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Voorwoord
Beste Mundusianen, 

Mijn naam is Stijn Willemsen, 21 jaar, vierdejaarsstudent GPM en ik ben dit jaar de 
voorzitter van de Perscommissie. Hiervoor heb ik in de sport- en spelcommissie, EGEA 
en de buitenlandse reiscommissie gezeten. De buitenlandse reis vind ik een van de 
hoogtepunten van het jaar. De wat ouderejaars kunnen de foto op de voorpagina 
bijvoorbeeld herkennen van de reis in mijn eerste jaar, 2017-2018. Deze heb ik 
gemaakt tijdens de boottocht op het Skadarmeer in Montenegro. Helaas kon ‘onze’ 
buitenlandse reis dit voorjaar niet doorgaan. Wat dat betreft is het fijn om in de 
Perscommissie te zitten; het magazine wordt ondanks alles gewoon uitgegeven. Ik 
vind het een eer om onderdeel uit te maken van deze leuke commissie en na Jackie 
van de Walle het voorwoord te mogen doen voor het Mundus Magazine. 

Mijn commissiemaatjes Simon, Mathijs, Joost en ik hebben na de NEXT-editie weer 
ons best gedaan de eerste reguliere editie van het magazine online te realiseren. 
Hopelijk valt het bij jou, de lezer, in de smaak. Ik vind het zelf alvast ontzettend leuk 
om artikelen te schrijven, gastschrijvers uit te nodigen en andere dingen voor deze 
commissie te doen. Het zal je niet verbazen dat ook ik natuurlijk weer uitkijk naar 
het ‘normale’ leven. Niet in de laatste plaats om het magazine gewoon fysiek in de 
hand te kunnen hebben en lekker te kunnen bladeren. 

Deze editie van het MuMa staat in het teken van rampen. Dat vonden we goed passen 
als afsluiter van het jaar 2020. Er komen artikelen voorbij over natuurrampen, de 
– jawel – coronapandemie, de 
Watersnoodramp en een etnisch conflict. 
Toch hoop ik dat je, ook na het lezen 
over al deze nare gebeurtenissen, positief 
blijft en een fijne kerst tegemoet gaat. 
Gelukkig komen onze voorzitter en 
enkele commissies nog aan bod en 
wordt er teruggeblikt op geslaagde 
activiteiten. 

Ik wens je alvast veel leesplezier, 
fijne feestdagen en een veel beter 2021

Stijn Willemsen 
Voorzitter Perscommissie 2020-2021
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De redactie van Mundus Magazine heeft haar uiterste 
best gedaan om alle bronnen en rechthebbenden van het 
beeldmateriaal in deze uitgave te achterhalen. Indien er 
desondanks beeldmateriaal is gepubliceerd waarvan u 
(mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan 
u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich wenden tot 
de redactie. Mundus Magazine is een gratis uitgave van 
Studievereniging Mundus. Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, 
verspreid, of op enigerlei wijze worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming van de vereniging en 
andere auteurshebbenden. De uitspraken in deze uitgave zijn 
van de betreffende auteurs en worden niet noodzakelijkerwijs 
gedeeld door Studievereniging Mundus of de redactie.

Lieve lezers,

Voor deze editie werd ik gevraagd iets te schrijven voor 
‘bestuur aan het woord’. Natuurlijk ontzettend leuk, 
zeker omdat ik als oud-commissielid toch nog steeds 
een zwak heb voor de Perscommissie. Ook dit jaar 
leveren ze weer mooie magazines, al is het online toch 
even anders allemaal. 

Ik wil eigenlijk niet alweer over corona beginnen, maar 
ik wilde toch graag even zeggen dat ik ontzettend 
blij en dankbaar ben om juist dit jaar bestuur te 
mogen doen bij Mundus. De flexibiliteit van zowel m’n 
medebestuurders als alle commissieleden heeft me 
enorm verrast. Tot nu toe is er nog meer dan genoeg 
inspiratie en animo voor alternatieve activiteiten, 
wanneer deze niet in hun normale fysieke vorm 
kunnen doorgaan. Daarnaast vind ik het ook super fijn 
om zo betrokken te zijn bij de vereniging, omdat het 
toch een heleboel sociaal contact oplevert in tijden die 
anders best eenzaam hadden kunnen zijn. Natuurlijk 
mis ik alle feestjes ook enorm, maar ik focus graag op 
alle dingen die we als Mundus nog wél kunnen doen. 
Online activiteiten kunnen ook juist heel laagdrempelig 
zijn, omdat studenten zonder kamer de mogelijkheid 
hebben om toch buiten Nijmegen mee te doen in de 
avonduurtjes. Daarnaast dwingt het ons om creatief 
na te denken en nieuwe dingen uit te proberen die 
eerder nog niet gedaan zijn bij Mundus. Ik vond zelf 
de online muziekbingo en de Vossenjacht bijvoorbeeld 
ontzettend leuke activiteiten.

Ik ben dus ontzettend blij met de veerkracht van onze 
mooie vereniging en al haar leden. Ik hoop dat meer 
mensen er op deze manier naar kijken, want ten slotte 
moeten we er toch samen het beste van maken.
Het allerbeste en hou vol allemaal!

Anke van Gils

Anke van Gils
Voorzitter

2020-2021 
Studievereniging Mundus
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In 2013 klopte Ioane Teitiota aan bij de immigratiedienst van 
Nieuw-Zeeland. De man en zijn familie liepen gevaar in hun 
thuisland. Ze waren gevlucht voor het geweld en spanningen 
in de stad waar ze vandaan kwamen. Het is er veel te druk, 
er is te weinig drinkwater en er zijn voedseltekorten. Hij 
vertelde dat het land onbewoonbaar zou zijn binnen tien tot 
vijftien jaar. Maar waar vluchtten ze vandaan? Tarawa, de 
hoofdstad van Kiribati.

Info over Kiribati
Kiribati (spreek uit als Kiribas) is een eilandstaat in de Grote 
Oceaan en bestaat uit drie eilandgroepen, zie afbeelding 
1. Ondanks dat het land een grote territoriale claim heeft, 
bestaat Kiribati uit 33 eilanden met een totaal van maar 
811 vierkante kilometer land. Ter vergelijking: dat is kleiner 
dan de Flevopolder. Van deze eilanden zijn er 21 bewoond. 
Deze eilanden zijn verspreid over een gebied met grofweg 
de grootte van India.

Op Banaba na zijn alle eilanden atollen. Deze koraaleilanden 
steken niet ver boven zeeniveau uit en zijn daarom zeer 
vatbaar voor overstromingen. Ook zijn deze eilanden smal 
en ringvormig. Dit heeft als gevolg dat grondwater schaars 
is. Zoet water moet gewonnen worden door ontzilting van

zeewater of het opvangen van regenwater. In het hele land 
zijn er geen bovengrondse wateren zoals meren of rivieren, 
dus dat is geen optie.

Banaba is in tegenstelling tot de rest van Kiribati een 
opgeheven atol. Door tektonische krachten is het eiland 
verder boven de zeespiegel komen te liggen. In het verleden 
nestelden zich steeds meer zeevogels op het eiland en werd 
Banaba rijk aan guano. Dit guano is gedroogde vogelpoep 
en rijk in fosfaten. Hierdoor is het zeer geschikt voor het 
maken van voornamelijk kunstmest. Op Banaba is er al aan 
fosfaatwinning gedaan, maar dat is gestopt in 1979. Dit was 
helaas nadat 90% van het eilandoppervlak afgegraven was 
en het grotendeels bewoonbaar was geworden. Ondanks 
de afgravingen heeft het eiland nog wel het hoogste 
punt in Kiribati. Het eiland is dan ook minder gevoelig 
voor klimaatverandering. Buiten de verwoesting door de 
fosfaatwinning, is een volksverhuizing naar dit eiland geen 
optie. De huidige bewoners van Banaba hebben een 
politieke wens voor onafhankelijkheid of een mogelijke 
aansluiting bij Fiji.

Van Kiribati tot Kiwi

Afb. 1: Kaart van Kiribati, met indeling van eilandgroepen

Afb. 2: Kaart van het eiland Tarawa
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Klimaatvluchtelingen
Verwacht wordt dat er in de aankomende jaren tientallen 
miljoenen mensen wegtrekken naar betere gebieden 
door klimaatverandering. Dit zijn mensen die hun thuis 
verlaten door zowel droogte en verwoestijning, als door 
overstromingen en verzilting. Wij zullen in Europa vooral te 
maken krijgen met asielzoekers uit het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika. In de afgelopen jaren is dit vooral vanwege 
oorlogen en ander geweld geweest, maar ook hier zullen 
steeds meer klimaatvluchtelingen bijkomen.

De vluchtelingen van de eilanden uit de Grote Oceaan 
zullen voornamelijk naar Nieuw-Zeeland en Australië 
trekken. Met name in Australië is het vluchtelingenbeleid 
berucht. Het land voert al sinds 2014 een streng anti-
immigratiebeleid. Vluchtelingen worden vrij direct afgevoerd 
naar detentiekampen op het Australische Christmas Island, 
Papoea-Nieuw-Guinea en Nauru. Deze kampen waren al in 
het nieuws gekomen vanwege verkrachting en marteling. In 
deze kampen worden ook kinderen ondergebracht. Zeker 
bij de kinderen worden er steeds meer psychische klachten 
vastgesteld.

In Australië zijn ook grote demonstraties geweest tegen dit 
beleid. De demonstranten eisten dat alle asielzoekers naar 
het vasteland gebracht zouden worden. Ook de Verenigde 
Naties hebben het land in 2018 al opgeroepen om de 
kampen te sluiten om een gezondheidscrisis te voorkomen. 
Australië zegt dat ze dit beleid voeren om mensensmokkel 
vanuit Azië te ontmoedigen. De meeste asielzoekers naar 
Australië komen ook uit Azië, maar de atolbewoners komen 
in hetzelfde schuitje terecht als de Aziatische migranten.

Nieuw-Zeeland heeft een aanzienlijk opener asielbeleid. Het 
land kent een vluchtelingenquotum van 1500 vluchtelingen 
per jaar sinds juli 2020. Dit is een verhoging van het 
vorige quotum van 1000 per jaar. Van dit quotum is 50% 
toegewezen voor de regio Azië-Pacific. Het is niet mogelijk om 
het land ongezien te bereiken per boot en alle vluchtelingen 
bereiken het land dan ook met het vliegtuig. De schepen 
worden nagenoeg altijd onderschept door de Australische 
kustwacht en bereiken Nieuw-Zeeland dus niet. Dit heeft in 
het verleden ook geleid tot vermoedens tot samenwerking 
met Australië bij de schending van het internationaal recht, 
het Vluchtelingenverdrag en het negeren van de kritiek van 
de VN op Australië.

Nieuw-Zeeland heeft in 2013 al toegezegd dat het zich ieder 
jaar gaat ontfermen over 150 vluchtelingen uit Australische 
detentiecentra. Nieuw-Zeeland kent zelf geen detentiecentra 
en asielzoekers worden bij aankomst eerst opgenomen in 
een ‘resettlement centre’ waar ze woon- en werkoriëntatie 
krijgen, waarna ze vertrekken naar hervestigingsgebieden in  
de grote steden. Voor de aanvraag van vluchtelingenstatus 
wordt eerst gecheckt of ze dat label toegewezen kunnen 
krijgen, waarna de vluchteling dezelfde procedure ondergaat 
als reguliere asielzoekers. Ioane Teitiota probeerde via deze 
weg de status van vluchteling te krijgen.
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De rechters aan het woord
Teitiota vroeg in 2013 asiel aan in Nieuw-Zeeland, met als 
onderliggende reden het veranderende klimaat. Hij wilde 
als klimaatvluchteling een veilige plek vinden. Het was nog 
nooit eerder gebeurd dat een dergelijke casus door deze 
rechterlijke macht werd beoordeeld. Zijn aanvraag voor 
asiel is echter afgewezen. Teitiota en zijn familie zouden in 
september 2015 terug worden gedeporteerd naar Kiribati. 
Bij deze uitspraak heeft hij het echter niet gelaten. Teitiota is 
daarna naar de Verenigde Naties gestapt om het daar aan 
te vechten. Hij vond dat zijn recht op leven in het geding was.

Het recht op leven is een onderdeel van de universele rechten 
van de mens en is door de meerderheid van de leden van 
de VN ondertekend, waaronder Nieuw-Zeeland. Teitiota 
claimde dat door de effecten van klimaatverandering hij van 
Tarawa weg moest migreren naar Nieuw-Zeeland. In zijn 
toespraak gaf hij aan dat de situatie daar steeds instabieler 
en gevaarlijker werd door zeespiegelstijging. Zoet water 
wordt almaar schaarser door verzilting en overbevolking 
op Tarawa. Land erodeert weg, overspoelt en wordt 
onbewoonbaar. Hierdoor is er een woningcrisis en ontstaan 
er disputen op het overgebleven land, wat al heeft geleid tot 
dodelijk geweld.

De zaak lag ruim vier jaar lang bij het Human Rights 
Committee, waarna deze in januari 2020 de ultieme 
uitspraak gaf over de casus. Ze kwamen met de bevinding 
dat het tegenstrijdig is met de ‘Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens’ om klimaatvluchtelingen terug te 
sturen naar hun thuisland. Dit houdt in voor Teitiota en zijn 
familie dat ze recht hebben op asiel in Nieuw-Zeeland.

Gevolgen van de uitspraak
De uitspraak in januari 2020 is de eerste keer dat een rechter 
of tribunaal tot een dergelijk oordeel komt. Volgens experts 
kan deze uitspraak een ‘’tipping point’’ worden voor de 
bescherming van klimaatvluchtelingen. Ze vermoeden dat 
de spreekwoordelijke deur geopend is voor asielaanvragen 
door het veranderende klimaat.

Voor Teitiota en zijn familie is het goed afgelopen en zij 
waren de pioniers in de komende golf aan immigranten 
vanuit de eilandstaten zoals Kiribati. Maar met de huidige 
vooruitzichten van verdere zeespiegelstijging zal de onrust 
op Tarawa hoogstwaarschijnlijk ook toenemen. Daarnaast 
zijn er nog meerdere landen in Oceanië met dezelfde 
bedreigingen. In alleen deze regio worden al meer dan 
een miljoen mensen ernstig bedreigd door het oprukkende 
water. Wat er precies met deze mensen gaat gebeuren is 
nog een vraag, maar dat ze weg moeten staat als een paal 
boven water.

Mathijs Gelen
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Na veel negatieve dingen te horen over de pandemie 
ontdekten we ditmaal een positief puntje. Niet vroeg opstaan 
en je eerste kop koffie van de dag afhalen bij de Kiosk op 
station Nijmegen of hopen dat je nette kleding niet toevallig 
in de wasmand is beland, maar gewoon met zelf gezette 
koffie in comfortabele kleding achter je laptop voor de eerste 
activiteit van de EIC. Natuurlijk mocht het station toch echt 
niet ontbreken tijdens een Lezing op Locatie, of de 2020 
versie Lezing over Locatie (dank Marcus voor het bedenken 
van dit alternatief), daarom werd er voor deze alternatieve 
LoL gekozen voor een lunchlezing over de plek waar wij nu 
zo min mogelijk tijd proberen door te brengen: het station. 

Paul Goedknegt, strategisch stedenbouwkundige bij de 
gemeente Nijmegen, vertelde ons meer over de plannen 
rondom het station en haar omgeving. De gemeente maakt 
grote plannen om het gebied duurzamer en verkeersveiliger 
te maken. Dit met het idee om de vergroening van de 
(binnen)stad voort te zetten en voetgangers niet meer het 
idee te geven dat ze, zodra ze Nijmegen binnenstappen, 
eerst bijna geplet worden door de bus of daarna platgewalst 
worden door de horde fietsers die achter de busbaan langs 
sjeest. 

Na de verbouwing van het station is deze ervaring grotendeels 
verleden tijd, omdat het fietspad lager zal liggen dan het 
voetgangersgebied. Ook de fietsflat naast het station zal 
verdwijnen om ruimte te maken voor een efficiëntere halte 
voor buslijn 10. Alle stallingsruimte voor fietsen zal onder het 
station te vinden zijn. 

Naast de verbeterde veiligheid is ook het toevoegen van 
groen een belangrijk aspect van de toekomstvisie van het 
stationsgebied. Nijmegen was enkele jaren geleden al 
European Green Capital en wil deze lijn blijven doortrekken. 

De gemeente blijft zich ervoor inzetten om de stad te 
vergroenen en te verduurzamen. Paul Goedknegt sloot 
dan ook af met een spectaculair staaltje Photoshop (zie 
afbeelding 4) om te laten zien wat Nijmegen kan worden 
als iedereen zich inzet voor een groenere start. Het ziet eruit 
als een geweldig zoekplaatje, maar het enige wat ik denk 
is: ik blijf toch liever uit de buurt van het flatgebouw met een 
watervalmuur.

Eline Leeneman

Terugblik: LoL station Nijmegen

Afb.4 : is dit hoe Nijmegen er over enkele jaren uitziet?

Afb.3 : een 3D beeld van de voorkant van het nieuwe stationsgebied
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Commissie SpotlightAgenda
Hallo Mundusianen,

Wij zijn Daniel, Dionne, Michiel en Tijs en wij zijn dit jaar de 
Sport- en Spelcommissie! Zoals de naam al doet vermoeden 
organiseren wij activiteiten rond het thema sport en spel. We 
hebben in het begin van het jaar al de Crazy 88 in elkaar 
gezet waar er 88 gekke opdrachten uitgevoerd moesten 
worden in Nijmegen. Daarnaast hebben we ook een online 
spelletjesavond gehad waar we de spellen Among Us en 
Jackbox hebben gespeeld.
Maar, er staat nog meer op het programma! We hebben een 
pubquiz om jullie nuttige en niet zo nuttige kennis over van 
alles en nog wat op de proef te stellen. Als hoogtepunt van 
het jaar hebben we nog de Batavierenrace. Dit is de grootste 
estafetterace ter wereld waarbij er van Nijmegen naar 
Enschede hardgelopen wordt en waar (normaalgesproken) 
een groot feest het weekend afsluit. Het is nog de vraag of 
de officiële race doorgaat, maar niet getreurd: mocht hij 
afgelast worden komen wij met een net zo leuk (of misschien 
wel leuker) alternatief! Zo kunnen we die coronakilo’s er 
toch afhalen. We zien jullie allemaal graag bij een van onze 
activiteiten!

De Sport- en Spelcommissie: Daniel, Michiel, Tijs en Dionne
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8/2

9/2
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Centurion met The 
Grinch

Lunchlezing 
Witteveen+Bos

Halfjaarlijkse alv

Lunchmeeting EGEA

Management Madness 
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Inhousedag 

Lezing op Locatie

Borrel

Pubquiz

GeC activiteit

Lunchlezing

Nationaal Geografisch 
en Planologisch 
Symposium
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Hey,

Wij zijn Jonas, Olivier en Sophie en wij zijn dit jaar de EGEA 
Commissie. Als commissie hebben we de taak om contact 
met onze leden, EGEA zelf en andere EGEA entiteiten te 
houden. Bovendien organiseren we leuke activiteiten voor 
Mundus, onze leden in Nijmegen en andere EGEA entiteiten. 
Zo hebben we bijvoorbeeld maandelijkse lunchmeetings met 
onze leden en ieder jaar een flunkyball wedstrijd.
Daarnaast organiseren we ook nog maandelijks andere 
activiteiten en nemen we aan wedstrijden met andere 
EGEA entiteiten deel. In de maand december hebben we 
bijvoorbeeld een leuke fotospeurtocht door Nijmegen en 
een koekjesbakwedstrijd georganiseerd. In de volgende 
maanden plannen we ook een pubquiz met de entiteiten in 
Utrecht en Groningen. Bovendien doen wij ook mee met  de 
#walk15 wedstrijd met EGEA entiteiten uit heel Europa.
EGEA is dus een goede plek om in contact te komen met 
mensen uit Nijmegen, andere steden in Nederland, maar ook 
met mensen uit andere landen. We organiseren bijvoorbeeld 
ook exchanges naar EGEA entiteiten buiten Nederland. Zo 
staat er nog een exchange naar Maribor gepland.

EGEA Nijmegen: Jonas, Olivier en Sophie

Hey Mundusianen,

Mijn naam is Fabio Di Giulio en ik zit dit jaar namens Mundus 
in de Feestcommissie. Deze commissie organiseert meerdere 
feesten samen met de andere 4 managementverenigingen 
of met onze eigen Ontspanningscommissie. Zo organiseren 
we de SVM-feesten, BiM-feesten, Mengelmoes-feesten en 
ook het open feest.
Nu met corona is het voor de Feestcommissie niet mogelijk 
om een feest te organiseren in een café, zoals we die kennen. 
Daarom organiseren we vervangende activiteiten, zoals de 
biercantus in november in plaats van het BiM-feest. 
Veel commissies komen met online en coronaproof 
activiteiten. Door deze vele activiteiten is het lastig om met 
een origineel idee te komen. En daarom wil ik vragen als 
jullie nog leuke vervangende activiteiten hebben laat dat dan 
weten. We willen graag iets organiseren, maar willen niet de 
zoveelste pupquiz organiseren.
Dus hopelijk zien we elkaar snel nog bij een feest in een café 
in Nijmegen, maar tot die tijd doen we het met deze andere 
activiteiten. En voor dit vermaak willen wij er zijn net als alle 
andere commissies binnen Mundus.

De Feestcommissie: Fabio



10

2020: een verziekt jaar
Het jaar 2020 is het jaar dat we niet snel zullen vergeten, 
en dat is helaas niet vanwege een vrolijke reden. Dit jaar 
is er namelijk een heleboel gebeurd, en vaak leek het 
allemaal om slechts één ding te draaien: corona. Een groot 
deel van het jaar hebben we binnen doorgebracht. Soms 
was de enige manier om vrienden of familie te zien via een 
videoverbinding, en ook werk en studie verliep veelal online 
van achter een beeldscherm. In het nieuws hoorden we 
24/7 over besmettingsaantallen, IC-opnames, sterfgevallen, 
maatregelen en versoepelingen. Het is begrijpelijk dat veel 
mensen het constante Zoomen en dit hele thema onderhand 
beu zijn, maar we konden er niet omheen hier iets over te 
schrijven, in het bijzonder in deze rampen-editie van het 
Mundus Magazine.

Begin dit jaar kwam de Chinese stad Wuhan in het 
nieuws: er was een nieuw virus opgedoken dat zich snel 
kan verspreiden en veel slachtoffers maakt. Niet veel later 
verspreidde het virus zich naar elders op de wereld, in het 
bijzonder Iran en Italië. De hele wereld was geshockeerd 
door de heftige beelden uit ziekenhuizen in Bergamo, waar 
door ruimtegebrek patiënten op de gang lagen, en waar het 
leger werd ingezet om alle doodskisten af te voeren. Toen 
men ook elders in Europa, en later ook in Noord-Amerika, 
het aantal ziekenhuisopnames fors zag oplopen, werd het 
veel overheden wel heel heet onder de voeten. Daarom ging 
op dat moment bijna de hele wereld, enkele uitzonderingen 
daargelaten, binnen een paar weken op slot. Regeringen 
op alle continenten besloten scholen, openbare plekken,  
grenzen en verschillende sectoren van hun economie voor 
onbepaalde tijd te sluiten om de verspreiding van het nieuwe 
coronavirus tegen te gaan. Toendertijd tastte men nog in het 
duister wat betreft de manier waarop het virus zich gedraagt, 
welke risico’s er zijn en voor wie. Van Wuhan en Bergamo 
had men geleerd, en iedere overheid wilde dat koste wat het 
kost voorkomen.

Iedere overheid had echter haar eigen lockdown-stijl. Zo 
had Peru één van de allerstrengste lockdowns ter wereld, 

met een streng gehandhaafde avondklok en drie dagen 
per week dat mannen naar buiten mochten, en drie dagen 
vrouwen. Zondag mocht niemand het huis verlaten. Ook 
in verschillende Europese landen zoals Italië, Frankrijk en 
Spanje mocht je niet zonder legitieme reden buiten zijn. 
Hier in Nederland was het in vergelijking met deze landen 
en vele andere nog relatief soepel, maar ook hier waren 
de snelwegen, treinen en binnensteden in maart vaak 
uitgestorven. 

Een beleidskeuze die zó ingrijpend en ontwrichtend is, brengt 
onvermijdelijk allerlei onbedoelde of onvoorziene gevolgen 
met zich mee. De consequenties van het gedeeltelijk en soms 
bijna volledig sluiten van de samenleving zijn bijna overal 
zichtbaar. Lockdowns en thuisblijven, of het nou verplicht 
is of vrijwillig, hebben gevolgen voor fysieke gezondheid, 
mentale gezondheid, de economie, en maatschappelijke en 
politieke verhoudingen. Het is belangrijk om hierover na te 
denken en te voorkomen dat we in de toekomst voor nare 
verrassingen komen te staan.

Afb. 5: Mondkapjes op een station zijn aan de orde van de dag
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Ten eerste is er een belangrijk effect op de volksgezondheid, 
in zowel de mentale als de fysieke zin. Voor de coronacrisis 
kampten veel mensen al met mentale problemen zoals 
eenzaamheid, depressie en gebrek aan zingeving. Het 
is ook bekend dat deze problemen onder studenten veel 
voorkomen. Sinds het in maart de norm is geworden om je 
sociale contacten tot een minimum te beperken, is het aantal 
mensen met psychologische klachten enorm gestegen. 
Het dagenlange binnenblijven en alleen mensen zien via 
beeldschermen blijkt voor veel mensen nare gevolgen te 
hebben. Een hele grote groep voelt zich nutteloos en vindt 
de situatie uitzichtloos, niemand weet immers wanneer we 
weer enigszins terug kunnen naar normaal. Er wordt dan 
ook verwacht dat 2020 een jaar zal worden waarin veel 
mensen zichzelf het leven ontnemen.

Maar niet alleen mentaal wordt de gezondheid van 
mensen onder druk gezet, ook lichamelijke problemen 
nemen bij veel mensen toe. Aan de ene kant komt dit door 
ongezondere leefgewoonten die tijdens de quarantaine zijn 
ontstaan of verergerd. Als je de hele dag thuis zit, drink je 
‘s avonds vaker een biertje meer, rook je wellicht meer, eet 
je slechter, enzovoort. Aan de andere kant zijn mensen veel 
minder vaak naar de huisarts gegaan bij allerlei klachten. 
Uit angst, of omdat de huisarts zo min mogelijk contact 
wilde hebben met potentiële coronadragers. Zo hebben in 
het Verenigd Koninkrijk naar schatting 50.000 mensen een 
kankerdiagnose misgelopen omdat ze niet naar hun huisarts 
durfden of omdat fysieke, offline afspraken niet doorgingen. 
Niet alleen voor kanker, maar ook voor hart- en vaatziekten 
en andere aandoeningen zijn veel minder diagnoses gesteld 
dan normaal. Deze mensen lopen een groot risico zonder 
dat ze het weten.

Ten tweede heeft er naast toegenomen gezondheidsrisico’s 
ook een enorme economische achteruitgang plaatsgevonden 
in 2020. Doordat in veel landen bepaalde sectoren van de 
economie moesten sluiten, kregen heel veel ondernemers en 
werknemers te maken met onzekerheid van hun inkomen. 

Onder andere het toerisme, de horeca en de culturele sector 
hebben sinds het begin van de coronacrisis heel veel moeten 
inleveren. Per land zijn grote verschillen in hoe deze getroffen 
mensen en sectoren opgevangen worden. In het ene land 
garandeert de overheid vrijwel het gehele gemiste inkomen 
van mensen. Elders zijn vrijwel geen steunmaatregelen en 
is het aantal daklozen en mensen dat gebruikmaakt van 
voedselbanken exponentieel gestegen. Ook is belangrijk dat 
de informele sector, die in armere landen zoals India een 
groot deel van de economie vormt, veel zwaarder is getroffen 
door de lockdowns dan de formele sector. Veel mensen in 
die sector zijn hun levensonderhoud kwijt en krijgen hiervoor 
geen compensatie, omdat het geen legale ondernemers zijn.

Het is dus duidelijk dat een andere consequentie van de 
massale quarantaine, een verscherping van ongelijkheden 
is. Tussen landen, waar ontwikkelde landen weerbaarder 
blijken en de economische klap beter op kunnen vangen 
dan arme landen. En tussen groepen mensen, waar 
tweeverdienende thuiswerkers in een ruime woning minder 
last hebben van het thuisblijven dan de alleenstaande ouder 
met drie kinderen in een flatje. Op een grotere schaal is 
er dit schrijnende feit: door de coronacrisis en wereldwijde 
lockdowns worden ten minste 265 miljoen mensen met 
honger bedreigd. Dit terwijl het vermogen van miljardairs 
wereldwijd tijdens het hoogtepunt van de crisis tussen maart 
en juli met 28% is gestegen.

Kortom, we moeten de manier waarop de samenleving 
is veranderd door alles dat er dit jaar is gebeurd in het 
achterhoofd houden. De keuzes die zijn gemaakt hebben 
verstrekkende gevolgen die lastig te overzien zijn. Het is 
heel belangrijk dat we ons zo goed mogelijk voorbereiden 
op de crisis na de coronacrisis, die er een zal zijn van de 
volksgezondheid, economie en sociale verhoudingen.

Simon Janssen
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Als Ontspanningscommissie in het collegejaar 2020/2021 
is het niet altijd makkelijk om een leuke vervangende 
activiteit te verzinnen voor alle borrels die helaas niet door 
kunnen gaan. Wij willen graag een hoge opkomst bij de 
online borrels, zodat veel mensen elkaar leren kennen. 
Zeker na de online intro voor de eerstejaars. Het leek 
ons verstandig om een online borrel te houden, waar de 
borrelaars actief met elkaar bezig zijn, hopende dat dit 
een gezellige sfeer zou creëren. 

Uiteindelijk ontstond de SWINGO, een bingo met 
muzieknummers in plaats van getallen. Hierna zijn we 
als commissie direct aan de slag gegaan met allerlei 
dingen regelen zodat de SWINGO een groot succes zou 
worden zonder technische storingen. Zo moest er een 
server gemaakt worden op Discord, waarin alleen de 
commissie kon zien welk nummer er afgespeeld werd, 
terwijl de muziek wel voor iedereen goed hoorbaar 
moest zijn. Dit lukte uiteindelijk met wat bots. Hierna 
moesten de bingokaarten gemaakt worden, een taak die 
redelijk simpel lijkt, totdat je daadwerkelijk bezig bent. 
Daarnaast waren wij als commissie natuurlijk druk bezig 
met promotie, zodat zoveel mogelijk mensen mee zouden 
doen. Achteraf gezien waren wij ook behoorlijk tevreden 
over de opkomst.

Na een paar testjes waren we dan eindelijk klaar voor 
het echte werk. De laatste dingen werden dinsdagavond 
afgehandeld en de SWINGO kon eindelijk beginnen. 
Na een korte voorstelronde van de commissie en het 
bekendmaken van het lid van de maand door het bestuur, 
begon het eerste nummer met afspelen. Dit kon natuurlijk 
geen ander nummer zijn dan: “Nijmegen” van Ronnie 
Ruysdael. De sfeer was al direct top, maar om dit zo te 
houden moesten de deelnemers in beweging komen. Met 
enkele bier toeters en een paar echte topnummers kwam 
iedereen dan toch van zijn stoel af en kon het feest echt 
beginnen. Zeker toen de commissie bekend maakte dat 
er naast bingoprijzen ook een prijs te behalen viel voor 

de beste dansers, haalden de Mundusianen echt alles uit 
de kast. Zo liet Elian zien dat kerstlampjes ook een prima 
outfit kunnen zijn, en lieten Marcus en Fleur even hun 
verkleedfeestcollectie zien. Nadat er niks meer te winnen 
viel tijdens de bingo, barstte de strijd tussen Elian, Marcus 
en Fleur los. Uiteindelijk wisten Elian en Fleur het meeste 
indruk te maken op de commissie en konden ze naar huis 
gaan met een geweldige prijs.

Bente, Maike, Jan en ik hebben ontzettend genoten van 
de activiteit en we hopen dat alle deelnemers ook een 
geweldige avond hebben gehad. Tot de volgende!

Stijn van Wandeloo

Terugblik: Swingo
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Een van de veiligste delta’s in de wereld...
De Deltawerken, het achtste wonder van de wereld, een 
van Nederlands sterkste staaltjes in het eeuwige gevecht 
met het water (en dat zegt wat). Het idee hiervoor begint 
bij één man... 

De voortekenen
Johan van Veen is de naam waar dit verhaal mee begint 
en die voor altijd aan dit verhaal verbonden zal zijn. 
Hiervoor beginnen we niet in 1953, maar twintig jaar 
eerder. Zó lang voorspelde Johan van Veen, werkzaam 
bij Rijkswaterstaat, namelijk al dat er een dermate grote 
ramp zoals de Watersnoodramp kon gebeuren. Ook 
al had hij de steun van meerdere studies uit die tijd die 
ook waarschuwden voor een zwakte in het dijkenstelsel, 
het lukte hem al die tijd niet om bijval te krijgen in zijn 
voorspelling. De dijken waren immers nog nooit op zo’n 
schaal doorgebroken, waarom zou dat veranderen? In 
1942 maakte Johan van Veen zijn ‘Verlandingsplan’, 
waarin hij voorstelde de gehele kust van Zeeuws-
Vlaanderen tot Vlieland op een natuurlijke manier af te 
sluiten door middel van verzanding. Hij kreeg geen gehoor 
en in 1946, op de dag dat de Nederlandse Vereniging 
voor Landwinning werd opgericht, presenteerde hij 
het opnieuw. Er werden uiteindelijk enkele elementen 
opgenomen in het Deltaplan. Om daar te komen moeten 
we eerst naar zaterdag 31 januari 1953...

De dijken breken
Het is zaterdag 31 januari 1953, er is een noordwesterstorm 
voorspeld met een windkracht van 11 tot 12. Die avond 
blijft de eb, die om half elf zou komen, uit en blijft het 
water hoog. En dan is er nog de springtij die voorspeld 
was voor vijf uur ‘s nachts. Zuidwest-Nederland is in voor 
de nacht van haar leven, al is ze zich daar nog niet van 
bewust.

Vanaf drie uur ‘s nachts beginnen overal langs de kust 
en in de delta dijken te breken. In Zeeland begeven de 
dijken in Kruiningen, Oude Tonge en Stavenisse het, bij 
die laatste locatie wordt het gat zelfs 1800 meter breed. 
In Noord-Brabant moeten de dijken van Willemstad, 
Heijningen en Fijnaart hun meerdere erkennen in de 
macht van het water. In Zuid-Holland gebeurt dit bij 
Kortgene, ‘s Gravendeel, Strijen en Numansdorp. De 
Schielandse Hoge Zeedijk tussen Schiedam en Gouda 
weet staande te blijven, terwijl bij Nieuwerkerk aan den 
IJssel de scheuren zichtbaar worden. De burgemeester 
trommelde wat mannen op die hij in de lokale kroeg kon 
vinden om te helpen met het versterken van de dijk, maar 
zodra ze met hun laarzen weg begonnen te zakken in de 
dijk hielden veel er mee op. 

Afb.6: Kaartje van de Watersnoodramp (Diercke Schulatlas, Wester-
mann Druck- und Verlagsgruppe)
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Om half zes ‘s ochtends wordt opgemerkt dat er een 
gat van 15 meter was geslagen in de dijk. Een schipper, 
Arie Evegroen, die in Nieuwerkerk zijn schip de Twee 
Gebroeders had aangelegd, zag de burgemeester op zijn 
schip verschijnen. Die dirigeerde hem zijn schip het gat in 
te varen. Toen hij deze ogenschijnlijke suïcidale opdracht 
weigerde, vorderde de burgemeester zijn schip in ‘in naam 
der Koningin’ en kreeg hij de schipper daarmee zover om 
zijn schip tegen het gat aan te leggen. Arie Evegroen zet 
zijn schip met de kop op de dijk en draait het als een 
sluisdeur dicht, een manoeuvre waarvan later wordt 
gezegd dat die in 99 uit de 100 gevallen onsuccesvol zou 
zijn geweest. Door de stroming zuigt het schip zich vast en 
de positie wordt daarna nog met zandzakken verstevigd. 
Ter ere hiervan staat er sinds 1983 een monument op die 
plek. 

Als we de tijdlijn bezoeken waar deze manouvre niet 
succesvol was geweest, dan blijkt dat de gevolgen 
catastrofaal zouden zijn geweest. Het gat in de 
Groenendijk zou niet zijn gedicht. Onderzoek in opdracht 
van Johan van Veen direct na de Watersnoodramp wijst 
uit dat in dit scenario de dijk snel uitgescheurd zou zijn. 
Na een week zou een groot deel van de laagste der Lage 
Landen onder water hebben gestaan en na 26 dagen zou 
het water Amsterdam hebben bereikt. De gevolgen waren 
niet te overzien geweest en de ouderlijk huizen van mijn 
beide ouders waren zeker onder water komen te staan.

De redding van die nacht was niet de enige van zijn soort 
tijdens deze ramp. Op de zondagmorgen geeft Johan van 
Veen in Ouderkerk aan den IJssel persoonlijk leiding aan 
het sluiten van een gat in een dijk met behulp van twee 
schepen.

Na de eerste vloed van ‘s nachts kwam gelukkig deze keer 
wel de eb op. In die paar uur hebben veel mensen naar 
hoger gelegen gebieden, zoals op duinen en dijken die er 
nog wel stonden, kunnen vluchten. Ook waren er overal 
in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant particuliere 
reddingsacties van vissers en andere lui die met bootjes 
rondvaarden door de ravage en mensen van daken redden. 
Het gevaar was echter niet geweken. Zondagmiddag 
kwam de tweede vloed van de Watersnoodramp, een nog 
zwaardere dan de eerste in een al verzwakt deltagebied. 
Toen de springvloed wegtrok was niet overal het water 
meteen weggetrokken en er zaten nog veel mensen op 
daken van inmiddels verzwakte huizen. Toen een paar 
uren later de tweede vloed kwam zijn veel van die huizen 
alsnog ingestort en zijn er meer slachtoffers gevallen. 
Maar zelfs de mensen die duinen en dijken hadden 
bereikt waren niet altijd veilig. Dijken werden hier en daar 
nog verder weggeslagen, in Colijnsplaat werd de dijk 
gered door een gestrand schip dat heeft gefunctioneerd 
als golfbreker.

Afb.7: Een dubbeltje op zijn kant, Nieuwerkerk aan den IJssel
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Hulp vanuit de rest van het land was er niet direct, zoals 
we dat vandaag de dag zouden verwachten. In eerste 
instantie was de rest van Nederland zich helemaal niet 
bewust van wat er zich had afgespeeld, over land was het 
gebied afgesloten en alle telefoon- en telex lijnen waren 
gesneuveld. Een student die dat weekend bij zijn ouders 
was en een radioverkoper waren in staat samen een 
noodzender te bouwen. De signalen die ze hiermee de 
wereld in stuurden werden gehoord tot in Italië en werden 
door radioamateurs vanuit alle windstreken doorgegeven 
en radioamateurs trokken van ver met hun apparatuur 
naar het gebied toe om te helpen met de communicatie. 
Om Nederland op te hoogte te houden drukten kranten 
speciale edities en werden er extra uitzendingen van het 
Polygoonjournaal gemaakt.

Uiteindelijk vallen er 1836 slachtoffers in de nacht van 
31 januari op 1 februari. 200.000 koeien, paarden, 
varkens en ander vee komen om. 3.000 boerderijen 
raken beschadigd en nog eens 300 moeten worden 
gesloopt. 3.000 van de 43.000 beschadigde woningen 
zijn onherstelbaar beschadigd. In totaal 200.000 hectare 
landbouwgrond is blootgesteld aan zout water.

Een wonder van de moderne wereld
Twintig dagen na de Watersnoodramp werd door de 
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat de 
Deltacommissie geïnstalleerd. Johan van Veen nam hierin 
plaats als secretaris. Met de plannen van deze commissie 
zijn tussen 1958 en 1997 de Deltawerken aangelegd. 
De American Society of Civil Engineers bestempelde de 
Deltawerken in 1994 als een van “de zeven wonderen 
van de Moderne wereld”, samen met de Itaipudam, de 
Kanaaltunnel, de CN Tower, het Empire State Building, 
de Golden Gate Bridge en het Panamakanaal. Grote 
stukken van de kust van Zuidwest-Nederland werden 
afgesloten. Een combinatie van negen dammen, vier 
stormvloedkeringen en een spuisluis moeten er voor gaan 
zorgen dat het noorden en de delta nog maar eens in de 
4000 jaar en de Randstad eens in de 10.000 jaar kunnen 
overstromen.

Voor veel bewoners van de overstroomde polders in 
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant duurde het 
maanden tot jaren voor ze weer terug konden. Wat ze 
daar aantroffen was meestal niet meer dan een ruïne, als 
niet alles was weggespoeld.

Vandaag de dag
Het Deltaplan is nog steeds een glanzend voorbeeld 
van hoe Nederlanders zeggen dat iets onmogelijk is tot 
ze het gewoon doen. Daarin zijn de parallellen met de 
uitdagingen van vandaag de dag niet te missen. Dat is 
dan ook wat we moeten doen, als nuchter volk van dit 
koude kikkerlandje.

Joost Vreeken
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Haïti, een verscheurd land in puin
Haïti is een republiek op het Caribische eiland Hispaniola. 
Het deelt een grens met de Dominicaanse Republiek 
en de ruim 11 miljoen inwoners spreken Frans en een 
grotendeels op die taal gebaseerd Creools. Haïti kent een 
bevolking met een hoofdzakelijk Afrikaanse achtergrond 
en is een van de armste landen ter wereld. Alleen al 
daarom was de aardbeving die het land in 2010 zowel 
haast letterlijk als figuurlijk verscheurde een regelrechte 
ramp voor het land.

12 januari 2010. Een datum die bij alle Haïtianen in het 
geheugen gegrift zal staan. Maar niet om een vrolijke 
reden. De tijd van 16:53 uur is misschien niet meer voor 
de geest te halen, al was het maar omdat ze dat uit hun 
geheugen hebben verbannen. Een krachtige aardbeving 
van 7,0 op de momentmagnitudeschaal (een succesvolle 
spin-off van de schaal van Richter) raakte op dat tijdstip 
het land ter hoogte van de stad Léogâne. Daar lag het 
epicentrum. Hoewel de beving nog geen halve minuut 
duurde, wordt de intensiteit van deze aardbeving op 
de schaal van Mercalli getypeerd als “verwoestend”. 
Juist omdat het Caribisch gebied rondom Haïti weinig 
seismologisch actief was, stapelde alle tektonische wrijving 
zich op en was de beving nu zo zwaar. Er waren enkele 
voorschokken, maar de naschokken waren heviger. 
Omdat het hypocentrum van de grote beving onder land 
en niet onder de zeebodem lag was de schade en het 
aantal slachtoffers immens. Hierdoor was er echter geen 
dreiging voor een daaropvolgende tsunami. Dat hadden 
ze er ook zeker niet bij kunnen hebben. Exacte aantallen 
zijn door de omvang nooit berekend, maar er wordt vanuit 
gegaan dat er meer dan 200.000 doden zijn gevallen 
en zo’n extra 300.000 gewonden. 1,6 miljoen mensen 
raakten dakloos of moesten gedwongen verhuizen.

De hoofdstad van Haïti draagt de mooie naam Port-au-
Prince en ligt slechts 20 kilometer van het epicentrum af. 
Ook de belangrijkste stad van het land ontkwam niet aan 
het natuurgeweld; de beving hield er stevig huis. Niet 
alleen huizen van honderdduizenden inwoners, maar 
ook overheidsgebouwen zoals het Presidentieel Paleis en 
gebouwen van het parlement, de Assemblée Nationale, 
raakten beschadigd of werden compleet verwoest door 
instorting. Ook kathedralen, ziekenhuizen, scholen, 
universiteiten en VN-gebouwen overleefden de ramp niet. 
Hierdoor konden de medische instellingen de toestroom 
aan gewonden bij lange na niet aan. De Haïtiaanse 
bouwvoorschriften waren niet ingesteld op een ramp van 
deze orde en de gebouwen ontbrak het dan ook vaak aan 
een fatsoenlijke fundering of waren op heuvels gebouwd. 
Bovendien werd de toch al in slechte staat verkerende 
infrastructuur vergruisd en de enige internationale 
luchthaven van het land raakte onbruikbaar. Hierdoor 
kwam de (internationale) hulp in eerste instantie sloom 
op gang. 

Afb. 8: Ingestorte huizen in de Haïtiaanse hoofdstad
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Maar die hulp werd massaal aangeboden. Veel landen 
zagen de ernst van de ramp, de aanzienlijke schade 
en de vele slachtoffers, in en boden meteen hulp aan. 
België stuurde een 58-koppig noodhulpteam en bouwde 
een veldhospitaal en een waterzuiveringsinstallatie. Ook 
Israël en Brazilië bouwden een veldhospitaal. Landen als 
Nederland, China, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland 
en zelfs IJsland stuurden eveneens hun reddingsteams. 
Nederland stuurde bovendien marineschepen naar 
Haïti die in Caribisch Nederland gestationeerd waren. 
De Verenigde Staten zorgden met de aanwezige 
gezanten van de VN-vredesmacht en de Haïtianen voor 
de binnenlandse veiligheid, noodhulp, evacuaties en 
infrastructuur. Frankrijk, Mexico en bondgenoot Venezuela 
behoorden tot de landen die hulpgoederen stuurden. 
Bovendien zamelden veel landen geld in via werving 
onder de bevolking, waaronder Suriname (260.000 euro), 
België (23 miljoen euro) en Nederland (41,7 miljoen 
euro). In Nederland verdubbelde toenmalig minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders het bedrag tot 
83,4 miljoen euro.

In de inmiddels bijna elf jaar na de ramp wordt het land nog 
steeds geconfronteerd met grote uitdagingen. In het jaar 
na de aardbeving werd Haïti getroffen door een cholera-
epidemie. Die ziekte kwam anderhalve eeuw geleden, in 
1866, voor het laatst voor in Nederland. In Haïti raakte 
een half miljoen mensen besmet, met zevenduizend 
overlijdens tot gevolg. Omdat het land drie jaar zonder 
nieuwe besmettingen moet zijn, is Haïti officieel nog niet 
choleravrij, hoewel de laatste vastgestelde besmetting 
in februari 2019 was. Ook zijn voedselonzekerheid en 
daardoor ondervoeding problemen waar Haïti mee moet 
omgaan. 

De naweeën van de aardbeving zijn nog altijd zichtbaar. 
De Haïtianen moeten zich na de intense gebeurtenissen en 
de periodes van rouw toch gesteund hebben gevoeld door 
de internationale hulp die ze hebben ontvangen, maar 
van die steun en hoop is 10 jaar later weinig meer over. 
De puinhoop die de aardbeving achterliet is nog lang niet 
opgeruimd. Schoolgebouwen zijn nog steeds eenvoudige, 
semipermanente constructies die er na de ramp snel zijn 
opgebouwd. Moderne gebouwen staan er niet in het 
land. De kathedraal in Port-au-Prince is bijvoorbeeld nog 
altijd niet gerenoveerd, terwijl religie toch belangrijk is in 
het christelijke (60% katholiek, 20% protestant) Haïti. De 
infrastructuur is niet hersteld en schoon drinkwater is nog 
altijd een schaars goed. Haïti heeft een tekort aan olie 
en is daarvan sterk afhankelijk van Venezuela, dat ook 
haar eigen problemen heeft. De industrie en economie 
komen hierdoor niet op gang. Dat resulteert weer in een 
hoge inflatie, waardoor de basisbenodigdheden voor de 
armen onbetaalbaar zijn. Mede door deze oorzaken en de 
aardbeving zelf moeten ook de trauma’s en psychologische 
problemen voor de Haïtianen niet worden onderschat. 2 
miljoen Haïtianen zijn gevlucht of geëmigreerd en wonen 
nu in het buitenland, waarvan de helft in de Verenigde 
Staten. Het Haïtiaans Creools is bijvoorbeeld na Engels en 
Spaans de meest gesproken taal in de staat Florida.

Afb. 9: Blauwhelmen brengen een gewonde naar een veldhospitaal.
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Corruptie komt wijdverspreid voor in Haïti. Buitenlandse 
organisaties die na de ramp hulp boden, ervoeren dit 
ook als geen ander. Ze waren vaak extra geld kwijt door 
corruptie, of konden hun werk niet ongestoord doen. Zo 
moest er vaak zwart geld betaald worden aan douaniers 
om de hulpgoederen het land binnen te laten komen. 
Ook werd de openbare orde niet gehandhaafd door de 
lokale autoriteiten, doordat zij bezig waren hun zakken 
te vullen. De Haïtiaanse overheden schuwden dus geen 
vriendjespolitiek en andere duistere praktijken. Lokale 
bestuurders dwongen bijvoorbeeld af dat alleen eigen 
manschappen aan bepaalde wederopbouwprojecten 
toegewezen werden. Vervolgens hadden ze vaak geen 
enkele expertise. En dan was het landeigendom nog een 
probleem. Sommige stukken land waren in het bezit van 
rijke Haïtianen, maar in veel gevallen was het helemaal 
niet duidelijk wie het land in bezit had. In het laatste geval 
is het dan ook onduidelijk wie er toestemming mag geven 
voor het bouwen van nieuwe huizen voor de mensen die 
hun huis kwijtraakten. Mede door deze oorzaken kwam 
de wederopbouw slecht op gang.

Dat corruptie bestond was ook al zo vóór 2010 en dit 
was bekend bij andere landen. Het is wellicht daarom dat 
de fondsenwerving niet volledig is uitgekeerd aan Haïti 
zelf. Veel geld is gegaan naar (niet-gouvernementele) 
organisaties die noodhulp boden. De grootste kritiek van 
huidig president van Haïti Jovenel Moïse is dan ook dat er 
alleen is gekeken naar hulp voor de korte termijn. Voor de 
lange termijn kunnen we nu bijna elf jaar later concluderen 
dat een soortgelijke ramp, die nog altijd kan voorkomen, 
dezelfde rampzalige gevolgen zal hebben voor de 
Haïtianen. Daar is niet in geïnvesteerd. Daar heeft Haïti 
zelf ook helemaal geen middelen voor. En het buitenland 
vindt zich hiervoor niet verantwoordelijk. Er zijn nog steeds 
geen gebouwen van cruciale instellingen zoals scholen, 
luchthavens en ziekenhuizen die aardbevingsbestendig 
zijn. Huizen al helemaal niet. Natuurlijk helpt noodhulp in 
eerste instantie om de gevolgen in te perken, bijvoorbeeld 
door naar overlevenden te zoeken in het puin en ze voedsel 
en onderdak te bieden, maar voor de lange termijn zijn 
er substantiële investeringen nodig. En die heeft het land, 
kijkend naar de staat waarin Haïti 10 jaar later verkeert, 
nauwelijks gehad. Haïti is hét voorbeeld van de keerzijde 
van noodhulp. Laten we hopen op niet nog zo’n ramp.

Stijn Willemsen
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Noord-Ierland kent een roerige recente geschiedenis, die 
grotendeels wordt gevormd door The Troubles. Dit is een 
periode van ongeveer 30 jaar, waarin allerlei terroristische 
aanslagen plaatsvonden met een etnische grondslag. Het 
was een strijd tussen katholieke nationalisten enerzijds en 
protestantse unionisten anderzijds.

The Troubles hebben meerdere geopolitieke processen in 
gang gezet in Noord-Ierland en op haar grens. Het begin 
van The Troubles vond plaats bij een burgerrechtenmars 
die werd georganiseerd op 24 augustus 1968. Deze 
burgerrechtenmars, die plaatsvond tussen de dorpen 
Coalisland en Dungannon, kon op deze dag niet op veel 
mensen rekenen. De mars kreeg wel veel media-aandacht. 
De oorsprong van deze mars voor burgerrechten lag bij de 
Noord-Ierse burgerrechtenassociatie NICRA, die in 1967 
werd opgericht door een aantal burgers dat pleitte voor een 
betere economische en sociale omgeving in Noord-Ierland. 
Hiermee wilden ze ervoor zorgen dat de unionistische 
leiders liberale hervormingen zouden doorvoeren, er 
minder discriminatie zou zijn en woningen op een eerlijke 
wijze zouden worden toegewezen aan zowel unionisten als 
nationalisten. De mars die plaatsvond in 1968 zette meer 
demonstraties en protesten in gang in Noord-Ierland. 

Op 5 oktober 1968 was er een mars gepland in Derry 
(Londonderry), een stad met een protestantse meerderheid. 
Veel protestantse inwoners waren niet gediend van deze 
demonstraties en vielen samen met de politie de mars aan, 
die voornamelijk uit katholieken demonstranten bestond. 
Deze gebeurtenis werd gezien als het begin van The Troubles 
en de jarenlange strijd tussen katholieken/nationalisten en 
protestanten/unionisten in Noord-Ierland. 

Veel mensen denken dat de benaming ‘Troubles’ alleen 
betrekking heeft op de verschillende geloofsopvattingen 
van de protestanten en de katholieken. Het conflict tussen 
deze twee groepen had echter betrekking op meer aspecten 
dan alleen het geloof. De katholieke Ierse nationalisten 

voelden zich namelijk al na de kolonisatie door het Verenigd 
Koninkrijk gediscrimineerd en een gevoel van overheersing 
vanuit de Britse regering maakte de wens van de Ierse 
katholieke nationalisten sterker om bij de Republiek Ierland 
te horen. De protestantse Britse unionisten hadden echter 
een sterke binding met de Britse regering en voelden zich 
niet gediscrimineerd. Zij wilden daarom dat Noord-Ierland 
deel uit zou blijven maken van het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland geen macht meer zou hebben in Noord-Ierland.

Na rellen in Derry tussen de katholieken, protestanten en de 
politie werd het ook onrustig in de hoofdstad van Noord-
Ierland, Belfast. In deze stad kwamen straatgevechten 
voor tussen de katholieken en de protestanten. Deze 
straatgevechten leidden uiteindelijk tot een afgebrande 
straat. De Britse regering zette in deze tijd het Britse leger in 
om de orde tussen de twee groepen te herstellen. Deze hulp 
werd in eerste instantie verwelkomd door de katholieken, 
maar het Britse leger kon vaak niet meer dan toekijken. Zij 
waren namelijk niet bevoegd om in te grijpen. Door deze 
ontwikkelingen splitste de IRA, die de katholieken steunden, 
zich op in twee verschillende fracties. De eerste fractie, the 
Provisionals, waren ervan overtuigd dat het Britse leger niks 
had gedaan om de rellen te voorkomen of de katholieken 
überhaupt te verdedigen tegen de protestanten. Het gevolg 
hiervan was een nieuwe gewapende strijd tegen de regering 
van Noord-Ierland en met name tegen de protestanten. 
De tweede fractie, the Officials, wilden een linkse politieke 
partij opzetten waarbij zij een verenigd Ierland wilden 
realiseren waarbij katholieken en protestanten vreedzaam 
zouden kunnen samenleven. De eerste fractie kreeg echter 
de overhand in Noord-Ierland en hierdoor verslechterde de 
relatie tussen het Britse leger en de IRA en bleven rellen de 
overhand houden in het land. Op 10 april 1998 kwam er 
een einde aan The Troubles, door het Goedevrijdagakkoord. 
In het begin van de jaren ‘90 van de vorige eeuw waren 
er namelijk veranderingen te zien in Noord-Ierland. De IRA 
kondigden aan dat ze geen geweld meer zouden plegen en 
ze dus zouden stoppen met bomaanslagen en schietpartijen. 

Big Troubles in Little Ireland
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Hierdoor werden de unionisten en de nationalisten in staat 
gesteld om samen tot een oplossing te komen en een 
vredesverdrag te tekenen. Dit proces heeft echter nog twee 
jaar geduurd, maar uiteindelijk werd dit Good Friday-verdrag 
getekend in 1998. Het vredesverdrag resulteerde uiteindelijk 
in een Noord-Ierse overheid die bestond uit zowel unionisten 
als uit nationalisten, waarbij beide groepen op een vreedzame 
manier beslissingen zouden nemen over Noord-Ierland. 
Daarnaast werd besloten dat Ierland geen territoriale claims 
meer mocht doen op Noord-Ierland en ten slotte werden 
er garanties vastgelegd op de burgerrechten van zowel de 
unionisten als de nationalisten. Deze nieuwe Noord-Ierse 
overheid werd de Northern Ireland Assembly genoemd. Vanaf 
deze dag was de centrale overheid in London niet meer het 
centrale overheidsorgaan van Noord-Ierland.

Derry
Derry is de op één na grootste stad van Noord-Ierland, na 
Belfast. Deze stad, die dicht in de buurt van de grens met 
Ierland ligt, was een broedplaats van politieke gebeurtenissen 
en discussies ten tijde van The Troubles. Een van de eerste 
demonstraties vond er plaats en daarnaast was de stad ook 
toneel voor Bloody Sunday. Derry kent een grote verdeeldheid 
onder de inwoners. Dit komt alleen al voor bij de naam van de 
stad. Sommige inwoners noemen de stad Londonderry, zoals 
de stad ook officieel heet, maar andere inwoners noemen de 
stad kortweg Derry. Dit was in het verleden de naam van de 
stad, maar de naamsverandering stuitte op weerstand van 
sommige inwoners. De inwoners van de stad zijn in cultureel 
opzicht ook niet homogeen. Een groot aandeel van deze 
verdeeldheid is te wijten aan The Troubles. In de wijk Bogside 
en in de Culmore Road praten de mensen Engels tegen elkaar, 
wordt er gekeken naar de zenders BBC en ITV en wordt de 
Catholic Derry Journal gelezen. Verder vertellen inwoners van 
deze buurten dat zij de Ierse cultuur aanhangen. De inwoners 
van de Fountain Estate zouden hetzelfde verhaal vertellen al 
zouden zij erbij vermelden dat zij de Protestant Londonderry 
Sentinel lezen en zij een Britse cultuur nastreven. De naam van 
de stad wordt over het algemeen door nationalisten Derry en 

door unionisten Londonderry genoemd. De toevoeging van 
‘London’ aan de naam werd al gerealiseerd in 1613 door 
koning James I die vond dat de stad een koninklijke oorkonde 
verdiende. Derry is echter altijd de lokale naam gebleven en 
ten tijde van The Troubles werd de discussie van de naam 
van de stad vaak gebruikt voor politieke discussies tussen 
nationalisten en unionisten.

Tegenwoordig is de rust enigszins weergekeerd in Derry en 
de rest van Noord-Ierland, op een kleine reeks rellen en 
incidenten in 2019 na, toen in Derry journaliste Lyra McKee 
werd doodgeschoten. Dit is een voorbeeld van hoe het zomaar 
weer uit de hand kan lopen. De Brexit draagt daar ook aan 
bij. De Noord-Ierse bevolking weet maar al te goed dat de 
fragiele vrede tussen de katholieken en de protestanten in 
het land gekoesterd moet worden en het geweld elk moment 
weer kan oplaaien. 

Clannad Koumans
Voor publicatie herschreven door Stijn Willemsen
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