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HOOFDREDACTIONEEL

Lectori salutem!

Het zevende lustrum van de GSV! Al vijfendertig jaar is onze vereniging een plek van vriendschappen, ont-
spanning en verdieping. Voor velen onlosmakelijk verbonden aan hun studietijd. De herinneringen aan de 
afgelopen vijf jaar staan centraal in deze speciale, dubbeldikke editie van het HInT! Hierom staat het blad 
bomvol gastbijdragen. Zo hebben de afgelopen besturen teruggeblikt op “hun” verenigingsjaar en kijkt 
Maarten terug op onze oude verenigingskamer. Daarnaast schreef Elmar een beschouwing over het reilen 
en zeilen van de PubCo, vertelt Quint over “onofficiële GSV-reizen” en laat oud-hoofdredacteur Dennis ons 
nagruwelen van een notoire ALV.

Een ander oud-redacteur, Debbie, gaat na wat er geworden is van de profetie die zij samen met Matthijs in 
het vorige Lustrum-HInT plaatste. Natuurlijk volgt er ook een nieuwe profetie, door onze eigen Ellen. Maar 
ook de vaste rubrieken hebben een plaatsje gekregen. Zo schrijft Tommy voor Grenzeloos Studeren over 
zijn verblijf in Bologna en geeft Jelle ons voor Studenten in het Wild een inkijkje in zijn stage bij het filmfes-
tival GoShort. Emma gaf een toepasselijke twist aan die laatste rubriek: in Oud-studenten in het Wild inter-
viewt ze een aantal alumni over hun loopbaan na de studie. Thom en Sam spraken voor het HInTerview 
ook een oud-student. Daarnaast werden ook de voormalige auteurs van het feuilleton (nu: schertsverhaal) 
onderworpen aan een interview. Evenals alumnus en oud-redacteur Mark die ons vertelt over zijn redac-
tiewerkzaamheden bij Historiek.

Dit platform bood bovendien een fantastisch boekenpakket aan, dat jij kunt winnen met de filippinepuzzel 
van Isaac waarin de afgelopen jaren van ons blad centraal staan. Dat geldt ook voor de top-5 waarvoor Thom 
de HInT-covers van de afgelopen jaren heeft beoordeeld. Geert recenseerde toepassingen van een minder 
waardevolle publicatie: het McKay-handboek! Sam en Pieter bekeken daarentegen een serieuzer studie-
aspect, namelijk de minor Middle East and North Africa. Steven zocht en vond een woordgrap en vertelt 
daarom een korte geschiedenis van rum. Een meer enerverende geschiedenis, die van de GSV, vormde de 
basis van zowel de prent van Roos als het schertsverhaal. Ten slotte schreef Wouter een brief aan de voor-
zitter van het eerste lustrumbestuur, die ons onlangs is ontgaan.

De GSV heeft mij persoonlijk de afgelopen jaren vanalles geboden. Het heeft mij gevormd en ik kon er altijd 
mijn ei kwijt. Ik wens de vereniging al het goeds voor de toekomst. Met trots draag ik nog vaak het logo op 
de rug van mijn trui en met trots presenteer ik u deze lustrumeditie van het HInT!

Huub Vilé 
Hoofdredacteur
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Simon Vriend, secretaris
Hoewel het voelt alsof de deur van de GSV-kamer gis-
teren voor het laatst achter mij dichtgevallen is, blijkt 
dat moment toch inmiddels bijna vier jaar achter mij 
te liggen. En wat schrijf je dan als je gevraagd wordt 
om terug te kijken op dat bestuursjaar? Het is wel-
licht verleidelijk om bij een terugblik één hoogtepunt 
te noemen, één moment waarop je dacht als ‘bestuur-
der’: hier doe ik het voor. Maar dat ene moment, dat is 
er niet. Wat ieder oud-bestuurslid van de GSV waar-
schijnlijk herkent, is dat je vooral het GSV bestuur in 
gaat voor anderen. Omdat je zelf hebt ervaren hoe 
leuk de vereniging is en je dat gevoel wil doorge-
ven aan een nieuwe generatie van studenten. Het 
mooiste van mijn bestuursjaar is dan ook dat het 
als een voorrecht voelde om met een kleine groep 
mensen een jaar lang activiteiten te mogen organise-
ren voor de GSV. Een groep mensen waarmee je een 
jaar lang lief en leed deelt, heel veel lacht en waarvan 
je na vier jaar – als je gevraagd wordt door het HInT 
terug te blikken op je bestuursjaar – denkt: dat 31ste 
bestuur van de GSV, daar maakte ik toch maar mooi 
deel van uit. 

Lidewij Nissen, algemeen bestuurslid Interne 
Betrekkingen
Ons bestuursjaar was voor mij als eerste alge-
meen bestuurslid Interne Betrekkingen van de GSV 
(voorheen: Jaarplanning) een leerzaam, druk, maar 
vooral heel fijn jaar. Er was altijd iets te doen – van 
het bedenken van een leuke nieuwe activiteit tot het 
regelen van flesjes water voor sprekers bij een lezing 
– maar we hebben ook heel vaak urenlang lekker 
niks gedaan, in de GSV-kamer uiteraard. Een beetje 
koffiedrinken, een beetje kletsen, een beetje bijko-
men van het feestje van de avond daarvoor – en dan 
daarna samen aan de slag met de volgende activi-
teit. Zo herinner ik me mijn bestuursjaar: samen 
met mijn bestuursgenoten en al die andere actieve 

GSV’ers zorgden we ervoor dat zowel de activiteiten 
als het nietsdoen op de GSV-kamer goed en gezel-
lig verliepen.
  Een van de hoogtepunten van mijn bestuur-
sjaar was de SGN-dag. Tijdens deze dag bezochten 
ongeveer honderd geschiedenisstudenten uit heel 
Nederland de stad Nijmegen. Het thema van deze 
editie was ‘De jaren zestig: hippies en heiligen’ en de 
speciaal daarvoor opgerichte SGN-commissie stelde 
een vol programma op. ’s Ochtends werden er op 
de campus drie lezingen gegeven, ’s middags ver-
trokken we naar de stad om daar in drie groepen 
beurtelings drie programmaonderdelen te bezoe-
ken: een inleiding op en bezoek aan een tentoon-
stelling in Museum Het Valkhof, een bierproeverij 
in Café Camelot en een stadsrondleiding door een 
van de Nijmeegse promovendi. ’s Avonds waren er 
een maaltijd en pubquiz in Café Van Buren en een 
super tof feestje in de Malle Babbe. Het was een 
hele logistieke organisatie (bijvoorbeeld toen we de 
honderd studenten met stadsbussen in het centrum 
van Nijmegen moesten krijgen), maar de dag verliep 
uiteindelijk, vooral dankzij de enorme inzet van de 
commissieleden, volledig volgens plan. De SGN-dag 
was daarmee voor mij de kers op de GSV-taart. Ik kan 
iedereen die de kans krijgt aanraden van die taart te 
proeven! 

Maarten Heinemann, algemeen bestuurslid 
Externe Betrekkingen
2014-2015 was het jaar van ‘gekke boys’ met de 
‘voorgronddanseressen’ Lidewij, Marieke en Julia. 
Kapot serieus en keihard gezellig, zo maakten wij 
het jaar tot een succes. Schreeuwend in de bestuurs-
vergadering en klemmend in de kroeg. Iedere avond 
een borrel te veel, en iedere ochtend een snooze-
moment te weinig. Jaja, ook oneliners werden een 
kernkwaliteit. 

DIT ZIJN VOLGENS HET 31STE BESTUUR DE

HOOGTEPUNTEN 2014-2015
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 Maar alle gekheid op een stokje: ons bestuur 
was geen gedoodverfde winnaar en begon met een 
diverse groep fanatieke GSV’ers van veteranen in 
hun ‘tussenjaar’ tussen BA en MA, tot de kwalita-
tieve langstudeerders in hun tweede tweede jaar. In 
een jaar tijd zijn wij erin geslaagd om fantastische 
activiteiten neer te zetten (buitenlandse reizen naar 
België en Portugal, een batavierenrace en kerstgala) 
en met zijn zessen het jaar te beginnen en eindigen.
 Onder het motto ‘Of kom er gewoon bij’ heb 
ik als algemeen bestuurslid Externe Betrekkingen 
mijn taak serieus genomen, en een externe (van een 

ander bestuur) aangetrokken. Inmiddels gaat ze 
onder de titel ‘mijn vriendin’ door het leven. Ondanks 
mijn functienaam doet vermoeden heb ik, samen met 
mijn bestuur, veel geïnvesteerd in de vereniging en 
hebben we ook vooral met de GSV veel lol gemaakt.
 We hebben op ons tandvlees gebeten, 
nieuwe krachttermen ontdekt, en zeeën vol gehuild, 
maar boven dat alles hebben we schaamteloos 
gefeest op ons hitje Gekke Boys (van De Jeugd van 
Tegenwoordig), tranen met tuiten gelachen en vrien-
den voor het leven gemaakt. Jaaaa, de GSV... kom er 
vooral bij!

‘Omdat je zelf hebt ervaren hoe leuk de vereniging is en je dat 
gevoel wil doorgeven aan een nieuwe generatie van studenten.’

Een (spontane) sfeerimpresse van de Kleine reis 2014 naar Brugge
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Door Geert Dijk

MCKAY NA JE EERSTE JAAR
 Een recensie van een boek dat ik nooit gelezen heb 

‘McKay’, of A History of Western Society is de dikke, 
dure pil die iedere eerstejaars geschiedenisstu-
dent moet aanschaffen. Voor de tweedejaars 
vakken heb je McKay niet meer nodig en het lijkt 
dan vaak alsof je een hoop geld hebt uitgegeven 
aan een stapeltje papier waar je nog maar weinig 
mee kunt. Deze misconceptie komt door het feit 
dat McKay niet met een handleiding komt over 
al zijn andere functies. Er is namelijk nog een 
hoop dat je met McKay kan doen om je geld eruit 
te halen.
 McKay kan gebruikt worden als een deur-
stopper. Het klinkt voor de hand liggend, en dat is 
het ook. Het boek weegt meer dan anderhalve kilo en 
is daarmee zwaarder dan de gemiddelde deurstop-
per van de Blokker. Door het grote, rechte formaat 
is McKay gewoonweg perfect gevormd om een deur 
tegen te houden. Daarnaast laat McKay, wanneer je 
hem gebruikt om je deur open te houden en je een 
openkamerbeleid hebt, als deurstopper aan ieder-
een zien wat je interesses zijn en is hij ideaal om 
een gesprek te laten ontspringen. Het enige nadeel 
is dat de kaft ietwat glad is, waardoor hij soms wat 
moeilijk blijft liggen. Een rubberen onderkant, zoals 
de meeste conventionele deurstoppers hebben, zou 
een goede toevoeging aan het ontwerp zijn. Wanneer 
je een beetje ongemakkelijk wordt van het idee om 
een duur boek op de grond te leggen, kan je het ook 
gebruiken als een presse-papier. De meeste studen-
ten zitten niet op een dure, luxe kamer en dan kan 
het nog wel eens tochten. McKay, met een formaat 
iets kleiner dan A4, houdt al je stencils, documenten 
en aantekeningen netjes op zijn plaats.
 De student die vaak gezelschap op zijn of 
haar kamer ontvangt kan McKay ook gebruiken als 
onderzetter. McKay kan met gemak twaalf ‘REKO’-
glazen van de IKEA een plaats bieden. Door de zachte 
kaft raad ik het echter af om hem als dienblad te 

gebruiken en te verplaatsen wanneer er servies op 
staat. Om te herinneren welk glas van jou is, kun je 
met een pen een raster of andere markeringen aan-
brengen om het gemakkelijker te maken. Deze pen 
wordt echter niet bij McKay geleverd, maar moet bij 
derden gekocht worden. Dit kan gelukkig relatief 
goedkoop.
 Als bovenstaande ideeën jou niet echt aan-
spreken, maar je vindt wél dat McKay te veel ruimte 
opeist, zijn er ook andere manieren om McKay op te 
gebruiken. McKay heeft zo’n twaalfhonderd pagina’s. 
Dat betekent dat je zo’n zeshonderd blaadjes hebt om 
bijvoorbeeld vliegtuigjes van te vouwen, of om ein-
delijk origami te gaan oefenen. Het leuke daarvan is 
dat wanneer zo’n vliegtuigje bij iemand in de schoot 
beland (vermijd de ogen), diegene leuke weetjes over 
de geschiedenis kan lezen. Hetzelfde geldt voor je 
origami-creaturen. 
 Zoals je ziet is McKay een veelzijdig object 
dat je op allerlei vlakken kan helpen. Ik ben niet over 
alles tevreden. De veelzijdigheid van McKay heeft 
ervoor gezorgd dat veel compromissen gesloten zijn 
in het ontwerp. Hierdoor onderpresteert McKay bij 
veel van zijn functies. De enige functie die het zonder 
problemen volbrengt is die van een lesboek. Tijdens 
het testen waren er soms zelfs momenten waarop 
ik twijfelde of dat misschien niet de enige bedoelde 
functie van McKay was. Dit zou natuurlijk absurd 
zijn, want dan zouden we meer dan €70,- betaald 
hebben voor een boek dat we na een jaar niet meer 
nodig hebben. Ik hoef jullie nu niet aan of af te raden 
het boek te kopen, aangezien het sowieso verplicht 
is en jullie het boek al hebben. Het enige dat ik kan 
beoordelen is de bruikbaarheid van McKay na het 
eerste jaar. Mijn oordeel: matig, 6/10.

Disclaimer: Deze recensie geldt alleen voor een fysieke 
kopie van McKay, en niet voor een Pdf.
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Donderdag 18 april organiseert de Congrescommissie het evenement Buiten het Blikveld.

Het programma van deze dag staat volledig in het teken van de geschiedenis over de marge: Onze eigen 
Geertje Mak verzorgt de openingslezing over de mogelijkheden en valkuilen van dit onderzoeksveld. 
Vervolgens vertelt Margo Smit, ombudsman van de NPO, over haar onderzoek over diversiteit in talkshows. 
Voor de verdiepende tracks kies je één van de vier thema’s waar je in een kleinere groep op het onderwerp 
kan ingaan. De eindlezing wordt verzorgd door niemand minder dan Kees Ribbens. Hij zal als afsluiter de 
toekomst van het onderzoeksveld beschouwen. Je kunt je nog inschrijven tot 10 april, dus wees er op tijd bij! 
Deelname kost €7,50 voor leden van de GSV. Kijk voor meer informatie op www.gsvexcalibur.com/congres.

Het programma-overzicht:
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NOG ALTIJD IN DE SCHIJNWERPERS

VIJFTIG JAAR AKTIE TOMAAT
Door Wouter Raaijmakers

Het is intussen bijna vijftig jaar geleden dat 
Lien Heyting en Ernst Kats van de Amsterdamse 
Toneelschool tomaten naar acteurs gooiden in 
de stadsschouwburg van onze hoofdstad. Op 9 
oktober 1969 kreeg Willem Nijholt, een acteur die 
samen met de rest van de Nederlandse Comedie 
het stuk De Storm van William Shakespeare in 
première vertolkte, de eerste rotte tomaat 
naar zijn hoofd geworpen. De daaropvolgende 
maanden was de toneelwereld in Nederland in de 
ban van de zogezegde Aktie Tomaat, die op zich-
zelf weer een tegenhanger in de muziekwereld 
ontlokte onder de naam van Aktie Notenkraker. 
De jaren zestig staan bol van studentenprotes-
ten en -revoltes. De twee genoemde bewegingen 
zijn geen uitzonderingen: het zijn typische pro-
ducten van hun eigen tijd, die ook daadwerkelijk 
impact hebben gehad.

De jaren 1960 als context
In het verdere stuk werk ik slechts Aktie Tomaat uit 
en laat ik Aktie Notenkraker even voor wat het is. 
Zoals gezegd lijken de jaren zestig bol te staan van 
studentenprotesten. Dat laat zich het beste illustre-
ren aan de hand van enkele voorbeelden die, goed-
schiks of kwaadschiks, hun impact hebben gehad 
op overheden en instanties. De provobeweging is 
een eerste voorbeeld, dat zich halverwege de jaren 
1960 liet gelden. Het was een beweging die zich bij-
voorbeeld in ‘66 op beeld liet zetten met witte rook-
pluimen bij het huwelijk van Beatrix en Claus. Ze 
verzonnen ludieke oplossingen voor toen nieuwe 
vraagstukken als het veranderende klimaat. In de 
Verenigde Staten ontstond tegelijkertijd - sterker 
aanwezig dan hier in Nederland - de hippiebewe-
ging, die zich op hun beurt verzette tegen de kapita-
listische en materialistische maatschappij. Dichter 
bij huis gingen studenten te Parijs in ‘68 uit protest 
de straat op om te demonstreren tegen het toenma-
lige onderwijssysteem en de lage werkgelegenheid. 
Ook ditmaal met succes, omdat president De Gaulles 

in reactie op het protest nieuwe parlementsverkie-
zingen uitschreef. Weer terug in eigen land bezet-
ten in mei 1969 studenten vijf dagen lang met enig 
succes het Maagdenhuis te Amsterdam, omdat zij 
inspraak eisten in het universiteitsbestuur. Kortom, 
alle opstandige jongerenculturen uit de jaren zestig 
keerden zich tegen de gevestigde maatschappelijke 
orde, soms met direct succes. 

Het doel van Aktie Tomaat
Het doel van Aktie Tomaat lijkt hier in eerste instan-
tie niet van af te wijken. Zij kwam aanvankelijk in 
opstand tegen het zogezegde ‘bourgeoise toneel’ 
in zowel de vorm als de subsidiëring daarvan. 
Subsidiegelden gingen op dat moment voorname-
lijk naar repertoiregezelschappen als de genoemde 
Nederlandse Comedie, die vooral klassiekers ten 
tonele brachten. Hierdoor kwam de Nederlandse 
toneelschrijver amper aan uitvoeren toe. Hoewel er 
nog altijd toneelprestaties geleverd werden, zouden 
deze niet de gewenste reactie bij het publiek ontlok-
ken. Aktie Tomaat vond dat het toneel nog meer een 
actieve plaats moest zijn, waarbij maatschappijkriti-
sche vraagstukken de revue gecamoufleerd moesten 
passeren. Het gooien van tomaten, dat in navol-
ging op Amsterdam ook gebeurden in Den Haag en 
Rotterdam, kreeg uiteindelijk wel de gewenste tegen-
reactie van de nationale overheid. Tomaat rakelde 
juist zoveel op – misschien nog wel meer dan de 
andere bewegingen – omdat kunst en theater meer 
dan bijvoorbeeld politiek uitnodigt tot het geven 
van een eerste reactie op bijvoorbeeld woningnood; 
theater is vervlochten met actuele problematiek, wat 
de grond onder de Amsterdamse Schouwburg extra 
hevig deed beven. Tomaat sluit daarom naadloos aan 
op de andere studentenprotesten uit die tijd.
 Sommige pers had echter alle begrip voor 
de reactie van de twee studenten. Zo schreef De 
Nieuwe Linie op 18 oktober van datzelfde jaar nog ten 
gunste van de actie, wat als olie op het vuur gold. “Het 
toneel van de Amsterdamse Schouwburg is eindelijk 



11

L u s t r u m e d i t i e

bekogeld met rotte tomaten om de wanstaltige voor-
stelling De Storm van Shakespeare aan een vroeg-
tijdig einde te helpen. Hoe vervelend ook voor Han 
Bentz van den Berg, zijn regie verdient niet anders 
dan boegeroep en protest [...].” Met het genoemde 
doel voor ogen vonden de actievoerders dus wel 
enkele tegenstanders, al maakte zij met hun acties 
ook enkele slachtoffers, waarop ik later terugkom. 
In eerste instantie sloeg Tomaat aan en kregen zij, 
zij het indirect, gedeeltelijk hun zin.
 De rijkssubsidie die voorheen uitging naar 
repertoiregezelschappen, ging door Tomaat naar 
experimenteel theater, waarbij zij met geldelijke mid-
delen de kans kregen zichzelf te ontwikkelen. Meer 
concreet kwamen de veranderingen in de wereld 
van het toneel vanaf 1976, toen het Ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk met de 
nota Kunst en Beleid direct inging op de wensen van 
Tomaat. De uitwerkingen van deze nota zijn voor 
tweeërlei uitleg vatbaar: enerzijds kregen lokale 
toneelgezelschappen meer subsidie, en anderzijds 
kwamen er meer fysieke theaters waar de zoge-
noemde experimentele theatergroepen konden 
oefenen. Het subsidiëren gebeurde met oog voor 
de sociale en geografische spreiding van het geld. 
Zodoende kregen ook onbekende acteurs een kans 
zich te ontwikkelen bij verenigingen bij hen in de 
buurt. Het ontstaan van meer fysieke theaters ging 
hand in hand met de eerdere uitwerking van de 
beleidsnota. Met een reeks nieuwe locaties waar 
jonge en onbekende acteurs vormings-, jeugd- en 
margetheater opvoerden, groeide het aantal produc-
ties gestaag met een gevarieerd aanbod, wat op zijn 
beurt ook nieuw publiek trok.

De stille dood van en waardering voor Tomaat
Gelijk hoe heldhaftig ik Tomaat in de voorgaande 
alinea afschilderde, stierf de actiegroep een haast 
stille dood in de jaren 1980. Dit had vooral te maken 
met de uitwerking van de geschetste beleidswijzi-
ging en het associëren van communisten en andere 

actievoerders met Tomaat, die door hun sterke actie-
drang het doel verlegden. Voorheen kon het doel van 
Tomaat omschreven worden als het opengooien van 
het theater voor een groter publiek, al kreeg het met-
tertijd alsmaar meer marxistische trekken. Het voor-
bijgaan aan zijn eigen doel was volgens de minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en CDA-
fractievoorzitter in de Tweede Kamer Brinkman ook 
de aanleiding tot de financiële malaise die volgde 
op de eisen van Tomaat. De actievoerders hadden 
zoveel willen vernieuwen in zowel totstandko-
ming als uitvoering van theater, dat het publieke 
belang langzaam maar zeker uit het oog was verlo-
ren. Desondanks ben ik van mening dat Tomaat wel 
degelijk iets heeft losgemaakt in de theaterwereld. 
Het opteren van een andere aanpak heeft velen aan 
het denken gezet en een heroverweging van natio-
naal beleid tot gevolg gehad. Dat neemt niet weg dat 
Tomaat een product was van haar eigen tijd. Ze richt-
ten zich tegen het beleid van de gevestigde maat-
schappelijke orde met marxistische trekken in een 
meest roerig tijdperk: de jaren zestig.

De onderbelichte keerzijde
Aktie Tomaat maakte ook slachtoffers, die vielen aan 
de kant van het bourgeoise toneel. Han Bentz van 
den Berg (regisseur van De Storm) stopt in 1974 met 
spelen, Willem Nijholt (acteur in De Storm) neemt 
een pauze en Ellen Vogel (actrice in De Storm) staat 
pas na acht jaar weer op de planken. Hoewel ik denk 
dat Aktie Tomaat een nodige schop onder de kont 
van de theaterwereld was, beken ik wel medelijden 
te hebben met deze namen. Nijholt zei nog in Vrij 
Nederland: “Ik was zo doodsbang geworden dat ik 
een rol waarvoor ik in een touw moest klimmen, wei-
gerde. Ik durfde het niet meer aan, ik ben helemaal 
gestopt. Wij bij de Nederlandse Comedie vormden 
het stootblok, maar als ik nu zie hoe gezapig de 
oproerkraaiers geworden zijn, dan denk ik: het is 
een kwestie van kringloop. Straks ontvangen zij de 
tomaten
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TERUG IN DE TIJD
 Toekomstvoorspellingen van vijf jaar geleden 

Door Debbie Nijssen

Wauw! Dit is alweer het tweede lustrum van de 
GSV waar ik bij betrokken ben. Ik voel mij plotse-
ling oud zeg! Het stemt mij nog een beetje gerust 
dat ik vast niet de enige ben die twee lustra of 
zelfs drie meemaakt! Vijf jaar geleden stond ik 
nog aan het begin van mijn studententijd, en was 
ik nog jong en onbezonnen. Nu ben ik net afgestu-
deerd en bezig aan mijn eerste baan!?! Wat gaat 
de tijd toch snel! Zeker als ik kijk naar de voor-
spellingen die ik, samen met een andere oud-stu-
dent, vijf jaar geleden in de lustrumeditie heb 
opgeschreven over de GSV. Wat is daarvan terecht 
gekomen en wat niet?

Eerstejaarscommissie blijft bestaan
Vijf jaar geleden namen we vier grote pijlers van het 
GSV-leven onder de loep; de eerstejaarsactiviteiten, 
het kroeg- en filmcollege, het docenten-studenten-
voetbal en het collegepraatje. De eerstejaarscommis-
sie met haar activiteiten was toen pas net geïntrodu-
ceerd en was in goede aarde gevallen. De eerstejaars 
gingen samen bowlen en er werd een Ouderdag geor-
ganiseerd. Wij voorspelden toentertijd dat de com-
missie nog lang zou blijven bestaan. En beide acti-
viteiten bestaan nog! Alhoewel bowlen nu van de 
Activiteitencommissie is. Er zijn echter ook activitei-
ten bijgekomen voor deze commissie, zoals de eer-
stejaars-barbecue in september en een kroegentocht. 
Deze commissie heeft zich dus goed staande gehou-
den en daarmee is onze voorspelling uitgekomen! 

Kroeg- en filmcollege worden 3D
Helaas klopte deze voorspelling niet en ik betwijfel 
of dat de komende vijf jaar wel gaat gebeuren. 3D 
voor particulier gebruik is toch een beetje uitgelo-
pen op een flop. Ook is mij ter oren gekomen dat er 
geen kroegcolleges meer worden georganiseerd. Vijf 
jaar geleden hadden wij er nog groot vertrouwen in 
dat deze colleges altijd zouden blijven bestaan! Zeker 
de kroegcolleges werden de afgelopen jaren druk 
bezocht. Het was altijd leuk om je docenten, onder 

het genot van een biertje, eens niet te horen praten 
over droge stof maar over hun hobby’s of passies. 
Gelukkig bestaat het filmcollege nog wel!

Remieg Aerts  doet  weer mee met 
docenten-studentenvoetbal
Deze voorspelling was misschien meer een wens van 
ons als auteurs, dan een echt accuraat en haalbaar 
toekomstbeeld. Natuurlijk is Remieg Aerts niet terug-
gekeerd naar het docententeam, maar er wordt nog 
wel altijd gespeeld om zijn bokaal. Helaas voor de 
studenten winnen de docenten de afgelopen vijf jaar 
bijna altijd. Zoals wij voorspelden, worden de stu-
denten steeds luier en dikker door, onder andere, 
Reftermaaltijden. Toch maar een GSV-Sportdag in 
het leven roepen?

Collegepraatje verdwijnt
Tot mijn grote vreugd is het collegepraatje wel geble-
ven en daarmee is onze laatste voorspelling gelukkig 
niet uitgekomen. Ook al doet het collegepraatje een 
beetje suf en ouderwets aan; het laat wel zien wat de 
activiteiten zijn en betrekt het bestuur ook direct bij 
de verenigingsleden door hun gezicht te laten zien. 
Helaas voor veel geschiedenisstudenten zijn de col-
leges nog niet digitaal, zoals bij andere studies wel 
het geval is en wat wij vijf jaar geleden zeker voor de 
toekomst hadden verwacht. Ik voorspel dat dit in de 
komende vijf jaar wel zal gebeuren! 

Kortom, veel van onze voorspellingen zijn niet uit-
gekomen. Bij sommige waren we te voortvarend en 
optimistisch over de digitale toekomst en bleef de 
GSV juist bij het oude. Andere dingen zoals de com-
missies doen het zelfs beter dan de voorspellingen. 
Een ding doet mij tot op de dag van vandaag verdriet 
en dat is dat ons idee van speeddaten nooit uit de verf 
is gekomen. Ik raad dit zeker aan voor de komende 
vijf jaar, want wat is nou mooier dan een prachtig 
geschiedenis-koppel?!? 
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Voor deze jubileumeditie van het HInT mag 
ik terugblikken op verenigingsjaar 2015-
2016. Dit was het jaar van de brief van Gerda 
de Kleijn. Het jaar van de schrikkelverjaardag 
van de GSV en de boekverkoop voor het goede 
doel. Het was het jaar waarin Café Lenthe een 
vast honk voor de GSV werd. En ook het jaar 
van de paspoortcontrole op de Grote Reis, de 
Letterencommissie, de Concertcommissie, de 
Publieksgeschiedeniscommissie en de gezel-
schappen. Het was het jaar van de DDR-reis en het 
Ruslandcongres. Het was het jaar van “Dit is geen 
balans”. Het was het jaar van het Ledenweekend 
in het Limburgse dorpje Helden. Het was het jaar 
waarin zowel de leden naar de GSV kwamen, als 
de GSV naar de leden. En het was ook een jaar 
van warmte, goede sfeer, gezelligheid en jezelf 
welkom voelen. Het was het jaar van Sam, Huub, 
Jeroen, Martijn, Femke en Koen. Kortom, het was 
het jaar van het 32ste bestuur van GSV Excalibur. 
 Het jaar begon tijdens de introductie van 
augustus 2015, waar de Introductiecommissie ons 
een mooi podium gaf om onszelf te kunnen presen-
teren aan de nieuwe lichting. We waren de gehele 
intro aanwezig bij vrijwel alle formele en informele 
activiteiten, die zichtbaarheid was iets nieuws t.o.v. 
voorgaande jaren. Zo waren we als bestuur ook 
duidelijk aanwezig bij de cantus van de opleiding 
Geschiedenis, die dat jaar voor het eerst plaatsvond. 
De uitspraak “Een slipper gooien hoort er niet bij!” 
zal velen nog heugen. 
 Onze zichtbaarheid tijdens de intro zorgde 
echter ook voor wat gefronste wenkbrauwen onder 
de oudere garde van de vereniging. Zo werden er 
foto’s gemaakt toen ik toenmalig eerstejaars Max een 
adje gestrekt gaf. Dit kwam de geloofwaardigheid 
van het bestuur niet ten goede, oordeelde een oud-
bestuurder op onze Wissel-ALV. Het had echter geen 
effect op de populariteit van de vereniging, bleek uit 
de GSV-kamer die altijd goed gevuld was tijdens de 
kamerdiensten. Het verwisselen van een theekan met 

een koffiekan mocht de pret dan ook niet drukken. 
Ook werd er op de oude GSV-kamer aan crowdfun-
ding gedaan, wat onder meer resulteerde in de toe-
voeging van een tegeltje aan de kamer met daarop 
een quote van ondergetekende. 
 Het werd nog veel gezelliger op de kamer 
toen het 32ste bestuur de VrijMiBo’s introdu-
ceerde. Veel trouwe leden bleven op de vrijdag-
middag nog even hangen op de GSV-kamer totdat 
“het Erasmusgebouw gaat sluiten” door de kamer 
galmde. De schoonmaaksters was het echter niet 
ontgaan dat er vaak een bierlucht op onze kamer 
hing en dat de afvalbak gevuld was met lege blikken 
Schultenbräu. Daarom moesten we aan het eind 
van het jaar “stiekem” VrijMiBo’s houden, waarbij 
de kamerdeur dicht was en we zelf voor ondoor-
zichtbare afvalzakken zorgde. De goede sfeer werd 
er gelukkig niet minder om!
 In het eerste halfjaar was het bestuur ook 
een graag geziene gast op de constitutieborrels in 
Nijmegen. Sommigen van het bestuur bouwden dan 
ook een reputatie op als cobo-tijgers. De late uurtjes 
in Café Lenthe en Café Tout zorgden er echter ook 
voor dat een bestuurslid nog wel eens te laat arri-
veerde bij zijn Kamerdienst of een vergadering 
met de RvA. Ook de constitutieborrel van ons eigen 
bestuur was erg gezellig. Deze vond destijds voor het 
eerst plaats bij Café Lenthe en het was erg leuk om 
weer veel oude GSV-bestuurders te zien. De cobo’s 
van de GSV hebben sindsdien altijd in Café Lenthe 
plaatsgevonden, niet in de laatste plaats omdat het 
een mooi ouderwets bruin café is waar de GSV’ers 
altijd hartelijk worden ontvangen door uitbaters 
John en Marion. 
 Vlak na de eerste tentamenperiode ging de 
GSV op reis naar Frankfurt. Het was een mooi en 
sfeervol weekend met een mooie stadswandeling, 
veel geborrel en gezelligheid. Dat geborrel beviel de 
busmaatschappij echter wat minder, aangezien de 
WC van de bus werd gebruikt voor zaken die het niet 
kon verwerken. Ook de bekleding van enkele stoelen 

DIT ZIJN VOLGENS HET 32STE BESTUUR DE

HOOGTEPUNTEN 2015-2016
Door Koen van Kraaij, voorzitter van het 32ste bestuur
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in de bus werd niet gespaard door de GSV’ers. De 
locatie van ons hostel was ook erg bijzonder, aange-
zien er naalden op de grond lagen vóór ons hostel en 
er wel eens iemand out ging.
 Ook werd er tijdens ons bestuursjaar 
natuurlijk een kerstgala georganiseerd. De een gleed 
uit over kots, terwijl de ander te dronken was om 
nog op de foto te kunnen gaan. Ook waren er een 
aantal leden natuurlijk innig met elkaar verstren-
geld tijdens deze avond. De locatie was de Old Cave, 
mooien sfeervol. De volgende ochtend waren ver-
schillende mensen echter minder blij. Het gala had 
zijn tol geëist; de collegebanken waren nagenoeg 
leeg. Dit was dan ook genoeg reden voor toenmalig 
opleidingsvoorzitter Gerda de Kleijn om namens de 
gehele opleiding een mail te sturen naar ons bestuur. 
Uiteindelijk was alles gelukkig weer vrij snel bijge-
legd met de opleiding en konden we na het opnemen 
van de kersttoespraak door de voorzitter met een 
gerust hart aan de kerstvakantie beginnen.
 Ons bestuursjaar viel deels in een schrik-
keljaar, wat ervoor zorgde dat de GSV weer haar ver-
jaardag kon vieren op 29 februari. Aan het bestuur 
werd dan ook de taak toevertrouwd om er samen 
met de commissies een mooi feest van te maken. 
Dat werd ook zeker een succes! Voor het eerst vond 
er bij de GSV namelijk een echte verjaardagstaart-
bakwedstrijd plaats, waarbij de leden hun creativi-
teit mochten tonen. Naast het feit dat iedereen kon 
meegenieten van de overheerlijke taarten en baksels, 
hadden we die avond een heus verjaardagsfeest in 
voormalig café Mets. 
 Ook vonden weer een succesvolle Ouderdag, 
Arbeidsmarktoriëntatiedag en Congres plaats. Deze 

grote evenementen, die plaats vonden op de univer-
siteit, waren grote successen die in samenwerking 
met de Opleiding Geschiedenis plaatsvonden. Ook 
de opleiding was erg enthousiast over het resultaat. 
 Informele activiteiten die later in het jaar 
nog plaatsvonden waren bijvoorbeeld het Letteren 
Lentegala en Brood en Spelen. Het Letteren Lentegala 
was goed georganiseerd en vond plaats bij de Vier 
Heren aan de Sint Annastraat. De Leffe Blond was 
afgekocht, wat weer voor de nodige GSV-slachtoffers 
zorgde. Bij Brood en Spelen konden we rekenen op 
een mooie uitvoering van ‘Blackbird’ door Okkie en 
Quint. Tevens was er een hilarische simulatie van een 
bestuursvergadering, waarbij een van de bestuursle-
den die helaas niet aanwezig kon zijn door een pop 
werd vervangen. 
 Ook de Batavierenrace van 2016 was onver-
getelijk. Niet iedereen die ingepland was als chauf-
feur van het busje bleek over een rijbewijs te beschik-
ken. Daarnaast was er een busje vast komen te zitten 
in de modder. Toen de lokale boer met zijn tractor 
het GSV-busje uit de modder had gesleept, werd er 
contant €5 euro afgerekend door de GSV als tege-
moetkoming. De boer bleek helaas geen bonnetje te 
kunnen printen voor de declaratie. 
 Begin april werd er voor het eerst in jaren 
weer een GSV-ledenweekend georganiseerd. Jong 
en oud vertrok bepakt en bezakt met het open-
baar vervoer richting het Limburgse dorpje Helden. 
Bijzondere herinneringen aan dit weekend zijn 
onder meer het kampvuur wat door de GSV gestookt 
werd. I.p.v. hout te sprokkelen vonden sommige 
leden het nodig om groene takken van de bomen 
af te trekken en deze op het vuur te gooien, met het 

Groepsfoto Zomerreis 2016 naar Berlijn
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nodige geknetter tot gevolg. Ook hebben we ons 
vermaakt met een mooie GSV-quiz, eierlopen en 
een BBQ. Verder werd er van alles gerookt op het 
ledenweekend. Op de ochtend van het vertrek bleek 
echter dat de laatste avond wederom voor de nodige 
slachtoffers had gezorgd. Renée had net alle WC’s en 
douches schoongemaakt zodat de borg kon worden 
teruggeboekt, maar dit weerhield een van de leden 
er niet van om toch nog even te vomeren in de toi-
letruimte. Daarna mocht het dus nogmaals schoon-
gemaakt worden. 
 Vlak daarna zou de Grote Reis van de GSV 
plaatsvinden. De Grote Reis had dat jaar een bij-
zondere bestemming: Servië, Bosnië en Kroatië, 
waarbij de steden Belgrado, Sarajevo en Dubrovnik 
werden bezocht. Het werd een reis vol met verras-
singen en vele avonturen. Onvergetelijk was natuur-
lijk het brassen van de menukaart in een gaybar in 
Belgrado door twee baldadige leden (Jim & Frans). 
Deze menukaart zou later nog als postpakketje naar 
de GSV gestuurd worden, waar hij nog een aantal 
jaren op de oude kamer mocht pronken. Verder vond 
er een strenge grenscontrole plaats toen we met de 
bus de Servisch-Bosnische grens wilden oversteken. 
De douanebeambte liep de bus in om alle persoons-
bewijzen op te halen van de reizigers. Een aantal 
leden had echter alleen maar een ID-kaart bij zich 
en beschikte niet over een paspoort. Dit was reden 
genoeg voor de grenscontrole om de bus niet door 
te laten. Onze buschauffeur bood gelukkig een oplos-
sing. Hij vroeg docent Jan Brabers om een briefje van 
€20 en stopte dit biljet tussen het stapeltje paspoor-
ten en ID-kaarten van de reizigers. De buschauffeur 
overhandigde het stapeltje persoonsbewijzen weer 
ter controle aan de douanebeambte. Toen deze nog-
maals de persoonsbewijzen controleerde veranderde 
hij ineens van gedachte en liet onze bus de grens pas-
seren. Lang leve het Oostblok. We vervolgden onze 
reis door het door oorlog verscheurde Bosnië en 
bezochten het plaatsje Srebrenica. De naweeën van 
de gruweldaden die hier in de jaren negentig plaats-
vonden waren nog duidelijk voelbaar. Het bezoek aan 
de laatste uitvalsbasis van Dutchbat bezorgde menig 
reiziger kippenvel.
 Het bestuursjaar liep langzaamaan rich-
ting het einde en veel mensen die geïnteresseerd 
waren in onze opvolging dienden zich aan. Met maar 
liefst 10 sollicitaties hadden we voor het eerst in 
jaren meer gegadigden dan functies. Als bestuur 
waren we hier niet geheel op voorbereid, waardoor 

de Verkiezings-ALV anders verliep dan wij hadden 
gehoopt. Omdat alle sollicitanten hun complete 
achterban, al dan niet middels machtigingen, mee 
hadden genomen, was het waarschijnlijk de best 
bezochte ALV ooit. De locatie en tijdsduur waren hier 
echter niet op berekend. Wij hadden zelf als bestuur 
wellicht een te ambitieuze agenda opgesteld. Maar 
ook waren veel leden tijdens de ALV meer geïnte-
resseerd in het bier en voetbal kijken op hun laptop, 
waardoor niet iedereen zijn of haar aandacht bij 
de ALV kon of wilde houden. Dit was voor ons als 
bestuur, de kandidaten en de wel gemotiveerde leden 
erg frustrerend. Uiteindelijk lukte het de ALV toch om 
zes nieuwe bestuursleden te verkiezen.
 Vlak na de ALV vond een van de laatste 
activiteiten van het jaar alweer plaats, de DDR-
zomerreis. Op voorstel van docent Wim van Meurs 
had de Reiscommissie een mooie reis georganiseerd. 
Het was weliswaar een vol programma maar er was 
ook genoeg ruimte voor iedereen om hun eigen weg 
te zoeken in Berlijn. In Berlijn voelde iedereen zich 
zo vrij als een vogel, die kon vliegen van Oost- naar 
West-Berlijn. Gelukkig voor ons stond de muur anno 
2016 niet meer overeind. Het was een leuke groep 
reizigers die deelnam aan de DDR-reis. Gelukkig 
konden we de wedstrijden van het EK 2016 live op 
groot scherm volgen in de stad. Trams werden nage-
wezen en bijzondere historische locaties in Berlijn 
werden middels een leuke fietstocht bezocht. 
 Op het einde van ons bestuursjaar ging 
er toch nog iets mis doordat de verkeerde McKay-
boeken waren besteld voor de eerstejaars. Gelukkig 
was de opleiding bereid om financieel bij te sprin-
gen, waardoor de “McKaycrisis” werd opgelost en de 
eerstejaars met het goede boek aan hun collegereeks 
konden beginnen.
 Het warme gevoel van de GSV-familie is dan 
ook iets wat ik graag koester. Vandaar dat ik anno 
2019 dan ook nog steeds regelmatig in het weekend 
terugkeer vanuit Den Haag naar Nijmegen om mijn 
GSV-vrienden te ontmoeten. We halen dan herinne-
ringen op aan vroeger en pakken een borrel in de 
cafés waar we ons tijdens onze GSV-tijd al welkom 
voelden. Ook met ons 32ste bestuur hebben we afge-
lopen jaar nog een gezellige reünie gehouden. 
 Voor mijzelf was het een grote eer en een 
waar genoegen dat ik deel mocht uitmaken van de 
grote GSV-familie. We hebben er met het gehele 
bestuur en alle actieve leden een fantastisch jaar 
van gemaakt. Dankuwel!
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HET LEVEN VAN EEN NIJMEEGSE STUDENT AAN DE OUDSTE UNIVERSITEIT TER WERELD

GRENZELOOS STUDEREN IN ‘VOLOGNA
Door Tommy Schmitz

In mijn laatste week in Nederland had ik al mijn 
vrienden gedag gezegd om ze voor ten minste de 
komende vijf maanden niet te zien, al dan niet op 
het scherm van mijn telefoon. Volgens alle verha-
len die ik had gehoord over studeren in het bui-
tenland zou alles toch wel goed komen, hoewel 
ik pas drie dagen voor mijn vertrek eindelijk een 
kamer had gevonden in Bologna.
 ‘s Avonds kwam ik aan in Italië en maakte ik 
een rondje door de stad om de plekken te verkennen 
waar ik het komende halfjaar colleges zou volgen, in 
beschonken toestand zou rondslenteren, en al met 
al een mooie tijd zou gaan beleven. Een van mijn 
grootste angsten was mijn fear of missing out, want 
terwijl ik in een vreemde stad alleen aan een pizza 
zat, gingen mijn vrienden in Nijmegen naar feest-
jes. Toen ik die avond in bed lag, spookten andere 
gedachten door mijn hoofd. ‘Waar ben ik in hemels-
naam aan begonnen? Heb ik nu mijn hele leven en al 
mijn vrienden in Nijmegen achtergelaten voor deze 
nieuwe ervaring? Stop Tommy, het komt goed’. 
 De volgende dag zat ik om 08:40 uur in de 
collegezaal voor mijn college Italiaanse moderne 
geschiedenis, me niet realiserend dat de docent pas 
na 09:15 uur rustig binnen komt wandelen als er 
09:00 op het rooster staat. Het was voor het eerst 
dat ik onderwijs volgde in het Italiaans, en hoewel 
ik de taal beheers, was het toch even wennen aan 
alle academische termen waarvan ik nog nooit had 
gehoord. Ik raakte na het college aan de praat met 
Francesco, de jongen die naast mij zat. We zijn, zoals 
dat in Italië hoort, een espresso gaan halen en ver-
volgens ben ik rustig naar het station gelopen.
 Mijn kamer kwam pas 15 februari vrij, dus 
tot die tijd had ik het geluk dat ik bij mijn oma in 
Venetië kon verblijven. Na een kapitaal kwijt te zijn 
aan treinkaartjes voor ruim twee weken en een paar 
kilo te zijn aangekomen door “nonna’s zorg” (in de 
vorm van eten) kon ik eindelijk verhuizen naar mijn 

optrekje in Bologna. Voorbij waren de dagen dat ik 
om 06:00 uur moest opstaan. Ik trok in bij Antonio, 
een natuurkundeleraar van 42 jaar oud, waarmee 
ik een klein appartementje deel. Al snel maakte ik 
kennis met allerlei nieuwe mensen en bouwde ik 
een vriendenkring op van Nederlanders, Britten en 
Duitsers. Vele avonden voetbal kijken in de pubs, 
Aperol spritz drinken in de cafés en zonnige dagen 
in het park volgden. 
 Ik volgde ondertussen naast een cursus over 
Italiaanse geschiedenis vakken over politieke filoso-
fie en Italiaans politiek gedachtegoed. Ineens moest 
ik boeken gaan lezen voor mijn vakken - iets wat ik 
in Nijmegen niet gewend was (of anders vaak niet 
deed). 
 In de tussentijd belde ik ook veelvuldig met 
het thuisfront en probeerde ik op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen in Nijmegen. Op twee gele-
genheden werd ik zelfs opgezocht door geschiede-
nisstudenten Vince en Thijs.
 Nadat ik in Bologna kwam te wonen en alle 
nieuwe mensen leerde kennen die ik nu mijn vrien-
den mag noemen, verdwenen mijn onzekerheden en 
angsten die ik die eerste avond ervoer. De twijfels 
die ik aanvankelijk had waren veranderd in nieuwe 
vriendschappen en geweldige ervaringen - en dat 
terwijl het allemaal nog ruim drie maanden mag 
duren!
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GESCHIEDENISPRENT
 Door Roos in’t Velt 
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Geschiedenis heeft nut, als je er maar passie voor hebt
Barbara Christ over haar tijd als geschiedenisstudent
Door Thom Tolboom en Sam Driessen

Een speciale lustrumeditie vraagt om een spe-
ciaal HInTerview; ook deze rubriek staat in het 
teken van terugblikken op de afgelopen jaren. 
Hiervoor hebben we ex-geschiedenisstudent 
Barbara Christ opgezocht. Zij was zo vriendelijk 
om haar ervaringen en herinneringen met ons te 
delen. Het feit dat ze nu bezig is met een andere 
opleiding geeft ons de mogelijkheid om te verge-
lijken en er zo achter te komen wat Geschiedenis 
voor Barbara zo speciaal maakt. Want dat ze de 
opleiding speciaal vindt, wordt ons al snel dui-
delijk uit haar enthousiaste manier van spreken. 
Hier kijken we samen terug naar Barbara’s tijd 
bij Geschiedenis en vertelt ze hoe de opleiding 
invloed heeft gehad op haar persoonlijke ont-
wikkeling en verdere loopbaan.
 Barbara is zes jaar geleden begonnen aan 
de bachelor Geschiedenis en heeft de studie binnen 
vier jaar afgerond. Hierna is ze aan een pre-master 
Pedagogische Wetenschappen begonnen. “Ondanks 
dat ik Geschiedenis een hele leuke studie vond, ben 
ik hierin geen master gaan doen. Ik zag mezelf later 
niet werken als historicus en ik heb in verband met 
mijn carrièreplan voor iets anders gekozen.” Als we 
haar vragen of ze nog leuke herinneringen heeft aan 
de GSV denkt ze even diep na. Vervolgens zegt ze 
nooit heel sterk betrokken te zijn geweest bij de ver-
eniging, op het schrijven van een gastartikel voor het 
HInT en wat commissiewerk na. Wel heeft ze één 
specifiek verhaal dat haar ineens te binnen schiet: 
“Ik herinner me wel nog dat na een GSV-gala, een 
jongen zijn grote teen is kwijtgeraakt. Hij heeft toen 
ook echt lang moeten revalideren. Wanneer ik aan 
de GSV denk, denk ik aan die gast die zijn teen is 
kwijtgeraakt.” 

Keuzevakken en omgang met docenten
Om helder te krijgen hoe Barbara’s studie er precies 
uit heeft gezien, vragen we haar naar de vakken die 

ze tijdens haar studie gekozen heeft. Ze somt op: 
Who Built America, de genderminor, een Engelse 
literatuurminor en het themacollege ‘vorstelijk 
hof in de vroegmoderne periode’. De twee minors 
zijn geen onderdeel van de opleiding Geschiedenis 
maar andere interesses die Barbara tijdens haar 
studie ontdekt heeft en verder wilde uitdiepen. 
Gendergeschiedenis in het bijzonder heeft haar laten 
zien hoezeer gender historisch bepaald is en wat 
feminisme als cultureel fenomeen precies inhoudt. 
Het heeft haar aangespoord zich verder te verdie-
pen in dat onderwerp. Dit terwijl ze van tevoren niet 
eens zo enthousiast was voor het vak. “Ik vind het 
goed dat er bij Geschiedenis best veel vakken zijn die 
je als student verplicht moet volgen, zo krijg je een 
bredere historische context van verschillende onder-
werpen. Niet iedereen zit bijvoorbeeld te wachten op 
een vak als Nederlandse Geschiedenis maar het ver-
diept wel je historische kennis van, en inzicht in de 
Nederlandse maatschappij.” 
 Gevraagd naar haar favoriete docent kan 
Barbara niet kiezen. Dries Raeymaekers en Coen van 
Galen moeten het doen met een gelijkspel. “Beiden 
zijn ze kundige onderzoekers, maar dat zijn eigenlijk 
al mijn oude docenten. Verder leggen ze helder uit 
en staan ze altijd voor je klaar. Niet op een schoolse 
manier van handje vasthouden, maar gewoon door 
het feit dat je altijd met vragen terecht kan. Verder 
geven ze je ook het gevoel dat je ze alles kan vragen.” 
Haar favoriete GSV-activiteit heeft ook met docenten 
te maken. We praten hier natuurlijk over Docent Bijt 
Hond; een van de jaarlijkse hoogtepunten op de ver-
enigingsagenda. Barbara heeft het niet alleen bijge-
woond maar ook een keer in de organiserende com-
missie gezeten. “Het was heel leuk om op het kantoor-
tje van docenten te zitten en ze op een heel andere 
manier mee te maken, ze vonden het zelf ook leuk 
om mee te werken en waren altijd erg behulpzaam.” 
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 Aangezien Barbara al een behoorlijk lange 
studententijd achter de rug heeft, vragen we haar 
naar verschillen tussen de eerste jaren bij geschie-
denis en haar leven nu. Ze antwoordt overtuigend 
dat het eerste jaar een gouden tijd was, waar na de 
werkcolleges op donderdag en vrijdag vaak meteen 
doorgerold werd naar het Cultuurcafé om daar tot 
‘s avonds wat te drinken 
en te ouwehoeren. Soms 
ook samen met de wat 
jongere docenten. “Het 
is grappig hoe je zo op 
een moment heel infor-
meel contact hebt met 
de docenten en hoe alles 
de volgende dag tijdens 
colleges weer serieus 
verloopt.
 Toevallig ben ik ook nog een paar van mijn 
oude docenten tegengekomen gisteren, bij een lezing 
van Francis Fukuyama. Ik vond het wel leuk om te 
zien dat mijn helden ook nog hun eigen helden 
hebben waar ze tegenop kijken, dat maakt ze toch 
meer menselijk.” 

Het nut van Geschiedenis
We waren wel erg benieuwd naar de verschil-
len tussen Geschiedenis en Pedagogische 
Wetenschappen. Op de vraag hoe Barbara deze ver-
schillen zelf ervaren heeft, antwoordt ze dat je bij 
geschiedenis veel sneller een gevoel van succes en 
zelfvoldoening hebt. “Bij Geschiedenis kon ik me 
urenlang vastbijten in bronnen die misschien nooit 
iemand bestudeerd had! Als je dan iets nieuws 
vindt, ja, dat is wel echt heel vet. Toen ik begon aan 
Pedagogische Wetenschappen merkte ik dat ik dat 
gevoel van succes vooral moest halen uit mijn cijfers. 
Uiteindelijk krijg je dat gevoel natuurlijk ook wel, 
maar het duurt gewoon veel langer.” Vervolgens 
kreeg het verhaal een heel andere wending. Ze gaf 
aan dat ze die “historische sensatie” wel mist. Deze 
sensatie is essentieel. Ze “snapt niet wat je op deze 

opleiding te zoeken hebt als je nog nooit een dergelijk 
gevoel hebt gehad.” Hier konden wij ons alleen maar 
bij aansluiten. “Het vormt natuurlijk wel een drijf-
veer in je studie, en die moet je ook proberen vast te 
houden. Ik weet dat veel mensen in het eerste jaar 
afhaken. Vaak omdat ze beginnen vanuit de verwach-
ting ‘YES OORLOG!’ Maar dat valt dan wel vies tegen.” 

 Barbara heeft 
in haar dagelijks leven 
nog veel aan de kennis 
en vaardigheden die ze 
heeft opgedaan bij haar 
studie Geschiedenis. 
“Geschiedfilosofie en 
Gender, bijvoorbeeld, 
hebben mij vooral veel 
maatschappelijke inzich-

ten gegeven. Door dit soort vakken leer je en begrijp 
je vooral dat de maatschappij en onze samenleving 
continu veranderen. Niets is er zomaar.” Deze inzich-
ten zijn volgens Barbara nog altijd bruikbaar in het 
dagelijks leven: “Nou, door te begrijpen dat iets kan 
veranderen, voel je je gemotiveerd om zelf een rol 
te spelen in deze verandering. Het gebeurt natuur-
lijk niet plotsklaps. Dankzij Geschiedenis ben ik dit 
gaan inzien.” Andere vaardigheden, zoals analyse-
ren, werkstukken schrijven en vooral het beargu-
menteren van een stelling komen volgens Barbara 
bij Pedagogische Wetenschappen nog altijd van pas. 
“Ik zie bijvoorbeeld al snel wanneer een betoog zwak 
is, welke argumenten aangescherpt kunnen worden 
en dat een stelling gemakkelijk onderuit te halen valt 
indien de argumentatie tekortschiet. Deze inzichten 
komen eigenlijk mijn hele leven nog wel van pas!” 
 Haar maatschappelijke inzichten past ze 
ook in de praktijk toe voor haar bezigheden bij de 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen. Deze progres-
sief-liberale politieke jongerenorganisatie vormde 
voor Barbara een mogelijkheid om haar inzichten 
toe te passen in de praktijk. “Vooral mijn gendermi-
nor speelde hier een belangrijke rol. Ik zag dat de 
samenleving, ondanks de tweede feministische golf 

‘Ik vond het wel leuk om te zien dat 

mijn helden ook nog hun eigen helden 

hebben waar ze tegenop kijken, dat 

maakt ze toch meer menselijk.’
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van de jaren zestig, nog altijd niet egalitair is. ‘Kom 
op mensen,’ dacht ik, ‘dit kan toch niet meer?’ Hier 
wil ik echt een verschil gaan maken!” 

Tips voor nieuwe geschiedenisstudenten
Terwijl het einde van het gesprek naderbij komt en 
duidelijk wordt dat Barbara genoten heeft van haar 
tijd bij Geschiedenis, is het logisch om als laatste te 
vragen of ze nog tips heeft voor beginnende studen-
ten om net zo’n prettige ervaring te hebben als zij. 
“Mijn tip aan nieuwe bachelorstudenten: ga er even 

van proeven, het eerste jaar is niet echt representa-
tief voor de hele studie en zorg daarom dat je in ieder 
geval volhoudt tot het tweede jaar. Hier kan je meer 
zelf kiezen en de studie naar je eigen hand zetten.” 
Verder benadrukt ze nogmaals de passie die je voor 
geschiedenis moet hebben: “Veel mensen kiezen voor 
Geschiedenis omdat ze dat het leukste vak vonden op 
de middelbare school, dat is gewoon niet genoeg.” Na 
deze wijze woorden stoppen we het officiële inter-
view en kletsen we nog even door over onze mooie 
opleiding.
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TERROR-ALV TEISTERT GSV EXCALIBUR
Door Dennis

Vijfendertig jaar mensen, sta daar maar eens 
bij stil. Al vijfendertig (!) jaar worden speci-
aal voor studenten Geschiedenis op vrijwillige 
basis de leukste, interessantste en spannendste 
activiteiten georganiseerd. Een klein applaus 
voor de inmiddels honderden, zo niet duizen-
den (actieve) leden die dat voor elkaar hebben 
gebokst. Een wijs man zei ooit dat een vereni-
ging niet zonder zijn leden kan bestaan en raad 
eens, dat is volgens het Burgerlijk Wetboek nog 
waar ook.
 De betrokkenheid van zoveel studenten bij 
GSV Excalibur is bijzonder en daar mogen we met 
zijn allen best trots op zijn. Soms zijn leden echter 
zo met de vereniging én elkaar begaan dat het onbe-
doeld tot problemen leidt. Dat is wat er gebeurde op 
de even mythische als beruchte Verkiezings-ALV voor 
het 33ste bestuur, die bij menig ouderejaars of pas 
afgestudeerde nog in het geheugen staat gegrift. De 
data waren 21 en 23 juni 2016, de locaties respec-
tievelijk café Groenewoud en het Erasmusgebouw.
 Na het machtig mooie verenigingsjaar 2015-
2016 was een plekje in het 33ste bestuur zeer gewild. 
Zo kon het gebeuren dat zich na vier jaar weer eens 
meer kandidaten meldden dan dat er bestuursfunc-
ties waren. Spannend? Ja! Problematisch? Ook ja! 
Hoewel ik niet de notulen van alle ALV’s van de GSV 
heb doorgenomen, kan ik me niet voorstellen dat 
er eerder een vergadering van 8 uur en 49 minuten 
was. Bij dezen meteen een oproep om dat ook in de 
toekomst niet meer te laten gebeuren.
 Het begon die 21ste allemaal met het 
vaststellen van een stemprocedure, want het 
Huishoudelijk Reglement (HR) zou niet in de situ-
atie van meerdere kandidaten voorzien. Wat volgde 
was een ellenlange discussie en drie stemmingen 
(eigenlijk vier, want natuurlijk klopte het stemge-
tal een keer niet), waarna werd besloten een alter-
natieve stemprocedure te volgen. Deze haalde niet 
genoeg stemmen om in het HR te worden opgeno-
men, maar door een later ingediende motie mocht 
het dit keer dan weer wel. Snappen jullie het nog? 

Zo niet, is dat niet erg, want de helft van de zaal was 
inmiddels afgehaakt.
 Dat laatste was niet alleen het gevolg van het 
ingewikkelde procedurele debat, daar de vergade-
ring twee belangrijke afleidingen kende. Ten eerste 
vond de ALV in een café plaats. In de GSV-kamer hoor 
ik nog wel eens iemand vragen waarom we nu op 
de universiteit vergaderen. Nou, dat komt dus door 
deze avond. De combinatie van bier, slechte akoes-
tiek en “losse” zitplaatsen leidde tot veel verwar-
ring. Ten tweede was er deze avond op de laptops 
voetbal te zien. Kroatië stuntte in de groepsfase van 
het Europees Kampioenschap tegen Spanje. Dat was 
ook erg interessant.
 Nadat de kandidaten zich voorstelden, vond 
de eerste stemronde plaats. Ik herinner me vooral 
de eindeloze duur van deze (gesloten) stemronde. 
De notulen bewijzen mijn gelijk. Het was inmiddels 
23:48 uur toen de vergadering werd geschorst en 
om 01:27 uur werd deze heropend. De drie functies 
met één kandidaat werden ingevuld, terwijl we twee 
dagen later voor een secretaris, penningmeester en 
bestuurslid Media moesten terugkomen. Om 01:36 
uur werd de vergadering geschorst.

  Op 23 juni mochten we weer. Met 46 aanwe-
zigen, die gezamenlijk 85 machtigingen (!) droegen, 
werd de situatie er niet overzichtelijker op. Het stem-
getal was in twee dagen tijd met 28 gestegen. Bewijs 
heb ik niet, maar ik durf de bewering wel aan dat het 
een aantal mensen te heet onder de voeten werd. 
Bijna anderhalf uur later was het lot van de reste-
rende kandidaten beslecht en had de GSV een nieuw 
kandidaatsbestuur. Ondanks de goede afloop over-
heerste bij mij de gedachte: dit nooit weer. 

‘Bewijs heb ik niet, maar ik durf de 

bewering wel aan dat het een aantal 

mensen te heet onder de voeten werd.’
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Enkele jaren geleden werden veilingborrels geor-
ganiseerd om de verenigingskas te spekken. Eén 
van de ideeën om geld in het laatje te brengen 
was een verzorgd weekeinde weg naar het plat-
teland in aanwezigheid van de Reiscommissie. 
Zowel de veilingborrels als deze weekeindes 
waren in theorie fantastisch maar vielen in de 
praktijk tegen.
 Dit was echter een succesverhaal. Hoewel 
het belangrijkste doel, het binnenhalen van extra 
geld, niet werd behaald. Het plan voor de week-
eindes weg ontstond toen een commissielid van 
de Reiscommissie liet blijken een grote schuur ter 
beschikking te hebben in het pittoreske Altforst en 
dat deze, bij gebrek aan ouderlijk toezicht, best wel 
eens gebruikt zou kunnen worden voor een gezellige 
GSV-activiteit. Van het één kwam het ander en het vol-
staat hier om te zeggen dat het betreffende commis-
sielid een aantal maanden later stond uit te zoeken 
welk blikbier het goedkoopst kon worden ingesla-
gen en zich af stond te vragen of diepvrieshambur-
gers goed genoeg waren. De auteur concludeerde 
tijdens het weekeinde dat dit voedsel al het slechte 
van de bio-industrie illustreert en misschien wel 
als misdaad tegen de menselijkheid kan worden 
beschouwd. Maar dat terzijde. 
 Nadat de inkopen waren gedaan spoedde 
het commissielid zich met zijn stalen ros naar onze 
mooie universiteitsstad waar de deelnemers aan 
het weekeinde zich hadden verzameld bij het Keizer 
Karelplein. Hier ving het hoogtepunt van het week-
einde aan, namelijk de fietstocht naar de accom-
modatie. Menig geschiedenisstudent slaakte meer-
dere ooh’s en aah’s bij het aanschouwen van het vele 
natuurschoon dat het mooie Land van Maas en Waal 
bleek te bieden. Ook was de verbazing over de ver-
staanbaarheid van de bevolking erg groot.

 Na aankomst bij het ouderlijk huis van het 
commissielid bleek het hele gezelschap dorstig en 
verdween de ene na de andere goudgele rakker in 
de daarvoor bestemde lichamelijke holte. Het vol-
gende stukje tekst is een reconstructie op basis van 
verschillende getuigenverslagen daar de auteur 
zich vooral de monumentale kater van de volgende 
dag kan herinneren. In een tijdsbestek van een paar 
uur vond het gezelschap uit dat gasbarbecues vlam 
kunnen vatten op een wijze die niet voor mogelijk 
kan worden gehouden; dat paarden heel lief zijn; 
dat ook met een vol blik bier kan worden gevoetbald 
en dat datzelfde volle blik ook kan worden gebruikt 
om een auto uit te deuken. Een zeer select groepje 
binnen het gezelschap wist daarnaast ook te beves-
tigen dat glas doorzichtig is. Voor foto’s van dit alles 
kan ik u melden dat deze bestaan en dat zij te vinden 
zijn op verschillende Facebook-pagina’s.
 Zoals u ziet kon deze eerste editie als een 
belachelijk succes worden beschouwd. Dit leidde tot 
de ambitie om nog zoiets te organiseren. Dit bracht 
echter enkele moeilijkheden met zich mee, de ouders 
waren bijvoorbeeld verhuisd en vooral de vader was 
nog steeds pissig vanwege de verwoeste barbecue. 
Na een plechtige belofte dat de vegetarische dader, 
wiens naam ironisch klinkt als filet, niets zou aan-
raken gingen de ouders akkoord en kon het tweede 
weekend doorgang vinden. Helaas moet ik u, lieve 
lezer, echter mededelen dat het vast heel gezellig zal 
zijn geweest maar dat ik er geen enkele herinnering 
aan heb overgehouden.

Door Quint Engelage

DIEPVRIESBURGERS, BIER EN EEN ONTPLOFTE BARBECUE
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Advertentie
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Door Gijs Jochems, voorzitter van het 33ste bestuur

Het collegejaar van 2016-2017 was het jaar 
waarin Steven, Ricardo, Carlijn, Ine, Audrey en 
ik samen het 33e bestuur van GSV Excalibur 
mochten vormen. Graag blikken wij samen terug 
op een bijzonder jaar. 
 Het jaar voor ons als bestuur begon legen-
darisch… of misschien wel het tegenovergestelde van 
legendarisch. Een verkiezings-ALV, verspreid over 
twee avonden, die wel zeker 10,5 uur mocht duren 
was een feit! Nog steeds denken wij met medelijden 
terug aan het 32e bestuur, dat aan de andere kant 
van de tafel heeft moeten zitten. De keuze viel uit-
eindelijk op ons. Vanaf dat moment gingen wij samen 
bouwen aan een mooi jaar.
 Dit begon voor onszelf op een fantastisch 
bestuursweekend, samen met het 32e bestuur. 
Drank, duct-tape en rauwe eieren waren van de 
partij. Na veel lachen, gieren en brullen hebben wij 
het 32e getoond dat wij er klaar voor waren. Na de 
wissel-ALV wilden wij dit meteen laten blijken aan de 
rest van de vereniging met een sterk staaltje balspe-
len. Jaja, balspelen. Activiteiten zoals het beachvol-
leybaltoernooi (terug van weggeweest) en het beer-
pongtoernooi op Hoogeveldt - bij mij op de gang met 
willekeurige Duitsers - kenden een snelle en ontzet-
tend gezellige start van ons jaar. 
 Terwijl andere studenten aan het begin 
van het jaar flink aan de studie gingen,, onderging 
het bestuur de periode van de constitutieborrels. 
Terugblikkend vielen alle constitutieborrels in het 
niet bij onze eigen borrel in Café Lenthe. Wat een 
fantastische avond! De dag daarop was minder fan-
tastisch… Zeker vijftien brakke leden verzamelden 
zich op de oude GSV-kamer, achter het toenmalige 
MMS. Deze kamer, voor ons nog steeds dé GSV-kamer, 
heeft dat jaar ontzettend veel voor ons betekend. 

Deze kamer staat centraal voor ons jaar. Een kamer 
waar zoveel gelachen, gestreden, geschreeuwd en 
zelfs gehuild is. Helaas kregen wij aan het eind van 
het jaar te horen dat wij ons stekkie moesten gaan 
verlaten.
 Ik wil jullie meenemen naar dit mooie 
stekkie. Een klein kamertje dat altijd vol zat met 
enthousiaste leden die weer aan het klagen waren 
over te sterke of te slappe koffie tijdens de ledenuur-
tjes. Een klagend bestuurslid die de ton weer mocht 
gaan vullen met water. Ik denk aan de vele avonden 
reftermaaltijden en Fest-schotels op de kamer. Ik 
denk aan alle fantastische VrijMiBo’s van dat jaar; 
soms met unieke thema’s, zoals op deHerfstbock-Vrij-
MiBo. =En vergeet ook niet de Vraatzucht-VrijMiBo, 
waar er geen ruimte was voor bier op tafel, omdat 
deze vol stond met eten. Een bijzonder mooie her-
innering schiet naar boven wanneer ik terugdenk 
aan de decemberdagen op deze GSV-kamer, toende 
computerschermen op de achtergrond altijd een 
sneeuwstorm en een haardvuurtje kenden. Onder 
het genot van warme chocomel met slagroom en 
hele foute kerstmuziek werd de GSV-kamer een echte 
kerstkamer.
 Deze kamer zou nooit compleet zijn geweest 
zonder de volgende personen, die wij, het 33e 
bestuur, stuk voor stuk willen bedanken voor hun 
bijdragen: Arthur de Huismuis, voor alle bezoekjes 
tijdens onze bestuursvergaderingen; Meneer Asbest, 
voor je aanwezigheid; Mevrouw Raam dat niet goed 
open kon, voor alle tijden waar jij ons opsloot met 
stinkende leden; Rood Kistje, voor het veilig bewaren 
van het geld van alle VrijMiBo’s; Meneer Gore Geur 
die je niet meer rook na vijf minuten; en als laatste 
uiteraard alle leden die het voor elkaar kregen een 
bammetje te eten in deze ‘unieke’ kamer. 

DIT ZIJN VOLGENS HET 33STE BESTUUR DE

HOOGTEPUNTEN 2016-2017
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Een (spontane) groepsfoto van de Grote reis 2017 naar de Baltische staten

 In deze kamer stond het bord met activitei-
ten altijd vol. Elke week werd er wel iets georgani-
seerd en naar sommige activiteiten keken de leden 
al langer uit. Zoals bijna elk jaar stonden de reizen 
met dikgedrukte letters op het bord. De Kleine Reis 
naar Praag, de Grote Reis naar de Baltische staten 
en de Zomerreis naar zuidoost België en noordoost 
Frankrijk waren activiteiten waar velen van ons 
nog mooie herinneringen aan hebben. Meerdere 
leden hebben mij ook geattendeerd op de waanzin-
nige editie van Brood en Spelen, waarop legendari-
sche acts ten tonele werden gebracht: een prachtig 
meerstemmig geluid op het nummer “The Longest 
Time”, een optreden van de “sjaarzen”, een satirisch 
spel van de oude lullen en uiteraard het nieuwe GSV-
lied dat nog door zal breken. Zoals Ine zegt: “Echt 
goede nummers zullen pas vanaf het tweede lustrum 
bekend worden, wacht maar.” 

 Nog zo’n activiteit was uiteraard het GSV-
weekend van de AcCo in Aalten. Veel alcohol, gekke 
opdrachten in Aalten zelf, een fitness work-out en 
een geweldige cantus (waar ik mij helaas nog weinig 
van herinner), kortom: a recipe for success. De terug-
kerende activiteiten van Docent Bijt Hond en het Gala 
kenden tevens de fantastische GSV-sfeer!
 Het 33e bestuur kon echter nog geen 
afscheid nemen van al haar leden, activiteiten en 
de kamer. Daarom besloten zij nog een half jaartje 
langer te blijven zitten! Een extra HR-ALV, nog 
meer ledenuurtjes en VrijMiBo’s, het kon ons niet 
op. Wij zijn iedereen nog altijd dankbaar voor de 
mooie herinneringen uit ons jaar, 2016-2017. Dat 
oude, kleine kamertje is toch een ruimte die wij alle-
maal nog zullen missen, dat ene kamertje ver in het 
Erasmusgebouw. 
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Door Elmar van de Ree

PUBLIEKSGESCHIEDENISCOMMISSIE 2016 - HEDEN
PROEFTUIN VOOR JOUW TOEKOMST?

Het mooie van een goede archiefvorming is 
dat bepaalde zaken op een regenachtige don-
derdag vlak voor de HInT-deadline nog snel 
teruggevonden kunnen worden. Wanneer 
was het eerste oriënterende gesprek over de 
omvorming van de ‘024 Geschiedenis com-
missie’ tot de Publieksgeschiedeniscommissie 
(Pubco)? 4 augustus 2016. Hoeveel pagi-
na’s heeft het draaiboek van 2017? Nul (sorry 
nog). Wat staat er op vakje vijf van het GSV-
Lindenhoutmuseumganzenbordspel? “Je bent 
gevallen en hebt een gat in je broek. Ga terug 
naar de verstel- en naaikamer (vakje twee) om je 
broek te laten repareren.” Waarom kwam Jochem 
van Gelder voor noppes de N.E.C.-tentoonstelling 
van 2017 openen? “Het was een feestje van mijn 
oudste zoon, die werd achttien. Wij kwamen ‘s 
nachts thuis, een grote rotzooi, Q. [een toenmalig 
commissielid, red.] is een vriend van mijn zoon 
en was een van de weinigen die nog redelijk 
nuchter was en de enige die echt aanbood van zal 
ik helpen opruimen, dus ja, als dit dan iets is wat 
ik voor jou terug kan doen…” Hoelang van tevoren 
was het memoryspel voor 024 Geschiedenis 2018 
klaar? Dertien en een half uur.
 Zoals gezegd lag het ‘beginpunt’ van 
de Pubco op 4 augustus 2016, toen de dappere 
GSV-leden I. en H. E.9.12 binnenstapten. Prof. dr. 
Verhoeven bracht in dat ze het zo jammer vond dat 
er zoveel mooie scripties worden geschreven waar 
verder niets mee gebeurt. Ziedaar de geboorte van 
het Scriptiesymposium, waarvan de eerste editie op 
12 december 2016 plaatsvond. Wie overigens, net als 
ondergetekende, tot een uur geleden denkt dat dit 
een origineel idee is, moet pagina 118 en 119 van het 
prachtige boek over de GSV van Savenije en Janssen 
maar eens aandachtig lezen. 
 Naast het Scriptiesymposium is er een 
andere jaarlijkse activiteit waar de Pubco zijn 
steentje aan bijdraagt: 024 Geschiedenis. Dit is 

een jaarlijks geschiedenisweekend in Nijmegen, 
waarbij zo’n veertig cultuurhistorische organisa-
ties de handen ineen slaan en allerlei publieksac-
tiviteiten op touw zetten. Rondleidingen met het 
zonnetreintje, een N.E.C.-tentoonstelling (waar alle 
doeken waterpas aan de metershoge muur van de 
Mariënburgkapel hangen), oud-kraker als rondlei-
der, levensgrote bordspellen, ‘Romeinse vis’ uitde-
len in de brandende zon op het Kelfkensbos (ruikt 
trouwens erg lekker na een paar uur), Excalibertje-
cartoons en een Nijmeegse tijdlijn; alles is inmiddels 
wel zo’n beetje voorbij gekomen. De grootste uitda-
ging van 024, naast alles vlak van tevoren toch nog 
afkrijgen, is echter nog altijd het bemachtigen van 
een bitterbal op de naborrel. 

Excalibertje als politieagent en een barricadebou-
wende vrijwilliger tijdens 024 Geschiedenis 2018
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 Uit voorgaande blijkt dat de externe aan-
dacht voor de Pubco niet de grootste bedreiging voor 
haar voortbestaan is; het Scriptiesymposium haalt 
al drie jaar achter elkaar 75 tot 100 bezoekers. Bij 
024 Geschiedenis wordt de GSV-bijdrage elk jaar 
erg gewaardeerd door het publiek. Ook zijn er in 
de loop der tijd nog een aantal projecten geweest, 
in het bijzonder met het Van ‘t Lindenhoutmuseum 
en RomeinenNU. Het Google Drive-archief is verder 
nog gevuld met verslagen van oriënterende gesprek-
ken met onder andere de Stevenskerk, de Bastei, 
Nijmegen Blijft in Beeld, het Regionaal Archief en 
EET!Verleden. Ook onder de geschiedenisstudenten 
zou er (!) een breed gedragen interesse in deze prach-
tige commissie moeten zijn. In deze tijden van door 
de universiteit gesponsorde Career Services en het 
verplichte vak Geesteswetenschappen en de samenle-
ving, inclusief een heuse Arbeidsmarktoriëntatiedag, 

zou je zeggen dat veel studenten de kans om met 
een cultuurhistorische organisatie samen te werken 
met beide handen aanpakken. Een kleine (mogelijk 
onvolledige) optelsom van de diverse (kern)com-
missie leert ons dat er zo’n dertig verschillende stu-
denten direct betrokken zijn geweest bij de projec-
ten. Nu is dit aantal natuurlijk helemaal niet slecht, 
maar feit blijft dat in het recente verleden projecten 
geen doorgang hebben kunnen vinden omdat er geen 
afdoende bemanning voor de projectcommissie kon 
worden gevonden. De grootste bedreiging voor con-
tinuering van deze prachtige commissie komt, met 
andere woorden, dus van binnenuit de vereniging! 
Mensen, doe jezelf een lol en doe eens een keertje 
mee met een project van de Pubco! Dan heb je die 
Career Service na je studie misschien niet eens nodig 
en het is nog leuk ook!

‘Doe jezelf een lol en doe eens een keertje mee met een 
project van de Pubco!’

Commissieleden op de foto met het Walking Football 
Team van N.E.C. tijdens 024 Geschiedenis 2017

‘Vrede van Nijmegen’-spelers luisteren geboeid naar 
de uitleg tijdens 024 Geschiedenis 2016
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Door Huub Vilé

De afgelopen vijf jaar was het feuilleton, tegen-
woordig bekend als schertsverhaal, vaste prik 
in het HInT. De auteurs namen de GSV’ers mee 
op absurde avonturen waarbij menig docent 
en student op de hak werd genomen. Met een 
knipoog natuurlijk. Hoe gingen deze anonieme 
schrijvers te werk? En wat is hen zelf bijgeble-
ven? Wij vonden ze bereid voor een interview.

Hoe kwamen jullie tot jullie ideeën?
> Lancelot & Percival (jaargang 31 en 32): “Al in 
eerdere jaargangen was er een feuilleton in het HInT, 
dit waren vaak moordmysteries die plaatsvonden op 
de afdeling Geschiedenis. Tijdens het zesde lustrum 
is er nieuw leven ingeblazen. In die jaargang werd 
het nog door Excalibertje geschreven en de twee jaar 
daarop hebben wij het feuilleton voor onze rekening 
genomen. Wij bouwden sterk voort op de weg die 
voor ons was ingeslagen. We schreven met name over 
docenten en baseerden ons daarbij op de beelden die 
onder studenten leefden over hun docenten en gaven 
daar een absurdistische draai aan.”
> Hades & Persephone (HInTro 2016): “Wij schre-
ven voor het HInTro en kozen dus de introductie als 
toneel voor ons verhaal. We wilden het ook voor de 
nieuwe studenten zo herkenbaar mogelijk maken. 
De Molenstraat en de sportdag zijn twee terugke-
rende thema’s bij iedere introductie en zo kwamen 
die in ons verhaal.”
> Odin & Bragi (jaargang 33): “Wij hebben ons 
gewoon tijdens een vergadering aangeboden; het 
leek ons wel geinig. In de Letterenhuiskamer hebben 
we een opzetje gemaakt. Dat was vlak na de intro-
ductieweek waarin een stapel Knaecks was ont-
vreemd uit de verenigingskamer. Een mooiere aan-
leiding voor het mysterie was niet denkbaar! Het 
verhaal is daar omheen verzonnen door te grappen 
achter een computer in het MMS [tegenwoordig ESC, 

red.], of met een biertje in de hand in een van onze 
studentenhuizen.”
> Suske & Wiske (jaargang 34): “Het oorspronke-
lijke idee voor ons plot kwam van een droom van 
Suske. Daaromheen hebben we de rest verzonnen. 
We hebben ons verdiept in de Vlaamse cultuur, om 
zoveel mogelijk Vlaamse elementen, woorden en 
gebruiken in het verhaal te verwerken. De ideeën 
kwamen als vanzelf tijdens het drinken van liters 
koffie. Het was een soort competitie wie de flauw-
ste grappen kon bedenken.”

Hoe werden de personages geselecteerd?
> Lancelot & Percival: “Enerzijds schreven we vaak 
over docenten en vergrootten we één kenmerkende 
eigenschap uit, wat vaak tot onrealistische tafere-
len leidde. Zo kwam ‘Wilhelm von Mercy’ vaak terug, 
met een Duits accent en een voorliefde voor oorlogs-
gerelateerde fenomenen. We hebben hem ooit eens 
uit het Erasmusgebouw laten ontsnappen met de 
Rode Baron. Toen nog promovendus ‘Flora’ lieten we 
een dramatische entree maken op een afdelingsbor-
rel, mét showtrap en musicalnummer! Anderzijds 
waren wij de eersten die de studenten van de GSV 
lieten figureren. Met name de toenmalige voorzit-
ter ‘Cornelis van Raaf’ moest het ontgelden. Ook de 
huidige hoofdredacteur van het HInT kwam toen al 
langs onder de naam ‘Ube Filet.’”
> Hades & Persephone: “We wilden de nieuwe stu-
denten kennis laten maken met het HInT. We kozen 
er daarom voor om van ieder introgroepje mini-
maal één ouder in het verhaal te verwerken, zodat zij 
enthousiast werden en het aan hun kinderen zouden 
laten lezen. Het is echter makkelijker om over uitge-
sproken personen te schrijven, dan over mensen die 
je vaag kent. Eerstgenoemden werden dus al snel 
onze favoriete slachtoffers.”
> Odin & Bragi: “We hebben geprobeerd een goede 

SMAKELIJK GELACHEN
 Feuilltonschrijvers blikken terug 
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mix te maken tussen docenten, bestuursleden (toen-
dertijd Gijs, Steven, Ricardo, Ine en Audrey) en leden 
uit alle jaarlagen. We vonden het belangrijk dat het 
grootste deel van de grappen voor iedereen herken-
baar was, dus kregen vooral bestuursleden en docen-
ten het te verduren.”
> Suske & Wiske: “De hoofdpersonages waren de 
bestuursleden van ‘de HSV’. We probeerden iedere 
aflevering drie hoofdscènes te schrijven, waarbij 
er altijd een over de docenten ging. Qua studen-
ten kozen we altijd voor de meest karakteristieke 
mensen, die ook actief waren bij de GSV. We pro-
beerden hun karaktereigenschappen uit te vergro-
ten. Toen een bestuurslid in het echt uitviel, hebben 
we ook geprobeerd dat in het feuilleton te verwer-
ken door diegene te laten verdwijnen.”

Hoe waren de reacties?
> Lancelot & Percival: “We merkten vaak bij de reac-
ties van docenten en studenten dat ze uitkeken naar 
een nieuwe aflevering. Lezers waren vaak ook vooral 
benieuwd naar de identiteit van de auteurs, dat tot op 
heden een goed bewaard redactiegeheim is.”
> Hades & Persephone: “Hoewel we zelf niet zoveel bij 
de introductie aanwezig waren, hebben we begrepen 
dat het verhaal over het algemeen goed werd ontvan-
gen. Sommigen vonden het wat minder grappig dan 
voorheen en vooral heel veel namedropping, maar 
dat is nou eenmaal een keuze die we maakten.”
> Odin & Bragi: “Verschillende grappen waar we zelf 
helemaal stuk om gingen, werden niet opgepikt. Zo 
lieten we eenzelfde zin iedere aflevering onveran-
derd terugkomen en hebben we enkele zinnen over-
laden met alliteraties. Vonden we grappig. De lezers 
blijkbaar niet zo. Daarentegen waren er andere 
grappen waar we zelf niet zo enthousiast over waren, 
die wel terug te horen waren in de verenigingskamer. 
Het leefde dus wel een beetje.”
> Suske & Wiske: “Volgens ons waren de reacties over-
wegend positief. Ook enkele docenten gaven aan het 
verhaal altijd met plezier te lezen. Niet alle grappen 

werden even goed opgepikt, maar dat geeft niet echt. 
Er was wel een aantal mensen dat de verhaallijn niet 
goed kon volgen, maar dat had ook te maken met 
het feit dat er veel tijd tussen de afleveringen zat. 
Veel mensen wilden weten wie het feuilleton schreef, 
maar tot nu toe heeft niemand het goed geraden.”

Zijn jullie ooit te ver gegaan?
> Lancelot & Percival: “Voor zover ons bekend is niet.”
> Hades & Persephone: “Nee, wij denken van niet. In 
vergelijking met andere jaren hebben wij misschien 
ook wat minder de randjes opgezocht. Veel personen 
op wie wij onze personages baseerden, kenden we 
amper. We moesten via-via typerende trekjes ach-
terhalen. Met die personen durf je vervolgens toch 
minder dan met de personen die je kent.”
> Odin & Bragi: “Nee, dat vonden wij niet. Er is echter 
wel ophef ontstaan over één aflevering, waardoor er 
bijna een ALV op touw gezet werd omtrent de ‘sfeer 
binnen de vereniging’. We zouden een bepaalde 
vriendengroep als buitenstaanders weggezet 
hebben. In onze ogen was het juist veelzeggend als 
je in het feuilleton terugkeerde: dat betekent dat wij 
er vanuit gingen dat veel leden je kenden.”
> Suske & Wiske: “Zelf vinden we van niet. We hadden 
wel een aantal harde grappen over enkele bestuurs-
leden, maar die werden wel gewaardeerd. In één 
geval moesten we van de eindredactie een grap 
over een oud-bestuurslid aanpassen, ondanks dat 
wij zelf vonden dat die gewoon door de beugel kon. 
We weten niet of de Vlaamse docenten zich enigs-
zins geschoffeerd voelden door ons verhaal, maar 
we hebben nooit klachten gehad.”

‘In onze ogen was het juist veelzeggend 

als je in het feuilleton terugkeerde: dat 

betekent dat wij er vanuit gingen dat veel 

leden je kenden.’
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Wat is jullie in het bijzonder bijgebleven?
> Lancelot & Percival: “We hadden besloten om 
Professor Paeter als detective op te laten treden in 
de moord- en verdwijningszaak. Hij was losjes geba-
seerd op de voormalige hoogleraar Middeleeuwse 
Geschiedenis, die toen wij nog studeerden regelma-
tig rondliep op de afdeling. Een terugkerende karak-
tertrek van de professor was zijn rookverslaving. 
Wachtend op of staand in de lift greep hij de gele-
genheid altijd naarstig aan om een flinke hijs van 
zijn sigaret te nemen.”
> Hades & Persephone: “Terugkerende alcoholgere-
lateerde opmerkingen rond bepaalde personen die 
er graag eentje (of twee, drie, vier… pitchers hebben 
we het dan dus over) lusten.”

> Odin & Bragi: “We hebben tot in den treure één per-
sonage om hetzelfde punt bij de neus genomen. Geen 
hoogtepunt, maar wel beeldbepalend.”
> Suske & Wiske: “We hebben over een niet nader 
te noemen bestuurslid steeds paardengrappen 
gemaakt, terwijl een ander bestuurslid steeds niet 
serieus genomen werd omdat hij er later bij was 
gekomen. Dat laatste werd jammer genoeg niet heel 
goed opgepikt. Ook was het elke keer een leuke uitda-
ging om - à la Suske en Wiske - allitererende titels te 
bedenken. Maar eigenlijk vonden we al onze grappen 
goed. We hebben zelf smakelijk gelachen tijdens het 
maken van het Feuilleton.”

Boekenprijs Lustrumfilippine

Win een boekenpakket van Historiek!

Door de prijspuzzel op pagina 31 in te vullen en in 
te leveren per e-mail of op de GSV-kamer voor 24 
april 2019, ding je mee naar een lustrumwaardig 
prijzenpakket, verzorgd door historisch tijdschrift 
Historiek.

Het pakket bevat:
• Reggie Baay, Het kind met de japanse ogen
• Paula Bermann, Deze ontspoorde wereld
• Hekster en Jansen (red.), Diocletianus
• Jos de Jong, Democratie in kinderschoenen
• Henk van der Linden, De veldslagen van de 

Groote Oorlog (‘Ieper’, ‘Verdun’ en ‘De Somme’)
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Door Isaac Thomas

In deze lustrumeditie hebben wij als redactie natuurlijk ook weer een uitdagende puzzel voor jullie; 
ditmaal geheel op basis van oude HInT-thema’s! Gebruik onderstaande aanwijzingen, pak de oude 
nummers er weer eens bij en laat je hersenen kraken. Als je alles goed hebt ingevuld, zal er een toe-
passelijk middenwoord uit komen. Wat er op het spel staat? Een ongekend prijzenpakket met meer-
dere mooie boeken! Kijk voor meer informatie op de voorgaande pagina.

1. Iets waar menig GSV-lid zich schuldig aan maakt, en waar de paus niet heel blij mee is.
2. Dit werden Lili en Howick, in tegenstelling tot Hendrik VII van Engeland, niet.
3. Hoe ons mooie Nijmegen vanuit de Randstad wordt gezien.
4. Zo worden GSV’ers die een semester in het buiteland studeren genoemd in HInT-jargon.
5. De doorgeslagen versie van het themacollege ‘Middeleeuwse utopieën’.
6. Sommigen zien figuren als de bokkenrijders en Piet Hein als helden, hoe kan je hen ook zien?
7. Een verzamelnaam voor Prometheus, Lady Montagu, Salman Rushdie en Harry Houdini.
8. De regeerperiode van Frederik V van de Palts.
9. In dit themanummer namen we een kijkje in het hol van een echte GSV-legende. 

VUL IN EN WIN!
DE LUSTRUMFILIPPINE

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT is 
uitgesloten van deelname. Volledig ingevulde puzzels kunnen tot 24 april 2019 ingeleverd worden per e-mail 
(hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!

Oplossing:                                
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OP DE POF!
EEN ODE AAN DE OUDE VRIJMIBO’S
Door Maarten Ghielen

In de loop van 2017 werd bekend dat de GSV 
moest verhuizen. Dit leidde tot grote conster-
natie bij een substantieel deel van de leden, 
waaronder ikzelf. Een nieuwe kamer, een ‘kan-
toor’-ruimte op de twaalfde verdieping van het 
Erasmusgebouw. Dit nieuwe onderkomen mocht 
dan wel groter zijn, een betere indeling bevatten, 
een daadwerkelijk uitzicht hebben en minder 
stinken; toch klampten velen zich vast aan de 
oude, vertrouwde kamer. Een rommelhok achter 
het MMS, zoals het ESC vroeger heette, in de 
krochten van de laagbouw van het Erasmus. Ons 
oude stekje was smaller en bovendien bijzonder 
onhandig ingedeeld met een belachelijke grote 
hoeveelheid kasten; het stonk er, en dat uitzicht 
over het magistrale plastic dak van de Refter 
deed meermaals de vraag opkomen waarom er 
überhaupt een raam in zat. Duidelijk mag zijn dat 
de oude kamer een inferieure kamer was vanuit 
objectief oogpunt. Toen de verhuizing eenmaal 
een feit was vielen de meeste critici dan ook stil, 
ook ondergetekende was snel overtuigd dat hij 
het simpelweg bij het verkeerde einde had gehad. 
Toch zijn er in deze transitieperiode zaken ver-
loren gegaan; de oude VrijMiBo’s hebben deze 
overgang helaas niet overleefd.
 Eerstejaars of anderen die pas recent lid 
zijn geworden van onze magistrale vereniging zullen 
misschien raar opkijken, want er vinden nog steeds 
VrijMiBo’s plaats, toch? Dat is alleen waar in de meest 
op de letter gerichte definitie van de term. De oude 
VrijMiBo’s vonden iedere week ongepland plaats en 
er was geen Facebook activiteit voor nodig om soms 
teleurstellende aantallen studenten, die echt wel iets 
beters te doen hadden en daarover in ontkenning 
verkeerde, naar de oude kamer te krijgen om daar 
de goedkoopst mogelijke blikken bier te komen con-
sumeren. Felsgold of Schultenlau stonden het groot-
ste deel van de tijd op de menukaart. Iedereen op de 
campus kent de allerheiligste mantra van de campus 
‘geen bier voor half vier’, maar onze oude Vrijmibo’s 
waren de enige plek die ik ken op onze faculteit 

waar die regel werd doorbroken. Dit omdat de oude 
kamer uit het zicht van de meeste medewerkers lag 
weggestopt.
 De reden dat deze overschrijding van de 
heilige mantra kon plaatsvinden had ook te maken 
het feit dat de VrijMiBo’s met enige vorm van regel-
maat voortvloeiden uit de ledenuurtjes. Na de leden-
uurtjes op vrijdag vertrokken de plichtsbeseffende 
studenten weer richting collegezalen en het MMS 
om de overgebleven studenten met twinkelende 
ogen naar aanwezige bestuursleden te doen kijken 
om te zien of het bier al tevoorschijn gehaald kon 
worden. Dit gebeurde natuurlijk niet altijd aan-
gezien bestuursleden, geloof het of niet, echt wel 
daadwerkelijke taken hebben die hun aandacht vol-
ledig behoeven. Of we al dan niet voor half vier van 
bier werden voorzien had vooral te maken met de 
gemoedstoestand van de bestuursleden en minder 
met de hoeveelheid leden die zich op enig moment 
in de ruimte bevonden. Het was niet ongewoon om 
met maar twee leden en een bestuurslid langer op 
de oude kamer te vertoeven tijdens of net voor een 
VrijMiBo dan enig verstandig iemand zou doen. 
Ik heb zelf nog wel eens alleen gezeten met een 
bestuurslid, waar we zeer treurig onze halveliter-
blikken bier samen aan het nuttigen waren. 
 We werden tijdens de VrijMiBo’s niet alleen 
dronken, maar door het feit dat vrijdagen na donder-
dagen plaatsvinden en de meeste feestjes op donder-
dag zijn, waren vele van ons ook niet onregelmatig 
een kater aan het wegdrinken tijdens de VrijMiBo. 
Dit natuurlijk in het gezelschap van lotgenoten om 
het lijden te verzachten. Nu lijkt het misschien of alle 
VrijMiBo’s treurige bedoeningen waren, maar dat is 
natuurlijk verre van waar. Sommige van de VrijMiBo’s 
werden een beetje te goed bezocht voor de omvang 
van de ruimte. Alle stoelen moesten dan in een zo 
ruim mogelijke cirkel rondom de tafel in het midden 
van de ruimte worden gezet; een cirkel zo groot dat 
sommige aanwezigen met de stoel bijna buiten de 
deur vielen. De overvolle ruimte resulteerde ook 
vaak in een overvolle vuilnisbak. Deze puilde uit van 
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de grote hoeveelheid in elkaar gedrukte halveliter-
blikken. Deze werden meestal in de richting van de 
vuilnisbak geworpen van een grote afstand en met 
nog grotere zelfoverschatting. Dat leverde nogal eens 
wat vuiligheid op, maar dat viel weinig op in het rom-
melhok dat dienst deed als onze geliefde verenigings-
kamer. Om nog maar te zwijgen over de nog altijd 
aanwezige stank in de kamer die werd versterkt door 
de geuren van schraal bier en zwetende studenten. 
 In de loop van mijn latere studiecarri-
ère werden er af en toe thema-VrijMiBo’s georga-
niseerd door het bestuur, dit kwam voort uit een 
tegenprestatie, na het brassen tijdens een constitu-
tieborrel. Als tegenprestatie werden besturen van 
enkele andere verenigingen uitgenodigd voor een 
VrijMiBo. Dit resulteerde in een gezellige VrijMiBo, 
die zo druk was dat het meubilair tegen de muren 
en kasten werd gezet en iedereen maar moest staan. 
Mijn ode aan de oude VrijMiBo’s heeft niet de ruimte 
om alle themaborrels uit te lichten, maar één daarvan 
moet zeker wel benoemd worden. De uiterst gezel-
lige versiering tijdens de kerst deed de sfeer op de 
VrijMiBo’s goed, maar de beste VrijMiBo moet toch 
wel de BockbierVrijMiBo zijn geweest. Deze werd bij-
zonder goed bezocht en al het Bockbier ging er dan 
ook op hoog tempo doorheen. Een grote hoeveelheid 
van de Bockbiertjes, ter waarde van meer dan dertig 
euro, werd genuttigd door een zeer berucht lid van 
Ovum Novum. 

 Nu zijn er vast lezers die dat bedrag toch niet 
super gek vinden, wanneer men in acht neemt wat 
deze biertjes kosten in menig café, maar dit waren 
de VrijMiBo’s. Waar de halve liters een halve euro 
kostten en de Bockbieren voor een euro richting 
de drinkers gingen. Deze lage kosten werden door 
de aanwezige bestuursleden, in de meeste geval-
len de penningmeester, geïnt. Dit kon contant, maar 
gebeurde steeds vaker ‘op de pof’; de hele tijd halve 
euro’s sparen voor de VrijMiBo of biljetten wisselen 
was ook maar zo’n gedoe. Het bijhouden van een 
‘pof’-lijst was daarentegen veel makkelijker, aange-
zien de schuld dan later kon worden ingelost. De 
‘poflijst’ werd alleen vrij matig bijgehouden, in het 
voordeel van de aanwezige leden. Ik kan bevestigen 
dat de bedragen die ik moest neerleggen wanneer er 
weer een ‘poflijst’ moest worden afbetaald geen goed 
representatie waren van de hoeveelheid gedronken 
biertjes. Dit werd niet beter toen een niet nader te 
noemen bestuurslid besloot de ‘poflijst’ tot wedstrijd 
te verheffen en degene met het hoogste bedrag op 
de lijst de schuld kwijt te schelden. Dit resulteerde 
in een wedstrijd om de ‘poflijst’ zo hoog mogelijk te 
krijgen, wat de slecht georganiseerde financiën van 
de vereniging geen goed deed. Bij het bestellen van 
een vers biertje werd er regelmatig door de rest van 
de aanwezigen gezongen: ‘op de pof, op de pof, op de 
pof!’
 Deze wonderschone ongeïnstitutionali-
seerde, ongeorganiseerde en spontane VrijMiBo’s 
zijn helaas verloren gegaan in de verhuizing naar de 
nieuwe kamer. Tijden en de bijbehorende gebruiken 
veranderen en ik kijk natuurlijk terug met de bril der 
nostalgie, maar het bedroeft mij zeer dat de oude 
VrijMiBo’s de verhuizing niet konden overleven; hoe 
logisch het ook is dat we niet tussen de docenten zo’n 
stennis kunnen maken. Zoals eerder vermeld is de 
nieuwe kamer objectief beter en daar doet mijn stuk 
helemaal niks vanaf. Het verdwijnen van de oude 
VrijMiBo’s is waarschijnlijk ook goed geweest voor 
de studieresultaten van mijzelf en anderen die echt 
wel wat beters te doen hebben op een vrijdagmiddag. 
Toch wil deze nostalgie mij nog wel eens overman-
nen. Zeker tijdens de nieuwe VrijMiBo’s, die zeker in 
financieel opzicht stukken beter zijn georganiseerd 
dan de klassiekers, gaan mijn gedachten richting die 
oude kamer waar ik zoveel herinneringen aan heb 
overgehouden. Zowel in de positieve, als in negatieve 
zin van het woord, zijn het natuurlijk de mooie her-
inneringen waar ik deze ode aan de oude VrijMiBo’s 
aan opdraag.De tegenwoordig oud, lege kamer
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Het academische jaar 2017-2018 was het 34e 
verenigingsjaar van de Nijmeegse Geschiedenis 
Studenten Vereniging Excalibur. Met vijftien 
commissies, negentig actieve leden en meer 
dan honderd activiteiten was het wederom een 
bloeiend verenigingsjaar. Het was een succesvol 
jaar met drie buitenlandse reizen, tien feesten, 
tweeëntwintig borrels en ontelbare liters koffie, 
alsook een bewogen jaar met maar liefst zeven 
algemene ledenvergadering en vier voorgestelde 
wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement. 
Boven alles was het voornamelijk een buitenge-
woon en onvergetelijk jaar met goede vrienden, 
oude bekenden en nieuwe contacten. 

Een paarse das en een iconisch speldje 
Op 1 oktober 2017 begon een spiksplinternieuw 
bestuur aan een ongekend avontuur. Enigszins 
onwennig, maar vol goede moed, gingen twee dames 
en vier heren gezamenlijk van start. Het 34e bestuur 
bestond uit Max Middelman (Algemeen bestuurs-
lid Media), Sem van Helden (Algemeen bestuurs-
lid Externe Betrekkingen), Job Verwaaij (Algemeen 
bestuurslid Interne Betrekkingen), Luc Schellekens 
(penningmeester), Jelle de Vries (secretaris) en 
Savannah Mellendijk (voorzitter). In een fonkel-
nieuw pak met kenmerkende paarse das en ico-
nisch speldje presenteerde het kersverse bestuur 
haar beleidsplan onder de titel ‘Ben ik bij!’, een refe-
rentie aan de veelvoorkomende uitspraak van de 
secretaris. In de daaropvolgende maanden ging het 
bestuur gemotiveerd aan de slag. Vanwege persoon-
lijke omstandigheden moest het Algemeen bestuurs-
lid Externe Betrekkingen halverwege december haar 
bestuurstaken neerleggen. De overige bestuursleden 
wisten haar takenpakket echter goed op te vangen. 
Na twaalf maanden presenteerden de vijf bestuursle-
den met trots het jaarverslag onder de naam ‘Was ik 

bij!’. Inmiddels kijken wij als oud bestuursleden met 
veel voldoening – en stiekem een beetje heimwee 
– terug op vorig jaar. Een bewogen jaar met diep-
tepunten en hoogtepunten, weinig slaap en veel 
koffie, lange vergaderingen en drukke agenda’s; maar 
vooral een jaar met ontzettend veel gezelligheid en 
onvergetelijke herinneringen!

Een nieuwe kamer 
De verhuizing van de verenigingskamer naar de 
twaalfde verdieping van het Erasmusgebouw was 
voor veel leden een ingrijpende verandering. Na 
jarenlange trouwe dienst moest de verenigingskamer 
noodgedwongen worden verlaten. De oude kamer, 
gelegen achter het door geschiedenisstudenten veel 
bezochte Erasmus Studiecentrum, werd omgeruild 
voor een kamer op de twaalfde verdieping van het 
gebouw. De verhuizing was natuurlijk een spannende 
periode, voor veel leden vormde de oude kamer een 
centrale ontmoetingsplaats op de campus. Gelukkig 
hield de tocht met de lift de GSV-leden niet op afstand 
en wist iedereen al snel het nieuwe onderkomen te 
vinden. De ledenuurtjes waren altijd drukbezocht en 
zelfs na afloop van de pauze zat de kamer – tot erger-
nis van menig werknemer op de verdieping – gere-
geld vol met geschiedenisstudenten. 

Communistische feestjes, ‘Wie is de Slav’ en een 
excursie naar Ieper 
Het 34e verenigingsjaar kenmerkte zich door een 
grote verscheidenheid aan activiteiten, van studiege-
relateerde activiteiten tot meer ontspannende eve-
nementen. Gedurende het jaar passeerden meer dan 
honderd activiteiten de revue, van borrels en feesten 
tot lezingen en filmcolleges. Geschiedenisstudenten 
kwamen bijvoorbeeld massaal naar de Sjors en 
Sjimmie voor een communistisch geïnspireerd 
feestje met Cubaanse invloeden. Over de correcte 

DIT ZIJN VOLGENS HET 34STE BESTUUR DE

HOOGTEPUNTEN 2017-2018
Door Savannah Mellendijk, voorzitter van het 34ste bestuur
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naam van het feest gingen verschillende geruchten in 
het rond, van ‘Havanna aan de Waal’ naar ‘Savannah 
in de Waal’ tot zelfs ‘met Savannah aan de haal’. Over 
de laatste twee geruchten doe ik persoonlijk geen uit-
spraken. Een tevens geslaagde activiteit was het ‘Wie 
is de Slav?’-ledenweekend in het Brabantse plaatsje 
Hank. Onder het toeziend oog van Vladimir Poetin 
speelden de GSV-leden gedurende het weekend ver-
schillende ‘Wie is de Mol?’-spellen. Het weekend ein-
digde met een spannende ontknoping en een legen-
darische cantus. 
 T i j d e n s  e ve n e m e n t e n  a l s  h e t 
Beachvolleybaltoernooi en de Batavierenrace lieten 
de geschiedenisstudenten zich van hun sportieve 
kant zien. De ‘Olympische Bierspelen’ stond in het 
teken van ingenieus georganiseerde spellen als Jeu 
de Blik, Hordedrinken en een Shottlerun. Tijdens 
‘Docent bijt Hond’ vertelde Jan Hein Furnée over 
zijn zeilvakanties als kind en kwamen wij alles 
te weten over de muzieksmaak van Jan Brabers. 
Naast ontspanning was ook ruimte voor activitei-
ten met een inhoudelijke toevoeging aan het onder-
wijs. De Museumdag naar Ieper maakte een grote 
indruk op voornamelijk eerstejaarsstudenten. Onder 
begeleiding van Casper Kirkels maakten ze kennis 
met het woelige oorlogsverleden van de Belgische 
stad. Ouderejaarsstudenten kwamen tijdens de 
Arbeidsmarktoriëntatiedag in aanraking met ver-
schillende carrièremogelijkheden en de eerstejaars 
gaven hun ouders tijdens de Ouderdag een kijkje 
achter de schermen op de universiteit. 

Gentse Strop, Sangria en Guinness 
In het verenigingsjaar 2017-2018 vonden wederom 
drie buitenlandse reizen plaats. De Kleine Reis bracht 
de GSV-leden naar de Belgische stad Gent. Tijdens 
het weekend maakte menig geschiedenisstudent 
het Gentse nachtleven onveilig om vervolgens in 
de ochtend fris en fruitig bij de stadswandeling te 
verschijnen. In de meivakantie vertrokken de GSV-
leden naar de Spaanse zon voor een indrukwek-
kende rondreis in Andalusië. In acht dagen bracht 
de Reiscommissie ons langs vier Spaanse steden: 
Sevilla, Ronda, Córdoba en Granada. We bezoch-
ten verschillende imponerende gebouwen zoals het 
Alhambra in Granada en de Mezquita in Córdoba en 
genoten natuurlijk in onze vrije tijd van de Sangria en 

de aangename temperaturen. Vanwege het studiege-
relateerde aspect van de Grote Reis gingen ook twee 
docenten, Kati Ihnat en Ivo Wolsing, mee. Tenslotte 
gingen de GSV-leden tijdens de zomervakantie voor 
een laatste keer op reis dit jaar, ditmaal naar Ierland. 

HR-voorstellen en andere initiatieven 
Het 34e bestuur heeft tijdens haar bestuurs-
jaar viermaal een voorstel tot een wijziging van 
het Huishoudelijk Reglement voorgelegd aan de 
Algemene Ledenvergadering. De vier wijzigingen 
aangaande de verkiezingsprocedure en de functie-
verdeling binnen het bestuur zijn niet aangenomen 
door de ALV. De wijzigingsvoorstellen waren wel-
iswaar geen succes, maar het bestuur heeft deson-
danks gepoogd de vereniging op tal van andere ter-
reinen te verbeteren. In het jaar 2017-2018 deed de 
GSV-ledenkaart haar intrede. Ook de website werd 
in een nieuw jasje gestoken met enkele toevoegin-
gen zoals het online inschrijven voor activiteiten, het 
bestellen van boeken en een link naar SponsorKliks. 
Daarnaast speelde het bestuur in op de actuele ont-
wikkelingen zoals de nieuwe privacywetgeving en de 
oprichting van de Letterenkoepel. In verband met het 
wegvallen van de reünistenkring Dr. Huybers heeft 
het bestuur gepoogd om alumni meer aan de vereni-
ging te binden. Een eerste stap in de goede richting is 
gemaakt met de succesvolle Oud-besturenbarbecue. 
 Het 34e verenigingsjaar werd gekenmerkt 
door succesvolle activiteiten, enthousiaste leden en 
mooie reizen. Het ging voor ons als bestuur niet altijd 
zoals verwacht, maar desalniettemin hebben wij ons 
elke keer weten te herpakken. Met name de leden – 
zowel actief in commissies als soms aanwezig tijdens 
activiteiten – hebben een ontzettend belangrijke 
bijdrage geleverd aan onze vereniging. Uiteindelijk 
kijken wij met veel plezier en voldoening terug op 
een onvergetelijke periode uit onze studententijd. 
Het was voor mij een eer en een waar genoegen om 
het afgelopen jaar de functie van voorzitter van het 
34e bestuur van de studievereniging te mogen ver-
vullen. Ondanks dat ons jaar eindigde op de Wissel-
ALV met de leus ‘Was ik bij!’ zullen wij de vereniging 
natuurlijk nooit helemaal kunnen verlaten. Wellicht 
hadden wij ons jaarverslag toentertijd beter kunnen 
afsluiten met het motto: Blijf ik bij! 
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MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
EEN RELEVANTE EN NUTTIGE MINOR
Door Pieter Colijn en Sam Driessen

In september 2018 werd de minor Middle East 
and North Africa, beter bekend als MENA, geïn-
troduceerd. Het idee achter deze minor is om 
“alle mensen op de Radboud Universiteit met 
kennis over het Midden-Oosten te mobiliseren 
in één programma”, aldus programmacoördina-
tor Roel Meijer. Op die manier trachten de docen-
ten studenten een genuanceerde blik te geven 
op de wereld en de hedendaagse problematiek 
van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zijn de 
docenten hierin geslaagd, en is deze minor een 
aanrader voor studenten die hun minorkeuze 
nog moeten maken?
 De minor bestaat uit drie cursussen. Om te 
beginnen is er de cursus The dynamics of political 
pacts in classical and modern history in the MENA 
region - een hele mond vol. Deze cursus staat geheel 
in het teken van de sociaal contract-theorie: het idee 
dat er tussen de staat, voor zover we hiervan kunnen 
spreken, en haar onderdanen een uitwisseling plaats-
vindt van rechten en plichten. Deze rechten en plich-
ten worden vanaf Mohammed tot aan de Arabische 
Lente bestudeerd. Veel aandacht is er voor de histo-
rische context waarbinnen we deze regimes moeten 
plaatsen. Opvallend is de relatie tussen de religieuze 
minderheden en de staat. Deze relatie lijkt als een 
rode draad te lopen door de geschiedenis van de 
regio. Zo vreemd is dit niet; de minor valt immers 
onder religiestudies. Bovendien wordt duidelijk dat 
de beschermde status die religieuze minderheden 
genoten belangrijke consequenties heeft gehad voor 
de relaties tussen moslims en de religieuze minder-
heden tot op heden.
 Het tweede vak van de minor, MENA in inter-
national perspective: globalization and regionaliza-
tion, bestaat uit twee delen. In het eerste deel, welke 
zeven weken duurt, ligt de nadruk op de internati-
onale relaties tussen de (vijandelijke) staten in het 
Midden-Oosten. De eerste twee colleges worden 

besteed aan de historische ontwikkeling van deze 
relaties. Welke invloed had de Koude Oorlog hierop, 
en welke rol heeft olie gespeeld in de opkomst van 
de Golfstaten? En hoe leidde de Iraanse revolutie 
van 1979 tot een nieuwe ‘Koude Oorlog’ tussen 
Iran en Saoedi-Arabië? Veel aandacht kon er echter 
niet besteed worden aan deze historische ontwik-
kelingen, omdat ons een veel complexer verhaal te 
wachten stond. Zo werden de diverse en vaak para-
doxale allianties tussen de verschillende actoren 
geanalyseerd - en dat zijn er nogal wat. Roel Meijer 
eindigde zijn colleges regelmatig met de vraag: “Are 
you confused yet?” Aan het eind van de colleges ver-
lieten de studenten zuchtend en hoofdschuddend de 
zaal. Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht: 
dankzij het vele (!) leeswerk leer je de regio in haar 
complexiteit vooral begrijpen. Het is vooral de com-
plexiteit die deze regio interessant maakt. 
 Het tweede deel van de cursus kijkt niet 
zozeer naar staten als actoren, als wel naar de bewo-
ners ervan. Hoe geven zij vorm aan hun leven binnen 
een wereld vol conflict, en hoe creëren zij nieuwe 
kansen voor zichzelf, maar ook voor anderen? En hoe 
belangrijk of functioneel zijn grenzen nou werkelijk? 
Dit deel werd gegeven door Martijn de Koning. We 
zullen hem vooral herinneren als de docent die veel-
vuldig gebruik maakte van YouTube. In eerste instan-
tie grapten we geregeld dat we die video’s thuis ook 
wel konden bekijken - het college begon om 08:30 
uur - maar achteraf hebben deze video’s ons wel 
geholpen een beeld te creëren van de levenswereld 
van migranten en de minder gehoorde bewoners van 
de regio. 
 De laatste cursus, Life Course, Personhood 
and Identities in the MENA region, voelde aanvanke-
lijk als een samenraapsel van verschillende weten-
schappelijke disciplines. Islamitisch recht, antropo-
logie, demografische geschiedenis - het was altijd 
een verrassing vanuit welke invalshoek een bepaald 
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thema zou worden bestudeerd. Deze cursus ver-
schilt het meest van de andere twee en het gaf een 
soort sociologische kijk op de regio. Met thema’s als 
muziek, partnerkeuze, sharia, (on)vruchtbaarheid 
en salafisme werden de bewoners van het Midden-
Oosten (en Noord-Afrika) op verschillende manie-
ren bekeken. Hoewel de samenhang tussen de ver-
schillende colleges daardoor niet altijd even duide-
lijk was, werden de colleges wel een stuk ‘menselij-
ker’ en daardoor concreter.
 Al met al heeft de minor zeker voldaan aan 
onze verwachtingen. Ook kwamen er aspecten aan 

bod die we in eerste instantie niet zozeer hadden ver-
wacht, zoals Shariawetgeving. In de laatstgenoemde 
cursus was hier bijzonder veel aandacht voor. Zeker 
als je je regelmatig afvraagt waarom je eigenlijk 
geschiedenis studeert, is deze minor een aanrader. 
De combinatie van onder meer geschiedenis en reli-
giestudies leert je de achtergronden en problemen 
van de regio begrijpen waardoor je eigen historische 
kennis ook op een actueel thema relevant wordt. De 
vakken maken duidelijk waarom je ook de geschie-
denis moet kennen om ook de huidige problematiek 
van de regio te begrijpen.

Advertentie
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KRUISTOCHT IN SPIJKERROK
 Schertsverhaal, de zoektocht naar een masterscriptie 

Steunend en kreunend zat Carice Güntergebergte 
in het Erasmus Studiecentrum (ESC). Deze vrijdag 
moest zij haar onderzoeksopzet voor de mas-
terscriptie inleveren, maar de witte pagina op 
haar scherm bleef angstvallig leeg. Het tweede 
bezoekje aan de Spar University deze ochtend 
leverde weliswaar een onredelijke hoeveelheid 
cafeïne en zoetigheden op, maar ideeën voor 
een scriptieonderwerp bleken niet voorradig. 
De wanhoop steeg en bijna was Carice geneigd 
om een spreekuur bij Marga de Blaauw te beleg-
gen om zich te laten vertellen dat zij maar beter 
zou kunnen stoppen met de studie. 
 Plots stonden daar Yurt en Ellie achter haar. 
“Wel tevöl naodeankt krig weinig heuj op de greep,” 
mompelde de een. “Vloai, vloai, vloai,” zong de ander. 
“Da ge bedankt zèt dè witte war!” antwoordde Carice 
gefrustreerd. “Ik weet het echt niet,” vervolgde ze. “Ik 
wil eigenlijk iets doen met de Fripse Oorlog, maar 
dan krijg ik sowieso No Mercy!” De twee eerstejaars 
huiverden bij het aanhoren van die naam. Nadat de 
armharen weer neergedaald waren, begon Ellie over 
haar propedeusewerkstuk. “Die nieuwe hoogleraar 
toegepaste geschiedenis heeft mij enorm geholpen 
met een onderwerpkeuze, misschien moet je eens 
bij hem aankloppen?”
 “Is dat… Herman Haar?” vroeg Carice voor-
zichtig. Yurt en Ellie keken haar verward aan. “Heb jij 
onder een steen geleefd? Professor Barabas natuur-
lijk! Je moet aan onze universiteit echt wel meer pres-
teren dan een tijdschriftje achter een paywall ver-
stoppen om een leerstoel te verkrijgen!” Ze gingen 
snel over in lovende anekdotes over de kersverse 
hoogleraar en Carice wist er geen woord meer tussen 
te krijgen. Vluchtig zocht ze naar het kantoor van de 
goede man. “Hebben ze toch eindelijk iemand gevon-
den die onze oude asbest mag inademen,” mompelde 
ze. “Wablief?” riepen Yurt en Ellie in koor, maar 
Carice was al weggesneld.

 Aangekomen bij het fameuze lokaaltje zo’n 
vier meter verderop kon ze de geur van zwetende 
geschiedenisstudenten, asbest en lauw bier nog 
ruiken. E1.60a, geen koffievlek veranderd. Terwijl 
ze zich afvroeg hoe de faculteit het zich in haar malle 
hoofdje had gehaald om een hoogleraar een derge-
lijke locatie toe te wijzen, klopte ze tweemaal op de 
deur die vervolgens direct openvloog. “Daar ben je 
eindelijk!” sprak een bebaarde man opgewekt. “Toe, 
neem een stoel.” Verbaasd keek Carice hoe de man 
door zijn vrij lege kamer banjerde alsof hij ergens 
naar zocht. Meer dan de oude GSV-tafel met zes uit-
eengevallen stoelen en een gesloten archiefkast kon 
ze echter niet ontdekken in het lokaal.
 “Je zult wel denken, die Barabas, had hij 
niet even koffie kunnen halen? Ach kind, je weet dat 
het hier nooit meer beter gaat worden dan die pleu-
riskoffie van Sum!” Carice haalt onverschillig haar 
schouders op en gaat zitten. “Goed, een scriptieon-
derwerp voor de master Eternal Politics & Actuality 
dus. Geen Fripse Oorlog dus, laat me even denken.” 
Voordat Carice kon vragen hoe de man zo goed inge-
licht was, vervolgde hij: “Jij bent meer een doener, of 
niet? Lekker agile. Lekker scrummen. Grapje, natuur-
lijk. Eureka! Ik weet het. Kom met me mee.” Carice 
volgde zwijgzaam.
 Barabas snelde door het ESC in de rich-
ting van de liftenhal. “Het is goed dat ze eindelijk de 
nieuwe liftbediening hebben geïnstalleerd; ik moest 
altijd nog die laatste trap op!” Hij trok onze verwarde 
protagonist mee in de lift en ratelde door over van 
alles en nog wat. Toen de deuren openden, bevonden 
ze zich op een verdieping die Carice nog nooit had 
gezien. Purper en goud sierde de anders zo treurloze 
betonnen blokken waar ze de afgelopen vijf jaar zo 
veel van had gezien. “Wat kijk je verbaasd?” vroeg 
Barabas. “Je bent toch wel eerder op de 21e verdie-
ping geweest? Kom mee.”

Door Bragi en Iðunn
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 Ze kwamen tot stilstand in een brede ruimte. 
In de hoek stond een ratelend apparaat dat Carice 
vanzelfsprekend direct deed denken aan een vetkei, 
maar dan ‘echt heul groot’. “Haha, nee hoor!” zei 
Barabas plots. “Dat is natuurlijk geen friteuse, maar 
dat leg ik zo wel uit.” Carice, die de situatie nu toch 
wel bijzonder eigenaardig begon te vinden, onder-
brak hem: “Meneer, ik begrijp iets niet, hé. Hoe weet 
u nu weer wat ik denk?” De bebaarde professor keek 
even vragend, maar begon toen te lachen. “Hahaha, 
natuurlijk. Wat stom van me. Dit heb je natuurlijk 
allemaal al verteld, maar dat weet jij straks pas!”
 “Die ‘vetkei’ is mijn teletijdmachine! Ik leef 
al jaren bij het credo: ‘de beste inspiratie put men uit 
het dagelijks leven’. Niet erg pakkend, maar ik ben 
dan ook historicus.” Terwijl hij zijn verhaal vervolgde, 
begon hij verschillende knopjes te verstellen. “Gezien 
je meestal weinig meekrijgt van wat er om je heen 
gebeurt, krijg je van mij de kans om het nog eens 
na te lopen! Ga eens even daar staan.” Overrompeld 
door het moment, volgde ze gedwee de instructies 
op. FLITS!
 Een oogverblindend licht verscheen en plots 
was er niets meer te zien van de kamer waar ze zich 
zojuist bevond. Langzaamaan herkende ze deze 
locatie als het kasteel in Baarlo waar ze menig jaar 
geleden haar introductiekamp doormaakte. En jawel, 
de braadworsten vlogen door de lucht. Carice begaf 
zich met spoed naar de kelder, want ze wist: daar is 
de wijnproeverij. De tranen sprongen in haar ogen 
toen ze haar jongere zelf samen met Gootje Hermans 
de aanwezige Aldi-wijnen zag verorberen alsof het 
goedkope Aldi-wijn was. “Dat is het!” dacht ze bij 
zichzelf. “Ik schrijf mijn scriptie over wijn drinken in 
Franse kastelen. Dan krijg ik sowieso Bartholomeus 
Oxidatie als begeleider!” FLITS!
 Overtuigd dat het snelle uitstapje naar haar 
eigen verleden een prachtig onderwerp had opge-
leverd, verwachtte ze na het terugwinnen van haar 
gezichtsvermogen terug te zijn in de vreemde kamer 
van Barabas. Niets bleek minder waar. Het purper en 
goud was nergens te bekennen, ze begaf zich op een 

smoezelige keuken in wat het complex Laagweide 
leek. Een groep jonge knapen had zich verzameld 
op de banken en was hevig aan het discussiëren. “Ah, 
de Spoco van weleer.” riep Carice uit. “Toen ze zich 
nog bezighielden met belangrijke, financiële zaken, 
in plaats van het wel of niet aanschaffen van GSV-
rubbertjes. Ik zou iets met ESDG moeten doen!” “Die 
nieuwe eerstejaars chick is echt wel de lekkerste 
GSV’er nu!” riep een van de knapen. FLITS!
 Het volgende moment bevond ze zich op 
het hockeyveld van het sportcentrum. Ze herkende 
direct de paarse t-shirts en de laaiend enthousi-
aste menigte achter het doel. Als ware het een auto-
matisme liep ze naar de groep toe en opende een 
heerlijke, lauwe Felsgold. “Nie! Sieg! Nie! Sieg! Nie! 
Sieg!” klonk het van een balkon van Manenwoudt 
waar Bart Peeeters en Barry Barrios zich te goed 
deden aan net-wel-koude Schultenbräu. “Dat is het! 
Sportgeschiedenis en brouwende paters, dan moet 
ik wel bij Ballet Kerks!” Een brullend gejuich volgde 
deze redenering: S.V. Niesieg had zojuist een bal níet 
doorgelaten. FLITS!
 “Ja, sorry hoor!” riep Carice. “Ik weet het 
ook niet, of zo. Is dan niets goed, professor Barabas?” 
Geen gehoor. Ze keek om zich heen en zag dat ze 
terecht was gekomen op de plek die ze maar al te 
goed kent. Bladeren lagen op tafel, evenals een of 
twee ietwat aangeschoten jongemannen. Een dompig 
hok vol foto’s en herinneringen, kaartspellen en 
luidruchtige geschiedenisstudenten. “Dit móet een 
Vrijmibo zijn!’ wist Carice. Onder een schrijnend 
tekort aan vrouwen werden er zwarte en witte 
kaarten op tafel gesmeten, waarop bulderend gelach 
volgde. “Stem Elstar! Stem Elstar!” riep een jongen 
opgelaten. “Nu weet ik het echt!” dacht Carice bij 
zichzelf. “Een onderzoek naar de politieke mobili-
satie van…” FLITS!
 Ze had haar gedachte nog niet afgemaakt, of 
ze stond alweer in haar ogen te wrijven. Een levens-
lied klonk luid door de ruimte en ze voelde een glas 
bier over haar rug geleegd worden. “Ben ik in De 
Fuik?” En jawel, het bekende cafeetje vertoonde 
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zich in haar contreien van voor de verbouwing. 
Langzaamaan begon ze de mensen te herkennen: 
Mies van der Zetten, Dionne de Zwart, Dino Sückers, 
… nog een Mies? Ze wreef nog eens goed in haar ogen 
en onderscheidde toen het Zuid-Europese tempera-
ment van deze jongen. “Ochja, de kleine Spanjaard.” 
verbeterde ze zichzelf. “Op die Grote Reis van over 
twee jaar waren die Spanjaarden allemaal net zo 
klein als ik. Misschien kan ik aansluiten bij het onder-
zoek van Angela H. Jan…” FLITS!
 Ondertussen wordt Carice een beetje mis-
selijk van al het geflits, en grijpt ze naar iets in de 
ruimte om zich aan vast te houden. Godzijdank is hij 
dan daar, de Troon der Arrogantie die haar altijd de 
ondersteuning kan bieden die ze nodig heeft. Ze kijkt 
nog eens goed rond, en haar vermoedens kloppen, 
ze is terechtgekomen op een clandestien ledenuur-
tje in de Letterenhuiskamer. Daar zitten Carola en 
Steef, fanatiek verstrengeld in een potje The Game. 
Ondertussen schreeuwt Richard wat door de kamer 
en houdt Jochem z’n dagelijkse praatje over zijn 
pikhouwelen in Rome. “Die Jochem is toch wel erg 
enthousiast altijd over z’n pikhouweel, misschien 
moet ik daar eens iets mee doen…” FLITS!
 Ook deze volgende locatie komt haar bekend 
voor. Een volledig schoon en licht hok, zonder foto’s 
of herinneringen. “Dit moet de nieuwe verenigings-
kamer zijn!” En jawel, daar ziet ze al de fameuze 
blouse van Pelle. De drager zelf speelt zoals altijd 
met Julius van de Rood het intens spannende De 
Beer is Los! Ondertussen zijn Luka en Kwie driftig de 
centen aan het tellen om elke euro met een instem-
mende ‘Goed… Goed…’ te voorzien terwijl Savanti 
haar manen kamt in het goudgele zonlicht van de 
Nijmeegse horizon. Op de achtergrond rijdt een kab-
belend Arrivatreintje voorbij. “Nee oké. Nu ben ik 
echt blanco.” baalt Carice. FLITS!

 De goudgele zon verruilt zich voor een ‘veul’ 
warmere, maar eveneens goudgele zon. Tijn Skelter 
houdt een praatje over het Alhambra, waar hij helaas 
zelf niet legaal bij zal gaan zijn. Ondertussen hangt 
Kwie met El Sierd aan de telefoon om te informe-
ren over de beste tapasplekjes met ‘veul’ vlees. “Dat 
wordt een echt ‘vleest’!” grapte Ivodius. Vol over-
tuigd van het betoog van Tijn, bedacht Carice zich: 
“De industriële revolutie! Waarom heb ik daar nog 
niet aan gedacht! Dat is mijn specialitei-” FLITS!
 “Blijkbaar toch geen industriële revolu-
tie, en ik ben juist zo geïnteresseerd in Filips II!” 
Teleurgesteld kijkt Carice om zich heen, om nog 
verder teleurgesteld te raken. “Wat is er toch van 
de GSV geworden?” Ze bevindt zich wederom in de 
nieuwe verenigingskamer, waar ditmaal de muziek 
van MEROL luidkeels door de het eerstejaarscorps 
wordt gezongen. “Vroeger gingen de gesprekken 
nog ergens over,” liegt ze tegen zichzelf. Gelukkig is 
nog niet alles veranderd, zowel Samuel Gokhuizen, 
Battuta Oirlemens, Marten Ghilijn, Thijs Tim en 
Kwintus Duiveltjes behoren nog altijd tot het vaste 
meubilair. “Misschien kan ik mijn onderzoek doen 
naar de continuïteit van …” FLITS!
 “Welkom terug!” riep Barabas vrolijk. “Weet 
je het al? Heb je de rode draad gevonden?” Carice 
keek hem vragend aan. “Dat Janus op ieder feest zijn 
shirt uittrekt?” “Denk goed na!” moedigde Barabas 
haar aan. “Naar welke momenten ging je terug? 
Waarom die momenten?” “Ja, ik weet niet, maar ik 
denk… omdat het wel gezellie was?” antwoordde 
Carice. “En waarom was het zo ‘gezellie’, dan?” 
“Gewoon, vrienden enzo.” “Precies!” juichte Barabas. 
“Dat is waar het leven om draait! Vriendschap!” “Leuk 
en aardig enzo,” zei Carice, “maar ik moet wel een 
scriptie schrijven.” “Je begrijpt het écht niet…” snikte 
Barabas.
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HINT-COVERS
 Top vijf 

Door Thom Tolboom

Het HInT is niet alleen een platform waar studenten hun schrijflust kunnen bevredigen, maar ook 
een medium waar plaats is voor artistieke expressie in de vorm van beeldende kunst. Elk HInT 
heeft namelijk een prikkelende en bijpassende cover nodig. De afgelopen vijf jaar hebben verschil-
lende kunstenaars en kunsthistorici binnen onze redactie zich met deze kwestie bezig gehouden. 
Verschillende kunststromingen hebben elkaar opgevolgd en dat maakt het extra interessant om in 
de vorm van een top 5 terug te blikken op de beste voorpagina’s van 2014 tot en met 2018. Om de 
verandering in stijl te laten zien en om elk ‘cover-tijdperk’ eer aan te doen, zal er uit elk jaar één 
cover genomen worden. De eerste- en tweedejaars studenten zullen misschien verbaasd zijn dat 
een schilderij op de cover slechts een invented tradition is. Ik nodig jullie daarom uit om een kijkje 
te nemen in het dynamische verleden van de HInT-meesterwerken!

5. ‘De triomf van de dood’ van Pieter Brueghel de 
Oude (circa 1562), maarteditie 2017
Met ‘zondigen’ als thema kun je haast geen toepas-
selijker schilderij op de cover plaatsen dan dit werk 
van Pieter Brueghel de Oude. Hoewel afkomstig uit 
de “Noordelijke renaissance”, behandelt dit schilderij 
een bij uitstek middeleeuws thema, namelijk het 
einde der tijden. Hier keert Christus echter niet terug 
op aarde om een laatste oordeel te vellen; iedereen 
lijkt op een pijnlijke manier de verdoemenis tege-
moet te gaan. Het feit dat er perspectief en dyna-
miek in de afbeelding zit, maakt duidelijk dat het een 
Renaissance-schilderij is, en maakt het prettig om 
naar te kijken. We zien op deze voorpagina echter 
maar een deel van het schilderij; de rechterhelft en 
de onderste strook zijn vanwege het formaat van het 
HInT weggesneden. Hoewel dit natuurlijk jammer is, 
is er over de keuze om juist dit deel van het schilderij 
te laten zien wel degelijk nagedacht. Het hele werk 
staat vol met skeletten en slachting, maar dit deel 
wordt vooral gekenmerkt door het sombere kleurge-
bruik. Het ontbrekende deel laat veel personen zien 
met kleurrijke gewaden die bovendien lichter van 
kleur zijn. Verder is de lucht in dat gedeelte blauw. De 
linkerhelft schetst een grauwer beeld, gedomineerd 
door vuur, rook en een dor landschap. Dit onder-
streept het thema “zondigen” en de onvermijdelijke 
straf die daarop volgt.
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4. Reis Porto van Simone Both, mei-editie 2015
Nu nemen we een stapje terug naar een tijd waar 
foto’s, gemaakt door GSV’ers, op de voorpagina 
pronkten. Dit exotische kiekje is geschoten door 
Simone in Porto, dat de GSV met de grote reis in 2015 
bezocht. Naast het feit dat de foto naadloos aansluit 
bij het thema, wordt de essentie van de stad goed 
weergegeven. Het is namelijk een belangrijke haven-
stad die bekend staat om zijn kleurrijke gebouwen, 
die de stad een vrolijke sfeer geven. Beide aspec-
ten zijn op de foto te zien. Het enige wat ontbreekt 
is die heerlijke Zuid-Europese zon. Het lettertype 
waarin “HInT” hier staat geschreven is verder erg 
opvallend. Het ziet er minder gestroomlijnd uit dan 
de witte letters die de laatste jaren op de cover staan. 
En hoewel mijn voorkeur uitgaat naar het moderne 
lettertype, doet het me goed om te zien dat de kleine 
letter “n” in “HInT” hier wel correct is weergegeven. 
Al met al een mooie toevoeging aan het canon van 
HInT voorpagina’s.

3. Darwin van Darinka Thijs, mei-editie 2016
Het collegejaar 2015/2016 was het jaar van de foto-
shop. Net als bij het fototijdperk werd hier een hoge 
dosis creativiteit gevraagd van de ontwerper. Wat dat 
betreft heeft Darinka hier prima werk geleverd. Het 
thema “survival of the fittest” roept voor velen een 
direct de associatie op met Charles Darwin. De keuze 
om hem als basis te gebruiken voor dit kunstwerk 
is daarom begrijpelijk. Daarnaast is hier een andere 
draai gegeven aan “fittest” door dit uit de evolution-
air-biologische context te halen en toe te passen op 
sport, waar competitie ook centraal staat. Deze the-
matische raakvlakken zijn één deel van het succes 
van de afbeelding. Het andere deel komt voort uit de 
visuele uitvoering van de thema’s: een zweetband en 
medailles zijn herkenbare beeldtaal en de fotoshop 
is netjes uitgevoerd. Daarbij zien we de haren die 
door de zweetband heen lijken te prikken even door 
de vingers, en kijken we vooral naar de medailles op 
de borst van Darwin die op subtiele wijze onder zijn 
jas verdwijnen. Ten slotte trekt het scherpe kleur-
contrast tussen de zwart-witte Darwin en de felle 
kleuren van tekst en sportaccessoires direct de aan-
dacht van de lezer. Helaas zijn deze kleuren in het 
zwart-witte format van het HInT niet te bewonderen.
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2. ‘The Lament for Icarus’ van Herbert J. Draper 
(1898), decembereditie 2018
Het uitzoeken van een schilderij dat aansluit bij een 
bepaald thema vereist misschien geen vaardigheden 
in de beeldende kunst, maar is wel een kunst an 
sich. De link tussen thema en afbeelding is hier iets 
minder expliciet dan bij nummer 5, en vergt daar-
door iets meer nadenken vanuit de kant van de lezer. 
Het gaat hier om de gevallen Icarus die te dicht bij de 
zon vloog en daarvoor met zijn leven moest betalen. 
Buiten het boekje gaan betekent onder andere 
bekend terrein verlaten. Dit probeerde Icarus door 
al vliegend Kreta te verlaten, wat helaas voor hem 
tragisch afliep. Deze creatieve verbinding met het 
thema en de algehele elegantie van het kunstwerk 
verdienen alle lof. Ik wil hier echter vooral stilstaan 
bij het tekstuele ontwerp van de moderne voorpa-
gina’s. “HInT” staat in duidelijke en simpele letters 
afgebeeld en leidt de aandacht niet teveel af van de 
afbeelding. De schijnbaar handgeschreven onderti-
tel ziet er verder elegant uit en past uitstekend bij 
vrijwel alle schilderijen. Deze cover is een goed argu-
ment voor de stelling “nieuwer is altijd beter”.

1. ‘Holst van de leeuw’ van Kim van den Berg, 
juni-editie 2014
Er kan er echter maar één de beste zijn. Deze cover 
heeft een fenomenale uitvoering van zowel beeld als 
tekst. Om met dat tweede te beginnen is het thema 
bijzonder grappig: het is een verbastering van twee 
bekende spreekwoorden, zoals in deze periode 
gebruikelijk was. “In het hol van de leeuw” wordt 
hier gecombineerd met “In het holst van de nacht”. 
Verder is er weinig tekst aanwezig op de afbeelding. 
Dat is hier een sterk punt, aangezien het gebruik 
van minder felgele letters meer ruimte laat voor de 
duisternis die zo essentieel is voor het thema. “HInT” 
is kleiner dan op andere voorpagina’s en is minder 
afleidend dan het lettertype van nummers 3 en 4. Dit 
terwijl het woord qua hoofdletters wel correct wordt 
weergegeven. Het beste van beide werelden dus. Het 
beste aspect van de cover is echter de foto, met name 
de compositie en de belichting. Door alleen de kop 
van de leeuw in het frame te plaatsen en deze kop 
slechts ten dele te belichten, lijkt het beest werkelijk 
op te doemen uit de duisternis. De lichtere plekjes 
in de linkerbovenhoek geven het maanlicht weer en 
maken de rest van de duisternis nog duisterder. Dit 
knappe staaltje fotografie zet deze voorpagina over-
tuigend op de eerste plek!
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PROZA
VETBOLLEN IN DE ACHTERTUIN

Eens per maand, ‘s ochtends zo vroeg dat zelfs 
de zon nog niets van zich heeft laten horen, loop 
ik - nee, schuifel ik haast - door de keukendeur 
naar buiten, met de hoop leeggegeten netjes van 
het gespannen draadje af te halen, in plaats van 
de volle vette bollen die ik er voorgaande maand 
opgehangen heb.
 Ik probeer me op dat moment het gefluit 
van de vogeltjes in te beelden. Hoe de kleine lijsters 
en verwende vinkjes met hoog tjilpen de buurtbe-
vliegers optrommelen. Hoe boomklevers en -krui-
pers, gaaien, en heggen- en huismussen die vogel-
tjes mogen volgen en en masse beginnen aan wat nog 
lang niet het laatste avondmaal is van het voorjaar.
 Meestal kijk ik van een afstandje toe hoe ze 
zich verlekkeren aan de vetbollen en pindasnoeren, 
omdat ze vanzelf vervliegen, als ik te dichtbij kom. 
Met de warmere dagen in februari en maart lieten ze 
zich soms al bekijken, al bleek het stormweer toch 
te hevig voor de tere beestjes. Daarnaast vroegen de 
laatst donkere dagen om wat beklag.
 Tot mijn grote verdriet zat laatst een kraai 
op de heg. In de gitzwarte kraalogen moet het aan-
zicht van de vetbollen hebben gereflecteerd, alvorens 
het monster zich op het gespannen snoer stortte en 
een bol ontknoopte. Hij liet hem op de grond vallen 
en morste haast de gehele inhoud op de bestraatte 
tuin.
 Toen de tuinvogels gisteren weer langskwa-
men, keken ze er niet eens naar om - kieskeurig dat 
ze waren. Ondankbaar ook, want ik stapte iedere 
ochtend maar gedeeltelijk voor mezelf met het goede 
been uit bed. Door het gemis van een extra station 
leken de beestjes harder te klagen dan ooit tevoren. 
‘Geef ons eten’, luidden de lijsters. ‘Wij eisen maat-
regelen’, klonken de koolmezen.
 Kon ik die kraai maar duidelijk maken dat de 
wereld pas werkt als iedereen een steentje bijdraagt. 
Toch? En kon ik de tuinvogels maar laten inzien dat 
er niets mis was met het nu verspilde eten op de 
tegels. Misschien is het ook maar even beter zo. Een 
perfecte wereld is ook zo saai. Daarnaast kunnen de 
vogels ook altijd nog elders wat te eten halen, tot ik 
de lege netjes weer van het snoer afhaal. Zolang ik 
kan, blijf ik in ieder geval mijn vetbollen delen.
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INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL NIJMEGEN
STUDENTEN IN HET WILD: GO SHORT
Door Jelle de Vries

Als geschiedenisstudent die stage loopt bij een 
kortefilmfestival word ik nog wel eens raar aan-
gekeken, ook door mijn collega’s waarvan zestig 
procent Algemene Cultuurwetenschappen heeft 
gestudeerd. En toch heeft mijn stage met geschie-
denis te maken, of eigenlijk, met de GSV. Als voor-
zitter en bestuursverantwoordelijke van de 
Concertcommissie van 2017 tot 2018 was ik veel 
bezig met het werven, roosteren en coördineren 
van vrijwilligers tijdens festivals als Paaspop en 
Lowlands, en dat beviel me erg goed. Toen ik eind 
vorig jaar de functie van vrijwilligerscoördina-
tor bij Go Short – International Short Film Festival 
Nijmegen tegenkwam, besloot ik meteen te sol-
liciteren. Ik werd aangenomen en kon begin-
nen in januari. Opeens zit je dan vier dagen per 
week van half tien tot half zes achter je compu-
ter op een kantoor. Dat was even wennen. Toen ik 
eenmaal wist hoe het koffiezetapparaat werkte, 
voelde ik me echter al snel op mijn plek.
 Go Short is een filmfestival dat vooral jonge 
bezoekers trekt en ook veel jonge stagiaires en 
werknemers heeft. Dit komt de sfeer op het kantoor 
enorm ten goede. Iedereen is in voor een praatje en 
de ‘je-moeder-grappen’ vliegen je soms om de oren 
Tegelijkertijd is iedereen keihard aan het werken om 
het festival tot een groot succes te maken. Geregeld 
zitten verschillende afdelingen tot half acht ’s avonds 
op het kantoor en tijdens het festival zijn werkdagen 
van veertien uur niet normaal, maar kort. Voor veel 
collega’s is Go Short niet alleen hun werk, maar ook 
hun leven. Op dit moment, drie weken voor het fes-
tival, maakt iedereen lange dagen. Zo ook het team 
vrijwilligerscoördinatoren.
 Samen met de andere vrijwilligerscoördi-
natoren Dennis en Matthijs zorg ik voor het werven, 
roosteren en coördineren van een hecht team van 
zo’n 150 vrijwilligers. Dankzij dit grote aantal vrijwil-
ligers kan de 11e editie van Go Short, die zal plaats-
vinden van 3 t/m 7 april een groot succes worden. 
Het werven van vrijwilligers betekent onder andere 
het plaatsen van oproepjes op Facebook, het houden 

van collegepraatjes (bijvoorbeeld tijdens Europa 
en Zijn Werelden), het stalken van je vrienden om 
vrijwilliger te worden en kennismakingsgesprek-
jes voeren met alle nieuwe vrijwilligers. Op dit punt 
hebben we 130 vrijwilligers en proberen we de roos-
ters van achttien verschillende teams van vrijwilli-
gers rond te krijgen. En dat is flink puzzelen. Na een 
halve dag zijn er een aantal roosters klaar en heb je 
geprobeerd met ieders wens rekening te houden. 
Koffie. Nog geen tien minuten later krijg je een 
mailtje waarin een vrijwilliger meldt zijn beschik-
baarheid aan te willen passen en krijg je een afmel-
ding van een ander. Opnieuw beginnen dan maar. 
Maar eerst koffie; het lijkt wel een bestuursjaar bij 
de GSV. Na opnieuw een week puzzelen zitten alle 
roosters bijna vol en is het straks al zo ver: de fes-
tivalweek. In deze week komen zo’n 18.000 bezoe-
kers op het Nijmeegse filmfestival af, en moet alles 
natuurlijk zo soepel mogelijk verlopen. Spannend en 
waarschijnlijk vermoeiend, maar ook heel erg leuk.
 Als het festival straks weer klaar is, begint 
iedereen opnieuw om zo Go Short 2020 tot een 
succes te maken. Helaas ben ik dan niet langer vrij-
willigerscoördinator, maar mag ik mij gaan richten 
op een master Algemene Cultuurwetenschappen; 
hopelijk word ik dan niet meer raar aangekeken als 
ik ooit nog in de festivalwereld terecht kom.
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EEN GSV-VETERAAN OVER ZIJN REDACTIEWERK BIJ HISTORIEK
GESCHIEDENIS LEESBAAR EN TOEGANKELIJK MAKEN
Door Huub Vilé

Met de prijspuzzel van deze lustrumeditie valt 
een prachtig boekenpakket te winnen, mede 
mogelijk gemaakt door Historiek. Historwie? 
Precies. Gelukkig is oud-student, voormalig HInT-
redacteur en huidig goede vriend Mark Barrois 
onlangs betrokken geraakt bij de website en 
wilde hij ons graag meer vertellen.

Historiek - wat is dat eigenlijk?
“Historiek is een online geschiedenismagazine dat 
zich richt op een breed en divers publiek. Iedereen 
met een interesse in geschiedenis kan op de site 
terecht voor historische artikelen, biografieën van 
personen, taalgeschiedenissen, encyclopedische arti-
kelen, en interessante achtergrondverhalen. Ook 
beheert Historiek een eigen online boekwinkel en 
worden voorpublicaties uit boeken (soms ook van 
best beroemde auteurs) gepubliceerd. De site heeft 
dus echt een platformfunctie, zeg maar.
 Ook probeert Historiek, en dat is vooral een 
ontwikkeling van de laatste tijd, achtergrondverha-
len bij de actualiteit te plaatsen. Op die manier wordt 
meer context en nuance geboden aan het spervuur 
aan nieuwsartikelen waar iedereen tegenwoordig 
mee wordt overladen. Inzicht geven in het rookgor-
dijn, zeg maar, een meer journalistieke aanpak. Dat 
sluit ook aan bij het motto van de site: omdat we ook 
van gisteren zijn. Mooi motto, vind ik dat - de rele-
vantie van geschiedenis in één bijzin gevat.”

Het lijkt me dus een vrij divers platform. Is jullie 
publiek ook zo divers?
“Jazeker. Een belangrijke voorwaarde die we stellen 
aan de artikelen is dat ze makkelijk leesbaar en toe-
gankelijk moeten zijn. Het zijn dus in principe geen 
met jargon doordrenkte, zwaar wetenschappelijke 
analyses met status quaestiones. Het is dus mis-
schien niet zo raadzaam om bij het schrijven van 
een essay voor je studie Historiek in je voetnoten 
op te nemen, haha. 

 Die relatief laagdrempelige artikelen passen 
dus ook bij de brede doelgroep: het is echt van basis-
schoolleerling tot hoogbejaarde, en van geïnteres-
seerde leek tot professional. En ook vangen we 
natuurlijk een hoop argeloze internetters op, die 
vaak niet eens wéten dat ze iets met geschiedenis 
hebben. Per maand trekt de website ruim een half 
miljoen unieke bezoekers aan - bizar veel, vind ik. 
Daar verbaasde ik me in het begin heel erg over, maar 
er is dus echt een ‘markt’ voor dit soort compacte, 
to-the-point geschiedenisartikelen.”

Hoe ben jij bij Historiek terechtgekomen?
“Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar na het 
afronden van mijn scriptie (en daarmee mijn studie), 
vond ik het verschrikkelijk jammer dat ik niet meer 
bezig kon zijn met het schrijven over geschiedenis. 
Ik heb het namelijk altijd leuk gevonden om met 
woorden te spelen, zinnen te knutselen en stukken te 
redigeren. Ook bij het HInT vond ik dat al een mooie 
klus - ook een heel leerzame trouwens.
 Ik heb toen de stoute schoenen aangetrok-
ken, de beheerder van Historiek (Yuri) gemaild en 
gevraagd of ik hem kon helpen met redactieklus-
sen. Yuri was enthousiast en vond het tof dat ik wilde 
helpen. Sindsdien redigeer ik met regelmaat stukken 
van andere auteurs en bespreek ik soms zelf boeken 
voor Historiek.”

Hoe gaat dat dan?
“Meestal krijg ik van Yuri een artikel doorgestuurd 
met de vraag of ik kan beoordelen of het stuk 
geschikt is voor Historiek en of ik de auteur van (tek-
stuele) feedback kan voorzien. Het merendeel van 
die auteurs bestaat uit vrijwilligers, hobbyisten, die 
het leuk vinden om hun kennis over een onderwerp 
op papier te zetten.Tijdens mijn studie heb ik (zoals 
iedere historicus natuurlijk) geleerd kritisch naar 
teksten te kijken, dus die klussen zijn dan wel aan 
mij besteed.
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 Je moet bij het bestuderen van een artikel 
constant afwegingen maken: welke alineavolgorde 
in een tekst is logisch? Hoe kan ik de leesbaarheid 
van een artikel vergroten, maar de schrijfstijl van de 
auteur toch intact houden? Welke passages leiden af 
van de ‘rode draad’ van het artikel en kunnen beter 
geschrapt worden? Wat verwacht de lezer te gaan 
lezen? Je schrijft toch voor een relatief laagdrempelig 
en online platform - daar horen andere schrijfkeuzes 
bij dan je uit je studie gewend bent: mensen willen 
namelijk snel en gemakkelijk informatie kunnen 
opzuigen. Die mensen moet je toch zo goed moge-
lijk bedienen.
 Op al die vragen moet je een antwoord ver-
zinnen en daarover overeenstemming met de oor-
spronkelijke auteur bereiken. Het is soms lastig 
(vind ik althans) om fouten aan te strepen in een 
tekst, terwijl de auteur juist hartstikke blij is met 
zijn ‘kindje’. Dat dan op een goede manier commu-
niceren - ja, dat vergt tact en inlevingsvermogen. 
Mensenwerk, hè. Daar leer ik ook veel van; zowel 
qua schrijven als in de omgang met mensen.”

Wat is nou zo mooi aan Historiek?
“Wat ik erg mooi vind, is de enorme drive van alle 
betrokkenen (voornamelijk vrijwilligers). Iedereen 
doet enorm zijn best om zijn of haar passie voor 
geschiedenis op een overtuigende en vlotte manier 
over te brengen. Zo hebben we een razend enthou-
siaste auteur die talloze artikelen over de Belgische 
en Vlaamse geschiedenis schrijft. Rudi, heet hij. De 
gedrevenheid waarmee hij schrijft én de kennis die 
hij van die geschiedenis heeft - dat vind ik mooi om 
te zien.
 Er leveren dus echt heel veel mensen mét 
verstand van zaken een bijdrage aan Historiek, ieder 
vanuit zijn eigen affiniteit met een onderwerp, thema 
of tijdvak. Maar dus allemaal met hetzelfde enthou-
siasme. Dat vind ik mooi om te zien.”

Kunnen studenten ook een bijdrage leveren?
“Nou, ik ben ervan overtuigd dat veel geschiede-
nisstudenten schitterende essays schrijven over 
verdomd interessante onderwerpen. Het kan dan 
natuurlijk een leerzame vingeroefening zijn om te 
kijken of je (een gedeelte van een werkstuk) kan 
omschrijven naar een toegankelijk, publieksvrien-
delijk Historiek-artikel.
 Dat hoeft natuurlijk ook niet helemaal in 
Jip-en-Janneketaal, want ook voor iets complexere 
materie is Historiek een leuk platform. Belangrijk is 
in ieder geval dat een geïnteresseerde leek (zonder 
enige voorkennis) het verhaal moet kunnen volgen 
- met genoeg uitleg mag je best wat moeilijkere 
woorden of zinsconstructies gebruiken. Persoonlijk 
ben ik daar ook alleen maar fan van, haha. 
 Maar goed, ja, mocht je je essay of iets der-
gelijks willen omschrijven, verdwijnt hij tenmin-
ste niet (alleen) in een stoffige ladekast, is je noeste 
arbeid niet voor niets, leer je misschien nog wat van 
het redactieproces en kun je anderen laten meede-
len in jouw kennis. Mooi, toch? Voor meer handvat-
ten voor het schrijven van - en het insturen van een 
meer publieksvriendelijk artikel, verwijs ik lezers 
graag naar de Historiek-website. Check natuurlijk 
ook even van tevoren of er niet al een vergelijkbaar 
artikel online staat, anders doe je zinloos werk.

Tot slot, een persoonlijke noot (maar deels ook 
namens Historiek): proficiat, GSV - en haar leden 
natuurlijk - met jullie lustrum. De afgelopen vijf jaar 
zijn misschien wel de mooiste van mijn prille leven-
tje geweest - dank daarvoor. Op naar ongetwijfeld 
weer vijf heerlijke jaren. Proost!”
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Voor de lustrumeditie van het verenigingstijd-
schrift leek het ons als bestuur leuk een pagina-
vullend ABC’tje te schrijven. Daarbij wordt aan 
iedere letter een woord gekoppeld, dat op eni-
gerlei wijze betrekking heeft op de GSV. Het was 
een leuk uitstapje van het doorgaanse besturen, 
al gaan we maar weer snel mensen vragen hun 
inschrijfgelden te betalen; commissies mailen 
of ze hun vergaderstukken ter archivering aan 
willen leveren; pr-functionarissen aansporen 
eindelijk dat ene berichten in de pr-sheet te 
zetten en koffie drinken. Het leven van een GSV’er 
gaat niet per se over rozen, maar over een veel 
diverser boeket dat het gehele jaar door de salon-
tafel mag versieren.

A: staat voor A-merk, dat zijn wij als prachtige vereni-
ging natuurlijk. Uitzondering is wel dat we op leden-
uurtjes B-merk koffie en thee serveren. Gelukkig 
maakt de positieve energie van de A+++ leden dit 
meer dan goed.

B: staat voor bestuur natuurlijk. Het is een feestje dat 
wij dit jaar met zijn zessen (ja, nog steeds zes) het 
35e, tevens het zevende lustrumbestuur mogen zijn. 
Hopelijk lachen we na de intensieve, maar geweldige 
lustrumweek nog steeds. Want wie het laatst lacht, 
lacht het best.

C: staat voor concerten, de bron van de meeste 
inkomsten! Dat is voor ons bestuurslid Correcte-
Cees zeer fijn; dan hoeft hij wat minder op de centen 
te zitten en minder tikkies te sturen. Ook komt zijn 
Cnuppel dan wat minder uit de lade.

D: staat voor Dies - de verjaardag van onze mooie 
vereniging! Helaas valt dit op een wat ongeluk-
kige datum, 29 februari, maar dat mag de pret niet 
drukken. Het houdt ons ook lekker jong van geest 
terwijl de jaren verstrijken. 

E: staat voor elitair, iets wat wij als vereniging natuur-
lijk niet willen zijn. Wel worden er zo nu en dan wat 
grapjes over ons eigenzinnige karakter gemaakt. 
Ondanks alles zijn we wel een echte eenheid. Iets 
wat sommige mensen maar moeilijk los kunnen 
laten, toch Koen van Kraaij? Verder staat het voor 
escaleren, iets wat GSV’ers natuurlijk nooit op feest-
jes doen.

F: staat voor voor de GSV-fiets die een groot aantal 
leden aan Tim Thijs voor zijn 25e verjaardag heeft 
gegeven, samen met een groot aantal felicitaties. 
Daarnaast staat het voor feest. Feest is een terugke-
rend thema dit jaar; het is niet alleen een feestje om 
onderdeel van deze prachtige vereniging te zijn, ook 
is de jaarplanning goed gevuld met feestjes. Wat zijn 
we toch fabulous. 

G: staat voor gala. Ondanks dat GSV’ers niet altijd 
even strak in het pak lopen, trekken ze rond decem-
ber maar al te graag onze mooiste kleren aan. Het 
gala staat garant voor heel veel... gezellige GSV’ers! 
Dat de bar afgekocht is helpt ook nog wel eens. GSV 
houdt van gala; het is het moment dat we allemaal 
één avond compleet ons eigen feestje kunnen houden 
- in stijl.

H: HInT, HUTS. Of!

I: internationaal. Dat zijn we niet. All do we all speak 
a good wordje about the border. Not true? Nee, maar 
even alle gekkigheid op een stokje, volgend jaar krijgt 
Geschiedenis een internationale track. Waar we het 
meeste naar uit kijken? Activiteiten als de bierspelen 
uitleggen aan een Maleisische student! Daar zullen 
vast wel wat leuke nieuwe GSV’ers bij zitten. En ook 
voor hen geldt natuurlijk: just join us!

DIT ZIJN VOLGENS HET 35STE BESTUUR DE

HOOGTEPUNTEN 2018-2019
Door Ayla, Bram, Cees, Susan, Tim en Wouter; het 35ste bestuur
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J: jarig. Dat zijn we dit jaar niet. We vieren onze ver-
jaardag namelijk op 29 februari… Een schrikkeldag. 
Betekent dit dat we eigenlijk maar 8.75 jaar oud zijn? 
Laten we hier niet te lang over nadenken... Dat zou 
ons veel feestjes hebben gekost. Dit jaar vieren we 
het extra groot, want het is ons zevende lustrum! Van 
6 tot 14 april, ben jij erbij?

K: koffiepot. Zeer gewaardeerd, mits gevuld natuur-
lijk. Op de ledenuurtjes, en tijdens veel activiteiten, 
wordt een hoop zwart goud genuttigd. De koffie-
potten zijn de sacristie van dit heilige vloeisel. Wat 
je ook vindt van de zwarte prut die er dikwijls uit 
druipt, toegegeven moet worden dat het motieve-
lijk geërgerd op de dop slaan vanwege een sisgeluid 
niet meer weg te denken is uit de GSV.

L: staat voor lekker met de m…… LEDENUURTJES. 
Deze zijn er elke dag, op de GSV-kamer of de 
Letterenhuiskamer (zolang we braaf zijn). Gratis 
thee en koffie, een brak bestuurslid in de hoek en 
de betwijfelbare kwaliteit van verscheidene muzi-
kale genres maken menig uurtje een gedenkwaardig 
moment. Of het nu in een donker hok met uitzicht 
op het Refterdak is, of op een hoekkamer met uit-
zicht over de stad, de mensen maken het ledenuurtje.

M: moeilijk. Dat is onze studie soms iets te vaak. De 
angstaanjagende verhalen over het ‘terrortweede-
jaar’ zorgen er al jaren voor dat het bestuur vaak 
uit minstens derdejaars bestaat. Dit maakt de GSV 
op het eerste gezicht soms een oudelullenclub, wat 
eigenlijk best meevalt. De GSV is van alle jaarlagen 
thuis, wat aangeeft dat je altijd bij ons kan aanklop-
pen - hoe moeilijk je studie ook is.

N: nostalgie. Het is wellicht historici niet ongewoon, 
maar in deze vereniging wordt nogal eens gerefe-
reerd aan die goede oude tijden. De oude kamer, de 
vrijmibo’s die daar gehouden werden, karakteristieke 

oud-leden: allemaal onderwerpen die vaak genoeg 
op de nieuwe kamer en daarbuiten nog vaak met 
weemoed worden besproken. 

O: “Oost-Indisch GAG-reflex”.

P: propedeuse. Die haal je niet, of krijg je niet meer. 
De een bijt zich er op stuk, de ander wacht zeven jaar 
met het halen. Hoe dan ook, de stress zal misschien 
wel minder worden nu het diploma er niet meer is. 
Misschien dat daarmee de frequentie aan stressin-
zinkingen in de tweede helft van het jaar eindelijk 
eens afneemt.

Q: Quorum. Een latijns begrip, bruikbaar op ALV’s, 
maar nog niet gebruikt door Wouter in zijn ‘convo-
catie’ (wij verwachten dit wel zeer binnenkort). Wel 
wordt het gebruikt bij nutteloze en nietszeggende 
koepels als LETO (kusjes). Quorum betekent overi-
gens ‘stemgetal’ in ABN, iets dat vaak niet klopt bij 
ALV’s. Dit komt omdat iedereen zich altijd vergeet 
in te schrijven als ze later binnen komen lopen om 
gratis bier te drinken tijdens de naborrel (Jelle).

R: staat voor regenboogvlag, want iedereen is 
welkom bij onze vereniging. Daarnaast staat het ook 
voor ruitjesblouse. Helaas was de J van Jelle hiervoor 
al bezet. Need we say more? Reizen?

S: sociaal, dat zijn we met elkaar (en naar anderen 
wanneer we dronken zijn). De GSV is een graag 
geziene gast bij feestjes met andere verenigingen, 
en dat komt natuurlijk doordat we altijd zo gezel-
lig in een hoekje ons eigen feestje staan te houden. 
Niet getreurd! Als happy hour voorbij is, komen we 
meestal wat meer los en zijn we altijd de laatste strij-
ders die het personeel van de Corona gezelschap 
komen houden!

A: staat voor A-merk, dat zijn wij als prachtige vereniging natuurlijk. 
Uitzondering is wel dat we op ledenuurtjes B-merk koffie en thee serveren.
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T: staat voor twaalfde, waar de GSV tegenwoordig op 
de mooiste kamer van de verdieping zit. Tussen alle 
andere verenigingen is het sociaal verkeer de afge-
lopen jaren een stuk uitgebreider geworden. Waar 
vroeger de G.A.G. zo nu en dan eens kwam buurten, 
komen nu collega-letterenstudenten van alle ver-
schillende richtingen over de vloer. Wat je er ook van 
vindt, de uitzichten op de bossen van Berg en Dal en 
de Waalbrug zijn toch een stuk plezanter 

U: uniform. Door een verscheidenheid aan karak-
ters binnen de vereniging is zij zeker niet uniform 
te noemen. Uniformen zijn daarnaast ook niet het 
favoriete kledingstuk van de meeste GSV’ers. Liever 
een vest of een shirt dan een pak (tenzij je natuur-
lijk mokerhard gaat buizen op cobo’s).

V: staat voor voetbal, dat doen we graag! Samen met 
de docenten, tegen elkaar of mét elkaar! Er wordt 
een aantal keer per jaar om de meest prestigieuze 
prijs van de campus gestreden: de Remieg Aerts-
bokaal! Wat de onderlinge stand momenteel is weet 
niemand, maar goed geïnformeerde bronnen vertel-
len ons dat de docenten hopeloos achter staan. Ook 
de teams waarin veel geschiedenisstudenten spelen, 
behalen dikwijls ongelooflijke successen! 

W: Waarom zou ’t drinken toch ’n zonde zijn
Jezus maakte rode wijn
’t Was eerste een glaasje water 
Maar ’t had zo weinig smaak 
Hij heeft er iets lekkers van gemaakt
Waarom zou ’t drinken toch ’n zonde zijn
Jezus maakte rode wijn
We proosten op het leven
Het bier en rode wijn
Het kan geen zonde zijn

X: staat voor xenofobie, iets wat je bij onze prachtige 
open vereniging niet zult vinden. Iedereen is welkom. 
Zo kan een halve Spanjaard bij onze vereniging zelfs 
commissiehoofd worden. Wat zijn we toch multiculti!

Y: staat voor yuppen, quinoa en vogelzaad vretende 
hypocriete en egoïstische figuren met te veel centen. 
Gelukkig zorgt het gebrek aan toekomstperspectief 
ervoor dat de geschiedenisstudent deze zorgwek-
kende status nooit zal bereiken.

Z: zoenen. Er wordt nog weleens wat speeksel uit-
gewisseld door middel van een potje tongworstelen. 
Sinds dit jaar hebben we hier ook een expert voor 
in huis gehaald - vers uit Twente! Deze anonieme 
persoon zorgt graag voor wat opschudding binnen 
de vereniging. Toch, J?

Groepsfoto Kleine reis 2018 naar Heidelberg
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LIEVE FERRY JANSEN
 ‘Wij zijn geen vereniging in traditionele zin’ 

Door Wouter Raaijmakers

Ik wil de briefrubriek aanvangen met het droe-
vige nieuws dat de gehele vereniging aangaat: 
Ferdinand ‘Ferry’ Jansen, voorzitter van het vijfde 
en zesde bestuur van GSV Excalibur, is op 14 
januari 2019 op 56-jarige leeftijd komen te over-
lijden. Hierom zou ik in dit artikel naast het aan-
schrijven van een historisch geworden persoon, 
ook met gepast respect willen herinneren aan de 
man die twee jaar achtereen de vereniging heeft 
geleid, wat niet onopgemerkt mag blijven.
 Het leiden van de vereniging deed hij intus-
sen meer dan dertig jaar geleden en dat deed hij naar 
verluidt ook goed. Volgens ons jubileumboek, dat 
geschreven is voor het 25-jarige bestaan van onze 
vereniging, kwam de GSV tussen 1987 en 1994 meer-
maals met zichzelf in de knoop. Toch lees ik in het-
zelfde boek vooral positieve woorden van tijdgeno-
ten over de beste man. Daarnaast verwachtte ik dat 
er de nodige zaken waren veranderd in de tussen-
liggende tijd, al blijkt uit het boek, en als het goed is 
ook uit dit artikel, dat de GSV wellicht niet zoveel is 
veranderd dan ik aanvankelijk dacht. Voor nu: tot 
ooit, lieve Ferry. Je bent de eerste bestuurder die er 
niet meer weer even ‘gewoon bij kan komen’, zoals 
de verenigingsleus nog altijd luidt, en dat vind ik ont-
zettend jammer.

In een nieuw jasje
Ferry schreef in augustus 1988 over de GSV in het 
HInT: ‘Wij zijn geen vereniging in de traditionele 
zin: bij ons geen ontgroeningen, geen clubstropdas-
sen e.d. De andere elementen die je mag verwachten 
bieden wij wel: feesten, lezingen, reizen, een maand-
blad, boekenverkoop, sportdagen etc. [...] Zonder 
gekheid: door lid te worden van de GSV kun je op 
een leuke, andere manier bezig zijn met geschiede-
nis, andere studenten ontmoeten buiten de studie, 
door b.v. lezingen te bezoeken, naar een geest te gaan, 

je uit te leven op een sportdag [...] je kunt zelfs je 
organisatorische talenten ten toon spreiden.’ Zo was 
het, en ik denk dat het in zekere zin nog altijd zo is: 
alle door jou genoemde activiteiten staan vandaag de 
dag nog altijd overeind, al is de lijst waar nodig aan-
gevuld. Ook het gebrek aan (en mijns inziens zeker 
niet het gemis van) een ontgroening kenmerkt de 
GSV tot op de dag van vandaag.
 Het bestuur loopt er daarentegen wel wat 
chiquer bij dan indertijd. Intussen dragen we een 
driedelig kostuum, met paarse stropdas, om ons te 
profileren tussen alle andere studentbestuurders, 
die eveneens zo deftig gekleed rondtuinen. Ik heb 
gelezen dat je veel waarde hechtte aan goede en posi-
tieve representatie van zowel de vereniging als het 
bestuur, opdat leden geworven werden en betrok-
ken bleven. Voor het eerst werden er bestuursfo-
to’s gemaakt die gezichts- en naamsbekendheid 
moesten bevorderen. Desondanks vraag ik me af 
waar jij toentertijd de lijn had getrokken: je liet je 
niet de das omdoen in zowel de letterlijke als figuur-
lijke betekenis, al ben ik benieuwd of de gedachte je 
wel eens heeft beziggehouden. In 1995-1996 heeft 
het dragen van een jas met das door het bestuur nog 
tot de nodige discussie geleid. Intussen lopen zelfs 
besturen van kleinere verenigingen keurig gekleed in 
de rondte, waardoor dit wel anders lijkt dan vroeger. 
De kernnotie van de GSV staat nog altijd zoals je die 
in de bovenstaande alinea omschreef, al is zij wel in 
een ander jasje gestoken, wederom zowel letterlijk 
als figuurlijk.

Ereleden en de neutraliteitskwestie
Een ander punt van continuïteit is het benoemen van 
ereleden. Op de verjaardagsborrel van de GSV in maart 
1988 benoemde je Roelof Kotvis tot eerste erelid. 
Bij het kijken in Conscribo, kwam ik erachter dat hij 
onder de genoemde titel nog altijd is opgenomen 
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in ons ledenbestand. Het rijtje ereleden is intussen 
aangevuld met één andere naam: Maarten Pillen. Hij 
was in de jaren 2001 tot en met 2004 achtereenvol-
gens voorzitter van de ‘Aktiviteitencommissie’, voor-
zitter van de GSV en hoofdredacteur van het ‘H.In.T.’. 
Roelof verdiende het erelidmaatschap vanwege 
zijn verdiensten in het kader van het aantrekken 
van nieuwe ‘actieve’ leden, zoals staat vermeld in 
de maarteditie van het HInT uit datzelfde jaar. Toch 
vraag ik me af op welke basis en met welke overwe-
gingen ereleden benoemd moeten worden. Vat het 
vooral niet verkeerd op, maar ‘het aantrekken van 
nieuwe ‘actieve’ leden’ en drie jaren achtereenvol-
gens bestuurslid zijn weegt op papier niet helemaal 
tegen elkaar op, lijkt me. Tegelijkertijd heb ik geen 
idee op welke voorwaarden ikzelf iemand tot erelid 
zou willen benoemen. Wellicht heb ik daardoor niet 
geheel recht van spreken als ik twee voor mij onbe-
kende tijdperken met elkaar vergelijk.
 Ten slotte kreeg je te maken met een neu-
traliteitskwestie binnen de vereniging in 1988, 
naar aanleiding van onderwijshervormingen onder 
Wim Deetman, toenmalig minister van Onderwijs. 
Bestuurslid Feestcommissie Jan Walravens lichtte 
de hierin bepalende statutenwijziging van twee jaren 
eerder toe in het HInT: ‘dit maakt de vereniging tot 
een politiek neutraal platform, waarop echter een 
ieder zijn of haar eigen mening kenbaar kan maken.’ 
Wellicht is het voor de lezende student lastig voor 
te stellen, maar de GSV werd door de oprichter en 
eerste voorzitter Hans Marcelis omschreven als 
belangenbehartiger voor geschiedenisstudenten, 
naast organisator van activiteiten. Hierdoor lag het 
doel van de GSV naar zijn visie in het verlengde van 
de studentenbonden van de jaren zeventig. In de 
jaren daarna werd de GSV volgens het jubileumboek 
steeds minder links. Uit het door jou genoemde rijtje 
activiteiten, Ferry, blijkt dat de GSV een volwaardige 
gezelligheidsvereniging was geworden, en daar ben 
ik blij om.

Tussen gezelligheid en seriositeit?
Die gezelligheid hebben jij en alle bestuursleden na 
jou doorgegeven aan de GSV’er die tegenwoordig 
(en nota bene ook nog voor jouw tijd) de twaalfde 
etage van het Erasmusgebouw siert. Naast die gezel-
ligheid is ook het kritisch naar elkaar durven zijn 
iets dat prijzenswaardig in het jubileumboek wordt 
genoemd: ‘Zo werd de reiscommissie in januari 1986 
op de vingers getikt wegens weinig vooruitgang en 
werden bestuursleden aangesproken als ze niet naar 
activiteiten van andere commissies kwamen.’ Voor 
deze kritische houding ten opzichte van elkaar ben 
ik je denkbaar. Uiteraard gaat hetzelfde op voor de 
gezelligheid, al nodigt de open sfeer in onze vereni-
ging uit tot het meeste uit elkaar halen. Dit doen we 
door eerlijk met elkaar om te springen. Momenteel 
duren onze bestuursvergaderingen iets langer 
dan de door jou omschreven vlugte van eertijds, al 
hebben we er genoeg lol in en naast. We spelen hard 
tegen hard tijdens de vergaderingen en drinken er 
na afloop een biertje op.
 Dit sentiment van enerzijds eerlijk kritisch 
en anderzijds ouderwets gezellig wens ik jou met 
terugwerkende ook dolgraag toe in je bestuursjaren. 
Uit het interview dat Rob Jansen, eveneens tweejarig 
voorzitter van 2005 tot en met 2007, voor het jubile-
umboek met je heeft afgenomen, maak ik op dat dit 
wel snor zit. Je zat vanaf het begin met goede vrienden 
en jaargenoten in het bestuur. De onderlinge band 
zou in de loop der jaren alleen maar sterker worden. 
De bestuursvergaderingen duurden kort, zodat er 
na afloop een derde helft in café Groenewoud of ‘t 
Haantje gespeeld kon worden. Voor nu: tot ooit lieve 
Ferry. Je bent de eerste bestuurder die er niet meer 
weer even gewoon bij kan komen, zoals de vereni-
gingsleus nog altijd luidt. Toch heb je mogen proeven 
van alles wat de GSV een bestuurder te bieden heeft, 
wat naar mijn ervaring niet te vangen is in één jaar. 
Hopelijk is het jou in twee jaren gelukt.
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EEN BLIK OP DE TOEKOMST

DE GSV OVER VIJF JAAR
Door Ellen Theuws

Zoals gebruikelijk in een Lustrum-HInT, staat 
ook deze editie weer vol nostalgische en melan-
cholische reminiscenties over de afgelopen vijf 
jaar bij de GSV. Om hier een beetje op te varië-
ren zal ik twee pagina’s besteden aan een aantal 
voorspellingen met betrekking tot de mogelijke 
toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen 
van onze vereniging. In de vorige lustrumeditie 
poogden een eerste- en tweedejaars een profetie 
te leveren van de periode 2014-2019. Ditmaal zal 
ook ik, als eerstejaars student, een poging wagen 
om een frisse, ongekleurde visie te geven op de 
komende vijf jaar van de GSV.

Quota
De GSV mag dan opgericht zijn voor studenten 
geschiedenis, als vereniging blijft het graag bij de tijd. 
Om niet achter te blijven op huidige politieke ont-
wikkelingen omtrent gelijke kansen in het bedrijfs-
leven, zal de GSV daarom in de komende vijf jaar 
een aantal quota instellen voor het verenigingsbe-
stuur. Ten eerste zal er in de voetsporen van landen 
als Duitsland en Noorwegen getreden worden en 
een vrouwenquotum komen om ongelijkheid tussen 
de seksen te bestrijden. Minstens 50% van het 
GSV-bestuur zal uit studenten van het vrouwelijk 
geslacht moeten bestaan. Ten tweede zal er een rege-
ling komen dat ten minste één eerstejaars deel uit 
moet maken van het bestuur van de vereniging. Het 
tweede collegejaar staat alom bekend als een zwaar 
jaar binnen de studie Geschiedenis. (“Wacht maar 
tot je Europa krijgt!” is een veelgehoord dreigement 
voor elke eerstejaars, wanneer hij of zij klaagt over 
studielast.) Hierdoor zijn alle bestuursleden afkom-
stig uit latere jaren van de studie en wordt de stem 
van de nieuwste leden (onopzettelijk) onderdrukt. 
Het regelen van een eerstejaars bestuurslid levert 

wellicht technische moeilijkheden op, maar ik weet 
zeker dat deze te overkomen zijn voor het mooie doel 
om vergrijzing te voorkomen.

VR-activiteiten
Wat bij de tijd blijven betreft, mag de GSV natuur-
lijk ook op technologische vlak niet achter raken. 
Een recente technologische ontwikkeling die steeds 
meer populariteit wint, is Virtual Reality. VR wordt 
steeds vaker toegepast, zowel in het bedrijfsleven 
als in vrijetijdsbesteding, het is een kwestie van 
tijd voordat elk lid van deze samenleving zijn eigen 
VR-bril bezit. Wanneer deze tijd aanbreekt, biedt 
dit de GSV een scala aan prachtige mogelijkheden. 
Virtuele kroegcolleges, virtuele feesten en virtuele 
borrels. Voor het meemaken van GSV-activiteiten 
hoeven leden zich niet meer te beperken tot de 
voorgeschreven uren of zich door wind en storm te 
wagen aan de lange fietstocht naar café Camelot: 
zet je VR-bril op en begeef je midden in een GSV-
activiteit, vanuit huis!

Disclaimer: dit is mogelijk niet hoe VR werkt. Ik 
studeer geschiedenis.

Koekjes
Elke maandag, woensdag en vrijdag is er in het 
Erasmusgebouw op de GSV-kamer tijdens de pauze 
gratis koffie en thee te verkrijgen. Deze koffie heeft 
menig GSV-lid door lange dagen in het MMS of de UB 
geholpen en wordt over het algemeen als een van de 
grootste voordelen van lidmaatschap beschouwd. 
Koffie drinken op een lege maag is echter niet goed 
voor de gezondheid. Gezien er in de laatste jaren 
steeds meer aandacht komt voor gezonde voeding en 
om te verzekeren dat de GSV ook deze maatschappe-
lijke ontwikkeling bijhoudt, zullen er in de toekomst 
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frequenter koekjes of andere snacks op tafel staan 
in E12.11 tijdens het ledenuurtje. (Dit is geen water-
dichte, voedingskundig verantwoorde argumentatie 
en wellicht alleen geschreven uit eigenbelang van 
de auteur, die erg blij te maken is met de aanwezig-
heid van koekjes op ledenuurtjes, maar bewijs dat 
maar eens.)

Docenten vs. studentenvoetbal
In het vorige Lustrum-HInT deden Debbie en 
Matthijs ook al een voorspelling met betrekking 
tot de traditie van het docenten vs. studentenvoet-
bal. De studenten hebben echter in de afgelopen vijf 
jaar resultaten geleverd waar ze zich voor moeten 
schamen. Keer op keer worden de potjes voetbal 
gewonnen door docententeams, en met elk verlies 
zakt de moed het studententeam dieper in de schoe-
nen. Wellicht is het tijd om toe te geven dat docenten 
nu eenmaal beter zijn in deze specifieke sport. Om 
de kansen weer een beetje gelijk te trekken moet de 
traditie dus vernieuwd worden. Daarom stel ik voor 
dat in de komende vijf jaar de strijd tussen docen-
ten en studenten niet meer wordt uitgevochten door 
middel van voetbal, maar met behulp van docenten 
vs. studenten bierspelen. Het sportelement wordt 
zo behouden, maar de toevoeging van bier aan de 
activiteit werkt waarschijnlijk in het voordeel van 
de studenten en zorgt zo voor eerlijkere kansen in 
de toekomst.
 De mate waarin deze voorspellingen rea-
listisch zijn, valt te betwisten. Dus, om mezelf enigs-
zins in te dekken, zijn hier nog een aantal voorspel-
lingen, op harde historische feiten gebaseerd, die een 
grote kans maken om daadwerkelijk uit te komen. 
Zo zullen de Congrescommissie en de Onderwijs- 
en lezingencommissie met hun evenementen de 
komende vijf jaar collegebanken vullen. De feest-
commissie zal met haar gala’s hoogstwaarschijnlijk 
het tegenovergestelde resultaat bereiken. De overige 
commissies zullen de GSV ook van vele mooie activi-
teiten voorzien, waar vervolgens prachtige verslagen 
van geschreven zullen worden voor het HInTernet, 
en elke paar maanden zal er vers van de drukker een 
nieuwe editie van het HInT verschijnen.

De geschiedenis herschrijft zichzelf voortdurend. 
Overwinningen blijken nederlagen, lafaards blijken 
helden, eeuwenoude raadsels worden opgelost of 
brengen nieuwe raadsels voort.

Wil jij de geschiedenis ontdekken? Dan lees je 
Geschiedenis Magazine.

In ieder nummer trakteren we je op talloze boei-
ende, fraai geïllustreerde verhalen over prehistorie,
oudheid, middeleeuwen, Gouden Eeuw en de beide 
wereldoorlogen – geschreven door experts die alles 
weten over hun onderwerp én er meeslepend over 
kunnen vertellen.

1 jaar Geschiedenis Magazine (8 nummers) voor 
slechts € 67,50 € 38,95
Én krijg de BBC documentaire Crusades (t.w.v. € 
24,95), documentaire Oneindig Noord-Holland (t.w.v. 
€ 23,99) en een entreekaart voor Het Nationaal 
Militair Museum (t.w.v. € 12,50) helemaal GRATIS!

Abonneer nu! www.GeschiedenisMagazine.nl/
aanbieding

Advertentie



55

L u s t r u m e d i t i e

De GSV in de ogen van...
Memoires over vijf jaar geschiedenis studenten vereniging
Door Wouter Raaijmakers

Fouten maken is menselijk. Het zou dan ook heel 
lullig zijn als iedereen over het kleinste grapje 
de grootste opmerkingen maakt, al leer je daar 
soms wel het meeste van. Voor het komen aan 
de onderstaande memoires dacht ik alle studie-
verenigingen simpelweg te mailen. Helaas had 
ik in mijn slaapdronkenheid die ochtend alle 
ontvangers in de ‘Aan’ in plaats van ‘Cc’ gezet. 
Achteraf gezien is dit een van de leukste flaters 
uit mijn bestuursjaar, en dan zijn we pas halver-
wege. Omdat ik de ontstane mailketting bijzon-
der vermakelijk vond, wilde ik jullie deze niet 
ontnemen. Daarom volgt eerst de mailketting, 
waarin ook hele lieve herinneringen aan de GSV 
staan, waarna enkele losstaande memoires de 
resterende, anders lege ruimten sieren. Tot slot 
heeft G.A.G. de moeite genomen een langer stuk 
over onze vereniging te schrijven: als kamerge-
noten hebben zij vast veel meer over ons te ver-
tellen dan de andere verenigingen!

De Mailketting
Studievereniging Marie Curie (Natuur- en 
Sterrenkunde): ‘Onze mooiste herinnering aan de 
GSV is toen ze ooit, lang, lang geleden, in een gebouw 
ver, ver weg, een mailtje stuurden met alle vereni-
gingen in de ‘Aan’. Wij waren verheugd om al deze 
nieuwe contacten te kunnen leggen door middel 
van een klassieke ‘reply-all’. De (mogelijke) mailtjes 
die hieruit volgden, waren een goed en vermake-
lijk tijdverdrijf voor ons als bestuur. Hiervoor willen 
we jullie hartelijk bedanken, en daarnaast willen we 
jullie feliciteren met jullie zevende lustrum.’
 Studievereniging Thalia (Informatica): 
‘Onze mooiste herinnering aan de GSV is nu in de 
maak, vermoed ik. Ze stuurden een e-mail en hielpen 
ons, verlegen informatici, zo aan veel nieuwe con-
tacten. Wij zijn de GSV hier heel dankbaar voor, wij 

willen de GSV daarvoor bedanken. Dat doen we bij 
dezen dan ook en we feliciteren hen ook bij dezen. 
Verder heb ik een prangende vraag aan Marit van 
Marie Curie. Zij geeft aan de GSV te ‘willen bedan-
ken en feliciteren’. Ik vraag mij dan ook af of zij de 
GSV uiteindelijk ook bedankt en feliciteert, of dat zij 
het laat bij het mededelen van haar intentie.’
 Studievereniging Sigma (Moleculaire 
Wetenschappen): ‘Het is mij een eer en een waar 
genoegen jullie te mogen aanspreken in deze gewel-
dige groepsmail! De mooiste herinnering die wij 
hebben aan de GSV is een waterkoeler die vorig jaar 
gebrast is en nu dienst doet in onze bestuurskamer. 
Wij zijn zeer dankbaar voor het koude water dat nu 
door onze keeltjes gaat na een zware carnaval. Verder 
hebben wij natuurlijk ook fijne herinneringen aan 
het Proud 2B Faudt feest wat samen met de GSV (en 
Thalia en Umoja) gegeven werd. Tenslotte: gefelici-
teerd met jullie zevende lustrum!’
 Studievereniging Mundus (Geografie, 
Planologie en Milieu): ‘Het is ons een eer en een waar 
genoegen ook deel te mogen nemen aan deze mail-
conversatie. Ten eerste willen wij jullie van harte 
feliciteren met jullie VIIe lustrum. Verder willen 
wij graag de mooiste herinnering delen die wij van 
de GSV hebben. Dat is namelijk het samen poseren 
op de beroemde, beruchte RAGweekkalender. Het 
was koud, we werden weggestuurd bij de eigenlijke 
locatie, maar we hebben een verschrikkelijk mooie 
foto afgeleverd. Het was dusdanig koud, dat we na 
afloop ook weer als de brandweer binnen waren. 
Daarnaast vinden wij de onderlinge band tussen 
onze Commissaris Interne Betrekkingen en jullie 
Secretaris ook een van de hoogtepunten van dit 
bestuursjaar.’
 Studievereniging DVN (Duits): ‘Wij sluiten 
ons aan bij de uitspraak dat deze mailketting een 
groot deel uitmaakt van onze herinnering aan 

‘Onze mooiste herinnering aan de GSV is nu in de maak, vermoed ik.’
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GSV Excalibur, want het is uitermate vermakelijk. 
Daarnaast willen wij het graag nog even hebben over 
de broek van Job Verwaaij. Deze broek, inmiddels 
onder ons berucht, hebben enkelen van ons vorig 
jaar in een moment van opgestapelde spanning en 
massale agressie doen 
scheuren tijdens de 
memorabele consti-
tutieborrel van het 
XXXIVe bestuur der 
GSV Excalibur. Deze 
mooie man werd 
namelijk vriendelijk 
naar buiten gebracht 
onder het motto: ‘Job 
Verwaaij naar buiten.’ 
En zo gebeurde het, maar niet zonder slag of stoot. Hij 
greep zich namelijk daadkrachtig vast aan de deur-
post, waarna de galante begeleiders, die poogden 
hem een luchtje te doen scheppen, net zo vastbera-
den doorgingen tot de desbetreffende broek onder 
de druk bezweek en het begaf. Trots heeft Job de rest 
van de avond nog in zijn aan stukken gescheurde 
broek rond geparadeerd. Deze broek bevond zich 
een tijdje later op de bestuurskamer van DVN, na 
door de eigenaar van het kledingstuk naar binnen 
te zijn geworpen uit protest. Deze broek is lange tijd 
bewaard en gekoesterd op deze kamer. Van harte 
gefeliciteerd met jullie VIIe lustrum. Mogen wij nog 
veel met jullie meemaken.’
 Studievereniging OuiSi (Romaanse Talen 
en Culturen): ‘Nu de gelegenheid zich voordoet om 
ieder van jullie te verblijden met een verhaal over 
GSV Excalibur doe ik dit dan ook graag. Alles begon 
op dinsdag 18 september, de avond waarop onze con-
stitutieborrel plaatsvond. De GSV kon uiteraard niet 
ontbreken en Bram was maar al te blij, aangezien 
hij eindelijk zijn oude, vieze, modderige sportschoe-
nen kwijt kon bij ons. Beleefd als wij zijn, namen 
wij deze met grote vreugde aan. Nog meer vreugde 
hadden wij toen we hetzelfde paar vieze schoenen 
aan de GSV konden retourneren op hun eigen con-
stitutieborrel,  gevuld met een gepaste hoeveelheid 

Smirnoff Ice. Ik denk dat ik voor beide verenigingen 
spreek als ik zeg dat onze band er niet minder icer-
sterk op is geworden. Tot slot: van harte gefeliciteerd 
met jullie VIIe lustrum. Moge de Smirnoff jullie om 
de oren vliegen.’

Studievereniging 
ismus (Politicologie)
Onze mooiste herinne-
ring aan de GSV bestaat 
vooralsnog uit louter 
voorpret. Na een zeer 
geslaagde brasactie 
aan het begin van dit 
prachtige jaar besloten 
wij een middag geitjes 

knuffelen te eisen, een eis waaraan de GSV verleden 
week toegezegd heeft te zullen voldoen. Zodoende 
zullen wij ons spoedig binnen de serene rust van 
een weide met geiten bevinden, alwaar wij uitge-
breid van de gelegenheid gebruik zullen maken om 
de GSV te feliciteren met het zevende lustrum. Wij 
ervaren het volste vertrouwen in het ontstaan van 
een onvergetelijke herinnering aan deze vermoede-
lijk magistrale gebeurtenis.

Utrechtse Historische Studentenkring 
(Geschiedenis)
De UHSK en GSV Excalibur delen veel met elkaar. We 
zijn uiteraard met elkaar verbonden in ons aller SGN. 
Naast onze gedeelde voorliefde voor paars kunnen 
de UHSK en Excalibur elkaar ook vinden in mythische 
tekens. De UHSK paradeert rond met een mythisch 
gevleugeld paard – de pegasus - en Excalibur met het 
bekende mythische zwaard. Daarnaast bezoeken wij 
elkaars constitutieborrels. GSV Excalibur was dit jaar 
in grote getalen aanwezig op onze constitutie. Helaas 
konden wij met minder grote getalen naar Nijmegen 
afreizen, desalniettemin hebben wij een gezellige 
avond gehad. Wij kijken er altijd erg naar uit om onze 
vrienden uit Nijmegen weer te zien!

‘Ook wij zouden graag iets kleins 
willen schrijven voor jullie memoi-
res. Alleen wij zijn niet zo lullig om 
op ‘Allen beantwoorden’ te klikken. ‘
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Het Sodalicium Classicum Noviomagense 
(Griekse en Latijnse taal en cultuur)
Ook wij zouden graag iets kleins willen schrijven 
voor jullie memoires. Alleen wij zijn niet zo lullig 
om op ‘allen beantwoorden’ te klikken. Misschien 
niet onze mooiste herinnering aan jullie bestuur (dat 
was natuurlijk het gezicht van Bram op de constitu-
tieborrel na zo’n elf flessen Smirnoff), maar zeker 
wel een gedenkwaardige herinnering, was onze 
kennismaking met jullie. Na elkaar kort gesproken 
te hebben op de SOFv-BBQ, kwamen onze bestu-
ren samen op de constitutieborrel van Babylon om 
een van de mooiste bras-acties uit te voeren van dit 
jaar. Het eindigde met onze vice-praeses die vrolijk 
naar buiten kon huppelen met de pedelstaf van onze 
vrienden van Babylon. Het was het begin van een 
sterk verbond tussen onze verenigingen.

Studievereniging BOW (Bestuurskunde)
Onze leukste herinnering aan GSV Excalibur is niet in 
één herinnering te vatten. Van de ene activiteit heb 
je natuurlijk meer herinneringen dan van de andere 
activiteit, maar dat geldt ook voor de GSV zelf. Wij 
vonden jullie cobo erg gezellig, maar denken dat Cees 
er weinig herinneringen aan heeft, omdat hij letter-
lijk op zijn kruk in slaap viel. Gelukkig herinneren 
wij ons vooral leuke feestjes, constitutieborrels en 
serieuze ALV’s van het SOFv met onze lievelingshis-
torici. Zo ook het LETO-feest, waar wij gelukkig ook 
van harte welkom waren.

Historische Studie Vereniging Leiden 
(Geschiedenis)
De band tussen GSV en de HSVL is sinds den beginne 
hecht. Want hoewel het roomsche Nijmegen en het 
orangistische Leiden op het eerste oog weinig raak-
vlakken hebben, weten wij historici dit te overbrug-
gen. Dat werd wederom bevestigd op de constitutie-
borrels, waar Leiden van jullie een gebed mocht ont-
vangen en wij in Nijmegen vol vaderlandsliefde het 
volkslied zongen. Dat we daarnaast ook beiden van 
een drankje houden is mooi meegenomen. Zo hielpen 
jullie ons met inwerken, dat op een paar verloren 

tanden na resulteerde in een zeer geslaagde borrel. 
Wij proosten daarom maar al te graag op de GSV, en 
wensen jullie een schitterend lustrum toe.

Groninger Historisch Dispuut Ubbo Emmius 
(Geschiedenis)
Humor ontstaat vaak uit een opeenstapeling van 
teleurstellingen. Dat maakt ons bezoek aan de 
GSV’s constitutieborrel een waardevolle herinne-
ring. Na een treurige drie uur in de trein doorge-
bracht te hebben, kwamen we op het station aan met 
het pijnlijke besef dat we nog geen cadeau hadden. 
Nadat we op creatieve wijze een hutspotpakket in 
elkaar hadden geflanst, kwamen we dan eindelijk aan 
op locatie, waar we te horen kregen dat de wacht-
rij zeker een paar uur was. Op schappelijke wijze 
werden we voorgelaten. Een Bram Ruber-imitatie 
en drie mislukte braspogingen later keerden we ter-
neergeslagen weer naar huis, onszelf troostend met 
de gedachte dat constitutieborrels in Groningen niet 
tot zonsopgang doorgaan.

Studievereniging G.A.G. (Engels)
G.A.G. en de GSV gaan natuurlijk al jaren terug. Niet 
alleen delen wij een bestuurskamer, maar ook vele 
leuke herinneringen met elkaar. De verhuizing van 
de eerste naar de twaalfde verdieping is er daar één 
van. Het was een enorm karwei voor beide besturen, 
maar gelukkig nam Job de touwtjes in handen en ont-
stond er een goed gestroomlijnde verhuizing. Voor 
het beheer van de prachtige nieuwe kamer werden 
enkele afspraken gemaakt en daar plukken wij nu 
de vruchten van: de inspiratie voor memes is niet 
langer ver te zoeken.
 Zo zijn ook sinds vorig jaar de gemeenschap-
pelijke ochtenden een begrip geworden. Op deze 
momenten steunen bestuurders elkaar in het door-
staan van katers en andere bestuursgerelateerde 
kwalen, maar wordt er ook vriendschappelijk met 
elkaar de draak gestoken. Wij raken nou eenmaal 
lichtelijk gefrustreerd bij het horen van “De GAG” en 
het zijn de bestuurders van GSVervelend die ons het 
liefst aan deze bijnaam herinneren. Bij de sollicitaties 
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voor nieuwe G.A.G.-bestuurders is het haast een vast 
terugkerende casus geworden dat de sollicitant een 
e-mail krijgt van de GSV, gericht aan “de GAG”, en daar 
dan een geschikte reactie op moet weten. Inmiddels 
zijn andere verenigingen ook aangehaakt en zullen 
wij waarschijnlijk nog tot ver in de toekomst de naam 
van onze vereniging moeten verdedigen. Het blijkt 
maar weer overduidelijk dat GSV-bestuurders ont-
zettend goede trendsetters zijn.
 Soms verdwijnen er wel eens dingen zomaar 
uit de kamer, maar gelukkig was daar Cees de pen-
ningmeester die stiekem camera’s ophing en er zo 
achter kwam dat Bram al weken van beide vereni-
gingen mokken en truien verdoezelde. Nou hebben 
wij er ook wel een handje van om ons zo nu en dan 
iets toe te eigenen dat misschien niet in ons bezit had 
moeten vallen. Zo recipieerden wij dit jaar op jullie 
constitutieborrel elk een ander kledingstuk uit de 
GSV-kast, omdat een bestuurder deze zomaar open 
had achtergelaten. Uiteraard hebben wij deze ook 
op eigen initiatief de dag erna weer onbeschadigd 
teruggebracht. (Mochten we wel naar binnen van 
het kamercontract?) 
 Ook samenwerking is iets dat onze ver-
enigingen siert. Hoewel er de meeste jaren geen 
gezamenlijke activiteit plaats kan vinden, weten de 

bestuurders onderling precies wat ze aan elkaar 
hebben. Zo werd door middel van een perfect uit-
gevoerd plan het gastenboek van Soda zonder ook 
maar enige weerstand Café Lenthe uitgedragen door 
Wouter en Rozemarijn, en worden er her en der als 
vriendendienst wat klunzig vertaalde teksten aan-
gescherpt. Wij mogen jullie altijd aanspreken voor 
tips in het verenigingsleven en kunnen ook bij 
jullie terecht voor spannende nieuwtjes en mooie 
verhalen. 
 Al met al is de verbondenheid van GSV en 
G.A.G. een welbekend (wellicht zelfs berucht) feno-
meen. Natuurlijk delen we de mooiste bestuurska-
mer en ook onze verenigingsnamen beginnen allebei 
met een G., maar deze verbondenheid gaat dieper 
en begon al veel eerder dan de gedeelde kamer. Het 
begon zelfs eerder dan beide verenigingen, namelijk 
met de oerknal. Toen sprak de getinte, naakte vrouw 
met een baard en duizend armen ergens boven ons in 
het universum: “Ik maak deze wereld zo, dat er over 
duizenden jaren twee prachtige studieverenigingen 
samen kunnen komen.” En zo geschiedde. Alles in dit 
universum kwam samen om ervoor te zorgen dat we 
elkaar niet hoeven te missen. En die bloeiende ver-
bintenis mag wat ons betreft voor altijd blijven. Lieve 
GSV, van harte gefeliciteerd met jullie lustrum!

Advertentie
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IK LUST RUM, JIJ LUST RUM
Door Steven Verhoeven

Het zat eraan te komen – een woordgrap met het 
woord lustrum in het lustrumjaar van de vereni-
ging. Er was slechts een spatie nodig om van een 
vijfjarig feest een verwijzing naar sterke drank 
te maken. Een hele gekke combinatie is dat niet; 
want wat past er beter bij studenten dan feesten 
en alcoholische versnaperingen? 
 De herkomst van het woord ‘rum’ is al net 
zo schimmig als je herinneringen na het drinken van 
een teveel ervan. Vermoedelijk is het een leenwoord 
uit een inheemse Caribische taal, door de Engelsen 
naar Europa gebracht toen zij daar de drank leerden 
kennen. Volgens andere theorieën is het een verkor-
ting van rumbullion, een dialectwoord uit Devon dat 
‘tumult’ betekent; of zelfs een verkorting van het 
Nederrijnse woord ‘rummer’ of ‘roemer’, de bena-
ming voor een in de 17e eeuw veelvoorkomend 
drinkglas.
 “Ik lust rum”, schreef ik, maar dat is een uit-
spraak die maar ten dele waar is. Pure rum – in welke 
variant dan ook – zul je mij niet zo snel zien drinken. 
Dat zal voor meer GSV’ers gelden. Onder de studen-
tenpopulatie wordt rum voornamelijk genuttigd in 
combinatie met cola. Ik heb menig GSV’er wel eens 
een Bacardi-cola weg zien tikken – soms zelfs enkele 
baco’s te veel. Toch is rum op GSV-activiteiten niet 
echt een veelvoorkomend alcoholisch drankje. Op de 
meeste activiteiten blijft het bij een beschaafd (spe-
ciaal)biertje of wijntje, terwijl een gezelschapsspel 
als de ‘Rumba Rups’ zich toch leent voor een legen-
darisch drankspel.
 In het verenigingsjaar 2017-2018 kwam 
daar wel verandering in. Op het legendarische feest 
‘Havana aan de Waal’ kon vanwege het Cubaanse 
thema de rum natuurlijk niet ontbreken. Een Cuba 
Libre ging daar voor slechts vier schamele ekkies 
over de toog. Volgens de legende ontstond deze 

cocktail in Havana tijdens de Spaans-Amerikaanse 
Oorlog. De Amerikanen bevrijdden Cuba van de 
Spaanse overheersing – vandaar de naam, die ‘Cuba 
vrij’ betekent. Een echte Cuba Libre maakt men dan 
ook van Cubaanse rum en Amerikaanse cola.
 Maar laat ons even teruggaan naar het 
woord ‘lustrum’. Naast een periode van vijf jaar, 
zou dit woord ook kunnen duiden op een rum die 
lust opwekt – een lust-rum. Toevallig of niet, het 
Dominicaanse drankje Mama Juana – een mix van 
rum, rode wijn, honing en kruiden – wordt gezien als 
afrodisiacum. De Dominicaanse playboy en casanova 
Porfirio Rubirosa (1909-1965) stond bekend als ver-
maard Mama Juana-drinker. Andere Caribische rum-
varianten worden gerijpt met de schors van de Bois 
Bandé, een verzamelnaam van boomsoorten waaraan 
stimulerende eigenschappen worden toegeschreven.
 Of ook een reguliere rum, zoals in een Cuba 
Libre, lustopwekkend kan werken, dat weet ik niet. 
Misschien had ik daarvoor beter moeten opletten 
bij het roddelrondje na ‘Havana aan de Waal’. Aan 
de andere kant, daar de alcohol rijkelijk vloeide zal 
de herinnering aan die avond bij menig Cuba Libre-
drinker misschien wel zijn gewist. Maar dat het een 
goed feestje was, dat staat zeker nog in mijn geheu-
gen gegrift.
 Inmiddels zijn we bijna een jaar verder 
en staat de lustrumweek voor de deur. Ook in deze 
week staat natuurlijk weer een spetterend feest 
gepland. Misschien dat een scheutje van het hierbo-
ven beschreven wondermiddel deuren voor je kan 
openen! In ieder geval belooft het feest net zo legen-
darisch te worden als het berumde ‘Havana aan de 
Waal’. Want of het nu met of zonder alcohol gaat, met 
of zonder rum, het lustrum vieren we samen: “Ik lust 
rum, jij lust rum, wij lustrum.”



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

60

COLUMN

AFGESTUDEERD, EN NU?
Door Emma Ruiter

Op meeloop- en open dagen worden aankomende 
geschiedenisstudenten met trots verteld dat afge-
studeerde historici van de Radboud Universiteit 
overal terecht komen: in het museumwezen, de 
erfgoedsector, bij prestigieuze bedrijven, op mid-
delbare scholen, redacties van tijdschriften en ga 
zo maar door. Dat afgestudeerde historici door de 
gaten en kieren van de samenleving heen sijpelen 
moge een geruststellend gegeven zijn, maar wat 
is er van waar? Is het aanbod op onze toekom-
stige arbeidsmarkt daadwerkelijk zo divers? En 
zitten werkgevers te wachten op een historicus? 
Hoe hebben andere historici dit aangepakt? Ik 
sprak voor deze uiterst speciale lustrumeditie 
vier voormalig studenten geschiedenis aan de 
Radboud Universiteit over hun ervaringen.
 
Liesbeth Timmermans (39)
Jaar van afstuderen: 2002
Huidige baan: projectleider Gemeente Amsterdam
 
Tijdens de studie:
Liesbeth heeft tijdens haar studie commissiewerk 
en een bestuursjaar bij de GSV gedaan. Tevens was 
ze redactielid bij Ex Tempore. Als ik haar vraag 
of deze activiteiten haar hebben geholpen bij het 
vinden van een baan is het antwoord kort: “Ik weet 
niet of het op mijn CV heeft geholpen. Het heeft mij 
als persoon vooral geholpen om me te ontwikke-
len. Ook was het goed voor mijn netwerk.” Een stage 
liep Liesbeth binnen de universiteit, bij het Centrum 
voor Parlementaire Geschiedenis. Dit was een onder-
zoeksstage, vertelt ze. Hoewel ze het interessant 
vond, paste dit niet bij haar: “Ik moest niet de weten-
schap in gaan, ik wilde niet promoveren ofzo, dat was 
mij wel duidelijk geworden na die stage.”
 

Eerste stappen op de arbeidsmarkt:
“Ik ben niet iemand die haar loopbaan heeft uit-
gestippeld, ik wist het gewoon niet zo goed.” Aan 
het einde van haar opleiding veranderde dit niet. 
Ideeën waren er wel, zo heeft ze zich opgegeven voor 
een traineeship bij de Rijksoverheid. Liesbeth heeft 
vooral interesse in buitenlandse zaken en interna-
tionale politiek en “daarom had ik de ambitie om 
diplomaat te worden”, vertelt ze lachend. Dat het 
vinden van een baan na het afstuderen lastig kan 
zijn, beaamt Liesbeth: “Ik vond het best wel moeilijk 
om me te oriënteren op de arbeidsmarkt. Ik dacht 
gewoon ‘ja, ik moet een baan hebben.’ Ik had er dus 
wel over nagedacht en wilde bij de Rijksoverheid 
werken, maar ik werd niet geselecteerd voor het trai-
neeship. In mijn hoofd was dat ook ver weg. Ik wist 
niet hoe ik daar moest komen.” Desalniettemin kwam 
er vanuit haar netwerk direct na haar afstuderen in 
2002 een aanbod van een voormalig GSV- bestuurs-
lid. “Of ik niet bij de uitgeverij waar hij werkte wilde 
komen.” Dit aanbod nam ze aan. Ze werkte hier als 
redacteur en later als hoofdredacteur, waarbij ze ver-
schillende tijdschriften samenstelde.
 

‘Een eerste baan is altijd 
zo van: “Oh My God wat 
gebeurt er, ik heb zo veel 
verantwoordelijkheid!”’
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Huidige baan:
Via een vacature op Freelance.nl kwam Liesbeth 
terecht bij haar huidige baan als projectleider in 
de gemeente Amsterdam. Als projectleider zorgt ze 
ervoor dat een projectteam bij elkaar wordt gebracht 
om het doel van het project te halen. Ze moet het 
team ook aansturen, zodat het project uiteindelijk 
goed wordt afgerond. Nu is Liesbeth bijvoorbeeld 
bezig met een project over het plaatsen van kunst ter 
verbetering van de uitstraling van onveilige onder-
doorgangen. Ze brengt hierbij experts en verschil-
lende externe partijen die belang hebben bij dit 
project bij elkaar. Toen ik haar vroeg naar de vaar-
digheden die haar nu nog helpen tijdens haar werk, 
was ze duidelijk: “De manier van denken. Hoofd- en 
bijzaken kunnen scheiden. Dat heb ik in mijn hele 
werkleven dagelijks toegepast.” Daarnaast heeft ze 
tijdens haar studie geleerd om goed te schrijven. “Bij 
de overheid is dat belangrijk, daar wordt zorgvuldig 
gekeken naar argumenten. Ik ben er ook van bewust 
dat iedereen standplaatsgebonden is. Zo kan ik een 
project vanuit verschillende perspectieven bekijken. 
Ik kan dan ook niets anders dan historica zijn. Ik ben 
ook heel blij dat ik die studie heb gedaan, maar of het 
voor de arbeidsmarkt de beste keuze was, weet ik zo 
net nog niet. Als ik een meer toegepaste studie had 
gedaan, had ik denk ik een betere baan gehad. Met 
geschiedenis is het namelijk niet eenduidig wat je 
wordt, het is geen beroepsgerichte opleiding.”
 

Rick Moorman (27) en Anne Verwaaij (25)
Afgestudeerd in: 2015
Huidige baan: (Rick) docent militaire academie Breda; 
(Anne) mediaredacteur bij KRO-NCRV

Rick
Tijdens de studie:
In de woorden van Anne, die naast hem op de bank 
zit: “Rick heeft wel heel erg genoten van zijn studie-
tijd!” Rick en Anne waren allebei totaal verschillende 
soorten studenten. Althans, in het begin. Waar Anne 
tijdens het eerste jaar heel gefocust studeerde, heeft 
Rick ‘pas’ na zijn tweede jaar ondervonden hoe je het 
moet aanpakken om een vak te halen. Tijdens zijn 
Bachelor heeft Rick, net als Anne, een stageminor 
gedaan. Deze eerste stage − want hij liep er in totaal 
twee − “ging niet zo goed”, maar hierdoor is hij er wel 
achter gekomen wat hij belangrijk vindt in werkver-
band. “Ik heb er veel dingen van geleerd die ik in mijn 
tweede stage heb meegenomen.” Toen ik vroeg of zijn 
commissiewerk (Reisco.) hem geholpen heeft bij het 
vinden van een eerste baan antwoordde hij: “Het is 
niet zo dat je commissiewerk op je CV hebt staan 
en dat mensen denken ‘zo, deze kan goed vergade-
ren!’, maar je hebt wel een streepje voor.” Hij heeft 
na zijn bachelor in Amsterdam een master Militaire 
Geschiedenis gedaan.
 
Eerste stappen op de arbeidsmarkt:
“Na mijn master wist ik het nog niet zo goed. Ik ben 
toen de lerarenopleiding gaan doen, maar dat werd 
hem niet.” Omdat Rick een interesse voor militaire 
geschiedenis heeft, wilde hij iets met defensie doen. 
Na zijn master werd hij reservist (parttime militair) 
bij de Landmacht. Hij heeft hier namelijk ook zijn 
masterstage gelopen, bij Het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie (NIMH). Als werkzoekende, 
maar tegelijk als reservist bij de Landmacht, rolde 
Rick via een ex-studiegenootje in een eerste baan 
bij de Landmacht: historisch onderzoeker in Breda. 
Hij werd hier makkelijker aangenomen omdat hij al 
reservist was.
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Huidige baan:
Rick werkt nu twee dagen per week in Den Haag 
bij het NIMH aan een project betreffende 75 jaar 
Bevrijding en hij doceert aan de officiersopleiding 
binnen de Militaire Academie in Breda. Hier leidt 
hij officieren op met het vak Militaire Geschiedenis. 
Over zijn eerste onderzoeksprojecten in Den Haag 
mag Rick, mysterieus genoeg, weinig vertellen. Wel 
heeft hij goede tips voor studenten die binnenkort 
afstuderen: “Kijk verder, weetje. Als je jezelf al een 
beetje profileert in stages en minors en ontdekt ‘dit 
vind ik fijn, dit vind ik niet fijn’, dan is het ook veel 
makkelijker om je op iets te focussen.” Zijn tips voor 
studenten: “Je kunt zoveel doen. Zo leer je ook op 
een andere manier naar de wereld te kijken, op een 
andere manier kritiek leveren.”
 
Anne
Tijdens de studie:
In de woorden van een lachende Rick: “Anne was 
een hele gemotiveerde studente die haar ‘eyes op 
de price’ had. Ze heeft zowat alle bestuursfuncties 
gedaan die er waren.” Anne knikt. Haar eerste jaar, 
toen ze nog thuis woonde, was ze ‘alleen maar aan 
het studeren.’ Maar na een bestuursjaar bij de mede-
zeggenschapsraad begon ze al een netwerk op te 
bouwen. Ze heeft tevens in de AKKUraatd studenten-
raad en de Onderwijscommissie van de GSV gezeten. 
Of dit commissiewerk haar heeft geholpen bij het 
vinden van een baan, weet ze niet. “Ik weet niet of het 
helpt, maar het draagt er zeker aan bij. Het is meer 
een ding voor jezelf, omdat je ervan leert wat je zelf 
leuk of niet leuk vindt.” Omdat ze met geschiedenis 
graag de journalistiek of mediawereld in wilde, heeft 
Anne ervoor gekozen om na haar bachelor de master 
Publieksgeschiedenis te gaan doen in Amsterdam 
(Rick gilt tussendoor: “Kijk vooral naar andere uni-
versiteiten als je een master zoekt!”). Ze heeft tijdens 
deze master twee stages gelopen. “Stage lopen is echt 
dé manier om na je studie iets met geschiedenis te 
gaan doen. Want én je kunt je netwerk enorm opbou-
wen, én het kan je dus een baan opleveren.”

Eerste stappen op de arbeidsmarkt:
Tijdens de master Publieksgeschiedenis heeft ze 
een (extra) stage gelopen bij Andere Tijden. Deze 
stage werd verlengd en daarna werd ze gevraagd om 
te blijven. Anne was dus al begonnen met werken, 
terwijl ze nog niet was afgestudeerd. “Dat is niet heel 
erg goed voor je. Het is gewoon heel zwaar. En een 
eerste baan is altijd zo van: ‘Oh my God wat gebeurt 
er, ik heb zo veel verantwoordelijkheid!’ Anne vertelt 
dat het in de mediawereld altijd moeilijk is om er 
tussen te komen als ‘nieuweling’: “Ze kijken of er 
nog een goede stagiaire is en daarna kijken ze of er 
nog iemand in hun netwerk zit. Dán pas komt er een 
vacature.” Bij Andere Tijden heeft ze uiteindelijk drie 
jaar gewerkt, tot ze in het najaar van 2018 aangeno-
men werd voor een functie bij de TV-redactie van de 
KRO-NCRV. 
 
Huidige baan:
“Ik werk nu in de mediawereld en ben nu ook weer 
bewust aangenomen omdat ik geschiedenis heb 
gestudeerd. Je hebt gewoon zoveel kennis van de 
maatschappij, hoe dingen in elkaar zitten, en het 
komt van pas dat je een goed analytisch vermogen 
hebt. Je leert ook enorm goed schrijven − omdat je 
enorm veel móét schrijven. Dat zijn echt wel vaardig-
heden die gewaardeerd worden en die mensen echt 
wel zien.” Natuurlijk helpt ook de historische kennis 
die Anne heeft opgedaan tijdens haar studie bij haar 
werk bij de KRO-NCRV. Ze maakt hier geschiedenis-
gerelateerde programma’s, zoals het programma 
Achter de Dijken. “Echt, hou op met zeggen dat je 
niets met geschiedenis kunt doen, je kunt zoveel met 
geschiedenis doen. Mijn hele gezin heeft geschiede-
nis gestudeerd, en wij gaan allemaal zó’n andere kant 
op. Je moet soms even zoeken, en je moet doorzet-
ten, maar ga gewoon ervaring opdoen.” Anne en Rick 
zijn dan ook beiden erg helder in het verwoorden van 
‘wijsheden voor huidige studenten’: maak je master 
af en ga stage lopen, ook al levert je dit uitloop op.
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Tamara van Lith (31)
Afgestudeerd in: 2011
Huidige baan: DevOps-medewerker
 
Studietijd:
Binnen de studie was Tamara geen ‘haantje-de-voor-
ste’, maar erbuiten was ze actiever: ze heeft onder 
andere een jaar in de IntroCommissie gezeten, 
tijdens haar master is ze als secretaris het GSV-
bestuur ingegaan en later is ze nog actief geweest 
binnen AKKUraatd. De keuzevakken en minors vulde 
Tamara in met vakken over politieke geschiedenis en 
ook haar masterscriptie had betrekking tot een poli-
tiek onderwerp. Aan het einde van de opleiding, toen 
Tamara 22 à 23 jaar oud was, wist ze niet waar ze 
wilde werken. “Toen ben ik nog even de lerarenop-
leiding gaan doen”, vertelt Tamara lachend, “dat heeft 
niet zo lang geduurd. Het bleek helemaal niets voor 
mij te zijn, dus daar ben ik vrij snel mee gestopt. Ik 
was overigens wel begonnen omdat ik dacht dat ik 
het leuk zou vinden, het was niet zo dat ik helemaal 
niet wist wat ik wilde.”

Eerste stappen op de arbeidsmarkt:
“Toen ben ik langs alle uitzendbureaus gegaan. 
Het was natuurlijk ook niet de beste tijd, in 2012.” 
Uiteindelijk is ze als administratief medewerker 
begonnen bij de ABN Amro in Nijmegen. Deze baan 
had weinig met geschiedenis te maken, maar hier-
over vertelt ze: “Ik ben nooit geschiedenis gaan stu-
deren met de gedachte dat ik er iets mee wilde doen, 
ik vond het vooral heel erg leuk.” Beginnen op de 
arbeidsmarkt is vaak lastig. Werken bij de ABN en 
tegelijkertijd solliciteren voor andere banen vond 
Tamara dan ook moeilijk. Bij de ABN heeft ze uit-
eindelijk drie jaar gewerkt. Hierbij heeft ze zich ook 
opgewerkt; uiteindelijk mocht ze personeel intern 
opleiden. “Ja, ik heb uiteindelijk wel altijd gewerkt, 
maar niet altijd op een plek waar ik wilde werken. 
Voor mij was het in het begin ook best lastig.”

Huidige baan:
Tamara heeft nog even als zzp’er bij de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij gewerkt voordat 
ze bij de Nationale Nederlanden als DevOps-
medewerker − haar huidige baan − aan de slag 
ging. Via IT-detacheerder Calco kreeg ze, naast een 
interne opleiding, een opdracht bij de Nationale 
Nederlanden. Hier is ze begonnen als functioneel 
beheerder, de schakel tussen IT en beheer. Na ander-
half jaar is het bedrijf met DevOps gaan werken, 
waarbij IT en beheer zijn samengevoegd. “Als je tegen 
mij had gezegd ‘Je gaat bij een bank werken, later als 
je groot bent’, had ik echt gezegd ‘Ja, doei!’ Maar het 
voordeel van werken bij een groot bedrijf is dat er 
zoveel mogelijk is. Ik zit nu wel echt op mijn plek!” 
Net als Anne, Liesbeth en Rick beaamt Tamara dat 
ze van “goed kunnen schrijven”, een vaardigheid die 
ze tijdens haar studie heeft geleerd, in haar dagelijks 
werk profijt heeft. Daarnaast noemt ze ook het ana-
lytisch vermogen als waardevolle vaardigheid. “Wat 
ik zelf heel belangrijk vind, wat ik ook bij geschiede-
nis heb meegekregen, is om een situatie of probleem 
van meerdere kanten te bekijken. Dat besef is heel 
waardevol als je gaat werken. Bovendien ben je breed 
opgeleid en daardoor, denk ik, ook erg breed inzet-
baar.” Toen ik vroeg om tips voor huidige studenten 
was het antwoord kort maar krachtig: geniet van je 
studententijd. “Leer wat je leuk vindt − en niet leuk 
vindt. En als je als afgestudeerde niets kan vinden, 
ga gewoon langs bij uitzendbureaus. Pak alles aan, 
begin ergens, want het is allemaal waardevol.”

‘Echt, hou op met zeggen dat je niets met geschiedenis kunt doen!’
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Enigszins verstopt achter enkele kale bomen huist het Berchmanianum sinds januari 2019 het 
Academiegebouw van de Radboud Universiteit. In dit Rijksmonument, gebouwd in 1929, bevinden 
zich nu onder andere het College van Bestuur en de Centrale Studentenbalie. Het imposante ge-
bouw ligt letterlijk en figuurlijk op een steenworp afstand van het al te bekende Erasmusgebouw, 
maar veel studenten zul je er (nog) niet tegenkomen. Desondanks is het gebouw van zowel binnen 
als buiten een bezoekje waard; in dit voormalige Jezuïetenklooster kun je de geschiedenis ruiken 
als je door de gangen loopt. Vooral in de kapel (weergegeven op de afbeelding), waar academische 
plechtigheden worden gehouden, zal menig geschiedenisstudent aan zijn of haar trekken komen.

Foto en tekst door Emma Ruiter

In het hol van... Collegium Berchmanianum


