten, is een bekende duisternis nabij; de winter, 
het ijs, de koude nachten — nog een paar maanden tot het pik-
donker is wanneer we ochtends vertrekken en even donker 
is wanneer we ‘s avonds terugkomen. Natuurlijk, we moeten 
niet te hard van stapel lopen, maar toch, een goede voorberei-
ding is het halve werk. Dus bij deze. Dion analyseert de com-
plexe duisternis binnen Silence of the Lambs-personages, Iris 
en Teuntje stellen hun top-5 griezelige dingen uit studenten-
huizen op, en ook wanneer je niet genoeg kan krijgen van klas-
sieke horrorfilms zit je met de huidige editie van het  HInT wel 
gebakken. Afijn, genoeg leesvoer. 

Ontzettend veel leesplezier en tot kijk, 

Emma Ruiter
Hoofdredacteur 2021-2022



5

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 D u i s t e r n i s

4

De meesten van ons wonen er of zijn hiernaar 
op zoek: een kamer in een studentenhuis. In 
deze maand staat het thema duister centraal 
en gaan we het hebben over de Top 5 griezelig-
ste dingen die je kan tegenkomen in je studen-
tenhuis. Hieronder hebben we ze voor jullie op 
een rijtje gezet. Kom je één van onderstaande 
dingen tegen, dan staat je nog maar één ding te 
doen: zo snel mogelijk weg daar!

5. Zilvervisjes

Yes! Je gaat verhuizen! Het is een mooie, zonnige 
dag en je dag kan niet meer stuk. Met alle verhuis-
dozen en meubels volgepropt in de auto vertrek 
je naar je nieuwe kamer in Nijmegen. Je kunt niet 
wachten om alles in elkaar te knutselen en je kamer 
te decoreren. Echter slaat dit humeur snel om wan-
neer je tot je grote verbazing na het uitpakken van 
je leuke eikenhouten IKEA Billy-boekenkast overal 
zilvervisjes over de grond ziet kruipen. Je vloekt en 
besluit alles op de brandstapel te gooien en weer 
te gaan verhuizen naar Bergen op Zoom. Wij ge-
ven hierbij als advies: blijf rustig en kijk eerst naar 
de staat van je meubels voordat je hen meeneemt. 

Hierbij is essentieel dat je meubel niet al drie jaar 
bovenin de oude, vochtige garage ligt te verrotten.

P.S.: helaas gebaseerd op ware gebeurtenissen.

4. Slechte lamp
Je kent het wel, voordat je naar bed gaat houd je er-
van om nog even een paar bladzijden uit je favoriete 
boek te lezen. Je zet de lamp die je voorganger heeft 
laten hangen aan en gaat er even goed voor zitten. 
Echter, na vijf minuten begint deze te flikkeren tot-
dat deze uitvalt en over duister gesproken, het is 
nu wel heel donker gelijk. Je bedenkt je dat dit de 
manier is waarop horrorfilms beginnen en je hart 
begint steeds sneller te kloppen. Je bent op zoek 
naar het lichtknopje om de lamp weer uit te zetten, 
maar in je nieuwe kamer kan je dit nog niet vinden 
en raakt in paniek. Daar zit je dan in het donker en 
helemaal alleen op je studentenkamer waar je nu je 
boek moet lezen met de zaklamp van je mobiele te-
lefoon. Onze tip voor jullie is dan ook: hang als eer-
ste een nieuwe leeslamp in je kamer en vertrouw 
niet op de (elektrische) apparatuur die achtergela-
ten is door je voorganger, er zal daar wel een goede 
reden achter zitten. 

3. Schimmel
Wanneer je de douche instapt zijn er een aantal 
dingen die je niet tegen wil komen en nummer één 
daarvan is schimmel. Als je toe bent aan een lek-
ker schoon lichaam en het wassen van je haar na-
dat er allerlei drank overheen gegaan is, wil je niet 
bezig zijn met de groene smurrie die op de muur 
zit. Ook op de douchekop is het hartstikke smerig 
om tegen witte puntjes aan te moeten kijken, ter-
wijl jij je insmeert met antibacteriële zeep. Je begint 
je af te vragen wie de douche voor het laatst heeft 
schoongemaakt en tot je verbazing zie je dat de lijst 

Door Iris van Vlimmeren en Teuntje Buma

drie jaar geleden voor het laatst is ingevuld. Is het 
nog te laat om terug te gaan naar dat ouderlijke huis 
waar de douche voor je werd schoongemaakt en je 
je daar geen zorgen over hoefde te maken? Onze 
tip voor jou is: koop HG-schoonmaakmiddelen en 
maak duidelijke afspraken met je huisgenoten, zo 
kan jij weer ongestoord de douche instappen.

2. Ouders
Stel je voor, na een lange avond vol gezelligheid doe 
je de deur naar je slaapkamer open en daar staan 
ze dan: je ouders. Natuurlijk was je helemaal verge-
ten dat ze kwamen eten in de nieuwe stad waar je 
sinds de intro niet meer weg bent te slaan. Ze vra-
gen zich af hoe het al die tijd met je gegaan is en of 
je wel genoeg tijd aan het studeren besteedt. Lijkt 
dit nou net de reden zijn dat je weg bent gegaan van 
huis, minder gezeik aan je kop en meer vrijheid om 
je eigen weg te gaan. In plaats van dat je lekker je 
bed in kan gaan liggen, proberen ze je nog even een 
lesje bij te brengen over het studentenleven. Nu lij-
ken ze het begrip standplaatsgebondenheid echter 
nog niet helemaal te snappen. In Nijmegen ben je 

een heel ander persoon dan wanneer je bij hun het 
oude vertrouwde huis binnenstapt, waar jij eigen-
lijk het meest blij bent om de hond te zien. Advies 
van ons voor de volgende keer: zet een aantal re-
minders voor de afspraken met je ouders en laat je 
sloten veranderen! (Of laat je ouders hun sleutels 
inleveren, dan ben je goedkoper uit)

1. Lijk
Een vies geurtje kan gebeuren in een studenten-
huis, de liters bier die er gedronken worden en het 
aantal magnetronmaaltijden stijgt naarmate de stu-
die langer duurt. Nu was het bij Britse studenten 
die op zoek waren naar een nieuwe kamer wel heel 
erg. Toen ze binnenkwamen, bleek de stank uit een 
van de slaapkamers te komen. Nietsvermoedend 
liepen ze door en wat kwamen ze daar tegen... een 
overleden jongeman die daar al 24 uur lag. Dat is 
nou niet echt wat je noemt een levendige start van 
je studie. De jongens hebben de kamer niet gekozen 
en onze tip voor jullie is dan ook om weg te blijven 
van een kamer met deze nummer één. 

Top-5
Griezeligste dingen die je kan tegenkomen in je studentenhuis
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Het kan de gemiddelde student niet zijn ontgaan 
dat de Aziatische keuken een goudmijn aan bud-
getmaaltijden bevat. Van ramen tot de klassieke in-
stant noodles — ze zijn niet alleen goedkoop, maar 
ook nog eens lekker. Helaas zijn de budgetmaaltij-
den niet altijd even gezond. Voor liefhebbers van 
een wat veelzijdigere maaltijd biedt de universele 
kippenbouillonsoep genaamd soto wellicht een uit-
komst. De veelzijdige soep komt in allerlei varian-
ten voor en wordt van Suriname tot India en van 
China tot Indonesië met liefde gegeten. Het is voor 
de Indonesiërs daarnaast geen geheim dat zo’n 
beetje iedere regio van hun land een eigen soto-va-
riant heeft. Vaak verschilt de soep zelfs per familie. 
Na meerdere verzoeken van eerstejaars presenteer 
ik daarom mijn eigen familierecept voor deze soep.
 Hier in Nederland is de Indonesische keu-
ken gefuseerd met de Nederlandse keuken. Hoewel 
sommige lezers misschien nog nooit een Oosters 
gerecht hebben gegeten, kan men (bijna) alle in-
grediënten voor de soep terugvinden in de lokale 

Albert Heijn, Coöp of Jumbo. Het is echter wel aan 
te raden om een bezoekje te brengen aan een toko 
in Nijmegen, Arnhem of omstreken om wat speciale 
kruidenmixen (boemboes) in te slaan. Als je echter 
van een uitdaging houdt, kan je altijd nog je eigen 
boemboe maken met verse kruiden. 
 Voor het maken van soto is enige kennis 
van koken wel aanbevolen, maar niet vereist. De 
soep is niet extreem moeilijk om te maken, maar 
het neemt wel veel tijd in beslag. Als je dit voor de 
eerste keer maakt, is het handig om er iets van vier 
tot vijf uur voor te reserveren. Ook zijn de ingredi-
enten voor de ‘totale’ soep best wel duur. Schat in 
dat je voor 40 euro aan boodschappen zult moeten 
inslaan. Daarom is het ook handig om deze soep en-
kel tijdens grote tot middelgrote gebeurtenissen te 
maken, bijvoorbeeld voor een verjaardag. Als je niet 
zo van veel vlees houdt, kan je uiteraard ook min-
der kipfilet kopen. Helaas is deze soep niet geschikt 
voor vegetariërs en veganisten, aangezien de basis 
bestaat uit water met kippenbouillon.

Door Bram Kuijt

Recept – soto ajam
Een hemelse kippenbouillonsoep met vele variaties

Kookinstructies:
Stop al het water in een grote soeppan en stop alle 
bouillonblokjes erin. Voeg vervolgens de kip toe. 
Warm het geheel op tot het water kookt. Laat het 
vervolgens op een midden tot matig vuurtje door-
koken voor ongeveer 1,5 tot 2 uur. Haal daarna alle 
kip eruit om deze te plukken.
 Terwijl de kip kookt, bak je de boemboe en 
sereh voor een poosje in een koekenpan. Knak de 
sereh een beetje en kneus het ronde uiteinde, voor-
dat je het bij de boemboe gooit. Laat het geheel voor 
5 tot 10 minuten opbakken. 
 Nadat de kip klaar is en je het eruit hebt 
gehaald, gooi je de boemboe, sereh en djeroet peroet 
blaadjes allemaal in de soep. Warm het op tot het 
kookt en laat het voor een minuutje doorprutte-
len. Laat het vuur daarna uit tot het tijd is om te 
eten. Roer vervolgens af en toe in de soep, zodat de 
smaak zich door de hele pan kan verspreiden. Als je 
klaar bent om te eten, neem je de sereh uit de soep 
en warm je het geheel op.
 Als je de kip uit de soep hebt gehaald en de 
boemboe en sereh erin hebt gedaan, moet je de kip-
filet en de kippenvleugels plukken tot het in kleine 

stukjes is verdeeld. De kip is na 1,5 tot 2 uur gaar 
gekookt, dus je kan het vlees er gewoon vanaf pluk-
ken, zonder dat je rauw vlees tegen zult komen. Pas 
wel op, want het vlees is in negen van de tien ge-
vallen gloeiend heet. Bij het plukken van de kippen-
vleugels kunnen stukjes vet en het bot in de prul-
lenbak verdwijnen. Als je al het vlees geplukt hebt, 
stop je het in een kom en vervolgens in de koelkast, 
tot je klaar bent om te eten. 
 Een kwartiertje voor etenstijd kook je de 
eieren hard en laat je ze vervolgens schrikken en 
afkoelen in koud water. Stop de taugé, selderie en 
gebakken uitjes in een bak en serveer deze samen 
met de onderhands koude kip. Kook vervolgens de 
gewenste hoeveelheid rijst. Het is handig om dit te-
gelijkertijd met de eieren te doen, zodat ze beiden 
tegelijkertijd klaar zijn. 
 Als alles klaar is, pak je een kom of een 
bord en stop je er eerst rijst en soep in. Vervolgens 
kan je zelf alles toevoegen dat je zelf wilt (selderie, 
taugé, gebakken uitjes, sambal, citroensap). Tot slot 
voeg je een hardgekookt ei toe en kunnen jij en je 
metgezellen genieten van je harde werk.

Basisingrediënten:
• 1 kilo kipfilet en 1 of 2 

kipvleugels
• 3 pakjes soto boemboe 

van Koningsvogel of Kok-
ki Djawa (meestal bij een 
toko te vinden)

• 5 blokjes kippenbouillon
• Rijst voor 10 personen
• 4 tot 5 liter water
• 2 stukken citroengras/

sereh
• Djeroet peroet blaadjes 

(te vinden bij een toko)

Extra lekkernijen voor in 
de soep:
• 2 pakjes taugé
• 2 pakjes selderie
• 10 eieren
• 1 bak of zak gebakken 

uitjes
• 1 flesje citroensap
• Sambal

Benodigdheden:
• Een grote soeppan
• Lepel

Ingrediënten voor ongeveer tien personen:
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Soms ziet men door de culturele bomen het bos niet meer. In iedere stad staan circa vijftien musea 
(is Nijmegen hierop de uitzondering?), iedere week worden er ongeveer veertig boeken uitgegeven 
en ieder filmbezoek begint steevast met zes trailers van toekomstige kaskrakers. Geen wonder 
dat we het overzicht soms verliezen. Wees niet bang, de HInT-redactie has got you covered!  Deze 
rubriek is voor ieder die zich herhaaldelijk afvraagt: welke boeken worden deze maand aangera-
den? Naar welke bioscoopfilm moet ik gaan? Bij welk historisch jubileum moet ik deze periode 
stilstaan? Wat moet ik in godsnaam ondernemen de komende maand? 

Door Emma Ruiter

Cultuur snuiven
Wat valt er de komende periode te zien, lezen, doen en herinneren?

Laatst las ik op internet — jazeker, de grootste 
bron van wijsheid — dat uit onderzoek blijkt 
dat mensen die wel bekend zijn met zwartgalli-
ge grappen, een hoger IQ en lagere agressie zou-
den hebben. Als iemand die zelf van dat soort 
humor houdt, vond ik het een leuk idee om dat 
in de eerste zin van deze tekst te vermelden. Het 
wil namelijk zeggen dat ik klakkeloos geloof 
wat het internet zegt. 
 Tot mijn verbazing blijkt namelijk dat dit 
onderzoek, na wat dieper te graven, een addertje 
onder het gras heeft. Het was een Weens onderzoek, 
met de implicatie dat het Duitse humor betreft. Ik 
durf met een briefje van 1000 Mark te wedden dat 
de mensen met een hoog IQ gewoon realiseerden 
dat je de gevoelens van onderzoekers maar beter 
niet kon kwetsen. Het alternatief is om te zeggen: 
dit is uh, niet grappig en niet vanwege de duister-
heid ervan… 
 Mijn excuses aan de duitstaligen, jullie 
humor kan wel eens goed zijn. Maar heel toevallig 
is dit nu juist het probleem met duistere grappen. 
Je moet steeds opnieuw en opnieuw weer excuses 
zeggen. Dit zorgt ervoor dat er een verhouding ont-
staat tussen de hilariteit en de welwillendheid om 
sorry te zeggen. Stel je dit scenario voor: je bedacht 
zo’n mooi gevonden grap — volgens jezelf — die je 
per se moet vertellen, dan wacht je tot het ‘juiste 
moment’ en voordat je het weet, zie je niets anders 
dan verontwaardigde gezichten; Niemand lacht 
én je moet sorry zeggen. Dat is vrij pijnlijk. Maar 
ja, wist jij veel dat de grootvader van Willem in de 
Atjeh-oorlog had gevochten, aan de kant van Atjeh. 
Dan is zijn pijn achteraf best begrijpelijk ja. Het 
pijnlijke voor de grappenmaker daarentegen is niet 
alleen dat Willem wil dat je sorry zegt, maar ook dat 
de rest totaal geen idee heeft wat de Atjeh-oorlog 
eigenlijk is. Duistere grappen zijn een beetje zoals 
Atjeh dus, waanzinnig moeilijk om onder de knie te 

krijgen. Woordgrappen zijn veel makkelijker. Kijk 
maar: Atjeh-mig wat een grap! En hiervoor hoef je 
geen sorry te zeggen, normaal gesproken.
 Het beste middel om het probleem van 
duistere humor tegen te gaan is naar mijn mening 
om eerst de situatie in te schatten. Een grap over 
moord is geweldig als je het maakt tijdens een of 
ander schietspel, in die spellen is moord vermaak. 
Om het te doen tijdens de begrafenis van Peter R. 
de Vries daarentegen, maakt je een wreed stuk 
uitschot aangezien Peter R. de Vries een nationale 
held is en ik bevecht iedereen die vindt van niet. 
Een beetje respect is op z’n plaats voor degene die 
altijd de taak op zich nam om de extra stoel in De 
Wereld Draait Door te bezetten. Niet iedereen zou 
dat aankunnen (kijk, dit is een column, daar is duis-
tere humor wel sociaal acceptabel...toch?). 
 Duistere humor werd in het verleden 
vaak gebruikt als een subvariant: de zogenaamde 
‘galgenhumor’. Het is een vrij ouderwetse variant, 
omdat tegenwoordig over het algemeen niemand 
meer wordt opgehangen. Bekende voorbeelden 
van deze hoog IQ, lage agressie personen zijn: Sint 
Laurentius, die levend gebakken werd en zei ‘ik ben 
goed doorbakken, draai me om’; en Thomas More 
die struikelde, door zijn beul werd gevangen en zei: 
‘wanneer ik straks weer val, hoef je me niet op te 
vangen.’ Ook de gehele Finse bevolking die tijdens 
de winteroorlog door de Sovjets gedropte voedsel-
pakketten ‘Molotov broodmanden’ en Molotovcock-
tails ‘een drankje erbij’ noemden. Dit is duidelijk 
de slimste manier om duistere humor in te zetten, 
maak het over jezelf! Je kunt zelf lachen en niemand 
vraagt om excuses, het is geweldig. P.S. Willem, je 
grootvader kan niet in Atjeh hebben gevochten. Hij 
zou maximaal 12 jaar oud moeten zijn aan het einde 
van de oorlog… en no way dat jouw vader half Indo-
nesisch is. Jij schavuit.

Door Ivo Huberts

Column
Kom naar de duistere zijde… van humor

Tentoonstellingen!
Kijk Omhoog, Kijk Vooruit
De Stichting Nijmegen Wederopbouwstad opende afgelopen september een (foto)tentoonstelling 
over de Nijmeegse binnenstadarchitectuur na het bombardement van ’44. Aanschouw twintig jaar 
Nijmeegse wederopbouw in het voormalige Bristol-pand! Uitstekend geschikt voor geschiedenis-
studenten! 

Locatie: de eerste etage van winkelcentrum de Molenpoort, Nijmegen
Tijd: van 11.00-17.00 uur, 18 september t/m 21 november
Entree: gratis

Films!
Dune, dir. Dennis Villeneuve 
De verfilming van de gelijknamige sciencefictionroman van Frank Herbert uit 1965. Het Star wars-
achtige verhaal handelt over een epische strijd op de planeet Arrakis, waarbij een voorbestemde 
jongen de toekomst van zijn familie en volk veilig moet stellen. Tip: zie ook de originele verfilming 
uit 1984!
Rating: 8,4/10 op IMDb
Kosten: circa tien euro, afhankelijk van de bioscoop

Boeken!
Een Klein Leven—Hanya Yanagihara (2015)
Wees gewaarschuwd: de debuutroman van de Amerikaanse schrijfster is een notoir duister product. 
Het boek gaat over vier volwassen vrienden in New York City, waarvan vooral het personage Jude 
veel narigheid (eufemisme!) meemaakt. Pas op: indien je deze roman uitleest, kom je zwaar geha-
vend uit de strijd!

Kosten: eigen vrolijkheid

Historische gebeurtenissen!
De aardbeving van Lissabon—1 november 1755

Op de eerste dag van november 1755 schudde, brandde, spleet en overspoelde de Portugese stad 
Lissabon tijdens de heftigste aardbeving van de moderne westerse geschiedenis. Niet bepaald een 
gezellig ‘jubileum’ om te vieren, maar wel een belangrijke gebeurtenis om als geschiedenisstudent 
en lezer van deze duistere HInT-editie bij stil te staan. 
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Dr. Marleen Termeer is an assistant professor 
of Ancient History at Radboud University, who 
joined our university this August. She is origi-
nally from Nijmegen, although she has spent 
her academic life outside of the city, gaining her 
bachelor’s and research master’s degrees at the 
University of Amsterdam, and her PhD at Gro-
ningen University. One of the central topics of 
her research is Roman colonization, which for-
med the basis of her PhD thesis. Ever since, Ter-
meer has undertaken several research projects 
regarding Roman coinage and early Roman co-
lonies, which she continues to expand on today. 

Q1: From your perspective, what was it like to return 
to Nijmegen as an assistant professor here at Rad-
boud University, after spending your entire academic 
career outside of it?
A: It’s very nice, but also very strange I have to admit, 
to be here suddenly in Nijmegen. I lived here until I 
was 18 years old, having spent my entire youth here 
obviously I didn’t really want to stay here. I wanted 
to explore the world and see more. But my parents 
still live here and I would occasionally visit. It was 
always great to see the bridge over the Waal when 
entering Nijmegen. So when the opening for this 
professorship became available, I thought to myself 
that it would be really nice to come back here. I al-
ready knew some of the people that work here, and 
we get on very well, so it was a nice prospect. I, of 
course, quite liked my previous job in Amsterdam, 
so it is a bittersweet feeling I have to say. But it’s 
lovely to be in Nijmegen, it brings a lot of memo-
ries that I forgot about. It’s quite funny, actually, that 
although I come from here, I was never a part of 
the university until now. My father worked  at this 

university, actually, and I didn’t realize until I came 
here that when I introduced myself to people, so 
many of them went “Oh, so you’re Henk’s daughter”. 
I didn’t think so many people would still remember 
him, and so it feels a little bit like coming home. 

Q2: What was your academic journey like? What led 
you to where you are today?
A: For quite a long time my career developed quite 
organically. I studied archaeology just because I re-
ally liked it. And then in Amsterdam there was this 
big excavation project which is called Satricum. As 
a second- and third-year student I excavated there, 
which got me interested in a very early period of 
Roman history, because what we mainly found 
there was sixth and fifth century B.C. remains. It 
opened up this entire world to me. In my study pro-
gram, I had learned about the main lines of ancient 
history, starting in the Near East, then moving to 
the Greeks and then the Romans. What I think re-
ally got me interested in the early Romans was the 
realization that of course it’s not like nothing was 
happening in Italy during the Archaic and Classi-
cal periods. This is part of the same Mediterranean 
world and that got me really interested in how that 
early Roman world developed. Afterwards I did a 
research master in Amsterdam, out of interest, not 
necessarily because I was considering an academic 
career. But after the master’s degree, I decided that 
because I like to do research, I would try to at least 
get a PhD position. I did my PhD in Groningen Uni-
versity alongside some field work in Italy. Through 
that fieldwork I got a position as a postdoc in Lei-
den after my PhD. So once again I would say every-
thing happened very organically when I look back, 
though of course I was always thinking about the 

Door Emilios Gregoriou

HInTerview
With dr. Marleen Termeer

next step at the time. An important next step was 
the VENI-grant for my current project on early Ro-
man coinage, which I started to work on in 2019 at 
the University of Amsterdam. I will continue that 
project here in Nijmegen.

Q3: As a professor, what is it like to finally have more 
physical contact now that COVID-19 restrictions 
have calmed down? 
A: It’s great. During the whole Covid situation when 
we were teaching from home, I didn’t even find it 
that terrible. I thought “Okay, I can still sort of con-

nect with the class.” It wasn’t ideal but it was mana-
geable. But this year we returned to having physical 
classes, and only when we did that did I realize how 
much I had missed this. I think it’s very important 
to be in the same room as everyone else and be able 
to relate to each other. It’s very different to talk and 
give information to a group of people on a screen. 
When you are in the same room you can see much 
better whether the students are following or not 
and you can feel when you are losing them a bit. So 
the dynamic is very different socially and it makes it 
that much more human, which I quite prefer. 
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Q4: Why did you choose Ancient History as opposed 
to any other era or time period?
A: I have two answers. One is a practical answer, 
which relates to me also being an archaeologist, and 
kind of makes the choice for ancient history more 
logical. I know some people that would kill me for 
saying that by being an archaeologist, ancient his-
tory is a more logical choice, but because I was 
trained in classical archaeology, I naturally chose 
ancient history. 
 I also think there is a more conceptual 
answer to this. So what I really like about history 
is that it shows you how 
very different the world 
has been and may have 
developed. I really like 
history for its anthro-
pological aspect in the 
sense that it shows you 
different kinds of communities and organizations, 
politics and philosophies. In that sense I kind of got 
this feeling that the further back we go, the more 
interesting it gets, because it teaches you that the-
re’s all these endless possibilities, which is what I 
find most fascinating about history. The world that 
we see today is almost a coincidence, and nothing 
about the way we made our world necessarily ma-
kes sense. I of course also just really like ancient 
history, which I find helps me understand the mo-
dern world a lot more as well. 

Q5: What event or period in the Roman world  would 
you say was the most morbid?
A: Perhaps the easy answer is the first century B.C. 
with all the civil wars going on. But that’s also an 

easy answer and I don’t know if I like it. I guess what 
I’m also thinking about is Rome’s very origins. The 
story of Rome and the fact that later Romans are 
proud that their city was founded by a brother who 
killed his twin brother, and also this strong image of 
Rome as an asylum – a place where all kinds of mis-
fits could find shelter. So, if you killed someone at 
the time, Rome would still accept you. Although this 
may not exactly be what happened historically, I do 
find it fascinating that later Romans thought their 
history looked like this. If you were to ask someone 
from the times of the Roman Republic how their 

city started, they would 
say something like they 
were descendants of cri-
minals. So that and the 
civil wars would be my 
choice. 

Q6: Who would you say was the most evil/cunning 
figure in history?
A: I am immediately thinking of the “bad” emper-
ors. Nero would be a good candidate. But perhaps I 
should add that there is this new rethinking of the 
‘good’ and the “bad” emperors. You know, they must 
have been bad in some respects but it’s not like they 
were completely useless. So I wanted to say Nero, 
but again, that’s a bit easy. Perhaps I can do a go-
around in the sense that I don’t give you a real ans-
wer and I explain why I don’t want to give a real 
answer. One reason is that I don’t really like the kind 
of history that is focused on individual persons, be-
cause I think that isn’t the most interesting part of 
history. What I like about history is that you can see 
larger patterns, and of course some individuals can 

have an enormous impact but still I feel it’s impor-
tant to look at the broader picture. Second, at least 
for the period that I specialize in, we don’t know 
that many individuals, so that’s why I have difficulty 
finding someone in particular. 

Q7: What is one mystery that historians haven’t figu-
red out that you would most want to discover?
A: This might be a 
bit boring perhaps, 
but my current 
research project 
about early Roman 
coinage asks the 
question: Why in 
heaven’s name did 
the Romans start using coinage? I think we really 
do not understand that very well. If I could turn the 
question more in terms of “where I would like to see 
what actually happened”, I would like to see what 
they were doing in the third century B.C. with those 
things in their hands. It’s weird that most people 
just accept that it happened. People have written 
about Roman coinage for centuries and everyone 
sort of said “okay, then they started to use coinage”, 
but I always thought that this is a big change in so-
ciety. Why did they do that? So that’s the research 
orientated question that I am really interested in at 
the moment.

Q8: If you were given a chance to commission any 
sort of monument in Nijmegen, what would you 
choose and why?
A: I think I would commission a fountain. Because 
I always feel like there are so many cities – at least 

in Europe – where you have all these nice squares 
with large fountains and a place where people ga-
ther. And this simply isn’t something that is part 
of Dutch culture, apparently, we don’t have these 
kinds of fountains. There’s one in Amsterdam near 
to where I live, and that’s such a nice square and 
it really gives the square a very open atmosphere 
and place where people go talk to each other, so I 

would commission 
a fountain. Well, 
not too classical be-
cause that’s boring, 
but you know, a nice 
fountain which has 
trees and gathers 
people together. 

Q9: Nijmegen and its history is highly interconnected 
with that of the Romans. If you were to go back in 
time, would you pledge your allegiance with the in-
vading Romans, or the local Batavians?
A: I think I would join the Batavians. I think their 
cause is much more just. These Romans are coming 
as conquerors and imperialists, and this is my mo-
dern mind talking, but they had no right to be there 
whatsoever. The Batavians were already living the-
re before the Romans, so I would help them to try to 
fight off the evil Romans. 

“I kind of got this feeling that the further 
back we go, the more interesting it gets, 

because it teaches you that there’s all 
these endless possibilities, which is what I 

find most fascinating about history”“The world that we see today is 
almost a coincidence, and nothing 
about the way we made our world 

necessarily makes sense”
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Door Emma Ruiter

Prijspuzzel
Herken jij deze klassieke horrorfilms?

Ben jij een echte horrorfan? Zit jij op het puntje van de bank wanneer er een geest wordt 
verdreven, een bezeten vintage pop tot leven komt of een massamoordenaar zijn volgende 
slachtoffer maakt? Zie jij niets liever dan onschuldige mensen die bezeten worden en ver-
volgens hun vrienden/familie/collega’s vermoorden? Dan is deze puzzel voor jou! Raad 
de titels van de onderstaande acht klassieke horrorfilms aan de hand van hun filmpos-
ter! Mail de zeven filmtitels naar Hintredactie@gmail.com en maar kans op Panorama 
Nijmegen. Vijf eeuwen schoonheid aan de Waal van Marja Beheyn-Huisman!

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________

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 1 december 2021 ingeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

1
2

3
4

5

6
7
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Het veranderende stadsgezicht van Nijmegen 
Wat er te winnen valt
Door Emma Ruiter

Het is een gruwelijke buitenkans: prijspuzzelaars kunnen in deze editie, het boek Panorama 
Nijmegen. Vijf eeuwen schoonheid aan de Waal van Marja Beheyn-Huisman winnen! Zoals gewoon-
lijk is dit  uitstekend leesvoer voor de Nijmeegse geschiedenisstudent. In Panorama Nijmegen 
toont Huisman aan de hand van gedetailleerde kaarten, schilderijen en tekeningen het verand-
erende stadsbeeld van Nijmegen vanaf circa 1570. Het beeldmateriaal wordt in detail bespro-
ken en met elkaar vergeleken, waardoor op sprekende wijze het veranderende beeld van het 
Waalfront zichtbaar wordt. Panorama Nijmegen is duidelijk een  ode aan ‘onze’ Waalstad. Kortom, 
vul de prijspuzzel in en waan je in het Nijmegen van de achttiende eeuw!

Door Tijs Sikma, ingeleid door Jon Hartjes

In het afgelopen collegejaar hebben de HInT-Redactie en drie docenten geschreven over de volgens 
hun tien belangrijkste historische personen aller tijden. De eerste aanpassingen van dit jaar wor-
den ons gebracht door Tijs Sikma. Hij is weliswaar nog geen docent, maar is ons aanbevolen door 
- en promovendus aan de leerstoel van - prof. Wim van Meurs. Wij hebben hem gevraagd om drie 
personen te vervangen door een ander historisch persoon en deze keuze toe te lichten.

Tijs Sikma’s Top Tien

Tijs Sikma’s Uitleg:
De eerste vraag die je jezelf stelt bij een rubriek als De allerbelangrijkste historische personages aller tijden 
is natuurlijk: belangrijk voor wie? Wat zijn dé criteria hiervoor? Wat zijn míjn criteria? En wat zegt dat over 
mezelf? En ook: Hoe kan ik mijn antwoorden het beste voegen binnen de goede smaak van mijn voorgan-
gers en de normen van u, de lezer? 
 Laten we dan maar gewoon beginnen bij het begin. Dan dienen de Soemeriërs bovenaan te staan. 
Zover ik weet zijn zij de uitvinders van het schrift. Zonder het schrift hadden de geschiedschrijving, het 
begrip ‘historische personages’ of deze tekst überhaupt niet bestaan. Chapeau voor de Soemeriërs dus! 
Bovendien is het goed om ook eens een ‘groep’ als personage te hebben. Zo autonoom en uniek zijn we als 
individuen niet hoor.
  Gerst! Je kunt er brood van maken (en bier). In het boek Guns, Germs, and Steel verklaart fysioloog, 
evolutionair bioloog, biogeograaf, milieuwetenschapper en aardwetenschapper Jared Diamond hoe het 
komt dat sommige beschavingen een (vermeend) meer overheersende rol hebben kunnen spelen in de 
wereldgeschiedenis dan anderen. Gerst – en de klimatologische omstandigheden die gunstig zijn voor het 
verbouwen van gerst – speelt hierbij een hoofdrol. Het boek is dé perfecte remedie voor iedereen die lijdt 
aan racisme of culturele superioriteitsgevoelens. En het is gewoon heel goed geschreven.
  Tot slot. Nee, het is heus waar geen ziekelijke expressie van grootheidswaanzin. En het is ook geen 
slechte grap (of misschien een beetje). In de lijst met allerbelangrijkste historische personages aller tijden 
kan je zelf niet ontbreken. Immers; zowel het lezen, begrijpen als schrijven van een stukje geschiedenis 
begint altijd bij jezelf. Bij de interpretatie van het verleden neem je, onbewust of niet, altijd jezelf – met 
al je vooronderstellingen en vooroordelen – als belangrijkste personage mee. De ander is uiteindelijk pri-
mair enkel vanuit jezelf te begrijpen. Dit feit zou niet tot ijdelheid, maar juist tot gepaste bescheidenheid 
aanleiding moeten geven. Wat zijn mijn vooronderstellingen? Waarom heb ik deze vooronderstellingen 
eigenlijk? Wat zien anderen misschien beter dan dat ik zie? Vanwege die gepaste bescheidenheid is het dat 
ik “mezelf” op de laatste plaats in het rijtje heb gezet. Dat dan weer wel.

De Soemeriërs
Cleopatra

Dorothea Lange
Gerst

Dzjengis Khan
De uitvinder van de weegschaal 

(m/v)

Hokusai
Odysseus

Charles Darwin
Karl Marx

Jeanne d’Arc
Eva

Mezelf

Docenten Top Tien – Deel 5
De allerbelangrijkste historische personages aller tijden!
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Je hart bonst in je keel. Het angstzweet breekt je 
uit. Wanhopig, bijna panisch, tasten je handen 
de muur af. Waar is dat knopje nou? Je voelt een 
aanwezigheid met slechte bedoelingen achter 
je, steeds dichterbij komend. Als een godsge-
schenk voel je de rand van de schakelaar langs 
je vingertoppen glijden.
KLIK!
 Het licht flitst aan. Ondanks dat je ogen 
branden door het plotselinge felle licht, hou je ze 
wijd open. De schaduw in de hoek, waarvan je ze-
ker wist dat er iets stond, is weg. De schim naast de 
kast blijkt je badjas te zijn, hangend aan een haakje 
aan de muur. De fluisterende stemmen, onverstaan-
baar maar al te zeker aanwezig, zijn weg. Het enige 
geluid is je eigen gehijg en het snelle, ritmische 
bonzen van je hart. Langzaam sluit je je ogen en je 
haalt een paar keer diep adem. In en uit. In en uit. 
Badend in het licht voel je hoe je langzaam weer 
rustig wordt, hoe de paniek zo snel als hij gekomen 
is weer verdwijnt.
 Rechtop in bed zittend begraaf je je gezicht 
in je handen. Tuurlijk is er niks aan de hand. Net als 
gisteren, eergisteren en alle dagen daarvoor. Diep 
vanbinnen weet je dat er altijd niks aan de hand 
is. Je weet dat als je morgenvroeg, wanneer de zon 
opkomt en het bevrijdende licht de duisternis doet 
verdwijnen, bijna lachend terug zal kijken op de 
angst van zonet. Maar zodra de zon onder is en het 
licht uit gaat verschijnen ze weer: de schaduwen, de 
schimmen, de stemmen. Je weet zeker dat het we-
zen uit die horrorfilm van gisteravond zich ergens 
in een schaduw verstopt heeft, klaar om je te pak-
ken wanneer je dat het minst verwacht. En als je 
midden in de nacht wakker wordt in de duisternis, 
slaat de paniek weer toe.

 Nyctofobie, zo noemen ze het. De angst 
voor het donker. De een noemt het irrationeel, de 
ander totaal begrijpelijk. Je bent niet bang voor het 
donker, je bent bang voor wat erin zit. Zo komt de 
volgende quote, toegeschreven aan Julius Caesar, 
buiten de originele militaire context ook goed tot 
zijn recht: “In de regel maken mannen zich meer 
zorgen over wat ze niet kunnen zien, dan over wat 
ze wel kunnen zien.”
  Van oudsher wordt de duisternis geas-
socieerd met het onbekende en het onzekere. In 
het donker komt de duisternis op je af en daarmee 
ook de onzekerheid en het gevoel van gevaar. Die 
ene keer dat je slaapverlamming hebt gehad heeft 
ook niet geholpen. Dat moment kan je je maar al te 
goed herinneren. Het drukkende gevoel op je borst, 
de stemmen om je heen, het onmiskenbare gevoel 
van gevaar. En het ergste: de onmacht om jezelf te 
bewegen. Je had erover gelezen en wist dat het, 
moeilijk als het was, slimmer was om je ogen dicht 
te houden en proberen te bewegen tot het gevoel 
verdwenen was. Dat was slechts één keer, maar elke 
keer als het donker op je afkomt bekruipt datzelfde, 
nare gevoel je weer.
 Met tegenzin ga je weer in bed liggen. In je 
hoofd blijf je de zin herhalen. Er is niks aan de hand. 
Met je ogen stijf dichtgeknepen gaat je hand weer 
naar het lichtknopje op de muur. Je haalt een laatste 
keer diep adem.
KLIK!

Door Jon Hartjes

Nyctofobie
De angst voor het donker

Menig tweedejaars (en derdejaars) zal zich te-
gen het einde van het studiejaar afvragen welke 
minor ze toch moeten kiezen; de keuzes onder 
het nieuwe systeem zijn namelijk nog steeds 
praktisch oneindig. Het HInT sprak hierover 
met derdejaars Auke van Meer. De afgelopen 
paar weken heeft Auke de wereld van de be-
ruchte educatieve minor ontdekt. Wat houdt het 
eigenlijk in om deel te nemen aan zo’n specifie-
ke minor? En wat zijn de redenen om voor deze 
minor te kiezen, als er andere, misschien zelfs 
wel interessantere minors zijn om uit te kiezen? 
En wat is er waar van alle geruchten over de 
werkdruk? Lees het terug in het (korte) onder-
staande HInterview voor studenten in het wild!

Wat doe je eigenlijk allemaal op een doordeweekse 
dag?
Meestal heb ik twee lessen per dag, die ik moet 
voorbereiden. Deze doe ik meestal thuis in het 
weekend. Na afloop van de lessen ga ik deze altijd 
met mijn begeleider bespreken aan de hand van een 
beoordelingsformulier. Aan de hand daarvan kijken 
we wat eventuele verbeterpunten zijn en hoe we 
deze toepassen in lessen.

Wat bewoog je om voor deze minor te kiezen?
Ik heb het altijd al leuk gevonden om mensen les te 
geven en geschiedenisverhalen te vertellen. Ik heb 
ook in de zesde klas van het VWO mijn profielwerk-
stuk over het doceren van geschiedenis gedaan. 
Toen bedacht ik me dat dat iets is wat ik in de toe-
komst misschien kan gaan doen. Dus toen ik deze 
minor kon doen, waar ik een halfjaar les kon geven, 
wist ik meteen zeker wat ik wilde doen. 

Had je achteraf toch voor een andere minor willen 
kiezen?
Vooralsnog niet nee. Tot nu toe bevalt het goed, 
maar het is echt heel veel werk, met name ook de 
colleges op de universiteit die je dan ook nog een 
keer moet voorbereiden, zijn qua voorbereiding 
wel echt veel. Maar qua inhoud vind ik het gewoon 
erg leuk, net zoals het lesgeven. Het contact met de 
leerlingen is goed en de werkbegeleider is heel erg 
aardig, dus ik heb het eigenlijk heel erg naar mijn 
zin. Alleen de colleges zelf, op de universiteit, zijn 
wat minder, maar dat komt vooral door de werk-
druk.

Binnen de studievereniging gaan geruchten rond 
over de enorme hoeveelheid aan werkdruk die deze 
minor met zich meebrengt. Kun jij hier als ervarings-
deskundige wat over vertellen?
De geruchten zijn niet helemaal onwaar. Het is in-
derdaad veel werk; je bent drie dagen, dinsdag, 
woensdag en donderdag, fulltime stage aan het lo-
pen. Dan ben ik echt volledig met het lesgeven en 
met het evalueren en observeren daarvan en de an-
dere taken die daarbij horen, zoals vergaderingen 
en leerlingbesprekingen. En dan heb ik ook colleges 
op de universiteit, die je ook moet voorbereiden. 
Ondertussen moet je ook opdrachten maken en 
deadlines halen van opdrachten die je tussentijds 
moet inleveren. Het zorgt in combinatie met mijn 
andere verplichtingen voor een druk schema. Als je 
denkt dat je dit zomaar kan doen, heb je het mis. Als 
je echter een echte passie in doceren hebt, kan ik 
deze minor zeker aanraden, mits je tegen een hoge 
werkdruk kan.

Door Bram Kuijt

Studenten in het wild
Een kijkje in de wereld van de educatieve minor
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Mijn voorliefde voor horrorfilms begon al vrij 
vroeg in mijn leven. Zo vond mijn moeder het 
een verstandig idee om haar zeer jonge zoon 
een horrorfilm te laten kijken, om vervolgens 
met een eng masker mijn kamer binnen te lo-
pen klokslag 12 uur. Hoewel dit de eerste twee 
weken na die nacht vooral 
ontwikkelde als een jeugd-
trauma en een bijna perma-
nente angst voor de duister-
nis, bleek het echter ook een 
affiniteit voor horrorfilms te 
hebben veroorzaakt. 
 In de circa 15 jaar 
sinds die avond heb ik menig 
horrorfilm mogen aanschou-
wen. Sommigen waren simpel-
weg goed, anderen werkelijk 
waar verschrikkelijk (maar 
dan niet op de goede manier). 
Uit deze jarenlange weder-
kerende ervaring van mezelf 
enorm bang maken om daarna 
Spongebob ter compensatie te 
kijken, is echter wel duidelijk 
geworden dat het horrorgenre 
lijkt te lijden aan een vrijwel 
permanente vorm van de be-
ruchte studententien. Het is 
maar echt zelden voorgekomen dat dit genre een 
absolute tien heeft opgeleverd die het waard is om 
nog twintig keer te kunnen kijken. Een van die tie-
nen, naar mijn mening althans, is de psychologische 
horror “Silence of the Lambs”. Deze film, uitgebracht 
in 1991 en met in de hoofdrol een jonge Jodie Foster 

en een toen al vrij oude Anthony Hopkins, vertelt 
het verhaal van een zoektocht naar een seriemoor-
denaar. De duistere thema’s die in deze film wor-
den verkend maken deze film, naast de geweldige 
acteerprestaties, tot één van de beste films van het 
genre. Hoewel dit artikel niet poogt een recensie te 

schrijven over de film, worden 
wel enkele van deze duistere 
thema’s binnen een set van 
drie personages nader beke-
ken. 
 Duisternis speelt een 
grote en diverse rol in de ci-
nematografische wereld. Zo 
kan duisternis letterlijk wor-
den gebruikt, bijvoorbeeld bij 
de zoveelste horrorfilm waar 
je jezelf kapot schrikt van 
het plotselinge tevoorschijn 
komen van een moordenaar 
en/of bezeten wezen uit de 
duisternis. Anderzijds is duis-
ternis ook een menselijke 
eigenschap, in de vorm van 
de duisternis die door menig 
personage wordt geuit via 
gruwelijke daden. Silence of 
the Lambs vergroot deze da-
den tot het extreme. Zo zijn er 

meerdere personages in de film die uitingen maken 
van hun inherente duisternis. Dit zien we bijvoor-
beeld terug in het personage van de gevangenis-
directeur, gespeeld door Anthony Heald. De beste 
man is op zijn minst een extreme sadist te noemen. 
Zo maakt hij misbruik van zijn macht door belof-

Silence of the Lambs 
De duisternis in personages van het horrorgenre
Door Dion Merkelbag

tes te maken aan gevangenen die hij nooit zal na-
komen. Daarnaast controleert hij zijn gevangenen 
tot het extreme door ze vrijwel altijd gebonden te 
houden. Dit is tevens opmerkelijk bij het volgende 
duistere personage, dr. Hannibal Lecter, gespeeld 
door Anthony Hopkins, in het feit dat de dokter in 
een donkere cel vastzit zonder zicht op de buiten-
wereld of enig natuurlijk licht. Als we echter verder 
kijken naar dit personage begint deze harde hand 
niet hard genoeg te lijken.
 Het personage dr. Hannibal Lecter is een 
vrij bekend fenomeen in de bredere popcultuur. Zo 
staat hij bekend als een kannibaal en moordenaar 
en is daarnaast een absoluut genie die enorm goed 
mensen weet te manipuleren. Zijn populariteit on-
der het film- en serie genietende publiek laat zich 
zien in de meerdere sequels en series die uit deze 
film zijn voortgekomen. De duistere karaktereigen-
schappen van de beste dokter worden uitmuntend 
uitvergroot en uitgespeeld door Anthony Hopkins. 
De inherente duisternis in dit personage is echter 
niet zo voor de hand liggend als dat op eerste oog 
lijkt. Natuurlijk is het feit dat deze man een kanni-
baal is genoeg om de meeste mensen af te schrik-
ken. Het duistere in dit personage is echter zijn ma-
nier van omgaan met andere mensen. Zo komt hij 
extreem intelligent en bedachtzaam over, met een 
zekere charme. Verder is het een rustige en verfijn-
de man, met specifieke interesses zoals klassieke 
muziek en goed eten. Deze discrepantie, tussen de 
verfijnde intelligente dokter en de serie-moorden-
de kannibaal, is zijn inherente duisternis en maakt 
dit personage tot één van de meest angstaanjagen-
de en intrigerende karakters in het horrorgenre. 
 Het laatste duistere personage in deze film 

is de primaire antagonist: Buffalo Bill. Deze man 
van middelbare leeftijd, met een zware psychische 
stoornis dankzij jarenlange mishandeling door zijn 
moeder, beantwoordt zijn begrijpelijke en valide 
wil om een vrouw te zijn met het kidnappen van 
vrouwen en het villen van hun huid om een luguber 
“vrouwenpak” te maken die hij wil dragen. De duis-
ternis die dit personage uitdraagt richting het pu-
bliek is echter niet inherent aan het karakter, maar 
veroorzaakt door jarenlange mishandeling en het 
weigeren in te willigen van de wil om fysiek in tran-
sitie te gaan naar het lichaam van een vrouw. Dit 
maakt het personage, ondanks de rol van primaire 
antagonist, tot een personage die je niet kan haten 
maar juist medelijden voor voelt. Deze tweedeling 
maakt naar mijn mening dit personage, ondanks de 
relatief korte tijd op het beeldscherm, tot een van 
de best uitgewerkte personages in de film.
 Horror is een geweldig genre met veel 
ruimte voor creativiteit en fantasie. Desondanks 
lijkt een groot deel van de films in dit genre terug 
te vallen op het stereotype steekgrage psychopaat. 
Een horrorfilm zoals Silence of the Lambs lost dit 
probleem op door dieper in te gaan op de dualiteit 
van de duisternis binnen een personage, wat deze 
film veel angstaanjagender en spannender maakt 
dan de meeste andere films binnen het genre. Mijn 
relaas over de drie personages hierboven motiveert 
mensen hopelijk om het genre toch een kans te ge-
ven, ondanks de angst die velen zullen voelen van-
wege vergelijkbare jeugdtrauma’s zoals de mijne.
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Door Luca Stalpers

Opinie
Hugo op zoek naar Verlichting

Het is donker, koud, nat, benauwd en alles 
kraakt. In deze omstandigheden verkeert Hugo 
al anderhalf jaar. Hij zit opgesloten in een don-
kere grot. De enige dingen die hij kan zien zijn 
vage mensvormige schaduwen op de muur, 
verlicht met waarschijnlijk een vlammetje. Het 
eentonige vermaak en tijdverdrijf bestaat voor 
Hugo uit het bespelen van de poppetjes: iedere 
keer als hij een bevel uitvaardigt, voeren de pop-
petjes dit als magie precies op commando uit. In 
al het plezier wat hij heeft van zijn hobby, ver-
geet Hugo dat het slechts om schaduwen gaat. 
Het is uiterst twijfelachtig wat en wie er precies 
achter de schaduwen zit(ten). Als niemand in-
grijpt, zit Hugo misschien voor de rest van zijn 
leven opgesloten in de duistere onwetendheid 
van de grot.
 Om van deze allegorie ietwat naar het ac-
tuele te verschuiven: de afgelopen tijd heeft ieder-
een, vanwege de uitbraak van COVID-19, te maken 
gehad met een andere werkelijkheid waarin alles 
anders is. Gelukkig nemen we hier langzaamaan 
steeds meer afstand van, al is alles nog lang niet bij 
het oude. 
 Sinds de start van de vaccinatiecampagne 
worden naar verhouding minder mensen ziek en 
zijn dus meer besmettingen acceptabel om de zorg 
niet te overbelasten. Vanaf toen is bij de beleidsma-
kers steeds duidelijker een twijfel zichtbaar gewor-
den over de koers van het beleid. Wat niet is ver-
anderd, is dat het succes van maatregelen afhangt 
van de mate van volgzaamheid en het draagvlak 
van de bevolking. Hier zijn beleidsmakers de mist 
in gegaan en de allegorie illustreert goed waarom: 
er wordt altijd uitgegaan van een schaapachtige be-
volking die alles doet wat vadertje Staat opdraagt. 
Missers als de bruiloft van Grapperhaus en het 
schaatsrondje van Hoekstra hebben hier niet be-
paald positief aan bijgedragen. Daar komt bij dat bij 

het invoeren of schrappen van bepaalde maatrege-
len ook niet voldoende rekening is gehouden met 
de wensen van de bevolking. Gedacht kan worden 
aan het openen van het hoger onderwijs en de ho-
reca, en recentelijk het coronabewijs. Doordat be-
leidsmakers hier zo weinig aandacht voor hebben, 
zorgen bovengenoemde maatregelen voor meer 
problemen dan dat ze oplossen.
 Te beginnen met de eerdere dwalingen in 
het voorjaar over het al dan niet (verder) openen 
van de horeca en het hoger onderwijs. Beide sec-
toren waren op dat moment al geruime tijd geslo-
ten. Bij de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober 
2020 moest de horeca dicht en het hoger onderwijs 
was al sinds de eerste maatregelen in maart 2020 
praktisch gesloten. Tot de volledige lockdown van 
15 december 2020 was het een paar maanden mo-
gelijk om op anderhalve meter afstand onderwijs te 
volgen, maar de hoeveelheid fysiek onderwijs wat 
dit opleverde was niet serieus te nemen.
 Tijdens de sluitingsperiode ging de be-
volking nog steeds op zoek naar sociaal contact, 
dit zit immers in onze natuur. Afgezien van enkele 
“zero-covid” sektariërs, was een groot deel van de 
bevolking  wel klaar met de vele maatregelen en de 
beperking van vrijheden. Juist doordat de horeca 
en het onderwijs niet gebruikt konden worden is 
er naar alle waarschijnlijkheid een stijging geweest 
in het aantal “illegale” bijeenkomsten. Confronta-
ties met de politie kwamen hierbij veelvuldig in het 
nieuws en verhardden de splitsing tussen critici en 
voorstanders van het beleid. Dit had zich al eerder 
geuit bij de avondklokprotesten door het hele land 
en deze trend zet zich nu nog voort, terwijl eenheid 
juist belangrijk kan zijn om een probleem aan te 
pakken. Het niet goed afwegen van het draagvlak 
onder de bevolking heeft dus een aantal negatieve 
gevolgen gehad.
 De steeds duidelijkere meningsverschillen 

van het beleid werden versterkt bij het invoeren 
van het coronabewijs. Waar voorheen het onder-
scheid tussen ongevaccineerden en gevaccineerden 
zich beperkte tot de dialoog en enkele protesten, 
vormt het coronabewijs sinds 25 september 2021 
letterlijk de splitsing tussen twee bevolkingsgroe-
pen. Hoewel ongeveer 80% van de 12-plussers vol-
ledig gevaccineerd is, zijn er genoeg mensen in deze 
groep die zich niet kunnen vinden in de nieuwste 
maatregel. Deze bestaat uit een breed spectrum 
van bevolkingslagen, zoals politici, ondernemers 
en ook ‘gewone’ burgers. De onvrede over het coro-
nabewijs is van zo’n niveau dat het goede naleving 
van de overgebleven maatregelen in de weg zit en 
fraude bij QR-codes stimuleert. Een voorbeeld is 
het Utrechtse restaurant WAKU WAKU, wat gesloten 
werd door de gemeente vanwege het niet contro-
leren van het coronabewijs. Het restaurant besloot 
desondanks gewoon de deuren te openen en kan op 
solidariteit rekenen van een niet onaanzienlijk deel 
van de bevolking. Het is veelzeggend dat zelfs men-
sen die voorstander van vaccinatie zich niet kunnen 
vinden in deze maatregel. 
 In de afgelopen dagen werd er nog meer 
olie op het vuur gegooid door Mona Keijzer met 
haar zeer kritische uitspraken over het coronabe-
wijs in een interview met De Telegraaf. Zelfs binnen 
het kabinet waren er dus twijfels over het nut en 
proportionaliteit van de maatregel. Het gebrek aan 
openheid hierover zal het draagvlak voor de nieuwe 
situatie negatief hebben beïnvloed.
 Op de lange termijn zouden de effecten 
van het huidige beleid nog door kunnen werken. De 
steeds groter wordende groep die de overheid wan-
trouwt maakt namelijk nog steeds uit van de Ne-
derlandse bevolking. De grote uitdagingen die ons 
opwachten, zoals crises op het gebied van klimaat, 
huisvesting en de economie, behoeven eensgezind-
heid in het land. Een tweedeling in de maatschappij 

van dit kaliber zal ook in de toekomst zorgen dat 
het lastig wordt om beleid doeltreffend uit te voe-
ren met behulp van de samenleving.
 Nu een aantal voorbeelden van gebrek aan 
aandacht bij de regering voor het draagvlak onder 
de bevolking voorbij zijn gekomen, is het wellicht 
verrassend te noemen dat het RIVM hier wél on-
derzoek naar doet. Zelf neem ik deel aan het onder-
zoek, wat inhoudt dat het RIVM mij ongeveer eens 
per maand een enquête stuurt met vragen over de 
maatregelen, mijn mening hierover en wat vrije 
ruimte voor opmerkingen. Dit lijkt op het eerste 
gezicht een uitstekende manier om de bevolking te 
peilen over het beleid. De keerzijde is dat de conclu-
sies uit het onderzoek niet worden overgenomen 
door de overheid. Deze zijn toevallig redelijk verge-
lijkbaar met wat hier betoogd wordt. Op het coro-
nadashboard is te zien dat de meeste maatregelen 
(voor invoering van het coronabewijs) door maxi-
maal ongeveer 60% van de bevolking daadwerke-
lijk nageleefd worden. De maatregel “laat je testen 
bij klachten” werd niet eens door een derde van de 
mensen nageleefd. De enige blik van een overheids-
instituut op naleving van maatregelen wordt dus 
genegeerd door de regering.
 Na anderhalf jaar elke dag eindeloos met 
schaduwen gespeeld te hebben, komen de schadu-
wen tot leven. Zelfs zij willen niet meer alle com-
mando’s van Hugo opvolgen. Hij belandt in een exis-
tentiële crisis en vraagt zich af wat die schaduwen 
nu eigenlijk betekenen: waar staan ze voor? Een 
paniekaanval maakt zich meester van hem en Hugo 
is ten einde raad: hij heeft zichzelf een hele lange 
periode voorgelogen. Het is te hopen dat Hugo rijp 
is voor een stukje Verlichting en zich met ons uit de 
duisternis van de grot kan bevrijden. Immers, al-
leen samen krijgen we Hugo onder controle.
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Als je de komende tijd Netflix, Videoland of wel-
ke andere streamingdienst dan ook opent, word 
je ongetwijfeld overspoeld met horrorfilms en 
-series. Om je enige houvast te bieden in deze 
duistere tijden – waarbij de zoektocht naar een 
écht goede horror vaak griezeliger uitvalt dan 
je uiteindelijke keuze zelf – heb ik het nieuwste 
werk van regisseur Mike Flanagan alvast voor 
je gebinged. De serie Midnight Mass verscheen 
afgelopen september op Netflix en is met haar 
schamele zeven afleveringen een prima show 
om in de Halloweenstemming te komen.
 Toen een aantal jaar geleden een nieuwe 
hertelling van Shirley Jackson’s The Haunting of 
Hill House van de hand van Flanagan op Netflix ver-
scheen, groeide de aandacht rond deze horror-re-
gisseur binnen no time. Het horrorgenre is er eentje 
met vele open deuren en een lijst aan clichés langer 
dan originele ideeën. Maar de manier waarop Fla-
nagan zijn productie op poten zette en het verhaal 
heeft gefilmd maakte van hem sindsdien een zeer 
gerenommeerde naam. In deze welkome afwisse-
ling wist hij op slimme wijze verschillende tijdslij-
nen en personages aan elkaar te verbinden, waar-
door de kijker keer op keer nieuwe dingen leert en 
ziet. De laatste afleveringen dienden letterlijk en 
figuurlijk als een soort climax – waarbij je als kijker 
tot op het puntje van je stoel wordt gedreven en na 
de aftiteling het geheel eigenlijk nogmaals moet be-
kijken om alle subtiele details te herkennen en het 
verhaal in z’n geheel te begrijpen.
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 
een tweede seizoen van de anthologieserie ver-

scheen en hij een grote deal kreeg aangeboden van 
Netflix. Helaas voor ons bleek het tweede seizoen 
momenteel het laatste te zijn, maar niet getreurd: 
Midnight Mass is een waardige – en misschien nog 
wel meer lugubere – opvolger. Het verhaal ontvouwt 
zich rondom Riley, die na een dronkemansrit een 
ongeluk veroorzaakt waarbij een jonge vrouw om 
het leven komt. Na het uitzitten van zijn verdiende 
celstraf keert hij terug huiswaarts, een afgelegen en 
geïsoleerd eiland. Zoals wel meer vissersgemeen-
schappen is ook zijn thuisbasis nog zeer streng ge-
lovig. Ook al heeft Riley sinds deze traumatische er-
varing het geloof achter zich gelaten, toch wordt hij 
iedere zondag door zijn ouders opgetrommeld om 
mee te gaan naar de kerkdiensten.. Al snel blijkt dat 
de priester is verdwenen en tijdelijk heeft plaatsge-
maakt voor een eigenaardige vervanger.
 Op het eiland speelt de eeuwenoude strijd 
tussen wetenschap en religie een grote rol bij de be-
woners. In eerste instantie bestaat er een situatie 
waarin de twee levensopvattingen elkaar met rust 
laten, totdat in de kerk mirakelen voordoen. Leeza, 
een meisje dat een groot deel van haar leven in een 
rolstoel verkeerde, wordt door de nieuwe priester 
tijdens de communie opgedragen om te gaan staan. 
Dit leidt tot protest in de kerk, totdat Leeza inder-
daad opstaat. Enkele fanatiekelingen grijpen dit 
aan om de machtspositie van de St.-Patrickskerk 
opnieuw te bevestigen. Bev is een van de trouwe 
volgelingen en zij raakt verzeild in fanatisme. Als 
docent op een vrije school is het niet toegestaan om 
religieuze boeken aan te dragen als literatuur, maar 
als zij toch de Bijbel aanreikt aan haar leerlingen, 

Recensie van Midnight Mass
De duistere combi van fundamentalisme en horror
Door Vincent Laarman

leidt dit tot verzet bij de ouders. De wonderen in de 
kerk lijken dan al ingeburgerd op het eiland en op 
een ouderavond, waar de beweegredenen van Bev 
en de Bijbel worden besproken, stemt de gemeen-
schap al snel in met het gebruik van het christelijke 
boek.
 Naargelang de afleveringen vorderen 
doen zich nóg enkele wonderbaarlijke verschijn-
selen voor. Gelijktijdig wordt een deel van de ge-
meenschap steeds fundamentalistischer. Het wan-
kele evenwicht tussen religie en wetenschap komt 
daarbij op de helling te staan en ongelovigen – of 
andersdenkenden – krijgen het boetekleed aan. 
Terwijl de spanning tussen de twee kampen wordt 
opgestookt, blijkt dat de nieuwe priester niet eer-
lijk is geweest over wie hij precies is. Hij begint te 
prediken over het verschijnen van een engel en de 
plannen die de Heer met hen allen heeft. Helaas 
voor hem en alle andere eilandbewoners, blijkt het 
helemaal geen “gift of God” te zijn. Waren de funda-
mentalisten daar nu maar eens op tijd achter geko-
men.
 De serie is doorweven van lange preken, 
die soms wat langdradig kunnen aanvoelen – zeker 
als je al enige tijd aan het kijken bent. Dat neemt ech-
ter niet weg dat de serie monsterlijk goede dialogen 
bevat, boeiend vanaf begin tot eind, en die soms op 
verschillende plekken in de serie terugkomen. Deze 
slimme regisseurstruc liet Flanagan al eerder zien 
in zijn andere Netflix-producties en is een kunstje 
dat nog altijd de kijker boeit. Midnight Mass is niet 
overladen met jumpscares, maar verhoudt zich eer-
der tot het meer subtiele horrorgenre: het geïso-

leerde eiland en de ideologische tweestrijd zetten 
een unheimische teneur. In de scènes zijn de meer 
ijzingwekkende beeltenissen vaak verwerkt in het 
stilstaande decor, waardoor de schrikmomenten 
des te heftiger aankomen. Het is een cinematogra-
fisch spektakelstuk en de muziekkeuze is bijna per-
fect, met koorachtige kerkliederen en popnummers 
die aansluiten bij het vissersthema. Het echte hor-
rorelement, school voor mij echter in de neiging tot 
fundamentalisme van sommige van de personages. 
 We zagen het natuurlijk al eerder in series 
als The Handmaid’s Tale, waar het bestuur de vorm 
van een soort theocratie aanneemt, met de christe-
lijke waarden als extraherende factor. In Midnight 
Mass wordt echter het gehele proces gezien, waarin 
mensen van gewone gelovigen in de val van het 
fanatisme trappen en alles dat er gepredikt wordt 
voor waar aannemen. Dat moment, die overgang 
die bij de zo levendige personages zo simpel wordt 
gemaakt, doet bij mij de nekharen recht overeind 
staan. De uitsluitingen van andere groepen in een 
maatschappij en het zondebokmechanisme dat 
weldra de revue passeert, maakt van Midnight Mass 
een absolute must deze Halloweenperiode.
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Het is 26 oktober 1944, 13.35 uur. Op de kruising 
tussen de Zoomvlietweg en Balsedreef gelegen 
in het westen Bergen op Zoom tracht de Cana-
dese versterking opnieuw het Duitse overwicht 
op te bestrijden. De versterking lijkt te bezwij-
ken en een Panzerfaust raakt een tank van het 
South Alberta Regiment. De bemanningsleden 
kruipen de tank uit en nemen de benen. Twee 
soldaten zijn daarentegen ernstig gewond en 
blijven hopeloos naast de tank schuilen. Alexan-
der Schmidt van Fallschirmjäger-Regiment 6 
ziet de gewonde Luitenant Guyot en Trooper Da-
nielson, en neemt dan met zijn Panzerfaust nog 
in de hand een drastisch besluit.

De Canadese oorlogsbegraafplaats
Eind oktober is het 76 jaar geleden dat de Cana-
dezen hun entree maakten in de West-Brabantse 
stad Bergen op Zoom ten tijde van de Tweede We-
reldoorlog. Een komst die een grote doorwerking 
heeft gehad op de ontwikkeling van de stad. Aan 
de Ruytershoveweg in de stad is een van de laatste 
overblijfselen te vinden: de Canadese oorlogsbe-
graafplaats, die zo’n 1100 graven telt van soldaten 
tussen de leeftijd van 17 tot ca. 35 jaar oud die zijn 
omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het 
gebied.

Faces to Graves
Door de jaren heen zijn er verschillende initiatieven 
getoond om de jonge soldaten te herdenken. Dit re-
sulteerde in Stichting Bevrijding Brabantse Wal, die 
later aansloot bij het schoolproject Faces to Graves. 
In dit project trachten middelbare scholieren aan de 
hand van persoonlijke service files een identiteit te 
geven aan de vaak weinig zeggende grafstenen op 
de oorlogsbegraafplaats. Naarmate onderzoek vor-
dert blijkt dit toch anders: achter elke “anonieme” 
grafsteen zit een eigen gezicht en een eigen verhaal. 

Het gezicht van Danielson
Zo kreeg ook Tpr. Melvin Alexander Danielson 
(1924-1944) een gezicht via dit project. Danielson 
werd op 9 november geboren in Stockholm, Saskat-

chewan te Canada. Volgens zijn service file onder-
nam hij naast het werk op de boerderij veel acti-
viteiten: viool spelen, softbal, honkbal, zwemmen, 
postzegels verzamelen en taxidermie. Bovendien 
was Danielson vrij slim en goed gebouwd waardoor 
hij vaak werd uitgedaagd voor gevechten die hij dan 
met gemak won. Dit leidde tot een tatoeage die las: 
“I will never surrender.”
 Hij ging tot zijn zestiende naar school en 
schreef zich op 12 maart 1943 in bij het Canadese 
leger. Hij werd omschreven als een goede soldaat 
van een bovengemiddeld mentaal vermogen die 
‘nog wel eens zou kunnen opklimmen naar offi-
cier’. Met die recommandatie werd Danielson naar 
Noord-Europa gestuurd. Via Frankrijk en België be-
reikte hij met zijn regiment de Nederlandse grens, 
waarna ze Bergen op Zoom trachten te bevrijden. 

Drastisch besluit
We vervolgen ons verhaal. Alexander Schmidt en 
zijn kameraad zien Guyot en Danielson liggen en 
besluiten ze te helpen. Door gebrek aan medische 
hulpmiddelen en transport zijn ze echter ten einde 
raad. Schmidt besluit dan de gewonde Danielson 
over te dragen aan de Canadese partij. Guyot over-
leed ter plaatse. In overleg met de Canadezen vindt 
er een staakt-het-vuren plaats en Danielson wordt 
met de ambulance naar een Canadees hospik ge-
bracht. Schmidt neemt hiermee een enorm risico, 
omdat een deel van zijn compagnie nog in de bos-
sen verscholen zit. Toch lukt het Schimdt, waarna 
hij een pakje Canadese sigaretten krijgt als be-
dankje. Een dag later overleed de jonge Danielson 
alsnog aan zijn verwondingen na de amputatie van 
zijn been.

Grijs verhaal
Dit verhaal laat ons een andere bladzijde zien uit 
het zwart-witte verhaal van de ‘geallieerden versus 
centralen’. In plaats van zijn wapen te richten op de 
hopeloze Canadese soldaten besluit Schmidt om ze 
te laten leven. Het toont ons dat er tijdens de meest 
barre omstandigheden nog sprake kan zijn van hu-
manitaire hulp, zelfs 77 jaar geleden…

Een soldatenleven voor een pakje sigaretten
Het verhaal van Trooper Melvin Danielson
Door Iris van Vlimmeren
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“Gewoon heel veel spullen verzamelen”, dat is het geheim tot Ellens binnenhuisarchitectuur. Wanneer 
je binnentreedt in haar studentenpand aan de Groenestraat, zul je eerst door een slingerend pad van 
gangen en trappen geleid worden met een sjofelheid die het woord “studentikoos” te boven doet. Een-
maal aangekomen op haar kamer treed je binnen in een domein gedomineerd door leder- en okertin-
ten. Met een breed scala aan lampen, schilderijen, plaatjes, planten, boeken, kasten, en boekenkasten, 

heeft Ellen een ware studententroonzaal gecreëerd. Pas alleen op dat je niks omgooit!

Foto en tekst door Stijn Selten

In het hol van... Ellen Theuws


