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Lectori salutem!

Je studententijd vliegt voorbij. Een oudgediende als ik ontkomt 
dan ook niet aan de nostalgische momenten waarin je terug-
blikt op alles wat je aan deze universiteit en bij onze mooie 
vereniging hebt meegemaakt. Het komt mij dan ook goed uit 
dat deze editie van het HInT volledig in het teken staat van 
nostalgie! Hiervoor laat Emma ons de (medische) geschiede-
nis van het fenomeen zien, neemt Steven ons mee op een wan-
deling door Nijmegen aan het eind van de negentiende eeuw 
en analyseert Wouter het canonieke Het Stockske van Johan 
van Oldenbarnevelt van Vondel. Samen met Elmar reisde ik let-
terlijk af naar een verleden passage van de GSV, terwijl Mayra 
de nostalgie in popmuziek zocht. Ook de prent van Roos en de 
puzzel, waarvoor Uitgeverij VanTilt een passende prijs heeft 
aangeboden, sluiten aan bij het thema. 
 Maar daar houdt het natuurlijk niet mee op! In een 
gastbijdrage neemt Lennart de grondlegger van de moderne 
geschiedschrijving, Leopold von Ranke, onder de loep. Thom 
schreef een betoog over de kansen van toegepaste geschie-
denis en Sam licht zijn visie op het Brexitdebat toe. Ditmaal 
hebben we ook weer een recensie; Isaac las De Tolk van Java 
van Alfred Birney. Voor de rubriek Grenzeloos studeren vertelt 
dit keer Sanne over haar verblijf in Reykjavik. In Studenten 
in het wild geeft Lina een inkijkje in haar baantje als portier 
op onze campus. Het HInTerview vond plaats met de promo-
vendus Thomas Delpeut, die aan onze universiteit werkt aan 
zijn proefschrift over de ontwikkeling van het concertleven in 
Nederlandse steden.
 Naast al dit moois mag ik ook nog eens de lustrume-
ditie die begin april zal uitkomen aankondigen! Die editie zal 
hoofdzakelijk in het teken staan van de afgelopen vijf GSV-
jaren. De oplage van deze dubbeldikke HInT is echter niet 
onuitputtelijk, dus zorg dat je er een te pakken krijgt!

Voor nu: veel leesplezier!

Huub Vilé 
Hoofdredacteur



3

N o s t a l g i e

20 Top 5 popliederen
De vijf meest nostalgische popliederen

22 Nostalgie
Medische aandoening naar politiek hulpmiddel

24 Hoe de auteur eigenlijk was
Kritiek van Von Rankes Preußische Geschichte

26 Een tweede referendum
De enige duurzame Brexit-oplossing

28 Negentiende-eeuws Nijmegen
Jacobus Craandijk en zijn wandeling

31 GSV-Periodeplanning
Een overzicht van de aankomende activiteiten

Het HInT niet in de hand?

Mail naar hintredactie@gmail.com 

om het HInT thuisbezorgd te krijgen!

04 hinterview Thomas Delpeut
‘Een mens is toch meer dan alleen nuttig?’

07 De tolk van Java
Een recensie van het werk van Alfred Birney

08 Vierhonderd jaar later
‘Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt’

10 Toegepaste geschiedenis
Een kans voor historici om van zich te laten horen 

12 Studenten in het wild
In het Linnaeus, de Aula en het Soeterbeeck

13 Geschiedenisprent
‘Buschfeed’

14 Woordgraptogram
Vul de historische antwoorden in en win!

15 Voordelen van GSV-lidmaatschap
Bekijk hier de verschillende partners van de GSV

16 Huub en Elmar on tour
De International Students of History Association

19 Grenzeloos studeren
IJsland: Het land beyond the wall

INHOUD
 HISTORISCH INSTITUTIONEEL TIJDSCHRIFT 



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

4

Het is niemand van ons vreemd: nostalgische 
gevoelens krijgen bij het horen van de intro 
tune van het tv-programma dat je favoriet was 
als kind, een van de nummers uit de Top 5 van 
deze HInT-editie, of wellicht bij het Wilhelmus. 
Muziek en nostalgie gaan vaak hand in hand. 
Thomas Delpeut is promovendus aan de Rad-
boud Universiteit en gespecialiseerd in negen-
tiende- en twintigste-eeuwse Europese muziek- 
en concertcultuur. In dit interview vertelt hij 
over zijn onderzoek, de rol van muziek in vor-
ming van identiteit en de meerwaarde van mu-
ziekgeschiedenis als vakgebied.
 Thomas Delpeut studeerde Geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam. De vraag waar-
om hij deze keuze maakte, vindt hij moeilijk te be-
antwoorden. Enerzijds was interesse in geschiede-
nis er altijd al geweest. “Een aantal familieleden zijn 
historicus, en op de middelbare school ging ik graag 
de discussie aan met mijn geschiedenisdocent. Ik 
weet niet of de docent dat net zo leuk vond.” An-
derzijds focuste Delpeut zich aan het begin van zijn 
studententijd nog niet geheel op geschiedenis, zo 
studeerde hij ook een korte tijd filosofie en werkte 
hij naast zijn studie als DJ. Op den duur kwam hij 
erachter dat zijn interesse toch echt hoofdzakelijk 
bij geschiedenis en met name de negentiende eeuw 
lag, onder andere na het volgen van een college 
waarbij hij archiefonderzoek deed op de zolder van 
Arti et Amicitiae (een vereniging van kunstenaars- 
en kunstliefhebbers in Amsterdam) en bij het 
schrijven van zijn bachelorscriptie over koloniale 
cultuur in de dierentuin Artis.
 Aan het begin van zijn master besloot Del-
peut dat hij geschiedenis graag wilde combineren 
met zijn andere grote interesse: muziek. Hij volgde 
destijds een cursus bij Jan Hein Furnée die hem 
stimuleerde deze interesse te volgen. “Ik was altijd 

al veel met muziek bezig, ik heb bijvoorbeeld lang 
piano gespeeld. Mijn ouders zijn ook erg eclectisch 
in hun muzieksmaak, van Jimi Hendrix tot Touré 
Kunda, een Senegalese band, maar ze luisteren ook 
bijvoorbeeld veel barok. Bij ‘nostalgie’ denk ik dan 
ook meteen aan de cassettebandjes die vroeger in 
de auto telkens opnieuw afgespeeld werden. Mijn 
overgrootvader componeerde begin twintigste 
eeuw nogal abstracte muziek, dus dat is bij mij ook 
van jongs af aan ingeslepen.”

Muziekgeschiedenis, muziekwetenschap en 
concertcultuur
Wanneer we Delpeut vragen wat muziekgeschiede-
nis is, gezien het een redelijk nieuw en onbekend 
vakgebied is, kaart hij direct aan dat het een mis-
vatting is dat muziekgeschiedenis een recent on-
derzoeksgebied is. Integendeel, de institutionele 
basis ervan werd al in de negentiende eeuw gelegd. 
Muziekgeschiedenis is echter een breed fenomeen 
en hoewel Delpeut zichzelf in sommige situaties 
omschrijft als muziekhistoricus, identificeert hij 
zichzelf liever als sociaal-cultureel historicus. De 
gemene deler tussen deze twee: een sociaal per-
spectief op muziekcultuur. Zo is Delpeut naar eigen 
zeggen ook geen muziekwetenschapper: iets ge-
chargeerd gesteld, is het vertrekpunt in zijn onder-
zoek bijvoorbeeld niet de ontwikkeling van muziek-
stijlen als zodanig, maar de achterliggende sociale 
en culturele processen waarin die fungeerden. Wel 
maakt hij een belangrijke kanttekening dat de on-
derzoeksvelden afgelopen decennia erg naar elkaar 
zijn toegegroeid. “Het gaat eigenlijk meestal niet 
om het muziekstuk als zodanig. Als ik bijvoorbeeld 
schrijf over Schumann of Brahms in Nederland, gaat 
het niet echt over hun composities zelf, maar over 
wat die betekenden voor historische actoren en hoe 
die de muziek gebruikten om zich te profileren.” 

‘EEN MENS IS TOCH MEER DAN ALLEEN NUTTIG?’
  Thomas Delpeut over muziekgeschiedenis, nostalgie en identiteit                                   

Door Afra de Mars en Ellen Theuws
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 Delpeut is vooral geïnteresseerd in het ne-
gentiende- en twintigste-eeuwse muziekleven. Zijn 
promotieonderzoek gaat over luistercultuur in het 
negentiende-eeuwse concertleven in een aantal 
Nederlandse muzieksteden. Daarvoor kijkt hij naar 
aspecten als het programmeren van concerten, pu-
blieksbeleving en -verhoudingen en muziekjourna-
listiek. “Aan het begin van de negentiende eeuw was 
een concert een heel ander type sociaal evenement, 
mensen liepen rond, praatten, dronken. De muziek 
vond vaak letterlijk op de achtergrond plaats. De 
soms nogal ‘bonte’ programmasamenstelling liet 
een diversiteit aan luisteroriëntaties toe. Aan het 
eind van de negentiende eeuw vond in die concert-
zaal juist bijna een soort religieus ritueel plaats, 
met een stilistisch homogeen en vaak ook korter 
programma, gedomineerd door de gecanoniseerde 
‘meesters’. Mensen zaten steeds vaker netjes en stil 
in rijen en richtten al hun aandacht op het podium. 
De pogingen om concertbezoekers op andere ma-
nieren te ‘leren luisteren’ zie je in allerlei praktijken 
terug: de retoriek van muziekcritici tot de specifie-
ke opbouw van muziekstukken tijdens concerten, 
de ruimtelijke indeling van concertzalen en de in-
houd en lay-out van programmaboekjes. In enkele 
gevallen werden zelfs afspraken gemaakt met de 
lokale politie voor als het publiek zich te erg zou 
misdragen.”

Persoonlijke identiteit, nationale identiteit en 
nostalgie
Muziek roept bij veel mensen nostalgische gevoe-
lens op en maakt vandaag de dag voor veel groe-
pen ook deel uit van hun identiteit. Dit was in het 
verleden niet heel anders. Denk bijvoorbeeld aan 
de vorming van subculturen of de rol van muziek 
binnen nationalistische contexten. Om deze reden 
vroegen wij Delpeut naar de wijze waarop muziek, 
historisch beschouwt, heeft bijgedragen aan iden-
titeitsvorming. “Ten eerste is muziek een factor 
waaraan mensen een individuele- of groepsidenti-
teit ontlenen. Zeker in een concertzaal: op de ‘juiste’ 
manier naar muziek luisteren en erover spreken 
zijn belangrijke instrumenten voor sociale inclusie 
en exclusie. Binnen muziekculturen bestaan alle-
maal implicaties van sociaal onderscheid. De strijd 
tussen ‘kenners’ en het ‘brede publiek’ bestaat al 
lang, en hoewel de inhoud verandert, blijft het als 
onderscheidingsmiddel opvallend vergelijkbaar 
fungeren.” 
 Daarnaast speelt muziek een belangrijke 
rol in nationalisme en het vormen van nationale 
identiteiten. Met name bij (volks)liederen en opera 
kan door middel van tekst makkelijker een natio-
nalistische boodschap overgebracht worden dan 
in bijvoorbeeld een symfonie. Vaak gebeurt dat op 
basis van associaties of een historische verhaal. Een 
negentiende-eeuws voorbeeld dat Delpeut geeft 
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is het koor Va, pensiero uit Giuseppe Verdi’s opera 
Nabucco - dat gaat over de ballingschap van de Jo-
den in Babylon - waarin met heimwee over het va-
derland wordt gezongen. Va, pensiero werd toege-
eigend als oproep voor nationale eenheid in Italië 
en Verdi als voorvechter daarvan. Zo ontstond de 
leus ‘Viva V.E.R.D.I.’, waarin zijn naam een acroniem 
werd voor “Vittorio Emmanuele Re d’Italie” - de ko-
ning onder wie Italië zou verenigen. 
 Het zijn echter niet enkel vocale werken 
waarin nationale gevoelens en nostalgie te vinden 
zijn. Ook in instrumentale muziek zien we vormen 
daarvan terug: “traditionele volksmelodieën - dik-
wijls ‘invented traditions’ - of bijvoorbeeld land-
schapsassociaties in muziek kunnen luisteraars een 
sterk gevoel van verbondenheid geven”. Delpeut 
geeft het voorbeeld van de Poolse componist Fré-
déric Chopin, die het grootste deel van zijn leven 
in Frankrijk doorbracht, maar daar muziek com-
poneerde die was geïnspireerd op muziekstijlen 
uit Polen, zoals polonaises en mazurkas. Dergelijke 
muziekstukken zijn weliswaar origineel en geen 
exacte kopieën, maar bevatten wel degelijk Poolse 
invloeden. “Muziek”, vat Delpeut samen, “roept as-
sociaties en emoties op, waaronder ook nostalgie 
naar het verleden of het land van afkomst.”

De bijdrage van muziekgeschiedenis
Wij besloten om Delpeut met betrekking tot mu-
ziekgeschiedenis tot slot de enigszins vervelende 
vraag te stellen die geesteswetenschappers vaak te 
horen krijgen: wat is het nut? “Wat vinden jullie ei-
genlijk zelf van die vraag over wat het belang is van 
geschiedenis?” is zijn reactie. Met onze antwoor-
den, dat met name het op zoek gaan naar processen 
van belang is, en dat pure interesse al reden genoeg 
is om iets te onderzoeken, is hij het eens. “Ten eer-
ste mag iets inderdaad op zichzelf interessant zijn: 
een mens is altijd meer dan alleen nuttig. Toch is 
volgens mij ook juist van die gedachte een groter 
maatschappelijk belang aan te wijzen. Misschien 
is het wel een misvatting van wat ‘nut’ precies is. 
Daarnaast zijn ook altijd verbanden tussen verle-
den en heden te leggen: expliciet om de totstand-
koming van huidige toestanden te verklaren, maar 
ook meer impliciet kunnen parallelle processen 
inzichten bieden.” Een voorbeeld dat Delpeut geeft 
is de huidige klassieke muziekcultuur, een cultuur 
die kampt met een steeds ouder wordend publiek, 
halflege zalen en bezuinigingen. “Er wordt wel eens 
gezegd dat de toekomst van de klassieke muziek 
onzeker is, maar hetzelfde geldt voor het verleden 
ervan. Het idee van ‘klassieke’ muziek is een negen-
tiende-eeuws construct. Kennis van het verleden 
zet op deze manier de toekomst in perspectief. Het 
opent je horizon en geeft inzicht in de mogelijkhe-
den.”

- - - - - - - - - - - - - -
hinternet
geef de pen door!- - - - - - - - - 

www.gsvexcalibur.com/hinternet
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“[...], maar het ergste van alles vond hij dat tijdens 
de Eerste Politionele Actie de hals van zijn gitaar 
brak.” Deze afkeurende woorden van zoon Alan 
volgen op een relaas van anderhalve pagina 
lang over de gruwelen die vader Arto had mee-
gemaakt, maar óók die Arto zelf had gepleegd. 
Birney zet met deze zin in het eerste hoofdstuk 
van het boek meteen de toon: een verwijtende 
zoon die het opneemt tegen zijn onverschillige 
vader, die grotendeels gevormd is door een trau-
matische jeugd en een roerig oorlogsverleden. 
Birney lijkt in dit autobiografische werk – het 
boek is grotendeels gebaseerd op zijn eigen jeugd 
– kritiek te leveren op de vaak voorkomende cau-
saliteit tussen de traumatische jeugd van een 
ouder en diens daden van mishandeling, waar 
het kind aan ten prooi valt. Slaagt deze aanval, 
die Birney in naam van Alan tegen Arto richt, of 
valt Arto eigenlijk niet heel veel te verwijten? 
 De tolk van Java is opgezet in twee verhaal-
lijnen, waarin Arto Nolan en Alan Nolan afwisselend 
aan het woord zijn. Het eerste spoor, de herinnerin-
gen van vader, schetst een weerzinwekkend beeld 
van zijn jonge jaren. Hier wordt je als lezer ondanks 
– of misschien juist wel door – de ijselijke koelte van 
het verhaal compleet ingezogen. Als bastaardzoon 
van een Nederlands-Indische vader en een Chinese 
moeder had Arto het tijdens zijn jeugd al zwaar te ver-
duren, vooral door de meedogenloze afranselingen 
door zijn vader en broers “om hem hard te maken.” 
Na de bezetting was hij getuige van het bloedver-
gieten van de Bersiap, waarin Indonesische volks-
woede zich richtte tegen alles wat niet Indonesisch 
was. In Soerabaja zag hij bloedige gevechten van huis 
tot huis, waarna de rivier Kalimas vol lag met lijken. 
Arto sloot zich uiteindelijk aan bij de door Nederland 
gestuurde mariniers. Aanvankelijk als tolk, later als 
soldaat en ondervrager van gevangen, was hij getuige 
én aanstichter van onvoorstelbaar geweld. 

 Vader komt uiteindelijk terecht in 
Nederland, door te trouwen met een vrij gezette 
Helmondse, zijn ‘kamerolifantje’. Het huwelijk is er 
echter niet een op basis van liefde, en de kinderen 
van dit merkwaardige paar hebben daar flink onder 
te lijden. Afranselingen zijn in huize Nolan in Den 
Haag aan de orde van de dag. Vader Arto is vooral 
bevreesd door zijn vrouw en kinderen als hij mata 
gelap, ofwel krankzinnig van woede, is. De enige 
momenten van opluchting zijn wanneer ‘de Adelaar’ 
(zoals Arto in het gezin genoemd wordt) ’s avonds 
gaat zitten tikken op zijn typemachine. Het huise-
lijk geweld is echter zó erg, dat Arto de voogdij over 
zijn kinderen verliest; ze worden in een internaat 
geplaatst. Wanneer Alan jaren later een keer terug-
keert naar zijn vader, die inmiddels al gescheiden is 
van het kamerolifantje, vindt hij het manuscript waar 
zijn vader al die tijd aan gewerkt had. 
 Uit Birney’s levendige, maar ook ruwe 
woorden blijkt hoezeer de thema’s van het boek ook 
thema’s in zijn eigen leven zijn geweest. De ongepo-
lijste vorm waarin de schrijver het verhaal gegoten 
heeft, bleek geen obstakel te zijn voor het binnen-
slepen van literaire prijzen: De tolk van Java werd in 
2017 bekroond met de Libris Literatuurprijs en de 
Henriette Roland Holst-prijs. In mijn optiek versterkt 
de ruwheid het verhaal juist, omdat het verhaal zelf 
ook zo ontzettend hard is. Het verhaal dat Birney 
hier vertelt is echter niet zomaar een losstaand kijkje 
in een miserabele vader-zoonrelatie, maar kan veel 
breder getrokken worden. Veel Indo’s, Nederlandse 
mariniers en KNIL-soldaten hebben onvoorstelbare 
dingen meegemaakt, en voor hun verleden is lange 
tijd weinig plek geweest in de Nederlandse samen-
leving. Alfred Birney zet met deze roman de deur in 
ieder geval op een kier. 

RECENSIE ‘DE TOLK VAN JAVA’ DOOR ALFRED BIRNEY

MEESTERLIJK RUW
Door Isaac Thomas
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PROZA/POËZIE

VIERHONDERD JAAR LATER
Door Wouter Raaijmakers

Myn wensch behoede u onverrot
O stock en stut, die, geen’ verrader,
Maer ‘s vrydoms stut en Hollants Vader

Gestut hebt op dat wreet schavot;

Toen hy voor ‘t bloedigh zwaert most knielen,
Veroordeelt, als een Seneka,
Door Neroos haet en ongena,

Tot droefenis der braefste zielen.

Ghy zult noch, jaeren achter een,
Den uitgangk van dien Helt getuigen,
En hoe Gewelt het Recht dorf buigen,

Tot smaet der onderdruckte steên.

Hoe dickwyl streckt ghy onder ‘t stappen
Naer ‘t hof der Staeten stadigh aen
Hem voor een derden voet in ‘t gaen

En klimmen, op de hooge trappen:

Als hy, belast van ouderdom
Papier en schriften, overleende,
En onder ‘t lastigh lantspack steende!

Wie ging, zoo krom gebuckt, noit krom!

Ghy ruste van uw trouwe plichten,
Na ‘et rusten van dien ouden stock,
Geknot door ‘s bloetraets bittren wrock:

Nu stut en styft ghy noch myn dichten.

Joost van den Vondel,
Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt, Vader des 
vaderlants (1657)

Een uitsnede van: Johan van Oldenbarnevelt op het 
schavot vóór zijn executie, 1619, Jan van der Veen 
(prentmaker), naar Charles Rochussen, 1853-1861, 

uit de collectie van het Rijksmuseum.
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Nagenoeg vierhonderd jaar na dato, de terecht-
stelling van Johan van Oldenbarnevelt (1547 - 
1619) vond plaats op 13 mei 1619, wil ik deze 
pagina’s gebruiken om terug te kijken naar hoe 
Joost van den Vondel (1587 - 1679) deze veroor-
deling in 1657 bedichtte. Hierbij wil ik vooral het 
historische kader en de inhoud van het gedicht 
bespreken, waarbij ik een technische analyse van 
deze poëtische greep uit het omvangrijke oeuvre 
van de prins der dichters achterwege laat. 
 Zoals gezegd pende Vondel de rijm pas 38 
jaar na de onthoofding neer, toen hij op zeventigjarige 
leeftijd bijna even oud was als Van Oldenbarnevelt 
in 1619. Dit was dan ook niet zijn eerste uithaal 
richting Maurits van Oranje (1567 - 1625; r. 1618 
- 1625): Vondel publiceerde anoniem het allegori-
sche schouwspel Palamedes oft Vermoorde onnoosel-
heyd al in ’25 – na Maurits’ overlijden – waarin 
hij de Trojaanse oorlog gebruikte om Maurits te 
beschuldigen van landverraad. Een verwijt dat 
Van Oldenbarnevelt eerder juist van de prins had 
gekregen. Vondels anonimiteit ten spijt betaalde 
hij driehonderd gulden boete voor zijn toneelstuk, 
dat daarmee alleen maar in populariteit steeg. Zijn 
mening over Maurits bleef onveranderd. In ‘35 publi-
ceerde hij Geuse-Vesper of Siecken-Troost, het eerste 
van de in totaal drie hekelschriften over Maurits, 
waarvan Het Stockske als spreekwoordelijke kers 
op de taart geldt.
 Om het gedicht goed te kunnen waarderen 
wordt het conflict tussen de raadpensionaris en prins 
verder ontleed. De kiem voor het latere tumult werd 
bij de moord op Willem van Oranje in 1584 gelegd: 
er ontstond een zeker machtsvacuüm dat niet langer 
door de Habsburgers gevuld zou worden, omdat een 
aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden 
zich met het Plakkaat van Verlatinghe in 1581 afzet-
ten tegen Filips II. De eerste zoon van de zogenoemde 
vader des vaderlands, Filips Willem van Oranje 
(1554-1618; r. 1581-1618), erfde aanvankelijk de 
functie van stadhouder en titel ‘prins van Oranje’. Hij 
stierf in 1618, waardoor de functie en titel werden 
overgedragen aan Willems tweede zoon, Maurits, die 
tot dan toe slechts graaf van Nassau was.

 Al in 1586 had Van Oldenbarnevelt zich op 
kunnen werken tot landsadvocaat en raadpensio-
naris van de Staten van Holland. Hij zou dit tot zijn 
dood blijven. De samenwerking tussen de raadpen-
sionaris en Maurits verliep aanvankelijk voorspoe-
dig, met een bestuurlijk-militaire machtsverdeling 
tussen beiden. De Slag bij Nieuwpoort in 1600 wordt 
geduid als keerpunt in deze relatie, met de Scherpe 
Resolutie van 1617 als directe aanleiding voor de 
veroordeling van vierhonderd jaar geleden. Omdat 
het verloop van dit conflict intussen als verplichte 
kost is opgenomen in het middelbare schoolexamen, 
vertrouw ik erop dat jullie bekend zijn met het uit-
gebreidere verhaal.
 De besproken bonje komt ook terug in Het 
Stockske, bijvoorbeeld in de derde strofe van de rijm, 
waarin Vondel de situatie vergelijkt met die van 
Seneca en Nero. Seneca pleegde in opdracht van Nero 
gedwongen zelfmoord. Hij diende de tot waanzin 
gedreven keizer als adviseur, hetgeen hij in 65 met 
zijn leven bekostigde. In de derde strofe vertelt de 
dichter hoe het recht voor het geweld moest buigen 
en daardoor een held is gesneuveld, die ‘zoo krom 
gebuckt, noit krom’ ging onder de last van het bestu-
ren van een verenigde republiek, zoals Vondel het in 
de zesde strofe verwoordde.
 In de laatste strofe van het gedicht is sprake 
van een wonderlijk verband met de eerste. Volgens 
Nederlands dichter Wiel Kusters: “‘Myn wensch 
behoede u onverrot’, zegt de dichter [Vondel] tegen 
de stok van de ter dood gebrachte staatsman, aan 
het begin van zijn gedicht. En de laatste regel luidt: 
‘Nu stut en styft ghy noch myn dichten’. Het gedicht 
behoedt de stok en die stok houdt het gedicht over-
eind.” En dat overeind houden doet het nu al vier-
honderd jaren lang: Het Stockske blijft een van de 
beroemdste werken uit het omvangrijke oeuvre van 
Vondel, waar de man zelf maar weinig aan zal kunnen 
veranderen.
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EEN KANS VOOR HISTORICI OM VAN ZICH TE LATEN HOREN

TOEGEPASTE GESCHIEDENIS
Door Thom Tolboom

Begin dit jaar heeft Harm Kaal, onze eigen docent 
politieke geschiedenis, samen met senior onder-
zoeker bij het Huygens ING Jelle van Lottum, een 
nieuw historisch tijdschrift opgericht. Het gaat 
hier om het Journal of Applied History. Zoals de 
naam al doet vermoeden heeft dit tijdschrift als 
doel het toepassen van historische onderzoeks-
resultaten op hedendaagse vraagstukken. Op de 
website van uitgever Brill staat dat het tijdschrift 
langetermijndenken wil promoten als het gaat 
om de oorzaken en implicaties van actuele pro-
blemen. Toen het nieuws van de aankondiging 
van dit tijdschrift mijn oren bereikte, was mijn 
interesse vrijwel meteen gewekt. Ondanks dat 
er nog geen editie van verschenen is, maken de 
woorden Applied History namelijk al een duide-
lijk statement in het debat over de rol van histo-
rici in de maatschappij. Wat dat betreft ben ik het 
met Kaal en Van Lottum eens en vind ik dat acade-
mische historici zich vaker bezig moeten houden 
met actuele maatschappelijke vraagstukken.
 Het is zeker niet vanzelfsprekend dat his-
torici hun onderzoek gebruiken voor het oplossen 
van hedendaagse problemen. Natuurlijk is histo-
risch onderzoek vraaggedreven en worden er vaak 
vragen gesteld aan het verleden die voortkomen uit 
onze samenleving. Zo kan er een geschiedverhaal op 
papier gezet worden dat voor de eenentwintigste-
eeuwse lezer betekenisvol is. Deze vorm van ana-
chronisme is voor onze wetenschap nagenoeg onmo-
gelijk te vermijden en dit is dan ook niet het zwaar-
tepunt van het debat. Waar historici vaak wel hui-
verig voor zijn, is het trekken van parallellen tussen 
hedendaagse situaties en historische situaties om 
zo tot een inzicht te komen over hoe om te gaan 
met bepaalde problemen. Je zult een historicus bij-
voorbeeld niet zo snel horen zeggen: de tijd van het 
Pax Romana was een glorietijd voor Europa, dus we 
moeten Europa weer verenigen onder leiding van 

een keizer. Dit statement klinkt natuurlijk ook rede-
lijk absurd. Dit komt omdat elk punt in de geschie-
denis zijn eigen historische context kent, met eigen 
dominante ideeën, sociale structuren, en politieke 
instituties. Dit maakt het lastig om een politieke insti-
tutie als het Romeinse keizerschap op de moderne 
tijd te plakken zonder ook de rest van de Romeinse 
historische context mee te nemen. Het belang van 
historische context wordt ons als historici in oplei-
ding terecht op het hart gedrukt. De geschiedschrij-
ving is zich vanaf de jaren zeventig van de vorige 
eeuw, onder invloed van de New Cultural History, 
sowieso sterker gaan focussen op het unieke van 
bepaalde gebeurtenissen en de ervaringen van 
individuen. Het benadrukken van dit unieke van de 
geschiedenis suggereert dat het maken van vergelij-
kingen door de tijd heen niet mogelijk is. Wanneer 
afgezet tegen deze historiografische context wordt 
het idee van Applied History opeens een stuk interes-
santer en controversiëler. 
 Het belang van historische context moet 
volgens mij echter geen excuus worden voor historici 
om zich terug te trekken in hun zogenaamde “ivoren 
toren” om vervolgens alleen de antiquarische behoef-
ten van zichzelf en medespecialisten te bevredigen. 
Historici kunnen hun kennis namelijk wel degelijk 
gebruiken in de samenleving van vandaag zonder 
het unieke aspect van de geschiedenis te verwaarlo-
zen. Aan de ene kant gebeurt dit al; er werken talloze 
historici in beleidsfuncties die hun kritische vaar-
digheden inzetten in de dagelijkse praktijk. Verder 
zijn geschiedwetenschappers er als de kippen bij om 
een politicus, die de geschiedenis op een verkeerde 
manier gebruikt om stemmen te winnen, ter verant-
woording te roepen. Natuurlijk zijn deze bijdragen 
waardevol, maar het is zowel mogelijk als wenselijk 
dat historisch onderzoek an sich vaker ingezet wordt 
in de hedendaagse samenleving. 
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 Het doel van de historicus is niet alleen ach-
terhalen wat er in het verleden gebeurd zou kunnen 
zijn, maar vooral ook verklaren waarom bepaalde 
zaken gebeurd zijn. De focus ligt vaak op het bloot-
leggen van causale verbanden en het volgen van 
veranderingen door de 
tijd heen. De waarde 
van historisch onder-
zoek voor het nu ligt 
volgens mij dan ook in 
het duidelijk maken hoe, 
en waarom, instituties, 
sociale bewegingen, wet-
geving, ideeën, emoties, 
enzovoort, veranderd 
zijn van functie of bete-
kenis. Als duidelijk wordt 
wanneer en waarom bij-
voorbeeld een bepaalde 
instantie zijn huidige 
functie heeft gekregen, kan een betere inschatting 
gemaakt worden of die huidige functie nog relevant 
is. Wanneer zou blijken dat een instantie niet meer 
relevant genoeg is, dan rijst de vraag welke verande-
ring in de maatschappelijke context dit veroorzaakt 
heeft. De historische methode, gericht op verande-
ring, zou ook in het beantwoorden van deze vraag 
een belangrijke rol kunnen spelen. Door hun inzicht 
in het dynamische van een maatschappij maken his-
torici zich dus onmisbaar in de bestuurlijke praktijk 
van die maatschappij.
 Verder is het ook bittere noodzaak om 
een hechtere band te vormen tussen wetenschap 
en de samenleving met het oog op financiering. In 
de laatste jaren is er al het nodige bezuinigd op het 
wetenschappelijk onderwijs Volgens de Volkskrant is 
het budget dat de overheid per student aan universi-
teiten verstrekt sinds het jaar 2000 al met 5000 euro 
verlaagd. Technische studies worden hiervoor ruim-
schoots gecompenseerd met sponsoring door multi-
nationals, maar met name bij de geesteswetenschap-
pen is hier geen sprake van. (Historisch) onderzoek 

moet binnen de rijksbegroting telkens de competi-
tie aangaan met andere sectoren als zorg en milieu, 
die het publieke debat domineren wanneer het gaat 
om de noodzaak voor extra financiering. De prakti-
sche relevantie van een onderzoeksveld als geschie-

denis zal daarom beter 
benut moeten worden 
om te voorkomen dat 
het een nog gemakkelij-
kere prooi wordt voor 
overheidsbezuinigingen. 
 Het Journal of 
Applied History zet zich-
zelf neer als een plat-
form dat de kloof tussen 
de geschiedwetenschap 
en beleidsmakers pro-
beert te overbruggen. Dit 
soort initiatieven zijn in 
mijn optiek de beste weg 

naar een grotere rol voor historisch onderzoek in de 
maatschappij van vandaag. Nieuwe inzichten, ver-
kregen uit wetenschappelijk onderzoek, zijn immers 
haast onmogelijk duidelijk te maken aan een groot 
publiek. Het middelbaar geschiedonderwijs zoals dat 
nu bestaat, vraagt simpelweg om een canonisering 
van de geschiedenis, met weinig ruimte voor proble-
matisering en het nadenken over de relatie tussen 
verleden en heden. Beleidsmakers zijn een kleiner 
en hoog opgeleid publiek dat gezien hun functie de 
kans heeft om werkelijke veranderingen teweeg 
te brengen. Het creëren van een hechter netwerk 
van (geschied)wetenschappers en beleidsmakers is 
daarom de meest effectieve manier om historische 
inzichten een praktische rol te laten spelen. De weg 
naar het toegankelijker maken van de wetenschap-
pelijke wereld is nog lang, maar dit is mogelijk wel 
een stap in de goede richting. Ik hoop dat het tijd-
schrift van de heren Kaal en Van Lottum er werke-
lijk in slaagt een breder publiek te trekken dan alleen 
onderzoekers en studenten. Of dat lukt zal duidelijk 
worden wanneer de eerste edities verschijnen.

‘De praktische relevantie van een 
onderzoeksveld als geschiedenis 
zal daarom beter benut moeten 

worden om te voorkomen dat 
het een nog gemakkelijkere prooi 

wordt voor overheidsbezuinigingen.’
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Door Lina Smit

PORTIER IN HET LINNAEUS, DE AULA EN HET SOETERBEECK

STUDENTEN IN HET WILD
Het werk dat ik naast mijn studie doe, ligt benau-
wend dicht op de collegelocaties: ik ben portier 
aan de universiteit op verschillende locaties in 
en in de buurt van Nijmegen. Niet in het wild dus, 
maar tien minuutjes lopen vanaf mijn geliefde 
UB.
 Aan de ene kant is deze nabijheid natuur-
lijk een zware last: voor je het weet sta je in je onflat-
terende blauwe portiers-overhemd service te ver-
lenen aan andere geschiedenisstudenten. Aan de 
andere kant is dit ook een zegen, aangezien ik binnen 
no-time vanuit college op mijn werk ben. Daarnaast 
is het interessant om een hele andere kant van de uni-
versiteit mee te krijgen vanaf de zijlijn. Een wereld 
vol lange bestuursvergaderingen en netwerkborrels, 
gebeden voor de promoties, en kasten vol met toga’s.
 In het Soeterbeeck in Ravenstein worden 
bijvoorbeeld congressen georganiseerd, maar ook 
trainingen en oriëntaties voor bijvoorbeeld nieuwe 
hoogleraren. Op deze locatie blijf ik slapen voor als 
er ’s nachts iets voorvalt en verzorg ik ’s avonds de 
borrels. Regelmatig vloeit de alcohol rijkelijk en 
wordt net iets harder gepraat dan nodig is. Vaak 
worden allerlei sappige roddels besproken. Wat ze 
dan zeggen? Dat kan ik natuurlijk niet doorvertellen: 
beroepsgeheim.
 Op de andere twee locaties die wel op de 
campus liggen, de Aula en het Linnaeus, zit ik achter 
de balie en fungeer ik als een soort gastvrouw. Ik ben 
het gezicht en aanspreekpunt van een gebouw en ga 
in op verzoeken die onze gasten al dan niet hebben. 
De Aula is bijvoorbeeld de locatie waar promoties, 

oraties en enige uitreikingen plaatsvinden; daar zorg 
ik dus voor het klaarmaken van de zalen, het weg-
hangen van toga’s en het opbergen van de keten van 
de rector. Mijn belangrijkste taak bestaat er echter 
uit mensen te vertellen dat ik niet de kassa ben van 
de parkeertickets en dat ze daarvoor toch echt even 
de garage in moeten. 
 In het Linnaeusgebouw ben ik met name 
verantwoordelijk voor het verstrekken van micro-
foons en het uitlenen van de fietspomp. Hier kan 
tussen werkzaamheden door onder het genot van 
een kopje koffie gepeinsd worden over de grote 
vragen van het leven. Via de camerabeelden bespio-
neer ik hardwerkende en minder hardwerkende stu-
denten in de wandelgangen. ’s Avonds zorg ik ervoor 
dat, in zowel de Aula als het Linnaeus, de gebruikte 
ruimtes opgeruimd zijn voor de dag erna en sluit ik 
het gebouw af.
 Wat het werk leuk maakt, is het feit dat ik 
zo veel mensen van over de hele campus te spreken 
krijg. Ik maak een praatje met hoogleraren, maak 
deel uit van de grote dag van promovendi (waarvan 
ik soms ook de boekjes mee naar huis mag nemen!) 
en verblijd mensen met gevonden voorwerpen. 
Daarnaast is het prettig dat ik tijdens mijn werk op 
rustige momenten ook even de tijd kan nemen om 
aan mijn studie te werken. Of natuurlijk om leuke 
youtube-filmpjes te kijken.
 Als je ook graag een baantje op de 
campus zou willen, kun je je online aanmelden bij 
Campusdetachering en solliciteren op vacatures. 

Advertentie
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GESCHIEDENISPRENT
 Door Roos In’t Velt 
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HET WOORDGRAPTOGRAM
Los de woordgrapraadsels op en vul de antwoorden in de puzzel in, en maak kans op Nijmegen in vogel-
vlucht door Ben Luderer, gesponsord door Uitgeverij Vantilt! Al sinds 1970 werkt Ben Luderer aan een 
monumentale en zeer gedetailleerde tekening van de Nijmeegse binnenstad, het stadsdeel dat ligt tussen 
de Waalkade en de laatnegentiende-eeuwse stadsuitbreidingen. De voorstelling in vogelvluchtperspectief 
omvat de periode tussen 1876 en 1910, een tijd waarin het historische centrum nog vrijwel onaangetast was.

Een voorbeeld ontleend aan de HInT van december 2018: “Hij wast de billen van het partijkartel (7+5)”
<< T H I E R R Y B I D E T >>

Let op! Een antwoord kan vaak op meerdere wijzen gespeld worden. Bij juiste invulling vind je het prijs-
woord in de verticale balk.
1. Groots heerser over het Mogolrijk kon vele vormen aannemen (11)
2. Deze knuffel eet potten honing leeg en dicht over een raaf (5+5+8)
3. Hij las ons uit de Fabeltjeskrant voor over de Lockheed-affaire en de Oliecrisis. (6+3+3)
4. Kleurrijke onderwaterwezentjes werden vereeuwigd in dit vroegmiddeleeuws meesterwerk (4+2+9)
5. 20 maart aanstaande kunnen we in het kader hiervan weer stemmen over konijnenkoloniën (29)
6. Deze Engelse volksheld stal van de rijken en ontsnapte aan alle boeien (5+7)
7. Dit sterke, blauwe mannetje wil alleenheerser worden over zijn dorp (9+5)
8. Renaissancistische homo universalis met oranje bandana at alleen Pizza Napoletana (14)
9. Deze partizanenleider woonde met zijn dochter in een luchtkasteel (4+8)
10. De senaat was groot en hij was klein en dat was niet eerlijk, dus brandde hij de stad af om een paleis 

te bouwen (8)
11. Een blauw monster dat een van de grootste rijken van de oudheid stichtte (9+2+6)
Puzzelwoord: Wat je van deze beer leren kunt, vind je in een veertiendelige serie bij het NIOD (5+2+4)

V

Door Huub Vilé

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT 
is uitgesloten van deelname. Volledig ingevulde puzzels kunnen tot 26 maart 2019 ingeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!
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Voordelen van GSV-lidmaatschap

Boekhandel Dekker v.d. Vegt
Op vertoon van je lidmaatschapspas krijg je 10% korting op tweedehands artikelen, buitenlandse boeken, 
agenda’s en kalenders.

Boekhandel Roelants
Bij boekhandel Roelants kunnen leden van GSV Excalibur 10% korting krijgen op hun studieboeken. Meer 
informatie over korting op studieboeken vind je op de website onder het kopje ‘onderwijs’, sub ‘studieboeken’.

Café Camelot
Café Camelot is gevestigd aan de Grote Markt en is de stamkroeg waar de GSV op woensdagen haar twee-
wekelijkse borrels heeft. GSV-leden kunnen op vertoon van hun lidmaatschapspas op zondag t/m woens-
dag voor twee euro bier en fris bestellen. Daarnaast kunnen studenten op vertoon van hun lidmaatschaps-
pas de dagschotel bestellen voor maar €7,50!

DressMe Clothing
Als GSV-lid kun je 10% korting krijgen bij DressMe Nijmegen. Wil je hier gebruik van maken of meer over 
weten, kun je contact opnemen met een bestuurslid.

Fresh Drive
Leden van GSV Excalibur kunnen vanaf heden met korting het rijbewijs halen bij onze nieuwe partner rij-
school Fresh Drive! Op het pakket ‘’Populair’’ krijg je €230,- korting met de Knaekpas die je gratis af kunt 
halen bij het bestuur.

Leden van GSV Excalibur betalen slechts €1550,- voor het pakket Populair:
• Gratis Proefles
• 30 x 60 minuten
• Tussentijdse toets
• CBR-examen
• Gratis Videolessen (t.w.v. €79,99)

Fresh Drive is voor én door studenten, trotse partner van GSV Excalibur
Check freshdrive.nl voor meer info!
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DE NEW YEAR’S SEMINAR VAN DE INTERNATIONAL STUDENTS OF HISTORY ASSOCIATION

HUUB EN ELMAR ON TOUR: EEN VERSLAG
Door Elmar van de Ree en Huub Vilé

Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren 
en je moest doordrinken om de kachel aan te 
houden, had de GSV een actieve groep studen-
ten die jaarlijks meerdere van dergelijke con-
gressen bezochten. Over een ISHA-congres in 
Marburg schreef J. Rijk bijvoorbeeld een enthou-
siast verhaal in het HInT van februari 2005: ‘’Elke 
avond is er de mogelijkheid je volledig te buiten te 
gaan aan alcoholische versnaperingen. Marburg 
is een studentenstad en daarmee de ideale gele-
genheid om datgene wat je hier in Nijmegen toch 
al doet, schaamteloos voort te zetten.’’ Zo mogen 
we het horen, J. Rijk. Benieuwd of Marburg in 
januari 2019 nog steeds zo’n gezellige studen-
tenstad was? Lees snel verder!

De Reis
Een Flixbus voerde de auteurs van dit artikel via 
een rechtstreekse verbinding – God weet waarom 
deze bestaat – van het regenachtige Nijmegen naar 
het eveneens regenachtige Marburg. De zoektocht 
naar ons onderkomen 
aldaar voerde ons langs 
het post-apocalypti-
sche universiteitsterrein 
waar de Faculteit der 
Geesteswetenschappen 
gehuisvest bleek.
  In de jeugdher-
berg werden we ontvan-
gen door de organisatie. 
‘We’re glad Nijmegen has 
finally joined ISHA again!’ 
Dat het nog niet zo ver 
was, mocht de pret niet drukken. Enkele ware ISHA-
veteranen wisten ons te vertellen hoe belangrijk de 
Nijmeegse afdeling in het begin van dit millennium 
was geweest.

 Een uurtje later werden we via de snack-
bar Lecker Ecke – in de loop van de week al snel uit-
gegroeid tot een van onze favoriete horecagelegen-
heden – naar een van de kelderbars van het idylli-
sche stadje geleid om ons aan te sluiten bij de ice 
breaking party. Terwijl we aan de praat raakten met 
een Britse promovendus uit Manchester, werd de 
afspeellijst overgenomen door de Oost-Europeanen 
en werd er feestelijk gedanst op de muziek van 
Dubioza Kollektiv en andere (vermoedelijke) 
Balkangrootheden. Vanwege de lange busreis ver-
ruilden we echter al op een schappelijk tijdstip het 
feestgedruis voor een minder feestelijk gesnurk.

Inhoudelijk programma
De dag erop begon het officiële programma van de 
New Year’s Seminar. De openingslezing vond plaats 
in het Hessisches Staatsarchiv waar ook de organi-
satie en afdeling Geschiedenis ons formeel welkom 
heette. Na onze eerste kennismaking met de Mensa 
(waar de gehele week de lunch en het diner zouden 

plaatsvinden) was het tijd 
voor de eerste van de drie 
workshopsessies van het 
congres dat in het teken 
stond van Pierre Nora’s 
herinneringsplaatsen.
 De workshops 
haakten via verschil-
lende invalshoeken in op 
het hoofdthema. Zo heeft 
Elmar uitleg gegeven over 
zijn stageprojecten bij 
WO2GLD en het Verhaal 

van Putten en gediscussieerd over het grijze oor-
logsverleden in Nederland in de workshop Mapping 
Memory, terwijl Huub oreerde over de herbegraving 
van de slachtoffers in de massagraven van de Spaanse 

Geesteswetenschappenfaculteit Marburg
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Burgeroorlog voor de workshop Lost Spaces. Kijk dus 
altijd verder dan het hoofdthema! Dit is slechts een 
kapstok waaronder een diversiteit aan onderwerpen 
samengebracht kan worden.
 Alle deelnemers hielden binnen de work-
shops een presentatie, waar vervolgens over gedis-
cussieerd werd. Dit gebeurde in een toegankelijke 
setting en leverde daarom ook vruchtbare gesprek-
ken op. Bovendien was het erg interessant om de 
verschillende internationale perspectieven samen te 
brengen. Zo bleken enkele deelnemers uit de Balkan 
wat minder bereid tot het ‘vergrijzen’ van het oor-
logsverleden, wat wegens verschillende redenen 
goed te begrijpen is. Op de voorlaatste dag van het 
congres werden de bevindingen, overkoepelende ele-
menten, etc. in redelijk tot goed Engels gepresen-
teerd op een afsluitende sessie waar de verschillende 
workshops samenkwamen. Erg interessant allemaal!

Randprogrammering
Deze workshops zijn echter nog lang niet alles wat 
zo’n seminar te bieden heeft. Zo werden we ook 
ontvangen op het Herder-Institut (für historische 
Ostmitteleuropaforschung), waar vol trots de collec-
ties en de onderzoeksmogelijkheden gepresenteerd 
werden. Daarnaast leidden studenten ons langs de 
historische monumenten van de oude stad, waarbij 
het kasteel een letterlijk hoogtepunt vormde. Een 

andere rondleiding vond plaats langs de “cheap and 
dirty” kroegen, waarbij we in een echt antifa-hol 
belandden en zo ook meer te weten kwamen over 
de extreme groeperingen in Duitsland. Een ander 
onderdeel van het informele programma was de 
National Food and Drinks Party waar alle deelne-
mers typische gerechten en dranken uit hun eigen 
land meenamen en deelden. Een feest dat vanwege 
de overmatige vertegenwoordiging van de Oost-
Europese stooktradities met de juiste voorzichtig-
heid benaderd diende te worden. 
 De allerlaatste dag stonden nog een dagtrip 
naar Frankfurt en een afscheidsfeest op het pro-
gramma. Hoewel de organisatie zich net iets te ver-
antwoordelijk voelde voor het doen en laten van de 
deelnemers en hierom onze vrije tijd steeds verder 
inperkte, hebben we genoten van ons bezoek aan 
het Städler en Jüdisches Museum. Het eindfeest vond 
plaats in een gezellig etablissement met veel ver-
schillende Duitse lekkernijen én een heuse Fussball-
tafel. De vele doorgebrachte uren met de krakkemik-
kige tafelvoetbal in de Letterenhuiskamer bleken na 
zes jaar studeren toch niet voor niets te zijn geweest. 
De volgende ochtend hadden we tien minuten om 
in te pakken en iedereen, die al wakker was op het 
onchristelijke vertrektijdstip van de Flixbus, gedag 
te zeggen. In de bus blikten we terug op de week.
 Grappig eigenlijk hoe een ‘Hé, dit klinkt wel 
grappig, zullen we doen?’ tot een volledige week van 
internationale geschiedkundige onderdompeling kan 
leiden. De voordelen zijn uitvoerig beschreven in het 
bovenstaande en werden reeds in februari 1997 al 
aangestipt in het HInT door E. van Meerkerk: “ISHA 
biedt iedereen de mogelijkheid om op een leuke 
manier met het eigen vakgebied om te gaan, in dis-
cussies over historische thema’s’’ en “eenmaal met 
ISHA in aanraking geweest vallen alle grenzen weg’’. 
Wij kunnen ons alleen maar bij de woorden van Van 
Meerkerk aansluiten. Een ISHA-congres is laag-
drempelig (kosten voor een week colleges en kost 
en inwoning: €70,-), academisch relevant en het is 

Opening in het Hessisches Staatsarchiv
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goed je eens in een internationale context te storten 
in deze – cliché-alarm – steeds nog verder globali-
serende wereld. Wanneer je een buitenlandminor 
overweegt zou het bijvoorbeeld wel eens een heel 
goed idee kunnen zijn eerst deel te nemen aan een 
ISHA-congres, om eens te kijken of je wel goed gedijt 
in een internationale omgeving. 
 De enige klacht die we kunnen verzinnen is 
dat ISHA’s planning geen rekening houdt met de ten-
tamenroosters van de Radboud Universiteit. Maar 
goed, gelukkig staat de maand januari aan onze oplei-
ding niet bekend als periode van deadlines, waardoor 
er helemaal geen gebruik gemaakt hoefde te worden 
van het universiteitsaccount van een dertigjarige 

bachelorstudent om in het splinternieuwe biblio-
theekgebouw van de Philipps Universität enkele 
essays (‘wat goed dat je ook Duitse literatuur hebt 
gebruikt!’) af te maken, alvorens de bekende Duitse 
bieren op hun kwaliteit getest konden worden. Het 
zomercongres, waarvan de inschrijvingen binnen-
kort openen, valt beduidend beter: van 29 juli tot 
en met 4 augustus verdiepen studenten uit allerlei 
Europese landen zich in Berlijn in het thema Walls 
in History. Lijkt het je leuk om hier naartoe te gaan 
of heb je algemene interesse in ISHA? Spreek ons 
dan vooral eens aan! We helpen graag en misschien 
willen we wel mee...

Huub presenteert de oer-Hollandse lekkernij ‘dropshot’ onder goedkeurend gegrom van Elmar
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Voor de Game of Thrones-liefhebbers onder ons 
zal het IJslandse landschap geen vreemd gezicht 
zijn. In IJsland zijn namelijk de scènes ‘beyond 
the wall’ opgenomen. Is dit een van de redenen 
dat ik mijn koffers heb gepakt en voor een semes-
ter naar Reykjavík ben vertrokken? Uiteraard. 
 Een klein nadeel aan het afgelegen eiland is 
dat de huur van een kamer en bepaalde producten 
een stuk duurder zijn dan in Nederland. Er is helaas 
weinig studentenhuisvesting en de prijzen liggen al 
snel rond de 600 euro per maand. Zelf leef ik in een 
appartement met drie andere uitwisselingsstuden-
ten en dat is erg gezellig. Helaas heb ik niet echt een 
kans om de taal goed te leren; De IJslandse taal is lang 
geïsoleerd geweest van andere Europese talen, waar-
door de taal toch wat lastiger te begrijpen is. Alcohol 
is in Reykjavík verre van goedkoop. Voor een biertje 
in een normale kroeg in het centrum betaal je al snel 
1200 krona, omgerekend bijna 9 euro. Gelukkig is er 
een studentenbar op de universiteit waar bier tijdens 
happy hour ‘maar’ 4,30 euro kost. 
 Er zijn in IJsland geen treinen en een groot 
deel van het vervoer van stad naar stad gebeurt met 
auto of met het vliegtuig. Om als student buiten de 
hoofdstad (waar zo’n tweederde van de bevolking 
woont) te reizen, is het dan ook al snel noodzakelijk 
een auto te huren. Samen met een groep vrienden doe 
ik dit dan ook regelmatig in de vrije weekenden. We 
rijden dan naar bekende toeristische bestemmingen 
of de wat minder bekende watervallen (IJsland heeft 
er honderden!). Zo zijn we afgelopen weekend naar 
een natuurlijke hotspring in de bergen geweest om te 
zwemmen en hebben we daarna een klim onderno-
men naar een bevroren waterval. Het binnenland van 
IJsland is zelfs zo onherbergzaam dat daar überhaupt 
niet echt mensen kwamen – tot een paar decennia 
geleden, toen de toeristische sector in IJsland op 
gang kwam. De toeristische sector van IJsland groeit 

momenteel met ongeveer 10% per jaar, wat betekent 
dat een groot deel van de mensen die in IJsland rond-
banjeren uit het buitenland komt. Gelukkig hebben 
de IJslanders een erg open mentaliteit ten opzichte 
van toeristen en buitenlanders – zij brengen immers 
een hoop geld naar het land toe – en zijn ze erg gast-
vrij. In eerste instantie lijken IJslanders contact met 
foreigners te vermijden, maar volgens eigen zeggen 
komt dit omdat ze naar de grond staren om uit de 
ijzige wind en sneeuw te blijven.
 De IJslandse natuur is onbeschrijfelijk bij-
zonder en heel anders dan in de rest van Europa. 
IJsland is namelijk één grote vulkanische toestand. 
De grond bestaat hier uit vulkanisch gesteente en als 
je het warm water aanzet kun je het sulfaat (zwavel 
ofwel ‘rotte-eierengeur’) ruiken. Eind januari is er 
altijd een feestdag om het begin van Þorri (de koudste 
maand) te vieren. Op deze feestdag is het gebruike-
lijk om gerechten als rotte haai en schapenhoofd te 
eten (met alcohol om de smaak weg te spoelen). Deze 
gerechten zijn hier dan ook makkelijk in de super-
markt aan te schaffen.
 Veel mensen denken dat IJsland in de winter 
niet te genieten is, maar niets is minder waar. Toen 
ik 2 januari arriveerde in IJsland was het hier zelfs 
8 graden boven nul, warmer dan in Nederland toen-
tertijd. De IJslanders waren hier dan ook niet tevre-
den mee. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de 
klimaatverandering. Nu is het ‘gelukkig’ kouder. Ook 
de dagen die in het begin van januari maar enkele 
uren daglicht hadden, zijn momenteel alweer op de 
Nederlandse hoeveelheid daglicht gekomen. Kortom, 
zeker geen verschrikkelijk land om nog even wat 
maanden te vertoeven! 

IJsland: Het land beyond the wall
Grenzeloos studeren
Door Sanne de Jong
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Bij het woord nostalgie denken we vaak terug 
aan vroeger, aan onze jeugd en vroege schoolja-
ren. Het geeft ons vaak een verblijd en verheugd 
gevoel naar vroeger, alles was toen nog zo mooi 
en fijn. En velen zullen vast gezegd hebben “Oh, 
was het nog maar die goede oude tijd.” Nostalgie, 
zo verblijd als het is, heeft ons daarom ook mooie 
dingen opgeleverd. Zovelen van ons kijken vast 
ook wel eens verheugd terug naar vroeger. Zo 
ook muzikanten die deze gevoelens vervolgens 
besloten uit te drukken in hun muziek. Hieronder 
volgen vijf nostalgische nummers. 

These are the days of our lives – Queen
Zoals de naam al doet vermoeden wordt er in dit 
lied gezongen over de goede oude tijd. Het lied 
werd in september 1991 uitgebracht als single in 
de Verenigde Staten. In Europa en het Verenigd 
Koninkrijk werd het enkele weken na de dood van 
Freddie Mercury, op 24 november 1991, uitgebracht. 
De videoclip bij het lied is de laatste waarin Freddie 
nog te zien is. De clip was slechts enkele maanden 
voor zijn dood opgenomen. Het lied werd geschreven 
door de drummer van de band Roger Taylor, maar de 
credits zijn voor de gehele band. In het lied wordt 
nostalgisch terugverlangd naar de kindertijd waarin 
alles zo perfect leek. Het leven was meer een feest, de 
dagen eindeloos en de zon scheen altijd. Vroeger was 
je nog jong en gek, de tijd dat er nog weinig slechte 
dingen in je leven speelden. Freddie Mercury leed ten 
tijde van het nummer aan aids en was al flink ver-
magerd, wat te zien is in de videoclip. De vele lagen 
make-up hielpen niet om zijn ziekte te verbergen. 
Omdat er in het nummer gezongen wordt over de 
tijd waarin er nog weinig zorgen waren, slaat de tekst 
ook zeker op de akelige ziekte van Mercury. Op het 
einde van het nummer fluisterde hij: ‘’I still love you.’’ 
Dit was een persoonlijke ode van de zanger aan de 
fans van Queen. Zij bleven hem door en door steunen. 

Het dorp – Wim Sonneveld
In 1965 schreef Friso Wiegersma de tekst van het 

lied. Na een bezoek aan het dorp Deurne kwam hij 
op het idee om een tekst te schrijven over de “ver-
wording van zo’n dorp waar niks meer van overblijft.” 
Hij vertelde zijn partner Wim Sonneveld over zijn 
idee, maar deze zag hier niks in en vraagt hem ver-
volgens of hij het lied La Montagne van de Franse 
zanger Jean Ferrat wilde vertalen. Vervolgens besloot 
Wiegersma, koppig als hij was, om hier geen gehoor 
aan te geven en hij begog Het dorp te schrijven – 
wel op de melodie van La Montagne. Toen het lied 
af was, was Sonneveld toch wel onder de indruk. Vol 
emotie zingt Sonneveld over het dorp van Wiegersma 
dat door de tijd heen zo is veranderd. De regel “En 
langs het tuinpad van mijn vader” verwijst naar het 
pad naast het ouderlijk huis van Wiegersma. Dit pad 
heeft in 2008 na aanleiding van het lied de naam 
Het tuinpad van mijn vader gekregen. En in 2018 
werd het lied gebruikt als inspiratiebron voor het 
Tuinpadfestival in Deurne. Het lied draagt sterk het 
gevoel uit dat vroeger alles beter was, en spoorde 
veel andere artiesten aan om hun eigen versie van 
het lied te maken. Volgens Wiegersma zelf vormt de 
inmiddels bekende zin, “langs het tuinpad van mijn 
vader”, de essentie van het nummer. “De dingen die je 
lief zijn verdwijnen. Dat maakt iedereen mee, natuur-
lijk. De één zal het minder kunnen scheiden dan de 
ander, maar iedereen heeft dat gevoel wel min of 
meer.’’ Volgens Wiegersma is dat precies waar de 
kracht van het lied in zit. 

1948 (Toen was geluk heel gewoon) – Gerard Cox
Gilbert O’Sullivan bereikte in de lente van 1972 met 
zijn liedje Alone again (naturally) de Nederlandse hit-
lijsten. Het nummer wist uiteindelijk de eenentwin-
tigste plaats te halen. Naar aanleiding van deze hit 
besloten Kees van Kooten en Wim de Bie om dezelfde 
melodie te voorzien van een Nederlandse tekst. Op 28 
april van diezelfde maand werd het lied vertolkt in de 
een-na-laatste aflevering van het VARA-programma 
Hadimassa, waar zij op dat moment aan meewerkten. 
Het liedje gaat over de eenvoudige jeugd van de Bie 
en van Kooten aan het einde van de jaren veertig. Uit 

top 5
NOSTALGISCHE POPLIEDEREN
Door Mayra van Nijland
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de tekst blijkt dat er verlangd wordt naar die goede 
oude tijd, de tijd waarin geluk nog heel gewoon was. 
Annemarie Oster, een medespeelster in Hadimassa, 
liet de tekst van het lied aan haar toenmalig echt-
genoot zien. Deze vond het een geschikt nummer 
voor Gerard Cox. Cox kende van Kooten nog uit een 
cabaretgroep en nam het nummer op. Samen met 
het nummer ’t is weer voorbij die mooie zomer werd 
dit een omslagpunt in zijn carrière. Het lied is uit-
eindelijk inspiratie geweest voor de gelijknamige 
televisieserie. 

Summer of 69 – Bryan Adams
Het lied Summer of 69 is een rocknummer op het 
studioalbum Reckless uit 1984. Het werd geschre-
ven door Bryan Adams en Jim Vallance en was de 
vierde single die van het album werd uitgegeven. 
Het behaalde uiteindelijk plek vijf in de Billboard hot 
100, maar was aanvankelijk geen hit in Nederland. 
Nadat de single in 1990 opnieuw werd uitgebracht, 
werd het de eerste top-10 hit van Bryan Adams in 
Nederland. Dit lied is grappig genoeg minder nos-
talgisch dan je in eerste instantie zou aannemen. 
Wanneer het wordt gedraaid op een feest, staan we 
vaak met z’n allen uit volle borst mee te zingen en 
krijgen zelfs de 90’s en 00’s-kids onder ons een nos-
talgisch gevoel bij het nummer. Als we het nummer 
horen gaan we er blindelings vanuit dat het natuur-
lijk gaat over de zomer van 1969. Maar niks is minder 
waar. In het jaar 1969 was Bryan Adams zelf nog 
maar een kind van negen. Het zou daarom ook wel 
vreemd zijn als dit nummer terug zou slaan op zijn 

eigen leven. In een recent interview met Adams zijn 
de twijfels die er waren over de inhoud van het lied 
dan ook eindelijk bevestigd. Het nummer gaat over 
de seksuele positie, standje 69, en het bedrijven van 
de liefde in de zomer, aldus Bryan Adams. 

In my life – The Beatles
In 1965 werd het lied In my life uitgebracht op het 
album Rubber Soul. Het lied gaat over de jeugd van 
John Lennon. Nadat een journalist Lennon vroeg 
waarom hij geen nummers schreef over zijn leven na 
het uitkomen van zijn boek In his own write, besloot 
Lennon dit te doen. Eerst ging de tekst over een bus-
ritje van het huis van zijn tante aan Menlove Avenue 
in Liverpool naar het centrum van de stad. Hij was 
echter niet tevreden en besloot daarom om opnieuw 
te beginnen. Met wat hulp van Paul McCartney was 
hij snel klaar, hoewel het aandeel van McCartney ach-
teraf een discussiepunt vormde. In het lied wordt 
gezongen over de mensen en plaatsen van vroeger. 
De meeste plaatsen zijn veranderd en sommigen van 
de mensen zijn zelfs al overleden. Vervolgens wordt 
er gezongen dat ondanks alle herinneringen, vrien-
den en liefdes, er niemand is te vergelijken met de 
anonieme liefde waaraan het nummer opgedragen 
is. Alle herinneringen verliezen betekenis als je liefde 
ziet als iets nieuws. In het nummer is een nostalgisch 
verlangen naar oude vrienden, liefdes en plaatsen 
verwerkt. Critici beschouwen het nummer als één 
van de beste op het album en als één van de beste 
van nummers van The Beatles. 



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

22

De huidige tijdgeest is doordrenkt van nostal-
gie. Te midden van de populaire cultuur wordt 
ditthema verkocht in de vorm van muziek, films, 
televisieseries, literatuur en ga zo maar door. Het 
Dorp, de grootste hit van Wim Sonneveld, is wel-
licht het Nederlandstalige lied met de meest ‘nos-
talgische’ tekst. Met dank aan Sonneveld verlan-
gen we allemaal terug naar onze kindertijd; naar 
de tuinpaden van onze vaders, naar een tijd waar 
men nog niet in ‘kartonnen dozen’ woonde en 
waar we ons niet druk hoefden te maken over stu-
diepunten en masterscripties. Nostalgie; politici 
gooien ermee, de commercie heeft het ontdekt 
en wij voelen ons allemaal wel eens nostalgisch. 
Maar hoe is deze veelgebruikte term eigenlijk ter 
wereld gekomen?
 
Een medische dissertatie
In de 17e en 18e eeuw heerste er ernstige heimwee 
onder de Zwitserse professionele soldaten die in 
het buitenland verbleven. Ze verlangden terug naar 
de Zwitserse Alpen, naar de Edelweiss, de koebel-
len, kort gezegd: naar huis. Deze Mal du Suisse, of 
Schweizerheimweh, werd in 1688 voor het eerst 
gekoppeld aan de term ‘nostalgie’. Johannes Hofer, 
een Zwitserse geneeskundestudent, beschreef in zijn 
Dissertatio Medica du Nostalgia oder Heimwehe de 
heimwee waaraan de Zwitserse soldaten leidden en 
noemde deze ‘ziekte’ Nostalgie. Hij introduceerde 
de term als een neologisme van – zoals Hofer het 
beschrijft – het Griekse nóstos (thuiskomst) en álgos 
(pijn, lijden). Hij schreef hierover: “Nor in truth, deli-
berating a name, did a more suitable one occur to 
me, defining the thing to be explained, more conci-
sely than the word ‘Nostalgias’.”
 Wellicht was Hofer bij de beschrijving van 
de fysieke symptomen van zijn Nostalgie geïnspi-
reerd door de nieuwe 17e-eeuwse ontdekkingen op 

het gebied van autonomie en het menselijk lichaam. 
Want ook al baseerde hij de diagnose en beschrij-
vingen van de ziekte niet op experimenten of fysiek 
onderzoek, toch geeft hij een neurologische verkla-
ring voor de vreselijke heimwee onder de Zwitserse 
soldaten. In zijn dissertatie stelde hij dat nostalgie 
gepaard gaat met abnormale hersenactiviteiten: “The 
quite continuous vibration of animal spirits through 
those fibres of the middle brain in which impressed 
tracks of ideas of the fatherland still cling.” Het beeld 
moge duidelijk zijn: in het midden van de hersenen 
planten dierlijke geesten aanhoudende beelden 
van het vaderland. Een aantal overige symptomen 
volgens Hofer waren: aanhoudend verdriet, ver-
stoorde slaap, voortdurend zuchten, en stompzin-
nigheid van de geest. Zijn oplossing voor deze ziekte 
was echter simpeler: breng de Nostalgen naar huis.
  Nostalgie als medische verklaring voor 
heimwee hield ook in de 18e en 19e eeuw stand, 
ook al was het niet langer specifiek voor de Zwitserse 
soldaten. In veel Europese landen werd nostalgie als 

Door Emma Ruiter

NOSTALGIE
 Van medische aandoening naar politiek hulpmiddel 
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fatale ziekte erkend door dokters in nationale legers. 
De aandoening werd grotendeels serieus genomen, 
wat blijkt uit de (voorgestelde) maatregelen die hier-
tegen getroffen werden; het werd de Zwitserse sol-
daten in het buitenland verboden om liederen zoals 
de Kuhreihen te spelen, aangezien zij hierdoor een 
“niet te onderdrukken verlangen naar hun thuisland 
ervaarden.” Dr. Jourdan le Comte stelde in zijn boek 
La Sante de Mars (Parijs, 1790) dat nostalgie kon 
worden verholpen door ‘pijn en terreur’. Hij schreef: 
“An red-hot iron to his abdomen and he should feel 
better!” In hetzelfde boek beschreef hij de strategie 
van een Russische veldheer uit 1733: de dreiging 
om iedere soldaat die ‘nostalgisch’ wordt, levend te 
begraven. 
  De exodus van het medische domein kwam 
echter pas later, in de late 18e en 19e eeuw. Het 
begrip werd minder gebruikt in medische litera-
tuur en werd, wellicht om die reden, opgepikt door 
Romantische dichters, kunstenaars en intellectuelen 
die er een veel voorkomend, maar vaag thema van 
maakten. Nostalgie werd meer gekoppeld aan melan-
cholie, verdriet en – onder invloed van de Romantici 
– aan het verleden. Sprekend (en dichtend!) over 
Heimweh of Heimat hingen Romantici nostalgisch 
naar het verleden.
 
Thee en biscuit
Haar klinische verleden achter zich gelaten, werd de 
term omgedoopt tot een populair woord in de 19e en 
20e eeuw. Studenten voelden zich ‘nostalgisch’ naar 
huis, en het thema maakte een intrede in de popu-
laire cultuur. De betekenis van het woord was veran-
derd: van heimwee naar een specifieke plek, zoals de 
Zwitserse soldaten naar Alpen verlangden, verwees 
nostalgie nu naar iedereen die terug verlangde naar 
een (persoonlijk) verleden.

 In de moderne politiek lijken nostalgi-
sche gevoelens ook ingezet te worden, vooral bij 
het werven van kiezers. Het kiezerspubliek wordt 
bespeeld door nostalgische emoties die de politieke 
kandidaten bij het publiek loswringen. In tijden van 
onzekerheid zijn we sneller geneigd om terug te 
grijpen naar het verleden als een vertrouwd baken, 
waarbij nostalgie een grote rol speelt. Donald Trump 
loopt hierbij met zijn leus Make America Great Again 
op kop. Bespeelt hij hiermee potentiële kiezers door 
terug te grijpen naar het wellicht geïdealiseerd ver-
leden van Amerika? Trump is echter niet de enige: 
ook de Brexit steunt op een bodem van nostalgische 
gevoelens. Veel pro-stemmers – het gros boven de 65 
jaar – stemden voor een ‘simpele tijd’, waar ze nog in 
alle rust thee met biscuits konden nuttigen, zonder 
last te hebben van de vreemde buitenlanders die nu 
in Groot-Brittannië rondlopen. Nostalgie, je wordt 
bedankt.

‘Bespeelt hij hiermee potentiële kiezers door terug te grijpen 
naar een wellicht geïdealiseerd verleden van Amerika?’
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Door Lennart Jetten

EEN KRITIEK VAN VON RANKES PREUSSISCHE GESCHICHTE

HOE DE AUTEUR EIGENLIJK WAS
Historici zijn zich als geen ander bewust van de 
kracht van een historisch narratief. We kennen 
het verlangen dat mensen hebben om zich in 
de geschiedenis te plaatsen en weten evenzeer 
hoe belangrijk het is om onwaarheden uit onze 
verhalen te filteren. Dit, zo wordt ons reeds in 
ons eerste studiejaar verteld, doen we al sinds 
de negentiende eeuw. Academische voorouders 
als Leopold Von Ranke (1795 - 1886) zouden de 
grondvesten van een professionele geschied-
schrijving op basis van bronnenonderzoek 
hebben gelegd en aan dat grootse werk bouwen 
we nog altijd voort. Een objectieve blik op de 
geschiedenis is wat we moeten hebben en objec-
tief moeten we te werk gaan om de historische 
werkelijkheid te achterhalen wie es eigentlich 
gewesen, aldus de opleiding. Is het wel zo eerlijk 
om deze vooraanstaande rol aan onze zoge-
naamde historiografische helden als Von Ranke 
toe te schrijven? Om dat te toetsen zal ik een blik 
werpen op Von Rankes Preußische Geschichte en 
laten zien hoe zijn historisch werk het ervan af 
brengt.
 Laten we bij het begin beginnen: Von Ranke 
heeft voor zijn werk een ietwat vreemde tijdsafba-
kening gekozen. Hoewel de volledige titel van zijn 
werk de indruk wekt dat hij in twaalf boeken de 
Pruisische geschiedenis zal behandelen, begint Von 
Ranke in de praktijk enkele eeuwen voor de stich-
ting van het hertogdom Pruisen en besluit hij zijn 
verhaal grotendeels met het einde van de Tweede 
Silezische Oorlog in 1745, midden in de regeerperi-
ode van Frederik de Grote (r.1740-1786). Aangezien 
Von Ranke de eerste versie van zijn werk (destijds 
nog in negen boeken) in 1847 heeft uitgebracht, is 
dit zwijgen over de grofweg honderd jaar daartussen 
opmerkelijk. Von Ranke verraadt zijn reden hiervoor 

echter in de inleiding: het werk heeft expliciet de 
bedoeling om over de opkomst van Pruisen als groot-
macht te verhalen, een werk dat Von Ranke voltooid 
ziet worden onder Frederik Wilhelm I en voorname-
lijk onder Frederik II. Of Von Ranke daarom ook maar 
stilzwijgend aan Pruisens belabberde prestaties in de 
Napoleontische tijd voorbijgaat, is uiteraard uit het 
werk zelf niet af te leiden, maar lijkt me niet onwaar-
schijnlijk. Over Frederik II heeft Von Ranke overigens 
veel te zeggen. Maar liefst zes van zijn twaalf boeken 
heeft hij aan de koning gewijd en al in de inleiding 
noemt Von Ranke hem een genie. Over diens ver-
meende homoseksualiteit is Von Ranke daarente-
gen een stuk minder spraakzaam, afgezien van een 
korte opmerking waarin hij vermeldt dat hij op grond 
van het verschil tussen de officiële documentatie van 
bepaalde gebeurtenissen en de geruchten daarom-
trent de laatste niet wenst te herhalen, hoewel hij 
ze ook niet geheel onwaar durft te noemen. Van de 
godvruchtige historicus mag waarschijnlijk niet veel 
meer verwacht worden.
 Dat Von Ranke om zijn objectiviteit geprezen 
wordt, is op het eerste gezicht dan ook nogal vreemd. 
Ook omdat hij in zijn werk en doelstelling een vrij 
uitgesproken nationalistisch standpunt inneemt. 
Benoemen dat er een Duitse natie en een Duitse geest 
met een “ingeboren natuur” en “ondoorgrondelijke 
diepte” bestaan, is voor hem niets meer dan het con-
stateren van een natuurlijk feit, dat hem in staat stelt 
om oordelen te vellen over mensen, zaken en gebeur-
tenissen. Zo veroordeelt hij een beslissing van keizer 
Otto III (r.983 - 1002), omdat deze bij de heersers van 
Polen een gevoel van zelfstandigheid had gewekt “dat 
hun reeds ingezette onderwerping aan het keizer-
schap twijfelachtig maakte.” Objectiviteit had voor 
Von Ranke uiteraard een andere betekenis dan welke 
wij er tegenwoordig aan zouden hangen, onder meer 
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omdat hij de hand van God in de geschiedenis aanwe-
zig zag. Ik vind het echter vanwege deze en andere 
uitspraken twijfelachtig of hij vanuit een moderne 
visie nog als een goed voorbeeld van historiografi-
sche objectiviteit kan worden aangeduid.
 Ondanks de nadruk die ook Von Ranke zelf 
op de waarde van archiefonderzoek legt, is het dui-
delijk dat er in de anderhalve eeuw sinds hij zijn 
werk uitgaf behoorlijk wat vooruitgang is geboekt 
in de kunst van de bronkritiek. Von Ranke vermeldt 
minder vaak expliciet zijn bron dan de moderne his-
toricus zou wensen en maakt niet altijd duidelijk 
waarom deze bronnen al dan niet betrouwbaar zijn. 
Dat de memoires van prinses Friederike Wilhelmine 
(1709 - 1758) bijvoorbeeld “veel overdrevens en 
onwaars” bevatten, staat voor Von Ranke als een paal 
boven water, maar waarop hij dit baseert wordt niet 
vermeld. Over de werken van zijn held Frederik II is 
Von Ranke daarentegen laaiend enthousiast: “Zijn 
geschriften, in hun oorspronkelijke gestalte onder 
ingeving van de meest verse herinneringen opgesteld 
(…), zijn onschatbare monumenten van waarachtig-
heid en inzicht.” Dat de vorst daarbij nog weleens zijn 
eigen draai aan de geschiedenis zou kunnen geven, 
lijkt bij Von Ranke niet op te komen of in ieder geval 
niet het vermelden waard te zijn.
 Is er over Von Ranke dan in het geheel niets 
positiefs te zeggen? Zijn schrijfstijl is redelijk aan-
genaam en hij is een beeldend verteller. Ondanks 
zijn grote focus op individuen en hun handelingen, 
besteedt hij wel degelijk enige aandacht aan cultu-
rele en sociale ontwikkelingen. Opmerkelijk vanuit 
hedendaags perspectief is zijn kenschets van zowel 
middeleeuwse strijd tussen christenen en heidenen, 
als de strijd van de reformatie en Dertigjarige Oorlog 
als wereldhistorische conflicten. Binnen zijn histo-
rische context van speculatie over dialectiek – door 
onder meer Hegel en Marx – is dit grootschalig tegen-
stellingsdenken evenwel misschien niet onverwacht. 
Een dergelijke visie laat hem echter ook gemakkelijk 

sterk generaliserende uitspraken doen, welke hij in 
mijn ogen niet voldoende onderbouwt. Von Ranke 
kan van veel beticht worden, maar niet dat hij ervoor 
terugschrikt de geschiedenis groots aan te pakken. 
In dit geval neemt hij daarmee echter te veel hooi op 
zijn vork.
 Al met al kan ik met mijn hedendaagse bril 
op niet bepaald positief over Von Ranke en zijn werk 
over de Pruisische geschiedenis oordelen. Voor zijn 
tijd zal de man vast en zeker zeer innovatief zijn 
geweest, om hem tegenwoordig nog een groots his-
toricus te noemen zou mijns inziens erg ver gaan. Als 
ik van deze excursie naar de krochten van de histo-
riografie iets geleerd heb, is het dat het grote bouw-
werk dat de historiografie is geworden, zijn grond-
vesten zoals Von Ranke al lang is ontgroeid. De fun-
dering mag dan wel solide zijn geweest, meer dan 
dat zal zij nooit worden, dus laten we haar vooral 
ook laten voor wat zij is.
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Door Sam Driessen

EEN TWEEDE REFERENDUM IS
DE ENIGE DUURZAME BREXIT-OPLOSSING

Op 23 juni 2016 vond aan de andere kant van 
het Kanaal het veelbesproken Brexit-referendum 
plaats. De volgende vraag werd de Britten voor-
gelegd: “Should the United Kingdom remain 
a member of the European Union or leave the 
European Union?” De uitslag is inmiddels duide-
lijk en kan niemand ontgaan zijn: met een kleine 
meerderheid van 51,9% van de stemmen wist 
het leave-kamp het referendum te winnen. Maar 
wat veel minder duidelijk is, is wat een leave con-
creet inhoudt. Tijdens haar eerste speech als 
Tory-leider stelde Theresa May nadrukkelijk dat 
“Brexit means Brexit, and we are going to make 
a success of it.” In de praktijk lijken de verschil-
lende kampen in het parlement echter verdeeld 
over de betekenis ervan. Door deze onduidelijk-
heid en de maandenlange onderhandelingen met 
zowel de Europese Unie als Parliament stevent 
het Koninkrijk af op een ‘hard Brexit’. 
 Het wordt de voormannen van de Brexit-
campagne als Nigel Farage (ex-UKIP) en Boris 
Johnson (Conservatives) niet in dank afgenomen. 
De Brexit is de realiteit en zal vergaande gevolgen 
hebben voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de 
Europese Unie. Afhankelijk van de tijd die het Britse 
parlement nodig heeft, zal het VK zowel de econo-
mische als politieke unie gaan verlaten. Ook zal de 
relatie tussen de EU en het Koninkrijk niet hetzelfde 
blijven. De huidige onderhandelingen over het uittre-
dingsverdrag laten namelijk zien dat het parlement, 
en de partijen daarbinnen, geen betrouwbare (toe-
komstige) onderhandelingspartners zijn. Dit blijkt 
onder meer uit de grote verdeeldheid die zowel 
tussen als binnen de partijen heerst. Van de 650 
parlementariërs stemden in januari maar liefst 432 
leden tegen May’s Brexit-deal. 118 van deze tegen-
stemmers waren afkomstig uit May’s eigen partij – 
iets meer dan een kwart! Onderhandelingen met zo’n 
verdeeld kabinet zal voor de EU geen gemakkelijke 
opgave zijn. 

 Nu de deadline van de Brexit nadert, neemt 
de kans op het beruchte no deal-scenario met de 
dag toe. Theresa May heeft vijf opties: ze stelt een 
nieuw akkoord samen dat zowel door het Europees 
als het Britse parlement wordt goedgekeurd; May 
treedt af en een opvolger zet het proces voort; May 
onderhandelt met de EU over de uitstelling van de 
officiële uittredingsdatum; ze breekt haar “Brexit 
means Brexit”-belofte door de Brexit te annuleren; 
of May schrijft een nieuw referendum uit. Op het 
moment van schrijven heeft May aangekondigd een 
nieuwe deal te gaan onderhandelen in Brussel. Hoe 
dat uitpakt is nog maar de vraag – de EU staat immers 
niet bepaald open voor nieuwe onderhandelingen. 
Zo verklaarde EU-onderhandelaar Michel Barnier 
eind januari dat “de EU [verenigd blijft] en [vast blijft 
houden] aan de deal die we hebben gesloten met het 
Verenigd Koninkrijk.” Ook Donald Tusk, de voorzit-
ter van de Europese Raad, lijkt de deur gesloten te 
hebben. Volgens hem wordt er “niet meer onderhan-
deld over het akkoord.” Guy Verhofstadt (ALDE), de 
Brexit-onderhandelaar in het Europees Parlement, 
meent ten slotte dat de partijen in het Britse parle-
ment hun onderlinge rivaliteiten maar eens aan de 
kant moeten zetten om, nu het nog mogelijk is, grens-
overschrijdend en in het belang van het land tot een 
akkoord te komen. 
 Hoewel Verhofstadt mijns inziens een punt 
heeft, zou dit enkel een kortstondige oplossing zijn. 
Stel, er wordt een akkoord gesloten en het Verenigd 
Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart 
dit jaar. Zouden de Britten vervolgens verdergaan 
met hun dagelijks leven en de Brexit vergeten? Of 
wordt er, enigszins vergelijkbaar met de populisti-
sche leave-campagne, met nostalgische gevoelens 
teruggekeken op ‘die goeie oude tijd’ van 1973-
2019? Problemen die zich na de uittreding voordoen 
zullen hoogstwaarschijnlijk – al dan niet terecht – 
worden verweten aan de Brexit. Volgens rechtspopu-
listen als Farage zouden al deze problemen te danken 
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zijn aan May’s “worst deal in history.” En aan de lin-
kerflank hoor je Jeremy Corbyn (Labour) al roepen 
dat de Brexit een “huge mistake” was. Kortom: op 29 
maart is het nog lang niet voorbij.
 Door een tweede referendum uit te schrij-
ven kan dit voorkomen worden. De kans op een 
Brexit wordt ten eerste veel kleiner. De opkomst zal 
namelijk vele malen hoger liggen dan in 2016, aan-
gezien meer jongeren, die over het algemeen pro-EU 
zijn, nu hun stem kunnen uitbrengen. Dit blijkt uit 
diverse peilingen die gehouden zijn tussen mei en 
juli 2018. Ongeveer 81% van de 18 tot 24-jarigen 
heeft gezegd remain te stemmen in een nieuw refe-
rendum. Dit wordt gevolgd door 68% binnen de cate-
gorie 25-34-jarigen. Ook zullen de ‘thuisblijvers’ van 
2016 nu wel hebben ingezien dat geen stem juist 
een stem is voor de tegenpartij. Een reeks peilin-
gen in de Independent van 23 september 2016 laat 
zien dat van de 13 miljoen thuisblijvers gemiddeld 
42% remain zou stemmen in een tweede referendum 
(tegenover 20,8% leave). Thuisblijven in de hoop dat 

de opkomstdrempel niet gehaald werd, of omdat de 
motivatie om te gaan stemmen simpelweg te laag 
was, heeft immers averechts gewerkt.
 Ten tweede is het referendum het politieke 
middel van populisten bij uitstek. Door het tegen hen 
te gebruiken kunnen ze niet anders dan de uitslag 
accepteren. ‘Het volk’ heeft immers gesproken, en 
het volk heeft altijd gelijk, toch? En ten slotte zou 
een tweede referendum de Britse democratie weer 
vertrouwen inblazen. Wanneer hun volksvertegen-
woordigers er niet uitkomen, wordt de kwestie aan 
de bevolking voorgelegd. Het is immers de bevolking 
die het parlement een mandaat geeft, en het is dus de 
bevolking waarbij de soevereiniteit uiteindelijk ligt. 

 Daar kan tegenin worden gebracht dat een 
tweede referendum juist ondemocratisch is omdat, 
zoals tegenstanders beweren, er enkel een nieuw 
referendum zou worden uitgeschreven omdat de 
uitkomst van het eerste niet overeenkomt met de 
wensen van de politieke elite. Maar wat is een demo-
cratie nog waard als deze zichzelf niet kan en mag 
corrigeren? Een nieuw referendum, ofwel a peo-
ple’s vote, zou een werkelijke weerspiegeling van 
de samenleving weergeven. Wel dienen er duide-
lijke opties gegeven te worden, zodat het heden-
daagse onderhandelingsscenario zich niet herhaalt. 
Bijvoorbeeld door de Britse bevolking drie mogelijk-
heden voor te leggen: een hard Brexit, een no Brexit, 
of een soft Brexit middels het door May opgestelde 
uittredingsverdrag dat recent is weggestemd.
 Oh ja, er is eigenlijk nog een laatste reden 
waarom een tweede referendum zo’n prachtige 
oplossing biedt: de Brexit is in zijn geheel een slecht 
idee. Deze kost handen vol geld, leidt tot allerlei 
bureaucratische en juridische complicaties, en is dus 
eigenlijk helemaal niet zo handig. Mocht dit referen-
dum er ondanks de korte tijd toch nog komen, dan 
rest ons de volgende vraag: winnen pragmatisme en 
vooruitgang het in Europa van nostalgie, of willen de 
Britten, ondanks alle gevolgen, dan toch terug naar 
een tijd die misschien ooit was, maar nooit meer zal 
zijn?

‘Partijen in het Britse par-
lement moeten hun onder-

linge rivaliteiten maar 
eens aan de kant zetten’

De pro-EU mars van Hyde Park naar Westminster in 
Londen op 25 maart 2017, ter herinnering aan het  
Verdrag van Rome en het Europese Economische 

Gemeenschap uit 1957.
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Door Steven Verhoeven

JACOBUS CRAANDIJK EN ZIJN WANDELING DOOR DE KEIZERSTAD
NOSTALGIE NAAR NEGENTIENDE-EEUWS NIJMEGEN

In de jaren 1870 en 1880 reisden de Hollandse 
predikant Jacobus Craandijk (1834-1912) en zijn 
vriend, tekenaar Piet Schipperus (1840-1929), af 
naar vele uithoeken van Nederland. Van de wan-
delingen die Craandijk maakte tekende hij ver-
slagen op. Ook in Nijmegen en omgeving heeft 
Craandijk gewandeld. In het zesde deel van 
Wandelingen door Nederland met pen en potlood 
uit 1882 beschreef Craandijk zijn voettocht 
door de oudste stad van Nederland. Zijn route is 
vandaag de dag voor het grootste deel nog steeds 
te bewandelen, maar de omgeving is danig veran-
derd. Wat zag de wandelaar van toen?

Van Nijmegen naar Hees
Op een mooie meidag omstreeks half twaalf arri-
veerde Craandijk op het station. Nijmegen was pas 

recentelijk op het spoorwegennet aangesloten en 
tot 1880 had het station zich op de plaats van het 
huidige Concertgebouw de Vereeniging bevon-
den. Een echt stationsgebouw was er nog niet en 
Craandijk omschreef het tijdelijke houten gebouw-
tje als “een hulplocaal.” Via het gloednieuwe Keizer 
Karelplein liep hij richting centrum. Nijmegen was in 
die tijd, sinds de afbraak van de vestingwallen vanaf 
1874, in volle ontwikkeling. “Een Nijmeger, die een 
paar jaren afwezig is geweest”, zo merkte Craandijk 
op, “zou zijn geboorteplaats naauwelijks herkennen.”
 Het viel Craandijk meteen op dat de 
voormalige poorten al gesloopt waren. Het 
Kronenburgerpark, dat later dat jaar zou openen, 
was nog in aanleg. Het centrum was echter niet 
Craandijks voornaamste bestemming, dus na een kort 
bezoek aan de markt, de kerk en het raadhuis trok 
hij via de Voorstadslaan richting het dorp Hees. Aan 
die straat lagen toen nog verscheidene monumen-
tale villa’s, zoals Vredeburg, Leeuwenstein en Scotia, 
die in de twintigste eeuw allemaal zijn gesloopt. Ook 
Huize Welgelegen, dat een tijdlang in bezit is geweest 
van circusdirecteur Oscar Carré, is niet meer aanwe-
zig. Het koetshuis van Villa Leeuwenstein is in het 
park tegenover het SSH&-complex nog wel bewaard 
gebleven.

Jacobus Craandijk

Huize Welgelegen, ook bekend als Villa Carré
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 Na deze wandeling door het villapark 
kwam Craandijk in Hees, herkenbaar aan het witte 
kerkje. Het witte pleisterwerk werd echter vlak na 
Craandijks komst verwijderd. Tegenover de kerk 
bevond zich het logement Heeslust, dé locatie voor 
bezoekers om kort te verpozen. In 1935 raakte het 
echter grotendeels beschadigd door brand en in 
1967 is het afgebroken, hoewel een klein stukje van 
de oude zaal nog resteert. 

Neerbosch en Hatert
Na dit bezoek trok Craandijk richting Neerbosch. 
Wederom kwam hij langs enkele mooie land-
goederen, waarvan de Witte Poort het hoogte-
punt was. De huidige entreepoort richting het Jan 
Brinkhoffplantsoen doet nog aan die naam herin-
neren. Craandijk benoemde ook ontspanningsoord 
‘Het Slotje’. Het huidige kasteeltje met die naam werd 
echter pas in 1906 gebouwd, maar droeg dezelfde 
naam als een eerder landhuis dat een aantal jaar voor 
Craandijks komst gesloopt werd. Even verderop bij 
het witte kerkje van Neerbosch, dat nog steeds aan 
de Dorpsstraat te bezichtigen is, sloeg Craandijk 
rechtsaf richting het ‘Weezengesticht’.
 Craandijk kreeg in het kinderdorp 
Neerbosch een persoonlijke rondleiding door oprich-
ter Johannes van ’t Lindenhout (1836-1918). Het 
was een van de voornaamste redenen van Craandijks 

komst: “Het is (…) een welbekende en belangrijke 
inrigting, die ons bezoek ten volle verdient en ons, 
behalve de schoonheid der landstreek, krachtig 
herwaarts trok.” Craandijks route naar het kinder-
dorp is door aanleg van het Maas-Waalkanaal en 
het industrieterrein niet meer te volgen, maar het 
kinderdorp is nog altijd te bezoeken als het Van ’t 
Lindenhoutmuseum.
 Het bezoek aan het kinderdorp had “ons 
geruimen tijd opgehouden”, maar de route werd 
voortgezet richting Dukenburg. Dat landgoed liet hij 

Hotel ‘Heeslust’, Hees

Landgoed ‘de Witte Poort’

Het huis Hulsen zelf was volgens Craandijk ‘een vrij 
log en smakeloos vierkant gevaarte’, maar het land-

goed was des te mooier.
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echter aan zijn rechterhand liggen voor een bezoek 
aan het uitgestrekte, aloude landgoed De Hulsen. Het 
landgoed was recentelijk aangekocht door zeepfabri-
kant Theodoor Dobbelman en samengevoegd met 
aangrenzende landgoederen zoals De Winkelsteeg. 
Dobbelman liet er een uitgestrekt jachtgebied van 
maken en kapte daarvoor vele bomen. Hierover 
beklaagde Craandijk zich, het was namelijk een van 
de mooiste plekken die hij in Nijmegen had gezien. 
Tegenwoordig herinnert alleen de Hulzenseweg nog 
aan het vermaarde landgoed. 
 “Wij kunnen nu van Hulsen scheiden, al kost 
het ons moeite, ons los te rukken van zijn eerwaar-
dig hout en zijn prachtige boschpartijen”, schreef 
Craandijk over zijn tocht richting “het kleine, vrien-
delijke Hatert.” Hij passeert daarbij eerst de Hatertse 
toren, die als onderdeel van een regulier woon-
huis nog steeds vlakbij SSH&-complex Vossenveld 
bewaard is gebleven. Dat geldt niet voor de kerk die 
Craandijk bezichtigde, daar die in 1967 gesloopt is. 
Terwijl Neerbosch een kinderdorp kende, werden 
wezen in Hatert opgevangen in huisgezinnen, een 
proef die Craandijk van harte toejuichte. 

Terugkeer naar de stad
Van het oude Hatert is vrij weinig meer te herken-
nen en het “Hatertsche Veld”, in Craandijks tijd nog 
een heide die men aan het ontginnen was, is tegen-
woordig volgebouwd. Het Jonkerbosch is echter 
nog steeds een groen gebied in de stad en ontlokte 
Craandijk destijds al een kleine omweg. Hij wist het 
gebied prachtig te omschrijven: “Menig groene laan 
of zandig spoor leidt er door heen, vrolijk spelen 
de laatste glanzen der avondzon op de takken en 
stammen, op paden en grond, en gloeijend rood 
tintelt in de verte.”
 Na een wandeling langs boerderij de 
Goffert, waar thans een restaurant is gevestigd, keert 
Craandijk weer terug naar de Hatertseweg: “Daar 
voor ons ligt de stad op eenigen afstand; naderbij 
blinken de witte huisjes van het gehucht St. Anna 
en de gevels der villa’s, langs den Mookschen weg 
met zijn hooge linden geschaard.” Het oude gehucht 
is nog te herkennen aan de Sint-Annamolen aan de 
Hatertseweg, maar zicht op het centrum heeft men 
er tegenwoordig niet meer. De wegen en velden die 
Craandijk zo poëtisch omschreef zijn nu in geen 
velden of wegen meer te bekennen.
 Pas ’s avonds laat keerde Craandijk in 
Nijmegen terug: “De Keizer Karels klok, wier gelui 
de Nijmegenaren niet willen missen, heeft haar stem 
reeds laten hooren.” De klok werd voorheen altijd 
vlak voor negen uur geluid om erop te wijzen dat de 
poorten zouden sluiten en die traditie is na afbraak 
van de vestingwerken – tot op de dag van vandaag 
– in stand gehouden. De dag daarop zou Craandijk 
het Valkhof bezoeken en vervolgens met de trein 
naar Groesbeek reizen. Een nieuwe dag, een nieuwe 
wandeling!
 De dorpen die Craandijk bezocht, zoals Hees 
of Neerbosch, zijn nu natuurlijk bekend als stadsde-
len van Nijmegen. Toch zijn de voormalige kernen 
vaak nog goed te herkennen. Maar waar Craandijk 
door velden, bosschage en landgoederen wandelde, 
zou men tegenwoordig het stedelijk gebied niet ver-
laten. Door de bij velen onbekende historie van deze 
delen van Nijmegen blijft een rondwandeling toch de 
moeite waard. Hoog tijd dat ‘in de voetsporen van 
Jacobus Craandijk’ onderdeel wordt van Nijmegens 
toeristische infrastructuur. 

Schets uit Craandijks boek: het Witte Kerkje van 
Neerbosch en een boerderij op landgoed De Hulsen, 

getekend door Piet Schipperus.
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GSV-PERIODEPLANNING 
 Van maart, april en mei 

Maart

7: Spelletjesavond

8: Catharijnenconvent

12: Filmcollege

13: ESDG-café

14: Spetterend feest

18: Halfjaarlijkse ALV

19: Brood en Spelen

20: Inglorious

22: Vrijmibo

27: Borrel

April

3: Lunchactie

5: SGN-dag

6: Alumniactiviteit

8-12: Lustrumweek

8: Lezing en Aftrapfeest

9: Excursie

10: Quizborrel

11: Cantus en Eindfeest

13: Koffiemiddag

15: Bestuursinteresselunch
en Arbeidsmarktoriëntatiedag

16: LETO-gala

18: Congres

22: Opening bestuurssollicitaties

27 april-5 mei: Grote reis

Mei

27 april-5 mei: Grote reis

10-11: Batavierenrace

14: Filmcollege

16: Open GSV-feest

17: Vrijmibo

21: Docent-vs-studentvoetbal

22: Borrel

24-26: Ledenweekend

28: Verkiezings-ALV

‘Of kom er gewoon bij!’
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Deze rubriek mag dan ‘In het hol van...’ heten, maar het appartement dat Max samen met twee 
vrienden van de middelbare school bewoont, wordt over het algemeen als een paleis beschreven. 
Het appartement, gelegen aan de St. Anna, heeft namelijk alles wat het gemiddelde studentenhart 
begeert. Zo is er naast een ruime woonkamer (weergegeven op de foto) sprake van een luxe inge-
richte keuken, waar elke ochtend gebruik gemaakt kan worden van een, in de woorden van Jelle 
de Vries, “ziek chille koffiemachine”. Verder bestaat er in het geval van tentamenstress de mogelijk-
heid om gebruik te maken van een bubbelbad. En - last but not least - als na een avondje stappen 
die trap naar boven gelijkenissen met de Mount Everest vertoont, kunnen Max en zijn huisgenoten 
zich beroepen op de traplift om hen naar boven te vervoeren.

Foto door Wouter Raaijmakers en tekst door Ellen Theuws

In het hol van... Max Middelman


