
Alalos
TIJDSCHRIFT VOOR STUDENTEN TAAL- EN CULTUURSTUDIES

THEMA: HOMO UNIVERSALIS



Adelijke stamboom der Alalosredactie
Van links naar rechts: Anneroos, Charlot, Judith, Leonie, Lars, Harm, Merle, Anita, Fira, Mathijs, 
Zita, Marit, Julia, Thomas, Anne



IN DEZE ALALOS

Hoofdredactie
Marit van de Mortel

Eindredactie
Anne Roozeboom
Charlot Verlouw

Redactie
Thomas van ‘t Groene-
wout
Mathijs de Groot
Harm van der Linden
Julia Muller
Lars Neijenhuijs
Anneroos Schoeman
Merle Sibbel
Judith van Tuijl
Anita Zijdemans
Zita Veugen

Vormgeving
Fira Zorge

Met bijdragen van 
Marthe Groenveld
Leonie Wulftange
Henk ‘t Jong

Alalos is een uitgave 
van Alias, de studie- 
stichting voor studen-
ten Taal- en cultuurstu-
dies, en verschijnt vier 
keer per jaar.

Disclaimer: van een 
deel van het beeldma-
teriaal uit deze Alalos 
kon de rechthebbende 
niet achterhaald wor-
den.

De hoofdrichtingen Middeleeuwen en Renaissancestudies spre-
ken bij vrijwel iedereen tot de verbeelding. Wie speelde er vroe-
ger niet riddertje of prinsesje - of, in mijn geval, wie werd er nou 
niet in elkaar gemept door haar neefje, dat nooit bewapend had 
moeten worden met een plastic zwaardje (de trauma’s!)? En wie 
heeft zich nou niet verwonderd over de vele indrukwekkende 
prestaties van Leonardo da Vinci, de ultieme homo universalis? 
Overigens kwamen wij tijdens de redactievergadering, in een 
vlaag van megalomanie, tot de conclusie dat elke TCS’er wel een 
beetje een homo universalis is. Dit ideaal hebben wij dan ook het 
‘subthema’ gemaakt van deze Alalos; zo hebben we een artikel 
gewijd aan de zoektocht naar de ultieme homo universalis onder 
bekende figuren uit heden en verleden.

Maar de twee hoofdrichtingen, die volgend jaar geïntegreerd zul-
len worden, behandelen natuurlijk veel meer dan de stereotiepe 
beelden die iedereen van deze tijdsvakken heeft. Hopelijk kan 
deze Alalos daarom wat meer licht werpen op wat studenten van 
Middeleeuwen en Renaissancestudies bestuderen.

Verder nog iets bijzonders in dit nummer: schrijver Merle Sibbel 
heeft meerdere artikelen, namelijk een kluchtig stukje proza en 
een essay over pausin Johanna, van prachtige illustraties voor-
zien.
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INHOUDSOPGAVE

HOOFDREDACTIONEEL
door Marit van de Mortel



Breed en multidisciplinair, dat zijn de kernwoorden 
bij beide hoofdrichtingen. Middeleeuwen richt zich op 
de geschiedenis en cultuur (denk ook aan literatuur 
en talen) van de periode tussen 500 en 1500. Bij Re-
naissancestudies staan de kunst, literatuur, muziek en 
(cultuur)geschiedenis van de daaropvolgende periode 
centraal. Omdat beide hoofdrichtingen zo multidiscipli-
nair zijn, kunnen studenten een basiscursus onderzoek 
doen bij Geschiedenis, Kunstgeschiedenis of Letterkunde. 
Houd er daarbij wel rekening mee dat het eindwerkstuk 
moet aansluiten op de door jou gevolgde basiscursus.

Eigenlijk lijken de hoofdrichtingen – allebei zo breed en 
multidisciplinair – dus best op elkaar, vertelt Alma Kant, 
tweedejaars Middeleeuwen én Renaissancestudies. ‘Het 
doel van Middeleeuwen is om de cultuur en het gedach-
tegoed van de periode te begrijpen en te leren hoe deze in 
verhouding staan tot bijvoorbeeld de architectuur, kunst 
en literatuur uit die tijd. Ook wordt er geprobeerd een 
link te vinden tussen toen en nu. Hetzelfde geldt eigenlijk 
voor de hoofdrichting Renaissancestudies’, legt ze uit. De 
tijdvakken overlappen bovendien sterk; er was immers 
geen duidelijke breuk tussen de middeleeuwen en renais-
sance.

Maar er zijn wel accentverschillen tussen de hoofdrich-
tingen. De ‘epicentra van de ontwikkelingen’, zoals Alma 
dat deskundig verwoordt, verschillen tussen de periodes. 
Waar in de middeleeuwen Duitsland, Frankrijk en de 
Nederlanden grote ontwikkelingen kenden, is Italië hét 
land van de renaissance. Bovendien mogen Middeleeu-
wen en Renaissancestudies dan wel allebei kunst, cul-
tuur en geschiedenis behelzen, dezelfde nadruk leggen 

H
ET WAS VOOR LIEFHEBBERS van de wat ‘oudere’ geschiedenis altijd een lastige keuze: ridders of 
beeldhouwers, Karel de Grote of Leonardo da Vinci, Chaucer of Shakespeare? Oftewel, middeleeuwen 
of renaissance? Gelukkig verdwijnt dit dilemma volgend jaar, want de twee hoofdrichtingen zullen dan 
worden samengevoegd. Een ingrijpende verandering – en al is het nog lastig te zeggen hoe de nieuwe 

hoofdrichting er precies uit gaat zien en welke vakken gaan verdwijnen, de Alalos kan al wel beide hoofdrichtingen 
toelichten.

de hoofdrichtingen niet. Alma: ‘Naar mijn idee focussen 
de vakken van Renaissancestudies meer op de kunsten, en 
die van Middeleeuwen meer op de algemene ontwikkelin-
gen – met daarbij wel aandacht voor een bepaald aspect: 
kunst, literatuur, cultuur.’

De verplichte keuzevakken van de hoofdrichting Renais-
sancestudies zijn inderdaad meer op kunst gericht dan 
die van Middeleeuwen, maar desalniettemin kunnen 
studenten ook zelf kiezen waar ze het accent op leggen. 
‘Binnen de tijdvakken kun je je eigen interesse volgen’, 
zegt Alma. Naast kunstvakken (zoals de overzichtsvakken 
Kernproblemen 300-1400 bij Middeleeuwen, Kernproble-
men 1600-1750 bij Renaissancestudies en Kernproblemen 
1400-1600 bij beide), bevatten beide hoofdrichtingen een 
flink aantal geschiedenisvakken, zoals Bijbel & ritueel 
en 2000 jaar pausschap bij Middeleeuwen; en Cultureel 
erfgoed en Wat is cultuurgeschiedenis? bij Renaissance-

studies. Daarnaast hebben ze beide een degelijke portie 
taalwetenschappelijke cursussen, waarvan Celtic Litera-
ture and History en Middelwelsh bij Middeleeuwen; en 
Shakespeare’s World bij Renaissancestudies voorbeelden 
zijn. Een uitstapje naar muziekwetenschappen is zelfs ook 
nog mogelijk – beide hoofdrichtingen bieden bijvoorbeeld 
Nederlandse muziek- en liedcultuur aan. Alma wijst er wel 
op dat dit diverse aanbod kan veranderen volgend jaar: 
‘Juist die specifieke vakken die ik zo leuk vind, lopen het 
risico geschrapt te worden en te worden vervangen door 
overkoepelende vakken.’ Het is nog niet zeker of dit gaat 
gebeuren, maar let er wel op als je overweegt de nieuwe 
samengesmolten hoofdrichting te kiezen.` 

‘Het doel van Middeleeuwen is om de 
cultuur en het gedachtegoed van de 
periode te begrijpen’

Hoofdrichtingswijzer

Middeleeuwen en Renaissancestudies
door Marit van de Mortel
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Recensie 
Café 

Olivier
door Zita Veugen

I
k duw de houten deur van Belgisch Biercafé Olivier (Zeg: Olivjee) open en word overvallen door ge-
luid dat nog een naam nodig heeft. Het is geen geroezemoes en het is geen lawaai, maar heeft wel wat 
van allebei. De rijk gedecoreerde ruimte, ooit een schuilkerk, vraagt om sprookjesachtige gedachten: 
ik zou hier wel een schommel op willen hangen, of een luchtballon, of we zouden als commissie-uitje 

zwerkbal kunnen spelen op Vlaamse bezemstelen. De voornaamste reden dat ik zo mijmer, is dat we een kwartier 
moeten wachten op een gereserveerde tafel. We balen een beetje, want we willen een stoel en we staan maar in de 
weg. Op deze willekeurige dinsdagavond zit Olivier bomvol, vooral met dertigers – we zien dat maar als een goed 
voorteken voor het eten. 

Eerst krijgen we echter nog kleffe brood-
jes uit een papieren zak. Misschien is het 
om te verhullen dat er niet zoveel brood is, 
maar de zak voegt weinig sfeer toe. De bo-
ter en aioli maken gelukkig een hoop goed. 
Als na lang wachten het eten uiteindelijk 
voor mijn neus staat, heb ik mijn mening 
haast al gevormd. De bediening is duide-
lijk onderbezet, waardoor zij soms slordig 
is in haar werk. Onze serveerster maakt 
dat niet met bijzonder veel vriendelijkheid 
goed, maar zij zal zelf ook lijden onder de 
akoestiek. Van mijn zeven tafelgenoten, 
kan ik er maar drie verstaan.

 Mijn vegetarische wrap was een slechte keus: droog, te veel kaas, niet veel anders dan kaas. Ik doe er 
mijn best op, maar het gaat niet van harte. Gelukkig hebben mijn tafelgenoten wel mooie vondsten op 
hun bord. Het maakt opeens niet veel meer uit dat we elkaar niet kunnen verstaan: ze eten gretig. De 
Gentse waterzooi, een runderspies en heilbot kunnen rekenen op tevredenheid. Dat er bij elk gerecht 
een bijzonder biertje past, is de kers op de taart. Ze zijn allemaal lekker en het scheelt weer een keuze-
moment. 

Mijn persoonlijke hoogtepunt is de speculaasmousse, die we met genoegen met z’n drieën delen. Met 
gemiddeld voorgerecht voor €8,50 en hoofgerechten voor €18,- zal ik de volgende keer toch liever er-
gens anders schuilen.
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Utrecht in the Middle Ages
door Anita Zijdemans

W
IE KENT HET NIET: de cursus Utrecht in 
the Middle Ages. Precies, bijna niemand. 
Eigenlijk zonde, wat dit vak biedt een 
hoop dingen die je bij andere vakken niet 

snel tegenkomt.

Deze niveau-2-cursus wordt gegeven in blok vier en is, 
zoals de naam al doet vermoeden, Engelstalig. In eerste 
instantie is het vak bedoeld voor buitenlandse studen-
ten, om een historische achtergrond van onze prachtige 
stad te geven. Toch is het ook voor de meer ervaren 
Utrechter leuk en verrassend.

Nathalie Lamers heeft deze cursus vorig jaar gevolgd en 
ze heeft er gemengde gevoelens over. Wat erg tegenviel, 
was dat de literatuur heel droog en historisch was. ‘Het 
is wel echt een geschiedenisvak.’ Dat hoeft zeker niet 
voor iedereen een nadeel te zijn, maar bereid je voor 
op artikelen over welke soorten stenen er precies voor 
welke gebouwen werden gebruikt en waarom. Aan de 
andere kant was ze wel erg positief over de colleges, niet 
alleen vanwege de docent maar vooral ook vanwege de 
buitenlandse studenten.

Het boek, The City of Utrecht Through Twenty Centuries, 
moet uit het archief komen en het moet per se de En-
gelse versie zijn. Het boek is ook in het Nederlands te 
krijgen, maar het probleem is dat je dan niet de termen 
kent die in de colleges gebruikt worden. Wees dus niet 
eigenwijs, en zorg echt dat je het Engelse boek in han-
den krijgt. Meteen een goed excuus voor een uitgebreid 
bezoek aan het Utrechts Archief.

De docente, Diewke van der Poel, weet duidelijk veel af 
van de middeleeuwen en weet haar enthousiasme goed 
over te brengen. Bovendien is ze, in de woorden van 
Nathalie, ‘gewoon een gezellig mens.’ Tijdens een van de 
eerste colleges neemt ze de cursisten zelfs mee naar de 
UBU, waar een prachtige collectie middeleeuwse hand-
schriften tevoorschijn wordt getoverd. 

Het grote voordeel van deze cursus, ook ten 
opzichte van andere cursussen, is dat studen-
ten hun presentaties moeten geven tijdens een 
rondleiding door de stad. Zeker leuk omdat het 
vak in blok vier gegeven wordt: grote kans op 
lekker weer! Bij Nathalie vond de rondleiding 
ook nog eens plaats op de dag dat Utrecht hoog 
bezoek had: ‘Het was vet mooi weer tijdens 
onze rondleiding, en toen kwamen Willem-
Alexander en Máxima door de poort.’ (Let op: 
deze cursus bevat geen gegarandeerd bezoek 
van het koningspaar.)

Met de rondleiding kom je natuurlijk langs een 
boel plekken die de meeste TCS’ers, als Utrech-
ters in hart en nieren, wel zullen kennen. Maar 
er is nog veel te ontdekken, ook over de geschie-
denis van bekende plekken als de Vredenburg. 
De rondleiding gaat in op de versierde sluit-
stenen langs de grachten, de oude stadsmuren, 
maar ook het ondergrondse gangenstelsel. De 
droge lectuur wordt tijdens de rondleidingen 
ook behandeld, en zo in een leuke, praktische 
context geplaatst.

Voor de rondleidingen worden de studenten 
verdeeld in een aantal kleinere groepen. De 
indeling lag niet helemaal vast. ‘Met een beetje 
sjoemelen zat je bij die leuke jongen met ge-
spierde armen en dat Britse accent’, zwijmelt 
Nathalie. 

In principe is er een werk- en een hoorcollege 
per week. De rondleidingen komen hier over 
het algemeen nog bij, maar dat is een beetje af-
hankelijk van de groepsindeling. Het lezen van 
de artikelen is veel werk, dus het is een aanrader 
om af te spreken dat iedereen een andere tekst 
samenvat voor het tentamen. Het tentamen is 
goed te doen, mits goed voorbereid, maar ‘niet 
echt heel makkelijk of zo.’

Kortom: een echt geschiedenisvak over de 
mooiste stad van midden-Nederland. Inclusief 
stadsrondleidingen, archief- en UBU-bezoek, 
lekkere buitenlandse studenten en een enthou-
siaste docente. Wat wil je nog meer?

VAKKEN           VULLER
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VAKKEN           VULLER
Literair erfgoed

door Mathijs de Groot

E
EN VREEMDE EEND in de bijt, want Literair erfgoed is het enige vak in het verplichte keuzedeel 
van de hoofdrichting Middeleeuwen waarbij je ervoor kunt kiezen om je educatieve vaardighe-
den te verbeteren en diepgaand wetenschappelijk onderzoek voor één keer links te laten liggen. 
Rhea van der Dong volgt het vak als onderdeel van haar hoofdrichtingencombi ‘Renaissance en 

Middeleeuwen’ en vertelt over haar ervaringen tot nu toe.

Het vak, dat volgens de cursusbeschrijving onderzoekt hoe voorgaande tradities doorwerken in middeleeuwse 
literatuur, bestaat uit twee delen. Rhea legt uit: ‘De eerste vijf weken zijn voornamelijk theoretisch. Grote werken 
uit de middeleeuwen, zoals die van Chrétien de Troyes, worden geanalyseerd en hierop volgt een tentamen dat 
voor vijftig procent meetelt. Daarnaast geef je nog twee presentaties. Die vormen de andere vijftig procent van 
het cijfer.’ 

Als het theoretische deel is afgerond heb je de keuze uit drie opties: je sluit af met een individueel paper, je werkt 
mee aan een boek voor de Open Universiteit of je helpt een lesplan voor een middelbare school te ontwikkelen. 
Rhea licht deze keuzes toe: ‘Het boek van de Open Universiteit is bedoeld voor mensen die niets over de mid-
deleeuwen weten. Als je kiest voor het maken van een lesplan werk je voor een vwo-4-klas in Nieuwegein. Je kunt 
zelf naar de school toe om te zien hoe jouw bijdrage in praktijk wordt gebracht.’

De docent voor dit vak is voor veel TCS’ers een bekend gezicht, want Frank Brandsma is al enkele jaren nauw 
betrokken bij de opleiding. Rhea is erg te spreken over zijn manier van lesgeven: ‘Doordat hij zelf enthousiast is 
over de inhoud, weet hij de studenten te motiveren. Zijn colleges zijn gestructureerd en duidelijk.’ Verder ziet ze 
een voordeel in het relatief kleine aantal studenten dat deze cursus volgt: ‘Door de kleine groep is er haast geen 
verschil tussen de hoor- en werkcolleges. Er wordt daardoor wel veel inbreng van de student zelf gevraagd, hoe-
wel Brandsma zelf ook het nodige vertelt.’

Literair erfgoed is een niveau-3-vak. Op de vraag of Rhea vindt dat er veel werk verzet moet worden in verhou-
ding tot het niveau, antwoordt ze: ‘Het vak is zeker goed te doen. Je verdrinkt niet in de stof doordat het maar 
voor de helft theoretisch is.’ En ook je voorkennis hoeft niet grandioos te zijn, want het vak begint bij de basis en 
wordt goed uitgelegd. Dat neemt niet weg dat enig basisbegrip van de middeleeuwen altijd handig is.

De cursus Literair erfgoed is volgens Rhea vooral een aanrader 
voor studenten die de theorie willen omzetten in praktijk en 
daarbij ook geïnteresseerd zijn in het onderwijs: ‘Het educatieve 
deel boeit mij het meest. Het is interessant om kennis terug te 
kunnen koppelen naar de middelbare school, naar jongeren die 
minder over het onderwerp weten. Je wordt uitgedaagd om zelf 
aan de slag te gaan, daardoor komt je creativiteit naar boven.’ 
Nadelen zijn er dan ook voor studenten die hun vakinhoude-
lijke kennis willen vergroten: ‘Als je een overkoepelend beeld van 
middeleeuwse literatuur wilt krijgen, is dit niet het juiste vak. Het 
individuele paper biedt een mogelijkheid om dieper op de stof in 
te gaan, maar dat is ook de enige mogelijkheid.’

Al met al is Rhea blij dat ze het vak volgt: ‘Het is goed om een keer te zien wat je met kennis over de middel-
eeuwen in de buitenwereld kunt doen; je krijgt ook eens inzicht in de vaardigheden die buiten de academische 
wereld nodig zijn. En dat is nooit verkeerd denk ik.’ 
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Een interview 
             metVera 
        Lubbers

Een interview 
             metVera 
        Lubbers

door Judith van Tuijl

Een interview 
             metVera 
        Lubbers

Home   stageverslag   Info   zakelijk Zoek

NA EEN AANTAL JAAR cur-
sussen volgen en de bijbeho-
rende tentamens maken, is 

het na een jaar of drie toch wel weer 
tijd voor verandering. Wat dacht je 
van een stage? Ook Vera Lubbers 
(20) vond het tijd voor een stage na 
drie jaar cursussen van de hoofd-
richting Nieuwe media en digitale 
cultuur. 

Na een tijdje zoeken mag Vera zich 
nu ‘Stagiaire marketing & Ticketing’ 
van TivoliVredenburg noemen. Jaze-
ker, dé Tivoli, hét concertgebouw van 
Utrecht. Hoe ze het voor elkaar heeft 
gekregen om stagiaire bij Tivoli te 
worden? Daar is ze zelf ook nog niet 
uit. ‘Moeilijk om een stage te zoeken is 
het niet’, aldus Vera, ‘er stond gewoon 
een stagevacature op de website van 
Tivoli.’ Ze schreef een brief en werd 
uitgenodigd op gesprek. 

Ze was echt ontzettend zenuwachtig, 
het was immers pas haar eerste sta-
gebespreking. Wat ze precies gezegd 
heeft tijdens dat gesprek weet ze niet 
meer precies, maar het zal toch wel 
indrukwekkend zijn geweest, want ze 
kreeg de stage. Later hoorde ze van 
begeleiders van Tivoli dat er ontzet-
tend veel aanmeldingen waren ge-
weest voor de stage. ‘Ik snap oprecht 
nog steeds niet waarom, maar ik ben 
blij dat ik gekozen ben!’ Ik vraag haar 
toch na te denken over de reden waar-
om ze de stage heeft gekregen. Zelf 
denkt ze dat het komt doordat ze ook 
nog dingen deed naast haar studie. ‘Ik 
ben hiernaast ook nog muziekjourna-
list bij CultuurBewust en ik heb door 

de practica binnen mijn studie ook al 
veel ervaring opgedaan. Zo moesten 
we ooit een online platform opzetten. 
Je zet dan echt een website op, schrijft 
artikelen daarvoor en houdt sociale 
media bij. Je eindigt het hele project 
met het organiseren van een evene-
ment om je platform te promoten. Ik 
denk dat ik door deze ervaringen toch 
wel meer opval dan een student die al-
leen een studie heeft gedaan.’ Ze geeft 
aan iedereen dan ook de tip om vooral 
naast je studie nog ervaring op te doen 
in je interessegebied.

Nu ze de stage heeft, is de vraag na-
tuurlijk wat ze allemaal mag doen als 
stagiaire bij Tivoli. Ze houdt zich wel 
een beetje bezig met het websitebeheer 
en de sociale media van Tivoli, maar 
het is eigenlijk marketing en commu-
nicatie waar ze het meest mee bezig is. 
In juni gaat het nieuwe gebouw van 
Tivoli open en er moeten nu al veel 
campagnes, feestjes en rondleidingen 
worden georganiseerd om dit gebouw 
te promoten. Ze vindt het super om te 
mogen werken bij Tivoli: ‘Er zijn hele 
leuke mensen, het is een hele relaxte 
organisatie, niemand is heel streng.’ 
Er is een uitzondering volgens Vera. 
‘Er loopt een vrouw op mijn afdeling, 
die wel weet dat ik stagiaire ben, maar 
me maar blijft commanderen met on-
mogelijke opdrachten.’ De tweede dag 
moest ze bijvoorbeeld een ‘perslijst’ 
in elkaar zetten. Helaas had Vera echt 
geen idee wat een ‘perslijst’ inhield, 
maar dat heeft ze intussen ook ge-
leerd. Haar derde dag mocht ze vier-
honderd uitnodigingen opsturen voor 
rondleidingen, o.a. naar de Volkskrant, 

RTL en allerlei radio-omroepen. Ze 
raakte enigszins gestrest. ‘Ik had echt 
geen flauw idee hoe ik dat moest gaan 
doen! Ik ben maar gewoon aan ie-
dereen gaan vragen hoe ik het moest 
aanpakken en het is me uiteindelijk 
gelukt.’

Dit soort opdrachten maakt haar stage 
wel interessant, leerzaam en heel afwis-
selend, zegt Vera. ‘Het is steeds weer 
uitdagend en ik leer elke dag weer wat. 
Soms is het heel rustig en soms moet 
je opeens heel veel dingen doen, na-
tuurlijk binnen een bepaalde tijd. Elke 
dag is gewoon weer anders.’ Zo had ze 
bijvoorbeeld vanochtend een vergade-
ring met de Volkskrant en ‘s middags 
bespreking over online promotie en 
daarna moest ze ‘eventjes’ op en neer 
naar Hilversum om een brief te laten 
ondertekenen door de directeur van 
de VPR.

Op de vraag of ze later een soortge-
lijke baan wilde, riep ze heel luid ‘heel 
graag!’ ‘Ik zat er echt een week en ik 
wist meteen dat dit het soort werk is 
dat ik wil blijven doen.’ Jammer voor 
Vera, maar eind juni moet ze toch echt 
weer stoppen. Eerst toch maar even-
tjes haar bachelor afmaken.
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Onderwijscolumn
DE ONDERWIJSCOMMISSARIS VERTELT:

ONDERWIJSHERVORMINGEN VAN MIDDELEEUWEN TOT RENAISSANCE
door Marthe Groenveld

Collegejaar 2013-2014 is op het gebied van onderwijs een turbulent jaar: alles is aan het veranderen. Een voorbeeld 
van de onderwijshervormingen bij TCS is dat de relatief kleine hoofdrichtingen Middeleeuwen en Renaissan-
cestudies worden samengevoegd. Daar beide hoofdrichtingen het thema zijn van deze Alalos, vond ik het een 

mooie gelegenheid om het onderwijs van deze twee periodes met elkaar te vergelijken.

De val van het Romeinse Rijk in 476 vormde een breuk 
met de geschiedenis. In de periode na deze val vonden er 
grote sociaal-politieke veranderingen plaats, was er sprake 
van economische achteruitgang en bleef van het onderwijs 
maar weinig over. Veel mensen zien de middeleeuwen dan 
ook als een zwarte periode in de geschiedenis, waarin veel 
kennis verloren is gegaan. 

Pas tijdens de regeerperiode van Karel de Grote (768-814) 
werden er opnieuw (klooster)scholen opgericht. Deze 
scholen waren centra van beschaving en cultuur en speel-
den vooral een rol bij de instandhouding en verspreiding 
van het christendom. In de twaalfde en dertiende eeuw 
werden kathedraalscholen opgericht, waarin onderwezen 
werd aan de hand van de ‘Zeven vrije kunsten’. Er waren 
drie taalvakken en vier rekenvakken. Deze Septem artes li-
berales vormen de basis van het hedendaagse universitair 
onderwijs. 

In het midden van de veertiende eeuw bracht Francesco 
Petrarca de humanistische beweging op gang. De huma-
nisten wilden vooral literair geïnspireerde onderwijsher-
vormingen invoeren. Humanistisch onderwijs zou de mens 
in staat stellen om na te denken over de ware bestemming 
van het leven en in navolging van de klassieke filosofen een 
ideale mensheid te verwezenlijken. Onderwijs in de taal- 
en letterkunde was hierbij heel belangrijk. De gevolgen van 
deze onderwijshervorming zijn nog steeds te zien in het 
hedendaagse onderwijssysteem en wetenschappelijk on-
derzoek. 

Het onderwijs in de renaissance is ten opzichte van de mid-
deleeuwen radicaal veranderd – op het gebied van inhoud 
én van denken. Waar in de middeleeuwen God centraal 
stond, vormde de  mens het middelpunt van humanistisch 
onderwijs. Onder andere deze ontwikkeling duidt op het 
begin van de overgang van middeleeuwen naar renaissan-
ce; zij is als het ware een brug tussen beide perioden. Op 
basis hiervan is het dus logisch dat er vanaf volgend jaar 
een nieuwe hoofdrichting zal zijn, die bestaat uit een com-
binatie van Middeleeuwen en Renaissancestudies. 

door Leonie Wulftange

Ik sprak laatst een oud-klasgenoot van de middelbare 
school. Tijdens het bijpraten kwamen wij uiteraard 
ook bij mijn drukke leven als bestuurslid. Volgens 

hem viel dat wel mee: ‘Ach, zo’n bestuursjaar bestaat 
toch alleen maar uit bier drinken?’ Bier drinken doe ik 
inderdaad regelmatig – en nog gratis ook – tijdens de 
vele constitutie- en diesrecepties van andere besturen. 
Maar naast deze borrels, eigen Aliasactiviteiten en onze 
hokdagen, worden wij als bestuur ook regelmatig uitge-
nodigd voor externe activiteiten. 

Zo hebben wij al meerdere lezingen van hoogleraren 
in het Academiegebouw bijgewoond. Dat gaat er heel 
plechtig aan toe: er is een pedel (soort ceremoniemees-
ter) en de hoogleraren zijn gekleed in hun toga en heb-
ben een muts op. Ondanks de zeer interessante inhoud 
van de lezingen, heb ik meerdere keren een hoogleraar 
op het podium kunnen ontdekken die moeite had zijn 
ogen open te houden; erg vermakelijk. Na zo’n lezing 
begint het leukste deel van de middag: de borrel, want 
de spreker moet natuurlijk wel gefeliciteerd worden met 
zijn mooie toespraak en dat kan niet zonder een lekker 
drankje en hapje. Ook wij mogen ons onder de acade-
mische elite van Utrecht en familie-van mengen en ge-
nieten van de versnaperingen. 

In februari ontvingen wij een wel heel bijzondere uitno-
diging: wij mochten op bezoek bij de burgemeester van 
Utrecht en een aantal raadsleden in het Stadhuis. Ik wist 
in eerste instantie niet zo goed wat ik van deze bijeen-
komst moest verwachten en hoopte vooral op gezellige 
praatjes met andere besturen – de burgemeester zou 
waarschijnlijk toch alleen even zijn hoofd laten zien. 
Maar ik had het mis. Wij werden hartelijk ontvangen en 
geleid naar de borrelruimte. Voordat wij een uitgebrei-
de rondleiding door het Stadhuis kregen (aanrader!) 
deden de raadsleden een rondje om meer te weten te 
komen over problemen die studenten in Utrecht onder-
vinden. Daarna hield de burgemeester een toespraak 
en kwam persoonlijk even met ons kennis maken. En 
ja hoor, ook hij stelde de door TCS’ers altijd gevreesde 
vraag: ‘En wat ga je hier later nou mee worden?’ Hope-
lijk zijn onze door deze vraag licht geïrriteerde blikken 
niet op de foto’s te zien. 

9



Dat hij door The New York Times ooit ‘the Lady Gaga 
of design’ werd genoemd begrijp je meteen als je 
de tentoonstelling Marcel Wanders: Pinned Up, 25 

jaar vormgeving binnenloopt in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. De benedenzaal is speciaal voor de vormgever 
omgebouwd tot designwalhalla in twee delen: de witte bui-
tenring met Wanders’ massawerk en het zwarte hart van de 
zaal met de meest theatrale en tot de verbeelding sprekende 
ontwerpen. 

Het witte deel aan de buitenrand herbergt het meer com-
merciële werk van de Nederlandse designer. Dit deel van de 
tentoonstelling is opgedeeld in tien thema’s die de visie van 
Wanders moeten omvatten. Het wat meer industriële werk 
is vaak gedaan in opdracht van grote bekende merken. In 
de tien onderwerpen wordt onder andere langs Wanders’ 
voorliefde voor oppervlaktes van materialen, het verwerken 
van humor in zijn ontwerpen en vermenselijken van onper-
soonlijke objecten gelopen. 

In dat zwarte deel waan je je bijna zoals Alice in haar Won-
derland tussen unieke ontwerpen recht uit het hart van Wan-
ders: grote cactussen van gehaakt katoen, enorme kroon-
luchters en zijn beroemde Tree of Life worden ondersteund 
door dromerige Sigur Ros-achtige klanken. Hier vind je 
ontwerpen die het inderdaad niet slecht zouden doen als 
decorstukken in een concert van Lady Gaga: extravagant en 
overdreven. Toch is het geheel mooi verhalend opgebouwd 
en is het eerder indrukwekkend dan overdadig te noemen.

Het is de eerste grote designtentoonstelling sinds het ver-
bouwde Stedelijk Museum weer open is en het is een com-
pliment voor de ontwerper zelf. Hoewel de tentoonstelling 
mooi en helder gepresenteerd is en zeker een lust voor het 
oog is, zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen. Het tonen 
van een ode aan de vormgever Marcel Wanders met enkel 
lovende woorden doet met vlagen wel erg commercieel aan. 
Met dat in het achterhoofd is Pinned Up even goed een pri-
ma vormgevingstentoonstelling die voor iedereen met een 
interesse in Nederlands design de moeite waard is.

De tentoonstelling Marcel Wanders: Pinned Up, 25 jaar 
vormgeving is nog tot 15 juni te zien in het Stedelijk Mu-
seum.

Marcel Wanders in het 
Stedelijk Museum

door Harm van der LindenHome, home is wherever I’m with you’ is de 
zin uit de grootste hit van Edward Sharpe 
and the Magnetic Zeros. Ook is het precies 

het juiste gevoel om dit bijzondere concert te om-
schrijven. Van de eerste tot de laatste noot weet de 
band een gevoel van samenzijn en liefde te versprei-
den. Het publiek danst en zingt en huilt mee met de 
frontman Alexander Ebert en zijn tien bandleden. 
Het blijft niet alleen bij zingen en dansen voor som-
mige fans, want wanneer zangeres Jade Castrinos 
mededeelt pijnlijke schouders te hebben wordt er 
zomaar iemand uit het publiek het podium op ge-
tild om haar te masseren. Ook vraagt de band tij-
dens muzikale intermezzo’s meerdere keren om de 
wensen of verhalen van het publiek en dit zorgt voor 
hele mooie momenten, zoals een fan die in de armen 
springt van gitarist Mark Noseworthy of een emoti-
oneel verhaal van een jongeman die voor de liefde 
van zijn leven naar Nederland is geëmigreerd. Een 
onvergetelijke avond met steengoede muziek en het 
gevoel van thuiskomen en nooit meer weg willen. 

Edward Sharpe and the 
Magnetic Zeros in het 

Paard van Troje
door Merle Sibbel

Een verhaal dat het verdient om verteld en 
gezien te worden: 12 Years A Slave is op zijn 
beste momenten overweldigend, pijnlijk en 

beeldschoon. Regisseur Steve McQueen weet knap 
te balanceren tussen enerzijds de gruwelijke realiteit 
van slavernij en anderzijds de hoop die iemand kan 
vasthouden op een beter leven. Subtiel en kundig 
schakelt hij tussen hoop en wanhoop, soms de stilte 
omarmend, soms juist bruut en grof. Nergens wordt 
het optimisme te uitbundig, zelden het pessimisme te 
diep. Dit alles doet hij op uiterst stijlvolle wijze. Hier-
bij wordt McQueen geholpen door een sterke cast 
met onder anderen Chiwetel Ejiofor, Michael Fass-
bender en Benedict Cumberbatch. De personages 
zijn vaak complex, en de manier waarop zij de film 
binnenkomen en er weer uit verdwijnen is gedurfd, 
maar draagt volkomen bij aan de geloofwaardigheid 
van het verhaal: Django Unchained was een wraak-
fantasie, Lincoln een verhaal van een geschiedenisle-
raar, 12 Years a Slave is de beste benadering van de 
gruwelijke werkelijkheid zonder dat de filmische ar-
tisticiteit verloren gaat. Een film die het verdient om 
gezien te worden.

12 Years A Slave
door Thomas van ‘t Groenewout

Recensies

‘
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Het weekend van 8 en 9 maart 2014 was een 
groots weekend voor vele theatersportteams 
en -supporters: de derde editie van het Ne-

derlands Theatersport Toernooi vond plaats. En wel 
in Utrecht. In het Huis aan de Werf kwamen maar 
liefst 35 theatersportteams vanuit het hele land (en 
zelfs uit België!) bijeen om hun improvisatiekunsten 
de vrije loop te laten. Ook ons eigen Alter Ego was van 
de partij. (Voor de leken: bij een theatersportwedstrijd 
strijden twee teams van vier personen tegen elkaar. Zij 
spelen improvisatiescènes, aan de hand van door het 
publiek gegeven suggesties. Een jury geeft punten voor 
iedere scène. Het team met de meeste punten wint.) 

Supporters konden ieder uur kiezen naar welke teams 
ze wilden kijken; in vier verschillende zalen streden 
teams voor de eretitel. Uw redacteur zag onder meer: 
een sprookje over een knuffel die tot leven kwam, re-
latietherapie tussen drummer en leadzanger, een mid-
deleeuws duel tussen twee ridders, gedode kippen in 
Utopia, een gezongen ode aan de verdwenen gymle-
raar, een soap over een klokkenmakerij en Pingu die 
een te dikke man hielp met afvallen. Zorg dat je er in 
2015 bij bent!

Nederlands Theatersport 
Toernooi

door Anne Roozeboom Rames Shaffy, de muzikale farao van onze Jor-
daan, was in de tweede helft van de twintigste 
eeuw een toonaangevende zanger in Neder-

land. Dat hij daarom na zijn dood een vierdelige dra-
maserie heeft verdiend, is dan ook een typisch geval-
letje van één plus één is twee. 

De serie is gebaseerd op Ramses’ leven van 1959 tot 
1978. Door menig verzuild burger werd hij niet be-
grepen. Shaffy dendert van aflevering een t/m vier 
als een seksverslaafd drankorgel door Amsterdam 
heen en als hij even thuis is, wordt hij al gek. Tegen 
de mensen die het meest van hem houden, zegt hij 
om de haverklap dat ze te bang zijn om te leven en te 
voelen. ‘Het leven is dáár, bij de kroegen en de men-
sen.’ Regisseur Michiel van Erp heeft door zijn docu-
mentaire-achtergrond op een formidabele wijze oud 
beeldmateriaal van Amsterdam door de serie heen 
verstopt, waardoor de tijd nog meer tot leven komt. 
Maarten Heijmans is daarnaast een kopie van Ram-
ses. 

Deze dramaserie is een aanrader als je dol bent op 
de zelfdestructie van creatieve mensen en als je een 
tikkeltje historisch besef hebt, maar bovenal moet ie-
deréén gewoon de dvd-box bestellen. 

RAMSES de Serie
door Anneroos Schoeman

Het theaterconcept Nachtgasten lijkt nog het meest op het VPRO-programma De vloer op, waarin Nederlandse 
acteurs zoals Pierre Bokma met slechts een korte introductie het toneel opgaan. Nachtgasten biedt de theater-
bezoeker een soortgelijke ervaring, maar dan als avondvullend programma.

Niels Croiset, Koen Wouterse en Yorick Zwart zijn beste vrienden en hebben voor het Noord Nederlands Toneel (NNT) 
gespeeld. Ze smachtten naar een project waarbij ze meer en verschillende rollen konden spelen, met meer en verschil-
lende grote Nederlandse acteurs. In 2009 richtten ze daarom Nachtgasten op. 

Zondagavond 16 februari zat ik met de hoofdredactrice van dit tijdschrift in de Stadsschouwburg van Utrecht om het 
resultaat van die droom te aanschouwen. De sympathieke gastheer Koen legt het publiek uit wat de bedoeling is: geen van 
de vijf acteurs weet wat er gespeeld gaat worden. De mannen, met oprichter Niels en als gasten ditmaal Leopold Witte, 
Maarten Wansink, Michel Sluysmans en Tarikh Jansen kijken verwonderd naar het publiek alsof ze zelf ook niet weten 
waarom ze hiermee hebben ingestemd. Yorick leest een algemene inleiding voor: de personages zitten in het bankwezen 
en hebben wat te vieren. Één voor één blijven de acteurs achter op het podium en krijgen ze een personageschets voor-
gelezen. Ze hebben stuk voor stuk geheimen en motieven en alleen het publiek kent ze allemaal. In de pauze bereiden de 
acteurs zich voor, daarna begint het feest pas echt: ze gaan spelen. 

Wonder boven wonder is de afwezigheid van een regie nauwelijks voelbaar. De acteurs weten hoe ze hun informatie moe-
ten doseren en hoe ze een spanningsboog kunnen creëren. Tegelijkertijd zie je in hun ogen dat ze soms geen flauw idee 
hebben wat er gebeurt. Omdat ze alleen hun eigen perspectief kennen, lijkt dat in eerste instantie heel belangrijk, maar 
een ander zou zomaar zijn schouders op kunnen halen na de grootste biecht van je leven: net als in het echte leven. 
Nachtgasten is daarom heel puur en spannend theater. Een kleine gok, maar wel één die wordt uitgevoerd door mensen 
met kennis van zaken en passie. De volgende editie in de Stadschouwburg is op 20 april met o.a. Bram van der Vlugt 
(Sinterklaas van 1986 tot 2010). 

Nachtgasten door Zita Veugen
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Elsje Christiaens
door Charlot Verlouw

e
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y

D
E DAM IN AMSTERDAM was niet altijd 
een gezellige plek. Waar toeristen zich 
nu vergapen aan het monument en de le-
vende standbeelden, waren het openbare 

terechtstellingen die tot begin negentiende eeuw het 
publiek naar de Dam trokken. Vanuit de Vierschaar 
op de begane grond van het huidige paleis op de Dam 
werden veroordeelden het schavot ter hoogte van het 
huidige balkon op geleid om ter dood te worden ge-
bracht. 

Deze tekening van de Hollandse 
meester Rembrandt van Rijn 
werd door kunsthistorici geda-
teerd rond 1655 op basis van 
tekentechnieken en dergelijke. 
Het was de archivaris juffrouw 
Van Eeghen die meer onderzoek 
wilde doen naar het meisje op de 
tekening. Haar levenloze lichaam 
hangt in een wurgpaal, publieke-
lijk ter dood gebracht op de Dam. 
Van Eeghen realiseerde zich dat 
daar gegevens over moesten zijn 
en ze heeft 25 jaar aan gegevens 
doorzocht. Ze kwam uiteindelijk 
tot de conclusie dat dit meisje 
maar één iemand kon zijn: Elsje 
Christiaens. Zij werd begin mei 
1664 ter dood veroordeeld voor 
moord op haar huisbazin. De tekening werd bekend 
doordat Van Eeghen had bewezen dat de kunsthistorici 
er ver naast zaten. Haar intensieve speurwerk leverde 
een heel interessant verhaal op.

Elsje Christiaens kwam begin april 1664 vanuit Dene-
marken naar Amsterdam, op zoek naar een beter leven, 
zoals zoveel gelukszoekers deden in die tijd. Het acht-
tienjarige meisje zocht onderkomen bij een hospita en 
hoopte een baantje te vinden als dienstbode. Toen zij 
aan het einde van de maand haar huur, of slaapgeld, niet 
kon betalen, kreeg ze ruzie met haar hospita. De hospita 
dreigde haar bezittingen in beslag te nemen en toen Elsje 
hier niet mee instemde ontstond er ruzie. Elsje werd ge-
slagen met een bezem. Hierop sloeg Elsje terug met een 
bijl, waardoor de vrouw van de trap viel en voor dood 
bleef liggen. Elsje vluchtte, maar de buren die op het 
lawaai waren afgekomen wisten haar uit het Damrak te 
vissen en ze werd gearresteerd. Enkele dagen later werd 
ze veroordeeld tot de dood door wurging, om daarna 
enkele klappen op het hoofd te krijgen met dezelfde bijl 
waarmee ze haar slaapvrouw vermoord had. Omdat ze 

geen berouw had getoond werd ze niet 
begraven maar werd ze tentoongesteld 
op het galgenveld ‘om door locht ende 
vogels verteerd te worden’, met de bijl 
hangend boven haar hoofd. 

Rembrandt heeft deze executie gezien 
en besloot er een tekening van te ma-
ken. Of hij heeft de executie niet ge-
zien, maar was geïntegreerd door het 
lichaam op het galgenveld. Hij is in elk 

geval gestopt met waar hij mee 
bezig was en heeft een tekening 
gemaakt van het meisje. Wilde 
hij het uitwerken tot een schil-
derij? Misschien. Ten tijde van 
deze executie zat het leven niet 
mee voor Rembrandt. Hij had 
net weer een vrouw verloren en 
hij zat diep in de schulden. Een 
schilderij maken van een moor-
denares was misschien niet de 
manier om uit de financiële pro-
blemen te komen. Hij was net 
verhuisd naar een kleiner huis 
om de kosten te drukken, maar 
tegelijkertijd was een groot 
schilderij waar hij lang aan had 
gewerkt en zijn hoop op had ge-
vestigd nog steeds niet verkocht. 

Wie weet, als het wel goed ging met 
Rembrandt was de tekening wel een 
schilderij geworden. Dan was Elsje 
misschien net zo bekend geweest als 
het Meisje met de Parel van Vermeer. 
Waar het Meisje met de Parel een to-
tale onbekende is, heeft Elsje wel een 
verhaal. Elsje heeft echt bestaan, echt 
gehoopt op een beter bestaan en echt 
haar hospita vermoord, misschien in 
een vlaag van verstandsverbijstering, 
misschien omdat ze een moordlustig 
meisje was. Wat zullen haar laatste ge-
dachten geweest zijn toen ze het scha-
vot op werd geleid? Misschien dacht ze 
aan de slagersjongen waar ze verliefd 
op was, of dacht ze aan haar ouders 
in Denemarken. We kunnen er alleen 
maar naar gissen.
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O
P STEENWORP AFSTAND van de Drift werd een paar maanden geleden een bijzondere ont-
dekking gedaan. Twee unieke grafkelders uit de veertiende of vijftiende eeuw hebben honderden 
jaren verstopt gelegen onder een universiteitsgebouw aan het Janskerkhof. Sinds de jaren tachtig 
werd in Utrecht al niet meer zo’n ontdekking gedaan. Het is voor het eerst dat het om graven uit 

een voormalig klooster gaat.

Met een geschiedenis die teruggaat tot in de Romeinse tijd is het niet zo gek dat er zo nu en dan iets van his-
torische waarde opduikt in Utrecht. Afgelopen januari was dat nog het geval in een gebouw van de faculteit 
Rechten aan het Janskerkhof. Tijdens een verbouwing dook ineens een middeleeuwse grafkelder in een oude 
kloostergang op. Met acht skeletten en een interessante muurschildering. Een rondleiding door de kelders zelf 
zit er vanwege de kwetsbaarheid (nog) niet in, een duik in de achtergronden wel.

De gevonden kelder was ooit onderdeel van het Minderbroe-
dersklooster dat in 1246 aan het Janskerkhof gebouwd werd. Het 
klooster was opgericht door franciscanen, ook wel minderbroe-
ders genoemd, een orde van gelovigen die in eenvoud en armoede 
willen leven om het gewone volk en de armen te helpen. Vanwege 
financiële steun van buiten waren de Minderbroeders zeker niet 
arm, maar voor de monniken was het nog een grotere opoffering 
om vrijwillig arm te zijn.

Onder een van die oude kloostergangen dook begin dit jaar dus deze laatste rustplaats voor een achttal mensen 
op. Niet alleen monniken werden in het Minderbroederklooster begraven, maar ook gegoede burgers van buiten 
konden er een plekje krijgen. Het klooster, dat als doel had een stukje hemel te representeren, gaf ruimte aan hen 
als beloning voor de giften die zij gedurende hun leven gedaan hadden. 

Dat de gevonden skeletten waarschijnlijk ook van ‘gewone’ burgers 
zijn, blijkt in het bijzonder uit het geraamte van een vrouw. Met haar 
zijn ook de resten gevonden van een ongeboren foetus. Uit onderzoek 
blijkt nu dat ze tussen de 21 en 23 jaar was en een kind van zes of zeven 
maanden met zich droeg. Een andere man, die in de veertig was toen 
hij stierf, had een scoliose, een gekromde rug, en miste enkele kiezen. 
Aan de hand van deze informatie en ander onderzoek gaan archeolo-
gen proberen het leven van de overledenen te achterhalen.

De twee grafkelders zijn voorzien van een aantal schilderingen aan de binnenkant van de wanden. Hoewel niet 
zo rijk gedecoreerd, zijn ze vergelijkbaar met schilderingen in gelijksoortige kloosters en kerken in het land. 
Het lijkt misschien wel een beetje overbodig om een afgesloten graf van binnen te beschilderen, maar de angst 
om naar de hel te gaan was in de middeleeuwen zo groot, dat graven vaak versierd werden met intercessie- en 
verlossingsmotieven. Bijzonder in dit graf is de schildering van een kruis met een soort bloem erachter, dat ar-
cheologen nog nooit hadden gezien.

De Universiteit Utrecht en de gemeente kijken momenteel of de grafkelder permanent te zien kan blijven na de 
verbouwing, maar vanwege de kwetsbaarheid van het pleisterwerk is dat nog alles behalve zeker. 

‘Met een geschiedenis die te-
ruggaat tot in de Romeinse 
tijd is het niet zo gek dat er zo 
nu en dan iets van historische 
waarde opduikt in Utrecht’

 Grafkelders op het 
Janskerkhof door Harm van der Linden
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Pausin Johanna
door Charlot Verlouw (tekst)
en Merle Sibbel (illustratie)

D
AN  BROWN  schreef in 
de Da Vinci Code over 
de vrouw van Jezus, en 
over de vrouwelijke erf-

gename van Jezus. Dit zorgde voor 
veel opschudding in de katholieke 
kerk. Allereerst omdat Jezus als 

sterfelijke werd neergezet en ten tweede omdat vrouwen eigenlijk helemaal niets te zoeken hebben in belangrijke 
functies binnen de kerk. Hoe bizar is dan ook het idee dat er misschien wel een vrouwelijke paus geweest is.

Het verhaal van pausin Johanna wordt vanuit de kerk dan ook als een legende beschouwd. De website Katholiek.nl maakt 
er gelijk korte metten mee: ‘De vrouwelijke paus Johanna is een legendarische, niet-bestaande figuur die rond 855 of in 
de 11e eeuw het pausambt zou hebben bekleed. Het legendarische verhaal kent verschillende verhaallijnen. Het is een 
mooi verhaal, dat nog steeds gehoor vindt in sommige kringen. Maar: er is niets van waar. Historisch klopt het niet. Het 
verhaal van de stoel is een fabeltje en er bestaat geen archiefmateriaal over de vrouwelijke paus. Veelal wordt het verhaal 
gebruikt voor antikatholieke, of anti-papale sentimenten.’

Het verhaal gaat dat Johanna, geboren in Mainz in de negende of tiende eeuw, zich in haar tienerjaren vermomde als man 
en naar Athene ging om te studeren. Ze was erg leergierig maar helaas van het verkeerde geslacht om heilige geschriften 
te kunnen bestuderen. Toen ze na enige tijd studeren naar Rome ging, viel haar opmerkelijke intellect op. Ze schopte het 
tot priester, kardinaal en uiteindelijk tot paus. Na een pontificaat van ongeveer twee jaar viel ze door de mand. Tijdens een 
processie door Rome beviel ze van een kind. Volgens een versie van het verhaal werd het kind door de menigte 
gewurgd en werd Johanna gestenigd. Een iets vriendelijkere versie van het verhaal zegt dat Johanna werd 
afgezet en haar dagen sleet in een klooster.  

Kan het echt gebeurd zijn? Er zijn bewijzen die suggereren dat Johanna echt be-
staan heeft. Omstreeks de tiende eeuw begon men een stoel met een gat erin te 
gebruiken om te controleren of kardinalen en pausen gezond waren. ‘Testiculos 
habet et bene pendentes’, werd er gezegd als alles goed zat. Dat betekent zoiets als: 
‘Hij heeft testikels en ze hangen goed.’ Zo zou er nooit meer een vrouw het hoog-
ste geestelijke ambt kunnen bekleden. En wat te denken van de Vicus Papissa, 
een straatnaam vernoemd naar een vrouwelijke paus (Papissa). De legende zegt 
dat Johanna in deze straat in elkaar zakte en van haar kind beviel. Er is zelfs een 
altaartje gewijd aan Johanna en haar kind. Het is ook niet ondenkbaar dat Jo-
hanna volledig uit de geschiedenis gewist is door haar tijdgenoten. Wat zullen 
de kardinalen zich geschaamd hebben voor deze schandalige affaire. Het 
feit dat ze niet vermeld staat in de boeken, wil dus niet meteen zeggen 
dat ze niet bestaan heeft.

Hoe dan ook, het blijft een interessant ver-
haal. Mensen die breken met de gevestigde 
orde zijn altijd interessant voor mythen en 
legenden. Daarnaast is het niet ondenkbaar 
dat vrouwen vermomd als man een belang-
rijke functie in de kerk vervuld hebben. Wie 
weet zitten er nu ook wel een paar tussen. Pausin 
Fransesca, pausin  Be- nedicta, pausin 
Johanna Paula, 
klinkt prima 
toch?
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“After dragging myself to my 9am class through the snow the teacher says she is not taking attendance because it is dangerous outside.”

“Had mac and cheese for the first 
time. I’m not sure.”

“So far every monday has been freakish-

ly cold and the weekend nice and warm. 

The weather here understands how a 

schoolweek works!”

Studeren in 
het buitenland

Katinka 
in 

Oklahoma
door Anne Roozeboomdoor Anne Roozeboom

Tweets:

Waar sommige studenten kiezen voor een (veilige) 
stage en werkervaring, wagen andere de sprong – 
of het vliegtuig – naar het buitenland. Zo waagde 

ook Katinka van den Berg, derdejaarsstudente met als hoofd-
richting Kunst, cultuur en geschiedenis 1450-1750 de sprong. 
En wel naar de andere kant van de Atlantische Oceaan: ze be-
vindt zich momenteel in Stillwater en studeert aan de Okla-
homa State University. Tot eind mei zal ze hier vertoeven.

Katinka heeft zich aan de Universiteit Utrecht vooral gefocust 
op westerse kunstgeschiedenis. Ze wilde haar kunsthistori-
sche kennis graag wat uitbreiden en ook vakken over niet-
westerse kunst volgen, maar dit kon niet in Nederland. De 
Amerikaanse universiteit in Oklahoma bood wél het soort 
vakken aan dat ze graag wilde volgen en zij lag in een gebied 
in de Verenigde Staten waar Katinka normaal gesproken niet 
naartoe zou gaan. En zo geschiedde.

Momenteel volgt Katinka vier vakken naast elkaar. History of 
Classical Art, History of Chinese Art, History of Latin Ame-
rican Art en een vak over wederzijdse invloeden tussen het 
Westen en het Oosten. De lessen zijn in Oklahoma een stuk 
makkelijker dan in Nederland, gedeeltelijk doordat er tussen-
door veel toetsmomenten zijn. 

Stillwater blijkt een vrij kleine stad (met ongeveer 45.000 
inwoners) en er is niet heel veel te doen in de buurt. Er is 
ook geen openbaar vervoer zoals wij dat in Nederland ken-
nen, dus je hebt altijd een auto nodig als je ergens heen wilt, 
aldus Katinka. De mensen die ze heeft ontmoet, maken dit 
soort ongemakken gelukkig meer dan goed. Alle Amerika-
nen zijn heel vriendelijk, maar contact met hen blijft meestal 
vrij oppervlakkig. De andere uitwisselstudenten zijn allemaal 
ontzettend leuk: iedereen is er tijdelijk en dus is er altijd wel 
iemand om iets gezelligs mee te doen. Dit maakt het leven 
hier heel anders dan thuis, op een heel fijne manier. 

Tot slot de oproep van Katinka: als je de kans krijgt om naar 
het buitenland te gaan, doe het! ‘Ik vond het doodeng om dit 
in mijn eentje te doen’, zegt ze, ‘maar ik had dit nooit willen 
missen. Het is een fantastische ervaring.’
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Homo Universalis
door Zita Veugen en Thomas van ’t Groenewou

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Het schoolvoorbeeld van een homo universa-
lis is de Italiaanse Leonardo da Vinci. De beste 
man was architect, uitvinder, ingenieur, filo-
soof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, 
beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. 
Daaruit blijkt dat hij zowel op wetenschappe-
lijk als op creatief gebied een uitblinker was: 
twee richtingen die destijds veel meer met 
elkaar in aanraking kwamen dan vandaag de 
dag. Zijn werkethos is minder begerenswaar-
dig, want veel van waar hij aan begon, maakte 
hij niet af. 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Michelangelo wordt vaak, samen met Leonardo da Vinci, 
als het archetype van een homo universalis genoemd: schil-
der, schrijver, beeldhouwer en architect. Beeldhoudwerken 
als de David en de Piéta zijn zeer invloedrijk geweest en 
worden gezien als hoogtepunten van de renaissance, net 
zoals zijn beschildering van de Sixtijnse Kapel, waarin, zo 
schijnt, enkele verwijzingen zitten naar de wetenschap en 
atheïstische theorieën. Leonardo en Michelangelo mogen 
een eeuw en reputatie delen, ze deelden nooit een vriend-
schap.

Galileo Galilei (1564-1642)
De derde Italiaan in deze bloemlezing heeft als natuur-
kundige, astronoom, wiskundige en filosoof (in na-
volging van Copernicus) de wereld op zijn kop gezet. 
Naast zijn hoogleraarschap in meetkunde, mechanica 
en sterrenkunde bestudeerde hij het heelal met zijn 
eigen telescoop. Zijn theorieën over dat de zon in het 
midden van ons zonnestelsel staat, zorgden ervoor dat 
hij meerdere keren in de clinch lag met de katholieke 
kerk. Wetenschappers konden hun werk niet als waar-
heid presenteren wanneer deze conflicteerde met het 
geloof. In tegenstelling tot Leonardo da Vinci groeide 
zijn faam en waardering pas tot grote hoogten na zijn 
dood.

D
E HOMO UNIVERSALIS, het ideaal van de renaissance. Kort gezegd: de alleskunner, ie-
mand die sportief, creatief en wetenschappelijk ontwikkeld is. Maar wat is er nou precies 
voor nodig om een echte homo universalis te zijn? De Alalos vergeleek een aantal oude én 
moderne homines universales.

Nicolaas Copernicus (1473-1543)
Er zal maar een revolutie naar je vernoemd worden. 
Men spreekt tegenwoordig van een copernicaanse 
revolutie wanneer er zo’n omslag plaatsvindt bin-
nen de wetenschap of filosofie dat alles op losse 
schroeven komt te staan. Nicolaas Copernicus was 
als astronoom en wiskundige de grondlegger van 
het heliocentrische wereldbeeld, waar Galilei op 
voortborduurde. Daarnaast had hij een doctoraat 
in het katholieke kerkrecht, was hij arts, geleerde 
van de klassieke oudheid, gouverneur, diplomaat, 
econoom en sprak hij veel talen (zijn eerste publi-
catie was een Latijnse vertaling van Griekse gedich-
ten). 
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Madonna (1958)
Ze is buitengewoon succesvol als 
zangeres maar weet haar konin-
ginnenschap geregeld breder in te 
zetten. Ook is ze immers actrice, 
(kinderboeken)schrijfster, regisseur, 
mode-icoon, kledingontwerpster en 
feminist. Over Madonna raakt men 
nooit uitgepraat en ook zelf zal ze 
haar mond niet zo gauw houden.

Jan Mulder (1945)
De meest sportieve naam op deze lijst: hij representeert, als succes-
volle voetballer voor Anderlecht en Ajax, vooral de sportieve kant 
van de homo universalis. Echter, nadat hij op dertigjarige leeftijd 
stopte met voetballen is hij succesvol overgestapt naar de literaire 
wereld: onder andere schreef hij tot 2006 dagelijks een column in 
de Volkskrant samen met Remco Campert, met wie hij ook de tekst 
voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal schreef in 2004. Heeft 
verder ook van zich doen gelden als reguliere tafelgast bij Barend 
& Van Dorp en de afgelopen jaren bij De Wereld Draait Door. Zijn 
grootste tekortkoming als homo universalis is zijn gebrek aan we-
tenschappelijke kennis. 

Stephen Fry (1957)
Mogelijk de meest geliefde man van Engeland. Stephen Fry is vooral be-
kend als acteur, komiek en presentator, maar naast het succesvolle come-
dyduo dat hij vormde met Hugh Laurie, een Golden Globe-nominatie 
voor Beste Acteur en een Rose D’or voor Beste Presentator is hij ook een 
succesvol schrijver en columnist, politiek activist voor bijvoorbeeld ho-
morechten en groot liefhebber van technologie (hij was eigenaar van de 
derde Macintoshcomputer die in Engeland werd verkocht). Verder toont 
hij als presentator van QI vaak zijn grote kennis op vele fronten. Als homo 
universalis schiet hij vooral tekort op sportief gebied. 

Bas Haring (1968)
Bas Haring studeerde natuurkunde en 
CKI, maar is vooral bekend als filosoof. 
Met boeken, colleges, televisiepro-
gramma’s en vooral veel vragen brengt 
hij wetenschap en filosofie dichter bij 
de gewone mens. Alle hoeken van de 
samenleving lijken hem te waarderen: 
blijkbaar is er heden ten dage veel vraag 
naar laagdrempelige wijsbegeerte. Hij 
schrijft, spreekt en denkt en weet zo 
zijn stempel op Nederland te drukken. 
Ook kan hij vast leuk schilderen.

Tot slot
Het begrip homo universalis blijkt achterhaald. Tevergeefs zoeken we he-
dendaagse wondermensen die zich bekwamen in zowel wetenschap als 
sport als de creatieve wereld. Tegenwoordig roept men zelfs vaak al dat ie-
mand van alle markten thuis is wanneer hij niet alleen een boek, maar ook 
columns schrijft, of maandelijks in een televisieprogramma zijn mening 
verkondigt. Wat Da Vinci ooit was, bestaat niet meer – en moeten we mis-
schien ook maar niet meer willen zoeken.

Noel Fielding (1973)
Noel Fielding verwierf enige bekendheid als stand-upcomedian, maar 
brak door toen hij samen met Julian Barratt The Mighty Boosh creëerde, 
een surrealistische comedyserie, en heeft inmiddels de status van stijli-
coon en seksgod. Hij ontwerpt kleren, is muzikant en dj, verdienstelijk 
voetballer en inmiddels zijn er al meerdere tentoonstellingen van zijn 
kunstwerken geweest; een creatieve homo universalis zonder twijfel. 
Ook schijnt hij een aardig woordje Frans te spreken. Daartegenover 
heeft hij echter, net als Jan Mulder, geen wetenschappelijke verdiensten 
achter zijn naam staan.
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H
ET MERENDEEL VAN DE STUDENTEN 
die de opdracht zouden krijgen om een 
beeld van de middeleeuwen te schetsen, 
zou daarin ongetwijfeld een ridder, een 

jonkvrouw, een aantal smerige bedelaars en een kasteel 
plaatsen. Een verkeerd beeld dat allemaal veroorzaakt 
wordt door het onderwijs, vindt Henk ’t Jong. Hij nam 
de lesmethoden voor geschiedenis stevig onder de 
loep.

In Nederland worden de richtlijnen voor lesmethoden 
geschiedenis door twee instanties bepaald. Dit zijn de 
commissie-Van Rooy, een rond de millenniumwisseling 
door de minister van Onderwijs ingesteld comité om het 
geschiedenisonderwijs te verbeteren, en de Canon, een 
lijst van vijftig onderwerpen die als belangrijk voor de 
Nederlandse geschiedenis worden beschouwd. 

De tien chronologische tijdvakken van de commissie-
Van Rooy zouden samen met de Canon de ideale kaders 
bieden voor het geschiedenisonderwijs. Echter, schrijft ’t 
Jong, in praktijk worden de kaders voor de middeleeu-
wen zowel in het basisonderwijs als in de onderbouw van 
het middelbaar onderwijs verdraaid en soms zelfs over-
geslagen.

In het basisonderwijs valt op dat de geschiedenismetho-
den het tijdvak middeleeuwen in uiteenlopende klas-
sen introduceren en dat er afwisselend wordt gekozen 
voor een cyclische – een tijdvak in meerdere jaren be-
handelen – of een chronologische behandeling van de 
geschiedenis. Verder staan de methoden bol van clichés 
en anachronismen die volgens ’t Jong – zelf ook tekenaar 
– vooral te wijten zijn aan de afbeeldingen en illustraties. 
Naar de afbeeldingen is slecht zoekwerk verricht en de 
illustratoren hebben zelf geen idee hoe de middeleeuwen 
er daadwerkelijk uitzagen. Dit laatste punt toont het ware 
probleem; doordat de illustratoren, regisseurs en docen-
ten van nu zelf vroeger ook een verkeerd beeld van de 
middeleeuwen in de schoolbanken kregen voorgescho-
teld – een erfenis van de romantici die hun bronnen fout 
interpreteerden – , wordt die illusie tot op de dag van 
vandaag in stand gehouden. Een sneeuwbal die zonder 
interventie alleen maar groter wordt.

De beoordeling van geschiedenismethoden in het mid-
delbaar onderwijs is niet veel beter. Hier is het aantal 
afbeeldingen weliswaar gereduceerd, maar worden de 
clichés en anachronismen vanuit een iets andere invals-
hoek alsnog in stand gehouden. En dan zijn er nog de 
interactieve opdrachten, bedoeld om de stof te ‘verle-
vendigen’. Een opdracht als “In de middeleeuwen gooi-
den mensen afval op straat. Ze poepten en plasten daar 
ook. Maak een poster voor een schonere stad.” doen je 
billen samentrekken na een zoveelste poging door ’t 
Jong om foute aannames te corrigeren.

De concluderende aanbevelingen die hij doet, zijn nogal 
voor de hand liggend: de onderwijsmethoden moeten 
beter historisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoe-
ren. Toch is dit niet zo makkelijk als het lijkt en zijn de 
positie en standpunten van ’t Jong discutabel. Zo heeft 
iedere uitgever, ook de educatieve, commerciële doelen. 
Het afwijken van de traditie van foute informatievoor-
ziening brengt daarom de nodige druk met zich mee. 
Want wie doorbreekt die traditie als eerste en gooit het 
roer om? En gaat zo’n afwijkende editie wel verkopen?  
Bovendien lijkt ’t Jong met zijn wetenschappelijke ach-
tergrond als illustrator en historicus – specialisatie: 
middeleeuwen -  het ideale cv te hebben om ongezouten 
criticus te spelen tegenover een gesplinterde tegenpartij. 
Die bestaat enerzijds uit onschuldige basisschooldocen-
ten die allrounder zijn en hun methode braaf volgen en 
anderzijds uit een groep illustratoren die, ofwel om hun 
bekendheid of om hun goedkope uurtarief, worden in-
gehuurd om riddertjes te tekenen. Bovendien, hoe kan 
het dat de kaders van de eerder genoemde commissie-
Van Rooy en de Canon zo losjes gehanteerd worden? Is 
er dan geen toezicht?   

Het idee dat we als jongeren op school verkeerde feiten 
krijgen ingeprent is schokkend maar tegelijkertijd be-
grijpelijk als we de complexiteit van het onderwijsappa-
raat blootleggen. Bovendien is het lastig om één verant-
woordelijke aan te wijzen voor een proces dat zich door 
de jaren heen heeft ontwikkeld. Aan het eind van de dag 
is het allemaal mensenwerk. En waar mensen zijn, wor-
den fouten gemaakt.

Een fout beeld 
van de middel-
eeuwen: wie is 
de schuldige?
 Historicus Henk ’t Jong over de 

kreukels in geschiedenismethoden

door Mathijs de Groot
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Eerstejaarscolumn
Ridder aan een hof 
vol jonkvrouwen

door Lars Neijenhuijs

Een fenomeen waar je als mannelijke student in 
Utrecht vroeg of laat hoe dan ook mee wordt gecon-
fronteerd is de verhouding der seksen in niet alleen 
de studie die je doet, maar ook op de universiteit in 
het algemeen. Als je dat als man zelf niet constateert, 
wordt dat je wel voorgeschoteld door een van je me-
destudenten, vrienden of familieleden, doorgaans 
geuit in een honende dan wel plagerige variant op 
‘veel vrouwen!’, ‘vind je dat niet vervelend?’ of ‘neu-
keeeeuhh!!!’. Zelfs het DUB heeft er vrij recent nog 
een (mijns inziens belachelijk) artikel aan gewijd: 
over hoe de mannen in Utrecht zich koning te rijk 
moeten voelen en vrouwen daarom maar als vodjes 
worden behandeld. Zogenaamd zonder uitzicht op 
een relatie moeten vrouwen uitwijken naar steden als 
Delft, omdat mannelijke studenten hier zo arrogant 
zouden zijn.

Hoewel in een karig deel van het studieaanbod op onze 
universiteit de man-vrouwverhouding ook enigszins 
gelijk is, blijft de faculteit Geesteswetenschappen met 
name populair onder vrouwen. Bij TCS is die verhou-
ding wellicht tot in het extreme aanwezig: met on-
geveer 20% mannen tegenover 80% vrouwen en een 
gezellig knalroze hok en ‘roze’ studiestichting ben je 
als man vrijwel altijd in de geslachtelijke minderheid. 
Van een aantal mensen, zowel man als vrouw, krijg ik 
dan weleens de vraag of ik dat niet vervelend vind. Of 
de drempel om met je medestudenten om te gaan dan 
niet te hoog ligt. Maar de ultieme en ook meest idiote 
hekkensluiter is toch wel de opmerking: ‘Ik zou nooit 
voor die studie kiezen omdat er zo veel meisjes zijn!’ 

Ik heb al een half jaar van het universiteitsleven mo-
gen genieten en ben inmiddels volledig geaccommo-
deerd. De vooroordelen die over ‘vrouwelijke’ studies 
bestaan, lijken daarbij elke dag ongegronder. Een 
studie beoordelen op de verhouding jongens/meisjes 
of de kleur van bijbehorende studiestichting, evenals 
sekse als obstakel zien om met iemand om te gaan, 
betuigt van een gebrek aan intellect dat niet past op 
een universiteit. Tevens getuigt de stelling dat gees-
teswetenschappen vrouwelijker zijn (en daarmee wat 
‘zachtere’ en/of makkelijkere studies zouden bieden) 
van een soort misplaatste kortzichtigheid. Doe dat 
wat je interessant of leuk vindt en waar je blij van 
wordt, laat je daarin nooit door anderen belemmeren. 
Daarbij is als man studeren tussen zoveel vrouwelijk 
schoon eerder een voorrecht dan een vloek.
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T
oen de aarde nog maar net besloot om rond 
te worden en de grootste God fluisterde dat 
Hij zich niet meer kenbaar zou maken aan de 
fantasie der mensheid, regende het zeven jaar 

in het land waarvan de naam niet genoemd mag worden. 
Vierentachtig volle maanden donkere wolken met drup-
pels, omdat alle mensenkinderen verdrietig waren. 

Humor was ooit een gave, maar de koning had besloten 
dat er nooit meer gelachen mocht worden. Het was de 
schuld van de twee hofnarren. Zij waren tijdens de oorlog 
zó grappig geweest, dat zelfs de sterkste soldaten zich 
doodgelachen hadden. Zelfs de boeren die hun aardappe-
len moesten leveren in deze roerige tijden hadden kiespijn 
gekregen van het lachen en waren niet in staat geweest 
voedsel te leveren aan het volk. Zo verloor het land een 
cruciaal gevecht, en uiteindelijk de oorlog. De straf voor 
de hofnarren was niet mals. De één werd bruut vermoord 
door de vader van een van de getroffen soldaten, terwijl de 
andere hofnar in de gevangenis werd gezet om langzaam 
te verdrinken in de vergetelheid. 

Het verbod op lachen was moeilijk. Iedereen had wel 
iemand verloren aan humor, maar deze tragiek was geen 
goede reden om nooit meer een grapje te maken. Soms 
werden mensen betrapt als ze stiekem in een hoekje 
lachten. De dochter van Bolle Brenda de Roddelaarster 
bijvoorbeeld. Niemand zag het aankomen, maar ineens 
stond ze daar een beetje te grinniken terwijl ze niet eens 
werd gekieteld! Het werd de strop.

Prins Rageboldwin had niemand verloren aan humor 
en was als kind nogal goedlachs geweest, vandaar dat hij 
de wet van zijn vader niet begreep en enkel gefrustreerd 
door het leven ging. Hij wilde iets ondernemen, want elke 
goede blauwbloedige homo sapiens moest een interdisci-
plinair doel najagen in het leven. Hij besloot naar de be-
ruchte gevangenis te gaan en het hofnarretje op te zoeken 
en hem te smeken om een goede oplossing. Rageboldwin 
streek zijn gezicht net zo strak als zijn lievelingsonder-
broek en reed weg op zijn paard met een waanzinnige 
oerkreet. Die kreet vond hij gewoon lekker en was voor de 
rest nogal irrelevant. 

De gevangenismuren zagen eruit als opgedroogd braaksel, 
maar Rageboldwin liet zich niet meeslepen door dit thea-
trale aanzicht en stapte in de cel van het hofnarretje. Wat 

hij daar zag was bijzonder: een bibberend mannetje dat 
met een trillend lipje een overwegend vrolijk versje zong. 
‘Samen maken we zonnestraaltjes, samen maken we zon-
nestraaltjes.’ Hij klonk als een goedkope viool, maar prins 
Rageboldwin had een zwak voor elke viool. Hij nam dit 
even in zich op en begon vervolgens aarzelend te praten.
‘Hofnarretje, zullen we kletsen? Wat is je naam?’
Het bleef lang stil, tot het hofnarretje ineens opstond en 
met zijn billetjes schudde: ‘KIEKE BOE!’
Rageboldwin schoot in de lach. Meteen schrok hij van 
zichzelf, al was het een heerlijk gevoel. ‘Ziet u de moge-
lijkheid om deze treurige prins te helpen? Volgens mij 
bent u de grappigste nar op de hele wereld. Mag ik uw 
echte naam?’
‘Mijn naam is Kieke Boe’, zei de hofnar. ‘Ik wil je best 
helpen, maar dan moet je wel gênant durven zijn. Kan je 
dat?’ 
‘Ja, dat kan ik’, zei Rageboldwin. ‘Je moet me helpen om 
die antihumorwet weg te halen. Het is al zeven jaar druile-
rig weer omdat niemand meer lacht.’

‘Ik had jou intelligenter ingeschat’, zei Kieke Boe. ‘De op-
lossing is heel simpel, want ik heb er al over gedroomd. Je 
moet een grapje verzinnen waar de koning om zal schud-
debuiken, en dit nieuws moet je dan in een rap tempo 
verspreiden over het land zodat iedereen denkt dat lachen 
weer geoorloofd is.  De koning zou dan - volgens de wet 
- iedereen inclusief zichzelf moeten vermoorden. Dit zou 
dan de spuigaten uitlopen, dus heeft het geen zin meer. 
Einde wet!’
Prins Rageboldwin schudde onzeker zijn hoofd. ‘Grapjes 
maken? Niemand weet meer hoe dat moet. En stel dat het 
me lukt, hoe kan ik het dan aan het hele land vertellen?’
‘Oh, dat kan je vast wel, Rageboldwin. Je bent immers 
een prins en niet op je achterhoofd gevallen, al gaat het 
gerucht wel dat je met de stalknecht hebt gekust. Enfin, ik 
zal jou mijn grapjes leren. Kom na een week weer terug 
om te vertellen hoe het is gegaan.’

Een week later 

Hofnarretje Kieke Boe keek naar de regen door zijn kleine 
raampje. ‘Het is tijd’, zei hij zachtjes en treurig tegen zich-
zelf. ‘Vandaag gaat het gebeuren.’
En ja hoor, daar kwam prins Rageboldwin boos aangelo-
pen. ‘Kieke Boe, je grapjes zijn slecht. Ik heb wel driehon-
derd keer gezegd dat-ie aan mijn vinger moest trekken 

Proza
De heldendaad van 

hofnarretje Kieke Boe
door Anneroos Schoeman (tekst) en Merle Sibbel (illustratie)

20



en tweehonderdnegentig keer deed hij dit niet, en toen 
hij het wel deed was mijn scheet te zachtjes. Alles ging 
verkeerd en hij heeft uiteraard niet gelachen.’
Kieke Boe glimlachte. ‘Rageboldwin, al mijn grapjes 
hebben geen zin. Jouw vader is verloren. Er is maar één 
manier om hem nog aan het lachen te krijgen. Denk 
eens goed aan de laatste keer dat de koning lachte.’
Rageboldwin dacht erg lang na. Ineens verstarde hij. 
‘NEE! Dit gaan we niet met je doen, Kieke Boe!’
‘O jawel. Dood mij publiekelijk in het aanzicht van 
jouw vader en verspreid daarna zijn lach, net zoals hij 
de slappe lach kreeg toen de andere hofnar vermoord 
werd. Offer mij op, ter wille van de blijdschap. Het is 
niet erg, want ik heb erover gedroomd en weet dat ik dit 
moet doen.’ Dit alles zei hij met een rechte rug, al voelde 
hij zich minder dapper dan hij zich voordeed. 

En zo geschiedde het. Hofnarretje Kieke Boe werd 
gedood terwijl hij zijn bekende versje zong. Inderdaad, 
de koning bulderde van het lachen bij het zien van de 
dode hofnar, en de prins stelde meteen zijn ingenieuze 
plan in werking. Zijn beste roddelvrouwen, zo ook 
Bolle Brenda, verspreidden het grote nieuws snel. ‘DE 
KONING HEEFT GELACHEN, NU MOGEN JULLIE 
OOK. DE WET DER ONDERDRUKKING IS VOOR-
BIJ!’ Binnen een paar uur lachte het hele land en begon 
de zon te schijnen. Prins Rageboldwin kon zijn 
geluk niet op, maar was daarnaast erg verdrietig 
dat de hofnar zich had moeten opofferen.  

De dochter van Bolle Brenda en hofnarretje 
Kieke Boe werden door hun martelaarschap 
officiële heiligen en mede door hen kwam 
God weer tot leven. De aarde bleef wel bij haar 
besluit om rond te blijven, en dat was voor veel 
mensen gewoon pech hebben. De koning werd 
opgesloten in de gevangenis met de kotsmuren 
en prins Rageboldwin werd de grappigste leider 
ooit, maar slim en verstandig was hij zeker niet. 
Ze verloren elke oorlog door zijn grapjes.

Toch leefden ze nog lang en gelukkig, dat zal je 
nou altijd zien.
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Museumweekend
5/6 april
Aangezien wij, Aliassers, natuurlijk erg cultureel be-
trokken zijn, is het museumweekend een uitgelezen 
kans om als arme student toch aan onze trekken op 
museaal gebied te komen. Meer dan vierhonderd 
musea door heel Nederland doen mee en openen hun 
deuren gratis of voor een klein prijsje. Het weekend 
staat dit jaar in het teken van doe-het-zelfactiviteiten 
en dus kan je behalve je vergapen aan al het moois 
dat Nederland herbergt op dit moment, ook zelf de 
handen uit de mouwen steken. Ideale eerste date, fa-
milie-uitje of excuus om je weekend-OV weer eens 
te gebruiken. 

DGTL festival19/20 april, NSDM-docklands 
AmsterdamHeb je voor het paasweekend nog niets in je 

agenda staan? Met zes verschillende podia 

en meer dan tachtig artiesten garandeert 

het DGTL festival een fantastisch alternatief 

voor paaseitjes zoeken of de familiebrunch. 

Onder anderen Kölsch, Mathew Johnson 

en de Adana Twins zullen hun plaatjes voor 

je draaien op de oude scheepswerf. Je kan 

natuurlijk een dagje gaan genieten van al 

dit moois, maar voor de echte diehards is 

er een camping vijf minuten van het festi-

val vandaan waar je maximaal drie nachten 

kunt verblijven. 

Mister and Mississippi 

17, 18, 19 en 20 april, Rotterdam, 

Amstelveen, Deventer en Zwolle

Zoals ze zichzelf omschrijven op hun site: ‘Een cli-

ché, wat goed is komt snel.’ In een sneltreinvaart 

heeft het viertal van Mister and Mississippi Neder-

land en omstreken veroverd met hun rustige, folky 

en een tikje zweverige sound, geïnspireerd op on-

der anderen de Fleet Foxes en Bon Iver, veroverd. 

Nadat ze eerst door Duitsland en Zwitserland heb-

ben getrokken in februari en maart, staan ze in 

april weer op de Nederlandse bühne. Mis(ter and 

Mississippi) het dus niet en ga ze zien!
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Nicks Kleedgeld

Vrijdag 4 april 23.30, Tivoli de Helling

Na succesvolle edities in 2012 en 2013, komt Nicks 

Kleedgeld op 4 april weer terug naar Tivoli de Hel-

ling. Het concept is simpel; je koopt een toegangs-

kaartje voor 15 euro en kan dan de hele nacht kos-

teloos vintage kleding bij elkaar zoeken. Neem dus 

vooral veel tassen mee en twee euro voor de garde-

robe, zodat je je aanwinsten veilig op kunt bergen. 

Mocht je die 60’s jurk of foute legging meteen aan 

willen doen; dat kan ook! Met een fijne house- of 

techno-beat op de achtergrond is Nicks Kleedgeld 

een heerlijk verkleedfeest en tegelijk een mogelijk-

heid om voor weinig geld unieke outfits te scoren!

Koningsdag
26 april

Het is even wennen; geen Koninginnedag 
meer. Gelukkig zorgt deze eerste editie 
van Koningsdag voor veel vertier ver-
spreid over het hele land. Wil je Willem 
in levenden lijve zien, dan moet je naar 
Amstelveen afreizen. Ga je op koopjes-
jacht of wil je juist van al je troep af? De 
beste vrijmarkt vind je in ons eigenste 
stadsie Utereg. Ook voor dansliefhebbers 
is er genoeg te beleven. Een kleine selec-
tie festivals dat plaatsvindt op Konings-
dag dit jaar: VOLTT x Lockdown, Thuis-
haven (eenjarig bestaan), Oranjebloesem 
en Loveland van Oranje. Wat vaststaat: 
het wordt een dag om nooit te vergeten!
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Nicks Kleedgeld

Vrijdag 4 april 23.30, Tivoli de Helling

Na succesvolle edities in 2012 en 2013, komt Nicks 

Kleedgeld op 4 april weer terug naar Tivoli de Hel-

ling. Het concept is simpel; je koopt een toegangs-

kaartje voor 15 euro en kan dan de hele nacht kos-

teloos vintage kleding bij elkaar zoeken. Neem dus 

vooral veel tassen mee en twee euro voor de garde-

robe, zodat je je aanwinsten veilig op kunt bergen. 

Mocht je die 60’s jurk of foute legging meteen aan 

willen doen; dat kan ook! Met een fijne house- of 

techno-beat op de achtergrond is Nicks Kleedgeld 

een heerlijk verkleedfeest en tegelijk een mogelijk-

heid om voor weinig geld unieke outfits te scoren!

Partyinspectie
Hoewel er ongetwijfeld mensen zullen zijn die wel kunnen lachen om het feit dat uitgerekend 

ík de Partyinspectie in deze Alalos voor mijn rekening heb genomen, bestaat daarmee geen 
reden om jullie een beknopte en bovenal waarheidsgetrouwe synopsis van het ‘Niet Te Fil-

men’-gala voor te schotelen. Deze opmerkelijke avond heeft zich al even geleden afgespeeld en dus 
is een geheugenopfrisser wellicht niet misplaatst. 

Op woensdag 12 februari was club Number Four het toneel van het langverwachte gala, een samen-
werkingsverband van Albion, Awater, Art, AKT, Alias en Hucbald (ofwel een ‘AAAAAH’-feest). De 
galacommissie had alles uit de kast gehaald om de locatie als een ware filmpremière te doen voelen: 
er was een heuse rode loper, een fotomuur to strike a pose, een aardige hoeveelheid filmposters, ge-
projecteerde filmfragmenten, bitterballen en rode gordijnen. Het schijnt zelfs dat er voor de eerste 
gegadigden een welkomstdrankje paraat stond, een service waar ik door omstandigheden helaas 
geen gebruik van heb kunnen maken. Desalniettemin was het zonder twijfel een uiterst stijlvolle 
avond. De goedgeregelde garderobe zorgde ervoor dat enigszins verwaaide gasten snel hun jassen 
kwijt waren en in hun allersjiekste outfit rap de dansvloer op schoven, alwaar veel verschillende 
dansmoves aan de nacht werden toevertrouwd. Zelfs de drankprijs was (vooral voor een student) 
elitair, maar dat mocht niet baten, en toen de schalen met bitterballen de zaal door gingen, zat de 
sfeer er echt in. 

Zoals elke grootse activiteit echter kenmerkt, waren er ook een paar kleine schoonheidsfoutjes. Zo 
vond menigeen dat er voor de kaartprijs wel wat meer welkomstdrankjes hadden mogen zijn, viel de 
opkomst een klein beetje tegen en ging door een technisch mankement de grote verrassingsact van 
de avond niet door: een samenspel van Toine en saxofonist Jelle houden we vooralsnog tegoed.

De foto’s die na een paar dagen overal te vinden waren, liegen er echter niet om: het gros van de 
gasten heeft hier absoluut geen last van gehad en heeft op zijn zachtst gezegd genoten van de avond. 
Naarmate de avond vorderde, werd de naam van het gala, die in eerste instantie voor een klein beetje 
verwarring zorgde, dubbel en dwars waargemaakt. Steeds gewaagdere danspasjes werden aan de 
man gebracht en men had ook steeds meer interactie met de zaal (d.w.z. de gordijnen). Het selecte 
gezelschap Aliassers dat was op komen dagen typeerde zich moeiteloos en was allicht een bron van 
jaloezie voor de overige deelnemende studieverenigingen. Het is immers een verademing om tot de 
ontdekking te komen dat mensen zowel mentaal als fysiek goed met elkaar overweg kunnen. 

Tegen 03:00 liep de avond ten einde en werd de inmiddels broeierige Number Four verwisseld 
voor de verkoelende buitenlucht. Toen was al te concluderen dat er zojuist een me-
morabele avond was afgesloten waar zeker nog even over gepraat zou 
worden, al dan niet ge- paard met getekende 
hulpmiddelen. Mijn 
persoonlijke dank 
gaat uit naar Cissy, 
die Alias vertegen-
woordigde in de gala-
commissie en een cruciale rol speelde 
in de totstandkoming van deze 
avond. Het was daadwerke-
lijk Niet Te Filmen. 

door Lars Neijenhuijs




