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Beste lezer,

Het is mij een genoegen om je welkom te heten op de Radboud 
Universiteit en bij de opleiding Geschiedenis. Je begint aan een 
nieuwe fase van je leven en met het HInT dragen wij graag 
ons steentje bij aan een zo goed mogelijke start hiervan. Het 
HInTro is een speciale uitgave van het HInT. Deze is gericht op 
nieuwe studenten: om deze bekend te maken met de stad, het 
studentenleven, en de GSV. Dit HInTro is opgezet als een reis-
gids vol met tips en verhalen om je te helpen door dit avon-
tuur te navigeren en niks te missen van wat het Nijmeegse 
studentenleven je te bieden heeft.

Door de toevoeging van de Engelstalige track heeft de 
opleiding een nieuw niveau van internationalisering bereikt en 
daar doen wij met deze uitgave graag aan mee. Het tijdschrift 
dat je momenteel vasthoudt heeft daarom een Nederlandse 
en een Engelse zijde. Schroom zeker niet om ze beiden door 
te bladeren.

Het enige wat ik voor de rest nog kwijt wil is: succes, veel 
plezier, en ik hoop je de komende jaren nog veel te zien!

Geert Dijk
Hoofdredacteur 2019-2020
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R e i s e d i t i e

Tegenwoordig zijn de dilemma’s van het studen-
tenleven te omschrijven als ‘triviaal’: Frikandel-
broodjes van de Spar of zelfgesmeerde bamme-
tjes? Koop ik het boek voor Middeleeuwen I of 
de samenvatting op Stuvia? Naar de stad of nog 
wat uurtjes voor het tentamen studeren? Klok 
of Schulti? Hoewel sommige keuzes zeker be-
langrijk zijn (kies Klok, kies altijd Klok), bete-
kent een verkeerde keuze gelukkig niet dat je 
leven direct gevaar loopt. In april 1943 werden 
studenten in het hele land voor een dilemma ge-
steld dat wel levensgevaar betekende: het teke-
nen van de loyaliteitsverklaring.

De oorlog
Op 10 mei 1940 viel Duitsland ons land binnen. In 
die meidagen van 1940 drong de ernst van de oor-
log direct door tot de universitaire gemeenschap. 
Bij de gevechten op de Grebbeberg sneuvelden na-
melijk drie alumni en twee studenten. Dat klinkt 
misschien niet direct als indrukwekkend veel, 
maar bedenk je wel dat de Nijmeegse universiteit 
toentertijd slechts 500 studenten telde (tegenover 
22.000(!) vandaag de dag). Tevens was de universi-
teit toen in veel hogere mate homogeen dan tegen-
woordig: vrijwel alle studenten waren katholiek (de 
universiteit luisterde dan ook naar de naam Katho-
lieke Universiteit Nijmegen, KUN) en de meerder-
heid was lid van het Nijmeegsch Studenten Corpsch 
(NSC). 

De gebeurtenissen in de meidagen maakten veel 
studenten zenuwachtig en velen probeerden snel af 
te studeren voordat de situatie nog erger zou wor-
den. Voor die gedachte was alle reden: kort na de 
meidagen van 1940 werden vier hoogleraren ge-
arresteerd. Drie werden na enige tijd vrijgelaten, 
maar één, de hoogleraar en studentenmoderator 
Robert Regout, zou Nijmegen nooit meer weerzien. 
Hij stierf in december 1942 in het concentratie-
kamp Dachau, hetzelfde kamp waar ook de hoogle-
raar Titus Brandsma eerder om het leven gekomen 
was. Hij was gearresteerd vanwege zijn activiteiten 
in het verzet: zo raadde hij bijvoorbeeld katholieke 
dagbladen, waaronder De Gelderlander, aan geen 

NSB-advertenties te plaatsen toen dat verplicht 
werd gesteld.

Na de enigszins verhitte zomer met een onge-
kende hoeveelheid afgelegde doctoraalexamens, 
trad vanaf september 1940 weer - zo goed en kwaad 
als dat kon - rust in. Het Corpsleven werd hervat en 
ook de ontgroening (toen, groentijd) werd ‘gewoon’ 
georganiseerd. Tijdens de groentijd werd altijd het 
Wilhelmus gezongen, zo ook in september 1940. 
Één student, naar later bleek een Duitser, zong 
echter niet mee en bleef doodleuk pijprokend zit-
ten. Voor het daaropvolgende knokpartijtje werd 
de toenmalige Praeses van het NSC, de latere mi-
nister-president Jo Cals, een maand vastgezet. De 
arrestatie van Cals doorbrak de relatieve rust in de 
studentenwereld niet. Dat de Duitsers in 1941 ver-
ordonneerden dat Joden geen lid meer mochten zijn 
van studentenverenigingen deed dat in Nijmegen 
ook nog niet. Het NSC wist van geen Joodse leden 
en keek het daarom nog een tijdje aan, maar toen 
de bezetter in 1942 het beruchte bordje ‘Verbo-
den voor Joden’ aan de voorkant van het Corpsge-
bouw ophing, doekte het zichzelf op. Het gewraakte 
bordje had, sinds dat verplicht was gesteld in 1941, 
onzichtbaar vanaf de straat aan de zijkant van het 
gebouw gehangen, maar hier trokken de studenten 
een lijn. Het Corpsleven werd clandestien voortge-
zet in kroegen en studentenkamers, en zelfs de ont-
groening in september 1942 ging, zonder dat er de 
beschikking was over een eigen gebouw, door.

STUDEREN IN OORLOGSTIJD
Door Elmar van de Ree
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Loyaliteitsverklaring
Vanaf januari 1943 was het niet langer mogelijk 
tegen de stroom in door te gaan met het studen-
tenleven. Razzia’s in andere steden noopten de 
studenten tot reactie: ze staakten, gesteund door 
alle hoogleraren (behalve de germanist Theodoor 
Baader, een Duitse nazi). In april van datzelfde jaar 
was het helemaal klaar: de Duitsers eisten dat elke 
student de ‘loyaliteitsverklaring’ tekende. Als enige 
rector magnificus van Nederland nam B.H.D. Her-
mesdorf - na lang beraad met onder meer de bis-
schop - het besluit de verklaring niet voor te leggen 
aan de studenten. Zij werden vervolgens voor een 
volgend dilemma gesteld: onderduiken of naar de 
Arbeitseinsatz, in Ommen. Dit waren namelijk de 
twee keuzes voor de studenten die de verklaring 
niet tekenden. Om het nog moeilijker te maken, be-
sloten de jonge mannen niet alleen over hun eigen 
leven. Als een student niet kwam opdagen bij de Ar-
beitseinsatz en de verklaring niet tekende, werden 
zijn ouders namelijk verantwoordelijk gehouden 
door de Duitsers. Toch ging slechts circa twintig 
procent naar Ommen (83 studenten). De rest dook 
onder of nam andere maatregelen om onder het 
werkkamp uit te komen, zoals het ritselen van een 
valse verklaring van arbeidsongeschiktheid.

De ‘Ommengangers’ werden na de oorlog over 
het algemeen veroordeeld door de universitaire 
gemeenschap en moesten vrijwel allemaal voor de 
zuiveringscommissie van de universiteit verschij-
nen. Hier kregen zij echter hoogstens een berisping: 
alleen leden van de NSB of het Nationaal Front en 
enkele studenten die naar Wageningen waren ge-
reisd om de loyaliteitsverklaring te tekenen, werden 
voor lange tijd uitgesloten van inschrijving. Deze al-
gemene veroordeling was in 1946 wellicht begrij-
pelijk, maar 76 jaar later is het een stuk lastiger de 
Ommengangers zonder meer als fout te bestempe-
len. Ga maar na wat je zelf zou doen in zo’n situatie. 
Wij, studenten met louter te relativeren problemen 
als slechte WiFi of een studieschuld, kunnen ons de 
situatie van een twintigjarige student in april 1943 
simpelweg niet tot nauwelijks echt voorstellen. 
Vooral het - overigens uiteindelijk niet uitgevoer-
de - dreigement dat de Duitsers anders je ouders 
wel wisten te vinden, geeft me persoonlijk bij de 
gedachten alleen al de rillingen. De oorlog zou uit-
eindelijk 48 levens van de Nijmeegse universitaire 
gemeenschap eisen. Zij zijn vereeuwigd op een ge-
denksteen in de Aula en hebben allen een pagina op 
het online monument Oorlogsdoden Nijmegen.
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DE DYNAMISCHE CAMPUS
  Een blik op de recente ontwikkelingen                                   

Door Thom Tolboom

Wanneer je op de campus van onze universi-
teit rondloopt, merk je vrij snel op dat er het 
een en ander verbouwd wordt. Loop je van het 
Erasmusgebouw naar het Spinozagebouw, dan 
kom je langs een grote bouwput die tot een jaar 
geleden de Thomas van Aquinostraat heette. 
Ook de ingang van het Erasmusgebouw wordt 
gerenoveerd en gemoderniseerd. Zo wordt er 
eigenlijk continu gewerkt om onze campus een 
mooiere en aangenamere plek te maken. Het is 
echter aan ons als historici om te zorgen dat het 
verleden van onze campus, hoewel niet altijd 
even stijlvol of comfortabel, niet verloren gaat. 
Daarom zal jullie nu iets bijgebracht worden 
over de campus zoals deze was voordat jullie 
hier rondliepen.

De Refter 
De grote kantine die vastzit aan het Erasmusge-
bouw heet de Refter. Deze plek heeft zeer recent 
nog een complete renovatie ondergaan, met als 
resultaat een modern en strak ogende ruimte. De 
leren banken en houten tafels stralen een zekere 
warmte uit en felle kleuren zijn vermeden. Dit zorgt 
voor een rustige compositie. De verschillende eet-
kraampjes sluiten verder qua stijl goed aan bij de 
rest van het interieur.

Hoe anders was dit ruim een jaar geleden? 
Warmte en rust waren ver te zoeken met goedkoop 
ogende witte tafels, felgroene stoelen en felroze 
banken zoals je die nu in het Erasmusgebouw nog 
wel tegenkomt. Er was toen ook nog geen sprake 
van verschillende eettentjes: je had er één grote 
ruimte waar je met een dienblad zelf rond kon lo-
pen om je gewenste maaltijd samen te stellen. Er 

bestond keuze uit een verscheidenheid aan brood-
jes, snacks, fruit en een paar dagmenu’s met altijd 
een vegetarische optie. Het dagmenu bestaat nu 
nog steeds en is ook nu nog de voordeligste manier 
om in de Refter een goede maaltijd voorgeschoteld 
te krijgen.

Thomas van Aquinostraat
In tegenstelling tot de Refter is de verbouwing van 
de Thomas van Aquinostraat nog verre van klaar. 
Nagenoeg alle aanliggende gebouwen zijn gesloopt 
en er wordt momenteel hard gewerkt om een nieuw 
gebouw uit de grond te stampen voor de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen. ‘Gelukkig’ staat er nog 
één van de oude gebouwen (TvA 1) om ons te herin-
neren aan de situatie zoals die er eerder uitzag. Je 
kijkt er tegenaan wanneer je op het terras van het 
Cultuurcafé zit.

Het exterieur van de gebouwen was vergelijk-
baar met dat van het Erasmusgebouw en het Spi-
nozagebouw: grijs en niet bijzonder spannend. Ze 
waren slechts twee verdiepingen hoog en werden 
voor het grootste deel gebruikt door de Faculteit 
der Managementwetenschappen. Die faculteit ze-
telt tegenwoordig in het nieuwe Elinor Ostromge-
bouw, dat aan het sportcentrum vast zit. Van binnen 
was het niet veel fraaier: de nauwe gangen zorgden 
voor een benauwd gevoel en er kwam niet overal 
voldoende zonlicht binnen. De collegezaaltjes wa-
ren krapjes en de roostermaker wilde nog wel eens 
proberen om er een te grote groep in te proppen 
terwijl dit duidelijk niet paste. Hopelijk is er uit 
deze korte uiteenzetting een wijze les te trekken: 
vroeger was zeker niet alles beter.
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Op een enkeling na zal iedere oudejaars onge-
twijfeld hetzelfde gevoel hebben gehad in de 
eerste dagen, weken of zelfs maanden op kamers: 
wat moet ik vanavond in Godsnaam gaan eten? 
Wees dus niet getreurd als je niet altijd lekkere 
en voedzame maaltijden op tafel krijgt; we zijn 
allemaal ergens begonnen. De kunst is om te pro-
beren zo veel mogelijk plezier uit het koken zelf 
te halen. Dan zal je merken dat het steeds wat 
makkelijker gaat en steeds wat lekkerder wordt. 
Hier is alvast een kleine selectie van “studenti-
koze” recepten van onze ervaren studentenchefs, 
sommigen wat makkelijker en sommigen wat 
moeilijker. Ga dus lekker aan de gang met één 
van deze go-to gerechten, mocht je ooit met je 
handen in het haar zitten. Bon appetit!

Matti Smit, derdejaars: “Pasta met saus van witte 
bonen, olijven en tomaten”, 15 minuten
Het bereiden van dit gerecht is vrij simpel: gooi de 
gewenste hoeveelheid pasta (goedkoopste soort) 
in een pan met kokend water en kook deze pasta 
zo lang als nodig. In een andere pan doe je wat 
olijfolie en zodra die op temperatuur is voeg je de 
gewenste hoeveelheid knoflook toe, die je daarvoor 
hebt fijngesneden. Na één minuut bakken voeg je 
hier een blik witte bonen aan toe. Even later voeg 
je een potje (of minder) gesneden zwarte olijven 
toe. Als laatst voeg je er nog even later een blikje 
gepelde tomaten (goedkoopste merk) aan toe, 
om deze tomaten vervolgens stuk te koken en op 
te breken met een lepel/spatel. Giet de pasta af als 
deze klaar is, bedek deze met de zojuist gemaakte 
saus, en serveer met Parmezaanse kaas en basi-
licum (duurzame tip: koop een plantje). Al met al 
ben je hier niet meer dan een kwartier mee bezig, 
heb je maar weinig ingrediënten nodig en is het een 

stuk gezonder en goedkoper dan de gemiddelde 
Thuisbezorgd-maaltijd. Dus, geniet ervan! Eventueel 
kan de iets ambitieuzere student nog (na het toevoe-
gen van de knoflook) een passende groentesoort toe-
voegen zoals spinazie, courgette of wortel. 

Savannah Mellendijk, vierdejaars: “Goedgevulde 
couscoussalade met geroosterde zoete aardappel 
en witte kaas”, 25-30 minuten
Lekker, gezond en goedkoop eten. Dat is soms best 
een uitdaging. Net als het leven van iedere student 
bestaat dat van mij uit een structureel gebrek aan 
tijd en geld. Toch vind ik het belangrijk om gezond 
en bewust te eten. Couscous is daarom mijn favoriet. 
Het staat super snel op tafel en is gemakkelijk te com-
bineren met verschillende ingrediënten. Mijn favo-
riete combinatie is met geroosterde zoete aardap-
pel uit de oven. De couscous salade is zowel warm 
als koud lekker. Daarom geniet ik de volgende dag 
(het recept is goed voor vier porties) opnieuw van 
mijn heerlijke – en toch simpele – couscous salade! 
Verwarm de oven op 180 graden en bekleed de bak-
plaat met bakpapier. Snijd de zoete aardappel (500 
gram) in blokjes en meng het vervolgens met één 
eetlepel olijfolie, peper, zout en paprikapoeder. 
Verdeel de zoete aardappel over de bakplaat en 
rooster het geheel in 20 tot 25 minuten gaar. Bereid 
ondertussen de couscous (200 gram) volgens de 
verpakking in een pan met kokend water en een 
groentebouillonblokje. Snijd het vruchtvlees van 
de avocado in stukjes en halveer de cherrytomaat-
jes. Voeg de ingrediënten in een grote kom tezamen 
met de couscous en de veldsla. Voeg vervolgens de 
geroosterde zoete aardappel toe en meng het geheel. 
Maak de salade af met wat witte kaas (feta of gei-
tenkaas). En genieten maar! 

VIJF VERHEFFENDE STUDENTENRECEPTEN

KOKKERELLEN OP KAMERS
Door Isaac Thomas

Lekker!
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Wouter Raaijmakers, vierdejaars: “Risotto ai 
funghi”, 30 minuten 
Voor deze meest kale paddenstoelenrisotto (dit 
recept voedt 2 hongerige studenten) hoef je ter voor-
bereiding slechts de paddenstoelenbouillon (1 L) 
aan de kook te brengen, om deze vervolgens op een 
klein pitje heet te houden tijdens het bereiden van 
de risottorijst (200 g). Daarnaast dien je de pad-
denstoelenmelange (200 g) in grove stukken te 
snijden. Na deze mise-en-place heb je een grote en 
een kleine steelpan nodig. In de kleine steelpan bak 
je op een middelmatig vuur de gesneden padden-
stoelenmix in een eetlepel olijfolie. In de grote pan 
bak je in een eetlepel olie de risottorijst glazig op 
middelhoog vuur, waarna je hieraan de sudderende 
bouillon toevoegt, en het vuur zo hoog mogelijk zet. 
Zodra de bouillon bijna geheel is opgenomen door 
de rijst, voeg je de volgende schep toe. Tijdens het 
bereiden van de rijst blijf je stevig in de pan roeren. 
Doe dit tot de korrels beetgaar zijn. Draai het vuur 
onder de grote pan uit en voeg de intussen gebakken 
paddenstoelenmix toe. Voeg vervolgens de boter (25 
g) toe en los deze op in de rijst. Breng het gerecht tot 
slot op smaak met wat peper en zout.

Makkelijker kan ik het gerecht niet maken; moei-
lijker wel! Om het wat interessanter te maken kan 
je voor de rijst eerst wat ui fruiten; de ui en rijst 
blussen met witte wijn; voor de paddenstoelen 
een sjalot en wat knoflook fruiten; aan de padden-
stoelen truffelolie toevoegen; aan de paddenstoe-
len tijm of rozemarijn toevoegen; en voordat de 
boter in het gerecht wordt opgelost, wat geraspte 
Parmezaanse kaas oplossen. Omdat je dit in de kern 
simpele gerecht gemakkelijk kan uitbreiden om het 
eten nog smakelijker te maken, is deze risotto mijn 
favoriete studentengerecht.

Emma Ruiter, tweedejaars: “Simpele salade met 
komkommer, tomaat en kaas”, 10 minuten
Wanneer mijn voorraadkast of inspiratie op is en 
de dichtstbijzijnde supermarkt al twee uur is geslo-
ten, ziet mijn toekomst er saladekleurig uit. Hetgeen 
wat wij namelijk altijd in huis hebben, zijn: tomaten, 
komkommers en extreem vage zakjes gemengde sla. 
Echter wil ik bij deze het lezend publiek erop wijzen 
dat ik absoluut geen “fitgirl” ben die op niets anders 
dan droge slablaadjes en bleekselderij knaagt. Een 
dergelijke simpele salade, genoeg voor één à twee 
eters, is nu eenmaal mijn go-to avondeten. 

Het recept voor dit befaamde gerecht – als het 
een ‘gerecht’ genoemd mag worden – spreekt dan 
ook voor zich: gooi de gewassen sla in een bak en 
snijd de komkommer en tomaat in stukjes. Als je in 
de koelkast een aangevreten stukje feta of mozza-
rella (de enige twee acceptabele saladekazen) hebt 
liggen, mag deze er ook door. Hussel de ingrediën-
ten door elkaar en voeg naar believen balsamicoazijn 
of olijfolie toe. Wanneer je dit gerecht wilt uitbrei-
den, doe dit dan met de volgende groenten: paprika, 
avocado, pijnboompitten, gedroogde tomaten of 
rode ui. Hoe voller de salade, hoe smakelijker. 

‘Makkelijker kan ik
het gerecht niet maken;

moeilijker wel!’
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Ikzelf, derdejaars: “Kruidige pasta met worst en 
tomaat”, 20-25 minuten
Voor mij is pasta het ideale studentenvoer: snel, 
voedzaam en vatbaar voor enorm veel variaties. 
Vooral dit pastarecept vind ik ontzettend lekker en 
totaal niet moeilijk om te bereiden. Het recept is 
goed voor zo’n drie-vier porties, en is dus ideaal om 
je te populair te maken bij je nieuwe huisgenoten/
introvrienden óf om de overgebleven porties in te 
vriezen voor andere keren. Begin met het volgens 
de verpakking koken van een driepersoonshoe-
veelheid pasta (ik vind fusilli of penne het lekkerst 
hierbij). Snipper ondertussen een grote ui en snijd 

twee tenen knoflook fijn, om deze vervolgens in een 
hapjespan met een eetlepel olijfolie zacht te bakken. 
Voeg hierna de worst (3 varkenssaucijzen of andere 
gekruide worst) toe, nadat je het met een mes uit het 
velletje hebt gewerkt en in kleine stukjes hebt gesne-
den. Voeg naar smaak Italiaanse kruiden, peper en 
zout toe en bruin dit geheel op middelmatig vuur 
gedurende ongeveer vijf minuten. Kook 200 gram 
cherrytomaatjes (door midden gesneden) voor vijf 
minuten mee en druk de tomaatjes langzaam stuk 
met een spatel/pollepel zodat ze hun vocht loslaten. 
Voeg ten slotte de gekookte pasta (afgegoten) toe en 
serveer met geraspte kaas. Eet smakelijk!

Door Sam Driessen

 Maar dan anders 

TOP 5 STUDIEMUZIEK
Wie aan een universiteit studeert moet zo nu 
en dan een boek openslaan. Zeker bij de studie 
Geschiedenis is dit geen incidentele onderne-
ming; als je niet van lezen houdt, wat doe je hier 
dan? Geen paniek! Met onderstaande arties-
ten wordt Geschiedenis alleen maar leuker, 
raak je gemotiveerd om door te gaan, en - ja, dit 
moet (helaas!) gezegd worden - verruim je je 
muzieksmaak.

5. Hans Zimmer
Laten we beginnen met (waarschijnlijk) de meest 
bekende artiest uit dit rijtje. Bekend van zijn fenome-
nale orchestraties in films als Pirates of the Caribbean, 
Inception en Gladiator, Hans Zimmer weet iedere film 
die hij aanraakt tot perfectie te maken. Zijn werken 
komen echter pas helemaal tot hun recht wanneer je 
ze beluistert zónder de films. Lees een goed (studie)
boek, doe de afwas, of reis van Maastricht naar Den 
Helder: het lijkt allemaal een stuk sneller te gaan!

Aanraders (albums): Blue Planet II, Planet Earth 
II, Pirates of the Caribbean (alle delen), Inception, 
Gladiator - Music From The Motion Picture

4. Marillion
De naar J.R.R. Tolkiens Silmarillion vernoemde band 
doet ons sinds 1979 genieten van melodieën en lyrics 
die we tegenwoordig duiden met de term ‘progressive 

rock’. Dat is al een tijdje; Margaret Thatcher trad 
immers datzelfde jaar aan als de eerste vrouwelijke 
Prime Minister van het Verenigd Koninkrijk. Zomaar 
een historisch weetje? Nee! Met hun recente album, 
‘F.E.A.R.’ (‘F*ck Everyone And Run’) laat de band zich 
van hun politieke kant zien. Het album is een state-
ment tegen het neoliberalisme; interventionistische 
oorlogen; de uitholling van democratie door ‘big 
business’, geld en lobbying; en tegen de steeds groter 
wordende kloof tussen arm en rijk. Daarnaast biedt 
de band ons vooral geweldige gitaarsolo’s en diep-
zinnige songteksten die je niet snel zal vergeten. Met 
nummers als ‘Fantastic Place’ en ‘Gaza’ is Marillion, 
naast persoonlijke redenen, één van mijn favoriete 
bands en mag daarom niet ontbreken op deze lijst. 

Aanrader (nummers): Fantastic Place, Neverland, 
No One, Power, Gaza, The New Kings, Living In Fear, 
Beautiful, Kayleigh

3. Steven Wilosn
‘The most successful British artist you’ve never heard 
of.’ Zo omschreef de Daily Telegraph (2017) muzi-
kant en componist Steven Wilson. Met maar liefst 
vier Grammy-nominaties en drie prijzen tijdens de 
Progressive Music Awards op zijn naam, mag Wilson 
met recht de ‘King of Prog Rock’ genoemd worden. 
Het is echter lastig om een concrete beschrijving 
van zijn muziek te geven, aangezien Wilson nogal 
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afkerig is van genre-denken. Dit is dan ook goed 
hoorbaar wanneer je zijn discografie beluistert. Het 
ene nummer klinkt als een popnummer, terwijl het 
andere de grens met metal lijkt te betreden. Wat zijn 
werk typeert en waarin hij (ongeëvenaard) uitblinkt, 
is de wijze waarop Wilson middels muziek emotie 
weet te creëren. Nummers als ‘Drive Home’, ‘Routine’ 
en ‘The Raven That Refused To Sing’ zijn hier perfecte 
voorbeelden van. Bovendien is zijn muziek - mits je 
de juiste nummers kiest - erg rustgevend en prima te 
combineren met een goed studieboek of het schrij-
ven van een essay. 

Aanraders (nummers): Pariah, Refuge, Permanating, 
Detonation, Drive Home, Lazarus, Hand Cannot Erase, 
Postcard

2. Serenity
Serenity staat bekend om zijn historisch gethema-
tiseerde muziek. Zo hebben ze een album, Codex 
Atlanticus genaamd, dat de tijd van de wetenschap-
pelijke revolutie, ontdekkingsreizen en renaissance 
behandelt! Diverse historische figuren passeren 
de revue op het The Art of War-album: Beethoven, 
Napoleon, Nero, Henry VIII Tudor, Elizabeth Báthory 
en specifieke gebeurtenissen uit hun levens worden 
middels symfonische arrangementen en de stem van 
Georg Neuhauser tot leven gebracht. Let wel: op de 
historische correctheid van een aantal nummers valt 
het een en ander aan te merken. Gelukkig schaadt 
Serenity deze niet zoals Mel Gibson bewust deed met 
zijn Braveheart. 

Aanraders (nummers): Lionheart, The Final Crusade, 
My Final Chapter, Fate of Light, The Perfect Woman, 
Legacy of Tudors, Royal Pain, The Chevalier, Changing 
Fate

1. Sabaton
Sabaton is een en al feest. Meer hoeft er eigenlijk 
niet gezegd te worden. Maar dat gaan we wel doen, 
want ze staan niet voor niets bekend als de history 
teachers in music. De in 1999 opgerichte band schrijft 
vooral muziek met historische lyrics over oorlogen. 
Dit lijkt misschien wat eenzijdig en onorigineel, maar 
wie een beetje geschiedeniskenner is, weet dat de 
slagvelden van het verleden nogal divers waren. Bij 
Sabaton staan niet de oorlogen zelf centraal, maar 
de verhalen erover. Deze brengen historische figuren 
van Karl XII van Zweden (“Carolus Rex”) tot Lauri 
Törni tot leven waardoor ze niet langer tot de stof-
fige geschiedenisboeken veroordeeld zijn. Kortom, 
geschiedenis wordt met Sabaton een populaire 
aangelegenheid die bovendien een uiterst motive-
rende werking heeft op studenten als jij en ik. Oh 
ja, had ik al verteld dat Sabaton een eigen History 
Channel heeft op YouTube? Neem vooral een kijkje, 
want Sabaton behandelt gebeurtenissen waarover 
- spoiler! - aan de Radboud Universiteit niet wordt 
gedoceerd. 

Aanraders (nummers): Bismarck, Great War, The End 
of the War to End All Wars, Sparta, The Last Stand, 
Hearts of Iron, A Lifetime of War, Carolus Rex, Primo 
Victoria, Uprising, The Final Solution, The Price of a 
Mile

Bron: Selbymay, 
Sabaton show at 
2017 Hellfest, 
France (16 juni 
2017), CC-BY SA 
4.0 gelicenseerd



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

10

SAGEN EN LEGENDEN OVER NIJMEGEN

SOORT VAN GESCHIEDENIS
Door Ellen Theuws

In de komende jaren zal je veel leren over hoe 
je een betrouwbare van een onbetrouwbare 
bron en waarheid van leugen kan onderschei-
den, om zo dicht mogelijk bij de geschiedenis te 
komen: ‘bloß zeigen, wie es eigentlich gewesen’. 
Een geschiedverhaal aandikken of verzinnen is 
uit den boze. Maar soms, buiten de geschiedwe-
tenschap om, is het ook best toegestaan om een 
verhaal te vertellen dat niet compleet met de 
bronnen strijkt, maar dat simpelweg grappig of 
spannend is. De waarachtige geschiedenis van 
Nijmegen zal tijdens je studie nog genoeg aan 
bod komen. Hier zijn een aantal Nijmeegse ver-
halen, deels authentiek en deels verzonnen, die 
vooral leuk zijn om te geloven. 

Ondergrondse tunnels
Zoals nu Nijmegen ieder jaar een week lang op 
zijn kop staat gedurende de Vierdaagse, was in de 
negentiende eeuw jaarlijks eenmaal de hele stad 
in rep en roer vanwege het paardenrennen. Vooral 
onder de Nijmeegse jeugd was het paardenrennen 
populair, zo ook onder de weeskinderen van het 
Burgerweeshuis in de Begijnenstraat. De regen-
ten die het Burgerweeshuis bestuurden, besloten 
echter dat de kinderen het paardenrennen niet meer 
mochten bezoeken, omdat zij zo’n groot feest onver-
antwoord achtten. Eén weesjongen besloot echter 
dat hij het er niet bij zou laten zitten. Het kereltje, 
veertien jaar, klein van postuur maar vastberaden, 
bedacht een plan om ongezien weg te glippen uit het 
weeshuis: hij zou een ondergrondse tunnel graven 
die buiten het weeshuis uitkwam. Overdag gedroeg 
het weesjongetje zich keurig en liet hij niets merken 
van zijn plannen. Zodra iedereen lag te slapen echter, 
sloop hij met een schep die hij gestolen had van de 
tuinder naar de kelder en begon hij aan zijn tunnel. 
Nachtenlang ploeterde hij door, totdat hij in de nacht 
voor het paardenrennen nog maar een klein stukje 

verwijderd was van zijn doel. Het zag er naar uit 
dat zijn plan gelukt was, maar toen gebeurde er iets 
wat het jongetje niet had kunnen voorzien. Voor zijn 
ogen verscheen de schim van een oude dame. Deze 
vertelde hem dat zijn plan egoïstisch was, en waar-
schuwde hem dat hij moest terugkeren nu het nog 
kon. Het jongetje trok zich er niks van aan, nachten-
lang had hij gewerkt aan zijn tunnel en hij was nu zo 
dichtbij! Toen hij eindelijk bij de grond was aangeko-
men, strafte de oude dame hem voor zijn koppigheid. 
Zij liet de uitgang van de tunnel instorten. Hetzelfde 
deed zij met de ingang. ‘Als straf voor je ongeduld 
blijf je hier bij mij onder de grond’, zei de oude dame. 
De volgende dag kregen de weeskinderen te horen 
dat ze het paardenrennen toch mochten bezoeken 
onder streng toezicht. Het jongetje heeft vanaf dat 
moment onophoudelijk gegraven onder de straten 
van Nijmegen, en telkens als hij een uitgang graaft, 
stort deze weer in. Men zegt dat wegwerkers nog 
steeds regelmatig lange tunnels in de grond vinden, 
waarvan ze het ontstaan niet kunnen verklaren.

De Blauwe Steen
Midden in het centrum van Nijmegen, op de plek 
waar de Grote Markt overgaat in de Broerstraat, ligt 
een grote steen in de weg genaamd ‘de Blauwe Steen’. 
Tijdens de introductie zul je er vast achteloos langs 
zijn gelopen op weg naar de Camelot of tijdens de 
stadswandeling, op het eerste gezicht is het name-
lijk niet meer dan een grote stoeptegel. Deze steen, 
die zo’n 500 jaar geleden het stadskruispunt mar-
keerde, heeft echter een macabere geschiedenis. 
Het was lange tijd de plek waar regelmatig misda-
digers publiekelijk terechtgesteld werden. Een van 
deze misdadigers was Cor van Bakel, een vrolijke, 
knappe vrijgezel. Hij werd terechtgesteld in 1832, 
na het vermoorden van de echtgenoot van zijn buur-
vrouw Nellie, met wie hij een affaire had. 

Na opgepakt te zijn, werd Cor naar de Blauwe 

Angst-aanjagend goed!
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Steen geleid en door een rechter veroordeeld tot de 
doodstraf. Destijds was er echter één manier om de 
doodstraf te ontlopen: de rechter leidde de veroor-
deelde driemaal rond de Blauwe Steen, en als een 
vrouw dan verklaarde met de veroordeelde te willen 
trouwen, kreeg deze gratie. Toen Cor rond de steen 
geleid werd, kwam er zowaar een vrouw naar voren: 
Bertha, weduwe van slager Bok. Bertha was, zegt 
men, de lelijkste vrouw die Nijmegen ooit gekend 
heeft. Cor bekeek de wratten op haar neus, haar mis-
vormde mond en haar verrotte tanden en nam zijn 
besluit. Hij draaide zich terug naar de rechter en ver-
klaarde: ‘Edelachtbare, hang mij op.’ Rumoer barstte 
los in het publiek, en die middag werd Cor van Bakel 
ter dood gebracht als de eerste man in de Nijmeegse 
geschiedenis die de dood verkoos boven de gratie 
van het huwelijk.

Huize Heyendaal
Het volgende verhaal speelt zich af in een vroeg-
twintigste-eeuwse villa waar je nog vaak langs zult 
lopen of fietsen gedurende je tijd in Nijmegen, het is 
namelijk tegenwoordig deel van het terrein van de 
Radboud Universiteit: Huize Heyendaal. Het land-
huis werd in 1912 gebouwd in de neo-renaissance-
stijl en kreeg de bijnaam ‘kasteeltje Heyendaal’. Het 
verhaal gaat dat Heyendaal het huis was van zaken-
man Bernard Huigens en diens vrouw Charlotte van 
Raamsdonk. Samen met hun vier kinderen vormden 
zij een gelukkig gezin. Charlotte was een zorgzame, 
zachtaardige vrouw en zeer geliefd bij haar echt-
genoot en kinderen. Huize Heyendaal was altijd 
gevuld met vrolijke kinderstemmen of muziek. Op 
een dag, toen Bernard terugkwam van een zaken-
reis naar Duitsland, was het doodstil in huis. Zodra 
Bernard oog in oog met Charlotte kwam te staan, 
wist hij dat er iets mis was. Vanaf dat moment was 
Huis Heyendaal nooit meer hetzelfde. De eens zo 
lieve Charlotte had woedeuitbarstingen en was 

afstandelijk en bars. Dag en nacht trok zij zich terug 
in een zolderkamertje. De enige die haar soms mocht 
bezoeken, was de oudste dochter van het stel, Maria. 
Huize Heyendaal, eens gevuld met liefde en gelach, 
was nu koud en leeg.

Op een regenachtige dag in 1919 bladerde 
Bernard door foto’s van de gelukkige dagen van zijn 
gezin, toen plots zijn oog viel op een krantenknip-
sel. Het ging over een patiënte die uit een psychia-
trische inrichting werd vermist. Bernard kreeg een 
onbehaaglijk gevoel dat het artikel iets te maken had 
met het vreemde gedrag van Charlotte. Hij besloot 
het te vragen aan zijn schoonouders. Deze vertelde 
hem dat Charlotte een tweelingzus had, genaamd 
Maria. De zussen waren onafscheidelijk totdat Maria 
op vijfjarige leeftijd in een inrichting werd opgeno-
men, omdat er een ongeneesbare psychische ziekte 
bij haar was vastgesteld. De speciale band tussen de 
zussen verdween echter niet, Charlotte bleef Maria 
bezoeken. Maria zei nooit veel tijdens deze bezoeken, 
behalve één zinnetje: ‘Mijn beurt komt nog.’

Terwijl dit verhaal door zijn hoofd spookte, 
haastte Bernard zich naar huis, rende hij de trappen 
op en trok hij de deur open van de geheimzinnige 
zolderkamer. Zijn adem stokte. In een hoek van de 
kamer zat Maria, neuriënd, met de kleine Maria in 
haar armen. Midden in de kamer, op een hemelbed, 
lag Charlotte opgebaard, gekleed in een wit nacht-
hemd en met bloemen om haar heen. Haar ogen 
waren gesloten en haar gezicht was bleek. Later die 
dag werd Maria teruggebracht naar de inrichting. 
Toen ze de wagen ingeduwd werd, wierp ze nog een 
laatste blik over haar schouder naar de kleine Maria, 
die snikkend ‘Mama!’ riep. 

Meer lezen? Zie Van Horen Zeggen; Sagen en Legenden 
uit het Rijk van Nijmegen.
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Door Emma Ruiter

HOW TO:
AAN GELD KOMEN ALS PAUPERSTUDENT

Zelden tref je een student met een volle porte-
monnee. Een kamer huren is crimineel duur, 
enig studentenvertier kost actieve leden al snel 
klauwen met geld en boodschappen zijn achteraf 
vaak duurder dan ingeschat. Gelukkig is daar 
nog onze suikeroom (DUO) diens ‘bezoek’ voor 
velen betekent dat de maand weer financieel kan 
starten. Echter zal Ome Duo in het volgende rijtje 
tips buiten beschouwing worden gelaten. 

[Deze life hacks kunnen worden opgevat als ‘con-
troversieel’ of ‘onrealistisch’, maar niets is minder 
waar! Al deze tips zijn zuiver van aard en leveren 
de arme student gegarandeerd geld op.]

Bedelen op de campus
Een enigszins verouderde manier om aan geld te 
komen, maar effectief is bedelen nog zeker. Maar let 
wel: ken je publiek! De beste plek voor studenten om 
snel aan kleingeld te komen is naar mijn mening/
ervaring het Erasmusplein of Spinozagebouw. 
Desnoods ga je in het Spinozagebouw staan en 
vraag je voorbijgangers (lees: medestudenten) om 
een “schamele bijdrage”. Pro-tip: trek een jas van 
Amnesty International aan en verhul jezelf als een 
linkse-goede-doelen student. Op deze manier hark 
je je avondmaal bijeen. Egoïstisch? Wellicht. 

Zelf geld drukken (voor de crea-bea’s onder ons)
Geld drukken en witwassen is volgens het Nederlands 
wetboek een illegale bezigheid. Echter zou dit stu-
denten er niet van moeten weerhouden om derge-
lijke zaken uit te proberen, aangezien de voorde-
len van eigenhandig geld drukken groot zijn. Vraag 
aan je alleenstaande buurman Jos of hij een kelder-
tje over heeft en vraag of er ramen in deze kelder 
zitten; de ramen moet men natuurlijk onmiddellijk 
afsluiten met meters kranten en Ducttape. Eenmaal 
de daad verricht kun je met het geld de extravagante 
leefstijl ontplooien die je diep van binnen altijd al 
hebt gewild: geef buitensporig grote feesten voor je 
niet-beantwoorde liefde a la Jay Gatsby en toost op 
Dionysus als de klok één uur slaat!

Identiteitsfraude of geld toe-eigenen met behulp 
van geweld
Op donderdagnacht vind je veel studenten dronken 
(en dus half slapend) op een bankje voor de Corona 
of Smullers. Om deze reden is dit voor jou als pauper-
student een zeer voordelige en strategische plek—
the place to be!—om aan geld te komen. Dronken 
jongeren zien het verschil niet tussen hun vriend 
Diederik (“Diederik, gozer!”) en een arme geschiede-
nisstudent gehuld in een aardbruin gewaad gemaakt 
van stro. Doe je voor als een Diederik en vraag aan 
je maat Maurice of hij drie kapsalons voor jou wil 
bestellen. Op deze vernuftige manier kom je aan 
gratis (ongezond) eten. 

Verkoop je lichaam (via de telefoon) 
Deze laatste financiële life-hack is sterk gebaseerd 
op het motto ‘desperate times call for desperate mea-
sures’ en spreekt enigszins voor zich. Wanneer je te 
verlegen bent om je lichaam direct op straat te verko-
pen, is je lichaam via de telefonie verkopen een prima 
optie. In dit digitale tijdperk moet men immers met 
de tijd meegaan, en analoge ontmoetingen zijn niet 
meer wat ze ooit geweest zijn. Belangrijk hierbij is 
om nooit je werkelijke identiteit te gebruiken, maar 
je voor te doen als bijvoorbeeld een goede vriendin/
vriend van je. Gebruik wel jouw eigen bankgegevens 
om er voor te zorgen dat jij de zuurverdiende inkom-
sten ontvangt. 
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EX TEMPORE
 Advertorial 

Beste eerstejaars van de opleiding Geschiedenis, 
van harte welkom! Wij zijn Pieter Sleutels en 
Afra de Mars, de huidige hoofdredacteuren 
(ja, meervoud, lang verhaal) van Ex Tempore, 
het wetenschappelijk tijdschrift van de afde-
ling Geschiedenis van de Radboud Universiteit. 
Wellicht hebben jullie de naam al voorbij zien 
komen op de boekenlijst, maar we zullen hier 
kort toelichten wat Ex Tempore is en wat we zoal 
doen. In tegenstelling tot de andere commissies 
is Ex Tempore géén onderdeel van de GSV, hoewel 
we er wel regelmatig mee samenwerken.

Anders dan het HInT zijn we minder gericht op 
amusement: we zijn een tijdschrift waarin resulta-
ten van historisch onderzoek gepubliceerd worden. 
Aangezien Ex Tempore een relatief klein tijdschrift is, 
zijn dit meestal geen baanbrekende vernieuwingen. 
Wel zijn de artikelen goed behapbaar en toeganke-
lijk voor de geïnteresseerde lezer zonder specialis-
tische kennis. In de eerste plaats zijn het Nijmeegse 
historici die publiceren, zowel wetenschappers als 
studenten, naar aanleiding van hun eigen onderzoek. 
Ex Tempore verschijnt driemaal per jaar, met circa 
drie tot vijf artikelen per nummer en daarnaast nog 
een aantal columns.

Als we je interesse hebben gewekt, dan zijn er 
een aantal manieren waarop je meer te maken kunt 
krijgen met Ex Tempore. Allereerst is er de moge-
lijkheid abonnee te worden. Studenten kunnen een 
abonnement nemen tegen een gereduceerd tarief: 
17,50 euro per jaar. Verder is het goed om in je ach-
terhoofd te houden dat Ex Tempore een relatief laag-
drempelig platform is om daadwerkelijk iets weten-
schappelijk te publiceren. Als je later in je opleiding 
een goed onderbouwd en uitgewerkt essay hebt 

geschreven en het eigenlijk zonde vindt als het in 
een kast zou belanden, mail het dan naar ons! De 
redactie helpt je in dat geval je essay om te vormen 
naar een degelijk artikel.

Over de redactie gesproken: we zijn altijd op zoek 
naar nieuwe redactieleden. De redactie bestaat zowel 
uit studenten als docenten, een unicum in Nederland. 
De hoofdtaken van redactieleden zijn het zoeken 
naar mogelijke auteurs (‘aanjagen’) en het redige-
ren van de artikelen die uiteindelijk gepubliceerd 
zullen worden. Wat we dus verwachten is een kriti-
sche blik, een interesse in historisch onderzoek en 
een goede beheersing van het Nederlands. Je hoeft 
niet meteen wonderen te verrichten: redigeren leer 
je gaandeweg. Naast het redigeren zijn er subgroep-
jes binnen de redactie met hun eigen taken. Denk aan 
PR, de lay-out, het digitaliseren van het tijdschrift 
en het onderhouden van de website. We verwach-
ten in principe dat elk redactielid één aanvullende 
taak op zich neemt, samen met een aantal anderen. 
We bespreken alle vorderingen op de vergadering, 
eens per maand.

De redactie bestaat uit een zeer diverse groep 
– van eerstejaars tot laatstejaarsstudenten van de 
onderzoeksmaster – maar iedereen heeft een gelijke 
stem. Dat geldt ook voor de docenten. Ze lijken mis-
schien wat afstandelijk tijdens college, maar ze ver-
schillen niet zo veel van ons, niet in de laatste plaats 
omdat ze allemaal enthousiast worden van geschie-
denis. Het schoolvoorbeeld van dit laatste is Floris 
Meens, die trouwens ook onze voorzitter is.

Als je geïnteresseerd bent in een abonnement, 
het publiceren van een stuk of het lid worden van de 
redactie, mail dan gerust naar etvt@student.ru.nl!

Door Pieter Sleutels, Afra de Mars en Jenna The
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Geloof me, zo’n eerste jaar vliegt echt voorbij. 
Voor je het weet zit je alweer een vakkenpak-
ket samen te stellen voor het tweede jaar of ben 
je zelfs al bezig met het zoeken naar een nieuwe 
studie. Ik denk en hoop dat dit laatste scena-
rio voor jullie – de nieuwe eerstejaars – niet het 
geval zal zijn, want Geschiedenis is natuurlijk 
hartstikke leuk. Vrijwel al je medestudenten 
hebben deze studie gekozen vanuit interesse, 
hetgeen je zal  merken tijdens de ietwat onge-
makkelijke kennismakingsrondjes van de eerste 
werkcolleges; we zijn allemaal liefhebbers van 
het vak. Dit is natuurlijk ook enigszins logisch 
aangezien je deze studie waarschijnlijk niet kiest 
voor de baangarantie of andere vormen van een 
gunstige financiële toekomst. In werkelijkheid 
schijnt dit stereotype wel mee te vallen, als ik 
de docenten van deze studie mag geloven. Dus, 
wees maar niet bang dat je over een paar jaar 
met je diploma op zak achter de balie van de 
McDonald’s terechtkomt. Mocht dit overigens 
wel het geval zijn, probeer er dan voor te zorgen 
dat die tent langer open blijft: de openingstijden 
zijn echt belachelijk.

Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Zie 
eerst maar eens ongeschonden het eerste jaar door 
te komen. Hier hoef je je overigens niet al te druk 
om te maken. De meeste tentamens en verslagen 
zijn oprecht ‘haalbaar’. Zelfs het propedeusewerk-
stuk, dat veel ‘sjaarzen’ in eerste instantie intimi-
derend vinden, is te doen als je eenmaal op gang 
bent gekomen. Wees ook niet bang voor het tele-
foonboe… – het handboek van McKay (A History of 
Western Society), want met een beetje improvisatie 
en geluk heb je deze niet eens nodig om voldoendes 
te halen. Echter, als je voor hoge cijfers gaat of niet 
te veel waarde aan vrije tijd hecht, kan het natuurlijk 

geen kwaad om het te lezen. Wanneer je dan toch een 
tentamen volledig verpest, is er altijd nog de herkan-
sing om je toekomst te redden. 

Het is trouwens handig om goed op te letten 
tijdens de hoorcolleges en hierbij goede aanteke-
ningen te maken. Wanneer je docent zeer gepassio-
neerd vertelt over prachtige zaken zoals het commu-
nisme  of de verrassend hilarische inefficiëntie van 
tellen in de oudheid, zal dit geen probleem moeten 
vormen. Met aandacht het college blijven volgen 
kan echter zeer uitdagend zijn als het onderwerp 
van het college bijvoorbeeld de demografische ont-
wikkeling in de vroege middeleeuwen is. Of als je de 
avond van tevoren uit bent gegaan, vijf shotjes teveel 
hebt genomen en maar anderhalf uur hebt geslapen. 
Gelukkig kun je dan altijd nog spelletjes op je laptop 
spelen om de tijd te doden. Tenzij je die niet mee-
neemt, omdat je je aantekeningen doorgaans in je 
schrift noteert. Op papier… met de hand… Mocht het 
dan zo’n dag zijn waarbij het niet lukt om fatsoenlijke 
aantekeningen te maken omdat je te moe, lui, incapa-
bel of principieel bent, zorg er dan voor dat je vrien-
den (of andere mensen die  te goed zijn voor deze 
maatschappij) hun goede aantekeningen aan jou 
‘lenen’. Anders ben je namelijk veroordeeld tot het 
staren naar een (voor jou) inhoudsloze PowerPoint 
tijdens de tentamenperiode.

De werkcolleges zijn daarentegen, op de verslag-
jes na,  een stuk minder nuttig. Ze zouden eigenlijk 
ook ‘verhoorcolleges’ genoemd moeten worden, aan-
gezien er meer een ondervraging over het achter-
haalde concept ‘huiswerk’ plaatsvindt dan daadwer-
kelijke arbeid. En helaas kan de aanwezigheidsplicht 
hier wel worden gehandhaafd. Zorg ervoor dat je je 
huiswerk maakt (of ‘leent’) want anders telt deze 
zwaar verdiende aanwezigheid niet. Je kan overi-
gens wel iedere periode één werkcollege per vak 

Het eerste jaar door de ogen van een eerstejaars
Dit verhaal is 100% historisch accuraat
Door Koen Mackaaij Disclaimer: de in het artikel gedane uitspraken worden 

niet door de HInT-redactie onderschreven.
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skippen zonder gevolgen, en dat juich ik zwaar toe (ik 
ben overigens wel bang dat dit laatste wordt gecen-
sureerd). Sommige werkcolleges zijn daarentegen 
heel gezellig, vooral als de helft van de aanwezigen 
van elkaar weet dat ze een aantal uur geleden nog 
foute nummers aan het meeschreeuwen waren in de 
kroeg. Dit collectieve brak-zijn zorgt altijd voor een 
hele relaxte en melige sfeer, zeker als de docent zich 
ook bewust is van de situatie en het allemaal door 
de vingers ziet.

Naast studeren raad ik jullie daarom aan om ook 
gewoon lekker te feesten. Nijmegen is een uitste-
kende uitgaansstad met een heleboel leuke kroegen. 
Hiermee bedoel ik niet Café TweeKeerBellen; daar 
moet je werkelijk alleen heen gaan als je geïnteres-
seerd bent in hoesten en/of nare longaandoenin-
gen op de lange termijn. Ik moet jullie trouwens 
ook waarschuwen dat de achterste dansvloer in El 
Sombrero bij uitstek de plakkerigste vloer is van 
West-Europa, mocht dit feit ooit van pas komen 
om wat voor reden dan ook. De andere kroegen in 
de binnenstad hebben gelukkig minder gebreken. 
Daarbovenop zijn er nog een aantal snackbars die, 
in tegenstelling tot de inferieure McDonald’s, wél de 
hele nacht tot je beschikking staan. Na een avond 

waarbij je grote hoeveelheden alcohol hebt over-
leefd, hoef je dus niet bang te zijn om om te komen 
van de honger. De meest eervolle vermelding van 
alle uitgaansgelegenheden in Nimma gaat ongetwij-
feld naar de Fuik: het cafe waar ongeveer iedere uit-
gaansavond eindigt, zoals je waarschijnlijk wel merkt 
tijdens de introweek. 

Wat de introweek betreft: deze is simpelweg 
fenomenaal. Het is hoogstwaarschijnlijk een van 
de meest gestoorde, chaotische, leuke en bovenal 
gedenkwaardige weken in je leven waarin je een hele 
hoop leuke nieuwe mensen leert kennen. Na drie 
dagen functioneert weliswaar 50% van je lichaams-
functies niet meer, maar dat maakt niet uit aangezien 
je dan al volledig op alcohol leeft. Bovendien moet je 
voorbereid zijn op de beruchte ‘introtyfus’. Hier zal je 
vrijwel direct na de introweek mee te maken krijgen. 
Er bestaan veel uiteenlopende soorten symptomen, 
maar voor de meeste mensen komt dit erop neer dat 
je een week niet meer door je neus kan ademen. In 
ieder geval moet je je niet laten tegenhouden door al 
deze onbelangrijke medische kwaaltjes en gewoon 
zoveel mogelijk van de introweek genieten. Het is 
tenslotte wel je studententijd waar we het over 
hebben, en dat is voor velen de tijd van hun leven.
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Dionne Wilbrink, Voorzitter
Hoi! Mijn naam is Dionne Wilbrink en ik zal aanko-
mend collegejaar de rol van voorzitter van de GSV 
op me nemen. Ik ben 23 jaar oud en ben geboren in 
Eindhoven. In het nabijgelegen Nuenen heb ik een 
groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht, samen 
met mijn twee broers en mijn ouders. Op mijn negen-
tiende verruilde ik Brabant voor Gelderland en ging 
ik wonen en studeren in Nijmegen. Tegenwoordig 
voel ik me dan ook wel een echte Nijmegenaar. Als 
Introductiecommissielid en toekomstig voorzitter 
van de GSV hoop ik een beetje van mijn liefde voor 
Nijmegen aan jullie door te geven. 
 Als je vragen hebt over de GSV kan je natuur-
lijk altijd bij mij terecht. Daarnaast hoop ik dat jullie 
allemaal een fantastische introweek tegemoet gaan 
en dat de GSV jullie nog vaak mag zien aankomend 
jaar! 

Nicolette Oosterom, Secretaris
Hallo! Mijn naam is Nicolette, ik ben 21 jaar oud en 
ik ben afkomstig uit het mooie Waddinxveen, gelegen 
in het Groene Hart van de Randstad. Aankomend 
studiejaar zal ik als derdejaarsstudent pogen mijn 
eerste en tweede studiejaar af te ronden. Daarnaast 
heb ik de eer dit jaar de secretaris te mogen zijn van 
de GSV. Dit houdt in dat ik veel bezig zal gaan zijn 
met de archieven en meer recente documentatie 
van de vereniging, waarbij ik mijn passie voor de 
Nederlandse taal (die toch nét iets minder groot is 
dan mijn passie voor geschiedenis) goed kan gebrui-
ken. Mijn vrije tijd vul ik graag op met het eten van 
ijs, het treinen naar afgelegen oorden, The Sims, een 
goed boek of met een poging tot het verhelpen van 
mijn slaaptekort na een avond stappen. Ik hoop dat 
jullie mij middels dit stukje tekst iets beter hebben 
leren kennen en ik zie ernaar uit om jullie beter te 
leren kennen!

Michiel de Groot, Penningmeester
Wat ongelooflijk gaaf dat ik na drie jaar bij de vereni-
ging een bestuursjaar mag gaan doen! Ik heb er zin 
in! Ik ben Michiel de Groot en ik zal volgend jaar de 
functie van penningmeester vervullen in het 36ste 
bestuur van de GSV. Ik heb inmiddels mijn bachelor 
afgerond en ben vooral geïnteresseerd in de Antieke 
en Middeleeuwse kant van de geschiedenis. Zo heb 
ik papers geschreven over de Grieken, Romeinen en 
over moderne films over de oudheid. Bij de GSV vind 
ik het fijn om met mijn mede-commissieleden inte-
ressante verdiepingen op de studie te organiseren. 
In mijn vrije tijd doe ik een aantal dingen, hierbij in 
vogelvlucht: geocachen (schatzoeken met een GPS), 
films kijken onder het genot van rode wijn, praten 
over de (on)belangrijke zaken van het leven, luiste-
ren naar de interesses van anderen en postzegels 
verkopen! We gaan er samen een heerlijk en leer-
zaam jaar van maken.

Mo Quirijnen, Interne Betrekkingen
Hallo hallo prachtige introlopers, het brengt mij veel 
vreugde jullie welkom te mogen heten bij onze prach-
tige GSV. Zoals waarschijnlijk al ergens hierboven 
staat vermeld is mijn naam Mo Quirijnen en ben ik 
jullie bestuurslid Interne Betrekkingen. Ik kan nu 
een heel uitgebreid en officieel verhaal over mijn 
rol als bestuurslid gaan ophangen, maar om een 
lang verhaal kort te maken: ik ben diegene die de 
jaarplanning maakt en ervoor zorgt dat commissies 
zich gedragen. Verder regel ik namens ons bestuur 
het contact met de opleiding, iets wat wel handig is 
voor het organiseren van bijvoorbeeld het congres of 
docent vs. studentvoetbal. Op een meer persoonlijke 
noot hou ik van lange wandelingen op het strand, 
obscure black metal, festivalletjes pakken, Dungeons 
& Dragons spelen, en de Middeleeuwen. 

EEN KORTE INTRODUCTIE
HET 36STE KANDIAATSBESTUUR
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Jordi Muriel Kneepkens, Externe Betrekkingen
Mijn naam is Jordi Muriel Kneepkens en ik ga dit 
jaar de functie Externe Betrekkingen vervullen bij 
onze mooie vereniging. Als reisorganisator zal ik mij 
proberen te weerhouden van het organiseren van 
alle GSV-reizen naar Blanes, mijn geboorteplek en 
tevens de stad waarin ik deze zomer heb gewerkt (bij 
Camping Bellaterra!). Blanes blijft een mooie plek. Ik 
kijk uit naar een jaar vol uitdagingen, waaronder de 
internationalisering en het milieubewuster hande-
len van de vereniging. 

Jullie zullen mij volgend jaar wel vaker in de GSV 
kamer zien en ik wil altijd wel een keertje meedoen 
met een bordspelletje, zolang ik maar niet de beste 
prijzen aan het zoeken ben voor campings in Blanes, 
want in dat geval moet je me even laten doorwer-
ken. Belangenverstrengeling, zeg je? Daar weet ik 
niks vanaf. 

Sam Ockhuijsen, Media
Mijn naam is Sam Ockhuijsen, ik ben 23 jaar oud en 
ik kom uit Nijmegen. Dus als je iets over Nijmegen 
wil weten, vraag maar raak! Aankomend jaar ben ik 
bestuurslid Media bij GSV Excalibur. Als bestuurslid 
Media ben ik onder andere verantwoordelijk voor 
de sociale media, de website, de foto’s en de promo-
tie van alle gezellige activiteiten die de GSV te bieden 
heeft. Naast bestuurslid zijn, ga ik aankomend jaar 
ook mijn bachelor afronden. In het weekend breng 
ik mijn tijd door in een groothandel, waar ik al zeven 
jaar werk. Als ik naast al deze activiteiten nog tijd 
over heb kijk ik graag naar sportwedstrijden, met 
name voetbal en wielrennen. Verder vind ik het leuk 
om in mijn vrije tijd iets te gaan doen met vrienden 
en heb ik nog een voorliefde voor katten en koekjes 
(van deze twee dingen word ik echt heel blij). Als 
je nog andere dingen wil weten, bijvoorbeeld mijn 
favoriete kleur, favoriete groente of iets dergelijks, 
spreek mij dan gewoon aan, want ik sta altijd open 
voor een praatje!

Dionne Wilbrink Nicolette Oosterom Michiel de Groot

Mo Quirijnen Jordi Muriel Kneepkens Sam Ockhuijsen
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Jordi Muriel Kneepkens, External Relations
My name is Jordi Muriel Kneepkens and I will be 
the coming board member of External relations for 
our beautiful association. As part of the organisa-
tion of the GSV-trips I will do my best to withhold 
myself from going twice to Blanes (Spain), the city 
where I was born and the city where I worked this 
summer too (at the campsite Bellaterra!). Blanes is 
still a beautiful place after all. I am really looking 
forward to a year full of challenges, some of which 
are the internationalisation of the association and 
our efforts to become greener.

You will often find me in the GSV kamer and I will 
always be up for a boardgame, as long as I’m not com-
paring prices of the campsites in Blanes for the trips, 
because in that case just leave me be! Corruption, you 
say? That word is not in my dictionary.

Sam Ockhuijsen, Media
My name is Sam Ockhuijsen, I am 23 years old and I 
was born in Nijmegen. So if you want to know some-
thing about Nijmegen, you can ask me anything. I will 
be a board member Media of GSV Excalibur this year. 
At the board I will be in charge of the social media, 
the website, taking photos and the promotion of all 
the entertaining activities which the GSV organizes. 
I also study history and in the weekends I work at a 
big wholesale company. In my spare time I enjoy wat-
ching sports, like football and cycling. Other activi-
ties I like to do in my spare time are; spending time 
with friends, having a good conversation or playing 
games. I love cats and cookies (those really makes 
me very happy). If you want to know something else, 
such as my favorite vegetable or color, I am always 
in for a nice chat. 

Dionne WilbrinkNicolette OosteromMichiel de Groot

Mo QuirijnenJordi Muriel KneepkensSam Ockhuijsen
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Dionne Wilbrink, Chairwoman
Hi! My name is Dionne Wilbrink and next year I 
will be the chairwoman of GSV Excalibur. I am 23 
years old and I was born in Eindhoven. I spent most 
of my youth in Nuenen, near Eindhoven, with my 
two older brothers and my parents. I left Brabant 
when I was nineteen and moved to Gelderland to 
study in Nijmegen. Nowadays I really do feel like a 
true ‘Nijmegenaar’. As a member of the introduction 
committee and the future chairwoman of the GSV, I 
hope that I can make you just as enthusiastic about 
Nijmegen as I am.

If you have any questions concerning the GSV, 
I’ll be more than happy to answer these for you. But 
most of all, I hope that all of you will have an amazing 
introduction week and I hope that to see your faces 
at the many activities from the GSV!  

Nicolette Oosterom, Secretary
Hello! My name is Nicolette, I am 21 years old and I 
was born in Waddinxveen, a town near the big cities 
of Holland. The coming study year will be the third 
year for me as a history student in which I will try 
to finish all the subjects from the first and second 
year of the study. Besides that, I will be the secre-
tary of GSV Excalibur, so I will be responsible for 
the archives and correspondence of the association. 
In my spare time I like to go to the city centre of 
Nijmegen and eat some ice cream with friends, to 
travel by train and bike, to read a good book or to 
sleep after a night of partying and staying up late. I 
hope you got to know me a bit better by this piece 
of text and I am looking forward to getting to know 
you guys better!

Michiel de Groot, Treasurer
How incredible, that after three years of membership 
I am able to support our association through a board 
position! I am looking forward to it! I am Michiel de 
Groot and I will be filling the position of treasurer 
in the 36th board of the GSV. I finished my bachelor 
earlier this year, with a main interest in antiquity 
and the middle ages. I wrote papers on the Greeks, 
Romans and on modern movies on antiquity. Within 
our association I like to organise interesting activi-
ties that add to our study, such as film lectures and 
museum visits. In my free time I like to go geocaching 
(treasure hunting with a GPS), watch movies while 
drinking a glass of red wine, listen to other people’s 
interests and sell postage stamps! Let’s make this 
year informative and fun!

Mo Quirijnen, Internal Relations
Hello hello ‘introlopers’, it makes me very happy to 
welcome you to our beautiful GSV. As probably men-
tioned above, my name is Mo Quirijnen and I am your 
internal relations board member. I can now post a 
very detailed and official story about my role as a 
board member, but to make a long story short: I am 
the one who makes the annual planning and ensures 
that committees behave as they should. Furthermore, 
I manage our board’s contact with the study, which is 
useful for organizing, for example, the conference or 
teacher vs. student football. On a more personal note, 
I like long walks on the beach, obscure black metal, 
catching festivals, playing Dungeons & Dragons, and 
the Middle Ages.

A SHORT INTRODUCTION
THE 36TH BOARD-ELECT
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(2) Think about activities besides studying!
To be honest, I hope you already think of this as a 
cliché, but experience (ahum) shows that it is not 
so for everyone. When I was in my third year, some 
of my study mates just found out that it was useful 
to have some other activities on your resumé apart 
from a bachelor in History. And, why shouldn’t you 
do something else? This ‘something’ can be fun! I am 
sure that there is a GSV-committee that suits your 
preferences (see elsewhere in this HInTro) and if not, 
there are many cultural and sports student associa-
tions in Nijmegen.

(3) Studying? Go your own way!
The first year program is quite fixed, only the subject 
of your first year paper is of your own choosing. 
However, from the second year onwards you will be 
given much more possibilities to choose your own 
courses. Use those! Are there any topics in which 
you are really interested? Try and find out if there 
are any (extra) courses that you can follow. Many stu-
dents go studying abroad for a semester. Maybe you 
think that is a wonderful idea, but maybe you do not 
and prefer to do an internship or a course at another 
university. (Truth be told that I am not certain if that 
last possibility is still open for your year). However, 
be warned: these kinds of exploits demand time and 
energy. Administratively speaking it can be a hell of a 
job to get these things going. BUT, if it is really what 
you want and this course/internship/stay abroad 
suits you completely, it is all more than worth it.

(4) Do these kind of things only if you like them!
Or to put it differently: do not just do activities 
because they look so nice on your CV. Of course, 
your resumé is important, that will be told to you 
many times in the years to come. However, doing 
things only for your resumé is not a great idea. It 
will wear you out sometimes. That might sound dra-
matic, but there it is. Just imagine that you are doing 

this internship, for which you have to travel by train 
for two hours every day, and which you do not really 
like. That demands a lot of energy. So if you think: ‘I 
do not want to go abroad (yet)’, then don’t. Do not 
join an Honours-program because you will get a nice 
little certificate in the end, but because you are truly 
interested in a subject and want to know more about 
it. There are so many things you can do during your 
study, there will certainly be something that inte-
rests you.

(5) Experiencing trouble? Ask for help!
No doubt you have heard people say that your student 
years are the best of your life. And, indeed, studying 
and everything that comes with it, can be real fun. 
However, that is not to say that everything will go 
smoothly all the time. Chances are that at some point 
you will face problems. Maybe you encounter trouble 
with learning, or you do feel uncomfortable for some 
reason. Whatever it is, talk about it and ask for help 
if you need any. Nothing is worse than to feel like 
you have to solve all that on your own. So talk with 
your parents, friends in Nijmegen or at home, and if 
that feels too personal, talk to your tutor, a student 
advisor or your GP (this doctor also provides psy-
chological aid if necessary, so hence her/his place 
in this list). Even if you think you have the weirdest 
problem in the world, you will then notice that you 
are not the only person struggling with such issues 
and that often something can be done more easily 
than you thought at first.

Having said that, I am nearing the end of this well-
meant, though possibly somewhat silly column. 
There is much more advice to be given, but this 
article has a word limit and undoubtedly you will 
discover a lot of things yourself. Do with this advice 
as you think best (keep them safe, throw them in the 
bin, etc.) and now all that’s left for me to write, is to 
wish you a nice Introduction and an amazing year.

Open Monumentendag Nijmegen

There is of course a lot more to discover in our beautiful city. On the 14th and 
15th of September, the Open Monumentendag is organised. 55 monument 
throughout the city are opened for public and there are several guided tours. 
This years theme is ‘places of pleasure’.
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By Afra de Mars

Dear HInTro-reader,

By now, it has been four years since I myself 
took part in the introduction and was about to 
start studying History. Four years might seem a 
long time, but quite often I feel I am just getting 
started, only to find out that I am very nearly fini-
shed. However, with four years of “experience”, I 
hope I can provide you with some useful and well-
meant advice. In doing so, I risk you will find this 
column somewhat silly, well, so be it. Or, to say 
it with some more pomp: if it helps one person, 
my job is done.

(1) Exams? Begin studying in time!
Of course, this is the greatest cliché you can think 
of and you will hear it many times in the weeks 
to come. Clichés, however, are cliché for a reason: 
they are often true. Concerning this one, that is cer-
tainly the case. The History program demands quite 
some reading work, and although you might not 
be impressed by the first-year amount, this will be 
different next year. All this does not mean that you 
have to start panicking right away when you are 
lagging behind a bit, but, please, do yourself (and 
your grades) a favour and keep up. (P.S. Yes, indeed, 
McKay is part of your exams too, at least it was when 
I was following your courses).

 5 Pieces of Advice 

FROM YOUR INTRO-GREAT-GREAT-GRAND-AUNT

DutchLiterallyDefinition

MMSErasmus Study CentreThis computer room located on the first floor in the Erasmus 
building has officially been renamed, but is often still referred 
to by its old abbreviation.

MMS-12E12.30Another computer room, however a lot smaller, on the twelfth 
floor of the Erasmus building that has become favoured among 
history students in recent years.

PitcherPitcherA jug of beer; a common order in the student pubs (after half 
past three!) since you‘ll get a discount with your Knaeck-card. 
Optionally ordered with some bitterballen (fried breaded beef 
balls).

Meter bierA metre of beerA weird measurement of your beer; 11 drinks makes a metre. 
Often served in a special rack.

Thuis-thuisHome-homeRefers to the parents’ home of those students who live on their 
own.

UBUniversity LibraryUsually refers to the main location of the university library, next 
to the Erasmus building.

VrijmiboFriday Afternoon DrinkThis borrel is a common way of ending the working week. Look 
up your fellow students in CC, or hit the town.
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HISTORY STUDENT LEXICON By Huub Vilé

DutchLiterallyDefinition

AdtenTo the bottomTo finish your drink at once. It derives from the quasi-Latin 
phrase ad fundum, meaning “to the bottom”. The noun adt or 
adtje is also used.

BibI’ll be presentBib is short for ‘ben ik bij’, which used to be textspeak, but has 
been adopted in the spoken language among youngsters.

BorrelDrinkA borrel is a small (mostly alcoholic) drink, but nowadays also 
refers to a social gathering, like GSV Excalibur has every two 
weeks in Café Camelot. It can also be used as a verb (borrelen).

BrightspaceBrightspaceThe website where you will find the sheets, planning and nec-
essary preparations for your lectures. Some might refer to it 
as Blackboard, which is the old system used at our university.

BSABinding Study AdviceThis advice is either positive or negative, depending on the 
number of ECTS (see below) you’ll manage to score in your first 
year of the bachelor’s programme. The minimum is set at 45.

Bvo’tjeBeer for on the goAfter predrinks (indrinken) the time to head for the actual party 
location will eventually come. Why stop drinking if you can have 
one on your way over there? Note: it is illegal to drink in public 
in the Netherlands.

De KamerThe RoomRefers to room 12.11 in the Erasmus building, where GSV 
Excalibur welcomes you on Mondays, Wednesdays and Fridays. 
Especially during het ledenuurtje (members hour) from 12h15 
to 13h15.

CCLecture Hall Complex/
Culture Café

This is short for the Collegezalencomplex, the building where 
several lecture halls are located, but will in informal setting more 
likely refer to the student pub that is located there.

SogStudy evasive behaviourAnything someone will only do to be not studying at that 
moment. For example slither.io or playing board games at de 
kamer. The verb soggen is also used. 
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By Bram Ruber

“Student life is the best time of your life.” This 
statement could easily function as a quote from 
a review that encourages you to buy a book. Just 
like a book, studying has an introduction, reading 
work, highs and lows and (unfortunately) an end. 
But this time you won’t be reading the book, 
you’ll be writing it yourself.

Back to that first sentence, this is a widely sup-
ported sentiment among people in the Netherlands, 
including myself. “That’s unfair”, you might think. 
How can a 22-year-old already claim to be in the 
best time of his life right now? You could explain this 
rationally by taking the basis of student life: a load 
of freedom is given to the adolescent, combine this 
with the limited responsibilities that  students have 
and you might begin to understand why student life 
is so addictive. However, I think that the statement is 
not about its actual correctness, but more about the 
feeling that the student life apparently evokes. Based 
on that feeling, I want to explore two questions: what 
is ‘Dutch’ student life and what can you do with it?

‘Dutch’
The traditional image of Dutch student life is a 
cliché of the degree: “Did it hurt when you fell from 
heaven?”. Students are often presented as young boys 
and girls dressed in a beer-soaked suit. Admittedly, 
this definitely is a part of ‘Dutch’ student life, but it 
only represents a minority of the students, certainly 
in Nijmegen. Clichés are often born as a result of his-
torical continuity, no exceptions here. The student 
in a suit represents the image of a student associ-
ation member, which offers a sort of status to eve-
ryone who wears it. This stems from the time when 
only men studied at the university and were united 
in ‘men’s clubs’. This urge to belong to an ‘associa-
tion’ was such a hit among Dutch students, that today 
almost everyone is affiliated to an association. The 
most official and prominent is the ´Dutch student 

corps´, consisting of a total of nine student associ-
ations that reside in different cities, but only a very 
small part of Dutch students is a member of this 
‘Dutch student corps’. Most students are united in 
study associations, associations affiliated with their 
study, such as the GSV. Besides that, there are sports 
associations, social clubs, philosophical associati-
ons etc.

Discover!
The point that I’m trying to make here, except to 
familiarize you somewhat with the basics of ‘Dutch’ 
student life, is that a student is much more than a 
so-called ‘balletje’ (member of student association). 
I challenge you not to let your image of student life 
determine what you do with it. Because whatever 
image you have of student life: it’s wrong. Why? 
Because student life does not have one definition, 
but what it does have is an infinite number of ways 
to enjoy yourself, so that everyone can find some-
thing suitable for him or her. You have (hopefully) 
taken the first step to an awesome time by choosing 
History as a study, but that is just the beginning. In 
the next few weeks you will become acquainted with 
all facets of student life, one more short-lived than 
the other. Go discover what you really like. Or maybe 
you already know what you like, in which case you 
have to find the place where you can express this. 
Don’t hesitate, ask your intro-parent, an IC member 
or other students for the things you like and be open 
to new experiences. In this way you will certainly dis-
cover what your experience of ‘Dutch student life’ 
really means.

Whether or not student life will also be the best 
time of your life is up to you. After all, there is a per-
sonal path ready for everyone to take. It is only up 
to you to discover this, all you have to do is go for it.

‘DUTCH’ STUDENT LIFEExperience!
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Doornenburg Castle (***)
(1h; www.kasteeldoornenburg.nl; € 9,95; Apr-Sep, 
Tue-Sun; Oct-Mar, Sat-Sun, 10.30am-18pm, guided 
tours 13-15pm) This 13th-century castleis one of the 
largest and best-preserved castles in the Netherlands. 
History even goes back to the 9th century here. The 
castle can only be visited during guided tours, but 
the large and rare outer ward is freely accessible. 
Guides provide visitors with beautiful stories on the 
history of Guelders and life in a castle. The tv-show 
Floris was also partly shot here.

Amazing scenery
Ooijpolder (*)
(15 min; www.wandelenindeooijpolder.nl (in Dutch)) 
Immediately behind the beach of the Waal extends 
a beautiful polder area in the floodplain of the river. 
It is the ideal place to take a walk through nature 
close to the city. You should definitely visit the vast 
Bisonbaai, also highly recommended as a swimming 
paradise, and pull yourself across the water on the 
do-it-yourself ferry at Persingen. 

Duivelsberg (**)
(30 min; restaurant: www.duivelsberg.nl (in 
Dutch); €; Apr-Oct 11am-20pm, Nov-Mar Tue-Sun 
11am/12pm-20pm) This 76 meter high hill is part 
of the push moraine of the Dutch-German border. 
The wooded area invites you to go out for a walk, 
for example on the N70, one of the most beauti-
ful walking routes in the Netherlands. For lunch 
or dinner, you obviously should visit the idyllically 
located Pancake Restaurant De Duivelsberg.

Meres of Overasselt and Hatert (**)
(20 min; restaurant: www.walrick.nl (in Dutch); €€; 
Mon-Fri 10am-20.30pm, Sat-Sun 9am-20.30pm) This 
area was created centuries ago by clay deposits from 
the Waal and the Maas, hence the more than twenty 
lakes on the domain. A varied environment of forest, 
heath and meres also offers a diverse range of flora 
and fauna. Significant is the ruin of the chapel of St. 
Walrick with its ‘fever tree’, which is said to cure 
diseases. At restaurant St. Walrick you can grab lunch 
or go for a drink.

Mookerheide (***)
(30 min) On the Mookerheide you will find beautiful 
forests and extensive heaths, but also alluring stories. 
The area has a very rich history. In 1574, during the 
Eighty Years’ War, the Battle of the Mookerheide 
took place here, between the brothers of William 
of Orange and the Spaniards. The defences of a few 
decades later, the Mookerschans and Heumense 
Schans, are still to be seen in the landscape. Don’t 
be put off by the Highland cows during your visit, 
and enjoy the view from the lookout tower.

Oldest city?

In the Netherlands there are 
several cities claiming to be 
the oldest of the country. 
Nijmegen’s main competitors 
are Heerlen, Maastricht and 
Voorburg. Whoever is right 
strongly depends on your defi-
nition. Nijmegen was the first 
to recieve Roman city rights 
(98 A.D.). Already in 17 A.D., 
however, a victory column was 
erected, proving the regional 
importanceof the settlement. 
The remains of this Godenpijler 
(pillar of gods) are exhibited at 
the Valkhof Museum.
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By Steven Verhoeven

During the introduction week you’ve surely come 
to know Nijmegen very well and it won’t take long 
until you know every secret corner in the city 
centre inside out. But there is more than only 
the city itself. There is plenty to do in the imme-
diate surroundings of Nijmegen. To the south of 
the river Waal is the so-called ‘Rijk van Nijmegen’. 
During the Middle Ages, this area belonged to 
the free imperial city of Nijmegen. But also to 
the northern side of the Waal there’s enough to 
visit for curious students like you. However, be 
careful not to go too far, otherwise you will end 
up in Arnhem. And as a soon-to-be ‘Nijmegenaar’, 
it is important to remember that the only good 
that comes from Arnhem is the train (or bus) 
to Nijmegen (fair enough, the roadrunners in 
Burgers Zoo are also very cute). However it may 
be, the HInT has listed the most important sights 
in Nijmegen’s surroundings.

NB travel times by bike from the Erasmus building, 
admission fees for students.

Interactive museums
Africa Museum (*)
(17 min; www.afrikamuseum.nl; € 10; Tue-Sun 
10am-17pm) This museum in Berg en Dal focuses 
on – as the name already suggests – art and culture 
of Africa. It originated from the catholic missions 
to the continent. In the outside part of the museum 
you get acquainted with the architecture of several 
African tribes, whereas the inside part tells the story 
of the African diaspora over the world, with some 
cultural masterpieces. 

Museum Park Oriëntalis (**)
(12 min; www.museumparkorientalis.nl; € 10,50; 
Mar-Oct, Tue-Sun 11am-17pm) This thirty hectare 
park is located in the picturesque village of Heilig 
Landstichting and lets you experience the cultures 
of the big monotheistic religions. You can dress up 

appropriately and stroll through reconstructed vil-
lages. Volunteers will inform you on the world of 
the Middle East. A small inside part exhibits varying 
expositions.

National Liberation Museum 1944-1945 (*)
(25 min; www.bevrijdingsmuseum.nl; € 6,50; 
Mon-Sat 10am-17pm, zo 12-17pm) This WW2 
museum is situated in the area of Operation Market 
Garden and the area of the Rhineland Offensive. The 
museum tells the story of the Second World War in 
the Netherlands and Europe in an interactive way. It 
deals with the run-up to the war, the occupation, the 
liberation and the reconstruction of the Netherlands. 
In addition to the permanent collection, the museum 
offers interesting temporary exhibitions.

Magnificent castles
Wijchen Castle (*)
(40 min; www.museumwijchen.nl; € 4,50; Wed-Sun 
13-17pm) The 14th-century castle of Wijchen also 
serves as a regional museum. An extensive archae-
ological collection tells the story of Wijchen. The 
story of the castle is centered around Emilia van 
Nassau – the third daughter of William of Orange – 
who lived here in the early 17th century. Unique is 
the Museum Garden (open Mar-Oct), with historic 
herbs and crops.

Hernen Castle (*)
(50 min; hernen.glk.nl; € 8,50; Apr-Oct, Wed-Thu, 
Sat-Sun 13-17pm) A well preserved 14th-century 
castle tells the story of Reinier van Wijhe, judge and 
viscount of Nijmegen, who took possession of the 
castle in 1544. Visitors are shown around in an inter-
active way by means of a talking lantern, with dif-
ferent modes suited for both adults and children. 
The covered chemins the rondes are unique in the 
Netherlands. The famous Dutch tv-show Floris was 
partly shot here.

OUT OF THE CITY!Like a true local
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By Geert Dijk

One can have quite a bit of trouble as a new-
comer in a foreign country. The weird food, a 
strange culture and of course a language that 
seems odd at first glance and bizarre at the se-
cond. The Dutch don’t shy away from using a 
lot of figurative speech and even though most 
sayings have a logical origin, they sometimes 
seem random to people hearing them for the 
first time. The explanation of these sayings 
can often be even more confusing than the ini-
tial saying itself, especially if those sayings have 
been translated directly into English. A couple 
of those weird sayings will “pass the revue” (the 
French are technically to blame for this one) to 
avoid awkward conversations and to amuse you.

To participate for bacon and beans
Voor spek en bonen meedoen
Since you’re students, some of you might jump at 
the chance to get a job that paid in bacon and beans. 
In reality, no such jobs exist. Mainly because that 
would be wildly inefficient and even though we 
aren’t the same as Germans (as is often believed), 
we do like efficiency and simplicity. This saying ac-
tually holds a negative meaning in Dutch imagery. 
To participate for bacon and beans means that your 
contribution is neither valued nor recognised. You 
don’t get what is due and only receive bacon and 
beans as rewards for your work.

What the farmer doesn’t know, he doesn’t eat
Wat de boer niet kent, dat (vr)eet hij niet
In the old days before the internet, food blogs and 
24kitchen; information about different foodstuffs 
was hard to come by. Especially farmers only really 
ate that which they produced on their own land. 
Someone with the same mentality as the historical 
farmer would be considered a picky eater in the 
modern world and that is exactly what this saying 
means. You see now, it’s not strange, it’s just unne-
cessarily convoluted.

It’s raining pipestems
Het regent pijpestelen.
The Dutch like to talk, or rather complain, about 
the weather. Whether it is to start a conversation, 
to simply make small talk or to keep a conversation 
going that actually ended minutes ago. Since the Ne-
therlands only gets slightly less rain than the British 
Isles, you better brace yourself for the frequency 
with which it comes up in conversation. Because of 
this we have many colorful ways of describing rain. 
The origin of this saying is even unknown to some 
Dutchmen since no one apart from hipsters really 
smokes pipes anymore. It refers to the long, straight 
part of old-fashioned pipes. The meaning is pretty 
straightforward: it’s raining long, thin streams of 
rain.

Go with that banana
Gaan met die banaan
What I said in the beginning about these sayings 
being logical in origin, doesn’t apply here. The 
Dutch just say this because it rhymes. Just remem-
ber: “banana” means “go!”.

It is highly doubtful that you actually learned any-
thing useful about the Dutch language and its sayin-
gs. If you did get something useful out of this article, 
however, you probably read to much into it. I did 
say it was for your amusement in the beginning, so 
it wasn’t totally misleading. To actually learn some-
thing about the Dutch language; check out Radboud 
in’to Languages for courses about on Dutch langu-
age, if you haven’t already.

AN IN-DEPTH ANALYSIS OF THE DUTCH CULTURAL LANGUAGE, FIGURATIVE SPEECH, AND COMMON SAYINGS

GO WITH THAT BANANA!

Talk the talk,
Walk the walk!
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⑫ City Hall
Since the fourteenth century, the city administra-
tion has been located on this site. The city hall used 
to exist out of three housed from which only one 
was used by the governors. In 1554, a thorough re-
novation took place and the three houses became 
one. The current facade dates from this period. It 
was also since then that jurisdiction was held in the 
Schepenzaal. The blue stone on the crossing of the 
Burchtstraat, Grotestraat and Broerstraat reminds 
us of the old legal proceedings, flogging, and execu-
tions that happened on that spot.

During the negotiations of the Treaties of Nijme-
gen, de Trêveszaal was used to sign the treaties. For 
this occasion two series of tapestries were bought, 
which are still exhibited in the same hall as well 
as the Valkhof Museum. At the beginning of the 
eighteenth century, a struggle for power between 
the regent families and the other bourgeois fami-
lies broke out. After a period of violence, the latter 
group won; the old mayor was beheaded and five 
men were hung out of the windows of the city hall.

The building was 
fiercely damaged by the 
bombardment of 1944. 
Its restoration took until 
1953. The current sta-
tues in the facade are co-
pies of the originals and 
the small tower on the 
back has been added in 
this period.

⑬ Mariënburgkapel
Already in 1412, a beguine house stood on this lo-
cation. The sisters were granted permission to es-
tablish their own Augustinian monastic order in 
1431. The Marienburgkapel (a bastardization of Ma-
ria Hill Chapel) was a double chapel where the nuns 
could visit the services separated from the citizens. 
At the south facade, you can see one blind niche that 
used to be the entrance between the monastery and 
the chapel. When Nijmegen was reconquered by the 
Dutch Republic in 1591, the monastery was closed 
and became a military hospital where the nuns 

stayed to work and live. Since the last nun died in 
1626, the building has had a variety of functions.

From the beginning of the nineteenth century 
until 1908, the Dutch Kingdom used the site as bar-
racks. The monastery was demolished and replaced 
by an arsenal. Nowadays, the arsenal houses a res-
taurant and several cultural institutions. The chapel 
is home to the Huis van de Nijmeegse Geschiede-
nis, where expositions and readings are held regu-
larly. In the new buildings around the chapel, you’ll 
find the public library, regional archives and film 
house annex cultural stage Lux.

⑭ Keizer Karelplein
The “most dangerous traffic square of the Nether-
lands” is feared by many. It was part of the new city 
planning after Nijmegen ceased to be a fortified city. 
Daredevils may try to enter the park in the middle 
and look at the equestrian statue of Charlemagne. 
However, there is enough to see on the outer ring 
too. Between the Oranjesingel and Sint-Annastraat 
a building built in 1915 in Um 1800 style is the 

concert hall De Ver-
eeniging. The main hall 
seats 1450 people, or 
1800 when standing. On 
the opposite side of the 
roundabout you’ll see a 
brutalist building dating 
from 1961, which houses 
the city theatre (Stads-
schouwburg). This is 

also where the tourist information office is located.
On the south side of the square lies the neoro-

mantic Titus Brandsma Memorial Church (for-
merly: Saint Joseph’s Church). It was built in 1909 
and originally belonged to the Jesuits. In 2004 it was 
taken over by the Carmelites and given its current 
name. Titus Brandsma was a Carmelite and profes-
sor of the Catholic University Nijmegen. During the 
German occupation he opposed nazism and was 
brought to the concentration camp Dachau where 
he died in 1942. In 1985, pope John Paul II declared 
him a martyr.

  An Historical Tour of Nijmegen                                   

‘The most dangerous 
traffic square of the 

netherlands’



5

Travel edition

⑦ Besiendershuis
This patrician house dating from 1525, built in the 
gothic style of the Lower Rhine region, has long 
been mistaken for the house of the ‘besiender’ (toll 
collector). Since its restoration after the Second 
World War, it has always housed cultural initiatives. 
Between 2010 and 2015, it functioned as housing 
for artists in residence, who were invited to stay for 
two months.

⑧ Roman excavations
In 1989, Holland Casino opened on this location. 
While preparing the construction works, they found 
a tuff wall dating from the third and fourth century 
that had probably belonged to a Roman military 
camp. With eighty meters in length and four  meters 
in height, it was the biggest late-Roman monument 
of the Netherlands. They also found a Roman hy-
pocaustum (floor heating) and early medieval lime 
oven. Only the hypocaustum and a small part of the 
wall are still there today; the other excavations have 
been transported to the provincial archeological 
centre (Gelders Archeologisch Museum G.M. Kam).

⑨ Valkhof
This hill does not only provide a beautiful view on 
the river Waal and ⑩ the Waalbrug, but is also one 
of the most historical sites in the city. It was pro-
bably already inhabited by Batavians when the Ro-
mans built the castra Batavodorum on this location. 
The military camp was burned down during the 
Revolt of the Batavi in 69/70 AD, however, Roman 
settlement continued until the fourth century.

In the eighth century, Charlemagne built a royal 
palace (pfalz), which was destroyed in the revolt 
against the Holy Roman Emperor Henry III. It was 
reconstructed between 1152 and 1155 by emperor 
Frederick Barbarossa. Since then, the stronghold 
has been held by rulers of Guelders, Burgundy, and 
Habsburg until it became part of the Dutch Republic 
with the Union of Utrecht in 1579.

William V, the last stadtholder of the Dutch 
Republic, lived here for a while when the political 
instability of the Patriottentijd forced him to leave 
The Hague. It turned out to be the last period of 
the castle. When the French armies conquered Nij-

megen in 1794, the building was heavily damaged. 
Since it would be too costly to restore and since the 
castle would symbolize the royal dynasties of the 
past, it was decided to sell the tuff and only keep 
the Saint Nicholas Chapel (built about 1000 AD) 
and the Saint Martins Chapel (built about 1155 AD, 
better known as the Barbarossa Ruin).

During the Second World War, the Germans 
built three machine gun bunkers on the hill to pro-
tect the Waalbrug and its surroundings. During the 
liberation of Nijmegen, part of Market Garden, the 
battle around here was fierce. Only one of the bun-
kers has been preserved and is opened occasionally. 
(Every uneven week on sat-sun, 12h30-16h30, free 
entrance)

⑩ Waalbrug
Along with ② Saint Stephen’s Church, the Waal-
brug is without doubt the most well-known land-
mark of the city. For a long time, only the railway 
bridge (since 1879) and the ferry Zeldenrust con-
nected both sides of the river. In 1931 they began 
the construction of the first traffic bridge which was 
ready five years later. At that time, it was the longest 
arc span of Europe (244 metre). When the Germans 
invaded the Netherlands, the bridge was blown up 
to slow down the German forces. It was restored 
during the war, in 1943.

⑪ Belvedère
The Belvedère is one of the defence towers from 
the fifteenth century city walls. Its renaissancistic 
appearance however, comes from improvements in 
the seventeenth century. The current surroundings 
were constructed when the city lost its status as 
a fortified city. Not only the Belvedère, but also a 
part of the city wall has been preserved. In the park 
you’ll find a 1911 kiosk that used to be a tram shel-
ter, and a statue of Petrus Canisius. Canisius was a 
theologists from Nijmegen and the first Jesuit of the 
Netherlands. The park used to be two times as big, 
but had to make place for the traffic square that has 
been there since the construction of ⑩ the Waal-
brug.
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② Saint Stephen’s Church
One of the most well-known city landmarks is the 
Saint Stephen’s Church. Dedicated in 1273 by Al-
bertus Magnus and for a long time the only parish 
church of the city. It’s eventual form has gradu-
ally developed from the fifteenth century until the 
eighteenth century onwards. Within the church 
you’ll find the grave of Catharine of Bourbon, du-
chess of Guelders, who left an inheritance with 
which Nijmegen founded its own chapter. In 1591, 
when Nijmegen was taken by the Dutch Republic 
and Catholicism was forbidden in public, the church 
became protestant. During the Second World War, 
the church was critically hit. It would take until 
1969 for the restorations to be ready for reopening. 
(Visit on mon-sat 10h30-17h00; sun 12h00-17h00, 
€2 entrance fee)

North of the church there are several Kanun-
nikenhuizen (canon houses) where the thirty ca-
nons of the chapter used to life until 1591. They 
have been restored to their original style during the 
1970s. Located to the south of the church is the La-
tin School, erected around 1545. The school exists 
until today, it has a different location, however, and 
is nowadays called Stedelijk Gymnasium Nijmegen.

③ Lange and Stikke Hezelstraat
This versatile shopping street calls itself the oldest 
of our country. Officially it became a shopping street 
in 1880, but since the road led from the main mar-
ket to one of the city gates it has always been filled 
with taverns and shops. During the negotiations of 
the Treaties of Nijmegen (1676-1679) it was home 
to many diplomats and envoys. Since the street was 
largely saved from the destruction of the bombard-
ment in 1944, it contains some of the oldest houses 
of Nijmegen. Also notable are the façades in jugend-
stil or art nouveau style.

④ Kronenburgerpark
With a new law in 1874, Nijmegen lost its status as 
a stronghold. This meant that the city walls could 
be broken down and the city could expand. As was 
quite common, several green areas immediately 
became part of the new city planning. This lovely 
park is one of the results; the old gracht was tur-

ned into a pond and three wall towers were kept: 
the Roomse Voet, the Saint Jacobs Tower, and the 
powder tower (Kruittoren). Later on, they added 
a deer park (nowadays a petting zoo) and an aviary. 
The park gained national fame when singer Frank 
Boeijen scorec a hit with his song Kronenburg Park, 
about the street prostitution that used to be com-
mon around the place. Since a renewal in 2005 it 
also got rid of its prostitutes and junkies.

⑤ Synagogue
This synagogue was dedicated in 1756. In 1872-
1873,  a jewish school was added, built in quasi-eas-
tern style. At the beginning of the twentieth century, 
the community outgrew the building and moved to 
a new synagogue in the Gerard Noodstraat (go have 
a look!). The old synagogue deteriorated and came 
into the possession of the municipality. It was used 
as an auxiliary branch of the municipality museum 
until 1999 when it was brought under the care of a 
foundation. It is again in use as a synagogue since 
2000.

⑥ Commanderie St. Jan
Originally built as hospital and guest house for pil-
grims in 1196, the building became a convent of the 
Order of Knights of the Hospital of Saint John of Je-
rusalem. The last commander of this order died in 
1638 and the building was given to the Walloon Re-
formed Church, which used it as its church and pas-
tor house. In 1653, the first university of Nijmegen 
(Illustere School, later on Kwartierlijke Academie) 
was founded and accommodated on this location. It 
was short-lived, due to the invasion of the French 
armies in 1678 that ordered the closure of the uni-
versity.

The building was heavily damaged during the 
bombardment of 1944 and the Walloon Reformed 
Church had to abandon it. Several owners tried to 
revive the location as a wine house, open air thea-
tre, and student café. In 1969, the municipality re-
constructed the building and used it as a museum 
until 1999. Nowadays, there are several artisanal 
companies accomodated here, like the city brewery 
De Hemel and the historical cooking workshop 
Eet!Verleden.

  An Historical Tour of Nijmegen                                   
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The history of Nijmegen and 
its surroundings is very rich. 
For a great first introducti-
on, you should check out the 
Canon of Nijmegen History, 
which can easily be found on-
line. Still better is to hit the ci-
ties roads yourself! What not 
to miss?

① Grote Markt
The main market square of Nij-
megen, which is home to many 
cafes, shows both faces of the 
city. At the south side, you’ll see 
post-war buildings that rose 
from the rumble of the 1944 
bombardment. Turning around, 
you’ll see some medieval-ish 
facades. Most prominent is De 
Waagh (weigh house), built 
around 1612 in Dutch renais-
sance style. Westward you’ll 
recognize the church arch (Ste-
venspoortje), dating from the 
sixteenth century, which grants 
access to ② the Saint Stephen’s 
Churchyard. The buildings sur-
rounding the arch used to form 
one hall where broadcloth was 
produced, painted and traded. 
After this trade fell in decline, 
the lower floor was used for 
shops and bars. On the far 
right you’ll find In De Blaauwe 
Hand, which has been a cafe 
continually since somewhere 
around 1540. The statue in the 
middle of the square depicts 
Mariken van Nieumeghen, the 
main character from a sixteenth 
century miracle play.

OLD CITY, YOUNG VIBE
  An Historical Tour of Nijmegen                                   

By Huub Vilé
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Dear reader,

It’s a pleasure to welcome you to the Radboud University, espe-
cially the study History. You are starting a new phase in your 
life and we would like to contribute to the effort of making 
sure your new adventure starts as good as can be. The HInTro 
is a special edition of the regular periodical, focused on new 
students, to help them find their way in Nijmegen, its student 
life, and in the study association GSV Excalibur. This HInTro is 
designed as a travel guide, filled with tips and stories to help 
you navigate this new adventure, so you won’t miss a single 
thing the Dutch student life has to offer.
 With the addition of an English-taught track, we have 
reached a new level of internationalisation and we are happy 
to participate in this process. For that reason, this edition has 
been given two sides, an English side and a Dutch one.
 Finally, all that’s left to say is: good luck, have fun, and 
I hope to see you around!

Geert Dijk
Chief editor 2019-2020
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