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Gewaardeerde lezer,

Enige tijd geleden werd mij, weliswaar tussen neus en lippen 
door, een doordeweekse sneeuwbui beloofd. Helaas viel er 
niet veel meer dan regen en bier uit de hemel, waarbij ik de 
laatstgenoemde neerslag vooral moest zoeken bij de consti-
tutieborrel van GSV Excalibur. Een terneergeslagen ALV en 
een aantal activiteiten later moet het wintergevoel me nog 
altijd ontglippen, op een enkele kersthit van Michael Bublé 
na. Uiteraard is het pas per 21 december echt winter, hoewel 
ik nu al verlang naar de voor sommigen erbarmelijk koude 
tijd van het jaar. In lijn met dat verlangen, dat klaarblijkelijk 
bij meer HInT-redacteuren loert, kan ik met trots deze editie 
van het HInT presenteren, die geheel in het teken zal staan 
van het thema ‘Wintertijd’.
 De redactie heeft de afgelopen weken ijverig gepend 
over onder andere tips tegen winterdips, winterverblijven van 
verschillende vorsten, de Nederlandse identiteit en schaatsen, 
een interview met de nieuwe hoogleraar vroegmoderne idee-
engeschiedenis en nog veel meer. (Voor een volledig overzicht 
verwijs ik graag naar de overstaande pagina.) Daarbij zou ik 
de twee gastauteurs Daphne Cuppens en Lidewij Nissen willen 
bedanken voor hun bijdrage in de twee door ons uit te beste-
den rubrieken Grenzeloos studeren en Studenten in het wild. 
Enkele regels terug stipte ik het ijverig pennen van de redactie 
al even aan, maar ook zij verdienen een volwaardig applaus, 
omdat zij, wegens een strakke planning, slechts twee weken 
hadden om deze editie voor de lezer te verzorgen.

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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Als bijzonder hoogleraar vroegmoderne idee-
engeschiedenis aan de leerstoelgroep Cultuur-
geschiedenis verwelkomen we hem hartelijk 
bij de afdeling Geschiedenis van de Radboud 
Universiteit (RU). Middels zijn oratie Ideeënge-
schiedenis: ontologie, reconstructie en contro-
verse van 24 november, of door middel van zijn 
colleges Nieuwe Tijd, hebben sommigen al ken-
nis kunnen maken met prof. dr. Leen Spruit. Bij 
tijd en wijle vertelt hij over theologisch-filosofi-
sche verhalen vanuit cultuurhistorisch perspec-
tief. In dit Hinterview weiden wij verder uit over 
zijn wetenschappelijke carrière en persoonlijke 
overtuigingen.
 Sinds 1 november 2016 werkt prof.dr. Leen 
Spruit, woonachtig in Amsterdam en Napels, aan de 
RU als lid van de afdeling Geschiedenis. Ook heeft 
hij een aanstelling aan de Sapienza Università di 
Roma als docent Nederlandse Taal en Letterkunde. 
Zo verblijft hij elk jaar enkele periodes in Nederland 
waarna hij weer terugvliegt naar Italië. Daar woont 
zijn vrouw, die lesgeeft aan de Universiteit van de 
Campania “Luigi Vanvitelli” als kunsthistorica. “We 
hebben elkaar in een ver verleden leren kennen in 
Italië. Toen hebben we eerst een tijdje heen en weer 
gereisd, vervolgens verbleven we hoofdzakelijk in 
Italië maar de laatste jaren zijn we weer regelmatig 
door het jaar in Nederland.”
 In zijn vrije tijd leest de heer Spruit, zoals 
vrijwel iedere historicus, graag. Hij geeft daarbij 
voorkeur aan Nederlandse literatuur. “In Italië geef 
ik ook niet mijn eigen vak, want daar ben ik docent 
Nederlands aan de universiteit van Rome. Daar-
naast ben ik erin geslaagd door te dringen tot het 
bastion van de Italiaanse filosofie. Dat is namelijk 
heel moeilijk als je niet zelf Italiaans bent.” Verder 
houdt hij van talloze auteurs: Simon Vestdijk, Wil-
lem Frederik Hermans, Ferdinand Bordewijk et 
cetera. Ook leest hij graag de modernere werken 

van bijvoorbeeld A.F.Th. van der Heijden, Tommy 
Wieringa en Thomas Rosenboom. “Ik lees ook wel 
Italiaanse werken, maar dat doe ik toch minder. Dat 
komt volgens mij omdat ik het grootste gedeelte 
van mijn tijd in het buitenland door breng en daar-
door toch meer waarde aan die band met Neder-
land hecht.
 “Ik lees ook nog steeds het Cultureel Sup-
plement van het NRC en de Trouw.” Tegenwoordig 
bestaat er natuurlijk ook het internet, wat hij geheel 
terecht aangeeft. “Vroeger was je wat meer geïso-
leerd, maar je kan het nieuws nu heel makkelijk bij-
houden, al is het maar met de site van de NOS. Nu ik 
aan de universiteit in Nijmegen verbonden ben kom 
ik door het jaar heen ook veel vaker in Nederland 
dan vroeger.” Momenteel is de heer Spruit precies 
één jaar werkzaam aan de RU. Hoewel hij voorheen 
al verbonden was aan de Faculteit van Theologie, 
Filosofie en Religiewetenschappen (FFTR), is hij 
door zijn benoeming tot hoogleraar vroegmoderne 
ideeëngeschiedenis ook lid van de afdeling Geschie-
denis.

Een theoloog en filosoof bij Cultuurgeschiede-
nis
Zijn interesse voor filosofie ontwikkelde zich al op 
de middelbare school, waarvoor we een aantal ja-
ren terug in de tijd moeten. “Mijn ouders zeiden dat 
je niks met filosofie kon, en omdat mijn zus theolo-
gie studeerde, zeiden ze dat ik dan ook maar theolo-
gie moest gaan doen. Vervolgens heb ik, na wat men 
tegenwoordig de bachelor noemt, alsnog filosofie 
gestudeerd.” Sindsdien is niet alleen zijn plek van 
studie veranderd: ook zijn interessegebied is met-
tertijd geëvolueerd. “In het begin was ik vooral ge-
interesseerd in leerstellige, systematische proble-
matiek. Ik ben eerst gepromoveerd op de kenleer 
van Giordano Bruno, een Italiaanse Renaissance-
filosoof. Daarna heb ik een breder onderzoek ge-

TUSSEN THOMAS ROSENBOOM 
EN BARUCH SPINOZA? 
  Hinterview met prof.dr. Leen Spruit                                   
Door Jelle de Vries en Wouter Raaijmakers
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daan naar de ontwikkeling van de kenpsychologie 
tussen de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, 
tot ongeveer eind zeventiende eeuw. Toen werd ik 
bij dit onderzoek [Catholic Church and Modern Sci-
ence, red.] betrokken. Dit is toch min of meer een 
onderzoek waarin je ook veel meer aan de sociaal-
culturele context moet doen, want het gaat toch om 
een soort van receptie van hoe de katholieke kerk 
om gaat met werken die voor hen vaak verdacht of 
ketters waren.”
 Omdat hij al verbonden was aan de FFTR, 
en ze daar hem niet de ruimte konden bieden voor 
de nieuwe aanvliegroute van zijn onderzoek, heeft 
de faculteit een akkoord gevonden met Geschiede-
nis, waarna hij onder Cultuurgeschiedenis terecht 
is gekomen. “Daar voel ik me in wezen goed op mijn 
gemak, maar ik ben voor de echte historicus wel 
een vreemde eend in de bijt, omdat ik iemand ben 
die zich met een ander soort problematiek bezig-
houdt. Ik zal het niet, zoals mijn collega’s, hebben 
over de geschiedenis van de vrije tijd of toerisme. 
Dat ligt toch net iets te ver van mijn bed af.” Toch 
zijn er ook raakvlakken met onderzoeken van ande-
re docenten. Dr. Bert Roest bezigt zich bijvoorbeeld 
met de orde van de Franciscanen en prof. dr. Marit 
Monteiro onderzocht religieuze, vrouwelijke ordes 
in Nederland.

Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata
Eerder in dit interview sprak Leen Spruit over het 
doordringen tot het bastion van de Italiaanse fi-
losofie. Het ontdekken van een manuscript van 
Spinoza’s Ethica was hierbij een toevalstreffer, zo 
vertelt hij in alle eerlijkheid. “Dat heb ik kunnen 
ontdekken omdat ik al sinds 1996 in een groter on-
derzoeksproject werk met mijn Italiaanse collega 
Ugo Baldini. Hierbij werken we in het archief dat 
als laatste is vrijgegeven door de katholieke kerk: 
het archief van de Index en de Inquisitie in Rome.” 
Spruit en Baldini kregen al in 1996 toegang tot dit 
archief, terwijl het publiek twee jaar later pas bin-
nen mocht. “Daar bestuderen wij de relatie tussen 
de katholieke kerk en de moderne wetenschap. 
Moderne wetenschap moet je opvatten in een hele 
brede zin van het woord, dus niet alleen biologie, 
geneeskunde en fysica, maar ook alchemie, magie, 
astrologie en natuurfilosofie.”
 Een Duitse collega overhandigde Leen 
Spruit een lijst uit 1922 van alle manuscripten die 
ooit zijn overgebracht van de Inquisitie naar de bi-
bliotheek van het Vaticaan, met de gedachte dat het 
hem misschien zou interesseren. “Die lijst las ik zo 
eens door - en ik moet eerlijk zeggen dat mij de eer-
ste keer nog niets opviel - en gaf hem aan mijn colle-
ga. Die merkte vervolgens op ‘Joh, volgens mij zit er 
iets van Spinoza tussen!’ Hij stuitte namelijk op de 
naam van Niels Stensen, die Spinoza uiteindelijk bij 
de paus had aangegeven.” Stensen was een Deense 
anatoom die in Leiden studeerde en daar Spinoza 
leerde kennen, waarna hij bij het trekken door Eu-
ropa in Rome van zijn Lutherse geloof afviel en tot 
het katholicisme is bekeerd. Nadat de verwoed-
katholieke Stensen het manuscript van Spinoza’s 
Ethica van een Baltische prins wist af te troggelen, 
diende hij dit manuscript met een aanklacht in bij 
de Inquisitie. “Dat leidde onmiddellijk tot een ver-
bod op de werken van Spinoza. Dat manuscript is 
daar, bij de Inquisitie, blijven liggen.”
 “Het oorspronkelijke manuscript is in Am-
sterdam waarschijnlijk verloren gegaan, maar dit 
manuscript is dus door de grootste vijand van Spi-
noza, de katholieke kerk, bewaard gebleven en in 
1922 overgebracht naar de bibliotheek van het Va-
ticaan, op naam van Stensen.” Bij het nogmaals be-
kijken van de lijst, bleek de auteursnaam anoniem 
te zijn. “Manuscripten worden geclassificeerd op de 
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eerste en de laatste regel van het werk en bij het 
lezen van de regel ‘Alle buitengewone dingen zijn 
even moeilijk als zeldzaam’, de laatste regel van de 
Ethica, wist ik onmiddellijk dat het Spinoza’s werk 
was.” Voor Leen Spruit was dit een absolute histori-
sche sensatie. “Dat manuscript staat het dichtst bij 
zijn oorspronkelijke materiaal. Het oorspronkelijke 
manuscript is, zoals alom bekend is, bewerkt door 
Spinoza’s vrienden in Amsterdam (de stijl is hier en 
daar bijgeschaafd), maar qua inhoud verschilt de 
door ons ontdekte editie niet van de uiteindelijke 
eerste druk.”

Ideeën over ideeëngeschiedenis
Ideeëngeschiedenis is een grotere noemer binnen 
de geschiedwetenschap, waarbinnen verschillende 
interpretaties en uitwerkingen vallen. “Eerst was 
het een erg idealistische benadering, alsof ideeën 
Platonische entiteiten waren die zich boven de ge-
schiedenis bevonden. Daarna groeide de aandacht 
voor de context waarin ideeën zich ontwikkelen 
door de Cambridge School. Mijn eigen insteek in de 
ideeëngeschiedenis is de controverse. Wat maakt 
ideeën controversieel? Welke motorfunctie zit er 
achter de controverse in de geschiedenis?” In zijn 
oratie Ideeëngeschiedenis: ontologie, reconstructie 
en controverse vertelde hij over een project waar-
voor hij subsidie heeft aangevraagd en dat uiteraard 
aansluit bij zijn interpretatie van de ideeëngeschie-
denis. “Dat gaat over de receptie van het atomisme 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Daar 

hebben we drie onderwerpen in geselecteerd. On-
der andere de receptie van het atomisme bij ker-
kelijke auteurs zoals monniken en geestelijken en 
de manier waarop zij dit vaak positief proberen te 
verwerken in hun scholastieke bouwwerk.”
 Waar hij zich het meeste mee bezig houdt, 
is een zeventiende-eeuws proces in Napels. “Dat is 
het zogenaamde atheïsten-proces. Dat ging in we-
zen om mensen die zich in het atomisme interes-
seerden en daardoor een proces aan hun broek kre-
gen vanwege de lokale Inquisitie in Napels. Dat had 
veel bredere gevolgen, want na een aantal arresta-
ties lokten de processen een enorme volksopstand 
uit. Daar zitten ook merkwaardige politieke en cul-
turele kanten aan, waar ik het in mijn oratie ook 
over had. Er kwam dus ook een flinke portie straat-
rumoer bij ideeëngeschiedenis kijken.” Ondanks 
dat het interpreteren van teksten zijns inziens wel 
erg belangrijk blijft, oefenen ook de politieke en 
sociaal-culturele contexten invloed uit op de con-
troverses die teweeg werden gebracht. Daarom is 
het een meer dan logische stap dat hij zich tegen-
woordig onder Cultuurgeschiedenis schaart.
 Het onderzoek waarvoor Leen Spruit sub-
sidie heeft aangevraagd, zal (zo hoopt hij) beginnen 
vanaf juni 2018. “We zijn nu door de voorselectie 
heen en dan komt er nog een selectie, waarna we 
een definitieve aanvraag in kunnen dienen. In de 
loop van het voorjaar horen we de uitslag en dan 
duurt het onderzoek nog vier of vijf jaar.” Geduren-
de die tijd zal de heer Spruit dan ook afwisselend 
in Nijmegen verblijven. Tegelijkertijd is hij vanwege 
zijn aanstelling lid van de Historical Literary and 
Cultural Studies Group, de interdisciplinaire onder-
zoeksgroep naar cultuur en literatuur. “Het onder-
werp daar is ‘categories contested’, wat natuurlijk 
heel breed is. Mijn onderzoek past daar ook rede-
lijk goed in. Het gaat, aangezien ik bezig ben met 
kerkelijke censuur, heel vaak om het labelen. Iets 
wordt gelabeld als gevaarlijk, ketters, te overmoe-
dig, verkeerd etc. Toch blijf ik een soort buitenbeen-
tje.” Voor wie zich hier evenwel graag in zou willen 
verdiepen, zegt de heer Spruit in de toekomst meer 
scripties te willen gaan begeleiden. Kies je scriptie-
onderwerp dus vooral wijs!
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COLUMN
OVER GEROTZOOI MET TIJDSAANDUIDINGEN
Door Afra de Mars

Mocht je de omschakeling van winter- naar 
zomertijd of vice versa al vermoeiend vinden, 
dan hoop ik dat deze column je niet tot wanhoop 
drijft. Deze column gaat namelijk over het ver-
zetten van de tijd en dat kan heel wat ingewik-
kelder zijn dan de klok een uurtje voor- of ach-
teruit zetten.
 Hoewel er landen zijn waar de klok helemaal 
niet wordt verzet, is het in Nederland nog betrekke-
lijk eenvoudig. Er zijn namelijk landen genoeg waar 
de zomertijd voor bepaalde periodes wel en vervol-
gens jarenlang weer niet wordt gebruikt. Dat gold 
ook voor Nederland tussen 1946 en 1976, maar 
sinds 1981 worden gewoon de Europese richtlijnen 
gevolgd. Het land waar dat het meest ingewikkeld in 
elkaar zit, is Australië. Daar bepaalt iedere staat zelf 
of er wel of geen zomertijd gebruikt wordt. Zo zijn 
er staten met én staten zonder zomertijd, maar is er 
ook een gebied waar het verschil tussen zomer en 
winter slechts een half uur is. In 2000 ging de zomer-
tijd maar liefst twee maanden eerder in vanwege de 
Olympische Spelen om de atleten en toeschouwers 
’s avonds meer zonlicht te ‘geven’.
 Er zijn verder tal van verhalen over gerom-
mel met de tijdzones die in 1884 in Washington 
werden afgesproken. De komst van de stoomtrein 
maakte het bijzonder onhandig dat iedere stad 
zijn eigen tijd hanteerde, dus werden de tijdzones 
ingesteld. Het duurde echter nog jaren voordat dit 
systeem overal ingang vond en nog steeds wordt er 
regelmatig mee geschoven. Dat gebeurt lang niet 
altijd om praktische redenen. Het heeft vaak meer 
weg van symboolpolitiek. Zo zette Noord-Korea in 
2015 de klok een half uur achteruit om niet meer 
de tijd te volgen die ruim zeventig jaar eerder was 
ingesteld door de Japanners. Vier jaar eerder ver-
anderde het eiland Samoa van tijdzone en kwam op 
die manier aan de andere kant van de datumgrens 
terecht. Het meest aparte verhaal komt echter uit 
Bolivia. Daar werd in 2014 door de linkse regering 

besloten dat de klok op het parlementsgebouw naar 
links moest lopen (ook de cijfers werden omge-
keerd), want, zo meende de regering, de traditionele 
klok was een uitvinding uit het koloniale tijdperk.
 Al deze voorbeelden zijn lachwekkend (of 
misschien eigenlijk diep triest; meer voorbeelden 
vind je trouwens in het artikel ‘Wie de macht heeft, 
bepaalt hoe laat het is’ in het NRC Handelsblad uit 
2015), maar voor historici wordt het echt interes-
sant als er gerotzooid wordt met de kalendertijd. 
En vergis je niet: dat is in het verleden ook meer 
dan eens gebeurd! Julius Caesar stelde een nieuwe 
kalender in om het verschuiven van de seizoenen in 
de kalender tegen te gaan. Zijn kalender werd pas 
in 1582 vervangen door de Gregoriaanse kalender, 
maar dat gebeurde lang niet overal. De Nederlanden 
kenden tot 1700 twee kalenders. De stad Groningen 
was bijvoorbeeld in 1583 overgegaan op de nieuwe 
kalender, maar toen ze veroverd werd door Maurits 
van Nassau voerde hij de oude kalender weer in. 
Boeren waren er overigens ook niet blij mee dat de 
kalender tien dagen verschoof. Wat moesten ze nu 
met hun weer- en oogstregels? (Meer hierover in 
deel 1 van Tweeduizend jaar Weer, wind en water 
in de Lage Landen van J. Buisman). Een ander voor-
beeld kwam ik tegen in het archief waar ik stage 
loop. Daar ligt een volkstelling uit het jaar 11… van 
de Franse Revolutionaire Kalender (in onze jaar-
telling 1802/03). Die kalender hield het overigens 
niet lang vol, in 1806 werd de Gregoriaanse kalen-
der weer ingevoerd.
 Zeker met betrekking tot historische 
bronnen kunnen dit soort verschuivingen nogal 
verwarrend zijn, maar eigenlijk vind ik het vooral 
best fascinerend en amusant. Wie had er  gedacht 
dat iets alledaags als een weerspreuk in de war 
wordt gegooid door een kalenderwijziging of dat de 
Olympische Spelen zouden kunnen leiden tot twee 
maanden eerder zomertijd?
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De koude winterdagen zijn weer neergedaald. 
Iedereen trekt zijn wollen trui uit de kast en zet 
zijn verwarming een graadje hoger. Maar wat is 
nou heerlijker dan opwarmen onder het genot 
van een heerlijk kopje thee? Niks natuurlijk, en 
dat begrijpen wij maar al te goed bij het HInT. 
Daarom introduceren we bij dezen: de Grote 
HInTerse Winterse Theetest. Wij hebben met 
behulp van een van de grootste thee-experts die 
we kennen vijf winterse theesoorten onder de 
loep genomen en beoordeeld. Hieronder lees je 
het verslag van onze bevindingen.
 Allereerst stellen we onze deskundige voor: 
GSV-lid en thee-expert extraordinair Ine de Win. Ine 
is erg verheugd over haar aanstelling in het thee-
testpanel: “Het zal een lange en zware test worden. 
Gewoonlijk heb ik last van concentratieproblemen, 
maar als het om echt belangrijke zaken gaat ben ik 
uitermate aandachtig.”
 Alvorens de theeproeverij van start gaat, 
leggen we, in samenspraak met de expert, de crite-
ria vast waar een goede thee aan moet voldoen. Een 
perfecte thee zit hem niet alleen in de smaak; ook 
de kleur, de geur, de nasmaak en het design van het 
zakje zijn essentieel bij een goede thee-ervaring. Als 
laatste beoordelen we de thee op het niveau van ‘win-
tersheid’ - een eigenschap die onmisbaar is voor de 
perfecte winterse thee. 
 Daarnaast spreken we een methodologie 
af: elk theezakje laten we één minuut trekken in 
pas-gekookt water, we voegen verder niks toe zoals 
suiker (een klassieke no-go) en maken gebruik van 
een smaakneutralisator na elke proefbeurt (een plak 
roombotercake). 

Russian Earl Grey (Lipton)
We starten met de Russian Earl Grey van Lipton. 
Earl Grey is een thee die normaal gesproken het hele 
jaar door gedronken kan worden, maar deze thee is 
Russisch. In Rusland is het vaak koud en wat is ook 
koud? Inderdaad, de winter! Deze thee zal dus vast 
veel raakvlakken hebben met het winterse gevoel.

 We beginnen met de vormgeving. Van gra-
fisch design is niets te bekennen, waardoor we weinig 
enthousiast worden gemaakt. Om te kijken naar de 
kleur van de thee schakelt Ine de zaklampfunctie van 
haar mobiel in, gezien het zo verdomde donker is in 
haar kamer, of, zoals Ine het noemt, ‘gezellig verlicht’. 
De thee kleurt een betrouwbaar diep donkerbruin - 
ruim voldoende! 
 Het is echter de geur van de Russian Earl 
Grey die ons van onze sokken blaast: een diepe klas-
sieke kruidige geur met een aroma van sprankelend 
citroen. De thee smaakt bovendien even lekker als hij 
ruikt. Zelfs onze expert is blij verrast: “Normaal houd 
ik niet van Earl Grey maar door die citroen proef je 
de thee nauwelijks!” De nasmaak valt wat tegen. Ine 
zegt wel van een afterparty in haar mond te houden 
maar die heeft ze nu gewoon even niet. 
 Ons eindoordeel wordt voornamelijk 
bepaald door het laatste criterium: de ‘winters-
heid’. Deze missen we en ons eindoordeel is dan ook 
keihard: “Citroen hoort thuis in het voorjaar, dat weet 
iedereen.” We beoordelen Russian Earl Grey met een 
5,8.

Kaneel (Albert Heijn)
Zo gaan we verder met elke thee. Na een flinke hap 
roombotercake om de citroen van onze tong te neu-
traliseren, gaan we door met de kaneelthee van 
Albert Heijn. Aangezien kaneel het meest toonaan-
gevende kruid van de winter is, kan dit alleen maar 
een succes worden. Wat zou er mis kunnen gaan? 
Spoiler alert: van alles. 
 Met het design is niet zo veel fout gegaan. 
Er staat kaneel op afgebeeld en dat is het gewoon. 
Ook de kleur is prima (kaneelbruin). Als we echter 
bij de geur aankomen, begint het drama: we krijgen 
een goedkope odeur van kaneel binnen, zonder de 
winterse zoetheid die we verlangen. Onze redacteur 
voelt weliswaar nog een kruidige, kaneelachtige prik 
in zijn neus. Onze expert voelt daarentegen alleen 
teleurstelling.

Door Jan Hornix

KOUDE WINTERS, HETE MOKKEN 
 De Grote HInTerse Winterse Theetest 2017 
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 De smaak valt ook tegen. We ervaren niet 
het ‘zoetige en kruidige’ dat ons op het doosje wordt 
beloofd: “Het smaakt eerder naar warm water met 
een smaakje.” Nasmaak is afwezig (“Je kunt nog beter 
op een bord karton kauwen!”) waardoor het winterse 
gevoel niet volledig tot zijn recht komt. We geven 
deze thee afgerond een 6.0. De echte onvoldoendes 
bewaren we immers voor de rooibosthee, aangezien 
rooibos mega smerig is. 

Winter (Albert Heijn)
Albert Heijn weet zich nog te revancheren met 
haar seizoensspecial. Hoewel het volledige blauw-
gekleurde zakje geen afbeeldingen bevat, en daar-
door weinig prijs geeft over zijn smaak, maakt het 
ons wel nieuwsgierig. Ook de geur heeft ons gues-
sing for more: waar onze redacteur bijna moet kok-
halzen van de extreem zoete aroma (“Alsof je in een 
overdadig versierde kerstboom wordt geworpen.”) 
geniet onze expert intens. We ruiken fruit en krijgen 
een vage geur van kruiden mee: is het nootmuskaat? 
Kruidnagel? Steranijs? Van schrik pakt Ine een stukje 
carrot cake in plaats van de roombotercake.
 De smaak is, zoals te verwachten, overdadig 
zoet. Daar kun je van houden of niet. Onze expert zegt 
hier wel de winter bij te voelen. We beoordelen deze 
thee, op aandringen van Ine, met een 7.2.

Rooibos Honing (Gwoon)
Iedereen weet dat rooibosthee de vieste thee is die 
er bestaat. Toch wagen wij ons eraan. De catastrofe 
begint al bij het design. “Ze hebben gewoon hele-
maal niks gedaan”, roept Ine verontwaardigd. “Er 
staat een bruin kopje thee op het zakje waar niet 
aan te zien is wat voor thee het is. Er ligt een lepel 
naast met een goudkleurige substantie die de sug-
gestie wekt dat er honing op zit, maar die zou toch 
al ín de thee zitten?” Daarbij vragen we ons af wat 

dit merk bedoelt met ‘gwoon’. Alsof wij die extra ‘e’ 
niet aan zouden kunnen. Denkt Gwoon soms dat haar 
klanten dom zijn? Betuttelend!
 De kleur is rood, wat al gevaar signaleert. De 
thee ruikt ontzettend naar honing - waarschijnlijk om 
de geur van de rooibos te maskeren. Slim gespeeld, 
maar daar trappen wij gwoon niet in. Bij het proeven 
worden we bevestigd in onze al eerder gestelde ver-
moedens: rooibos is ranzig; niet drinken! 
 “De nasmaak is als een ongewenste after-
party”, zegt Ine. Als een feestje waar je niet weg kan 
omdat je bus pas over een uur vertrekt, maar je wel 
serieus overweegt om te liegen dat de bus er al een 
uur eerder is. Het winterse gevoel is ook nergens te 
bekennen. We geven ondanks al het leed nog een 2,5 
omdat de thee fairtrade is. 

Winter Glow (Pickwick)
Als laatste testen we, op speciaal verzoek van meer-
dere GSV-leden, de Winter Glow van Pickwick. 
Ondanks het koude landschap op de verpakking 
voelen wij de warme omhelzing van de Winter Glow-
thee; mede door de fraaie foto van de gepoedersui-
kerde dennenappel op de voorgrond. Wat een knap 
staaltje esthetiek! Overigens geeft Pickwick ons nog 
een vraag mee voor we de thee proeven: “Wanneer 
heb jij voor het laatste gehuild?” Inderdaad: drie 
minuten geleden bij het proeven van de smerige 
rooibosthee. 
 De geur is verrukkelijk, de thee is diep en 
donker van kleur; troostend in de koude winterda-
gen. Over de smaak vormt zich toch ietwat van een 
impasse: waar onze redacteur de thee een ideale 
combinatie van zoet en bitter vindt, had de thee voor 
onze expert toch wat zoeter gemogen. Beiden zijn het 
wel eens over het vertrouwde winterse gevoel dat 
ervaren kan worden bij deze thee en daarmee wint 
hij de test met mooie 8,3.
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Wekenlang hadden de geschiedenisstudenten 
zichzelf opgesloten in de bibliotheek. Bloed, 
zweet en tranen waren vergoten tijdens de tenta-
mens. Behalve bij het tentamen van Europa voor 
de tweedejaarsstudenten, want daar was een 
docent zo vriendelijk geweest om de antwoor-
den alvast aan te kruisen op het antwoordfor-
mulier. Voor velen was het een zware tijd, maar 
iedereen had dapper gestreden tot het bittere 
einde. Eindelijk konden we de periode van stress, 
frustratie en slaaptekort achter ons laten en ons 
opnieuw richtten op de randzaken van het stu-
dentenleven. Als eerste op de agenda: de Kleine 
Reis naar Gent. 
 Op vrijdagavond verzamelden de geschiede-
nisstudenten zich voor het vertrek naar de Belgische 
stad Gent. Tijdens de busreis vloeide het bier al rijke-
lijk. Eenmaal aangekomen nam Nachtburgemeester 
Frans de reeds aangeschoten groep GSV’ers onder 
zijn hoede om het nachtleven van Gent onveilig te 
maken. De volgende ochtend moesten de reizigers 
weer vroeg uit de veren, want de reiscommissie had 
een druk dagprogramma voor hen in petto. Zwak, 
ziek en misselijk strompelden de studenten door de 
stad, terwijl de commissieleden hun uiterste best 
deden om de groep wat interessante feitjes over de 
stad bij te brengen. Tegen de avond klaarde ieder-
een op en vertrokken de studenten opnieuw naar 
de Gentse kroegen. De volgende dag stonden twee 
musea op de planning en kon iedereen de stad op 
eigen houtje verkennen. ’s Avonds barstte iedereen 
in huilen uit toen de bus de GSV’ers weer meenam 
naar het pittoreske Nijmegen. 
 Na een weekend vol gezelligheid moesten 
de studenten de harde waarheid onder ogen zien: 
de nieuwe studieperiode was aangebroken. Dit 
betekende: boeken lezen, studieopdrachten maken 
en essays schrijven. Hard werk moest echter ook 
beloond worden. Daarom begaven de studenten 
zich op donderdagavond richting café Dollars voor 
de GSV-pubquiz. Het bovenzaaltje van café Dollars 
was echter niet geschikt voor zoveel enthousi-
aste GSV’ers, daarom duurde het niet lang voordat 

de lucht gevuld werd met natuurlijke aroma’s. De 
hersenen van de geschiedenisstudenten werden 
met de moeilijke vragen flink op de proef gesteld. 
Was het nu een paarse of een roze Fiat Multipla 
waarmee de bestuursleden aankwamen bij het 
Beachvolleybaltoernooi? Uiteindelijk werd het 
groepje ‘Sjaak Afhaak’ uitgeroepen tot de winnaar 
van de quiz, ook al had men zo zijn twijfels over de 
eerlijkheid van een van de groepsleden die verdacht 
veel op zijn mobiel keek.   
 De week daarna was het weer tijd voor 
de befaamde Oktoberfestborrel in het stamcafé 
Camelot. Gekleed in tiroler outfits en onder het genot 
van Duitstalige schlagermuziek werden de pullen 
gevuld met vloeibaar goud. Nadat de kelen genoeg 
gesmeerd waren, doken de geschiedenisstudenten 
het Nijmeegse nachtleven in. De volgende ochtend 
was er geen tijd om bij te komen, want het leven op 
de universiteit ging gewoon weer door. In de colle-
gebanken vroegen de studenten zich af wanneer het 
volgende leuke feestje plaats zou vinden…

REILEN & ZEILEN DER GSV EXCALIBUR
Door Savannah Mellendijk, voorzitter van het 34ste bestuur der GSV Excalibur

Sint-Baafskathedraal in Gent



11

W i n t e r t i j d

MISSCHIEN WEL NEDERLANDSER DAN SINTERKLAAS...
SCHAATSEN EN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT
Door Sanne Dijksterhuis

Koude wind in je gezicht, een waterig zonnetje, 
wanten aan je handen, koude voeten en jezelf 
opwarmen met chocolademelk. Misschien heb je 
een stoel nodig ter ondersteuning of rijd je juist 
achter de grote mannen. Ik denk dat iedereen 
zich wel in een van de bovengenoemde elemen-
ten kan herkennen. Want een rondje op het ijs, 
daar ontkom je bijna niet aan als het er ligt.
 Schaatsen zijn familie van de sneeuw-
schoenen uit Noorwegen die oorspronkelijk werden 
gemaakt van smalle stroken hout, bedekt met ren-
dierhuid. Het was de bedoeling om mee te schaatsen, 
hoewel dit Noorse schoeisel beter geschikt was voor 
sneeuw. Later werden rendierbeenderen gebruikt als 
vervoermiddel over het ijs, die ook wel ‘Glis’ worden 
genoemd. Rond 1200 maakten de bewoners van 
de Lage Landen een nieuw soort schaats, een stuk 
hout met daaronder een glij-ijzer, die wij nog steeds 
kennen als de Friese doorloper. Gedurende de mid-
deleeuwen werden de schaatsen niet enkel meer 
gebruikt als vervoersmiddel, maar ook als volksver-
maak voor alle lagen van de bevolking. 
 Dat de inwoners van de Lage Landen goed 
uit de voeten konden op de schaats, kwam goed 
van pas in de strijd met de Spanjaarden. Tijdens 
het beleg van Haarlem gedurende de Tachtigjarige 
Oorlog wisten de inwoners van Haarlem de stad in 
de strenge winter dankzij sleden te bevoorraden . Op 
de schaats wisten boodschappers van Haarlem naar 
Alkmaar te komen en weer terug. Zo’n honderd jaar 
later, na het rampjaar in 1672, lukte het vrijwilligers 
ook om de Fransen schaatsend te verjagen.
 Hoewel er in de negentiende eeuw niet 
gevochten werd op het ijs, vonden er wel oefeningen 
plaats. Bewapend en met volle bepakking werden 
er slalomoefeningen en andere manoeuvres uitge-
voerd. Bij de mobilisatie van het Nederlandse leger 
in de winter van 1939 werden wederom de schaat-
sen uit het vet gehaald. Grote delen van Gelderland 
en Utrecht stonden vanwege het dreigende oor-
logsgevaar onder water en werden bewaakt door 
militairen. Vanwege de strenge winter werden er 

oefeningen gehouden in de sneeuw en op het ijs. 
Speciale schaatspatrouilles waren vanwege de snel-
heid en wendbaarheid zeer geschikt voor een ver-
rassingsaanval. Toen Duitse soldaten in de winter 
van 1944-1945 van dezelfde tactiek gebruik dachten 
te kunnen maken en een bestelling plaatsten van 
50.000 schaatsen, werd hier een stokje voor gesto-
ken. De bruikbare schaatsen werden verpakt en bij 
de inwoners van IJlst verstopt. 
 Naast deze praktische toepassingen van de 
schaats, bleef de sport een goede vorm van vrije-
tijdsbesteding. Door heel Nederland werd er bij een 
goede vorstperiode op natuurijs gereden, waarvan 
de tocht der tochten, de Elfstedentocht, ons allen 
bekend is. Pim Mulier, die ook wel wordt gezien als 
grondlegger voor de moderne sport in Nederland, 
hielp bij de organisatie van de eerste Elfstedentocht 
in 1909. Sindsdien zijn er vijftien officiële tochten 
gereden, waarvan de laatste twintig jaar geleden 
plaatsvond, op 4 januari 1997. Het feit dat de tocht 
niet elk jaar georganiseerd kan worden omdat hij 
met name een strenge winter nodig heeft, heeft onge-
twijfeld bijgedragen aan de cultstatus van de tocht, 
zo stelt de Koninklijke Vereniging van de Friesche 
Elf Steden. Want, wanneer het kwik in de thermo-
meter daalt en beneden het vriespunt blijft, stijgt 
de Elfstedenkoorts en rijst er bij menig Nederlander 
de vraag op of het dit jaar toch echt gaat gebeuren. 
Hoewel de tocht in 2012 akelig dichtbij kwam, moet 
er helaas nog even gewacht worden op de woorden 
‘It giet oan’. Maar laten we ons wel realiseren dat 
iedere dag de tocht dichterbij komt.
 Hoewel de zestiende editie van de 
Elfstedentocht dus al een tijdje op zich laat wachten, 
betekent dit gelukkig niet dat er al die tijd geen 
natuurijs is geweest. Het uitblijven van de Friese 
tocht zorgt er misschien wel voor dat de hype 
rondom de eerste marathon op natuurijs steeds 
groter wordt. Los van het feit dat de Elfstedentocht 
op meren, sloten en plassen wordt gereden en de 
marathon op een buitenijsbaan, is het grote verschil 
tussen deze tochten dat er voor de Elfstedentocht 
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over het gehele parcours vijftien cm ijs nodig is, 
terwijl er voor de marathon maar drie centimeter 
nodig is. Haaksbergen, Veenoord, Noordlaren en 
Arnhem strijden allemaal jaarlijks om de eer deze 
eerste marathon te mogen organiseren.
 Na de oorlog en de wederopbouw van 
Nederland kreeg de wedstrijdsport steeds meer aan-

dacht. Dankzij de gestegen welvaart konden er kunst-
ijsbanen worden aangelegd, waardoor Nederlandse 
schaatsers het konden opnemen tegen de concurren-
tie uit de noordelijker gelegen landen. Het schaats-
duo Ard en Keessie was het symbool van een nieuw 
en modern Nederland, waarin de vondst van grote 
hoeveelheden gas in de grond voor een snelle wel-
vaartsgroei zorgde, zo stelt Bert Wagendorp. Met 
de geboorte van dit schaatsduo op de ijsbaan 
in Deventer in 1966 werd ook het oranjegevoel 
geboren, aldus schaatshistoricus Marnix Koolhaas. 
Naast Ard en Keessie kent Nederland een enorme 
lijst van succesvolle schaatsers, die te lang is om nu 
op te noemen. 
 Maar naast de succesvolle schaatsers komt 
ook (een deel van) de schaatsen waar de internati-
onale top op rijdt uit Nederland. Viking en Zandstra 
zijn belangrijke fabrikanten als het gaat om de 

schaatsschoenen. Ook de Nederlandse schaatsbaan 
doet het goed. Thialf in Heerenveen werd als tweede 
ijsbaan ter wereld overdekt, waardoor menig wereld-
record hier sneuvelde. Na de bouw van hoger gelegen 
banen, zoals in Calgary en Salt Lake City, heeft Thialf 
haar status als snelste baan verloren. Dankzij het 
snelle ijs in Heerenveen staat de baan echter nog 
steeds op de derde plaats als het gaat om de snelste 
ijsbanen ter wereld.
 Dit seizoen staan de Olympische 
Winterspelen op het programma waarvoor de voor-
bereidingen in volle gang zijn. Op de Winterspelen 
in Sotsji vier jaar geleden haalde het Nederlandse 
Olympische team 24 medailles binnen, allemaal bij 
het schaatsen. Helemaal bijzonder waren de volle-
dig in oranje gehulde podia, te weten bij de mannen 
op de 500 meter, 5.000 meter en 10 kilometer en bij 
de dames op de 1.500 meter. Daarnaast waren de 
medailles bij het shorttrack de grote verrassing. Of 
het ook deze Spelen lukt om zoveel medailles mee 
naar huis te nemen, is natuurlijk de grote vraag. 
Menig Nederlander zal zich weer aan de buis kluis-
teren, als in Pyeongchang (Zuid-Korea) het start-
schot klinkt om ‘onze’ oranjehelden aan te moedi-
gen. Sportsuccessen zorgen voor verbroedering en 
als er iets te winnen valt, wordt er vanzelfsprekend 
gesproken over ‘wij’. 
 Tot slot rest mij de taak om de titelvraag 
te beantwoorden. Is schaatsen misschien wel 
Nederlandser dan Sinterklaas? Als je kijkt hoe de 
bezigheid door de geschiedenis met Nederland is ver-
bonden, valt hier zeker iets voor te zeggen. Schaatsen 
wordt ook wel dé Nederlandse sportieve cultuurui-
ting genoemd. Wellicht is het dus een idee voor het 
nieuwe kabinet om naast een verplicht bezoek aan 
het Rijksmuseum en het zingen van het Wilhelmus 
ook een dagje schaatsen verplicht te stellen? 

Nederlandse militairen op ijs (1939-1940)
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Door Sam Ockhuijsen

Het is weer bijna winter en de dagen worden korter. De een vindt het verschrikkelijk en hoopt dat 
het snel weer mooier weer wordt, de ander verheugt zich op het zitten bij de kerstboom en duimt 
voor een witte kerst. Maar welk seizoen past het beste bij jou?

 1. Wat zou je het liefst doen in je vrije tijd?
A: Lekker wandelen in het bos met vrienden en kastanjes rapen.
B: Schaatsen! Lekker de muts op en rondjes maken. Het liefst zelfs op natuurijs. 
C: Naar de kinderboerderij met je favoriete neefje of nichtje.
D: Heel veel baantjes zwemmen en daarna lekker in de zon zitten.

 
 2. Welk onderstaand eten vind je het lekkerst?
A: Een lekker runderstoofpotje zoals oma ze altijd maakt. Mmmmm.
B: Erwtensoep met rookworst of een lekkere stamppot: daar kun je me voor wakker maken.
C: Geef mij maar een frisse salade of  vers fruit.
D: IJs!
 

 3. Welke muziek spreekt jou het meest aan?
A: Ed Sheeran met Autumn Leaves
B: Mariah Carey met All I Want for Christmas Is You
C: The Beatles met Here Comes the Sun
D: Bryan Adams met Summer of ‘69

 
 4. Waar ga je het liefst heen op vakantie?
A: Scandinavië, mooie natuur en niet al te warm.
B: Ik ga het liefst naar Antarctica, het kan nooit te koud. 
C: Noord-Afrika.
D: Bali of een ander lekker warm eiland! In ieder geval weg van de kou.

Om erachter te komen welk seizoen het beste bij jou past kun je direct naar 26 gaan!

WELK SEIZOEN PAST HET BESTE BIJ JOU?
 Quiz 
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STUDENTEN IN HET WILD
 Stagiair bij het Johan de Witt-project van Huygens ING 

Door Lidewij Nissen

Ook onder geschiedenisstudenten staat Johan de 
Witt vooral bekend als de raadpensionaris die in 
1672 op gruwelijke wijze werd vermoord. Over 
zijn carrière voor 1672 weten we over het alge-
meen veel minder. Toch zijn er duizenden brieven 
van en aan De Witt uit die tijd bewaard geble-
ven. Een deel van die brieven heb ik in handen 
gehad toen ik stage liep bij het projectteam dat 
de (digitale) ontsluiting van De Witts correspon-
dentie verzorgt. 
 Het team is onderdeel van het Huygens 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens 
ING) en maakt gebruik van de online database Early 
Modern Letters Online (EMLO). Daarin zijn reeds 
brieven opgenomen van vele andere vroegmoderne 
briefschrijvers. In de database zijn metadata van de 
brieven te vinden (zoals de datum, de plaats van 
afkomst, de plaats van bestemming, de verzender 
en ontvanger etc.) en vaak ook een afbeelding van 
de oorspronkelijke brief. Geïnteresseerden van over 
de hele wereld (jij dus ook!) kunnen gebruik maken 
van EMLO. Daardoor heb je niet alleen toegang tot 
brieven die bewaard worden aan de andere kant van 
de wereld, maar kun je ook veel gemakkelijker ver-
gelijkend onderzoek verrichten. 
 Iedere donderdag hielp ik het projectteam, 
dat bestaat uit medewerkers van het Huygens ING, 
gastonderzoekers, vrijwilligers en stagiairs. We 
konden gebruik maken van een van de ruimtes in 
de studiezaal van het Nationaal Archief, waar de cor-
respondentie van De Witt wordt bewaard. Meestal 
werkten we in groepjes van twee personen. De 
een zorgde voor duidelijke foto’s van de brief, de 
andere voerde de metadata in de EMLO-database in. 
Bovendien vergeleken we de brieven met brieven die 
al eerder opgenomen waren in enkele negentiende- 
en twintigste-eeuwse edities van De Witts corres-
pondentie. We zijn er inmiddels achter dat de samen-
stellers van deze edities slechts een kleine selectie 
van de correspondentie hebben opgenomen. Zo 
staan er in de edities bijna geen brieven geschreven 

door vrouwen, terwijl die in Johans archief wel dege-
lijk te vinden zijn. 
 Tijdens mijn stage zijn we met name bezig 
geweest met brieven die de raadpensionaris ontving 
van Nederlandse ambassadeurs in het buitenland. 
Met veel diplomaten had De Witt wekelijks contact, 
maar in tijden van oorlog of tijdens vredesbespre-
kingen werden er soms zelfs meerdere brieven op 
één dag verstuurd. Zo heb ik brieven gelezen over 
spionnen in Engeland, sappige roddels aan het 
Franse hof en zielige ambassadeurs met heimwee. 
Uiteraard hebben we alle mooie verhalen die we 
tegenkwamen niet voor ons zelf gehouden, maar 
gedeeld op social media en verwerkt in blogs voor 
de projectwebsite (http://resources.huygens.knaw.
nl/BriefwisselingJohandeWitt). Ook heb ik mogen 
spreken op een congres over geheimhouding in de 
zeventiende eeuw. 
 Tijdens mijn stage heb ik ervaren hoe fijn 
het is om in een team te werken. We konden elkaar 
enthousiasmeren en helpen met de vaak moei-
lijk leesbare zeventiende-eeuwse handschriften. 
Ook stonden we regelmatig met z’n allen gebogen 
over een bijzondere vondst. Was dat nu een haar 
van Johan? Had daar iemand in de kantlijn zitten 
tekenen? En was dat een échte handtekening van de 
Franse koning? En hoe leggen we dat allemaal uit in 
140 Twitter-tekens? Mijn stage resulteerde dus niet 
alleen in heel wat historische sensaties en kennis 
over Johan en zijn tijdgenoten, maar ook leerde 
ik veel over digital humanities en het toegankelijk 
maken van onderzoeksprojecten voor een breed 
publiek. 
 Het Johan de Witt-team kan nog steeds 
ondersteuning gebruiken. Wil jij ook ervaring opdoen 
met databases, handschriften en social media? Kijk 
eens op de website, op Facebook of op Twitter (Johan 
de Witt NL) en neem contact op met de projectleider 
Ineke Huysman. 
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LIEVE...
FREDERIK V (1596-1632)
Hoewel jou als zoon van een vorst een grote toe-
komst beschoren leek, liep jouw leven uit op een 
drama. Dat mag ik toch wel stellen? Je vader stierf 
vroeg en je was eigenlijk te jong om hem op te 
volgen, je eerste zoon verdronk voor jouw ogen in 
het Haarlemmermeer, en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. We kennen jou dankzij jouw schit-
terende bijnaam ‘Winterkoning’, die bij nader 
inzien echter wat meelijwekkend en haast zielig 
oogt; slechts één winter bekleedde jij namelijk 
de hoogste functie die je ooit zou hebben: koning 
van Bohemen. Ik heb met je te doen.
 Jouw leven leek wel op een barre winter, 
die na een zachte herfst meedogenloos toesloeg en 
steeds kouder en ondraaglijker werd. Geboren op 
jachtslot Deinschwang, als zoon van Frederik IV van 
de Palts en kleinzoon van Willem van Oranje, werd je 
op je zesde door je moeder Louise Juliana van Nassau 
naar Franse hoven gestuurd om het leven te leren. Je 
was protestants en je kreeg les van fameuze calvinis-
tische theologen.
 In 1610 stierf je vader, naar verluidt aan 
een overdosis alcohol. Je was toen nog maar veer-
tien. Drie jaar later huwde je de protestantse Schotse 
Elizabeth Stuart, om de confessionele balans in 
Europa te waarborgen. Datzelfde jaar kreeg je als 
minderjarige al persoonlijke heerschappij over het 
Paltsgraafschap.
 Als keurvorst manifesteerde je je al snel 
als de voorvechter van de protestantse prinsen in 
het Heilige Roomse Rijk en als voorstander van vrij-
heid van de Duitse edelen tegen de keizer. Een nobel 
streven, dat geef ik toe, maar je kon in de traditie van 
de godsdienstoorlogen in de vorige eeuw toch wel 
een bloedig conflict verwachten?
 Dat kwam er. De Dertigjarige Oorlog. Deze 
begon in Bohemen, waar keizerlijke katholieke 
troepen een burgeropstand neersloegen. Nadat 
keizer Matthias in 1618 overleed, werd zijn opvol-
ger Ferdinand II door de Staten van Bohemen plots 
niet meer erkend als hun koning. Ze boden jou hun 
kroon aan, en jíj accepteerde hem, jíj durfde het con-
flict met de keizer aan te gaan… waarom deed je het, 
Frederik? Volgens kwade tongen uit katholieke hoek 
puur omdat jouw vrouw zich koningin wilde noemen. 

Onzin, toch?
 Hoe dan ook, op 4 november 1619 werd 
je gekroond. En op 8 november 1620 leed het leger 
van jouw Bohemen op de Witte Berg nabij Praag – 
o, kan het poëtischer? – een verwoestende neder-
laag tegen de tweemaal zo grote legermacht van het 
Heilige Roomse Rijk van Ferdinand en de Katholieke 
Liga. Eén winter, één winter was jij koning…
 Je vluchtte samen met je vrouw, maanden-
lang zwierven jullie door Duitsland, niemand wilde 
jullie asiel verlenen, en in de Palts zelf was het oorlog. 
Uiteindelijk bood je neef prins Maurits je onderdak: 
jullie trokken in aan de Kneuterdijk te Den Haag, 
de voormalige woning van, inderdaad, Johan van 
Oldenbarnevelt - auw, de ironie. Hier bleef je de rest 
van je leven wonen, als balling. Men hekelde jullie 
luxueuze, verspillende levensstijl; jullie lieten zelfs 
in Rhenen een paleis bouwen voor de zomermaan-
den, met honderden hovelingen aan boord.
 Je probeerde nog in ballingschap de Palts te 
besturen, maar dat werkte niet en de keizer verbrak 
alle lijntjes met je. Als regioleider werd jij verdreven 
door de heerser van het rijk, puur omdat je meer 
vrijheid en autonomie wilde. Je bent een Carles 
Puigdemont avant la lettre; wat voor advies zou jij 
hem geven in zijn onafhankelijkheidsstrijd? Wat had 
je zelf anders willen doen? Had je achteraf gezien 
minder opzichtig het conflict met de keizer moeten 
zoeken?
 Op 29 november 1632, toen de winter nog 
goed en wel moest losbarsten, overleed jij aan een 
pestachtige epidemie, slechts 36 jaar oud.

Rust zacht, Winterkoning,
Kris van der Aar
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Op 9 februari 2018 starten de Olympische 
Winterspelen in Pyeongchang. Dit is de 23ste 
maal dat deze gehouden worden. In de 94 jaar dat 
de Olympische Winterspelen al worden gehou-
den, zijn er verschillende sporters en teams 
voorbij gekomen. Meestal worden de sporters 
herinnerd om hun gouden plak of hun uitmun-
tende prestaties, maar in dit artikel staan drie 
olympische wintersporters centraal die gedeel-
telijk herinnerd worden vanwege iets anders 
unieks wat zij hebben gepresteerd, of juist niet 
hebben gepresteerd. 

Sonja Henie (1924-1928-1932-1936)                                
De allereerste Olympische Winterspelen werden 
gehouden in 1924 in Chamonix. In dit kleine Franse 
plaatsje nam, bij de discipline kunstrijden, een elfja-
rige Noorse deel. Zij is de jongste deelneemster aan 
de Winterspelen aller tijden. Bij de editie in 1924 kon 
zij echter nog geen potten breken en werd zij achtste. 
Maar de drie edities erna won zij de gouden plak 
bij het kunstschaatsen, met een grote voorsprong 
op haar concurrenten. Naast dat zij de jongste deel-
neemster van de Winterspelen ooit was, is er nog iets 
anders opmerkelijks. Naast haar kunstschaatscarri-
ère had Henie ook nog een filmcarrière. Ze was in de 
jaren dertig in Hollywood actief en vertolkte vaak een 
rol als kunstschaatsster in meerdere Amerikaanse 
kaskrakers.

Eddie Edwards (1988)
Eddie Edwards was een Engelse schansspringer, 
maar is beter bekend als ‘Eddie the Eagle’. Zijn 
bijnaam kreeg hij vanwege zijn vreemde sprongtech-
niek, waarmee hij niet heel ver kwam. Met zijn bij-
zondere uiterlijk en zijn grote skibril, waar hij tijdens 
de wedstrijd amper iets door kon zien omdat zijn 
glazen steeds besloegen, werd hij een cultheld zonder 
enige goede prestaties te leveren. Hij werd namelijk 
in 1988 bij twee disciplines laatste en hij kreeg het 
niet meer voor elkaar om zich voor de spelen in 1992 

te plaatsen. Zijn bekendheid zorgde ervoor dat er 
in 2016 een komedie over hem uitkwam, genaamd 
Eddie the Eagle. [Voor een uitgebreidere documen-
tatie over de sporter die Eddie the Eagle was, verwij-
zen we je graag naar pagina 30, red.]

Sven Kramer (2006-2010-2014)
Sven Kramer is een van de bekendste Nederlandse 
schaatsers aller tijden. Maar ondanks zijn indruk-
wekkende palmares staat de 10.000 meter van 
2010 in Vancouver nog in het collectief geheugen 
van Nederland gegrift. Kramer had de 5.000 meter 
al gewonnen en was de gedoodverfde favoriet voor 
de zege op de 10.000 meter. Hij won de wedstrijd 
ook in een tijd van 12.54,50, maar werd gediskwali-
ficeerd. Hij had namelijk op aanwijzing van zijn coach 
Gerard Kempkes de binnenbocht gepakt in plaats 
van de buitenbocht, waardoor de Zuid-Koreaan Lee 
Seung-hoon de 10.000 meter won. Vier jaar later 
kreeg Kramer een herkansing, maar het lukte hem 
wederom niet om de gouden plak op de 10 kilometer 
te pakken. Dit omdat landgenoot Jorrit Bergsma met 
zowel een olympisch- als een baanrecord Kramer 
voor bleef. Kramer is op dit moment al 31 en de aan-
komende Spelen zijn misschien wel zijn laatste kans 
om deze ontbrekende afstand op zijn olympische 
lijst te zetten.

Er zijn natuurlijk veel bijzondere sporters op de 
Olympische Spelen, maar deze drie laten zien dat 
je nooit te jong bent om te winnen, dat je niet de 
beste hoeft te zijn om populair te worden en dat een 
sporter menselijk is en niet alles kan winnen. Een 
ding is zeker: zij worden herinnerd in de sportge-
schiedenis. Je hoeft dus niet altijd te presteren om 
onthouden te worden, want wie weet er nou nog wie 
er in 1956 de 1.500 meter schaatsen bij de mannen 
won? Niemand toch!

Door Sam Ockhuijsen

JE HOEFT NIET TE PRESTEREN OM ONTHOUDEN TE WORDEN

BIJZONDERE VERHALEN VAN OLYMPISCHE WINTERSPORTERS
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GESCHIEDENISPRENT
 Door Roos In ‘t Velt 
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In deze editie van het HInT wordt het boek “Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock”: Pieter Bruegel 
en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700 verloot onder degenen die 
de juiste oplossing van onderstaande puzzel insturen of inleveren. Renilde Vervoort schrijft in dit boek 
over symboliek van hekserij in de zestiende eeuw. Heb jij het HInT goed gelezen? Zoek dan de passende 
termen bij de onderstaande beschrijvingen en vind die termen in de woordzoeker op de overstaande pagina! 
Vervolgens blijven enkele letters over die de oplossing formuleren. Stuur de oplossing uiterlijk maandag 8 
januari naar hintredactie@gmail.com of gooi het in de brievenbus op de GSV-kamer! 

DOE MEE EN WIN HET BOEK
“VROUWEN OP DEN BESEM EN DERGHELIJCK GHESPOOCK”

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 8 januari 2017. Over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Door Debbie Nijssen en Wouter Raaijmakers

1. Daar staat het zomerpaleis van Frederik V 
2. De auteur van Oorlogswinter
3. Waar de Olympische Winterspelen 2018 plaatsvinden
4. De achternaam van Eddy the Eagle 
5. Een winterpaleis te Wenen 
6. Het stoomschip van Koolemans Beijnen 
7. De vieste thee
8. In Gent is de kathedraal naar deze heilige vernoemt
9. Daar vonden de eerste Olympische Winterspelen plaats
10. Een (meest) bekende Frankische koning 
11. Het geboorteland van de sneeuwschoen 
12. De organisator van de eerste Elfstedentocht
13. Het door Leen Spruit ontdekte manuscript
14. Fooddroppings tijdens de Hongerwinter
15. Directeur van het KNMI in de negentiende eeuw 
16. De schaatsbaan in Heerenveen 
17. Winter thee-expert 
18. Een middeleeuwse schaats
19. Het heim van de Winterkoning
20. De aanstelling van prof.dr. Leen Spruit

Oplossing: ..........................................................................................................................................................................................................
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Zondag 29 oktober vond het jaarlijkse ritueel van 
het verzetten van de klok weer plaats. Enerzijds 
wordt deze gebeurtenis vol enthousiasme 
beleefd door studenten. Immers: we krijgen een 
uur extra om te slapen! (of om in de kroeg te 
hangen). Anderzijds luidt het verzetten van de 
klok de winterperiode in: een periode waarin de 
dagen korter worden, het buiten steeds kouder 
wordt en waarin die ellendige discussie over de 
Elfstedentocht weer losbarst. Kortom, redenen 
genoeg om in een winterdipje te geraken.
 Om te voorkomen dat onze lezers massaal 
in een winterdip geraken, hebben we als redactie 
besloten om voor jullie een heuse top 5 tips tegen een 
winterdip te maken. Het kan toch niet de bedoeling 
zijn dat iedereen constant vermoeid is, een overma-
tige behoefte aan slaap heeft, moeite heeft met con-
centreren en een toegenomen eetlust heeft? Daar 
hebben studenten de rest van het jaar immers al 
genoeg last van! 

Tip 1: Slaap niet al te lang uit
Oké, ik geef het toe, een winterslaap klinkt als #life-
goals, maar als ik mijn vele bronnen op het internet 
mag geloven, is het juist niet wat je wilt. Uitslapen 
is in de winter uit den boze, het is belangrijk dat je 
zoveel mogelijk daglicht meepakt. Het liefst ook nog 
zo vroeg mogelijk: ‘s ochtends bevat het licht relatief 
veel blauw: precies het soort licht dat de aanmaak 
van melatonine (dat ene hormoon waar je slape-
rig van wordt) afremt. Winterdipjes worden deels 
veroorzaakt doordat de dagen korter worden, dus 
probeer het meeste uit je dag(licht) te halen. Gooi 
daarom de gordijnen zo vroeg mogelijk open en 
begin met frisse tegenzin aan je dag! Bij het zien van 
de eerste zonnestralen door de ochtenddauw, uiter-
aard met een lekkere kop koffie of thee (of chocolade-
melk met slagroom) in je hand, krijg je vanzelf zin in 
de dag en kun je met de volgende tip aan de slag gaan.

Tip 2: Zorg dat je voldoende beweegt
Hoe heerlijk het ook is om gedurende de koude win-
termaanden onder een fleecedekentje te kruipen en 
zoveel mogelijk tijd te spenderen aan Netflix, warme 
chocomel met slagroom en draagbare kacheltjes, het 
advies luidt toch: zorg dat je voldoende beweegt. En 
dan het liefst buiten, ondanks de kou. Dus na het 
openslaan van de gordijnen, zo op de vroege ochtend, 
is het tijd om je in een hardlooppakje te hijsen en 
de straat op te gaan. Meer kilometers is meer beter! 
Door in beweging te blijven, verminder je de kans op 
een winterdip. Let wel op met gladheid, want het is 
natuurlijk niet de bedoeling om geblesseerd te raken. 
 Voor de iets minder sportieve lezers onder 
ons, is de tip van voldoende beweging ook op een 
andere manier in te vullen. Ga gedurende je brood-
nodige en zeer verdiende pauzes even naar buiten. 
Neem voor een keer geen genoegen met de prut die 
uit de vele automaten op de campus komt, maar 
maak een wandeling naar een locatie waar de koffie 
wel van echte koffiebonen gemaakt wordt. En dan 
niet stiekem binnendoor lopen! De frisse buitenlucht 
helpt niet alleen om je hoofd even leeg te maken, 
maar het is ook nog eens goed tegen de winterdip. 

Tip 3: Zorg dat je iets hebt om naar uit te kijken
Wanneer we met zijn allen de kerstvakantie ingaan, 
zal menigeen nog maar weinig in de feeststemming 
zijn. Natuurlijk is het leuk om kerst te vieren en knal-
lend het nieuwe jaar in te gaan, maar zeer spoedig 
daarna is het weer tijd voor de harde realiteit: tenta-
mens. Geen enkele student die zich hierop verheugt. 
Dus het devies is: plan iets waar je wel naar uit kunt 
kijken. Ga na de tentamens lekker een paar dagen 
weg, plan een shopmarathon met je vrienden om 
hét carnavalspakje van 2018 te scoren of bezoek dan 
eindelijk eens die expositie die je zo interessant lijkt. 
Je wordt vanzelf vrolijker als je iets hebt om naartoe 
te leven. Het maakt ook meteen die ellendige tenta-
menperiode wat draaglijker,. 

Door Rowan Fleuren

TIPS TEGEN WINTERDIPS
 Top 5 
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Tip 4: Let op je eten
We hadden het eerder in dit artikel al even over 
een vergrote eetlust. Tijdens de winter, en al hele-
maal tijdens een winterdipje, zal je meer zin hebben 
in eten. Met name eten waar veel koolhydraten en 
suikers in zitten, zoals chips, pasta, chocola en pizza. 
Ik zal de laatste persoon zijn die gaat zeggen dat je 
dit vooral niet moet doen, maar het is wellicht wel 
slim om soms na te denken over een wat gezonder 
alternatief. Eet eens een keer een wrap in plaats van 
een frikandelbroodje, kies een keer voor een smoot-
hie in plaats van voor een blikje energiedrank waar 
je vleugels van krijgt. Wanneer je gezonde voeding 
binnenkrijgt, zal je vanzelf merken dat je je beter 
gaat voelen. Bovendien is de winter hét moment om 
aan je summer body te beginnen! Aangezien we met 
zijn allen al hebben besloten meer te gaan sporten, 
kunnen we ook wel wat beter op onze voeding letten.

Tip 5: Zorg voor voldoende sociaal contact
Hoe heerlijk het ook is om in je meest lelijke kerst-
trui onder een fleecedeken te kruipen en je op je 
kamer op te sluiten, doe dit niet! Zorg dat je in deze 
periode van korte dagen en lange nachten voldoende 

tijd met vrienden en familie doorbrengt. Contact met 
anderen doet iedereen goed. Deze tip is bij uitstek 
te combineren met alle voorgaande tips: spreek met 
een vriend(in) af om ’s ochtends te gaan sporten. 
Daarna gezellig samen lunchen en naar college. In 
de pauze van het college, tijdens de wandeling naar 
de Spar voor jullie welverdiende koffie, kiezen jullie 
vast waar jullie ’s avonds gaan borrelen! Heb je ook 
meteen iets om naar uit te kijken voor die dag. En 
aangezien jullie ’s ochtends toch al gesport hebben, 
kan een lekker drankje er immers wel vanaf. Rode 
wijn schijnt toch ook goed te zijn voor de gezondheid? 

Met al deze tips moet het toch nagenoeg onmoge-
lijk zijn om nog slachtoffer te worden van een win-
terdipje. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren? Niet 
getreurd: er zijn manieren waarop een winterde-
pressie te behandelen is. Maar voorkomen is uiter-
aard beter dan genezen! Dus ik zie jullie deze winter 
allemaal bij zonsopkomst voor het Erasmusgebouw, 
voor een rondje hardlopen rondom de campus? En 
daarna gezellig samen lunchen in de Refter? Om tot 
slot ’s avonds een lekker speciaalbiertje te doen in de 
stad? Klinkt als een plan als je het mij vraagt!
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Op 9 september 1871 vond de Noorse walvisvaar-
der Elling Carlsen op Nova Zembla de restanten 
van het beroemde Behouden Huys, waar Willem 
Barentsz en zijn bemanning 275 jaar eerder 
noodgedwongen de winter hadden moeten 
doorbrengen. Deze ontdekking gaf in Nederland 
aanleiding tot een hernieuwde interesse in het 
Noordpoolgebied: niet alleen vanwege de natio-
nale herinnering aan de roemruchte reizen van 
de poolvorsers uit de zestiende en zeventiende 
eeuw, maar ook vanwege wetenschappelijke inte-
resse, aangewakkerd door het in 1873 opge-
richte Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. 
Nieuwe uitgaves van het dagboek van Gerrit de 
Veer, overwinteraar op Nova Zembla in 1596, 
gingen als warme broodjes over de toonbank. Ook 
klonk er protest omdat oude Nederlandse aard-
rijkskundige namen door Britten, Amerikanen en 
Scandinaviërs op hun expedities werden vervan-
gen door buitenlandse. Vanaf 1875 liet daarom 
ook Nederland van zich spreken op het interna-
tionale pooltoneel.
 Alvorens een daadwerkelijk Nederlandse 
expeditie werd uitgerust, werd de jonge Nederlandse 
luitenant-ter-zee Laurens Rijnhart Koolemans 
Beijnen meegestuurd met twee Britse Arctische 
expedities. Koolemans Beijnen voer zowel in 1875 als 
in 1876 mee op het stoomschip Pandora en schreef 
daar voor het Aardrijkskundig Genootschap versla-
gen over. ‘Wel is het jammer’, zo schreef Koolemans 
Beijnen, ‘dat in ons vaderland de schoone onderne-
mingstochten naar het hooge Noorden tot het ver-
ledene behooren.’ De jonge luitenant werd na zijn 
reizen de belangrijkste propagandist voor een eigen 
Nederlandse poolexpeditie. Het Aardrijkskundig 
Genootschap was verdeeld: een deel wilde de reis 
maken voor wetenschappelijke doeleinden; een 
ander deel deed dat af als overheidstaak en vond dat 
de Nederlandse expeditie vooral in het teken moest 
staan van het plaatsen van herinneringsmonumen-
ten voor de poolvorsers uit de Gouden Eeuw. Dit nati-
onalistische verhaal sloeg beter aan bij de bevol-
king, van wie het Genootschap geld nodig had om 
de reis te kunnen bekostigen, maar werd door pro-
minente leden van het Genootschap afgedaan als een 
te zwakke reden voor een poolreis. Een commissie 

werd opgericht, met daarin onder meer Koolemans 
Beijnen, om een reis vorm te geven waarin beide 
belangen werden behartigd. 
 Ondanks inspanningen van de commis-
sie werd slechts 40.000 gulden opgehaald; lang 
niet de 125.000 die nodig was om een geschikt 
stoomschip te laten bouwen. De commissie veran-
derde van plan en liet een kleiner houten zeilschip 
bouwen, dat toepasselijk Willem Barents gedoopt 
werd. Desalniettemin was er nog altijd onvoldoende 
geld voor onderhoud. Ondanks herhaaldelijk aan-
kloppen bij de overheid voor geldelijke steun, ving 
het Aardrijkskundig Genootschap telkens bot. De 
geldproblemen werden tijdelijk opgelost door 
een donatie van de Russische koopman Alexander 
Shibiriakov, die echter uit de media gehouden werd 
om de nationalistische publieke opinie niet tegen 
het zere been te stoten. De focus was immers onder 
invloed van onder andere KNMI-directeur (destijds 
nog het NMI) Christophorus Buys Ballot verlegd naar 
puur wetenschappelijke reizen, hoewel de herinne-
ringsstenen nog steeds geplaatst zouden worden. Op 
5 mei 1878 voer de Willem Barents voor de eerste 
maal uit, wederom met Koolemans Beijnen aan 
boord.
 Het eerste resultaat werd behaald in juli 
1878, toen de eerste herinneringssteen geplaatst 
werd op Amsterdamøya bij Spitsbergen. In totaal 
zou de Willem Barents zeven keer uitvaren, tussen 
1878 en 1884, waarbij nog twee herinneringsmonu-
menten werden opgericht, op Kaap Nassau (1879) 
en op de Oranje-eilanden bij Nova Zembla (1881). 
Opvallend genoeg werd de beroemdste plek, de 
overwinteringsplek van Willem Barentsz op Nova 
Zembla, vanwege de moeilijke ijzige omstandighe-
den nooit bereikt. De oceanografische data die de 
zeven reizen van de Willem Barents opleverden gaven 
onder andere aanleiding tot internationale samen-
werking in het eerste Internationale Pooljaar (1882-
1883). Mede vanwege de wetenschappelijke focus 
verloor het Aardrijkskundig Genootschap echter 
publieke steun en financiering, waardoor na 1884 
een nieuwe reis niet mogelijk was. In 1886 werd de 
Willem Barents verkocht. Zo kwam er een eind aan 
een korte periode van Nederlandse poolavonturen.

Door Steven Verhoeven

NEDERLANDSE POOLREIZEN: NIET OVER ÉÉN NACHT IJS
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OVERLEVEN MET WEINIG
De hongerwinter
Door Geert Dijk

Klagen over het weer: je zou niet Nederlands zijn 
als je het niet deed. Maar toch, als jij je een weg 
hebt gebaand door de kou en het ongure weer, 
kom je uiteindelijk weer thuis; een huis waarin 
je weer warm kunt worden en je buik kunt vullen 
met voedsel. Dit was niet voor iedereen de rea-
liteit in de winter van ‘44-‘45. In de nog bezette 
gebieden was aan de kou moeilijk te ontkomen 
en was eten moeilijk of niet verkrijgbaar. Velen 
vielen hieraan ten prooi. Toch waren er ook veel 
mensen die deze duistere periode wel wisten te 
overleven. De vraag is: hoe?
 Nadat als strafmaatregel de voedselinvoer 
werd stopgezet door de bezetter, als reactie op de 
spoorwegstaking, werd de voedselrantsoenering 
steeds strenger. Vanaf het begin van de hongerwin-
ter stelden de dagelijkse porties al niet veel voor, 
maar ondanks het verkleinen van de porties raakte 
het voedsel snel op en moest men zoeken naar alter-
natieven om aan eten te komen. Het alom bekende 
voorbeeld is de tulpenbol die samen met de suiker-
biet als vervanger van de aardappel gegeten werd. 
Het scala aan botanische gerechten was echter veel 
groter dan dat. 
 Planten als dahliaknollen, zevenblad en 
brandnetels, die men langs de weg kon vinden, veran-
derden in de ingrediënten waar men zijn maaltijden 
mee moest bereiden. Ook rozebottel, klaver, gladiool 
en vogelmuur kwamen voor in het dieet. Recepten 
hiervoor waren te vinden in de krant en in pamfletten 
van het Voorlichtingsbureau van den Voedselraad, 
zodat men toch nog wat eten kon klaarmaken in de 
harde winter van ‘44-‘45. Deze kennis kwam dus niet 
voort uit lekker wat te hebben gekokkereld. 
 Dagelijks trokken wanhopige mensen 
van de stad naar het platteland in de zogenaamde 
‘Hongertochten’. Hier hoopten ze met boeren hun 
waar voor voedsel te kunnen ruilen. Vrouwen wier 
man was afgevoerd in de razzia hadden geen andere 
keuze dan met hun kinderen lange afstanden te lopen 
en hun geluk te beproeven. Voor veel mensen bete-
kenden deze tochten een ontsnapping aan de dood. 

Met veel mensen die niet in staat waren om deze 
tochten te maken, en die ook niemand hadden die 
deze tochten voor hen konden maken, liep het dan 
ook vaak slecht af.
 Maar een lege maag was niet het enige 
gevaar dat er lurkte. Doordat het zuiden al bevrijd 
was, was er geen aanvoer meer van kolen uit de 
Limburgse mijnen en gas en elektriciteit werd al snel 
afgesloten. De winterse temperaturen waren bruut 
en onvergeeflijk. Ondanks het gevaar om neerge-
schoten te worden, werden bomen illegaal gekapt 
en werden de geteerde bielzen tussen de tramrails 
gestolen. Hier profiteerde men overigens wel van 
de duisternis in de stad om ongezien weer thuis te 
komen. Oude meubels werden van de zolder gehaald 
en leegstaande huizen, waarvan de joodse bewoners 
weggevoerd waren, werden gestript van al het hout. 
Het vergaarde hout ging in kleine noodkacheltjes, als 
die er al waren, die je met een paar stukken hout aan 
het branden kon houden. Deze werden ook gebruikt 
om op te koken. Mensen zonder kacheltje maakten 
hun maaltijden klaar in tinnen conservenblikken met 
een vuurtje eronder.
 Naarmate de situatie voor de Duitsers slech-
ter werd en ze inzagen dat de oorlog niet veel langer 
meer zou duren, stonden ze toe dat de geallieerden 
voedselpakketten per vliegtuig bezorgden aan de uit-
gehongerde mensen. Operatie Manna, het droppen 
van voedsel, gaf de bevolking in bezet gebied de 
mogelijkheid om te overleven tot de bevrijding.
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FEUILLETON  - TRAMMELANT IN DE TOREN
DE VREEMDE VERDWIJNING
De HSV-activiteiten vlogen voorbij en de tijd was 
aangebroken voor een zeer plezant feest in Café 
Daalen: het befaamde Emmerfeest! Naar gelang 
de traditie kwam iedereen in zijn meest elegante 
kleren opdagen en werd het een gekke boel. 
Arnold Vandalen liet zijn spierballen rollen om 
meisjes aan de haak te slaan, Wolter Rozemakers 
durfde eindelijk de liefde van zijn leven aan te 
spreken en Stan Gokhuizen werd lastiggevallen 
bij het urinoir. Maar Savanti en Luka waren niet 
gerust: het mysterie van het Gestolen Geschrift 
was namelijk nog steeds niet ontrafeld. Toen 
Wilhelmina Laagzaak-Vertrappen de dansvloer 
betrad, grepen zij dan ook hun kans. “Wilhelmina, 
goed dat we je hier aantreffen!” begon Luka, 
“en om subiet ter zake te komen: weet jij wel-
licht meer over de gestolen boeken van meneer 
Wisselbrief ?” Wilhelmina keek verontwaar-
digd. “Wablief? Ik zou nooit iets stelen van onze 
opleiding! En daarnaast ligt mijn interesse bij 
andere zaken dan de Hollandse Moedernegotie.” 
Met opgeheven hoofd liep Wilhelmina de dans-
vloer op om de Kabouterdans te doen met haar 
vrienden. 
 Ontgoocheld trokken de twee detectives 
zich terug, en Luka wilde zich net bij een groepje 
eerstejaars blonde meisjes op de dansvloer voegen 
toen ze schrokken van een groot lawaai. Het bleek 
dat het orgel, dat midden in de danszaal stond, boven 
op Brum Raber was gevallen. Zijn kameraden Max 
Jacobi, Michaël de Kleijn en Radiostijn bevrijdden 
hem. “Ik voel me zo schuldig…” kreunde de bene-
velde Brum. “Ik had precies nooit zo de regels mogen 
overtreden…” Savanti en Luka keken elkaar met een 
veelbetekenende blik aan, maar besloten deze eigen-
aardige uitspraak voorlopig te laten rusten en eerst 
buiten een luchtje te scheppen. Daar was Mats met 
een bezorgd kijkende Samantha in gesprek. “Dus: 
Hoe krijg je twaalf Hollanders achter in een Fiat 
Multipla?” vroeg Mats luid toen de medebestuurs-
leden zich bij hen voegden. “Door een kwartje op 

de achterbank te leggen!” Bulderend van het lachen 
liep Mats weg om zijn emmer met bier bij te vullen. 
Samantha’s gezicht stond zorgelijk. “Gaat het wel, 
Samantha?” vroeg Savanti, waarop Samantha wazig 
knikte: “Ja hoor, ik denk gewoon een emmertje teveel 
op. Hé, is dat whisky?” 
 Na deze raadselachtige gebeurtenissen brak 
het grote moment aan voor de HSV: het verhuizen 
van de knusse HSV-kamer. De sfeer was neerslach-
tig, zo niet grimmig, toen de laatste meubelstukken 
uit de kamer werden gehaald. Zelfs de Kast van de 
Geschiedenis moest eraan geloven: zijn nieuwe thuis 
zou voortaan de Erasmuskelder worden. De droevige 
uittocht werd vergezeld door oud-bestuursleden, 
trouwe HSV’ers, het bestuur en vele toeschouwers uit 
het MMS. Zelfs Carola den Moer, de dame achter de 
balie, moest een traantje wegpinken. Het verbaasde 
dan ook velen dat het ceremonieel werd verstoord 
door een boze Chris Wisselbrief. “Deze ochtend is 
mijn boek over de Hollandse Moedernegotie op 
mijn bureau teruggelegd, maar moet je kijken wat 
ermee gebeurd is! Dit is werkelijk heiligschennis!” 
Hij toonde het gehavende boek aan de overrompelde 
HSV’ers. Zinnen waren doorgekrast en hier en daar 
ontbrak zelfs een pagina. “Als dit is hoe studenten 
tegenwoordig met boeken omgaan, dan moeten 
we inderdaad maar eens grondig gaan kijken naar 
de mogelijkheden van digital humanities!” Savanti 
keek beteuterd. “Onze oprechte excuses meneer 
Wisselbrief. We hebben ons uiterste best gedaan, 
maar de dader houdt zich stil…”
 Enige tijd later was er weer reden tot feest: 
het befaamde ESDG-café. Op het programma stonden 
onder andere sensationele lezingen over ‘etniciteiten 
en de rol van de fiets op Sri Lanka’ en ‘de VOC: een 
elitespeeltje voor jonge mannen?’ en een lezing van 
Paulus ibn-Pāshmani over ‘feministische grotfeesten 
in het Rifgebergte’. Toen de bestuursleden Jip, Pelle 
en Mats het café kwamen binnenlopen werden zij 
direct aangevallen door professor Angela H. Jansen 
met ibn-Pāshmani in haar kielzog: “Jongens, weldra 

Door Suske en Wiske
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beginnen de lezingen, maar de bitterballen zijn nog 
niet gearriveerd. Hebben jullie hier een verklaring 
voor?” “Maar mevrouw,” begon Jip, “wij zijn als HSV-
bestuursleden niet verantwoordelijk voor de ver-
snaperingen. Om precies te zijn, u had beloofd voor 
de hapjes te zorgen. Het feit is dat wij daar gewoon-
weg geen tijd voor hebben.” Jansen slaakte een diepe 
zucht. “Ach jongen, je moet niet zo in wetmatighe-
den denken. Is jouw feit immers niet meer dan een 
constructie? Het begrijpen van onze menselijke 
handelingen en motieven is geen eenvoudige zaak, 
zeker niet voor jou, jongeman. De wereld bestaat 
uit monaden en dit zorgt voor een veelheid aan...” 
Voordat Jansen kon beginnen over een Sfinx onder-
brak Pelle haar: “Komt voor elkaar mevrouw, we 
zullen zorgen dat er zo spoedig mogelijk versnape-
ringen komen.” Hij wilde al weglopen toen Mats hem 
tegenhield. “Laat dat maar aan mij over, ik heb hier 
namelijk al over nagedacht. Hij toverde een doos met 
bonbons uit zijn tas tevoorschijn. “Ziedaar! Een spon-
tane versnapering.” Het gezicht van ibn-Pāshmani 
klaarde op. “Ah, bonbons! Mijn favoriete snack!” 
 Het ESDG-café verliep verder zonder pro-
blemen, maar Savanti kon haar gedachten niet van 
het boek van Chris Wisselbrief houden. Ook Luka, 
dromend van het kantoor van Wisselbrief in plaats 
van het nieuwe verdomhoekje in de kelder, zat de 
situatie niet lekker. “Ik denk nog steeds dat die 
sjaars er iets mee te maken heeft”, zei hij ettelijke 
dagen later tegen Savanti. “Wie bedoel je?”, vroeg 
Savanti geërgerd. “Je weet wel, die sjaars die zich 
toen met de andere sjaars zo misdragen heeft op de 
Sjaarsactiviteit.” Voordat Savannah hem briesend kon 
terechtwijzen op het feit dat hij nu echt een keer de 
namen van zijn leden moest leren kennen, werden de 
twee bestuursleden gealarmeerd door een rookpluim 
die uit het Grotiusgebouw opsteeg. Geschokt keken 
ze toe hoe de vlammen uit de rechtenbibliotheek 
sloegen en het fonkelnieuwe bouwwerk vervolgens 
volledig uitbrandde. Veel tijd om hierbij stil te staan 
hadden ze echter niet, want een nieuwe bestuursver-
gadering stond op de planning. Toen de speurneu-
zen de HSV-kamer binnenkwamen zat Jip Verwuif 
met een zorgelijke blik stapels vergaderprotocollen 
door te bladeren. “Is er wat, Jip?”, vroeg Pelle, die 
eveneens de kamer had betreden. “Wel ja, er is zeker 
wat”, begon Jip. “Ik had zojuist een vergadering met 

enkele stafleden over de herinrichting van de afde-
lingsstructuur, maar Marijke von Merkel was daarbij 
niet aanwezig. Navraag leerde mij dat ze al een tijdje 
niet meer gezien is op de geschiedenisafdeling!”
 De recente onthulling van Jip was voor 
Savanti en Luka reden om rond te gaan neuzen op 
de negende en tiende verdieping. Een ware kaka-
fonie schalde van de afdeling: de marsmuziek 
van Wilhelm von Mercy vermengde zich met de 
Gregoriaanse zang die klonk uit het kantoor van pro-
fessor Deetman. Ramsay Einzel had zojuist een cas-
sette met Klezmermuziek opgezet, maar deze werd 
overstemd door een luid kwinkelerende Jozefus 
Tulpenberg, die meezong met de nieuwe carna-
valskraker van Snollebollekes. Verbaasd namen de 
bestuursleden de situatie in zich op, toen Savanti 
plots bijna omver werd gelopen door een gehaaste 
Dries de Vlaming, die op weg was naar het kantoor 
van Plien Fubertius. Luka wilde er achteraan gaan, 
maar Savanti hield hem tegen. “Laten we eerst het 
kantoor van Von Merkel onderzoeken”, zei de voor-
zitster. Ze fatsoeneerde haar blonde manen en toog 
richting de betreffende kamer. Eenmaal aangeko-
men troffen ze een ijsberende Hein-Jan Fabuleux aan. 
“Professor”, begon Luka, “wat doet u hier?” “Hè, wat? 
Wat ik doe? Ik doe onderzoek naar Amsterdamse 
sociëteiten”, antwoordde de verstrooide Fabuleux. 
“Nee, wat doet u hier? In het kantoor van mevrouw 
von Merkel?”, verduidelijkte Savanti. “Merkel? Wat is 
er met haar? Voor onderzoek naar Duitsland moet 
je echt bij Wilhelm von Mercy zijn hoor, ik heb niets 
met Merkel”, zei Fabuleux. Plots verstarde zijn blik 
en keek hij de bestuursleden recht aan. Zijn stem 
klonk opeens anders, veel lager: “Luister, HSV’ers: 
eerst dat incident met Chris’ boeken en nu deze ver-
dwijning van Marijke, dat is geen toeval. Er is hier 
iets gaande en het zint me niets.” Verschrikt vroeg 
Savanti wat hij bedoelde, maar de professor had zich 
inmiddels weer verloren in binnensmonds gebrab-
bel over grand cafés in negentiende-eeuws Parijs. 
Met nieuwe vragen vertrokken de speurneuzen weer 
van de afdeling. 
 Inmiddels was voor veel HSV’ers de tenta-
menperiode aangebroken. Voor de tweedejaars stond 
Europa op het programma: ofwel over de Belgische 
onafhankelijkheid ofwel over de Tungri en de Nervii. 
Na twee en een half uur zwoegen was de stemming 
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bedrukt. “Belachelijk”, zei Dino Sückers, “dat ze ons 
niet op voorhand wat antwoorden hebben gegeven. 
Dit was niet te doen.” “Het was inderdaad straf”, 
bevestigde Tijn Skelter, terwijl de twee richting de 
HSV-kamer liepen. “De Vlaming en Fubertius moeten 
echt een hekel aan ons hebben...” “Een straf, zul je 
bedoelen”, klaagde Dino, “en je zult zien dat er ook 
nog geen koffie is op de kamer.” Gelukkig voor Dino 
hadden Pelle en Samantha inmiddels verse koffie 
gezet, maar zijn gemopper was nog niet voorbij: 
“Waarom gaat de kleine reis eigenlijk naar België? 
Na dit tentamen heb ik voorlopig wel genoeg gehad 
van dat land.” “Ja eh.. ik moest.. tsja, moet je aan Ube 
vragen”, stamelde Samantha. “Dat zal jij toch ook wel 
weten?”, keek Pelle zijn bestuursgenootje aan. “Ach, 
groentje, maak je niet zo druk”, riep Mats, die de 
kamer inmiddels had betreden, “in Gent zijn mooie 
chicks. Beetje bier erin en beetje onder die kleed-
jes friemelen, dat wordt lachen!” Hoofdschuddend 
keerde Pelle zich van de mediaman af.
 Na de tentamens vertrokken veel HSV’ers 
op Kleine Reis. Omdat Luka helaas niet mee kon 
gaan, zette Savanti haar speurwerk tijdelijk alleen 
voort. Wie kon een motief hebben om Marijke von 
Merkel te doen verdwijnen? Peinzend keek ze om 
zich heen. Samantha en Ube waren in discussie over 
een obscuur rockbandje uit de Canterbury-scene, 

Brum Raber maakte grappend opmerkingen over 
de felgele jas van Annemoon Oldenzaal, die daar 
duidelijk niet van gediend was, en Quirijn Mootjes 
probeerde tevergeefs aan Mattheüs Smiecht uit te 
leggen dat zijn haar niet te vergelijken was met dat 
van Armand. Savanti wilde bijna opgeven en Dino en 
Arya Oudehuys volgen, die juist getweeën een klein 
cafeetje binnen waren gegaan, toen haar oog viel 
op Stan Gokhuizen en Thijs Tim. “Natuurlijk”, dacht 
Savanti, “Thijs heeft altijd geldproblemen. Gezien 
Von Merkel als afdelingsvoorzitter met het geld kon 
strooien, heeft hij een zeer goed motief!” Nog voor ze 
echter op de twee kascommissieleden kon afstappen, 
werd iedereen opgeschrikt door een luide schreeuw. 
“Ayúdeme!”, riep een kleine Spanjaard, “Antonio’s 
voet zit onder het bloed!” Ontzet haastte Savanti zich 
naar de onheilsplek. Thijs Tim zou ze een andere keer 
confronteren.

~ 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.

UITSLAG quiz

Welk seizoen past het beste bij jou?
Het meeste A:

Jij bent echt een herfst-
type. Kijken naar de 
gedroogde bladeren en 
genieten van de laatste 
zonnige avonden zijn 
aan jou besteed. Helaas 
moet jij nog het langst 
wachten, want dit duurt 
nog driekwart jaar.
 

Het meeste B:
 
De winter is echt jouw 
ding! Je hebt geluk, het 
is nu bijna kerst en wie 
weet wordt het ook nog 
een witte. Jij hoopt de 
schaatsen zo snel moge-
lijk uit de kast te trekken. 
 

Het meeste C:
 
De lente is jouw seizoen. 
Lekker buiten met jonge 
diertjes en een frisse len-
tezon, daar word jij blij 
van. Nog drie maanden 
en het is weer tijd voor 
dit prachtige seizoen. 
 

Het meeste D:
 
Al die kou is niks voor 
jou. Jij houdt meer van 
zon, zee en zwemmen. 
Het duurt nog even 
voordat  het  weer 
zonnig is en de zomer 
aanbreekt. Misschien is 
een vakantie naar een 
zonnig land een oplos-
sing voor wie echt niet 
kan wachten op de zon.

Quiz gemist? Ga dan snel naar pagina 13!
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GRENZELOOS STUDEREN: WENEN
Door Daphne Cuppens

Voor de vaste rubriek Grenzeloos studeren, komt 
hier Daphne Cuppens aan het woord. Daphne ver-
blijft voor haar Research Master gedurende vijf 
maanden in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. 
Lees hier haar ervaringen en vind uit of Wenen 
ook jou wat te bieden heeft!
 In zijn boek Imagineering Cultural Vienna 
stelt planoloog Johannes Suitner dat “de gepropa-
geerde en op de markt gebrachte cultuur van Wenen 
nogal elitair en denkbeeldig is, met positieve econo-
mische effecten die grotendeels terugvloeien naar 
een elitaire, eng gedefinieerde culturele economie.” 
Geheel oneens kan je het niet met hem zijn: als je 
zelf langs de prestigieuze, in neostijlen gebouwde 
panden van de  Kärtnerstraße, Ringstraße of Graben 
loopt, word je haast doodgegooid met reclame voor 
de Weense ‘heilige drie-eenheid’ – Sissi, Gustav Klimt 
en Mozart. Dat was dan ook de reden dat twee van 
mijn broers de Oostenrijkse hoofdstad ‘een tikkeltje 
snobistisch’ noemden. Maar Wenen kent eveneens 
een hele andere kant, namelijk die van de halve liters 
bier, dirndls en lederhosen, Prater en de fameuze 
wintermarkten. Het is deze combinatie die ervoor 
heeft gezorgd dat ik, net als de Tsjechisch-Zwitserse 
acteur Egon Karter 84 jaar eerder, direct “in vervoe-
ring [werd gebracht] door deze betoverende stad.”

 Het voorbeeld van Karter lijkt misschien 
willekeurig, maar dat is het zeker niet. Zijn autobio-
grafie maakt deel uit van mijn vijf maanden durende 
stage aan het Institut für Kulturwissenschaften und 
Theatergeschichte. Hier doe ik momenteel onder-
zoek naar hoe negentiende- en twintigste-eeuwse 
Duitssprekende (vooral Oostenrijkse) acteurs 
en actrices hun culturele identiteit middels hun 

autobiografieën hebben vormgegeven. Hoewel ik 
begin vorig jaar erg getwijfeld heb tussen vakken 
volgen enerzijds en stage lopen anderzijds, denk ik 
dat ik de goede keuze heb gemaakt door voor optie 
twee te gaan. Behalve dat het project zelf ontzettend 
interessant is, krijg ik hier - anders dan bij het volgen 
van vakken – een kijkje achter de schermen bij een 
groot wetenschappelijk project. Zo heb ik me niet 
alleen met archiefwerk beziggehouden, maar ook 
met het schrijven van Duitstalige teksten voor een 
website waarop de resultaten van het onderzoek 
aan een groter publiek worden gepresenteerd. (tip: 
ga, als je de kans krijgt, naar de Wienbibliothek im 
Rathaus, alleen al omdat je daar met een paternos-
terlift naar een bibliotheek gebracht wordt die wel 
wat weg heeft van de bibliotheek in de Disneyfilm 
Belle en het Beest.) 
 Tijd om de toerist uit te hangen is er gelukkig 
eveneens: de Hofburg, het Albertina, de Staatsopera, 
het Volkstheater, Prater, Weltmuseum en ga zo maar 
even door - vijf maanden is genoeg tijd om de groot-
ste attracties van Wenen te kunnen zien. Zelf loop ik 
tegenwoordig veel door de buitenwijken en langs de 
Donau; voor een deel om te ontspannen, maar mis-
schien ook wel een beetje om de ‘ware Wener’ te 
vinden. Wat dat precies inhoudt, zal ik waarschijn-
lijk nooit weten, hoewel de Weense obsessie met 
steps misschien wel een eerste criterium zou kunnen 
zijn. Zowel jong als oud maakt er namelijk veelvuldig 
gebruik van. Soms levert dat wel lachwekkende situ-
aties op, zoals in het geval van zakenlui en orthodoxe 
joden, die, allen gekleed in nette pakken, onhandig 
groepen toeristen proberen te omzeilen op hun ver-
houdingsgewijze veel te kleine vervoermiddel.   
 Al met al durf ik te zeggen dat ik me geen 
betere buitenlandervaring had kunnen wensen. Tot 
op de dag van vandaag ontdek ik nieuwe dingen, 
geniet ik van de hartelijkheid van mijn collega’s, het 
heerlijke Weense accent, de prachtige omgeving en 
Oostenrijkse specialiteiten als apfelstrudel en sacher-
torte. Het rest mij dan ook alleen nog eenieder die 
de stad nog niet bezocht heeft, aan te moedigen dat 
alsnog te doen. Wat dat betreft zei Billy Joel het al in 
1977: “Vienna waits for you!”

De Hofburg te Wenen
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winterpaleizen in vroegmodern Europa
Een wonderlijk winterverblijf
De Duitse geleerde Johann Heinrich Zedler wist 
in de achttiende eeuw het hof te beschrijven in 
een simpele zin: “Hof wird genennet, wo sich der 
Fürst aufhält.” Dit geeft dan ook meteen aan dat 
de plek waar de vorst zich bevond van tijd tot tijd 
kon verschillen. Vanwege politieke verplichtin-
gen, maar ook door verschillende ceremoniën, 
bevond de vorst zich door het jaar heen op ver-
schillende plaatsen in zijn of haar rijk. De meest 
prestigieuze verblijven, naast de officiële verblijf-
plaats, waren de winterpaleizen van de vorsten.
 Het rondreizen door je eigen gebieden 
was een bezigheid die al in de middeleeuwen werd 
ondernomen door vorsten. De bekende Frankische 
koning en latere keizer Karel de Grote maakte ieder 
jaar een rondreis door zijn rijk. Dit deed hij om een 
goede band te onderhouden met zijn leenmannen 
om verzekerd te zijn van hun loyaliteit. Onderweg 
organiseerde hij rijksdagen waarin nieuwe wetten 
en besluiten werden voorgelegd aan de edelen. De 
reizen van Karel de Grote en zijn tijdgenoten waren 
dus vooral politiek nodig om hun rijk te besturen.
 Dit bleef ook in de vroegmoderne tijd nog 
lang zo doorgaan. Reizen door het land bleef niet 
alleen nodig uit politieke overwegingen, maar was 
ook ceremonieel belangrijk. Zo vond de kroning 
van de Franse koning standaard plaats in Reims. 
Hierna werd er van de nieuwe koning verwacht 
dat hij een rondreis door het land zou maken. Deze 
Tour de France Royal was een traditie die tot in de 
achttiende eeuw door zou gaan in de vorm van het 
bezoeken van verschillende steden. Ook zonder het 
rondreizen werd er genoeg verhuisd aan het Franse 
hof. De koning wisselde vaak af tussen zijn verschil-
lende paleizen in Parijs, zoals het Louvre en het 
Tuilerieënpaleis, en de paleizen in Île de France. Dit 
veranderde door de bouw van Versailles, toen de 
koning kon eisen dat de adel naar hem zou komen en 
niet andersom. Voor de Habsburgers lag dit anders. 

Zij verbleven het liefste in Schloss Schönbrunn in 
Wenen, maar door de vele titels die ze hadden naast 
de Oostenrijkse kroon, zoals de kroon van Bohemen, 
Hongarije en die van het Heilige Roomse Rijk, bleef 
het voor hun noodzakelijk om rondreizen te maken.
 Zeker toen de staat verder centraliseerde, 
bleven andere gebruiken meespelen bij het kiezen 
van een andere verblijfplaats. Ten eerste speelde de 
seizoenscyclus een belangrijke rol bij het kiezen voor 
een geschikte verblijfplaats voor de vorst. De zomer 
was het seizoen om oorlog te voeren en dit vroeg 
van de koning en zijn officieren dat ze zich dicht-
bij het slagveld moesten bevinden. In dit soort situ-
aties was het niet gebruikelijk voor een groot deel 
van het hof om mee te verhuizen. Verder vroegen 
belangrijke feesten zoals Pasen en Kerstmis ook om 
een nieuw onderkomen. In het voorjaar reisde het 
hof meestal naar de residentie met de beste jacht-
gronden, want de jacht bleef het populairste tijd-
verdrijf van de vorst en zijn aanhang. In de loop van 
de zestiende en zeventiende eeuw kregen de meeste 
vorsten een officiële winterresidentie, die zich vaak 
bevond in een grote stad. Hieronder ga ik iets dieper 
in op drie van die winterpaleizen. 

De Habsburgers - Hofburg
Midden in het hart van Wenen ligt de Hofburg, tegen-
woordig vooral bekend als de plaats waar zich onder 
andere het Albertinamuseum, de Österreichische 
Nationalbibliothek, de Spaanse rijschool en de 
ambtswoning van de Oostenrijkse bondspresident 
zich bevinden. Voor de Habsburgse dynastie was 
Schönbrunn hun zomerresidentie en de Hofburg 
de winterresidentie. De Hofburg is niet door de 
Habsburgers gebouwd, maar door koning Ottokar 
II van Bohemen, die ook hertog van Oostenrijk was. 
In de eeuwen dat de Habsburgse dynastie aan de 
macht was, hebben ze het gebouw uitgebreid naar 
een keizerlijk paleis met meer dan tweeduizend 

Door Linda den Bol
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kamers. Ook al had de Hofburg de titel van winter-
residentie, de Habsburgers verbleven voornamelijk 
op Schönbrunn. 

De Hohenzollern - Berliner Stadtschloss 
Het Berliner Stadtschloss of Berliner Schloss kende 
een turbulente geschiedenis. Het werd in 1442 
gebouwd door de markgraaf en keurvorst van 
Brandenburg om gebruikt te worden als zijn win-
terresidentie. Uit deze lijn stamt de Hohenzollern-
dynastie. De Hohenzollern waren het evenbeeld 
van de Habsburgers. Zij wisten uiteindelijk Pruisen 
op te bouwen tot een efficiënte staat. Dit deden ze 
niet door aandacht te besteden aan prestige, maar 
door juist te focussen op modernisering en centra-
lisering; dynastieke prestige zou daarop volgen. 
Hierdoor werden de meeste werkzaamheden en 
uitbreidingen van het Stadtschloss stilgelegd. Het 
werd met het uitroepen van het Duitse Keizerrijk 
in 1871 de residentie van de Duitse keizers, totdat 
Wilhelm II in 1918 naar Nederland vluchtte. Helaas 
liep het niet goed af met het Stadtschloss. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd het gebombardeerd en 
de overblijfselen werden door de Oost-Duitse rege-
ring gesloopt, omdat het paleis een symbool zou zijn 
voor de slechte niet-marxistische politiek van de 
Hohenzollern. De stad Berlijn heeft een aantal jaren 
geleden besloten om het paleis op haar originele plek 
te laten herbouwen. Dit nieuwe Stadtschloss is als 
het goed is in 2019 klaar.

Winterpaleis Sint-Petersburg

Russische tsaren - Winterpaleis Sint-Petersburg
Peter de Grote besloot het anders aan te pakken 
toen hij terugkwam van zijn reis door Europa. Hij 
wilde Rusland veranderen in een Europese groot-
macht en dit moest belichaamd worden door een 
nieuwe stad, die in Europese stijl gebouwd zou 
worden: Sint-Petersburg. In deze stad moest een 
paleis gebouwd worden dat niet onderdeed aan 
de paleizen van andere Europese vorsten. Door de 
jaren heen is het paleis door verschillende tsaren en 
tsarina’s uitgebreid. Tsarina Anna maakte van het 
Winterpaleis de officiële residentie van het keizer-
lijk hof. Bij een van de vele uitbreidingen werd door 
de architect hout gebruikt in plaats van steen, omdat 
hij onder druk stond om de verbouwing bijtijds af 
te krijgen. Hierdoor kon tijdens de brand van 1837 
het vuur zich razendsnel verspreiden en stond het 
Winterpaleis uiteindelijk drie volle dagen in brand. 
Het Winterpaleis werd tot 1917 als winterresiden-
tie gebruikt door de keizerlijke familie, totdat tsaar 
Nicholas II samen met zijn vrouw en kinderen werd 
geëxecuteerd en er een einde kwam aan de keizer-
lijke heerschappij over Rusland. Tegenwoordig is 
het Winterpaleis onderdeel van het prestigieuze 
museum de Hermitage. 

Meer weten over dit onderwerp? Lees dan: 
Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global 
Perspective van Jeroen Duindam, Tülay Artan en Metin 
Kunt.

Berliner Stadtschloss
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Het zal je maar gebeuren: je bent de eerste 
Brit die als schansspringer meedoet aan de 
Olympische Winterspelen en je wordt wereldbe-
roemd… omdat je er zo belachelijk slecht in bent. 
Het overkwam Michael Edwards, ook wel ‘Eddie 
the Eagle’, na zijn deelname aan de Winterspelen 
in 1988.
 Eddie, in 1963 geboren in Cheltenham, 
droomde ervan professioneel skiër te worden. Op 
zijn weg daarnaartoe zat het hem echter niet altijd 
mee. Zijn carrière begon al moeizaam omdat het hem 
niet lukte alpineskiër te worden, waar hij in eerste 
instantie wel op had gehoopt. Eddie was echter niet 
van plan zijn droom van hoge pistes zomaar op te 
geven. Omdat het alpineskiën niet zijn bestemming 
bleek te zijn, koos Eddie ervoor om schansspringer 
te worden; niet omdat dit hem nu het allerleukst 
leek, maar voornamelijk omdat er geen andere Britse 
schansspringers waren en hij dan geen concurrentie 
had. Een verstandige keus, zo lijkt het. Helaas was hij 
niet voorbestemd voor een succesvolle olympische 
carrière…
 Allereerst was hij te zwaar. Hij woog zo’n 
tien kilo meer dan de zwaarste man van de overige 
deelnemers. Ook zijn lengte had hij niet mee. Toen 
hij begon met trainen moest hij zo’n zes paar sokken 
dragen om zijn laarzen te laten passen. Bovendien 
kreeg hij voor zijn training geen enkele financiële 
steun, waardoor het sowieso al een lastige zaak werd 
om een succesvolle carrière te starten. Eddie kwam 
na een tijdje zelfs terecht in een Finse psychiatrische 
inrichting; niet als patiënt, maar omdat hij geen geld 
meer over had voor andere, betere huisvesting. Alsof 
dit allemaal nog niet erg genoeg was, was Eddie ook 
nog eens ontzettend slechtziend. Onder zijn skibril 
moest hij een andere bril dragen om wat te kunnen 
zien. Uiteindelijk bleek ook dat niet mogelijk, omdat 
die bril door de kou en de hoogte telkens besloeg. 

Toch werd Eddie uitgenodigd mee te doen aan de 
wereldkampioenschappen schansspringen als ver-
tegenwoordiger van Groot-Brittannië, waarna hij, 
omdat hij de enige Britse deelnemer was, in 1988 
zelfs aan de Olympische Winterspelen mocht 
meedoen. Dit maakte hem ook direct de beste 
schansspringer in Engeland. 
 Tijdens de Spelen deed Eddie mee aan 
de zeventig- en de negentigmeterschans. In beide 
gevallen eindigde hij als laatste. Toch werd hij 
juist hierdoor ineens wereldberoemd. Zijn gebrek 
aan succes maakte dat hij onder de kijkers van de 
Spelen snel aan populariteit won. Het was echter 
vooral zijn manier van springen die hem een media-
hit maakte. Hij sprong namelijk een stuk onhandiger 
dan de gemiddelde olympische schansspringer. Zijn 
tactiek werd vergeleken met de vallende duik van 
een adelaar, waar hij zijn bijnaam ‘Eddie the Eagle’ 
aan te danken heeft. Hoe slechter Eddie het deed, 
hoe meer populariteit hij verwierf.
 Het was zelfs zo erg dat Internationaal 
Olympisch Comité naar aanleiding van Eddies 
slechte prestaties een ‘Eddie Eagle’-regel besloot in 
te voeren, die inhield dat mensen, die net zo belab-
berd als Eddie presteerden, in het vervolg niet 
meer aan het schansspringen mochten deelnemen. 
De eisen werden enorm aangescherpt. Hoewel hij 
na de Spelen zijn carrière als schansspringer niet 
langer voortzette, werd Eddie langzaamaan deel van 
de Britse folklore, als “the heroic failure who never 
gave up on his dream.”

EEN BERGAFWAARTSE CARRIERE
EDDIE THE EAGLE
Door Sophie Jager
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Door Isaac Thomas

Laag overvliegende Spitfires, stoere verzetshel-
den en kwaadaardige Duitsers. In zijn bekend-
ste werk Oorlogswinter laat Jan Terlouw zien dat 
oorlog helemaal niet zo simpel is. Sinds de ori-
ginele publicatie in 1972 is de jeugdroman ver-
taald in onder andere het Engels en het Duits. 
Bekroond met de Gouden Griffel en later omgeto-
verd tot film, televisieserie en musical bleek het 
werk goed bestand tegen de tijd. Zo verschijnt 
het nog steevast op literatuurlijsten van middel-
bare scholieren.
 In de beruchte hongerwinter van ‘44-‘45 is 
alleen het zuiden van Nederland bevrijd. De Vlank, 
een fictief dorp in de buurt van Zwolle, is nog bezet 
door de Duitsers. De tiener Michiel van Beusekom 
is de zoon van de burgemeester, die een neutrale 
positie probeert te behouden tegenover de bezetter. 
Michiels eenentwintigjarige buurjongen Dirk zit in 
het verzet, en is van plan om met twee anderen een 
overval te plegen op een distributiekantoor. Michiel 
krijgt een mysterieuze brief van Dirk, die hij moet 
lezen mocht de overval misgaan. 
 De overval gaat mis en voor hij het weet 
moet Michiel zorgen voor Jack, een Engelse piloot 
die verborgen zit in een bos. Samen met zijn zus 
Erica neemt hij deze taak op zich. Een belangrijke 
wending in het plot is de executie van burgemees-
ter Van Beusekom, een Duitse vergeldingsactie als 
gevolg van het vinden van een vermoorde Duitse 
soldaat. Om Jack uit bezet gebied te smokkelen wordt 
de hulp van oom Ben ingeschakeld, die naar eigen 
zeggen bij het verzet zit. Gelukkig realiseert Michiel 
zich nog net op tijd dat het hele verhaal niet klopte. 
Ben was namelijk degene die Dirks overval had aan-
gegeven bij de Duitsers en hij was van plan hetzelfde 
te doen met Jack.
 Terlouw beschrijft al deze ontwikkelin-
gen mooi, maar het is en blijft een jeugdboek. De 

verhaallijn voelt soms nogal lineair aan. In het boek 
is wel plek voor enkele subplots, die in de verfil-
ming van Martin Koolhoven niet terugkomen. Een 
goed voorbeeld hiervan is de grote stoet mannen, 
slachtoffers van een razzia, die door het dorp worden 
gevoerd. Twee mannen ontsnappen en Michiel zorgt 
dat ze terechtkomen bij een onderduikadres.
 Wat Terlouw erg goed doet, is het schet-
sen van het dagelijks leven onder de Duitse bezet-
ter. Oorlogswinter is namelijk gebaseerd op Terlouws 
eigen ervaringen met de Tweede Wereldoorlog. De 
voormalig politicus had eenzelfde leeftijd als hoofd-
persoon Michiel tijdens de oorlog. “De gevoelens in 
dit boek zijn echt”, zei hij in een interview met jeugd-
boekenplatform Boekwijzer. 
 Die gevoelens komen goed terug in de film, 
die in 2008 in première ging. Martijn Lakemeier 
debuteerde op vijftienjarige leeftijd met de rol van 
Michiel van Beusekom. Hij speelt deze hoofdrol uit-
stekend. Lakemeier zet, vooral in de problemati-
sche verhouding tot vader Van Beusekom, een veel-
belovend debuut neer. Ook oom Ben en zus Erica 
worden goed gespeeld door respectievelijk Yorick 
van Wageningen en Melody Klaver. Met indrukwek-
kende muziek weet componist Pino Donaggio emo-
tionele en spannende scènes goed te onderstrepen. 
 Een minpunt van de film was wel de ongelo-
felijke blauwheid. Het hele Nederlandse winterland-
schap lijkt permanent te worden beschenen door een 
lichtblauwe tl-buis. Ook is het gebrek aan de boven-
genoemde subplots een merkbaar gemis; de film 
voelt op sommige momenten simpel aan. 
 Dit laatste punt is natuurlijk altijd een 
gevaar bij de verfilming van een boek. Het is onmo-
gelijk om een helemaal ‘kloppende’ verfilming te 
maken, iets wat overigens ook heel saai zou worden. 
In Oorlogswinter, als boek en als film, is gelukkig geen 
saaiheid te bekennen.

VRIENDSCHAP, VERZET EN VERRAAD
 Recensie Oorlogswinter in boek en film 
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Eindelijk is het zo ver: de verhuizing van de GSV is rond! Onze vereniging verliet de laagbouw en 
liet daarmee mooie herinneringen achter in E.1.60a, aan de gezellige ledenuurtjes en vrijmibo’s. 
Gelukkig is de nieuwe GSV-kamer op de twaalfde verdieping groter en kijk je niet langer tegen 

het dak van de Refter aan, maar heb je uitzicht over de campus en het mooie Nijmegen. Ook is de 
kamer nog steeds open voor leden op maandagen, woensdagen en vrijdagen, tussen half een en 

half twee. Er is dus tijd genoeg om met koffie en thee mooie herinneringen aan de oude kamer op 
te halen tijdens de ledenuurtjes, of juist nieuwe herinneringen te creëren! 

Foto en tekst door Jelle de Vries

In het hol van... GSV excalibur


