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Niets uit dit tijdschrift mag 
worden verveelvoudigd of open-
baar gemaakt, in de ruimste zin 
van het woord, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming 
van de desbetreffende auteur.

Gewaardeerde lezer,

Bijna retorisch begon het jaar hectisch: iedereen moest vroeg 
uit de veren, de hoeveelheid stof overviel menigeen en com-
missiehoofden hier en daar kregen met moeite de meute die 
zich ‘commissie’ noemt onder controle. Nu iedereen - als het 
goed is tenminste - weer enigszins gewend is aan zijn of haar 
ritme en de draad heeft opgepakt, is het de hoogste tijd voor 
een nieuwe editie van het HInT. Met trots presenteer ik u, 
uiteraard namens de gehele redactie, de oktobereditie van 
ons tijdschrift.
 Ditmaal staan de vaste rubrieken en de vrije stukken 
geheel in het teken van de zinsnede ‘geluk bij een ongeluk’, 
waarmee we inhaken op het thema van de Maand van de 
Geschiedenis, namelijk ‘geluk’. Daarnaast is het zeker noe-
menswaardig dat het HInT enkele commissieleden rijker is 
geworden en dat we daarbij een cartoonist hebben mogen 
verwelkomen. In deze editie van het HInT zal je onder andere 
lezen over ondekkingsreizigers, gelukszoekers en (on)geluks-
symboliek en -numeriek. Jan Hein Furnée interviewen we 
over de nieuwe master Tourism and Culture en onze kers-
verse bestuursverantwoordelijke verhaalt over het reilen en 
zeilen der GSV Excalibur. Tevens bieden we de lezer een kijkje 
in het leven van een vrijwilliger bij het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis en het studentenleven aan de Macquarie 
University te Australië. Uiteraard vullen nog meer stukken 
het HInT, waardoor we wederom een gevariëerd palet aan 
artikelen bieden. Hier staat een compleet overzicht van op de 
tegenoverstaande pagina.

Veel leesplezier en de meest vriendelijke groeten,

Wouter Raaijmakers
Hoofdredacteur

Zelf schrijven voor het HInT? In de 

commissie, of gewoon eenmalig? Dat kan!

Mail naar hintredactie@gmail.com
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Alweer twee jaar geleden werd Jan Hein Fur-
née aangesteld als hoogleraar Europese cul-
tuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. 
Inmiddels is hij een vertrouwd gezicht voor de 
Nijmeegse geschiedenisstudenten en kan me-
nigeen meepraten over zijn energieke colleges 
en enthousiasme. Dit jaar startte ook de master 
Tourism and Culture die hij in opdracht van het 
faculteitsbestuur samen met collegae van ver-
schillende disciplines tot stand bracht. Voor het 
HInT de hoogste tijd dus om hemzelf te vragen 
naar zijn academische interesses en zijn eerste 
bevindingen in Nijmegen.

Vrije tijd en klassenverhoudingen
Furnée’s onderzoek richt zich hoofdzakelijk op de 
geschiedenis van de vrijetijdsbesteding en con-
sumptiecultuur, en ook steeds meer op de geschie-
denis van toerisme. ‘Eigenlijk alles wat mensen 
leuk vinden om buitenshuis te doen. Denk aan het 
bezoek aan theater, concerten, genootschappen, 
maar ook aan winkelstraten, badplaatsen of de die-
rentuin.’ Kortom, allerlei plaatsen van vertier waar 
mensen zich graag ontspannen. ‘Maar helemaal 
ontspannen gaat het er meestal niet aan toe, omdat 
mensen van verschillende achtergronden en iden-
titeiten op die plaatsen samenkomen en zich niet 
alleen met elkaar identificeren, maar zich daar ook 
vaak nadrukkelijk van elkaar onderscheiden.’
 Deze in- en uitsluiting vindt plaats op basis 
van verschillende categorieën zoals sekse, etnici-
teit en nationaliteit, maar Furnée kijkt vooral naar 
klassenverhoudingen. ‘Onderzoek naar klasse is in 
Nederland, maar ook internationaal, heel lang niet 
in de mode geweest. Het begrip ‘klasse’ was voor-
heen vooral economisch georiënteerd en daar zijn 
in de jaren 1980 en 1990 terecht kanttekeningen 
bij geplaatst: mensen behoren niet vanzelfsprekend 
tot dezelfde groep omdat ze hetzelfde inkomen of 
beroep hebben. Het onderzoek naar klassenver-
houdingen in het verleden is ook minder populair 

geworden omdat vaak wordt aangenomen dat klas-
senongelijkheid in onze eigen samenleving, zeker in 
Nederland, sinds het einde van de twintigste eeuw 
niet meer zo’n groot probleem is. Ik kijk daar an-
ders tegenaan.’
 Furnée richt zich op de manier waarop so-
ciale ongelijkheid en hiërarchie worden vormgege-
ven op plaatsen van vertier. Dit gebeurt via in- en 
uitsluiting door middel van bijvoorbeeld lidmaat-
schappen en culturele smaak, maar ook in de ruim-
tes zelf. ‘Hoe mensen zich in de ruimte van elkaar 
onderscheiden is een belangrijke dimensie in mijn 
onderzoek. Het gaat hierbij om plekken die worden 
ingericht voor en toegeëigend door een bepaalde 
categorie van mensen, waar een ander soort men-
sen niet welkom is. Allerlei plekken worden doel-
bewust vormgegeven of geïnterpreteerd. In mijn 
geval kijk ik dan vooral naar klasse, maar vaak ook 
in combinatie met sekse.’
 De overeenkomsten en verschillen met de 
huidige tijd spreken hem bijzonder aan. ‘In de ne-
gentiende eeuw, waar ik me tot nu toe het meeste 
mee bezig heb gehouden, zie je heel veel do’s en 
don’ts in sociale en culturele omgangsvormen die 
nog steeds een sterk stempel drukken op de hui-
dige vrijetijds- en consumptiecultuur. Maar er zijn 
ook veel normen die erg veranderd zijn. Het is heel 
interessant om deze in kaart te brengen.’ Typerend 
voor zijn onderzoek is dat hij zich enerzijds met al-
lerlei vormen van vertier bezighoudt, maar aan de 
andere kant vaak werkt met eenzelfde combinatie 
van bronnen en methoden. ‘Zowel kwalitatief als 
kwantitatief. Ik vind het vaak vruchtbaar om kwa-
litatieve uitspraken van tijdgenoten over de sociale 
samenstelling van bijvoorbeeld een concertgenoot-
schap te toetsen aan kwantitatieve patronen op ba-
sis van ledenlijsten: de discrepantie die daar soms 
tussen bestaat geeft extra inzicht in de subjectieve 
beeldvorming van mensen van hun sociale omge-
ving.’
 Hoewel in- en uitsluiting oorspronkelijk 

TOERISME, CONSUMPTIE EN VERTIER 
  Hinterview met Jan Hein Furnée                                   
Door Debbie Nijssen en Huub Vilé
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een sociaal-historisch vraagstuk is, benadrukt Fur-
née de culturele dimensie die gaat over identiteit en 
die sinds de jaren tachtig steeds belangrijker is ge-
worden. Ook is het onderzoek naar de taal als in- en 
uitsluitingsmechanisme een steeds onmisbaarder 
onderdeel geworden in het onderzoek naar vrije 
tijd en consumptie. ‘Wat interessant is aan mijn col-
lega’s bij Cultuurgeschiedenis, is dat eigenlijk ieder-
een zich bezighoudt met in- en uitsluiting op basis 
van klasse, gender of etniciteit in verschillende vel-
den van het culturele en maatschappelijke leven: 
van kunst, vrije tijd en sport tot kerk, wetenschap, 
politiek en zorg.’ Het is deze overeenkomst die de 
vakgroep dan ook gebruikt om zich te profileren 
[zie http://www.ru.nl/geschiedenis/onderzoek/
culturele/, red.].

Inspiratie en loopbaan
Zijn studietijd in Groningen vormden de academi-
sche interesses van Furnée. Om dit toe te lichten, 
verwijst Furnée naar de manier waarop hij op het 
onderwerp voor zijn scriptie kwam. ‘Ik adviseer 
studenten altijd te denken aan vakken die ze leuk 
vonden en die op het eerste gezicht niet veel over-
lap lijken te hebben. Tijdens mijn studie volgde ik 
een heel interessant vak bij Remieg Aerts en Henk 
te Velde over burgerlijke cultuur; als er twee men-
sen mijn leermeesters zijn, dan zijn zij dat wel. Dat 
was net het moment dat de cultural turn in het 
onderzoek naar burgerij door begon te breken in 
Nederland.’ Tegelijkertijd volgde hij colleges over 
architectuur- en stedenbouwgeschiedenis bij Ed 
Taverne die zijn interesses voor de stedelijke, ge-
bouwde ruimte aanwakkerde. Ook de colleges van 
onder andere Margrith Wilke over in- en uitsluiting 
op basis van gender in de stedelijke ruimte had een 
belangrijk aandeel. ‘Ik wilde een onderwerp vinden 
dat op het snijvlak van die thema’s ligt.
 Ik was extra gemotiveerd voor de combina-
tie van gebouwde omgeving en sociale verhoudin-
gen omdat ik de kans had gekregen om een gedenk-
boek te maken over een psychiatrisch ziekenhuis 
in Zuidlaren. Dit gebouw was aan de ene kant een 
monument voor moderne architectuur, op het snij-
vlak van de Amsterdamse School en de Dudokstijl, 
en aan de andere kant was het een uitdrukking van 
nieuw denken over psychiatrische ziekenhuizen 

waarin mensen minder opgesloten werden. Daar 
hoorde ook heel veel archiefonderzoek bij, waarbij 
ik mijzelf echt tot archiefrat heb ontwikkeld.’
 De scriptie omhelsde uiteindelijk de korte 
periode rondom 1880 waarin in Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag allerlei luxe winkelpassages 
zijn gebouwd. ‘Deze werden geconcipieerd als een 
manier om achterbuurten in de oude binnensteden 
op te heffen en die ruimte te transformeren van lo-
wer class-ruimte naar ruimte voor de bourgeoisie.’ 
In dezelfde lijn lag later ook zijn voorstel voor zijn 
promotie-onderzoek, namelijk Burgerlijke cultuur 
van de grote stad, Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag, 1850-1900. Hij werd aanvankelijk aangeno-
men met het idee dit gehele thema binnen de voor-
geschreven vier jaar te behandelen. 
 Het onderzoek zou zich uiteindelijk beper-
ken tot Den Haag en moest bovendien in een meer 
uitgeklede vorm geschikt worden. ‘Nog vier maan-
den voordat ik promoveerde heb ik moeten beslui-
ten om een hoofdstuk over Scheveningen en de ope-
ra te laten vervallen en de geplande hoofdstukken 
over winkelstraten en koffiehuizen waren er toen al 
lang uit. Uiteindelijk heb ik daar nog tien jaar over 
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gedaan en dus duurde het vijftien jaar voordat mijn 
boek uiteindelijk ook was uitgegeven met enkele 
vervallen hoofdstukken erbij. Dus, je kunt je als pro-
movendus soms flink verkijken op wat je tot stand 
kunt brengen...’
 Deze uitloop was niettemin een belang-
rijke les. ‘Syntheses maken is heel spannend, maar 
iets helemaal tot op de draad uitzoeken past mis-
schien nog wel het beste bij mij. Het is nu voor mij 
een uitdaging om aan de ene kant door te gaan met 
dergelijk detailonderzoek, maar aan de andere kant 
ook iets meer te leren synthetiseren.’

Nijmegen
De vaardigheid om te synthetiseren werd na zijn 
aanstelling in Nijmegen direct op de proef gesteld 
toen hij hoorcolleges van anderhalf uur moest uit-
werken over voor hem minder vertrouwde thema’s. 
‘Eerst denk je: “Wát?! Over dát onderwerp? Daar 
weet ik toch nauwelijks iets van?” Maar op een ge-
geven moment krijg je er toch een bepaalde rou-
tine in, en vooral wat meer durf om grote lijnen 
te schetsen.’ Ook op andere manieren biedt zijn 
nieuwe functie nieuwe kansen. ‘In Amsterdam heb 
ik mij heel sterk geprofileerd als stadshistoricus. 
Ik voel me daar nog altijd heel sterk verwant mee, 
maar wat ik heel leuk vind is dat ik me heb moeten 
- en nog moet - heruitvinden in de context van een 
sterke cultuurhistorische groep. Het is heel fijn als 
je de kans krijgt om oude interesses in een nieuw 
daglicht te bekijken en ook door collega’s wordt ge-
inspireerd om nieuwe benaderingen te verkennen.’
 Hierbij voelt hij zich geholpen door de 
sterke mate waarop de opleiding in Nijmegen, maar 
zeker ook het onderling overleg tussen collega’s 
over het onderzoek, conceptueel gericht is. ‘Dat is 
voor mij heel inspirerend. Ik denk dat studenten in 
Nijmegen dat sterker leren dan verschillende an-
dere opleidingen in Nederland. Dat zie je al aan het 
feit dat jullie in het tweede jaar een cursus gender-
geschiedenis krijgen en dan al leren nadenken over 
de rol van taal.’ Daarnaast prijst hij de evenwichtige 
verdeling van de vakgroepen in het cursusaanbod 
en de dynamische en respectvolle omgang tussen 
de collega’s van verschillende vakgroepen, wat vol-
gens hem resulteert in een vruchtbare kruisbestui-
ving.

 Hij merkt ook verschillen op tussen zijn 
studenten in Nijmegen en bij zijn vorige functie als 
universitair docent in Amsterdam. ‘Een evident ver-
schil is dat studenten hier gemiddeld veel beter zijn 
voorbereid. Dat is heerlijk. Hierdoor zijn de discus-
sies veel evenwichtiger verdeeld over de hele groep 
en neemt iedereen met meer motivatie en diepgang 
deel.’ Van de andere kant waardeert hij de bravoure 
van sommige Amsterdamse studenten om de publi-
citeit op te zoeken, op nationale schaal initiatieven 
te nemen en om in zichzelf te geloven dat ze iets in-
teressants te melden hebben. ‘Ik zou het heel leuk 
vinden om eraan bij te dragen dat dat in Nijmegen 
iets meer een norm wordt. Zeker ook een master 
als Geschiedenis en Actualiteit schreeuwt er eigen-
lijk om dat studenten dat doen.’

Tourism and Culture
Als kersverse hoogleraar kreeg Furnée samen met 
de gelijktijdig aangestelde hoogleraar Europese 
Letterkunde, Maarten De Pourcq, de opdracht een 
nieuwe master te ontwikkelen waar zoveel mo-
gelijk letterenstudies een plek in konden krijgen. 
‘Toen hebben we eigenlijk al heel snel gezegd dat 
we in plaats van een heel breed profiel beter een 
heel specifiek profiel zouden kunnen kiezen. Maar 
dan wel een waar zoveel mogelijk disciplines aan 
mee kunnen doen. Dat hebben we toen op toerisme 
gericht. Ook met het idee dat het een duidelijke ori-
entatie op de arbeidsmarkt heeft en dat zo’n mas-
ter nog niet bestaat, en met het idee dat we hierbij 
onderwijs en onderzoek goed konden combineren, 
omdat er al een interdisciplinaire onderzoeksgroep 
Tourism, Travel, Text bestond bij het HLCS [Institute 
for Historical, Literary and Cultural Studies, red.].’
 Deze uniciteit is van belang. ‘Voor ons is 
het heel belangrijk om te zorgen dat bachelorstu-
denten uit andere universiteiten naar Nijmegen ko-
men en onze bachelorstudenten voor Nijmegen te 
behouden. Het is een relatief nieuwe trend dat stu-
denten de keuze maken om elders een meer gespe-
cialiseerde master te gaan volgen; de traditionele 
doorstroommaster is een steeds minder populaire 
studie. Daarom is bij ons natuurlijk al lang geleden 
Geschiedenis en Actualiteit, toen nog Actuele Ge-
schiedenis, opgericht.’
 Hoewel de Engelstaligheid van de nieuwe 
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master een eis van was van het faculteitsbestuur, 
ziet Furnée er zelf ook grote voordelen in. ‘Het is een 
meerwaarde om een internationale groep te heb-
ben omdat toerisme bij uitstek een internationaal 
fenomeen is. Niet per se omdat al onze studenten 
na hun studie in het buitenland gaan werken, maar 
toerisme draait bij uitstek om cultuurverschillen en 
convergentie en divergentie tussen culturen. Dan is 
het dus fantastisch wanneer je dat in een internati-
onal classroom in de praktijk ziet. Tot nu toe vind ik 
dat we in onze groep vooral expliciet kunnen ma-
ken dat mensen uit heel verschillende disciplines 
komen, maar dat interculturele wordt ook steeds 
sterker.’
 ‘Het hele idee van Tourism on Demand [een 
collectieve stage waarin studenten een product 
maken voor een opdrachtgever uit de toeristische 
sector werken, red.] is rechtstreeks overgenomen 
van de projectcolleges van Geschiedenis en Actuali-
teit [zie het artikel van Rowan Fleuren op pagina 13, 
red.].’ Met deze praktijkgeoriënteerde vakken loopt 
Nijmegen voorop in een nationale trend waarin 
letterenopleidingen veel meer toenadering tot een 
dialoog met de arbeidsmarkt zoeken. ‘Dat is nu een 

hele interessante fase waarin de opleidingen hun 
bakens aan het verzetten zijn. Ik denk dat we steeds 
meer een vorm vinden waarin het leren doen van 
academisch onderzoek en de oriëntatie op het be-
roepsveld elkaar versterken. Het is essentieel dat 
studenten al tijdens hun studie leren wat hun meer-
waarde is als goed opgeleide historicus in de maat-
schappij en hoe ze dat ook tegenover werkgevers en 
toekomstige collega’s van andere disciplines over-
tuigend onder woorden kunnen brengen.’
 Hoewel de vraag over zijn toekomstbeeld 
voor over vijftien jaar met een zucht werd beant-
woord, waagde hij zich wel aan een wens voor op 
korter termijn. ‘Ik zou het fantastisch vinden als er 
over vijf jaar alumni zowel van de master Geschiede-
nis en Actualiteit als de master Tourism and Culture 
hier gastcolleges komen geven, omdat ze als onder-
nemer een interessante niche hebben gevonden in 
de markt of omdat ze bijvoorbeeld bij een gemeente 
spannende projecten opzetten en dat ze uit eigen 
ervaring nieuwe generaties studenten kunnen ver-
tellen wat hen als historicus onderscheidt en hoe ze 
hun vaardigheden als historicus dagelijks inzetten 
in de praktijk. Daar verheug ik me op!’

www.maandvandegeschiedenis.nl

- - - - - - - - - - - - - -
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Top 5 serendipiteiten
In eerste instantie lijkt het de grootste nachtmer-
rie van iedere wetenschapper: heel veel moeite 
doen en dan niet vinden waar je naar op zoek 
bent. Maar stel dat je op zo’n moment wel een 
andere, belangrijke ontdekking doet? Dat mag 
misschien onwaarschijnlijk klinken, maar voor 
het doen van zulke ongezochte vondsten is zelfs 
een naam: serendipiteit. Menig ontdekking werd 
gedaan terwijl de wetenschapper in kwestie daar 
op dat moment helemaal niet naar op zoek was. 
Hieronder volgen een paar voorbeelden, op chro-
nologische volgorde.

1. Het theezakje door Thomas Sullivan
De meeste mensen die hun dag beginnen met een 
kop thee zullen zich er niet van bewust zijn dat de 
uitvinding van het theezakje in 1904 per ongeluk 
werd gedaan. Uit economische noodzaak (de prijs 
van de gebruikelijke tinnen blikken werd te hoog) 
stuurde de New Yorkse handelaar Thomas Sullivan 
zijn klanten hun thee toe in kleine, zijden zakjes. 
Echter, zijn klanten deden de thee met zakje en al in 
het water, hoewel dat helemaal niet de bedoeling was 
geweest. Het werkte echter wel. Eind jaren twintig 
werd het theezakje door Adolf Rambold verder ont-
wikkeld en kreeg het zijn huidige vorm. Het voor-
deel van het theezakje is dat de bladeren waaruit 
de thee getrokken wordt gemakkelijk te verwijde-
ren zijn, waardoor de drank niet te bitter wordt. 
Inmiddels is het theezakje niet meer weg te denken 
uit de supermarkt.

2. Penicilline door Alexander Fleming
Dit is het bekendste voorbeeld van serendipiteit: de 
ontdekking van penicilline door Alexander Fleming 
in 1928. Fleming was in de periode van zijn ontdek-
king bezig met een onderzoek naar een bacterie die 
ontstekingen veroorzaakt. Deze bacterie kweekte hij 
in een petrischaaltje. Op een morgen kwam hij zijn 
lab binnen en ontdekte dat een van deze schaaltjes 

per ongeluk open had gestaan. Zo was de kweek ver-
vuild geraakt met een schimmel. Fleming merkte 
op dat in een kring rondom de schimmel geen bac-
teriën groeide en trok daaruit de conclusie dat de 
schimmel een stofje uitscheidt dat de bacteriën 
doodt. Fleming bedacht ook dat de schimmel een 
medische toepassing zou kunnen hebben, maar een 
enthousiaste reactie van collega-wetenschappers 
bleef voorlopig uit. Toch voerde hij experimenten 
met de stof uit, eerst op dieren en vervolgens op 
mensen. Zo kon hij aantonen dat de stof niet giftig 
is voor mensen. Penicilline als medicijn en de mas-
saproductie daarvan lieten nog een tijdje op zich 
wachten. In 1945 kreeg Fleming, samen met enkele 
anderen die de medische toepassing ontwikkelden, 
de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde voor 
zijn ontdekking.

Door Afra de Mars
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3. Chocolate Chip Cookies door Ruth Graves 
Wakefield
Ruth Graves Wakefield maakte in 1938 voor het eerst 
de chocolate chip cookie. Het verhaal gaat dat ze dit 
per ongeluk deed toen ze gewone chocoladekoekjes 
wilde maken. Ze had niet meer de juiste smeltcho-
cola voor handen en brak in plaats daarvan een reep 
gewone chocola in stukjes. Ze hoopte dat die stukjes 
zouden smelten. Dat deden ze niet, maar daarmee 
werden wel de eerste chocolate chip cookies ooit 
gemaakt. De koekjes werden The Toll House Cookies 
genoemd, naar het restaurant waarvan zij en haar 
man de eigenaars waren. Eerlijk is eerlijk, er wordt 
ook verteld dat dit helemaal geen per ongeluk gedane 
ontdekking is, maar dat Wakefield juist heel bewust 
op zoek was naar een nieuw gerecht om haar gasten 
voor te zetten.

4. De Dode Zee-rollen – Mohammed ed-Dib
Dan nu maar eens een voorbeeld van serendipi-
teit dat voor historici belangrijk is. De Dode Zee-
rollen werden namelijk ook per ongeluk gevonden. 
De Bedoeïen Mohammed ed-Dib was eind 1946 of 
begin 1947 in de buurt van Qumran op zoek naar een 
schaap dat van zijn kudde was afgedwaald (in andere 
versies van het verhaal wordt ook wel gesproken van 
een geit). Tijdens zijn zoektocht wierp hij een steen 
in een van de grotten in het gebied, in de hoop zijn 
schaap naar buiten te jagen. Dat lukte niet, maar hij 
hoorde wel het geluid van brekend aardewerk. Toen 
hij de grot binnenging, vond hij de potten met daarin 
beschreven rollen met linnen. De rollen werden ver-
kocht aan een antiquair. Begin jaren negentig werd 
vastgesteld dat ze rond het begin van de jaartelling 
geschreven zijn. De rollen zijn van belang geweest 
voor onderzoek naar de joodse cultuur in die periode 
en naar de tekstoverlevering van het Oude Testament.

5. Post-Its door Spencer Silver & Art Fry
Tot slot nog een alledaags product: de Post-It. Die 
doodgewone, zelfklevende gekleurde papiertjes zijn 
ook een voorbeeld van serendipiteit. Sterker nog, je 
zou zelfs kunnen zeggen van dubbele serendipiteit. 

Het verhaal van de Post-It begint namelijk in 1968, 
bij het Amerikaanse bedrijf 3M. De scheikundige 
Spencer Silver was op zoek naar een supersterke lijm, 
maar ontwikkelde in plaats daarvan een kleefmiddel 
dat plakt wanneer er druk op uitgeoefend wordt en 
ook weer goed los te halen valt. Binnen het bedrijf 
probeerde hij de lijm aan de man te brengen, maar 
zonder succes, totdat zijn collega Art Fry in 1974 
een ingeving kreeg. Fry zong namelijk in een kerk-
koor en ergerde zich aan de boekenleggers die uit de 
hymneboeken bleven vallen. Hij bedacht dat Silvers 
lijm de oplossing voor zijn probleem was. Het idee 
werd vervolgens verder uitgewerkt, maar was niet 
meteen een succes. De directie ging pas overstag toen 
bleek dat er voor de staf niet genoeg van de door Fry 
gemaakte proefversies konden worden aangesleept 
en ook het publiek was niet meteen overtuigd. Pas 
eind jaren zeventig werd het product een succes in 
Amerika, waarna het ook in Canada en Europa werd 
geïntroduceerd.

Tot slot
Er zijn nog tal van andere voorbeelden te vinden op 
internet. Denk maar aan röntgenstraling, de magne-
tron, verschillende zoetstoffen en zelfs de ontdek-
king van Amerika! De term serendipiteit zelf stamt 
trouwens al uit de achttiende eeuw. Het werd in het 
Engels geïntroduceerd door de schrijver en politicus 
Horace Walpole, die in een brief verhaalde over een 
Perzisch sprookje dat hij ooit gelezen had, De drie 
prinsen van Serendip. In het Engels is er daarnaast 
ook een woord geopperd voor het tegenovergestelde 
verschijnsel: een ongelukkige verwachte ontdekking, 
een zemblanity. Dit woord is afgeleid van de naam 
van het koude eiland Nova Zembla, dat in alles het 
tegenovergestelde is van tropische Serendip. In 2015 
organiseerde de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) een symposium met de 
titel Serendipiteit – de kunst van het ontdekken. Wie 
dat interessant vindt, kan de lezingen die daar gehou-
den werden terugkijken op de website van het KNAW.
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Wat een interessant leven heeft u toch gehad. Mag 
ik zeggen dat ik jaloers ben? Nou ja, jaloers is 
een groot woord. Ik zou liever niet doodgesto-
ken worden, maar nu loop ik een beetje vooruit 
op mijn verhaal. U werd geboren als boerenzoon, 
maar u wilde iets anders doen met uw leven. Na 
te hebben gewerkt voor een kruidenier ging 
u werken op een kolenschip waar u door uw 
talent wist op te klimmen tot officier. Nu komt 
mijn favoriete stuk van het verhaal: het werk op 
het kolenschip bleek niet bevredigend te zijn en 
u besloot in dienst te gaan bij het Britse leger. 
De wereld rondreizend bracht u allerlei gebie-
den in kaart, waarna u de opdracht kreeg om de 
Stille Oceaan over te varen voor wetenschappe-
lijk onderzoek. De meeste mensen kunnen alleen 
maar dromen van de gebieden die u gezien moet 
hebben. Uiteindelijk zouden er drie van dit soort 
reizen gemaakt worden en van die derde zou u 
niet meer terugkeren. 
 Op uw eerste reis kwam u onder andere 
langs Tahiti, Indonesië en Nieuw-Zeeland waar u toen 
ontdekte dat de laatstgenoemde bestond uit twee 
eilanden, wat ik best wel een fun fact vind. Later zou u 
ook nog Paaseiland, de Zuidelijke Sandwicheilanden, 
de Juan Fernandézeilanden, Australië, Polynesië en 
Noord-Amerika bezoeken. Deze lijst is zelfs voor 
mensen die bijna driehonderd jaar later leven zeer 
indrukwekkend. 
 En toen besloot u terug te gaan naar de eilan-
dengroep Hawaii en uw timing kon niet beter zijn. 
U meerde aan bij de baai van Kealakekua, de heilige 
plaats van de vruchtbaarheidsgod Lono. En wat 
mocht het toeval nu willen; de Hawaiianen hielden 
een religieus festival ter ere van deze godheid. Samen 
met uw bemanning werd u verwelkomd als godhe-
den en zo leefden jullie ook voor een maand. Dit doet 
me trouwens denken aan de film Road to El Dorado 
waarin twee Spanjaarden per ongeluk op een schip 
naar de Nieuwe Wereld terechtkomen en daar de 
stad El Dorado vinden. Zij worden bij aankomst ook 
behandeld als godheden. Spoiler alert: de film eindigt 

anders dan dit verhaal. Dit heerlijke leventje kwam 
na een maand ten einde toen een van de beman-
ningsleden plots overleed. ‘Oeps.’ Toen kwamen de 
Hawaiianen erachter dat de zogenaamde goden hele-
maal niet onsterfelijk waren. Dit leidde tot spannin-
gen dus jullie besloten om van het eiland te vertrek-
ken. Helaas besloot het lot anders: de mast van een 
van de schepen raakte beschadigd en u moest terug-
keren naar Hawaii. Mij zou het niet prettig lijken om 
terug te moeten keren na zoiets. Dacht u daar ook 
zo over? 
 Het was in ieder geval geen gezellige terug-
keer. Er ontstonden meerdere conflicten en toen de 
bewoners van het eiland een van uw sloepen stolen, 
sloeg de vlam in de pan. Het idee was om het stam-
hoofd te ontvoeren en zo de overhand te krijgen. 
Maar meneer Cook, was het niet een beetje over-
moedig om in uw eentje het dorp binnen te marche-
ren en het stamhoofd te vragen mee te komen? En zo 
werd u op 14 februari 1779 eerst op uw hoofd gesla-
gen en vervolgens doodgestoken. Het was een tur-
bulent einde van een turbulent leven. Was dit hoe u 
het gewild had? Sterven op avontuur in plaats van 
een saai bed, of had u toch liever omringd willen zijn 
door uw vrouw en kinderen? We gaan het helaas 
nooit weten, maar in ieder geval bedankt voor alle 
ontdekkingen die u gedaan heeft.

Liefs,

Linda den Bol

LIEVE...
JAMES COOK (1728-1799)
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GESCHIEDENISPRENT
 Door Roos In ‘t Velt 
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Moeilijk te vinden, een geluk om te hebben; een 
passende beschrijving voor een klavertje vier. 
Toch? Eigenlijk is een klavertje vier een geluk bij 
een ongeluk. Het is een mutatie, een ongelukje 
van de natuur, terwijl het heersende idee is dat 
het geluk brengt als je zo’n klavertje vindt. Maar 
waar komt dat idee vandaan? Brengt het eigen-
lijk wel geluk?
 Het verhaal van het klavertje vier begint bij 
de Bijbel. Adam en Eva, de eerste mensen, werden 
op een dag door God weggestuurd uit de Hof van 
Eden, omdat zij van de verboden vrucht hadden 
gegeten. In de Hof van Eden waren miljoenen kla-
vertjes vier te vinden. Eva kon er hiervan nog net 
eentje mee grissen, als herinnering aan haar dagen 
in het Paradijs. Hoewel het klavertje dus al voorkwam 
in de Bijbel, had dat nog geen religieuze betekenis. 
 Eeuwen later, bij het verhaal van Sint 
Patricius, komt die religieuze betekenis wel degelijk 
naar voren. Sint Patricius wordt gezien als de belang-
rijkste missionaris van Ierland, werkzaam in de vijfde 
eeuw. Bij het bekeren van de Ieren tot het christen-
dom gebruikte hij de “gewone” klaver om het geloof 
over te brengen; de Heilige Drie-eenheid werd hierin 
gesymboliseerd. Als een klavertje met vier blaadjes 
werd gevonden was dit extra bijzonder, omdat dit de 
Gratie Gods zou uitdrukken. 
 Nog later, eind negentiende en begin twin-
tigste eeuw, was er vanuit Ierland veel migratie 
naar Noord-Amerika, door de aardappelcrisis die in 
Ierland heerste. Het symbool en de betekenis van 
het klavertje vier reisden met de Ieren mee. Door 
de jaren heen heeft de klaver ook nieuwe betekenis-
sen gekregen. Zo werden de blaadjes bijvoorbeeld 
veel gezien als symbolen voor geloof, hoop, liefde 
en geluk; of als symbolen voor vuur, water, lucht en 
aarde. Dit idee werd door de Amerikanen overgeno-
men en omgezet in een gezegde: ‘One leaf for fame, 
one leaf for wealth, and one leaf for a faithful lover, 
and one leaf to bring glorious health, are all in a four-
leaf clover.’ 
 Het idee dat een klavertje vier geluk brengt, 
bestaat vandaag de dag nog steeds en is bekend over 

de hele wereld. De betekenis die er tegenwoordig 
meestal aan hangt is die van geloof, hoop, liefde 
en geluk. Dat het overal zo bekend is, heeft ervoor 
gezorgd dat het symbool van het klavertje vier erg 
gepopulariseerd is. Het plantje is te vinden op onder 
andere ansichtkaarten, telefoonhoesjes en geluk-
smuntjes, en wordt veel gebruikt als tatoeage. 
 Je kunt je afvragen wat het doet met het 
unieke imago van het klavertje als het plantje tegen-
woordig op elke straathoek en op elk koffiekopje van 
de Xenos te vinden is. Het is zo massaal en gewoon 
geworden dat niemand er nog over nadenkt waar 
de betekenis van geluk eigenlijk vandaan komt. ‘Sint 
Patricius? Dat is die kabouter met die groene hoed. 
Toch?’
 Daarbij is het geluk toch juist dat je kla-
vertjes vier nooit ergens ziet, en er dan toch eentje 
vindt? Natuurlijk slaan bovenstaande voorbeelden 
niet op de “echte” vierbladige klavers, en zou het 
nog steeds een geluk zijn als je er eentje vindt in een 
verlaten weiland. Maar, ook dan moet je misschien 
even nagaan of je weiland zich niet toevallig in de 
windrichting van de Intratuin bevindt, gezien je daar 
tegenwoordig massaal geproduceerde zaadjes voor 
het klavertje vier kunt kopen.

Door Isaac Thomas en Sophie Jager

De betekenis van het klavertje vier

gemuteerd geluk
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Door Rowan Fleuren

Als geschiedenisstudent in Nijmegen leer je de 
verschillende kanten van de stad kennen: de 
universiteit, het centrum van de stad en natuur-
lijk ook de historie van de stad. Wanneer je op 
kamers gaat wonen, wordt hier nog een extra 
dimensie aan toegevoegd: het wonen in een van 
de vele wijken van Nijmegen. Elke wijk heeft, net 
als in elke stad, zijn eigen geschiedenis en gebrui-
ken. In opdracht van het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis heeft een zevental studenten van 
de Master Geschiedenis en Actualiteit onderzoek 
gedaan naar twee Nijmeegse wijken: de Wolfskuil 
en het Willemskwartier. 
 Aan de hand van persoonlijke verhalen 
van (oud-)wijkbewoners en archiefonderzoek bij 
het Regionaal Archief Nijmegen hebben de studen-
ten twee magazines gepubliceerd over het leven in 
een Nijmeegse volkswijk. Het leven in een Nijmeegse 
volkswijk was allesbehalve makkelijk. Veel mensen 
hadden niet veel te besteden en konden vaak nau-
welijks of niet de eindjes aan elkaar knopen. Ook de 
huisvesting was vaak ondermaats. Er werd verteld 
over loshangend behang dat teruggeplakt werd met 
Brinta-pap, kapotte meubels en het op de pof kopen 
van de dagelijkse boodschappen. Dit laatste was 
vooral ongemakkelijk wanneer je naar de super-
markt ging en je de openstaande rekening moest 
betalen, ten overstaan van een volle zaak.

Rivaliteit
De wijken werden in de jaren zeventig door de 
gemeente Nijmegen aangewezen als “probleemwij-
ken”. Er was sprake van criminaliteit en drankge-
bruik, en vechtpartijen waren aan de orde van de 
dag. Bewoners hadden last van hangjongeren, die 
‘niet veel anders [doen] dan op brommers rond-
crossen en winkeldiefstallen plegen.’ (Gelderlander, 
1972). Deze negatieve reputatie kleeft nog tot op de 
dag van vandaag aan bepaalde wijken van Nijmegen, 

zoals geïllustreerd wordt in het volgende citaat: ‘De 
mensen waren allemaal zwak; veel drank, veel schul-
den, veel ruzies, veel vechten. En het zal heel lang 
duren voor mensen dat vergeten zijn. Zo staat het 
Willemskwartier bekend.’
 Ondanks de onderlinge rivaliteit in de 
wijken, waren de inwoners wel eensgezind wanneer 
hun wijk tegenover een andere wijk stond. Een 
inwoner van het Willemskwartier vertelde ons 
over een crossbaan die de jongeren uit de wijk zelf 
gemaakt hadden. Jeugd uit naburige wijken wilde 
nog wel eens gebruik maken van deze crossbaan, 
maar ‘als ze ons aan zagen komen, dan waren ze zo 
weg.’
 In de Wolfskuil was er zelfs als het ware 
sprake van een ‘vrijstaat’, genaamd de ‘Rimboe’. Een 
oud-wijkbewoner vertelde: ‘op alle hoeken van de 
straat stonden allemaal doodskoppen geschilderd 
met het woord “Rimboe” eronder. Op die straten ging 
je dus de Rimboe in en dat was het armste gedeelte 
van de Wolfskuil. Daar kwam je als buitenstaander 
ook niet zomaar in. Je werd dan meteen aangespro-
ken met “Wie ben je, wat mot je hier en bij wie mot 
je zien?” Echt dat platte Nijmeegs. Als je daar niks te 
zoeken had, dan was het zo van: “Oh ja, je hebt hier 
dus niks te zoeken, druit hier, wegwezen.” Dan werd 
je er dus ook echt uitgestuurd. En zo niet, dan werd 
je tien meter verder weer aangesproken door een 
andere buurman.’
 Zelfs mensen uit de wijk waren soms bang 
om de Rimboe in te gaan. Een van de geïnterviewden, 
woonachtig in de Wolfskuil, vertelde hoe hij ooit een 
tweedehands TV had gekocht in de Rimboe. Hij was 
zo bang geweest om daar rond te lopen, dat hij de 
TV met twee vrienden op was gaan halen. Nadat de 
deal gesloten was, konden de drie niet snel genoeg 
weer weg zijn.

‘HET IS WEL ANDERS GEWORDEN, 
MAAR DAT IS NIET ERG’

 Twee Nijmeegse arbeiderswijken na WO II 
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Gezelligheid
Ondanks alle negatieve ervaringen die tot nu toe 
beschreven zijn, voelde maar weinig mensen zich 
ongelukkig in de buurt. De gezelligheid was veelal 
op straat te vinden, waar iedereen leefde. Een wijk-
bewoner uit de Wolfskuil vertelde: ‘Wat ik het leuke 
aan de wijk vond, was dat iedereen elkaar kende. 
Je voelde je daardoor ook echt thuis. Al je vrien-
den woonden ook in de wijk en zaten op dezelfde 
school en dat maakte het eigenlijk een grote familie.’ 
Dit familiaire gevoel werd vooral op zonnige dagen 
beleefd. Het meubilair werd naar de voortuin ver-
plaatst en vrijwel de hele straat zat buiten. Flesje bier 
erbij, een praatje maken met de buren en de spelende 
kinderen op straat in de gaten houden. 
 ‘Goed contact met de buurt was destijds 
ook noodzakelijk. Mensen hadden elkaar veel meer 
nodig dan nu. Als jij niks hebt, en ik heb niks, zoek je 
mekaar toch op.’ De gelijkgezinde inwoners van de 
Wolfskuil hielpen elkaar op deze manier met hand- 
en spandiensten, of wanneer er op het einde van de 
maand niet genoeg geld meer was voor een maaltijd 
op tafel. 
 Andere plaatsen van gezelligheid waren te 
vinden in de diverse wijkcentra. Een bewoonster die 
in het Willemskwartier opgroeide vertelde: ‘Daar 
was altijd muziek, iedere zaterdag. Er werd ook 
gespeeld door jongens uit de wijk, dat was gewoon 
gezellig en dan dronk je cola, want je dronk nog niet.’ 
Een ander wijkcentrum richtte zich wat meer op een 
andere doelgroep: ‘“randgroepjongeren”, dat waren 
meestal niet de makkelijkste.’

Verandering
De wijken hebben verschillende veranderingen mee-
gemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Enerzijds 

was er de komst van arbeidsmigranten in de wijk. 
Deze nieuwkomers werden vrij snel geaccepteerd, 
mits ze zich aanpasten aan de bestaande waarden en 
normen in de wijk. De grote doorslaggevende factor 
was dat mensen in een vergelijkbare situatie zaten: 
mensen hadden een vergelijkbare sociaaleconomi-
sche positie, wat zorgde voor een band. 
 Als er vanuit de wijk al bezwaar werd 
gemaakt tegen nieuwe bewoners, kwam dit voor-
namelijk vanwege de hoeveelheid. De wijkbewo-
ners waren bang dat wanneer er te veel nieuwe 
mensen kwamen, de sociale cohesie in de wijk zou 
verdwijnen: ‘Het werd ook zo ervaren dat zij onze 
huizen afpakten. Zo van: “Daar had ook Pietje of 
Annemarietje kunnen wonen.”’ Veel niet-Neder-
landse wijkbewoners voelden zich toch meer dan 
welkom in de wijk: ‘Wolfskuil is Wolfskuil. Je merkt 
dat het in je bloed zit.’
 Anderzijds hebben de wijken allebei een 
renovatie en sanering meegemaakt. Hierdoor is een 
deel van de ouderwetse sfeer wel kwijtgeraakt. De 
mensen leven minder op straat en er is minder inter-
actie tussen de verschillende buren. Desalniettemin 
gaven alle geïnterviewde wijkbewoners aan dat ze 
de verandering in de wijk niet jammer vonden, wat 
de algemene slotzin van de interviews was. Alles 
verandert immers door de tijd heen. En als het aan 
de betrokken wijkbewoners lag, bleven ze er samen 
voor zorgen dat het wonen in de wijk zeer aange-
naam zou blijven.
 Wil je meer te weten komen over de wijken 
Willemskwartier en Wolfskuil? Bezoek het Huis van 
de Nijmeegse Geschiedenis, waar de gedrukte maga-
zines verkrijgbaar zijn.
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STUDENTEN IN HET WILD
 Vrijwilliger bij het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 

Door Barbara Christ

Al anderhalf jaar heb ik het geluk om vrijwilli-
ger te mogen zijn bij Het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis, gevestigd in de Mariënburgkapel. 
Mocht je nu nog nooit van dit Huis gehoord 
hebben, vind ik dat niet vreemd. Het heeft mij 
ook enige tijd gekost voor ik eindelijk eens bin-
nenstapte in de kapel die zo goed zichtbaar is 
op het plein bij het LUX, de bibliotheek en het 
archief. Inmiddels ben ik nu een van degenen 
die in de kapel nieuwkomers mag verwelkomen.
 Voor ik overga op mijn ervaringen als vrij-
williger daar, geef ik graag even een minicollege over 
de geschiedenis van de kapel. Het is namelijk een 
rijksmonument met een geweldige geschiedenis. Zo 
werd de kapel in de vroege vijftiende eeuw gebouwd 
en was het onderdeel van een nonnenklooster. De 
functie van kapel behield het gebouw echter niet 
lang, slechts tot 1591. Een goede geschiedenisstu-
dent weet natuurlijk waarom. 1591 was namelijk het 
jaar dat protestantse prins Maurits Nijmegen ver-
overde, waardoor het houden van katholieke dien-
sten niet meer mogelijk was. De kapel heeft sindsdien 
een grote variatie in functies gekend. Eerst werden 
alle gebouwen van het klooster ingericht als kazerne 
en militair hospitaal. De kapel is zelfs gebruikt als 
turfschuur, geïmproviseerd theater tijdens de Vrede 
van Nijmegen en concertgebouw. Later werd het hele 
Mariënburgcomplex een katoen- en garenspinnerij. 
In de negentiende eeuw werd de rest van het klooster 
gesloopt en bleef alleen de kapel nog over, die toen 
diende als gemeentearchief en -depot. Sinds 2009 
staat de Mariënburgkapel bekend als het Huis van 
de Nijmeegse Geschiedenis, waar geïnteresseerden 
kennis kunnen maken met de geschiedenis van de 
oudste stad van Nederland. Het Huis heeft daarom 
steeds wisselende exposities. De huidige expositie 
gaat over de vriendschap tussen Nijmegen en de 
Amerikaanse stad Albany. Vaak worden in de kapel 
ook lezingen en concerten georganiseerd.

 Wat ik vooral leuk vind aan mijn werk hier 
is de interactie met kinderen, die vaak aangetrokken 
worden doordat buiten op onze informatieborden te 
lezen is dat de kapel ook gediend heeft als paarden-
hospitaal. Sommige kinderen voelen zich wel bedro-
gen als ze merken dat de kapel niet daadwerkelijk vol 
staat met zieke paarden. Anderen vragen echter vol 
verwondering waar die paarden dan gestaan hebben. 
Dat is echt geweldig, want op zo’n moment vang je bij 
sommige kinderen toch echt een glimp op van histo-
rische sensatie, hoewel ze natuurlijk geen enkel idee 
hebben van wie Huizinga was. Nog meer succes heeft 
het Huis als het in december dienst doet als huis van 
Sinterklaas. Dit zorgt voor nog meer verwarring bij 
veel kinderen, die zich de rest van het jaar afvragen 
wat een tentoonstelling over 50 jaar Dukenburg in 
het huis van de Sint doet. 
 Soms loopt het storm in het Huis, maar ik 
heb ook veel rustige uurtjes door mogen brengen 
achter de balie in de kapel. De rijke geschiedenis van 
het gebouw heeft me meermaals inspiratie gegeven 
voor een van mijn geschiedenispapers, die ik daar dan 
schrijf. Het is dus zeker leuk werk, hoewel sommige 
bezoekers je geduld nog wel eens op de proef stellen. 
Zo vinden sommigen het nodig om zelf aan tv-scher-
men te zitten en willen anderen mij even de geschie-
denis van de kapel uitleggen. Het was mij, de gids, 
volgens hen nog niet opgevallen dat deze kapel in 
gotische stijl is gebouwd, wat ik zou kunnen zien aan 
de karakteristieke spitsboogvensters en kruisribge-
welven. Dit zijn momenten waarop ik maar vriende-
lijk lach en veel ‘aha’ zeg en hoop dat hun rondlei-
ding niet te lang zal duren, hoewel ik hun fascinatie 
voor de kapel natuurlijk zeer waardeer en volko-
men terecht vind. Daarom nodig ik jullie ook uit om 
een keer de kapel te betreden, al is het alleen maar 
om mij nogmaals de geschiedenis van de kapel voor 
te schotelen. Je zult zien dat je gemakkelijk verliefd 
wordt op de geschiedenis van dit gebouw.
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DE QUIZ
BEN JIJ DONALD DUCK OF GUUS GELUK?

Het maken van tentamens, het kwijtraken van je jas of sleutels en het zoeken naar een toffe kamer; iedere 
student kent deze strubbelingen. Maar ben jij iemand die dit allemaal fluitend doorstaat, of stoot jij je altijd 
vier keer aan dezelfde steen? Kom er nu achter met deze quiz!

1. Als je een tentamenweek hebt, dan
 a. draag jij je gelukssokken en duim je dat het goedkomt.
 b. heb je een maand non-stop onder een steen geleefd met leren, maar heb je alsnog een black-  
    out door te veel cafeïne en te weinig slaap.
 c. ga je erheen zonder te leren omdat je een fotografisch geheugen hebt en geniaal bent.

2. Waar gaat je droomvakantie naartoe?
 a. Het land van St.-Patrick, Ierland.
 b. Op expeditie naar Klondike met Oom Dagobert.
 c. Disappointment Island.

3. Bij een avondje stappen
 a. verlies je je lievelingsjas in de Fuik.
 b. scoor je gratis drankjes door je fabuleuze uiterlijk en dansmoves.
 c. zing je je schor met het meeblèren van ‘Lekkerding’.

4. Je wordt gebeld tijdens het koken. Wie heb je aan de lijn?
 a. De Postcode Loterij, omdat je de jackpot hebt gewonnen.
 b. Iemand die het verkeerde nummer heeft gebeld. Intussen ontploft je magnetronmaaltijd.
 c. Je moeder, omdat ze wil weten of je nog vieze was mee naar huis neemt.

5. Hoe ging jouw kamerzoektocht?
 a. Je werd bij de eerste avond al gekozen omdat je iedereen omver blies met je stralende   
   persoonlijkheid.
 b. Een ver familielid had nog een plekje vrij, dus je woont daar nu op zolder.
 c. Na 578.329.784 hospiteeravonden is je enige huisgenoot nog steeds je goudvis.

Vergelijk het behaalde puntental met de uitslag op pagina 30!

Door Sophie Jager
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GOUDEN GELUKSZOEKERS
Door Steven Verhoeven

Een gelukszoeker is, volgens het Algemeen 
Nederlands Woordenboek van het Instituut van 
de Nederlandse Taal, ‘iemand die zonder een vast 
plan de wereld intrekt om zijn geluk te beproe-
ven; avonturier’. Dat was echter niet de beteke-
nis die Geert Wilders hanteerde toen hij de term 
gebruikte in de volgende tweet: ‘Bedankt hè Mark 
voor de open grenzen. Smokkelaars, jihadisten en 
gelukszoekers. Allemaal in Nederland #grenzen-
dicht’. Deze ‘Wildersiaanse’ gelukszoeker heeft 
een negatieve connotatie. Met deze term doelde 
de blonde voorman van de PVV op migranten, 
voornamelijk uit Afrika en het Midden-Oosten, 
die naar Europa trekken om een beter bestaan 
op te bouwen, hoewel hij zelf vermoedelijk zou 
zeggen dat deze mensen komen om “onze” banen 
in te pikken. Een andere term die hiervoor regel-
matig gebezigd wordt, is ‘economische vluchte-
ling’. Nu is het de vraag of migreren uit louter 
economisch motief als ‘vluchten’ aangeduid kan 
worden – hoewel de moeilijke levensomstandig-
heden vaak voortkomen uit politieke redenen, 
waardoor het onderscheid met politieke vluchte-
lingen onmogelijk te maken is – maar het is dui-
delijk dat deze migranten hun levensstandaard 
willen verbeteren.
 Gelukszoekers zijn van alle tijden. Net zoals 
er tegenwoordig veel migranten naar Nederland 
trekken, zijn er ook Nederlanders geweest die hun 
geluk elders wilden beproeven, waarbij ik niet doel 
op het gemiddelde ‘Ik vertrek’-echtpaar dat in een 
uitgestorven Frans dorpje een Bed & Breakfast wil 
beginnen. Het bekendste voorbeeld is waarschijn-
lijk de emigratiegolf die na de Tweede Wereldoorlog 
heeft plaatsgehad. Veelal jonge echtparen trokken 
naar landen als Australië, Canada, Nieuw-Zeeland 
en de Verenigde Staten, voornamelijk vanuit eco-
nomische overwegingen, maar ook uit angst voor 
het uitbreken van een derde wereldoorlog. De 
Verenigde Staten waren echter ook daarvoor al een 
populaire bestemming voor Nederlandse gelukszoe-
kers. In de periode 1880-1920 trokken voorname-
lijk Noord-Nederlanders naar de VS, terwijl het in de 
periode 1845-1860 vooral ging om Gelderlanders, 

Overijsselaren en Zeeuwen. Deze laatste groep 
vertrok vanwege de barre economische omstandig-
heden die Europa halverwege de negentiende eeuw 
troffen als gevolg van mislukte oogsten. Het bekend-
ste gevolg daarvan was de Great Famine in Ierland, 
maar ook in Nederland leidde het tot problemen, 
waarna veel landarbeiders hun heil elders zochten. 
 In diezelfde periode was er in de VS zelf ook 
een enorme stroom gelukszoekers ontstaan. Het nog 
grotendeels onontgonnen gebied in het westen van 
het continent was aantrekkelijk voor pioniers die 
een nieuw leven wilden opbouwen. Vooral via de 
Oregon Trail, een route die vanaf ongeveer 1830 door 
duizenden pioniers gevolgd zou worden, trokken 
veel huifkarren door de Rocky Mountains naar het 
‘Wilde Westen’. Deze route was niet ongevaarlijk. Veel 
pioniers kregen te maken met agressieve indianen, 
ontoegankelijk terrein en voedselschaarste. In 1912 
werden veel van verhalen van pioniers opgeschreven 
door Charles Dawson in zijn beroemde Pioneer Tales 
of the Oregon Trail. 
 De westwaartse migratiestroom kreeg een 
enorme impuls toen op 24 januari 1848 in Californië 
goud werd ontdekt. James W. Marshall, een aanne-
mer die in opdracht van de rijke pionier John Sutter 
werkte, ontdekte het glimmende metaal toen hij een 
watermolen aanlegde. Hoewel Sutter de ontdekking 
geheim wilde houden, ontstonden al snel geruchten 
over het goud. In maart 1848 stond de ontdekking 
al in de krant. Dit gaf aanleiding tot de beroemde 
‘Californische goudkoorts’. In het gehele land en ver 
daarbuiten ontstond een soort massahysterie en in 
ongeveer acht jaar tijd trokken 300.000(!) mensen 
richting Californië om hun geluk in de goudmijnen te 
beproeven, terwijl het gebied op dat moment slechts 
bevolkt werd door ongeveer 150.000 indianen en 
ruim 7.000 inwoners uit Spaans- en Engelstalig 
gebieden.
 De forty-eighters, zoals de kleine groep pio-
niers genoemd werd die in 1848 reeds in Californië 
naar goud zochten, waren veelal succesvol en konden 
in korte tijd veel rijkdom vergaren. In dat jaar trokken 
vermoedelijk minder dan vijfhonderd gelukszoekers 
van de oostkust naar de westkust van de Verenigde 
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Staten. Er zijn gevallen bekend waarin deze pio-
niers tot wel duizend euro per dag aan goud konden 
delven. De groep forty-niners was vele malen groter. 
Naarmate het nieuws zich verder verspreidde ont-
stond er een enorme migrantenstroom, niet alleen 
binnen de VS maar ook vanuit andere delen van de 
wereld. Gevoed door geruchten dat de opbrengsten 
immens waren, trokken veel avonturiers erop uit.

 Voor veel goudzoekers werd deze zoektocht 
naar geluk een zware beproeving: goud werd snel 
schaars en de concurrentie was groot. Het eerste pro-
bleem dat zich voor veel gelukszoekers aandiende 
was het bereiken van Californië. De tocht over land 
vanuit het oosten van de Verenigde Staten was wel-
iswaar onveilig en onzeker, maar sinds de eerste pio-
niers en het ontstaan van trekroutes zoals de Oregon 
Trail – en inmiddels ook de California Trail – veel 
gemakkelijker geworden. Desondanks overleden dui-
zenden migranten aan ziektes als tyfus, scheurbuik 
en cholera. Eenmaal aangekomen in Californië moest 
het zware werk nog beginnen; tot aan 1849 was het 
goud relatief eenvoudig te vinden, daarna moesten 
de goudzoekers de moeilijkere locaties aanboren. 
Dat was zwaar werk en leverde relatief weinig op. 

Historici schatten dat de gemiddelde goudzoeker 
vanaf 1850 nog slechts zeer kleine winsten maakten, 
net voldoende om in levensonderhoud te voorzien. 
 De Amerikaanse bevolking kreeg al snel 
concurrentie van andere gelukszoekers. Vanuit 
heel de wereld trokken mensen naar Californië om 
mee te doen in deze goudgekte. Een deel van deze 
migranten kwam uit Latijns-Amerika en kwam per 
boot aan in nederzettingen als San Francisco. Ook 
vanuit Hongkong vertrokken de nodige migranten en 
Europeanen scheepten vanaf 1849 ook massaal in. De 
route vanuit Europa voer naar New York, waarna de 
moeilijke reis over land nog moest beginnen, of voer 
om Zuid-Amerika heen. Californië werd een mengel-
moes van culturen, waar chaos hoogtij vierde. 
 Een vroege Nederlandse goudzoeker schreef 
over de taferelen in het Algemeen Handelsblad van 19 
november 1949: ‘Het gaat er hier verschrikkelijk aan 
toe; zeer veel moorden; alles om dat verdraaide goud. 
Dingen, die men hier niet benodigd is, zijn zeer goed-
koop, doch juist dat, waaraan wij de eerste behoefte 
hebben, is alles verschrikkelijk duur (…) Nog dage-
lijks komen hier schepen binnen uit Europa en van 
de oostkust van Amerika, met honderden passagiers, 
die allen met de goudkoorts bezeten zijn. Nu, sommi-
gen van hen maken hier goede zaken; doch ook hon-
derden vinden hier hun graf. Aan den wal alhier is 
het een tafereel, waarvan ik u schier geen denkbeeld 
kan geven. Verscheidene kleine, van planken opgesla-
gen huizen, of liever gezegd, hokken, maken wonin-
gen uit van de grootste kooplieden, terwijl er duizen-
den onder zeildoeksche tenten wonen en veel van de 
koude, mistige nachten enz. te verduren hebben.’
 Mede vanwege de enorme toestroom van 
migranten werd Californië in 1850 officieel een staat, 
waardoor het gemakkelijk werd om wetten te hand-
haven, die veelal in het voordeel van Amerikanen 
waren. De goudgekte eindigde in 1856, toen het goud 
alleen nog te verkrijgen was door grote bedrijven met 
voldoende kapitaal om de juiste werktuigen aan te 
schaffen. Voor veel gelukszoekers zat het avontuur 
erop, maar een groot deel vestigde zich wel perma-
nent in Californië. Het is de vraag of de levensstan-
daard van veel van deze goudpioniers er daadwer-
kelijk op vooruit is gegaan. Hoe het ook zij, Californië 
profiteerde enorm van de toestroom van migranten 
en ontwikkelde zich tot een van de economisch sterk-
ste staten van de VS.



19

G e l u k  b i j  e e n  o n g e l u k

DOE MEE EN WIN 2X HET BOEK

EEN NEDERLANDER IN DE WILDERNIS
In deze editie van het HInT worden twee exemplaren van het boek Een Nederlander in de wildernis. De ont-
dekkingsreizen van Robert Jacob Gordon (1743-1795) in Zuid-Afrika verloot onder degenen die de juiste 
oplossing van onderstaande puzzel insturen. Luc Panhuysen beschrijft in het boek op doordringende wijze 
de persoon Gordon en zijn ontdekkingsreizen. Heb jij het HInT goed gelezen? Vind dan de juiste antwoor-
den en stuur de oplossing uiterlijk maandag 30 oktober naar hintredactie@gmail.com of gooi het in de brie-
venbus op de GSV-kamer! 

1. Waar is het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis gevestigd?
2. In deze Canadese stad is het verboden de 13e verdieping van een gebouw te schrappen.
3. Hoe noemen we de angst voor vrijdag de dertiende?
4. Team … won het Beachvolleybaltoernooi van GSV Excalibur.
5. Een vroege groep goudzoekers die relatief vroeg succesvol was met mijnwerkzaamheden.
6. Beruchte wijk in de Wolfskuil waar grenzen met op straat getekende doodshoofden werden aangegeven.
7. Wie plukte het eerste klavertje vier?
8. Beroemde route waarover veel pioniers in de negentiende eeuw naar het Wilde Westen trokken.
9. James Cook meerde te Hawaii aan bij de Baai van …
10. Achternaam van de man die de lijm achterop Post-its ontwikkelde.

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT is uit-
gesloten van deelname. De prijswinnaars zullen bekend worden gemaakt op maandag 30 oktober 2017. Over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Door Dennis Lodewijk
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GRENZELOOS STUDEREN
DE OMGEKEERDE WERELD: SYDNEY
De omgekeerde wereld werd afgelopen juli wer-
kelijkheid. Plots studeerde ik niet meer op het 
noordelijk halfrond maar op het zuidelijke, werd 
er aan de linkerkant van de weg gereden en bete-
kenden de zomermaanden opeens winter. Lang 
hoefde ik gelukkig niet te wennen aan het win-
terweer van Sydney, met overdag een stralend 
zonnetje en een temperatuur van rond de twintig 
graden. Mijn introductie, hier beter bekend als 
O’Week, begon al, terwijl ik het aan de linkerkant 
van de stoep lopen nog niet helemaal onder de 
knie had. Hier bleek dat ik niet de enige inter-
nationale student was die nog even aan moest 
wennen aan de omgekeerde wereld.
 De introductie van Macquarie University 
verschilde nogal van de introductie van de Radboud 
Universiteit. Hier worden geen opleidingsspecifieke 
programma’s aangeboden, maar was er een alge-
mene intro. Iedereen kon zijn of haar eigen O’Week 
samenstellen door zich aan te melden voor de ver-
schillende activiteiten die Macquarie aanbood. Na 
braaf alle sessies voor international students te 
hebben bijgewoond en de campus ontdekt te hebben, 
werd het tijd voor wat plezier. City-trips en uitjes 
naar dierentuinen, aquariums en festivals stonden 
op mijn verlanglijstje. Kortom, ik heb deelgenomen 
aan bijna alles wat werd aangeboden. Dit resulteerde 
in onvergetelijke momenten en het begin van mooie 
vriendschappen. Daarnaast was het ook tijd om mij 
in te schrijven voor één van de honderddertig stu-
dentenverenigingen. Er is voor ieder wat wils. Zo zijn 
er studentenverenigingen die zich richten op cultuur, 
religie of land van afkomst. Waar in Nederland stu-
dentenverenigingen door - verrassing - studenten 
worden bestuurd, is dat hier niet het geval. De uni-
versiteit bestuurt de studentenverenigingen, maar 
laat de studenten grotendeels de activiteiten orga-
niseren. Door de aanwezigheid van de Macquarie 
University Disney Appreciation Society hoefde ik niet 
lang na te denken welke het beste bij mij paste.
 Nog een nieuwigheid was mijn huisvesting. 
Hoewel ik al enkele jaren op kamers woon, is wonen 
op een campus toch andere koek. Macquarie biedt 

in totaal zeven verschillende accommodaties op de 
campus aan. Afgaande op de website heb ik voor ‘The 
Village’ gekozen, ‘een gemeenschap waarin ruimte is 
voor sociale activiteiten, studie en een groene omge-
ving inclusief een meer’. Hoewel dit bij aankomst 
allemaal aanwezig was, bleek The Village veel beter 
bekend te staan om zijn (vele) feesten. Iedereen weet 
bij welk huisnummer je moet zijn als je zin hebt in 
een goed feestje. Hoewel de donderdag ook hier de 
geliefde dag is om uit te gaan, kun je bijna elke dag 
wel een huis aanwijzen waar de muziek klinkt en 
de alcohol vloeit. Als je er toch voor kiest om een 
avondje te studeren (mits je niet in een van de feest-
huizen woont), kan dat trouwens zonder moeite 
omdat er strenge geluidsregels gelden, om overlast te 
vermijden. Aan de ongeruste lezers onder jullie kan 
ik melden dat ik woon in een voormalig feesthuis, 
dat het stokje heeft doorgegeven aan de overburen.
 Nadat enige tijd op dit prachtige en zonnige 
continent voorbij is gevlogen, waarin de cursussen 
‘Introduction to Indigenous Australia’ en ‘Australian 
Literature’ voor een nieuw en confronterend per-
spectief op de wereldgeschiedenis hebben gezorgd 
(en mij ook meerdere deadlines hebben opgelegd), 
is Macquarie University zo lief om haar studenten na 
zeven weken “hard zwoegen” twee weken vakantie 
aan te bieden. Waar de nationale student deze weken 
gebruikt om te relaxen, vliegen de internationale stu-
denten het continent over om nieuwe ervaringen op 
te doen. Misschien kom ik nu dan eindelijk een giftige 
slang of die kwaadaardige spin tegen.

Door Nathalie Smit
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De herfst leek vroegtijdig haar intrede te doen 
toen de HSV’ers zich verzamelden in Café 
Excalibur om gezamenlijk een glaasje appelsap te 
drinken. Reeds op enkele meters afstand van het 
café was het kabaal van de overenthousiaste eer-
stejaars duidelijk hoorbaar. Maar het meest aan-
wezig was toch de stem van de kersverse voor-
zitter Savanti Knollendam, die luidkeels aan de 
eerstejaars verkondigde dat paarden wel dege-
lijk een tweede naam kunnen hebben. ‘Floris-Jan 
van Egmond?’ vroeg een eerstejaars ongelovig. 
‘Zo kun je je paard toch niet noemen?’ Savanti’s 
medebestuurslid Luka Sneetjes mengde zich 
maar al te graag in deze discussie. ‘Nou, beste 
sjaars,’ begon de penningmeester, ‘daar zul je 
nog verbaasd van opkijken! Wist je trouwens dat 
paarden wel 35 liter per dag kunnen drinken?’ 
 De pitchers vloeiden rijkelijk terwijl men 
met gevaar voor eigen leven rondom de biljarttafel 
manoeuvreerde. Daar speelden Antonio Schulti en 
Julius van de Rood een spannend potje totdat Julius 
een keu in zijn oog kreeg. ‘Mamma mia!’ riep Antonio 
geschrokken uit toen de eerstejaars begon te huilen. 
‘Kom maar met mij mee naar huis, dan zal ik er wat 
koude salami op leggen.’ Al strompelend liepen de 
twee het café uit. De onhandigheid van Antonio riep 
heel wat geklaag op bij Dino Sückers, die wat aan 
de vermoeide kant was. Hij klaarde even op toen 
twee identieke, zeer charmante jongens naast hem 
kwamen zitten. ‘Buenos diás mon amigo! Commo 
estas?’ vroeg een van de twee met een vette knipoog. 
Dino zuchtte even diep en nam nog een slok van zijn 
biertje. In een hoekje zat Samantha van Schurken 
met een aantal eerstejaars. ‘He Samantha,’ vroeg een 
meisje met roodkleurig haar. ‘Heb jij laatst Barry de 
Opblaaskoe nog gezien? Ik ben bang dat hij gesneu-
veld is tijdens de intro’. ‘Geen idee,’ zei Samantha, 
‘maar ik kan het wel aan Ube vragen als je het echt 
nodig moet weten?’
 De volgende ochtend zat het nieuwbakken 

bestuur fris en fruitig op de vertrouwde HSV-kamer. 
‘Hé pik, waar was jij eigenlijk gisteren?’, vroeg Pelle 
de Dooi aan Mats Leestman. Mats hoorde hem niet. 
Hij was te verdiept in zijn avonturen van de afgelo-
pen avond. Voordat Luka een zeer ongepaste opmer-
king kon maken sprong Jip Verwuif ertussen. ‘Ja uh… 
ik wil graag snel vergaderen, want om 11.27 uur heb 
ik een belangrijke vergadering met Sven de Viking 
en Dries de Vlaming over de juridische correctheid 
van de facultaire studiegidsen. Wisten jullie trou-
wens dat volgens regel 22204.f van het Huishoudelijk 
Reglement een bestuursvergadering maar 360 
minuten mag duren?’ Voordat Jip hier verder over 
kon uitweiden opende Savanti de vergadering. Het 
eerste punt dat op de agenda stond was de kleding 
van het HSV-bestuur. Samantha, met een verschrik-
kelijke kater, opende een blikje energy en pleitte voor 
een driedelig pak. Savanti was het daar absoluut niet 
mee eens. ‘Dan zie ik eruit als een lompe boer!’, zei 
ze verontwaardigd. Pelle wees haar erop dat ze uit 
de Achterhoek kwam, maar dat negeerde ze. De ver-
hitte discussie duurde nog even voort, totdat er op de 
deur geklopt werd. Nog voordat iemand op kon staan 
kwam er een knappe jongen met een baard binnen 
stampen. Het duurde even voordat het bestuur de 
jongen zonder bril herkende als Chris Wisselbrief. 
Hij viel gelijk met de deur in huis. ‘Waar in de zeven 
zeeën hebben jullie mijn boeken gelaten?’, raasde hij. 
 Na een korte ongemakkelijke stilte ging Chris 
Wisselbrief ongestoord verder: ‘Afgelopen week is er 
wederom een boek uit mijn collectie Moederlandse 
Geschiedenis gestolen, dit keer mijn ondertekende 
exemplaar van ‘Staathuishoudkunde en Nederlandse 
haringschuiten, 1400-1750’. Dit is al het derde boek 
in twee weken tijd. Het wordt tijd dat hier een eind 
aan komt. Ik wil nú weten of jullie hier iets mee te 
maken hebben!’ Verbouwereerd keken de bestuurs-
leden elkaar aan. ‘Misschien kunnen we u helpen met 
zoeken?’, opperde Pelle terwijl Samantha hem al sput-
terend in de rede viel: ‘Meneer, wij weten hier niks 

Feuilleton - trammelant in de toren
het gestolen geschrift
Door Suske en Wiske
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van af!’ Savanti schoot haar te hulp: ‘Ja, wij houden 
niet eens van Moederlandse Geschiedenis’, wat haar 
een strenge blik opleverde van Wisselbrief. ‘Dus jullie 
beweren dat jullie geen grap met mij uithalen?’, vroeg 
de laatstgenoemde nu enigszins beteuterd. ‘Nee 
sorry. Maar we kunnen u wel helpen zoeken!’ Het 
gezicht van de docent klaarde weer enigszins op door 
dit blijde nieuws. ‘Hohoho, dames en heren,’ zei Luka, 
‘zo’n zoektocht is een grote tijdsinvestering naast 
onze studie. Als wij daarmee instemmen, verwachten 
we natuurlijk wel het een en ander terug van u!’ ‘Ah, 
juist, een ruilhandel dus’, constateerde Wisselbrief 
knikkend. ‘Welnu, ik begreep dat jullie moeten ver-
huizen naar een andere ruimte die niet geheel naar 
jullie wens is. Als jullie mij helpen dit mysterie op te 
lossen, zal ik hoogstpersoonlijk mijn kantoor afstaan 
aan de HSV, zodat jullie geen rekening meer hoeven 
te houden met die vermaledijde Engelsen!’ ‘Het is 
volgens de reglementen van onze faculteit helemaal 
niet toege…,’ probeerde Jip, maar hij werd onderbro-
ken door Savanti: ‘Dat voorstel klinkt ons als muziek 
in de oren! Volgens mij hebben we een deal.’
 Na het vertrek van Wisselbrief werd beslo-
ten wie de zoektocht op zich zou nemen. ‘Ik heb 
wel een paar ideeën over mogelijke verdachten’, 
begon Pelle voorzichtig. ‘Nou, daarvoor heb jij echt 
nog te weinig bestuurservaring’, zei Mats lachend, 
‘dit lijkt me juist een taak voor de voorzitter.’ Hij 
wilde al opstaan toen hij zich opeens weer die ver-
vloekte ledenvergadering herinnerde. ‘Inderdaad,’ 
zei Savanti, terwijl ze hem met een veelbeteke-
nende blik aankeek, ‘daarom zal ik dit mysterie ont-
rafelen.’ ‘Met die beentjes wil ik wel mee!’, riep Luka 
enthousiast en aldus werd besloten. In opperbeste 
stemming togen de twee bestuursleden richting het 
Collegezalencomplex om voor de eerstejaars koffie 
en thee te schenken. Gemoedelijk stonden enkele 
eerstejaars te keuvelen. ‘Nee, ik heb het boek helaas 
nog niet gezien’, zei Annemoon Oldenzaal zacht tegen 
Pamela Westbos. ‘Ik heb het in mijn tas zitten en die 
staat nog in de zaal, maar je mag het wel een keer 
lenen’, antwoordde deze. Het gesprek was Luka niet 
ontgaan en hij tikte Savanti aan: ‘Hoorde je dat? Ik 
denk dat die sjaars het boek van meneer Wisselbrief 
heeft gestolen!’ Zonder op antwoord te wachten 
sprintte hij de zaal in en dook in de tassen van de 

eerstejaars studenten. Zuchtend keek Savanti hem 
na en stapte vervolgens op Pamela af. ‘Dat boek, 
waar je het zojuist over had, gaat dat toevallig over 
Moederlandse Geschiedenis?’, vroeg ze poeslief. Niet-
begrijpend keek Pamela haar aan: ‘Moederlandse 
Geschiedenis? Welnee, ik doelde op het boek voor 
Mondialisering. De helft van de studenten krijgt dat 
boek nog van jullie, de HSV!’ Schoorvoetend veront-
schuldigde Savanti zich terwijl de eerstejaars verder 
discussieerden over de vraag of Barry de Opblaaskoe 
vermoord was door Martha Polyester of door Tinus 
Mosselmans. Inmiddels was Luka door een foete-
rende professor Hekwerk buiten de deuren gezet. 
Rood van schaamte verdwenen de twee bestuursle-
den op een drafje naar het Cultuurcafé.
 Eenmaal binnen liep Luka naar de bar om 
een pitcher met bitterballen te bestellen. Groot was 
ook zijn verbazing toen hij van barvrouw Jolanda 
Woud van Swachtelen vernam dat bitterballen niet 
langer op het menu stonden. Enigszins ontsteld 
vroeg hij of hij dan enkel een pitcher kon krijgen. 
‘Zeker en vast,’ antwoordde Jolanda, ‘maar hebben 
jullie bij de HSV dit jaar wel Knaecks?’ Luka kon er 
wel om lachen een toonde snel zijn gloednieuwe kor-
tingspas. Intussen waren ook stamgasten Jozefus 
Tulpenberg, Willem de Oud en drs. Pepper binnen-
gekomen. Tulpenberg had duidelijk al de nodige 
alcoholische versnaperingen achter de kiezen en 
begon luid lallend een tirade over de herbouw van 
de Nijmeegse donjon: ‘Het is toch om te zotten? 
Zo’n gedrocht misstaat toch in dat prachtige park? 
Ik bedoel maar, waarom zou je er een toren neerzet-
ten als een je er ook een prima wijnkelder kan aan-
leggen?’ ‘Daarvoor kan die bunker toch dienen?’, ant-
woordde De Oud droogjes, terwijl Savanti en Luka 
bij de docenten aanschoven. ‘Een biertje heren?’, 
vroeg de kersverse voorzitter aan de docenten. 
Pronto reageerde drs. Pepper: ‘Nou, misschien wil 
ik wel…’ ‘Cola?’, vulde Savanti hem aan. ‘Nee, water’, 
antwoordde drs. Pepper snibbig. ‘Let maar niet op 
hem hoor,’ bulderde Tulpenberg, ‘hij heeft alcohol 
afgezworen om te voorkomen dat hij net zo eindigt 
als Kuifje.’ De hele tafel huiverde bij de gedachte aan 
wat er met Kuifje was gebeurd. ‘Dat is niet waar’, 
zei drs. Pepper verbouwereerd, ‘ik wil geconcen-
treerd blijven terwijl ik de laatste hand aan mijn 



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

24

proefschrift leg. Ik heb onlangs nog een nieuw boek 
over Moederlandse Geschiedenis op de kop weten te 
tikken dat mij daar zeker bij kan helpen.’ Luka rea-
geerde direct: ‘Chris Wisselbrief is precies zo’n boek 
kwijt! Heeft u daar iets mee te maken?’ ‘Hoe durf 
je?!’, antwoordde drs. Pepper furieus, ‘Heb jij eigen-
lijk wel een idee waar mijn proefschrift over gaat?’ 
‘Ik denk niet dat ik bij leven nog de kans krijg om 
de finale versie te lezen!’, merkte Luka gevat op. Hij 
nam zijn laatste slok Jupiler en vertrok met Savanti 
uit het café. Hoofdschuddend keek drs. Pepper hen 
na: ‘Amai, geloven jullie dat nou? In mijn tijd had de 
HSV tenminste nog respect voor de docenten.’
 Enkele dagen later stond de eerste HSV-
activiteit op het programma. Ondanks het honden-
weer had een grote groep fanatiekelingen zich ver-
zameld bij het Maggicomplex voor een enerverend 
potje beachlacrosse. Terwijl de eerste zweetparel-
tjes op de voorhoofden van de HSV’ers verschenen 
en Wolter Rozemakers een prachtige bal van Kwintus 
Duiveltjes toepasselijk omschreef met “netjes”, sloop 
Wilhelmina Laagzaak-Vertrappen heimelijk in spor-
tieve uitdossing de zaal in. Haar late arriveren zou 
niemand zijn opgevallen, ware het niet dat ze team-
genoot was van speurneus Savanti: ‘Wilhelmina, 

waar kom jij nog zo laat vandaan? We zijn al lang 
begonnen!’ ‘Eh, ja, ik moest nog wat boeken halen 
voor, eh, voor honours’, reageerde Wilhelmina hakke-
lend. Juist toen Savanti hierover een opmerking wilde 
maken, viel haar oog op Mats, die in een hoekje van 
de zaal intiem met Dora Sweaters stond te smiespe-
len. Ze besloot al glimlachend dat dit niet het juiste 
moment was om de zaak op de spits te drijven. 
Morgen zou ze deze informatie met haar compag-
non delen. Met een luide oerkreet en een fikse paar-
densprong stoof ze de zandbak weer in om haar team 
naar de overwinning te helpen. 
 Helaas is het mysterie door onze speurneu-
zen nog niet ontrafeld. Gaat het hier enkel om de ver-
dwenen boeken, of is hier meer aan de hand?

~ WORDT VERVOLGD ~

Uiteraard vertoont dit verhaal geen enkele gelijke-
nis met de werkelijkheid. Namen en plaatsen kunnen 
dan ook niet opgevat worden als personen en plekken. 
Enige gelijkenis is puur toevallig en valt niet onder ver-
antwoordelijkheid van de redactie.

- - - - - - - - - - - - - -
hinternet

geef de pen door!- - - - - - - - - 
www.gsvexcalibur.com/hinternet
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Na een spetterende introductieweek en een 
welverdiende week rust was het dan eindelijk 
tijd geworden voor het begin van het college-
jaar. En wat is er nou leuker dan je introbroer-
tjes en -zusjes of je GSV-vrienden weer te zien? 
Inderdaad: je introbroertjes en -zusjes of GSV-
vrienden weer terugzien tijdens de GSV-borrel in 
Café Camelot! Veel GSV’ers dachten daar zo over 
en langzaamaan stroomde het kasteel vol met 
dappere ridders op zoek naar de heilige bierpul. 
Al gauw waren er niet meer genoeg ronde tafels 
om aan te zitten, dus werd ook de vierkante pool-
tafel geannexeerd door Sir Maximiliaan. Na een 
gezellige avond in de kroeg wist de Orde van de 
Ronde Tafel de weg naar de Molenstraat te vinden, 
om de avond af te sluiten in de Malle Babbe en 
uiteraard Café de Fuik. Donderdagochtend was 
op alle gezichten te lezen dat de avond ervoor 
een geslaagde was.
 Uiteraard kregen de GSV’ers de tijd om 
deze aanslag op het menselijk lichaam te verwer-
ken. Normaal gesproken gaat dit het beste met goed 
uitslapen, gezonde maaltijden en: sporten! Door de 
Sportcommissie was een fantastisch beachvolley-
baltoernooi opgezet. Echter, de organisatie hoorde 
maandagavond de beangstigende woorden van 
Piet Paulusma: ‘Voor woensdag regen, regen en 
nog eens regen.’ Door een slimme zet van de com-
missie werd de kille en vooral natte buitenlucht 
boven het Sportcentrum omgeruild voor de Sunny 
Beachfabriek. Door weer en wind kwamen leden 
uit alle uithoeken op zoek naar de warmte en het 
zonnige strand van het beachvolleybalveld in de 
Honigfabriek, waar zij hun natte kloffie konden ver-
ruilen voor droge volleybalshirts. De enige die aan-
kwamen in een droog tenue waren de leden van het 
34ste bestuur der GSV, die zo slim waren geweest in 
de roze Fiat Multipla te arriveren.

 Tien teams namen het tegen elkaar op in 
wedstrijden van vijf minuten. Na een spannende 
groepsfase en een zinderende halve finale waren 
de finalisten van vorig jaar al jammerlijk uitgescha-
keld, wat te maken kon hebben met de afwezigheid 
van de sterspelers uit beide teams. De teams Quint 
Tarantino en De Gevestigde Orde wisten wel de finale 
te halen en namen het in een onvoorstelbaar span-
nende pot tegen elkaar op. In de allerlaatste minuut 
wist Quint Tarantino te profiteren van een misstap 
van De Gevestigde Orde, waarna zij meedogenloos 
afgestraft werd: 9-8. Onder luid gejuich werd de 
beker, in de vorm van Hawaiiaanse bloemenkransen, 
in ontvangst genomen door de vedettes van Team 
Tarantino.
 Na inspanning komt ontspanning, een wel-
bekend fenomeen bij de GSV. Met het vermoeiende 
beachvolleybaltoernooi achter de rug was het dus 
weer hoog tijd voor asportief vertier. Op donderdag 
kwamen de feestbeesten naar het grandioze jaar-
lijkse openingsfeest van de GSV, met als thema ‘In 
je element met je jeugdsentiment’. Onder andere 
kapitein Jack Sparrow, de mannen van Grease, Ash 
Ketchum met Pikachu en Winnie de Poeh kwamen 
langs bij Bar Ruygh. De jeugdige, sentimentele 
GSV’ers wisten opnieuw een uitstekende sfeer te 
creëren. Ook deze avond kon niet meer stuk, dus 
werd opnieuw een aantal kroegen in de Nijmeegse 
binnenstad onveilig gemaakt. De volgende morgen 
was iedereen nog in leven, maar niet voor de volle 
honderd procent. Zo begint de cyclus opnieuw.

het reilen & zeilen der gsv excalibur
‘GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD BIJ DE GSV!’
Door Jelle de Vries, secretaris van het 34e bestuur der GSV
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Deze maand staat vrijdag de dertiende weer bij 
iedereen op de kalender. Bijgeloof is iets waar 
we natuurlijk over kunnen twisten, maar hoewel 
de meeste mensen vrijdag de dertiende als flau-
wekul beschouwen, zijn er door de geschiede-
nis heen groepen mensen geweest die vrijdag 
de dertiende een stuk serieuzer namen. Deze 
mensen hadden een werkelijke angst, genaamd 
paraskevidekatriafobie, voor dit fenomeen ont-
wikkeld. Het getal dertien is echter niet het 
enige ongeluksgetal: in verschillende culturen 
wereldwijd schrijven mensen geluk en ongeluk 
toe aan getallen. Vele hiervan vinden hun oor-
sprong in Europees en Aziatisch bijgeloof en 
zijn verspreid geraakt over de wereld. Daarom 
zullen wij, ondanks dat historici zich op glad ijs 
begeven bij het werken met getallen, voor jullie 
de geluks- en ongeluksgetallen van de Europese 
en Aziatische culturen op een rijtje zetten. 

Europees bijgeloof
Allereerst komt het ongeluksgetal dertien voor in 
pechdag vrijdag de dertiende. Er doen zich ver-
schillende verhalen de rondte over hoe deze onge-
luksdag tot stand is gekomen. Wellicht zou het van 
een Noorse sage afstammen, symboliseert het de 
dag waarop alle Tempeliers in veertiende-eeuws 
Frankrijk werden opgepakt of refereert het naar het 
aantal aanwezigen dat bij het laatste avondmaal aan-
wezig was. Naast deze dag wordt het getal zelf ook 
als ongeluksgetal gezien. Zo is de dertiende verdie-
ping van gebouwen in het Westen vaak weggelaten 
uit angst voor ongeluk. Dit zorgt nog wel eens voor 
de nodige problemen. In Vancouver bijvoorbeeld is 
deze praktijk verboden: de brandweer zou namelijk 
bij brand in hoge gebouwen in verwarring kunnen 
raken over de verdieping van mensen in nood. 
 Hoewel met name het getal dertien in de 
Europese, en daarmee ook de (Latijns-)Amerikaans 

cultuur, als ongeluksgetal wordt gezien, zijn er ook 
nog andere getallen en cijfers die als “ongeluksge-
tal” bestempeld worden. Deze ongeluksgetallen 
zijn vaak verbonden met het christendom gezien 
het Westen een christelijke geschiedenis kent. Het 
getal 666 wordt bijvoorbeeld gezien als het getal van 
de duivel. Dit getal is volgens de Bijbel (Openbaring 
13:1) de naam van ‘het beest met zeven koppen en 
tien horens.’ Wat hieraan overigens opvalt is dat de 
genoemde getallen, zeven en tien, juist geluksgetal-
len zijn in het christendom. Naast deze getallen is ook 
het getal drie (het aantal keer dat het getal zes voor-
komt in 666) een positief getal in christelijke wereld. 
Het getal zeven is in het christendom een krachtig 
getal omdat God de aarde in zes dagen schiep en de 
zevende dag rust nam, tien is een geluksgetal omdat 
er tien geboden zijn en het getal drie symboliseert 
de Heilige Drie-eenheid.
 Europa kent echter niet enkel (on)geluks-
getallen die haar oorsprong aan het Christendom 
ontlenen. In Italië hanteert men bijvoorbeeld een 
heel ander getal. Hier wordt getal zeventien gezien 
als brenger van ongeluk. De oorsprong hiervan gaat 
terug naar de taal van de oude Romeinen, het Latijn. 
In Romeinse cijfers is XVII het cijfer zeventien. Met 
deze letters is echter ook het woord vixi te maken, 
wat letterlijk vertaald ‘ik leefde’ betekent. Kortom: 
zeventien staat symbool voor de dood. Dit klinkt wel-
licht wat vergezocht, maar dit neemt niet weg dat het 
getal zeventien tot op vandaag de dag nog steeds een 
ongeluksgetal is in heel Italië.

Aziatisch bijgeloof
Bijgeloof in geluks- en ongeluksgetallen bestaat 
ook bij onze buren in het Verre Oosten. Binnen het 
Aziatische, en dan met name het Chinese bijgeloof, 
bestaat een breed palet aan cijfers die men de stuipen 
op het lijf jaagt of juist doet dansen van geluk. Een 
deel hiervan dankt haar (on)geluk aan symboliek 

Geluks- en ongeluksgetallen uit Europa en Azië

vrijdag de dertiende en andere (on)geluksnumeriek
Door Jan Hornix en Sam Ockhuijsen
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en geschiedenis zoals veelal bij Europese cijfers de 
oorzaak is. Het getal zeven wordt in China bijvoor-
beeld en als een geluks- en als een ongeluksgetal 
gezien. Enerzijds symboliseert het saamhorigheid 
maar anderzijds is de zevende maand op de Chinese 
kalender de geestenmaand waarop geesten uit het 
dodenrijk naar de wereld van de levenden komen 
Ook het Chinees geluksgetal negen heeft een enorme 
variëteit aan symbolische achtergrond: allereerst is 
negen als hoogste oneven getal het ultieme teken van 
mannelijkheid, de oneven sekse. Daarnaast heeft het 
cijfer ook een keizerlijke connotatie gezien de keizer 
de hoogste vorm van mannelijkheid bezat in het oude 
China. Als laatste wordt het getal ook nog geassoci-
eerd met het Hemelse, omdat de keizer regeert bij 
mandaat van de Hemel. Anders dan dit voorbeeld 
hebben geluks- en ongeluksgetallen in Azië hun oor-
sprong meer te danken aan iets anders dan hun his-

torische symboliek. 
 In het Chinees zijn veel getallen te vinden 
die hun geluk of ongeluk ontlenen aan hun gelijke-
nis met de klank van bepaalde woorden. Dit is niet 
vreemd aangezien de Chinese talen berucht zijn om 
hun vele gebruik van homofonen: woorden die uit 
dezelfde klanken zijn opgebouwd. Zo krijgt het cijfer 
vier (sì) in verschillende Chinese talen bij uitspraak 

een bijna gelijke klank als het woord ‘dood’(sĭ). De 
woorden zijn nagenoeg hetzelfde maar verschillen 
enkel in intonatie van elkaar. Genoeg reden voor de 
Chinezen om dit cijfer met alles te vermijden. Zo zal 
je dus in sommige gebouwen in China en met name 
in de wolkenkrabbers van Hong Kong geen vierde 
verdieping aantreffen. Overigens wordt het getal vier 
in combinatie met het getal één (yī) vaak vermeden. 
Dit klinkt namelijk als yào sì, wat ‘dood willen’ bete-
kent, en dit is zeker een lot dat vele Chinezen niet 
over zich af willen roepen. Deze gelijkenis is overi-
gens niet alleen in de Chinese talen te vinden, maar 
ook in het Japans, Koreaans en Vietnamees.
 Niet alleen het cijfer vier heeft in Aziatische 
talen haar geluks- of ongelukssymboliek te danken 
aan een overeenkomende klank met andere 
woorden. Zo hebben het cijfer ‘zes’ en het woord 
‘rijkdom’ dezelfde klank in het Kantonees, klinkt ‘vijf’ 
in het Mandarijn als het woord ‘niet’, lijkt ‘negen’ in 
het Japans op het woord ‘pijn’ en ga zo maar door. 
Verreweg het grootste geluksgetal in China en Japan 
is het cijfer acht. Dit nummer klinkt als de woorden 
‘voorspoed’ of ‘welvaart’ en neemt daarom een bijna 
heilige status aan in deze landen. Hierdoor worden, 
in de ogen van buitenstaanders, de meest vreemde 
daden verricht rondom het getal. Zo werd in 2003 
een telefoonnummer waarvan alle cijfers uit het 
nummer acht bestonden verkocht voor 280 duizend 
dollar. Nog een voorbeeld zijn de vijf mannen in 2009 
die tot zestien maanden gevangenisstraf veroordeeld 
werden, omdat ze een gewelddadige roof pleegden 
met als buit enkele kentekenplaten met veel achten 
erop. Het meest bekende voorbeeld is echter de ope-
ningsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing 
die precies op 8 augustus (de achtste maand) 2008 
begon, op acht seconden en acht minuten over acht 
uur lokale tijd. Dat China dat jaar met vijftig gouden 
plakken bovenaan de medaillespiegel stond kan dan 
eigenlijk geen toeval zijn. Toch?
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gsv excalibur & 024 geschiedenis 2017
De gsv vindt geluk in sport en spel!
N.E.C.-tentoonstelling
Op 14 oktober 2017 opent Jochem van Gelder 
een tentoonstelling over N.E.C. in het Huis van de 
Nijmeegse Geschiedenis. De tentoonstelling is onder-
deel van 024 Geschiedenis. Het weekend staat dit 
jaar in het teken van het thema ‘geluk’. Op de tentoon-
stelling worden de geluks- en ongeluksmomenten 
van de Nijmeegse voetbalclub N.E.C. belicht.
 
De tentoonstelling
Wat waren de belangrijkste momenten voor de club 
en wie waren de “sporthelden” van het verleden? Aan 
de hand van zeven thema’s wordt de geschiedenis 
van N.E.C. toegelicht. Op het einde van de tentoon-
stelling kan de bezoeker zijn eigen favoriete geluk-
smomentje van de club op de geluksmuur hangen!
 
Demonstratiewedstrijd en lezingen 
Op de Mariënburg zullen om half drie de N.E.C. 
OldStars een demonstratiewedstrijd spelen van 
‘Walking Football’. Kom kijken naar hoe de vijftig-
plussers geluk vinden in de edele voetbalsport in 
het N.E.C. shirt. In Bibliotheek Mariënburg is er bij 
het lezingenprogramma ‘Radboud in de stad’ de 
mogelijkheid om je nog verder te verbreden op het 
gebied van sport in Nijmegen en in het algemeen. 
Ernest Verhees zal een lezing geven over Nijmeegse 
sportvelden en de bouw van stadion De Goffert. 
Aansluitend zal Jelle Zondag over sport en milita-
risme in Nijmegen vertellen. 

Spellenplein
Op zondag 15 oktober zijn er weer spectaculaire kin-
deractiviteiten op het Valkhofkwartier. Dit weekend 
zal het Valkhof ‘kidsproof’ gemaakt worden en zal 
er een exclusieve verzameling spellen te spelen zijn. 
Op levensgrote spelborden kunnen zowel kinderen 
als volwassenen spelenderwijs leren over de rijke 
Nijmeegse geschiedenis.

 Leer bijvoorbeeld bij Romeins Risk meer 
over de verschillende volkeren die leefden in het 
Romeinse Rijk. Weet jij alle gebieden te veroveren 
of ga je strijdend ten onder? Als je de smaak echt te 
pakken hebt, kun je daarna ook nog getraind worden 
door een échte Romeinse legionair!
 Bij het interactieve strategiespel Vrede van 
Nijmegen worden de spelers meegenomen naar de 
vredesonderhandelingen van 1678/1679. Stap in de 
schoenen van de belangrijkste ambassadeurs van 
toen, leer van alles over de historische context en 
ontdek je eigen onderhandelingsvaardigheden!

Pop-up Museum en Grote Nijmeegse Geschiedenis 
Quiz
De traditionele historische markt van de 024 
Geschiedenis wordt dit jaar in een nieuw jasje 
gestoken! De diverse (cultuur)historische instellin-
gen en verenigingen die Nijmegen rijk is zullen in de 
Stevenskerk een pop-upmuseum vormen rond het 
thema geluk. Op vrijdagavond 13 oktober en zater-
dag 14 oktober doet ook GSV Excalibur mee met het 
pop-upmuseum en neemt speciale objecten mee om 
de studievereniging goed te representeren!
 Ook dit jaar zal er op de zaterdag de Grote 
Nijmeegse Geschiedenisquiz plaatsvinden in film-
huis LUX. Van vijf tot zeven uur kun je in teams van 
ongeveer vier personen jouw kennis over de regio-
nale geschiedenis van Nijmegen testen. Meld je wel 
even aan via hetarchief@nijmegen.nl!

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over het programma 
van 024geschiedenis 2017 op de website: 
www.024geschiedenis.nl

Door de subcommissie 024 Geschiedenis van de Publieksgeschiedeniscommissie
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Door Bram Ruber

Met een fanbase talrijker dan de lettercount van 
de Europareader, een budget dat groot genoeg is 
om de Erasmustoren af te kopen als GSV-kamer 
en meer prijswinnende nominaties dan het 
docenten voetbalteam ooit zal hebben, is ‘Game 
of Thrones’ (GoT) de meest succesvolle televisie-
serie van het moment.
 Dit seizoen waren er maar zeven afleverin-
gen in plaats van de gebruikelijke tien. Voor velen 
was dit een erger vooruitzicht dan de bruiloft bij 
Walder Frey, maar het bleek na afloop juist een factor 
die de serie heeft gered van vervallen in het main-
stream-patroon van Hollywood.
 De première was indrukwekkend: alle ver-
haallijnen werden goed geherintroduceerd zodat ook 
mensen die niet alles hadden ‘gebingewatcht’ wisten 
waar ze aan toe waren. Er was daarnaast veel aan-
dacht voor de kleintjes: Lyanna Mormont liet Jon 
Snow wederom zien hoe je een stel bezopen vetzak-
ken met baarden [de noorderlingen, red.] naar je laat 
luisteren en Arya slachtte een compleet huis af (jeej, 
psychopathische kinderen, joehoe), zoals het hoort 
in GoT. Vervolgens leek GoT echter met een typische 
‘tussenepisode’ in verval te geraken. Het verhaal 
schreed voort zonder dat er echt iets gebeurde. Nou 
ja, Sam genas iemand van greyscale, een ziekte die 
ongeneeslijk zou zijn, met de meest voor de hand lig-
gende kuur (het letterlijk afpulken van de aangetaste 
huid). Gelukkig wist de eerste zeeslag van de serie 
deze teleurstellingen nog enigszins te verhelpen.

 De serie kwam al snel met een antwoord op 
de angst van veel kenners dat na de tweede afleve-
ring het wederom een langdradig seizoen zou gaan 
worden. Vanaf de derde aflevering wist GoT het ‘wtf’-
gevoel weer op te wekken, door wederom af te wijken 
van de verwachte uitkomst. De emotionele omslag 
toen de Lannisters en Tarlys (hier ben ik nog steeds 
boos over) op Highgarden marcheerden, in combina-
tie met de briljante laatste scene voor Olenna Tyrell 
(zowel in deze episode als de gehele serie), maakte 
dit een van de een van de betere afleveringen van het 
seizoen. De vierde aflevering verbaasde ook menig-
een door direct een radicale ommekeer in de verhaal-
lijn te maken. Het tij van aflevering drie werd door 
Daenerys’ aanval op een convoy van de Lannisters 
gekeerd en creëerde een dynamiek die voelde als een 
terugkeer naar de eerdere, fenomenale seizoenen. 
Ook de daaropvolgende aflevering paste mooi in de 
stijgende lijn die de serie op dat moment maakte, al 
was het alleen al omdat Sam en Gilly voor het eerst in 
de hele serie daadwerkelijk iets hebben toegevoegd 
aan het verhaal; chapeau! Verder werd er leuk inge-
speeld op de ‘Gendry is still rowing’-meme.
 Maar dan, over een ommekeer gesproken. 
‘Zucht.’ Natuurlijk, een korte tijdspanne vereist dat 
er gesjoemeld wordt met tijd, maar je kan hierin 
ook doorslaan. De verhaallijn van de zesde episode 
voelde aan als een tweederangs Bollywoodfilm die 
zelfs Dick Maas zou hebben afgewezen. Daenerys 
komt ten noorden van de muur precies op tijd om 

GAME OF THRONES - SEIZOEN ZEVEN
 Recensie voor de kenner 
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UITSLAG quiz

Ben jij donald duck of guus geluk?
Vraag 1: A-1, B-0, C-2 Vraag 2: A-2, B-1, C-0 Vraag 3: A-0, B-2, C-1 Vraag 4: A-2, B-0, C-1 Vraag 5: A-2, B-1, C-0

0-4 punten, Donald Duck

Jammer joh, je bent een echte 
pechvogel! Net als Donald houd 
je het nergens lang vol omdat je 
zo’n kluns bent. Met je matrozen-
pakjesfetisj scoor je ver onder de 
‘studententien’. Je geluksonder-
broek ben je helaas altijd kwijt. 
Studeren blijkt een echte uitda-
ging voor je te zijn. 

5 punten , vreemde eend in de bijt

Soms gaat bij jou alles mis, zoals 
bij Donald, maar soms weet ook 
jij wat het is om geluk te hebben, 
zoals het een echte Guus betaamt. 
Wat zeg je daarvan; een geluk bij 
een ongeluk!

Quiz gemist? Zie bladzijde 16!

6-10 punten, Guus Geluk

Gefeliciteerd, jij geluksvogel! Je 
bent een echte Guus Geluk. Met je 
broekzakken vol hoefijzers, konij-
nenpootjes en klavertjes vier weet 
je het ver te schoppen. Je mag dan 
een arme student zijn, maar na 
een avondje Holland Casino is in 
elk geval je studieschuld alvast 
afgelost! Het komt je allemaal aan-
waaien, dus die toppositie haal je 
met twee vingers in je snavel. 

iedereen te redden. Eind goed al goed? Nee! Een van 
Daenerys haar draken wordt neergehaald, terwijl de 
Nightking iedereen in één keer had kunnen uitscha-
kelen. Er wordt nog één keer getracht er een ware 
dreaded episode van te maken, zoals GoT dat vaker 
betaamt, maar Jon blijkt zwemles te hebben gehad 
van Jamie en Bronn. 
 Door de ingrijpende gebeurtenissen in de op 
een na laatste aflevering was de ‘finalehype’ groot en 
ik moet zeggen: ik heb er van genoten. De dragon-
pit was ‘boeklezersporno’ en de samenkomst van 
zowat alle belangrijke personages bleek zeer inte-
ressant. Verrassingen waren er echter nauwelijks: 
Cersei zegt toe te helpen, maar wie had nu werkelijk 
gedacht dat één wight haar zou overhalen? De muur 
valt en Jon en Daenerys consumeren hun incestueze 

relatie (wat droog staan wel niet met een dwerg doet, 
voor wie begrijpt wat ik bedoel). De seizoensfinale 
kan wel degelijk in één lijn met andere GoT-finales 
gezet worden. Deze over het algemeen meer dienen 
als opzet voor het volgende seizoen.
 Dit seizoen was spectaculair en een pracht-
stuk op het gebied van acteren en CGI (special 
effects). De kwaliteit van de serie in het algemeen is 
daarentegen achteruit gegaan sinds de verhaallijn 
is afgeweken van de boekenserie, wat dit seizoen 
illustreerde. Tot aflevering zes leek het onvoorspel-
baar welke kant het verhaal op zou gaan, maar uit-
eindelijk werd er helaas aan alle verlangens van het 
grote publiek toegegeven. Het was een vermakelijk 
seizoen, waarbij we amper teleurgesteld zijn. Maar 
is dat waar het bij Game of Thrones om draait?
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GESCHIEDENISPRENT
 Door Roos In ‘t Velt 

Christiaan Weijts, schrijver en columnist van het NRC, schreef op 27 september 2017 over de canon van de 
geschiedenis van Nederland dat zij ‘slechts de aanmaaklimonade van de geschiedenis [is].’ Hij verhaalt in 
ruwweg achthonderdvijftig woorden over hoe de Canon van Nederland voornamelijk een ‘winkeldisplay 
[is] van de echte canon.’ Volgens hem leeft dit bijna utopisch beeld van ‘onze’ geschiedenis voort in musea, 
op websites en in verhalen. Hij sluit zijn artikel af met de concluderende woorden: ‘Want de aanmaakli-
monade kan nog zo betoverend zijn, zonder kraanwater ben je nergens.’ Toch is de zogenoemde ‘aanmaak-
limonade’ wel prachtig in beeld gebracht door een van onze redactieleden. Geheel nutteloos zijn deze kop-
stukken dus niet, zij het in dergelijke, uitzonderlijke gevallen als het onze.

Tekst door Wouter Raaijmakers
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Savannah kennen wij natuurlijk allemaal als de nieuwe voorzitter van de GSV. Haar paleisje 
kunnen we vinden aan de Molukkenstraat, waar ze een vierkamerappartement deelt met twee 
vriendinnen. Voor een student is een appartement natuurlijk hartstikke luxe, al heeft het ook 

nadelen om tussen werkende mensen te wonen. Als Savannah ’s nachts niet al te lichtvoetig de 
trap op huppelt en een liedje neuriet, zorgt dit nog weleens voor bonje met de buren. Kleine 

meisjes worden groot, zo heeft Savannah kortgeleden alle roze items van haar kamer verwijderd. 
Wie er een kijkje neemt in de boekenkast van ‘Sav’, ontdekt al snel waarin ze geïnteresseerd is. 

Liefde, intrige en macht aan de hoven in vroegmodern Europa zijn haar specialiteiten. Voor leuke 
dynastieke weetjes en roddels kun je bij Savannah terecht!

Foto en tekst door Emma Hooghwinkel en Sanne Dijksterhuis

In het hol van... Savannah Mellendijk


