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Geachte lezer,

Het zal als geen verrassing komen als ik je vertel dat alcohol 
een belangrijk deel uitmaakt van de studentencultuur. 
Waarschijnlijk heb je er zelf enige ervaring mee, en als je niet 
drinkt heb je vast wel eens een glaasje afgeslagen. Ook in de 
bredere maatschappij speelt alcohol een grote rol, goed en 
slecht. Dit is een rol die alcohol al eeuwen vervult, maar niet 
altijd op dezelfde manier. De associaties die men bij alcohol 
heeft, en de manier waarop – en wat – men drinkt verschilt 
per tijd en plaats.
 Niet iedereen was altijd even blij met de alcoholcon-
sumptie van zijn of haar eigen tijd. Elmar schrijft een stuk 
over de Amerikaanse drooglegging, en Thom schrijft in de 
‘Lieve…’ een brief aan een sleutelfiguur in diezelfde periode. 
In Nijmegen is het volgens Steven voor brouwerijen een bloei-
tijd, zoals hij laat zien in zijn stuk over Nijmeegse brouwerijen. 
Echter betoogt Huub in zijn column dat de borrel van de GSV 
door desinteresse bedreigd wordt.
 Ook de werkzaamheden op de Radboud Universiteit 
worden weer uitgelicht in deze editie van het HInT. In het 
HInTerview vertelt promovendus Adriaan Duiveman alles over 
zijn onderzoek naar zeventiende-eeuwse drankcultuur, en in 
de rubriek ‘Campusbaantjes’ verhaalt geschiedenisstudente 
Imke over haar werk in het Cultuurcafé. Emiel beschrijft daar-
naast zijn bezigheden bij het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis waar hij stage loopt. Iets verder weg, in IJsland, 
beschrijft Joeri zijn tijd onder de IJslanders in ‘Grenzeloos 
studeren’.
 Natuurlijk staat er nog veel meer interes-
sant leesmateriaal in deze editie van het HInT, zoals de 
‘Top-5’ en het ‘Feuilleton’. Om die te vinden moet je maar 
gewoon gaan bladeren. Daarnaast moeten we niet ver-
geten de feestdagen er weer aankomen, en daarom 
wens ik jullie allen fijne feestdagen en unne gooie roetsj. 

Veel leesplezier,

Geert Dijk
Hoofdredacteur 2019-2020
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In een themanummer over bier kan een artikel 
over de donkerste periode voor (Amerikaanse) 
bierliefhebbers natuurlijk niet uitblijven. Ik 
heb het over de Drooglegging (the Prohibition). 
Van 1920 tot 1933 gold in Amerika een ver-
bod op de productie en verkoop van alcohol.   

Voorgeschiedenis
De precieze voorgeschiedenis van de Drooglegging 
uitleggen zou te ver voeren voor dit artikel, maar 
een belangrijke aanleiding waren de vele getrau-
matiseerde Eerste Wereldoorlogsoldaten. Om hun 
verschrikkelijke ervaringen te vergeten, gingen 
zij namelijk massaal aan de drank. Verder had de 
grote influx van migranten op zoek naar een baan 
en beter leven invloed. Toen het leven in Amerika 
toch niet zo veel beter bleek te zijn, en banen steeds 
schaarser werden voorafgaand aan en tijdens de 
Grote Depressie, nam ook in die bevolkingsgroep 
de alcoholinname enorm toe. Op 16 januari 1920 
werd (uit angst voor) onder andere deze redenen 
het achttiende amendement aangenomen en werd 
het produceren en verkopen van alcohol verboden. 

Zondaars
Niet iedereen hield zich echter netjes aan het ver-
bod. Voor het Bataviaasch Nieuwsblad aanleiding  
om ruimte voor de drooglegging in te ruimen op de 
moppenpagina.
 ‘’Praat me niet van drooglegging! Van de 
honderd Amerikanen zijn er negentig die sterken 
drank drinken.’’ ‘’En de andere tien dan?’’ ‘’Die zor-
gen dat er steeds voorraad genoeg is’’.
 Het ging hierbij niet alleen om kwajon-
gens die illegaal zelf alcohol stookten. Onder 
meer de beruchte Al Capone werd schatrijk in 
de periode van de Drooglegging en het moord-
cijfer in bijvoorbeeld New York piekte. Het acht-
tiende amendement bleek vooral uit te wer-
ken als een verdienmodel voor de gangsters.  

Demonstratie
Voor veel New Yorkers waren de illegale handelaren 
en gangsters zoals Al Capone niet genoeg: zij wilden 
dat alcohol (specifiek: bier) weer in de winkels ver-
kocht mocht worden. Daarom hielden ze op 14 mei 
1932 een iconische ‘we want beer’-protestmars, ge-
organiseerd door de toenmalige burgemeester Jim-
my Walker. Dat laatste was volgens de Nieuwe Til-
burgsche Courant overigens “naar onze begrippen 
(...) toch wel wat vreemd’’. Vreemd of niet, Walker 
wist honderdduizend tot enkele honderdduizenden 
mensen op de been te krijgen voor zijn “demonstra-
tie van bierlustigen’’ (Bredasche Courant). Opmer-
kelijk was verder dat volgens de Bredasche Courant 
de voltallige Duitse bevolking van New York op het 
protest afkwam.  

 New York, 14 mei 1932

 Walker betoonde zich met zijn demon-
stratie een rasechte pragmaticus. Behalve om het 
drinken van bier, ging het hem namelijk ook om 
misgelopen belastinginkomsten (accijns). Door het 
weer legaliseren van alcohol kon volgens Walker de 
schatkist aangevuld worden, wat hard nodig was 
in de crisistijd. Daarbij zouden de smokkelaars van 
hun oneerlijke inkomsten beroofd worden. Of zo-
als Walker het zelf verwoordde: “De mensen willen 
bier en de regering heeft centen noodig […] laten 

DE DROOGLEGGING IN AMERIKA
Door Elmar van de Ree
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wij daarom beiden geven wat zij vragen’’ (Het Volk). 
Deze demonstratie is dan ook een van de weinige 
keren ooit dat burgers expliciet om een belasting-
verhoging vroegen. 
 De winnaar van de presidentsverkiezingen 
van 1932, Franklin D. Roosevelt, maakte in de cam-

pagne voor de verkiezingen van 1932 het schrap-
pen van het verbod tot een van zijn campagnebe-
loftes. De strijd tussen de pro-alcohol (‘’natten’’) en 
anti-alcohol (‘’drogen’’) demonstranten werd een 
jaar daarna uiteindelijk beslecht, op 5 december 
1933. Op die dag werd het verbod, op voorspraak 
van Roosevelt, uit de wet geschrapt. Toch hadden 
de natten daarmee nog niet heel Amerika veroverd. 
Volgens een bericht in de Volkskrant stemde in n 
vember 2014 namelijk 57 procent van Arkansas 
vóór het behoud van het alcoholverbod in 37 van 
de 75 county’s die de staat telt. De natten in die Ar-
kansas-counties moeten hierdoor nog altijd  county 
verder rijden voor hun biertje. 

American Issue Publishing Co., circa 1920

Spandoek, Publiek Domein
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De meeste geschiedenisstudenten kennen 
Adriaan Duiveman hoogstwaarschijnlijk niet. De 
promovendus is namelijk pas sinds 2018 actief 
aan de Radboud Universiteit en zijn kantoor 
bevindt zich niet op de bekende negende of tiende 
verdieping. Het alcoholische thema van deze 
HInT-editie sluit naadloos aan bij zijn onderzoek 
naar de drinkcultuur in de zeventiende en acht-
tiende eeuw. Enfin, een uitstekende kans om met 
deze jonge historicus kennis te maken. Met over-
duidelijk enthousiasme vertelt hij ons over zijn 
onderzoek naar de vroegmoderne drinkcultuur. 
 Adriaan Duiveman studeerde geschiede-
nis in Groningen en Uppsala, waarna hij naar de 
Radboud Universiteit is gehaald. Hier doet hij als his-
toricus mee aan een onderzoek vanuit Nederlandse 
Taal en Cultuur. Samen met drie andere promovendi 
buigt hij zich over de sociaal-culturele impact van 
natuurrampen in de Nederlanden. Duiveman kijkt als 
vroegmodernist naar de 18de eeuw. Zijn whiteboard 
verraadt waar zijn huidige blik op gevestigd is: het 
narratief dat gebouwd werd rondom de zogenoemde 
“dijksolidariteit”. De promovendus vertelt over een 
gedicht waarin een arme boer zijn mest af moest 
staan als bouwmateriaal, omwille van de gemeen-
schap en een bedreigde dijk. Deze scène is niet hele-
maal onrealistisch. “Het lijkt er juist op dat mensen 
bijzonder vriendelijk en lief zijn voor elkaar in het 
geval van een rampsituatie, dus het is niet alleen 
deprimerend maar ook best hoopvol.”

Zweedse gasque, onderzoek en publiekslezingen 
“Waarom deed u onderzoek naar zeventiende 
eeuwse drinkcultuur” is natuurlijk de eerste vraag 
die we hem stellen. Hierop stelt Duiveman dat het 
idee in Zweden tot hem kwam door zijn ervarin-
gen daar. Hij verhaalt over zijn eerste keer bij een 
Zweedse gasque, een formeel studentenfeest. Met de 
strenge oud-professoren die vanuit hun schilderijen 
op hem neerkeken, moest hij tijdens de liederen – 
die hij maar deels verstond – ritueel proosten: “eerst 
naar je tafeldame, dus dan moest je naar rechts. Dan 
naar links, naar je buurman. Vervolgens moest je met 

diegene tegenover je proosten. En dan moest je een 
slok nemen. Dan moest je nog een paar regels zingen 
en dan moest je weer af proosten. En dat drankje was 
echt zó smerig” Het gezicht van de jonge historicus 
betrekt bij de gedachte. “Ik keek om me heen en ik 
dacht: waarom doe ik dit, waarom deden mensen 
dit?” Het onderwerp greep hem aan en het onder-
zoek “liep best lekker”. Op een congres presenteerde 
Duiveman zijn paper hierover, zijn promoter zag hem 
en vroeg of hij interesse had in een baan in Nijmegen 
als onderzoeker naar natuurrampen.
 Toch is interesse niet alles. Zo vertelt de 
jonge historicus dat drankcultuur een thema is 
waarover hij veel publiekslezingen heeft gegeven, 
een bezigheid waar hij zich klaarblijkelijk in kan 
vinden. “Het is een erg goed onderwerp om aan een 
groot publiek uit te leggen waarom geschiedenis 
zo interessant is. Het idee bestaat bij veel mensen 
dat drinken puur biologisch en universeel is. Echter, 
drinken is juist erg cultureel ingekaderd. Niet alleen 
door de rituelen die eromheen hangen maar ook 
de ervaring van dronkenschap en het gedrag dat 
mensen vertonen blijkt per cultuur te verschillen.” 
Dit is volgens Duiveman bijvoorbeeld te zien in een 
Bavaria-reclame van een aantal jaar geleden. Naast 
zich kritisch uit te laten over de kwaliteit van het 
Brabantse bier, beschrijft hij ook hoe in onze eigen 
cultuur drank en mannelijkheid met elkaar verbon-
den zijn. Het doel van de reclame was om te bewij-
zen dat ‘echte’ mannen Bavaria drinken. Er bestaan 
een hoop verschillen tussen samenlevingen als het 
gaat om drinkcultuur, ook door de tijd heen. Toch 
zit er in drinkcultuur ook een hoop continuïteit. Dat 
maakt het heel geschikt om “mensen uit te leggen 
hoe zeer iets historisch is, en dat het laat zien wat 
de invloed is van cultuur op het gedrag van mensen.” 
Voor Duiveman is dat hetgeen wat drinkcultuur zo’n 
“fantastisch” onderwerp maakt.

Vroegmoderne drankspelletjes: de Molenbeker 
Duiveman kwam toevallig – na drie keer af te slaan 
na de Nachtwacht – de drankspelletjeskamer in het 
Rijksmuseum tegen. De meeste toeristen besteden 

Door Geert Dijk en Emma Ruiter

DRANKCULTUUR IN DE ZOTTE ZEVENTIENDE EEUW
HINTERVIEW MET ADRIAAN DUIVEMAN
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weinig aandacht aan dit kamertje, maar de cultuur-
historicus liet zich er door fascineren en probeerde 
het doel en de betekenis van de bekers en glazen te 
achterhalen. Maar, zo vertelt hij, drankspellen zijn 
te modificeren en de betekenis en 
de precieze manier van spelen is 
moeilijk te achterhalen. Toch legt 
de promovendus ons een vroeg-
modern drankspel uit, een die men 
speelde met de zogeheten ‘molen-
beker’: “Je kan de molenbeker niet 
neerzetten. Het idee achter deze 
beker was dat je de wijn uit de kelk 
moest leegdrinken in de tijd dat 
de wieken draaiden. In Duitsland 
hebben ze hier testen mee gedaan; 
het duurde ongeveer vijf seconden. 
In heel veel drinkspelletjes zit het 
element reversal of competence: 
alles wordt ingewikkelder, want 
hoe langer je het speelt, hoe zatter 
je wordt.” Aangezien de waarde 
van dergelijke molenbekers hoog 
was, zijn ze relatief goed bewaard 
gebleven, ondanks het feit dat men 
er “debiele spelletjes” mee speelde. 
Molenbekers werden gemaakt van 
Venetiaans glas of zilver, in tegen-
stelling tot het groene Duitse glas waarmee bijvoor-
beeld ‘pasglazen’ gemaakt werden. Dit goedkope 
materiaal maakte het pasglas dan ook tot een goed-
koper drinkspel voor het gewone volk. Wanneer we 
hem vervolgens enigszins joviaal vragen of hij ook 
veel veldwerk heeft uitgevoerd, geeft hij goudeer-
lijk toe dat hij zelf niet zo’n fan is van (moderne) 
drankspellen. Zijn interesse ligt voornamelijk bij het 
concept.

Religieuze aspecten en drinkliederen 
De cultuurhistoricus toont ons een aantal afbeeldin-
gen van de molenbeker, waarbij een Bijbels element 
naar voren komt: in de zilveren kelk staat de inscrip-
tie ‘Den dorstige laeft’, één van de zeven werken van 
barmhartigheid. Een rijke, welgeklede man geeft een 
arme man in lompen te drinken uit een kruik. Maar, 
vertelt Duiveman, er waren over het algemeen geen 
arme mensen aanwezig bij dit soort drankrituelen. 
De Engelse letterkundige Gina Bloom stelt dat de 
molen zou verwijzen naar de “masculiene fantasie 
van de hardwerkende molenaar”, vertelt Duiveman, 

omdat men in de achttiende eeuw een romantische 
voorstelling had van het platteland. De vorm van de 
kelk zou verwijzen naar de inhoud, en volgens Bloom 
zat er dus bier in. Duiveman ziet het anders. Volgens 

hem zat er waarschijnlijk geen bier, 
maar juist wijn in de molenbekers. 
De molen verwees, zo stelt hij, dan 
ook niet naar het productieproces 
van de drank. 
 Duiveman betoogt zelf 
dat er drie andere betekenissen 
zouden zitten achter zo’n beker. 
Volgens de promovendus verwees 
de molen ten eerste naar het car-
nivalesque, de omgekeerde wereld. 
Naast de premoderne associaties 
tussen molens en zotheid, werd 
de molen tijdens het drinken ook 
letterlijk ondersteboven gekeerd. 
Daarnaast was er het feit dat 
molens zich vaak buiten de muren 
van de vroegmoderne stede-
lijke gemeenschap bevonden, en 
daarmee buiten de sociale controle 
van die gemeenschap. Dat maakte 
het in de gedachte van veel mensen 
een “immorele plek”. Ten derde 
verwijst de kelk naar de commu-

niebeker. “Deze drie associaties zorgen ervoor dat je 
een radicale omkering krijgt van die communiebeker. 
Je krijgt een carnavalesque versie van de communie-
beker, wat past in de carnavalesque traditie waarin 
ook het geloof werd bespot.” Aan de tafel werd een 
sfeer gecreëerd, volgens Duiveman, die buiten het 
dagelijkse bestaan stond. Men werd “naar een soort 
mini-carnaval gezogen waarin je dingen kon doen 
die je anders niet kon doen.”
 Naast deze religieuze aspecten van 
drinkcultuur komen drinkliederen in zijn onder-
zoek ook uitvoerig aan bod. Duiveman haalt een 
PowerPointpresentatie erbij –die hij heeft voorbereid 
voor een S.V.N. (Studievereniging voor Neerlandici) 
– lezing. Hij laat ons een fragment van Jan Janszoon 
Starter lezen. 

Ruymt wat op myn huysgesin
Daer med’ komter een Fransman in 

Ho, ho, ly leyd al in myn huyd
Dies de klock van vreugde luyd
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 In dit fragment betekent het huisgezin de 
‘kinderen’ van de man: de leeggedronken bekers 
voor hem op tafel. Zij moeten plaatsmaken voor een 
nieuwe ‘Fransman’: een Franse wijn. Je zou het echter 
ook anders kunnen lezen. De verantwoordelijkhe-
den voor het huisgezin werden even opgeruimd voor 
die van de gezelligheid van de drinktafel. Zo komen 
twee vormen van mannelijkheid naar voren in één 
liedje. Naast de culturele functie van liedjes waren 
ze ook om de kroeg wat minder stil te maken; radio’s 
zouden pas twee eeuwen later uitgevonden worden. 
De promovendus zou echter in deze moderne wereld 
graag zien dat er weer wat meer gezongen wordt in 
de kroeg. Mogelijk zijn karaoke bars de oplossing.

Waarom mannen dronken 
Een prevalente overtuiging van historici is dat 
drinken toebehoorde aan een selecte groep mannen 
van een bepaalde, enigszins jonge, leeftijd. Daarna 
werden zij huisvader, en zouden ze met exces-
sief drinken stoppen. Volgens Duiveman was dit 
niet helemaal het geval. Meestal waren huisvaders 
gewoon verantwoordelijk, maar soms gingen ze toch 
naar de kroeg voor een drinkgelag. Er was geen harde 
lijn die overschreden werd op een bepaalde leeftijd. 
 Tegenwoordig kunnen mannen en vrouwen 
evenveel drinken zonder dat iemand er naar omkijkt. 
In het Nederland van de zeventiende eeuw was dit 
niet zo, maar ook in die tijd waren er culturen waar 
vrouwen wel dronken. “Waarom mannen in de vroeg-
moderne tijd drinken? Je hebt twee manieren om te 
kijken naar drinken. Namelijk dat het escapisme is: 
ze zijn arm en willen hun verdriet verdrinken. Er is 
ook een andere verklaring die zegt dat drinken niet 
zozeer gaat om escaping, maar om seeking. Mensen 
die drinken om iets op te zoeken. Ik denk dat dit bij 
deze mannen speelde; zij zochten bevestiging van 
sociale contacten. Samen drinken in de zeventiende 
eeuw werd – nog extremer dan nu – erg geassoci-
eerd met het verbinden met andere mensen.” Niet 
alleen in de kroeg geldt dit maar zelfs in de kerk, 
stelt Duiveman. De wijn bij de mis zorgt ervoor dat 
je onderdeel bent van het lichaam van Christus en 
dus van de kerk en zijn gemeenschap.

De nodige disclaimer en historici in het wild
Over moderne drinkspelletjes is de promoven-
dus minder enthousiast. Richting het einde van 

het interview merkt hij dan ook op: “misschien is 
dit het moment voor de disclaimer. Alcohol heeft 
soms een bepaalde vernietigende invloed op men-
senlevens waar rekening mee moet worden gehou-
den. Anderzijds, als alcohol goed wordt ingekaderd 
binnen een cultuur, hoeft het niet erg problematisch 
te zijn.” Deze nuancering ligt in lijn met het onder-
zoek van de promovendus: hij legt de nadruk op de 
sociale functie van alcoholgebruik, de verbinde factor 
waarmee drinken in de zeventiende eeuw geassoci-
eerd werd.
 Over sociabiliteit gesproken: Duiveman 
bezit dit vermogen – los van alcoholgebruik – dui-
delijk zelf ook. Zijn onderzoek naar de vroegmoderne 
drinkcultuur heeft dan ook al de nodige media-aan-
dacht gekregen. Zo was hij dit jaar te gast bij het 
radioprogramma NPO Focus, waar hij met de pak-
kende titel ‘Zuipen in de zeventiende eeuw’ een 
uitzending vol mocht praten over zijn onderzoek. 
Dergelijke outreach-activiteiten vindt Duiveman 
dan ook een leuke bezigheid. We vragen hem ver-
volgens naar de rol die historici buiten de ‘ivoren 
toren van de wetenschap’ zouden moeten vervullen. 
Meer publieksgeschiedenis mag volgens de promo-
vendus wel, maar een nuancering is hierbij nodig: 
“we hebben ook gewoon archieftijgers nodig,” stelt 
hij na even nagedacht te hebben, “want het vergt wel 
een bepaalde skillset om het te verkopen. Zoals ik het 
zie heeft een historicus twee belangrijkste taken: 
onderwijs en onderzoek. Publieksgeschiedenis en 
valorisatie vormen ook een rol die vervuld moet 
worden, maar zeker niet door elke historicus.” 

Meer lezen? Zie: www.adriaanduiveman.nl of volg 
hem op Faces of Science.
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Wanneer ik afgelopen week op de voorpagina van het Brabants Dagblad een artikel zag 
staan over de alomtegenwoordigheid van xtc in de Nederlandse samenleving, moest ik aan 
u denken. De onmacht van ons politieapparaat in verband met de drugsgerelateerde cri-
minaliteit wekt bij mij respect op ten aanzien van uw vastberadenheid en plichtsgetrouwe 
houding tegenover de handhaving van het Amerikaanse droogleggingsbeleid. Dit respect 
mengt zich met medelijden, vanwege het feit dat u door velen werd beschouwd als een naïeve 
vrouw die al haar tijd stopte in een zinloze en onmogelijke taak.

In uw boek The Inside of Prohibition wees u op de zere plekken van de handhaving van het 
achttiende amendement: het diep verdeelde Amerikaanse volk, de grote politieke macht van de 
drankindustrie in de tijd voor de drooglegging, incompetentie en corruptie van ambtenaren, 
en het geweld dat gepaard ging met zowel de drankgerelateerde criminaliteit als de handha-
ving ervan. Ondanks deze obstakels was uw mening glashelder: “The outlook is not repeal of the 
Amendment or modification of the law, but improvement in methods and renewed determina-
tion to get results.” Uiteindelijk heeft uw goede wil niet mogen baten en werd het achttiende amen-
dement in 1933, vier jaar na uw vertrek als Assistant Attorney General, alsnog geschrapt.  
 
In Nederland anno 2019 hebben we met de drugsproblematiek een situatie die niet geheel 
vreemd is van de uwe. Weliswaar mogen wij ons gelukkig prijzen met ons betrouwbare amb-
tenarenapparaat en het feit dat de drugsindustrie nauwelijks binnen weet te dringen in de 
politiek, een verdwaalde CDA’er daargelaten. Niet onze politiek, maar de enorme schaal 
van de drugsproductie en -handel is de voornaamste oorzaak van de grote moeite die 
handhavers hebben om de boel onder controle te houden. Regelmatig horen wij van schiet-
partijen als neveneffect van drugshandel en van in de natuur gedumpt drugsafval; boven-
dien is dit waarschijnlijk slechts het topje van een zich in de onderwereld begevende ijsberg.   
 
Nu rest mij de vraag of de bestrijding van de drugscriminaliteit niet net zo’n onmogelijke 
taak is als het handhaven van de drooglegging uiteindelijk bleek te zijn, hoewel u wei-
gerde uw taak als zodanig te beschouwen. Uit ‘De achterkant van Amsterdam’, een rapport 
over de Amsterdamse drugscriminaliteit dat onlangs verschenen is, blijkt een soortgelijke 
houding. De auteurs pleiten nog stelliger dan u voor een “massief beleid van repressie”, 
een opdracht die volgens hen “zweet en chagrijn zal voortbrengen.” Verder zeggen ze dat 
er een scherper onderscheid moet worden gemaakt tussen gebruik enerzijds en productie 
en handel anderzijds. Hierbij merken ze op dat er onder deze voorwaarde gecontroleerde 
vormen van legalisering denkbaar zijn. Deze focus op de handel en productie en het deels 
sparen van de gebruiker lijkt mij een verstandige keuze. Niet alleen is het extra geld dat 
er voor zo’n repressiebeleid zou moeten komen beter besteed aan het pakken van de grote 
jongens; uitzicht op gecontroleerde legalisering van bijvoorbeeld xtc kweekt ook goodwill bij de 
jongere generaties tegenover het aanpakken van zwaardere drugscriminaliteit.   
 
Gezien uw ervaring op dit gebied ben ik vooral benieuwd naar uw mening hierover. Vindt 
u het sparen van de gebruiker te ver gaan? Of zou u zelf iets soortgelijks hebben gedaan, nu 
u weet dat het achttiende amendement uiteindelijk gesneuveld is? Ik kijk in ieder geval uit 
naar uw antwoord!
 
Met vriendelijke groet,
Thom Tolboom

Lieve   Mabel   Walker   Willebrandt,
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STUDENTENTRECHTER (NACHT)

want wanneer hij net
voor de derde keer

frank boeijen uit het oog
verloren is

hoort hij hem
opnieuw weer opdoemen

vanuit haar kant
vanuit de speakers

waar ze ogend onbeweeglijk
ik weet niet wat jou zover heeft gebracht

beneveld staat te dansen
de woorden die bij jou horen zijn goedkoper dan ik dacht

niemand wil de fuik uitspelen
als alles bij het oude blijft

dus zesenhalve pas voorzichtig verder
(schuim of glas of wee een schouder weer vermeden)

twee studenten vol met geel vergif
 in 1 seconde blij gekregen

buiten is het koud maar de bierjas en de sleutels
teruggevonden

verstikken met gemak de pijn 
van hun vlotte blikken

op de telefoons die evenredig ongenadig
beiden vier uur vijftig signaleren 

  ‘ik woon dichtbij de uni
  en garandeer ik word niet verliefd’
     ‘nee dat zal maar is dat hoogeveldt of niet?’  
  ‘of jij moet in wat beters wonen’
            ‘nou ja  , 
     ik ga wel lekker op wat hoogeveldtverdriet’  

Door Jochem Kruit
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Door Jochem Kruit

De felgrijze ochtendgloed had als wekker kunnen dienen, maar de gordijnen waren dichtgedaan. Tweekoppig 
lagen ze te sluimeren: niet te ver van elkaar verwijderd, maar zeker niet dichtbij. De waterkoker stond nog 
op het aanrecht, maar niet meer op zijn onderstel. Ernaast stond een wiebelig theeglas, welk, ondanks het 
vormelijk gebrek, haar favoriet was. Het zakje muntthee dat schuin op de bodem lag, was nooit nat geworden. 
 Plots deed een telefoon de stilte knappen, als een waterballon op gloeiend asfalt: één paar ogen 
keek verschrikt naar een ander, waarna de blik snel werd afgewend en de jongen met koude vingers op 
zoek ging naar het krijsende apparaat. Wie op dat moment goed gekeken had, had hem zien mikken op de 
snoozeknop, maar de stopknop zien raken. 
 ‘Verdomme’ zei hij, zonder zijn tanden van elkaar te halen. 
 ‘Jij ook goeiemorgen.’ Ze had haar make-up niet meer van haar gezicht gehaald. ‘Heb je college?’
 ‘Ja, half elf, haasten. Gelukkig heeft Hoogeveldt tenminste nog één voordeel.’ 
 ‘Zal ik een ontbijtje voor je maken?’ 
 ‘Je zou toch niet verliefd worden?’ Hij trapte zijn kant van de deken op en begon zijn kleren te ver-
zamelen. Nadat zijn broek en sokken weer van binnenstebuiten naar binnenstebinnen waren getransfor-
meerd keek hij even in de spiegel, starend naar zijn bloeddoorlopen ogen. Een korte grijns ontsnapte hem. 
Hij draaide zich weer om naar het bed – haar nagels tikten krachtig en vastberaden op een beeldscherm. 
 ‘Kun je het gordijn opendoen alsjeblieft?’ Ze vond het niet nodig om hem aan te kijken.
 ‘Kun je de werkelijkheid wel onder ogen zien dan?’ 
 Het licht viel naar binnen, maar geen van de kleuren in de kamer leefden op. Buiten was het nog 
steeds november. Door de ononderbroken grauwheid van de lucht scheen de temperatuur in de kamer acuut 
twee graden te zakken. 
 Met een doffe klap liet ze haar telefoon op het kussen vallen. Terwijl ze zachtjes aan haar hoofd 
krabde, keek ze kort door de ramen naar buiten. Ze boog zich voorover, waarbij ze de deken onbewust van 
zich af liet rollen. Spontaan begon ze te rillen. Haar ondergoed lag op de grond, aan de kant van het voe-
teneind. Het werd omhoog gegrist en de deken belandde weer op zijn plaats. Na wat geknutsel onder het 
laken draaide ze zich op haar zij en sloot haar ogen.
 ‘Ik wil je vaker.’ Zijn armen had hij nu over elkaar heen geslagen, zodat hij zijn schouders kon laten 
zakken. ‘Ik denk dat dat goed is voor ons beiden’. 
 ‘Je denkt dat dat leuk is voor ons beiden’ corrigeerde zij hem, zonder haar ogen open te doen. 
‘Waarmee…’ Ze drukte blind op een vierkante knop van een kleine draadloze speaker; een klein piepje beves-
tigde de gemaakte verbinding. ‘Waarmee je insinueert te weten wat ik ofwel goed ofwel leuk vind.’ Hij ver-
plaatste zijn gewicht van het ene been naar het andere en bemerkte plots hoeveel hoofdpijn hij eigenlijk 
had. ‘En dat soort aannames zijn natuurlijk niet zo wenselijk voor een vreemde. Bovendien ga ik zometeen 
ongetwijfeld overgeven. Niet van jou hoor, maar wel van het bier. Ik denk niet dat je me dan nog zo graag 
wil. Ik denk dat het beter is … nee, ik denk dat het juister is om dit geen richting te geven. Als je me wil, moet 
je me in de Molenstraat maar weer eens komen vangen.’  
 Alvorens hij een antwoord begon te formuleren, wreef hij het slaapzand uit zijn ooghoeken. Maar 
voor hij vervolgens zijn mond kon openen, weergalmde opeens, uit de kleine speaker, de stem van Frank 
Boeijen door de kamer. Het déjà vu verstikte hem. Hij keek schichtig om zich heen. ‘Hoe kom ik eigenlijk uit 
dit kutgebouw? Ik blijf het maar een doolhof vinden’. Ze had zijn gemompel niet meer gehoord. 

… en vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt

STUDENTENRECHTER (DAG)
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Door Steven Verhoeven

“Drink het bier, niet het water”, zou de heilige 
Arnoldus van Soissons (ca. 1040-1087) tijdens 
een epidemie gezegd hebben om te voorkomen 
dat het volk ziek zou worden van het besmette 
water, hoewel hetzelfde verhaal ook verteld wordt 
over de heilige Arnulf van Metz (ca. 582-640). 
Niet voor niets zijn beiden later patroonheilige 
van brouwers geworden en prijkt Sint Arnoldus 
nog altijd op de etiketten van Steenbrugge. 
Arnoldus brouwde zijn bier in het klooster waar 
hij resideerde – een traditie die in verschillende 
kloosters tot op de dag van vandaag standhoudt. 
Vooral bekend zijn de cisterciënzerkloosters 
waar het beroemde trappist wordt gebrouwen. 
Voor dit HInT maakte de redactie een top-5 van 
deze kloosters. Dit keer niet naar lekkerste trap-
pistenbier – we weten allemaal dat dat Rochefort 
8 is – maar naar meest bezienswaardige klooster. 

5. Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy – Rochefort, 
België
Aan de voet van een heuvel, enigszins verscholen 
tussen de bosschage, ligt dit van oorsprong mid-
deleeuwse klooster. Van de oorspronkelijke gebou-
wen is vrijwel niets meer over, maar dat maakt het 
complex niet minder bezienswaardig. Het klooster 
kent een interessante mix van verschillende bouw-
stijlen. Het zestiende-eeuwse poortgebouw, gebouwd 
in gotisch-renaissancistische stijl, is tegenwoordig 
het oudste resterende gebouw. De binnenplaats, met 
het elegante torentje, dateert van de tweede helft 
van de zeventiende eeuw. Het grootste gedeelte 
van het complex is in de achttiende eeuw opge-
leverd en gecentreerd rondom de ‘erehof ’. Vooral 
het verblijf van de abt is uiterst charmant. De kerk 
– centraal in het complex – is echter een neogo-
tisch gebouw van begin twintigste eeuw. In tegen-
stelling tot veel andere kloosters prijkt dit kloos-
ter niet met toeristische rondleidingen – wellicht 
jammer, maar daardoor blijft het ontegenzegge-
lijk bekoorlijk voor de avonturier. Een Rochefort bij 

de abdij drinken is dan ook niet mogelijk. Bezoek 
daarvoor het gelijknamige (en eveneens beziens-
waardige) stadje enkele kilometers verderop. 
 
4. Mount St Bernard Abbey – Coalville, Verenigd 
Koninkrijk
Weinige trappistenkloosters hebben zo een idylli-
sche ligging als dit negentiende-eeuwse klooster-
complex in het hart van Engeland. Op 29 september 
1835 kreeg broeder Augustine Higgs een halfver-
gaan huisje op de heuvel ‘Tynt Meadow’ in bezit. Tien 
jaar later stond op de heuvel een compleet kloos-
ter, ontworpen in typische neogotische stijl door 
de beroemde architect Augustus Welby Northmore 
Pugin (1812-1852), die ook verantwoordelijk was 
voor het interieur van het Palace of Westminster, 
waar het Britse parlement zetelt. Een bezoek aan 
het complex in het Charnwood Forest was reeds in 
de negentiende eeuw populair. Onder andere William 
Wordsworth en Florence Nightingale bezochten het 
klooster. Naast het klooster zelf, waarin prachtig 
houtwerk te bewonderen is, zijn de tuinen bijzon-
der fraai aangelegd. Je krijgt een prachtig overzicht 
over het complex én de glooiende omgeving vanaf 
de Calvarieberg, waarop naast een Christusbeeld 
ook een beeld van Maria en de apostel Johannes 
te bewonderen zijn. Het klooster kent een kleine 
abdijwinkel met allerhande producten, waar ook 
het Tynt Meadow Trappist Ale te verkrijgen is. 

TRAPPISTENTOERISME 
TOP-5
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3. Stift Engelszell – Engelhartszell, Oostenrijk
Het enige Oostenrijkse trappistenbier wordt gebrou-
wen in een prachtig klooster aan de oevers van de 
Donau. Het complex werd reeds in de dertiende 
eeuw gesticht, maar raakte door de protestantse 
reformatie in verval. Vanaf de zeventiende eeuw 
werd het wederom opgebouwd, met een bloeiperi-
ode in de achttiende eeuw. In 1786 werd het kloos-
ter echter door keizer Jozef II ontbonden, omdat hij 
veel kloosters in het kader van zijn agressieve katho-
lieke moderniseringspolitiek niet nuttig vond. De 
kloostergebouwen deden toen een tijdlang dienst 
als woonhuis of zelfs fabriek. Vanaf 1925 huizen er 
wederom cisterciënzer monniken in het complex, 
hoewel zij gedurende de Tweede Wereldoorlog ver-
dreven en zelfs gedeeltelijk gedeporteerd werden. 
Bij uitstek het meest bezienswaardige onderdeel 
van het complex is de abdijkerk, gerealiseerd tussen 
1754 en 1764. De 76-meter hoge kerk is gebouwd 
in een indrukwekkend Rococostijl. Het theatrale 
en indrukwekkende interieur is rijkelijk gedeco-
reerd met werken van de beroemde frescoschilder 
Bartolomeo Altomonte (1694-1783). Hun Engelszell-
trappistenbier, dat vanaf 2012 gebrouwen wordt, is 
bij de abdij verkrijgbaar.
 
2. Abbazia delle Tre Fontane – Rome, Italië
De meeste abdijen liggen op een rustige locatie; zo 
niet de abdij van Tre Fontane, een oase midden in 
het Romeinse stadsgewoel. Tot het klooster behoren 
drie aparte kerken, die hun oorsprong vinden in de 
Romeinse keizertijd. Aan de eerste kerk, San Paolo 
alle Tre Fontane, ontleent het complex zijn naam. 
Deze staat op de plek waar de apostel Paulus ont-
hoofd zou zijn. De tweede kerk, Santa Maria Scala 
Coeli, is over de relieken van Sint Zeno gebouwd, die 
in 299 een martelarendood stierf. Tot slot is er nog 
een zevende-eeuwse kerk die door paus Honorius I 
gebouwd werd. Deze kerk is tegenwoordig de oudste, 
daar beide andere kerken in de zestiende eeuw her-
bouwd zijn. De abdij was achtereenvolgens in bezit 
van de Benedictijnen, de (eveneens benedictijnse) 
Orde van Cluny en vanaf 1140 de Cisterciënzers, die 
er tot de verdrijving door Napoleon bleven. Daarna 
was de abdij tijdelijk in handen van Franciscanen, 
maar in 1868 stichtten monniken uit La Grande 

Trappe (vandaar de naam trappist) een nieuwe cis-
terciënzer abdij. Het gehele complex bruist dus van 
de geschiedenis. Het trappist Tre Fontane is in Rome 
gek genoeg moeilijk aan te komen, maar gelukkig 
heeft de abdij haar eigen winkeltje!
 
1. Abbaye Notre-Dame d’Orval – Villers-devant-
Orval, België
In de elfde eeuw werd door kartuizer monniken een 
klooster gesticht in dit Val d’Or (gouden dal), maar 
reeds in de twaalfde eeuw werd het een cisterciënzer 
klooster. Nadat het klooster enkele malen was afge-
brand en wederopgebouwd, kende het klooster een 
bloeiperiode in de zeventiende eeuw, tot de crisis 
van 1725. Onder invloed van het jansenisme trok een 
groot deel van de monniken weg. In 1793 werd de 
abdij definitief vernietigd door Franse revolutionaire 
troepen. Pas in de twintigste eeuw werd de huidige 
abdij gebouwd en huist er weer een kloosterorde in 
Orval. Het nieuwe complex is een prachtig staaltje 
architectuur vol pracht en praal, maar voor toeristen 
helaas grotendeels niet te bezoeken. Toch is de abdij 
ontzettend bezienswaardig, vooral omdat de ruïnes 
van het oude complex nog steeds te bezichtigen zijn. 
Reeds in de negentiende eeuw, onder invloed van 
de romantiek, werd de charme van de plek erkend. 
Vanwege deze uitzonderlijke schoonheid, ligging en 
de combinatie van oud en nieuw wordt het complex 
ook het ‘Versailles onder de kloosters’ genoemd. 
Uiteraard is Orval in de abdijwinkel te verkrijgen.
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Door Dionne Wilbrink

IN DE HEMEL IS WEL BIER
Het is alweer december. Dat wil zeggen dat het tijd 
is voor veel te heftige kerstversiering in de eta-
lageruiten; te pas en te onpas glühwein drinken; 
cadeaus op je verlanglijst zetten die je niet per 
se wilt maar hetgeen je wel echt wilt veel te duur 
is; donkere, koude dagen; maar vooral ook: het 
GSV kerstgala. De afgelopen paar weken was de 
GSV-kamer een plek waar de voor- en tegenstan-
ders van kerst en alles wat daarbij komt kijken 
(muziek, versiering, chocomel) met elkaar in 
de clinch lagen over wanneer het nu gepast is 
om in de kerstsferen te komen en of we über-
haupt iets voor de kerst moeten doen. Gelukkig 
is iedereen het er wel over eens dat het GSV kerst-
gala een must is in de maand december. Dit jaar 
zal het kerstgala plaatsvinden bij De Hemel, en 
laat dat nu geweldig passen bij het thema van 
deze editie van het HInT. Toen het bekend werd 
dat het thema zou zijn ‘In de hemel is geen bier, 
daarom drinken we het hier’, zei Geert gelijk dat 
niet ieder stuk dat zou worden geschreven over 
bier hoefde te gaan. Maar goed, we zijn allemaal 
studenten en dus ik ga toch lekker verder over 
bier schrijven. Want in de hemel is dus wel bier 
en dit heugelijke feit wil ik even met jullie vieren. 
 Nu wil ik niet dat ik overkom als alcoho-
list, maar het feit is wel dat bier altijd een belang-
rijk product is geweest. Belangrijk genoeg om in 
ieder geval een eigen heilige toegewezen te krijgen. 
Zoals Steven al eerder in dit HInT terecht opmerkte 
zijn er meerdere heiligen over wie het verhaal dat 
ik nu ga vertellen wordt verteld, maar om het mak-
kelijk te houden noem ik maar één naam, namelijk 
de heilige Arnold van Soissons. Arnold werd niet 
zonder reden een heilige, maar zijn generatiegeno-
ten hadden niet helemaal door waarom Arnold nu 
zo speciaal was. Als abt brouwde Arnold bier en het 
water dat hij daarvoor gebruikte, kookte hij. Daarna 
probeerde hij de lokale bevolking over te halen zijn 
bier te drinken. Niet per se omdat hij dan meer zou 
verdienen of omdat het bier zo onwijs lekker was, 
maar voornamelijk omdat hij dacht dat mensen zo 

gezond bleven. Dat klopte ook, de mensen die zijn 
bier dronken, werden niet ziek. Dit kwam echter 
niet, zoals hij zelf dacht, omdat hij een kracht had 
om mensen gezond te houden. Het kwam natuurlijk 
gewoon omdat hij het water kookte voor hij er bier 
mee maakte, waardoor men minder snel ziek werd 
van bier dan van water. 
 Waarom vertel ik dit feitje nu eigenlijk? 
Misschien ook wel om Geert te plagen en toch over 
bier te schrijven, maar voornamelijk omdat ik graag 
wil dat het kerstgala een groot succes wordt met 
weinig zieken. En om dat voor elkaar te krijgen had 
ik bedacht dat iedereen die dit stuk leest, even kort 
– het duurt echt niet langer dan een halve minuut – 
de zegening van het bier van de heilige Arnold van 
Soissons voorleest. Als iedereen dit doet, weet ik 
zeker dat het kerstgala een gegarandeerd succes gaat 
worden. 
 
De zegening van het bier: 
Benedic, Domine, creaturam istam cerevisiae, quam 
ex adipe frumenti producere dignatus es: ut sit reme-
dium salutare humano generi: et praesta per invoca-
tionem nominis tui sancti, ut, quicumque ex ea biber-
int, sanitatem corporis, et animae tutelam percipiant. 

Per Christum Dominum nostrum. Amen
 

De Hemel. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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PRIJSPUZZEL
Vul in en win In een ander licht!

Wil jij kans maken op In een ander licht. Nijmegen 1950-1960 in kleurenfoto’s van J.G.H. van Lith? Achterhaal 
bij de onderstaande foto’s de naam van de horecagelegenheid en stuur uiterlijk 7 januari je antwoorden 
naar hintredactie@gmail.com. Geen zorgen als je niet alle oplossingen weet: degene met de meeste goede 
antwoorden wint de prijs! Bij een gelijke stand wordt er geloot.

Door Huub Vilé en Sem van Helden

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT is uit-
gesloten van deelname. Volledig ingevulde puzzels kunnen tot en met 7 Januari ingeleverd worden per e-mail 
(hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!

1._________________________________________________ 2._________________________________________________

3._________________________________________________ 4._________________________________________________

5._________________________________________________ 6._________________________________________________
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In het Nijmegen van de jaren 50 ontdekt J.G.J. van 
der Lith (1933) − toen een student − als een van 
de eerste Nijmegenaren de kleurenfotografie. Zijn 
geboortestad legde hij vervolgens vast met dui-
delijke nostalgie en heimwee: de oude, verval-
len binnenstad trok zijn belangstelling en plaatste 
zo het ‘oude Nijmegen’ tegenover de naoorlogse 
nieuwbouw. Dit fotoboek bestaat uit een aanzien-
lijke selectie van zijn kleurenfoto’s waarvan de 
meesten voorzien zijn van een beschrijving. Zo 
wordt aan de hand van fotografie een verhaal van 
het herstellend Nijmegen in de jaren 1950 verteld. 

 De achterflap luidt: “voor het oog van Van 
Lith worstelt het heden met het verleden. Na een 
trage start draait de wederopbouw op volle toeren. 
Naar het oude wordt weinig omgekeken. Veel 
Nijmegenaren kiezen voor de toekomst, voor een 
nieuw levensgevoel. Slechts een enkel gerestaureerd 
monument mag nog getuigen van het verleden.”
 Anno 2019 is BnM Uitgevers minder actief, 
maar sinds 2004 geeft deze kleinschalige Nijmeegse 
uitgeverij boeken over het oude Nijmegen uit. In een 
ander licht van J.G.J. van Ligt was het eerste boek dat 
zij destijds uitgaven. 

IN EEN ANDER LICHT
Nijmegen 1950-1960 in Kleurfoto’s
Door Emma Ruiter

(Enigszins ironisch dat deze expliciete kleurenfoto uiteindelijk voor het 

HInT in het zwart-wit wordt afgedrukt)
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QUI BIBIT SANCTUS EST
Door Michaël de Graaf

In de zeventiende eeuw hadden de Miniemen 
(Paulaner) een nieuw, zwaar bier gebrouwen, 
omdat ze in de vastentijd voor pasen geen vast 
voedsel mochten nuttigen. Het probleem was 
alleen dat het bier zo lekker was, dat ze twijfel-
den of het nog wel geschikt was voor deze tijd 
van boetedoening. Voor de zekerheid stuurden ze 
een vaatje naar Rome, zodat de Paus zijn oordeel 
erover kon vellen. Tijdens het transport bedorf 
het bier, en de Paus vond het zeer devoot dat 
de monniken dit vieze bier veertig dagen lang 
wilden drinken.  
 De Rooms-Katholieke Kerk kent een lange 
traditie van het brouwen van bier in de kloosters, 
wijn is essentieel voor het vieren van de Heilige Mis, 
en Vaticaanstad heeft ‘s werelds hoogste wijncon-
sumptie per capita. Het glas is voor menig katholiek 
dan ook geen onbekende. Of zoals ik een Italiaanse 
professor ooit hoorde zeggen: “We drinken de pro-
testanten onder de tafel”. Een gevleugelde uitspraak 
is dan ook: Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; 
qui non peccat, sanctus est; ergo: qui bibit sanctus est 
(Wie drinkt, slaapt; wie slaapt, zondigt niet; wie niet 
zondigt, is heilig; dus: wie drinkt is heilig). 
 Het is vanzelfsprekend dat deze vlieger in 
het dagelijks leven niet opgaat. Alcohol beïnvloedt 
het vermogen tot het maken van juiste beslissin-
gen, en de reactiesnelheid. Met teveel alcohol op 
zijn we mogelijk een gevaar voor onszelf, en voor 
anderen om ons heen. Daarom schrijft de Kerk in de 
Catechismus dan ook dat “De deugd van de matig-
heid ons ertoe aanzet om alle vormen van over-
drijving te vermijden: misbruik van spijs en drank, 
alcohol, tabak en medicijnen. Wie in staat van dron-
kenschap de veiligheid van anderen en van zichzelf 
in gevaar brengt, zowel op de weg als op zee of in de 

lucht, laadt een zware schuld op zich.” Met andere 
woorden: Drink en geniet met mate(n), maar niet 
met overmaat.
 Geheel in deze verantwoorde traditie past 
de heilige Arnold van Soissons, de patroonheilige 
van de brouwers. Toen er een besmettelijke ziekte 
rondwaarde in zijn bisdom, raadde hij de mensen 
aan om bier te drinken in plaats van besmet water. 
En als kers op de taart kent de Kerk zelfs een offici-
ele zegening van het bier. 
 In de dagelijkse praktijk is er vaak sprake 
van een spanningsveld tussen de Katholieke leer 
en de dagelijkse praktijk. In dit geval ligt die ergens 
tussen de wijndrinkende kardinalen in het Vaticaan 
aan de ene kant, en de deugd van de matigheid aan 
de andere kant. Als katholiek probeer ik daarom zelf 
zoveel mogelijk een vorm van matigheid te beoe-
fenen. Dat dit mij als student met een bijzondere 
liefde voor kloosterbier niet altijd lukt, moge duide-
lijk zijn. Gelukkig levert dat, behalve stevige hoofd-
pijn, weinig schade op. En voor degenen die al te 
puriteins alle alcohol afwijzen, wil ik graag afslui-
ten met het enigszins uit de context halen van twee 
Bijbelverzen uit het boek Spreuken (31, 1-9): “Geef 
sterke drank aan iemand die te gronde gaat, wijn aan 
iemand die bedroefd is van hart: Laat hem, al drin-
kend, zijn armoede vergeten en zich zijn ellende niet 
langer herinneren.” 
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GRENZELOOS STUDEREN IN IJSLAND
Door Joeri van den Heuvel 

IJsland, het land dat zijn eigen munt heeft behou-
den en sinds zijn onafhankelijkheid in 1944 nog 
niet is overgeleverd aan de Europese Unie. Het 
land waar de Aurora Borealis ’s nachts in de 
winter aan de hemel staat. Maar IJsland is ook het 
land waar men met maximaal negentig kilometer 
per uur over de wegen jakkert, en het land waar 
men met honderd procent duurzame energie de 
klimaatdoelen voor 2030 wél gaat halen. Kortom, 
het land waar zowel Thierry Baudet als Jesse 
Klaver zich een tevreden mens mag noemen.
 Gedurende de vier maanden dat ik hier mag 
verblijven, mag ook ik mijzelf een tevreden mens 
noemen. Ondanks de temperaturen rond het vries-
punt en het weinige daglicht – dat op zijn hoogte-
punt (of dieptepunt, vul het zelf maar in) niet verder 
reikt dan vier zonuren – is het hier toch prima uit te 
houden. Als de IJslander tijdens de wintermaanden 
depressief wordt en hij zijn dagelijkse dosis vita-
mine D overschreden heeft, kan hij helemaal tot rust 
komen in één van de vele geothermisch verwarmde 
buitenbaden die soms wel tot 45 graden verwarmd 
zijn. Ik heb me deze fantastische zwembadcultuur 
inmiddels al helemaal toegeëigend.
 Mocht je op een willekeurige gure dag je als 
een dier willen gedragen zoals menigeen zich wel 
eens in De Fuik gedraagt, dan kom je er in IJsland 
helaas bekaaid vanaf. Een biertje in de kroeg kost al 
gauw 1.000 kronen, ofwel 7,50 euro. Ook in de vele 
staatsslijterijen ben je niet veel goedkoper uit. Toch 
tref je bij de gemiddelde IJslandse student meestal 
een hoger alcoholpromillage in zijn bloed aan dan 
bij zijn Nederlandse collega. IJsland is daarmee een 
land waar het bier rijkelijk vloeit. Wellicht heeft dit 
iets te maken met de drooglegging die de IJslanders 
van 1915 tot 1989 in zijn greep hield.

 Afijn, er moet (natuurlijk) ook nog gestu-
deerd worden. Na een vijfdaagse archeologische 
veldwerkexcursie in het hart van het ooit mid-
deleeuws-christelijke IJsland heb ik mijn colleges 
mogen volgen aan de in 1911 opgerichte University 
of Iceland die – daarmee de grootste van IJsland – vijf-
tienduizend studenten huisvest, waarvan er een aan-
zienlijk aantal uit het buitenland komt. Het internati-
onale studentenleven waarin ik mij begeef is dan ook 
bijzonder levendig te noemen. Naast het studeren is 
de tijd daardoor prima te doden met verscheidene 
gangfeesten, pubquizzen en kroegentochten. Het uit-
gaansleven is in Reykjavik met zijn circa 120.000 
inwoners vergelijkbaar met dat van Nijmegen.
 Tussen het studeren door is er vanzelfspre-
kend tijd om de prachtige ongerepte landschappen te 
verkennen. Een stikstof- of PFAS-crisis speelt IJsland 
geen parten. Je hoeft Reykjavik maar uit te rijden en 
je waant je in Middle-earth waar de landschappen 
om het halfuur gelijkenissen vertonen met die van 
Gondor en Mordor, en waar het land bevolkt schijnt 
te zijn met elven, trollen en hobbits. Naast de vele 
watervallen, vulkanen, gletsjers en geisers kun je 
in de natuur tevens een duik nemen in de talrijke 
natuurlijke warmwaterbronnen. IJsland is dan ook 
het perfecte land om van je chronische burn-out af 
te komen. Dus, boek een vlucht naar IJsland en voel 
je als herboren.
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Na klokslag drie wist hij het weer: ‘Het essay over 
het middeleeuwse kloosterleven moet vannacht 
worden ingeleverd!’ Lenny Kelvin haastte zich 
de Refter uit, vloog de trap op en stormde door 
de mediatheek op zoek naar die ene lege plaats. 
Eenmaal gesettled pakte hij het flesje ijsthee uit 
zijn tas en begon aan zijn speurtocht op het inter-
net. Het zat Lenny ook niet mee. Waarom moest 
hij nu ook zo nodig over de Franciscanen schrij-
ven? Gefascineerd door deze kloosterorde was hij 
zeker, maar nu het erop aankwam wist hij geen 
letter op het scherm te toveren. ‘Tsja, dan maar 
even rondsnuffelen op Facebook…’ 
 De voorbijgaande uren leken wel minuten; 
zonder zijn maag was het hem niet doorgedrongen. 
‘Focus, Lenny!’, fluisterde hij zichzelf toe. Hij verliet 
zijn socialmedia-tabbladen en wierp nogmaals een 
blik op RuQuest. Tot zijn stomme verbazing leek zijn 
eerste hit hem recht in de ogen te staren. En Lenny 
staarde terug. ‘Demonic Possession and the Practice 
of Exorcism… Wauw…’ Het bleek echter niet gemak-
kelijk de relevante informatie over de auteur te 
vinden. ‘Wie is Bartholomeus Oxidatie?’ Plotseling 
voelde hij een vinger op zijn schouder tikken. Het 
was Tijn Skelter. ‘Hey, ik ben niet per se expert op 
dit gebied, maar Bartholomeus Oxidatie ken ik wel.’ 
Lenny’s avond leek gered. Dit essay is zo gefixt! 
‘Kijk, er bestaan verschillende verhalen en verschil-
lende versies van die verhalen over het leven van 
Bartholomeus Oxidatie. Maar wat ik je nu vertel, daar 
is bijna iedereen het wel over eens.’
 ‘Het verhaal begint in 1363. Een koude 
winternacht had de ruiten van het kloostertje doen 
bevriezen. Een deel van de kaarsen had zijn licht-
jes gedoofd. Enkel de werktafel van Franciscaanse 
monnik Bartholomeus was nog zichtbaar. Of nou ja, 
zichtbaar… Op de door honderden manuscripten 
en rollen perkament bedolven tafel was slechts één 
hoekje onbedekt achtergebleven. Aan de rechterkant 
van het tafeltje lag een stapel boeken, bedekt met een 
dikke laag stof. De kans dat Bartholomeuslongkanker 

zou krijgen van al deze stoffige documenten was 
groot, maar daar zat hij niet over in. Bovenop de 
stapel stond geen kandelaar - nee, deze monnik pre-
fereerde een goede mok bier boven elke andere vorm 
van genot. Bier maakte hem gelukkig en vooral ener-
giek. De linkerkant van zijn tafel fungeerde als steun-
pilaar voor zijn elleboog. Want hoewel zijn liefde 
voor alcohol hem van zijn slaap wist te ontdoen, was 
er geen enkel middel dat hem van ouderdom kon 
verlossen. En de monnik wist het: de verlossing was 
nabij. Zo veel tijd had hij niet meer. Zijn dagen zouden 
spoedig geteld zijn, en dan moest maar blijken of zijn 
harde werk hem een plaatsje in de hemel had opge-
leverd. Zijn grootste angst kwam echter niet voort 
uit de afwijzing van die plaats; de onmogelijkheid 
van zijn liefde te kunnen blijven genieten dreef de 
monnik des te meer naar wanhoop. Het was deze 
ongemakkelijke confrontatie die hem ertoe bewoog 
iets te ondernemen. “Als bier verboden is in de hemel, 
waarom breng ik het hemelse genot dan niet naar de 
aarde?”’
 ‘Met die gedachte ging hij op pad, op zoek 
naar de beste formule en de ingrediënten waarmee 
het hemelse bier kon worden gebrouwen. Maar de 
monnik kon het niet alleen. Veel kennis van brouwen 
had hij nog niet, en van mensen hield hij zéker niet. 
Toch moest er een mogelijkheid zijn om de Hemel 
voor iedereen toegankelijk te maken. Hij moest op 
zoek naar een kenner en een verkoper. Iemand die 
de kunst van het brouwen kende en iemand die zich 
regelmatig onder de bevolking bevond. De eerste 
persoon was al spoedig gevonden. Men herkende 
hem immers gemakkelijk: altijd dronken en met 
een Frans accentje. En als men hem niet herkende, 
dan liet hij een dorp wel weten van zijn bestaan. De 
dronkenlap had zich een week geleden namelijk niet 
geliefd gemaakt tijdens de parochiedienst. Alle inzit-
tenden hadden hem uit de parochie en vervolgens 
van het dorp verjaagd, nadat hij de pastoor had uit-
gemaakt voor ‘lueghentapper’ en ‘hennetaster’. Deze 
lokale legende bij de naam van Jozefus Tulpenberg 

DE ALCOHOLISCHE DRIE-EENHEID
Door Eleonora van Aquitanië en Samuel van Houten
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reageerde vol enthousiasme toen Bartholomeus hem 
vroeg of hij hem wilde helpen bij het brouwen van het 
beste bier dat de mensheid ooit zou proeven. Voor 
hulp bij de verkoop van het bier had Bartholomeus 
ook al een specifieke man in gedachte: lokale 
bankier en verwoed kapitalist Chris Wisselbrief. Ook 
Wisselbrief was makkelijk te overtuigen om deel te 
nemen aan het project: “Fantastisch, dat is werke-
lijk waar een geweldig idee, jongens! Daar kunnen 
we flink mee verdienen, en dan mogen we nog meer 
belasting betalen!”’
 ‘Zo ging deze heilige drie-eenheid aan de 
slag om bier te brouwen dat het genot van de hemel 
kon evenaren. Bartholomeus’ kloostertje werd omge-
toverd tot een ware bierbrouwerij. Dag en nacht 
werd hier gewerkt: de monnik brouwde, de dronken-
lap proefde, en de bankier zetten de financiële voor- 
en nadelen van elke creatie uiteen. Men zegt dat het 
maarliefst 25 jaar duurde totdat het hun gelukt was 
een bier te brouwen waarmee zij tevreden waren, 
maar het resultaat was al het zwoegen waard. Op 
een heldere winteravond nam Jozefus een slok van 
Bartholomeus’ 723ste brouwsel, een witbier van 
hoge gisting, en wist niet wat hem overkwam: het 
zweet kwam hem op het voorhoofd te staan en hij 
schreeuwde het uit van geluk. In heel zijn leven had 
hij nog nooit zoiets geproefd, het deed hem bijna in 
God geloven. Het was zeker: het beste bier ter wereld 
was gebrouwen, maar de taak van de drie-eenheid 
was pas net begonnen. “Nu wij deze hemelse drank 
gebrouwen hebben, moeten wij deze zo breed moge-
lijk verspreiden! Wij zullen niet ophouden totdat elk 
mens op aarde dit geproefd heeft! Onze missie is 
nog niet voorbij!” Deze woorden van Bartholomeus 
waren niet gelogen; vanaf dat moment hebben 
Bartholomeus, Chris en Jozefus onophoudelijk 
gestreden om zoveel mogelijk mensen dit witbier te 
laten proeven. ‘Franziskaner Weißbier’, zo doopte 
deze Franciscaan zijn creatie.’ 
 ‘Dit was echter niet eenvoudig; het nieuws 
dat een Franciscaanse monnik het beste bier op 

aarde zou hebben gebrouwen verspreidde zich 
namelijk snel, en kwam zo ook terecht bij fana-
tieke Duitse bierbrouwer en groots staatsman 
Wilhelm von Mercy. Op het horen van het bestaan 
van ‘Franziskaner Weißbier’ schreeuwde hij het uit: 
“Over mijn lijk dat een trieste monnik, dronken-
lap en bankiertje de monopolie van mijn geliefde 
Warsteiner zullen opheffen! Ik zal er alles aan doen 
om hier een stokje voor te steken!” Ook deze woorden 
waren geen leugen. Wilhelm toonde geen genade, en 
de strijd tussen de drie-eenheid en Wilhelm woedt 
al eeuwen door Europa. Telkens proberen de rivalen 
weer op een andere plek zoveel mogelijk mensen tot 
slaven te maken van hun bier.’ 
 Lenny moest even bijkomen van dit verhaal 
en zat nog met tal van vragen. Maar Tijn schudde zijn 
hoofd. ‘Dit is niet mijn expertise. Als je iets wil weten 
over raven in middeleeuwse prenten ben ik altijd 
beschikbaar, maar als je meer wilt weten over dit 
verhaal moet je bij Bartholomeus Oxidatie zelf zijn.’ 
Enthousiast vroeg Lenny waar hij Bartholomeus zou 
kunnen vinden. Tijn zuchtte diep: ‘De legende gaat 
dat zowel de drie-eenheid als Mercy zijn beland op 
onze universiteit, gezien studenten een gemakkelijk 
doelwit zijn voor verslaving. Ze zetten alles in om hun 
doel te bereiken, grenzen zijn er niet. Bartholomeus 
maakt zijn colleges zo vermoeiend dat zijn studen-
ten daarna meteen het genot van bier opzoeken ter 
verlichting. Mercy maakt tentamens die zo lastig zijn 
dat studenten vervolgens hun verdriet weg willen 
drinken.’ Zodra hij dit hoorde wilde de naïeve eer-
stejaars meteen op zoek gaan naar de figuren uit 
Tijns verhaal, maar Tijn legde een hand op Lenny’s 
schouder en hield hem tegen. ‘Let op mijn woorden: 
er zijn mensen verdwenen omdat ze te veel wisten 
over deze eeuwenlange strijd der bieren. Duik niet 
te diep, Lenny, het is een barre strijd en een duistere 
geschiedenis.’



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

22

Door Rick van Brummelen

Onze generatie is niet de enige die wel van een 
biertje houdt. Ook onze voorvaderen waren 
niet vies van een biertje op zijn tijd. Deze drank 
bestaat al sinds mensenheugenis en is sinds de 
jonge jaren van het christendom altijd verwe-
ven geweest met de religie. De grootste bierin-
novaties vonden plaats in middeleeuwse kloos-
ters, de belangrijkste producenten van bier 
tijdens de vroege middeleeuwen. Het is dan ook 
niet raar dat de Rooms-Katholieke Kerk meer-
dere patroonheiligen toegeschreven heeft aan 
de bierbrouwers. Enkele opvallende zijn hier op 
een rijtje gezet.

Sint-Nicolaas 

Onze goedheiligman staat niet enkel bekend als grote 
kindervriend, maar ook als patroonheilige van de 
bierbrouwers. Nou zijn er weinig beroepen waar 
deze populaire heilige geen patroon voor is, maar 
deze combinatie is natuurlijk wel heel opvallend. 
Waarschijnlijk is hij door verkeerde overleveringen 
patroonheilige voor de makers van het vloeibare 
goud geworden. Een van de mythen rondom Sint-
Nicolaas gaat over drie kinderen die door een herber-
gier geslacht en ingepekeld werden in een vat, om als 
vlees verkocht te worden. Nicolaas zou op een nacht 
deze herberg bezocht hebben en de kinderen weer 
tot leven hebben gewekt. Deze vertelling was uiterst 
populair tijdens de middeleeuwen en we zien het 
terug in allerlei kunstwerken. In deze afbeeldingen 
zien we steeds Sint-Nicolaas met de drie kinderen in 

het vat. Mettertijd is mede door deze afbeeldingen 
Nicolaas steeds geassocieerd met het vat en zo eigen-
den de bierbrouwers hem zich toe als patroonheilige. 
Ook heeft deze mythe bijgedragen aan het beeld van 
Sint-Nicolaas als grote kindervriend. Deze mythe is 
pas honderden jaren later tijdens de late middeleeu-
wen in West-Europa tot stand gekomen. Het berust 
dus niet op historische feiten.

Bonifatius
Een andere in de Nederlandse geschiedenis bekende 
heilige heeft ook zijn voetafdruk achtergelaten in de 
brouwerswereld. Wij mogen hem tegenwoordig dan 
vooral herinneren vanwege zijn tragische overlij-
den bij Dokkum, zijn herinnering leeft ook nog voort 
dankzij meerdere brouwerijen die enkele van hun 
bieren naar deze martelaar vernoemd hebben. Naast 
zich te hebben beziggehouden met het opzetten van 
de kerkelijke structuur in Noordwest-Europa heeft 
hij ook zijn aandacht gevestigd op het kloosterle-
ven. Veel mon-
niken namen 
het niet altijd 
even nauw met 
de klooster-
regels, en in 
een poging om 
te zorgen dat 
monniken zich 
weer  strak-
ker aan de leer 
zouden houden 
introduceerde 
B o n i f a t i u s 
onder andere 
de kloosterre-
gel dat voort-
aan de monni-
ken na het uit-
spreken van 

EEN HEILIG PINTJE
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het dankgebed nog een kroes bier kregen. Dit om 
tegen te gaan dat de monniken steeds van tafel 
opstonden zonder te danken. Deze regel heeft tot 
ver in de negentiende eeuw stand gehouden en 
is bekend geworden onder het motto: “Een glasie 
na de Gracie”. Door deze maatregel werd hij ook 
vereerd als patroonheilige voor de brouwers. 

Columbanus
Over deze Ierse missionaris uit de zesde en zevende 
eeuw na Christus doet een interessant verhaal de 
ronde. Hij heeft tijdens zijn missiewerk in Europa, 
met name in de Duitse gebieden, een groot aantal 
kloosters gesticht. Tijdens een wandeling die hij 
maakte in de buurt van een van deze kloosters, zou 
hij volgens de overlevering op een groep heidenen 
gestuit zijn. Deze waren net begonnen met het voor-
bereiden van een offer aan de god Wodan. Dit offer 
bestond uit een groot houten vat gevuld met bier. 
Vlak voordat ze het vat wilden verbranden, blies 
Columbanus het vat aan stukken en legde aan de 
Wodan-aanbidders uit dat ze zo het vat slechts ver-
spilden. Volgens Columbanus hield zijn god juist 
van het bier, zolang je het maar uit zijn naam dronk. 
Veel van deze heidenen waren zo overtuigd door 
Columbanus dat ze zich ter plekke lieten bekeren. 

 
 

Hildegarde von Bingen
Hildegarde was een non van Duitse komaf. Ze was 
een bijzonder geleerde vrouw die zich naast het 
Latijn ook veel andere vakken binnen de zoge-
naamde artes liberales bijgebracht heeft. Ze had een 
grote aandacht voor poëzie en filosofie. Daarnaast 
zou ze vrij beroemd worden door de muziek die ze 
componeerde. Hildegarde zat niet stil: ze stichtte een 
eigen nonnenklooster in Bingen en stond in contact 
met alle grote namen van haar tijd. Onder andere 
de paus zelf en keizer Barbarossa stonden in nauw 
contact met deze ambitieuze vrouw. 
 En wat doet deze vrome en welgeleerde 
vrouw dan in dit rijtje? Hildegarde was de eerste 
persoon ooit die schreef over het gebruik van hop 
bij het maken van bier. Daarmee leverde ze een zeer 
belangrijke bijdrage aan de innovatie van het bier-
brouwproces. Het gebruik van hop zorgde ervoor dat 
het bier veel langer houdbaar was.
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Door Steven Verhoeven

DE STILLE JAREN VAN HET  
NIJMEEGSE BROUWERSGILDE
‘In de hemel is geen bier’, zong Dorus in zijn 
bescheiden carnavalshitje uit het begin van de 
jaren zeventig. Menig Nijmegenaar zou die uit-
spraak betwisten: Brouwerij de Hemel is wel-
licht de bekendste brouwerij van Nijmegen. 
Eerlijk is eerlijk, pas sinds 1996 is De Hemel in 
Nijmegen gevestigd – eerst in het Brouwershuis 
in de Steenstraat, later in de Commanderie van 
Sint Jan – dus Dorus had het niet helemaal bij 
het verkeerde eind. Sindsdien is het aantal brou-
werijen in de stad enkel toegenomen, sommige 
met prachtige namen. Dat was lang niet altijd 
het geval. Enkele welluidende namen hebben de 
tand des tijds niet overleefd. Het HInT dook in 
het Nijmeegse krantenarchief op zoek naar de 
recente lokale biergeschiedenis.
 Ooit was Nijmegen vermaard om zijn bier. Er 
was een bloeiend brouwersgilde en in stad en land 
was het zogenaamde Molbier beroemd. Dit zoete 
witte bier werd tot ver in de achttiende eeuw in grote 
hoeveelheden geproduceerd. Daarna werd het stil, zo 
stelde J. Buurman in 1829 in zijn Aardrijkskundige 
beschrijving der stad Nijmegen al vast: “Eertijds had 
de stad eene groote vermaardheid door dezelver bier 
en mol, zodat hier toen wel 72 brouwerijen aan den 
gang waren (…). Van tijd tot tijd zijn deze werkplaat-
sen door verminderden aftrek vervallen (…): zelfs 
wordt de voormaals zo zeer bekende en gezochte 
mol, nu niet meer gebrouwen. Het tegenwoordig 
aantal der brouwerijen beloopt zes.” 
 Op 6 januari 1826 plaatst de Nymeegsche 
Courant een advertentie van T. Hardendonck, waarin 
hij bekendmaakt dat de prijzen van bieren van 
Brouwerij Het Hert, gevestigd in de Begijnengas (de 
huidige Begijnenstraat), één gulden per ton minder 
zijn. Daardoor kostte een tonnetje bier slechts 8 

gulden. Het Hert was overigens al langer bekend in 
Nijmegen. Reeds in 1805 wordt de brouwerij van 
Thomas Hardendonck (c. 1762-1844) in de sche-
penprotocollen vermeld, nadat in 1803 de eigenaar 
van een naburige brouwerij was overleden. Helaas 
verdwijnt Het Hert na 1826 weer uit de archieven.
 Gelukkig was Hardendonck bij lange na niet 
de enige die het gerstenat aan de man wilde brengen. 
Dierennamen voor brouwerijen bleken populair, 
getuige de vermelding van Brouwerij Den Olifant in 
1828. Volgens de Nymeegsche Courant was de brou-
werij aan de Hezelstraat voor acht tot tien jaar te 
huren van de weduwe J. Derks. Een zoektocht in de 
archieven van de burgerlijke stand doet vermoe-
den dat de brouwerij in handen was van brouwer 
Johannes Derks (c. 1790-1825). Onduidelijk blijft 
echter of de brouwerij, na de oproep van zijn vrouw 
Anna Catharina, ook daadwerkelijk is gehuurd of 
overgenomen. Omdat ook deze geschiedenis weer 
in nevelen gehuld blijft, was Den Olifant – net als Het 
Hert – vermoedelijk geen lang leven beschoren. 
 Het was een veelvuldig fenomeen dat brou-
werijen verdwenen na het overlijden van de eige-
naar. Zo werd in 1832 Bierbrouwerij De Zon door een 
advocaat ter verkoop aangeboden, nadat eerder dat 
jaar eigenaar Johann Leopold Schmalbein (c. 1748-
1832) was overleden. De brouwerij, eveneens aan de 
Hezelstraat, bestond volgens de oproep al ruim vijftig 
jaar, wat gezien de hoge leeftijd van Schmalbein niet 
geheel verwonderlijk is. Een originele naam had de 
brouwerij niet: aan de Hezelstraat – kennelijk een 
populaire brouwersstraat – was reeds in 1562 een 
brouwerij met de naam De Son gevestigd. Overigens 
werd de oproep tot halverwege het volgende jaar 
herhaald, maar daarna komt De Zon niet meer in de 
kranten voor. Hoewel benadrukt werd dat het pand 
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zich in het bijzonder leende voor een bierbrouwe-
rij, is onduidelijk of er zich ook een nieuwe brouwer 
heeft gevestigd. 
 Een ander voorbeeld betreft een oproep uit 
de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
van 21 mei 1859. De krant schreef: “Door een sterf-
geval te Nijmegen TE KOOP aangeboden, eene aldaar 
voor eenige jaren nieuw gebouwde zeer doelma-
tig ingerigte in werking zijnde BIERBROUWERIJ 
en MOUTERIJ, met het daaraan gelegen modern 
WOONHUIS.” Omdat deze brouwerijen slechts kort 
bestonden, maakte het Nijmeegse bier ook geen 
naam. Dat wil niet zeggen dat er in Nijmegen geen 
bekend bier te krijgen was. Het Bierhuis aan de Waal 
adverteerde onder andere met het ‘Amsterdamsch 
Beijersch Bier’ uit de Koninklijke Brouwerij, met het 
lokale ‘Beijersch Bock en Lager Bier’ uit Brouwerij St. 
Annaberg te St. Anna en met “het zoo zeer gezochte 
Lentsch Bier’. 
 Als grootschalige onderneming – en dus geen 
eenmanszaak – was de Amsterdamse Koninklijke 
Brouwerij in 1864 de eerste moderne brouwerij in 
Nederland. Al snel volgden enkele andere brouwe-
rijen. Hoewel deze niet in Nijmegen gevestigd waren, 
hadden ze er wel vertegenwoordigers. De meest pro-
minente was de Beiersch-Bierbrouwerij de Amstel (nu 
Amstel). Zeker begin twintigste eeuw stonden veel-
vuldig Amstel-advertenties in de krant, al was het 
maar omdat de Nijmeegse vertegenwoordigers aan 
de lopende band werden ontslagen en vervangen 
door anderen. 
 Overigens dient opgemerkt te worden dat 
omliggende dorpen wel succesvolle brouwerijen 
kenden. Met name de Heumense brouwerij Bergzigt, 
opgericht in 1814, was succesvol en bracht onder 
andere bier op de markt met de naam ‘Nieuw Licht’. 

Deze brouwerij wist het tot 1920 uit te houden. In het 
inmiddels uitdijende Nijmegen zelf had bierbrouwer 
Joseph Laane (1862-1929), die zich in 1887 vanuit 
Maastricht in de stad had gevestigd, enig succes met 
Bierbrouwerij De Ster aan de Berg en Dalseweg. Rond 
de Eerste Wereldoorlog sloten echter veel brouwe-
rijen, waaronder De Ster, hun deuren, voornamelijk 
vanwege grondstoffenschaarste. 
 Pas vele jaren later kwam er weer leven in 
de brouwerij. In 1983 werd de voormalige brouwe-
rij Bergzigt in Heumen opgeknapt en vestigde Herm 
Hegger zich er met de succesvolle Brouwerij Raaf 
(wederom een dierennaam!). De vraag was echter 
niet bij te houden en in 1991 verkocht Hegger de 
brouwerij aan Oranjeboom. Drie jaar later sloten de 
deuren. Het was echter diezelfde Hegger die in 1996 
De Hemel in Nijmegen oprichtte. Zo zag het voorma-
lige Bergzigt in Nijmegen nieuw licht. Die historische 
connectie is nog steeds zichtbaar, want de naam van 
het bier blijft voortleven bij De Hemel: het zwaarste 
biertje, een gerstewijn van 10%, wordt verkocht als 
‘Nieuw Ligt’.
 Korte tijd was De Hemel de enige brouwerij 
in Nijmegen, maar tegenwoordig is de keuze reuze 
voor de lokale fijnproever. Onze stad kent onder 
meer De Brouwtoren, Jeronimo, LAB54, Mannenpap, 
Nevel, Waallicht, Het Vaghevuur en Oersoep. Sinds 
enkele jaren is zelfs Thomas Hardendonck weer een 
beetje terug met de vestiging van Brouwerij Het Hert, 
hoewel zij haar geschiedenis op een andere, gelijk-
namige (Vlijmense) brouwerij terugvoert. Door al 
deze brouwers herleven de tijden van het Molbier. 
De stille jaren van het Nijmeegse brouwersgilde zijn 
tegenwoordig geschiedenis.
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Door Michiel de Groot en Mats Jacobs

EEN AANKLACHT: WAT ER MIS IS  
MET DE BACHELOR GESCHIEDENIS
Geschiedenis is een opleiding die je perspectie-
ven leert, je blik verbreedt en je openstelt voor 
mogelijkheden. Dit lees je ook terug wanneer je 
de studie Geschiedenis opzoekt op de website 
van de Radboud Universiteit. Hier wordt beweerd 
dat er terugkoppeling wordt gezocht naar het 
heden en dat je tijdens de opleiding gestructu-
reerd onderzoek leert doen. Als (bijna) afge-
studeerde geschiedenisstudenten zijn wij tot 
de conclusie gekomen dat de opleiding hierin 
tekortschiet.  

Terugkoppeling naar het heden
Te beginnen met de terugkoppeling naar het heden. 
De student wordt vaak verteld dat de historicus een 
belangrijke rol speelt in de samenleving. Zo beweren 
docenten dat de maatschappij verwacht dat wij de 
gebeurtenissen van vandaag de dag in historisch per-
spectief kunnen plaatsen. Je zou dan ook verwach-
ten dat dit een aanzienlijk onderdeel is van de oplei-
ding. Helaas blijkt dit, op een aantal uitzonderin-
gen na, niet zo te zijn. Wij vragen ons af waarom er 
amper wordt ingegaan op relevante en actuele maat-
schappelijke kwesties, aangezien deze kwesties zich 
perfect lenen om verklaard te worden vanuit een his-
torisch perspectief.
 Neem bijvoorbeeld het opkomend popu-
lisme, Donald Trump, religieus fanatisme, gender-
ongelijkheid, postkolonialisme, conflicten in het 
Midden-Oosten en ga zo maar door. Sommige cur-
sussen binnen de opleiding zijn bij uitstek geschikt 
om dergelijke onderwerpen te analyseren, maar dit 
gebeurt niet! Als je dan op een feestje wordt gevraagd 
om als historicus de Brexit in historisch perspectief 
te plaatsen, en je daarop alleen wat vage termen over 
het concept ‘Europa’ kan uitkramen, is dit behoorlijk 
confronterend en bevestigend voor het beeld van de 
historicus als hobbystudent.
 Vooral heden ten dage, wanneer het zo 
makkelijk is om alles te roepen via de kanalen die 

het internet en de media te bieden hebben, hoort 
Geschiedenis juist de studie te zijn die nuance aan-
brengt in het debat. Natuurlijk hoort de opleiding 
niet volledig geleid te worden door alle actuele kwes-
ties die vandaag de dag spelen, maar dat het amper 
gebeurt is kwalijk. Zodra de opleiding dit nalaat 
te doen, is het de vraag wat ons als academisch 
gevormde historici onderscheidt van de babyboo-
mers die als hobbyisten hun dagen uitzitten in het 
archief.  

Methodiek in de opleiding
Eenzelfde soort gebrek zien we bij de behandeling 
van de methodiek van de geschiedschrijving. Tijdens 
de studie wordt er veel ingegaan op de pluriformi-
teit van de geschiedschrijving, mogelijkheden van 
verschillende soorten bronnen en perspectieven die 
je kunt hebben op het verleden, maar er komen te 
weinig concrete methoden en modellen naar voren 
om hier orde in te scheppen. Alleen bij religie- en 
gendergeschiedenis wordt sporadisch ingegaan op 
methodiek. 
 Methoden zijn echter zeer belangrijk, 
want zij geven de student een handleiding voor het 
doen van onderzoek en een logica achter het bron-
nenonderzoek dat zij doen. De onderzoeken bij 
Onderzoekslab en de Themacolleges voelen daarom 
alsof je in een zwembad wordt gegooid zonder 
zwembandjes. De meeste onderzoeken beginnen 
met de ene onderzoeksvraag, maar om resultaat te 
garanderen eindigen ze met een totaal andere. Uit 
mijn (Michiel) eigen ervaringen kan ik bijvoorbeeld 
mijn eerste themacollege noemen, dat begon met 
ontstaansmythen, maar eindigde bij migratiemotie-
ven. Ook mijn volgende themacollege, dat begon met 
commerciële netwerken in het mediterrane gebied 
en eindigde in een pleidooi voor master narratives. 
Maar de kers op de taart is misschien nog wel mijn 
scriptie. Deze begon als onderzoek naar mytholo-
gie als representatie van normen en waarden in de 
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samenleving en eindigde in een onderzoek naar 
homoseksualiteit in films over de oudheid. Het is 
alsof je alle onderdelen aangereikt krijgt om een kast 
mee te maken, maar geen instructies hoe je de kast 
kunt bouwen. Dit zorgt ervoor dat je begint aan een 
kast, maar uitkomt bij een stoel. 
 Om dit tegen te gaan en de studenten 
een kapstok aan te reiken om hun onderzoek aan 
op te hangen, moet er meer aandacht komen voor 
het belang van methoden en een logische onder-
zoeksaanpak. Hierdoor kunnen onderzoeken dui-
delijker op elkaar voortbouwen en kan de histori-
sche werkelijkheid makkelijker worden getoetst 
aan de bevindingen van vorige onderzoeken. Om 
perspectief te bieden aan de gang van zaken bij 
Geschiedenis, kijken wij naar de ‘onderzoekscyclus’ 
zoals die bij andere opleidingen wordt gehanteerd. 
Uit onze eigen ervaringen van opleidingen aan de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit 
der Managementwetenschappen hanteert men een 
vast stramien, dat grofweg gaat als volgt: eerst doet 
de onderzoeker een observatie van de werkelijk-
heid, aan de hand hiervan stelt hij of zij een theorie 
en hypothesen op over de werkelijkheid en vervol-
gens worden deze theorie en hypothesen getest aan 
de werkelijkheid. Een dergelijke onderzoekscyclus 
brengt logica en structuur aan het onderzoek en zet 
studenten op de goede weg. Er moet meer aandacht 
komen voor methoden in de opleiding Geschiedenis, 
want wij zouden onze onderzoeken structureler 
hebben ingericht en meer genoegen kunnen nemen 
met het uitblijven van resultaat. 
 Om even in te gaan op een mooi voor-
beeld van een duidelijke methodologie vanuit een 
andere studie, namelijk van Communicatie- en 
Informatiewetenschappen, hierbij mijn (Michiel) 
ervaringen met het vak Statistiek. Dit vak leert de 
student over de mogelijkheden, maar vooral ook de 
valkuilen van statistisch onderbouwde uitspraken. 
De student leert verschillende statistische methoden 

toe te passen zoals de ‘Pearson’s R’, de ‘t-toets’ en de 
‘oneway anova’. Ik (Michiel) verkoop postzegels voor 
mijn opa, en heb direct kunnen onderzoeken of een 
veronderstelling die ik had over de relatie tussen 
cataloguswaarde en reële waarde klopte. De resulta-
ten waren niet significant, maar dat vertelt mij dat de 
waarneming die ik testte niet te onderbouwen was 
vanuit de data. 
 Statistiek kan veel betekenen voor histo-
risch onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan archief-
onderzoek, waarin vaak grote hoeveelheden data 
worden geanalyseerd, of aan het nu actuele vak 
‘Nederlandse reuzen. Op zoek naar lengtegroei in 
de 19e en 20e eeuw’, dat wordt gegeven door profes-
sor Jan Kok in de master Geschiedenis en Actualiteit. 
Statistiek kan veel betekenen voor een analyse van 
lengtegroei en de oorzaken en gevolgen daarvan, 
door bijvoorbeeld te analyseren of een correlatie 
bestaat tussen factoren, of te analyseren of de data 
überhaupt ‘significant’ verschillen. Om te conclude-
ren is statistiek een simpel vak, dat je verschillende 
kapstokken biedt in later onderzoek. 
 Concluderend verbazen wij ons over het 
gebrek aan terugkoppeling naar de actualiteiten 
en het uitblijven van duidelijke methodiek om onze 
onderzoeken te structureren. Uit gesprekken met 
medestudenten blijkt dat deze bevindingen door veel 
medestudenten worden gesteund. Wij zouden graag 
zien dat hier meer aandacht voor komt.

Michiel de Groot (masterstudent Geschiedenis en 
Actualiteit) en Mats Jacobs (bachelorstudent)

Reageren? Mail naar hintredactie@gmail.com
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Door Elmar van de Ree, Steven Verhoeven en Huub Vilé

BARVROUW IN HET CULTUURCAFÉ
Ze is inmiddels een bekend gezicht in het 
Cultuurcafé, niet alleen als medewerkster, 
maar zeker ook als gast: geschiedenisstudente 
Imke. Voor de vaste gasten is het altijd weer een 
geneugte om een vers getapte goudgele rakker 
te krijgen van deze olijke barvrouw. Onder het 
genot van een (vanwege het tijdstip non-alcoho-
lische) versnapering ging het HInT bij haar op 
visite in deze campuskabberdoes. 

Hoi Imke! Leuk dat je tijd wil maken voor een klein 
interview. Laten we meteen met de deur in huis vallen: 
hoe ben je eigenlijk aan dit baantje gekomen?
“Ik kwam sowieso al vaak in het Cultuurcafé. Op een 
gegeven moment komt oud-medewerker Niels naar 
me toe, die me vroeg of ik, vanwege mijn horeca-
ervaring, interesse had in een nieuw horecabaantje. 
Ik had daar nog nooit over nagedacht, maar ik heb me 
laten overtuigen om eens geld te gaan verdienen in 
het Cultuurcafé, in plaats van uit te geven. Vervolgens 
heb ik gesolliciteerd en zodoende serveer ik nu jullie 
drankjes. Ik hoop nog wel ooit door te groeien, rector 
magnificus of zo.”

Ik denk dat wij namens velen spreken als ik zeg dat 
we dat erg waarderen! Wat is voor jou nu het leukste 
aan dit werk? En wat zijn de minpunten?
“Het leukste is absoluut dat ik gratis koffie krijg, ook 
buiten werktijden. Aan de andere kant zijn hier altijd 
geschiedenisstudenten die heel vervelende vragen 
stellen, zoals of mensen stoelen kunnen kopen. 
Ze stellen die vragen ook altijd aan de verkeerde 
persoon, namelijk aan mij.”

Ja, je bent natuurlijk een bekende onder studenten 
en docenten. Heb je daar last van of vind je dat toch 
vooral erg leuk?
“Ik heb oprecht een keer op m’n kop gekregen omdat 
ik te vaak met geschiedenisstudenten sta te buurten. 
Volgens mij heb ik nog nooit gewerkt zonder dat hier 
iemand van geschiedenis zat. Ik vind dat overigens 
heel gezellig hoor! Vooral omdat ik vaak in de bedie-
ning werk, kan ik even aan de tafel komen ouwe-
hoeren. Achter de bar kan dit minder makkelijk.  

 
Docenten zie ik hier overigens ook heel vaak, maar 
ze herkennen me lang niet altijd. Ik denk dat het 
Cultuurcafé volgende week failliet is als heel geschie-
denis, student en docent, niet meer zou komen.”

Haha, dan komen wij zeker terug! Wat is nu het meest 
bijzondere dat je hebt meegemaakt in de periode dat 
je hier werkt?
“Er was ooit een klant die een cappuccino zonder 
melk bestelde . En toen ik vroeg of ze niet gewoon 
koffie bedoelde, hield ze voet bij stuk. Dat was een 
bijzondere dag. Overigens zijn hier op zaterdagen 
wel eens yogalessen. Ik heb zelf nog niet gewerkt 
tijdens die dienst, maar het lijkt me wel interessant 
om een keer mee te maken.”

Tot slot: waarom zou iedereen naar het Cultuurcafé 
moeten komen, en niet bijvoorbeeld naar The Yard?
“Nou, ik werk hier! En we hebben meer speciaal-
bier, beter eten en leukere muziek dan het Sportcafé 
(The Yard, red.). Bovendien vind ik zelf de sfeer in het 
Cultuurcafé veel leuker. En het zit natuurlijk centra-
ler op de campus.”

De redactie onderschrijft Imkes laatste antwoord 
natuurlijk volledig! Wil je meer weten over haar 
werkzaamheden? Zoek haar op in het Cultuurcafé 
en ze vertelt je honderduit over haar favoriete speci-
aalbier (de Straffe Hendrik Tripel), haar beste erva-
ringen met het café (de fancy nacho’s) en alles wat 
je moet doen om zélf aan de slag te kunnen in de 
mooiste campuskroeg!
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Door Emiel Geurts

Op 2 september begon ik met mijn stage bij 
het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. 
Mijn toegewezen begeleider werd Johan van 
Merriënboer – ook wel bekend als ‘de biograaf 
van Mansholt’. Ik viel gelijk met mijn neus in de 
boter omdat ik mocht aanschuiven bij de team-
vergadering. Na afloop hiervan ging ik aan de slag 
met mijn eerste taak: het zoeken naar illustraties 
voor het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 
2019 (Natuur, milieu, klimaat). Deze opdracht 
was pittiger dan ik in eerste instantie dacht. Het 
was ook erg waardevol; bij dit deel van een publi-
catieproces had ik nog nooit echt stilgestaan en 
het heeft me zeker nieuwe inzichten en vaardig-
heden opgeleverd. Je moet de teksten analyse-
ren en op basis van anekdotes, hoofdpersonen 
en/of terugkerende thema’s op zoek gaan naar 
een aantal relevante, leuke en bruikbare afbeel-
dingen in een breed scala aan online beeldban-
ken. Kortom, een lastige, maar leerzame en leuke 
opgave.
 Na deze opdracht begon ik aan mijn onder-
steunende taken met betrekking tot deel tien van de 
serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 
1945. In dit deel van de serie staan ‘‘de lange jaren 
zeventig’’ centraal. De werkzaamheden waren uiterst 
divers. Zo hielp ik onder andere bij de inventarisa-
tie van de belangrijkste moreel-ethische onderwer-
pen – denk aan onder meer abortus, drugsbeleid en 
euthanasie – en hoe vaak die in het parlement aan 
bod kwamen met behulp van de Parlement en kiezer 
jaarboekjes. Ook scande ik relevante delen uit Beleid 
Beschouwd in en zat ik regelmatig in het KDC om 
het KVP-archiefmateriaal over de abortuskwestie te 
raadplegen. 
 Momenteel ben ik bezig met de paragraaf 
over abortus, die deel moet gaan uitmaken van een 
hoofdstuk over de hoogoplopende sentimenten aan-
gaande moreel-ethische vraagstukken in de jaren 
zeventig. Dit is natuurlijk écht fantastisch! Binnen 
de kaders die samen met mijn begeleider zijn gesteld 
kan ik mijn eigen draai geven aan de paragraaf, door 
het bedenken van een relevante insteek bijvoorbeeld. 
Hier ben ik dus voornamelijk druk mee, al ben ik 

sinds kort ook begonnen aan een recensie voor in het 
aankomende Jaarboek Parlementaire Geschiedenis.
 Naast deze ‘hoofdwerkzaamheden’ ben ik 
ook met allerlei andere zaken bezig, niet alleen voor 
mijn begeleider, maar ook voor andere onderzoekers. 
Zo scan ik af en toe wat voor iemand in, mocht ik een 
enorm interessant interview met Klaas Dijkhoff (zie 
Jaarboek 2019) transcriberen en ga ik binnenkort 
aan de slag met het inventariseren van archiefma-
teriaal over Lubbers. Het is dus een stage met een 
grote variatie aan enorm leerzame werkzaamheden. 
Naast deze taken zijn er ook nog tal van andere zaken 
die bijdragen aan mijn ontwikkeling gedurende deze 
stage. Zo is Van Merriënboer een lopende encyclo-
pedie wat betreft parlementaire geschiedenis; met 
name over staatsrechtelijke procedures kan hij je 
alles vertellen. Jonne Harmsma (biograaf van Zijlstra) 
is dan weer een expert op het gebied van bijvoor-
beeld neoliberalisme. Je werkt echt met de besten 
op het gebied van parlementaire geschiedschrij-
ving in Nederland, dat is soms wel even gek om je te 
realiseren. 
 ‘‘Zijn er dan ook nadelen?’’, hoor ik u denken. 
Niet echt eigenlijk – en dat zeg ik niet alleen omdat ik 
nog beoordeeld moet worden. Het is wel van belang 
dat je voldoende tijd hebt voor de stage. Zoals ik al 
heb geschetst is het allesbehalve ‘‘koffie halen’’. Je 
bent al gauw zo’n 30-32 uur per week bezig. Dat 
kan soms wel veel zijn naast de studie! Daarom is 
het enorm belangrijk dat je deze stage ook écht leuk 
vindt, en het niet alleen doet om ‘‘even die 15 EC’s te 
halen’’.

STUDENTEN IN HET WILD
STAGIAIR BIJ HET CENTRUM VOOR PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS
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Een van de oudste tradities binnen onze vereni-
ging, de woensdagavondborrel, schijnt ten onder 
te gaan aan desinteresse. Wat is er aan de hand?
 In den beginne kwamen GSV’ers tezamen 
in Café ‘t Haantje, maar inmiddels is Café Camelot 
al lange tijd onze stamkroeg. In 2015 werd beslo-
ten om de ingeslapen wekelijkse borrel te reanime-
ren middels een ingrijpende amputatie: de borrels 
zouden voortaan slechts tweewekelijks plaatsvinden. 
De eerste versie van het beleidsplan van het huidige 
verenigingsjaar bevatte het voornemen om de vaste 
borrel een maandelijkse aangelegenheid te maken, 
zij het aangevuld met enkele thema- en vrijdagmid-
dagborrels. Een handjevol ouderejaars kwamen in 
verweer en zo werd de tweewekelijkse borrel niet 
direct losgelaten, maar werd er wel voorgenomen 
om te oriënteren op een alternatieve invulling.
 Hoewel ik vaak heb geageerd tegen de naïvi-
teit die het korte geheugen van onze vereniging met 
zich mee kan brengen, ben ik geenszins een tegen-
stander van vernieuwing. Om de leden het beste te 
bedienen, moet de vereniging immers met de tijd 
mee gaan. Een radicaal andere invulling van de borrel 
zou ik dan ook niet zomaar in de weg staan. Waar 
maar ik me dan druk om/over? Gevoed door de afwe-
zigheid van jongerejaars op de verenigingskamer – 
waar het huidige bestuur eenieder hartelijk verwel-
komt, ook buiten de ledenuurtjes – en het jammer-
lijk falen van de gezelschappen, vrees ik een trans-
formatie in de mentaliteit onder studenten die ern-
stige gevolgen kan hebben voor een van de belang-
rijkste pijlers van onze vereniging: het bevorderen 
van onderlinge contacten, dwars door de jaarlagen 
heen.
 Eerst een blik op de huidige situatie. Camelot 
is een sfeervolle gelegenheid op een uitstekende 
locatie, maar niet zonder gebreken. Zo gaat er nog 
wel eens het een en ander mis in de communicatie, al 
ligt dat geregeld aan onszelf. Ook laat het personeel 
nog wel eens doorschemeren dat het ons liever kwijt 
dan rijk is. Een kroeg die iedere avond moeiteloos 
bomvol zit, heeft dan ook weinig baat bij een luid-
ruchtige groep studenten die op hun beurt weinig 

aandacht lijkt te hebben voor het personeel of andere 
bezoekers. Daarnaast zijn de banken verre van ideaal 
voor een dynamische setting, staat de muziek vaak 
net te hard voor een goed gesprek, is het dan ook 
weer geen danscafé, en sneuvelt menig glas doordat 
iemand net onhandig leunt op een van de driepotige 
tafels. Toch lijkt mij dit alles onvoldoende een belem-
mering voor het gezellig samenzijn.
 Als je leden vraagt waarom de borrel geen 
plek toebedeeld krijgt in hun weekplanning, zijn er 
twee antwoorden die het meest gegeven worden. Ten 
eerste wordt aangedragen dat er niemand anders 
van plan is om te gaan, wat natuurlijk een kip-en-
eiverhaal is dat met enkele assertieve leden snel ver-
holpen zou zijn. Meer essentieel lijkt mij dan ook het 
tweede antwoord, dat bovendien steeds maar fre-
quenter lijkt voor te komen: “Daar heb ik (helaas) 
geen tijd voor.” Zo’n antwoord kan drie dingen impli-
ceren. Men heeft een dergelijk samenkomen laag op 
de prioriteitenlijst staan, men heeft het simpelweg 
drukker, of men ervaart meer drukte dan tevoren.
 Al deze opties zijn problematisch. De eerste 
zal voor veel studenten wel degelijk het geval zijn en 
dat is altijd zo geweest. Er zijn immers voldoende 
alternatieven voor de GSV. De keuze is reuze op het 
gebied van verenigingen, en ook een (kleinere) vrien-
dengroep geniet bij velen de voorkeur. Als steeds 
minder mensen kiezen voor de activiteiten van de 
GSV, betekent het dat de vereniging – en dat zijn in 
de eerste instantie de leden zelf! – zich een spiegel 
voor moet houden. Is het samenzijn niet langer een 
doel met draagkracht of schort er iets aan de algehele 
sfeer? Een meer positieve insteek zou uitgaan van 
een veranderende tijdsgeest waarin nieuwe vormen 
van samenzijn de boventoon voeren. Maar wat zijn 
deze vormen en hoe past de vereniging daarin?
 De tweede implicatie vormt met name een 
probleem, omdat het grotendeels buiten het bereik 
van de vereniging valt. Workshops timemanage-
ment en effectief studeren zouden louter een doekje 
voor het bloeden zijn; bovendien zijn studenten ook 
niet gemakkelijk te porren voor dergelijke bijeen-
komsten. Is de studie dan sterk geïntensiveerd? Als 

Door Huub Vilé

BEDREIGD: DE BORREL
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ouderejaars student is het onmogelijk om bachelor-
vakken te vergelijken met hun verleden tegenhan-
gers; alles zal gemakkelijker lijken, omdat je in je 
studietijd de gevraagde vaardigheden sterk hebt ont-
wikkeld – althans, dat valt te hopen. Zo’n intensive-
ring, als het al niet expliciet zou worden aangekon-
digd, zou dan toch tenminste opgemerkt moeten zijn 
door de Opleidingscommissie. Zover ik weet, is dit 
niet het geval.
 Dan het laatste alternatief, dat de oorzaak 
met name in de beleving van de studenten gevon-
den moet worden, klinkt plausibel in het licht van de 
omvangrijke debatten over het studentenwelzijn en 
de maatschappelijke druk die het leenstelsel en ver-
wachtingen van ieders sociale omgeving uitoefenen 

op de nieuwe generatie. Dit probleem is nog ongrijp-
baarder voor de vereniging zelf. De remedie die zij 
hier al van meet af aan tegen biedt, ontspanning en 
sociaal contact, is eerder slachtoffer dan oplossing. 
In dat geval moeten alle alarmbellen afgaan en zullen 
we een moeilijke tijd tegemoet gaan.
 Wellicht ben ik simpelweg te pessimis-
tisch of is er sprake van een vals contrast, doordat 
ik mij het verleden te rooskleurig voor de geest haal. 
Wellicht ben ik vervreemd geraakt van de leefwereld 
van de nieuwe generatie studenten en til ik te zwaar 
aan een schadeloze ontwikkeling. Ik hoop het ten 
zeerste!

Reageren? Mail naar hintredactie@gmail.com
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In een huis aan een zijstraat van de Berg en Dalseweg zit een van de gezelligste en knuste kamers van 
Nijmegen. Wat gelijk opvalt is de grote collectie kamerplanten in alle hoeken van de kamer, met name 
in de vensterbank. In totaal zijn het zeventien planten op negen vierkante meter. De verzorger van de 
planten, Isabel, is net zo dol op reizen als op haar planten. Aan de muur boven haar bank hangt een 
grote collectie magneten van de landen waar ze allemaal al is geweest. Naast haar planten en magne-
ten staat er nog een eyecatcher in haar kamer: de stoel uit de erfenis van haar oma. Ondanks dat het al 
een oude stoel is, lijkt hij perfect te passen in het interieur van de kamer. Ze heeft veel gemaakt van de 
kleine ruimte die ze heeft, en de kleinere ruimte heeft ook zo zijn voordelen: “mijn kamer is tenminste 

makkelijk en snel schoon te maken!”

Foto door Nicolette Oosterom en tekst door Dionne Wilbrink

In het hol van... Isabel Middeldorp


