


                                                                         H I n T r o  2 0 1 6

COLOFON

Jaargang 32, Nummer 3
Het Historisch Institutioneel 

Tijdschrift (HInT) is het peri-
odiek van GSV Excalibur

Redactieadres 
Erasmusplein 1 

Kamer 1.60a/7.23 
6525HT Nijmegen 

hintredactie@gmail.com 
Oplage:150  

ISSN: 0923-9375 
© GSV Excalibur 2016

Redactie 
Afra de Mars, Darinka Thijs, 

Debbie Nijssen, Dennis Lodewijk, 
Emma Hooghwinkel, Femke 

Ament, Fons Meijer, Joost 
Snaterse, Laura Cleven, Sanne 

Dijksterhuis, Sanne van den 
Dries, Simone Both, 

Willem Tielen

Eindredactie 
Fons Meijer, Willem Tielen, 

Sanne van den  Dries

Lay-out & Voorpagina 
Darinka Thijs, Dennis Lodewijk, 

Sanne van den Dries,   
Willem Tielen 

 
Hoofdredacteur 
Dennis Lodewijk, 

Willem Tielen

Beste lezer,

Welkom aan de Radboud Universiteit Nijmegen en dan met 
name natuurlijk bij de studie Geschiedenis. Tegen de tijd dat 
je dit tijdschrift in handen hebt, heb jij je eerste stappen in 
het studentenleven al gezet: het begin van een geheel nieuwe 
levensfase! Het HInT helpt je alvast op weg met een uitgave 
geheel in het teken van de wondere wereld van de universiteit 
en de stad Nijmegen. Zo vertelt onder andere promovendus 
Bart Verheijen over de ervaringen uit zijn studententijd, is er 
een recensie van de beste kroegen van Nijmegen en word je 
op de hoogte gebracht van het verleden van Nijmegen.
 Toch staat deze uitgave van het HInT niet alleen voor 
de lezer in het teken van het nieuwe. Afgelopen jaar heeft de 
redactie onder leiding van aftredend hoofdredacteur Willem 
Tielen en GSV-secretaris Femke Ament, eveneens aftredend, 
werk gemaakt van een overstap naar een nieuwe drukker. 
Dit ging gepaard met een nieuw formaat en een andere lay-
out. Mijn dank gaat uit naar een ieder die zich hiervoor heeft 
ingezet en ik spreek ook namens hen de wens uit dat deze 
veranderingen de lezer een prettige (voor de ouderejaars: 
nog prettigere) leeservaring bieden.
 Rest mij niets meer dan een ieder nog een prettige 
introductie en laatste vakantieweek te wensen. Geniet ervan 
en laat je vooral niet afschrikken door al het nieuwe!

Dennis Lodewijk, 
Hoofdredacteur HInT 2016-2017

Zelf schrijven voor het HInT? Dat kan!

Mail naar hintredactie@gmail.com
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‘ D I T  I S  E E N  P R I M A  P L E K
O M  G E S C H I E D E N I S  T E  S T U D E R E N ’

 HInTerview Bart Verheijen 

De Introductie is het begin van een nieuwe 
periode in je leven: de middelbare schoolperi-
ode is afgelopen en tijdens de Introductie worden 
de eerste stapjes in de academische wereld gezet. 
Voor dit HInTro vroeg de redactie promovendus 
Bart Verheijen (1985) om ervaringen en tips uit 
zijn studententijd te delen. 
 ‘Je kunt op veel verschillende plekken 
Geschiedenis studeren, zoals in Groningen, Utrecht, 
Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Nijmegen. Ik 
kom uit Eindhoven. Ik heb bij verschillende steden 
gekeken, maar in Nijmegen vond ik het curriculum en 
de campus aantrekkelijk en hier heb ik de introduc-
tiedagen meegedaan – zoals wel meer scholieren – en 
toen dacht ik: dit is een prima plek om in ieder geval 
te beginnen met de studie Geschiedenis.’ Verheijen 
interesseerde zich op de middelbare school het meest 
voor het vak Geschiedenis en tijdens zijn middel-
bare school ontwikkelde hij een interesse voor poli-
tiek. ‘Ik oriënteerde me op hoe politieke processen 
werkten, dus ik heb lang getwijfeld tussen de studie 
Politicologie of Geschiedenis. Ik heb lang gezocht of 
daar een combinatie tussen bestond, maar dat heb 
ik toentertijd niet gevonden en toen besloot ik toch 
voor Geschiedenis te gaan omdat ik verwachtte dat 
hierin meer verdieping zou plaatsvinden, ook in de 
reflectie op politieke processen die in het verleden 
plaatsvonden.’
 De interesse voor politieke processen is bij 
Verheijen altijd gebleven. ‘Het Bachelorprogramma 
in Nijmegen bood genoeg aanknopingspunten om 
dit uit te werken. Natuurlijk ben je de eerste twee 
jaar vooral zoekende omdat je niet precies weet wat 
je interessant vindt, of weet je wel wat je interes-
sant vindt, maar niet hoe je interesses zich gaan uit-
kristalliseren. Pas tijdens mijn derde Bachelorjaar 
werd duidelijk dat ik onderzoek wilde blijven doen. 
Ik heb ook nog getwijfeld om een master Politicologie 
te doen na de bachelor Geschiedenis, maar dat heb 

ik niet gedaan omdat ik toen terecht kwam in de 
Researchmaster Geschiedenis. Wel volgde ik een 
aantal keuzevakken Politicologie en Filosofie, maar 
ik heb altijd het idee gehad dat ik met Geschiedenis 
de juiste keuze maakte.’ 
 Verheijen legt vervolgens uit dat je tijdens je 
studie wetenschappelijke vaardigheden leert, en dat 
je een veel beter historicus kunt worden als je reflect-
eert op welke vragen je stelt. Wij vroegen ons af of 
zijn onderzoeksinteresse – Franse politieke cultuur – 
ook op die manier is komen aanwaaien. ‘Ik beschouw 
de Franse Revolutie als een van de belangrijkste pol-
itieke momenten uit de westerse geschiedenis.  Dit 
is hét voorbeeld van een tumultueus politiek proces 
met verstrekkende gevolgen, althans zo dacht ik 
erover in mijn derde Bachelorjaar. Ik schreef daarom 
mijn Bachelorscriptie over een Eindhovense patriot, 
Jan van Hooff. Joost Rosendaal raadde mij aan om 
een paar maanden naar Parijs te gaan om dat spoor 
verder te volgen en dat heb ik gedaan. Het onderw-
erp kreeg me steeds meer te pakken, in zoverre dat ik 
er nu nog steeds over schrijf. In mijn huidige onder-
zoek ben ik nog steeds bezig om die tijdsperiode in 
Frankrijk en Nederland verder uit te bouwen.’
 Even terug naar de introductie. Wij vroegen 
ons af hoe Verheijen die heeft ervaren. ‘Ik heb veel 
nieuwe vrienden gemaakt. Na aankomst op het 
station werden we meteen in een groep ingedeeld. 
Vervolgens gingen we eigenlijk meteen naar de 
kroeg. Dan krijg je in die groep je eerste vrienden, 
ook allemaal leeftijdsgenoten, dus dat was leuk. Ik 
herinner me vooral dat we spelletjes hebben gedaan 
de rest van de week en dat we op kamp zijn geweest. 
Ik heb in die week vrienden gemaakt die me in de rest 
van mijn studententijd dierbaar zijn gebleven. Het 
was een leuke kennismaking met de stad Nijmegen 
– die ik daarvoor totaal niet kende – en je werd wel 
echt in het studentenleven gelanceerd. Ik dacht: nu 
begint het studentenleven echt. Zo voelde het, het 

Door Willem Tielen en Dennis Lodewijk
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was heel vet.’
 Dan nu iets over het proefschrift van 
Verheijen. ‘Historici spreken vaak over breukpunten 
in de geschiedenis. Ik plaats zo’n breukpunt voor 
Nederland in de Bataafs-Franse en Napoleontische 
Tijd. Tijdens de periode 1780-1814 veranderde 
Nederland van een oude statenbond – een Republiek 
– in een moderne eenheidsstaat en bovendien 
kwam er een Oranje-monarch op de troon.’ Tijdens 
de viering tweehonderd jaar koninkrijk Nederland 
werd dit gepresenteerd als het begin van de moderne 
Nederlandse staat. Verheijen geeft aan dat hier veel 
tegen in te brengen is, maar dat er ook wel een 
kern van waarheid in zit. Die eenheidsstaat die in 
de Bataafs-Franse tijd werd gesmeed, die is er nog 
steeds. ‘Daarom is die Napoleontische tijd zo belan-
grijk geweest, voor de creatie van het moderne 
Nederland en dus ook voor onze identiteit. Wij veran-
keren onze identiteit (voor een deel) in verhalen die 
tweehonderd jaar geleden gesmeed zijn. Met een 
concept als invention of tradition kun je dit inzich-
telijk maken. Deze identiteit komt overigens altijd in 
veelvoud; het zijn identiteiten. Als je kijkt naar het 
orangisme rondom de 19e eeuw dan zie je dat dit 
– heel simplistisch gezegd –transformeerde in een 
oranjegevoel dat meer aansluit bij de huidige tijd, al 
zaten hier ook nog veel traditionelere elementen in.
 Verheijen heeft tijdens zijn onderzoek in 

de archieven in Parijs verschillende Nederlandse 
verzetsliedjes gevonden. ‘Deze liedjes bleven maar 
tevoorschijn komen. Ik heb een keer een lezing 
gegeven over de liedjes die ik heb gevonden omdat ze 
de ontwikkeling in de Napoleontische tijd mooi illus-
treren. Na die lezing kwam ik op het idee om er een 
boekje over te schrijven. Mensen om me heen zeiden: 
“Je moet die liedjes gewoon opnemen.” De liedjes zijn 
in mijn proefschrift een soort signaal dat er allerlei 
ideeën over Napoleon naar buiten gebracht konden 
worden. Men kon nadenken over de politieke ontwik-
kelingen en deze middels liederencultuur uiten. Het 
zijn een soort uitingen van volksongenoegen op mel-
odieën die voorhanden waren, zoals het Wilhelmus, 
Marseillaise en God Save the Queen.’ 
 Heeft Verheijen nog tips voor de aank-
omende eerstejaars? ‘Het kan heel nuttig zijn om 
tijdens je studie bij een andere faculteit te gaan kijken 
hoe ze daar dingen doen en tegen dingen aankijken. 
Doe dit dus ook vooral.’ Naast het studeren aan een 
andere faculteit of zelfs universiteit (bijvoorbeeld in 
het buitenland), geeft Verheijen nog meer advies: ‘Ik 
vind dat je jezelf de vraag moet stellen: “Waar liggen 
nou mijn interesses? Wat wil ik hier voor mezelf 
uithalen?”’ Daarnaast is het lezen van niet-weten-
schappelijke literatuur voor Verheijen een manier 
om scherpere vragen te stellen bij het onderzoek dat 
je zelf doet. ‘Literatuur is ook een manier om naar 
de werkelijkheid te kijken. Het verschil is in die zin 
helemaal niet zo groot ten opzichte van wetenschap, 
ook wetenschap biedt een kader om naar de werkeli-
jkheid te kijken.’ Het vormt dus een manier om je 
eigen denkkader te verscherpen en uit te diepen. 
‘Een andere tip is: doe dingen naast je studie! Je moet 
niet alleen werken en studeren. Je kunt allerlei vri-
jwilligerswerk doen en je helemaal in het studen-
tenleven storten. Je ontwikkelt jezelf ook als mens 
tijdens je studietijd.’ Verheijen is in zijn studietijd 
bijvoorbeeld lid geworden van een politieke partij 
en heeft bij verschillende organisaties vrijwilliger-
swerk gedaan. ‘En ja, je moet ook gewoon af en toe 
naar de kroeg gaan. Of in een band spelen ofzo. Ook 
heb ik het altijd heel leuk gevonden om in Nijmegen 
zelf te gaan wonen omdat het een stad is met een 
eigen karakter.’

Benieuwd naar de verzetsliederen die Bart Verheijen 
heeft gevonden, kijk dan op http://www.ru.nl/
verzetsliederen/
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Lieve...
Abraham Lincoln

Hoewel je leven na de Amerikaanse burgeroorlog 
in 1865 beëindigd werd door John Wilkes Booth, 
leeft de herinnering aan jou nog steeds voort. Vele 
Amerikanen, zoals de huidige bewoners van de 
Verenigde Staten van Amerika nog steeds heten, 
zien jou als de beste president die het land ooit heeft 
gehad. Nu, in 2016, zijn er weer verkiezingen voor 
een nieuwe president en dat is de reden dat ik jou 
schrijf. Ik vraag mij af wat je van de huidige verkiez-
ingen zou vinden. Er zijn namelijk een hoop dingen 
veranderd in de afgelopen 150 jaar. 
 Zo heeft de eerste zwarte president van 
Amerika, Barack Obama, zijn ambtstermijn van 
acht jaar erop zitten. De wereld is dus met sprongen 
vooruitgegaan, zoals je zult begrijpen. Daar heb jij 
voor een deel aan bijgedragen door de slavernij in de 
Verenigde Staten af te schaffen. De verkiezingen van 
2016 gaan echter heel ergens anders over. Ze gaan 
vooral over het immigratie- en werkeloosheidsprob-
leem. De strijd gaat tussen de democratische vrouw 
en voormalig minister van Buitenlandse Zaken 
Hillary Clinton, die de eerste vrouwelijke president 
kan worden, en de republikeinse vastgoedmagnaat 
Donald Trump, die een muur wil bouwen op de grens 
met Mexico om immigranten tegen te houden. Het 
zal een spannende verkiezing worden omdat beide 
kandidaten veel aanhangers hebben. De eenheid die 
jij zo graag in het land zag, is nu ver te zoeken. 
 Wat zou je ervan vinden dat een vrouw pres-
ident kan worden? In jouw tijd was dat ondenkbaar. 
Tegenwoordig zijn echter vele vrouwen leiders van 
grote bedrijven. Toch lijkt een vrouwelijke president 
voor de meeste conservatieve Amerikanen een beetje 
vreemd. Zij zien liever een man aan het roer van het 
schip, zoals men in jouw tijd ook dacht. Mijn wereld 
verschilt in sommige opzichten dus niet eens zoveel 
van de jouwe. 
 De andere kandidaat is een harde zakenman 
die er niet voor terug deinst risicovolle uitspraken te 

doen. Zo ontkent hij de opwarming van de aarde, 
een ernstig probleem in mijn tijd, en belooft hij de 
‘beste banenpresident te worden die God ooit heeft 
gemaakt.’ Ik denk dat jij als president goed weet of 
zulke grote beloftes een kans van slagen hebben. Zijn 
uitspraken over moslims en immigranten zijn gevaar-
lijk voor de wereldvrede. De VS is een invloedrijk 
land in de wereld en kan door verkeerde beslissingen 
een grote impact hebben op andere landen. Jij streed 
als geen ander voor de gelijke rechten voor elke man. 
Trump doet erg af aan dit idee en misschien zou je 
wel boos zijn om zijn uitspraken. Hij wil daarnaast 
ook een complete stop op het toelaten van moslims 
tot de VS. Hiermee wil hij het land veiliger maken en 
de overheid de controle teruggeven over de mensen 
die het land binnenkomen. Veel mensen zijn het niet 
met hem eens en zelfs de paus, Franciscus I, heeft 
zich negatief over hem uitgelaten omdat hij geen 
goed christen zou zijn. Christenen bouwen immers 
geen muren maar bruggen. 
 Wat je misschien wel goed zou vinden, is dat 
Trump importtarieven wil heffen om de VS te bes-
chermen. Jij hebt dat destijds in 1847 ook gedaan. Hij 
heeft jouw tekst zelfs gequoted: ‘Our first Republican 
president, Abraham Lincoln, warned us by saying: “The 
abandonment of the protective policy by the American 
government will produce want and ruin among our 
people”’. De tijden zijn echter wel veranderd en de 
VS heeft de import nodig. Als die stopt dan zal het 
land flinke economische schade oplopen. Hij heeft 
jouw tekst dus uit de context gehaald. Neem je hem 
dat kwalijk?
 De komende verkiezingen zijn dus erg span-
nend en ik ben benieuwd naar je mening over de 
gang van zaken. 

Met vriendelijke groet,

Debbie Nijssen

Door Debbie Nijssen
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I N T R O D U C T I E  F E U I L L E T O N

M O O R D  I N  D E  M O L E N S T R A AT ? 
  Deel 1                                   

Het was tien uur in de ochtend toen de introduc-
tiecommissie bijeenkwam. ‘Wát een avond’, zuchtte 
voorzitter Nicolaas van Kroon. ‘Het was zeker weer 
een geslaagde introavond’, beaamde Richard Stof. 
De acht commissieleden genoten even van de rust 
voordat het tweede drukke dagprogramma zou 
beginnen. De rust werd echter wreed verstoord toen 
plots de deur werd opengesmeten. Olly Peperkoek, 
een van de mentorouders, verscheen verwilderd in 
de opening. Alice Verftoet, die net nog even een dutje 
deed, schrok wakker. ‘Wat is er in godsnaam met jou 
aan de hand?’ vroegen zij en DJ van Eikenhout in koor. 
‘Een van mijn introkindjes is niet thuisgekomen van 
de Van Buren vannacht!’ Franco de Klein haalde zijn 
schouders op. ‘Och, die ligt vast gewoon ergens in 
een sloot’, aldus de kettingroker. ‘Hoe bedoel je, niet 
thuisgekomen?’, vroeg de serieuzere Leonny Sterk. 
 Met tranen in zijn ogen begon Olly te vertel-
len: ‘Sjaars heeft geen kamer dus zou ze bij mij slapen, 
maar ik ben gisteren wat eerder weg gegaan. De week 
is nog lang, weet je. Nu appte ze rond vier uur dat ze 
mijn kant op kwam, maar ze is nooit aangekomen.’ 
Stephenson William en Vincent Descartes keken 
elkaar verschrikt aan: het zou toch niet…? ‘Weet je 
zeker dat ze niet gewoon ergens anders is blijven 
pitten?’, vroeg Nicolaas van Kroon sceptisch. ‘Zeker. 
Niemand van mijn groep weet waar ze is.’ Alice 
veerde verbijsterd op: ‘Maar was er niemand bij dat 
meisje dan!?’ De jongen pakte zijn telefoon en opende 
WhatsApp. ‘Weet niet, ze stuurde een kwartier voor 
ze vertrok nog deze foto.’ Op de foto pronkte Sjaars 
met een aantal befaamde HSV Camelot-leden, die 
Nicolaas maar al te bekend voorkwamen: ‘Ga maar 
terug naar je groepje Olly, en probeer contact met 
haar te krijgen, dan ga ik op verder onderzoek uit...’

~
Onder het genot van een lekkere sigaret vertrok 
Nicolaas naar SSHN-complex Lageweide. Hij wist 
dat de eerste twee ooggetuigen, Barry Barrios en 

Ube Kipfilet, hier samen de nacht doorbrachten. Toen 
hij eenmaal Barry’s kamer betrad, waren de twee 
net hun spullen voor de komende sportdag aan het 
pakken. Nicolaas zag nog net een shirt, broek en zes 
flessen witte wijn in de tas van Barry verdwijnen. 
‘Jo Barry, alleen witte wijn is echt wel pittig racist-
isch’, lachte Ube. Het tweetal keerde zich tot Nicolaas. 
 ‘Ik ben hier vanwege een ernstige en deli-
cate kwestie die mij zojuist ter ore is gekomen’, begon 
hij. ‘Sjaars is vannacht niet meer bij Olly aangekomen 
en niemand weet waar ze is. Nu heb ik vernomen dat 
jullie onder de laatste waren die haar hebben gezien.’ 
De jongens keken elkaar verbaasd aan. ‘Kan wel man, 
ik weet niets meer’, grinnikte Barry. Ube zweeg, maar 
leek op het eerste oog niet minder dronken te zijn 
geweest. Nu hij ‘s ochtends eens geen presentatie 
had, kon hij pas echt de bloemetjes buiten zetten en 
Nicolaas kon zien dat hij dit niet had nagelaten. ‘Maar 
hoe weet ik nu dat jullie niets met de verdwijning 
van doen hebben?’, vroeg de zelfbenoemde detective 
dan maar direct. ‘Wow, normaal doen!’, reageerde 
Ube nu fel, ‘Nee. Echt. Wij hebben hier niets mee te 
maken. Misschien weet Cornelis er meer van. Die zat 
heel de avond al naar haar te loeren...’, boerde hij na, 
terwijl hij nog eens op zijn slaapmatje ging liggen. 
Begrijpend dat deze jongens hem niet echt verder 
gingen helpen, verliet Nicolaas het pand waar ook 
hij tijdens zijn introductie zo vaak had verbleven. 
Vroeger, toen hij naast Geschiedenis ook nog Rechten 
studeerde...

~
De Cornelis die Ube bedoelde, was Cornelis de Raaf, 
die samen met Dora Sweaters en Julia Kanaal de 
overgebleven ooggetuigen en daarmee verdachten 
waren. Iemand moest toch weten wat er met het 
meisje was gebeurd? Hoewel Nicolaas de beschuldig-
ing van Ube niet erg serieus nam, wilde hij toch eens 
met Cornelis praten. Het was nu echter pas kwart 
voor elf, wat betekende dat de aftredend praeses van 

Door Hades en Persephone
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de HSV nog lang niet op zou staan. Met een bezoek 
kon hij daarom beter wachten. Hij zou eerst naar 
Dora en Julia gaan, die zich inmiddels wel bij het 
sportcentrum gemeld moesten hebben.

~
De sportdag kwam inmiddels langzaam op gang. 
Overal om hem heen zag Nicolaas nieuwe studenten 
lopen. Met een tevreden blik keek hij toe hoe de intro-
groepjes elkaar weer opzochten. Dora en Julia zag hij 
vrolijk keuvelend langs de zijlijn van het voetbalveld 
staan. Alert stapte hij op de dames af. ‘Goedemorgen 
dames, goed dat ik jullie hier tref, ik heb een vraag 
voor jullie.’ ‘Gaat het over dat arme meisje Sjaars? We 
hoorden dat ze nergens te vinden is! Toen ik gisteren 
weg ging, was er nog niets aan de hand’, zei Julia. 
Met een zekere teleurstelling vernam Nicolaas deze 
opmerking. Hij had gehoopt dat de mysterieuze verd-
wijning van Sjaars vrij onopgemerkt zou blijven en 
dat de sfeer er niet onder te lijden zou hebben, maar 
dit was duidelijk niet het geval. ‘Echt verschrikkelijk, 
en ook zo vlak voor de sportdag... Ik had graag tegen 
haar gesport. Ze vertelde gisteren nog dat ze veel 
fietst. Dat doe ik ook, soms wel honderd kilometer!’, 
voegde Dora eraan toe. Zichtbaar onder de indruk 
van deze prestatie sloeg Nicolaas de twee lieve en 
onschuldige meiden nog eens gade. Zouden zij echt 
iets met de vermissing te maken kunnen hebben? 
 

Zuchtend zocht Nicolaas het terras van het Sportcafé 
op, toen plots een jongen met een Hawaïshirt en zon-
nebril passeerde. ‘Goedendag Cornelis’, groette hij 
hem. Verward keek de bebaarde jongeman op en zijn 
blik veranderde meteen in herkenning: ‘Ghéhéhé, 
hallo Nico! Jij ook hier? Lachen man! Wat kijk je 
treurig! Wat is er aan de hand?’ Nicolaas legde hem 
de situatie uit. ‘Als ik het goed begrijp, waren jij, 
Ube en Barry gisteravond tot het laatst bij Sjaars. 
Nu schijnt het dat ze nooit bij Olly thuis is gekomen. 
Weet jij misschien waar ze is?’ ‘Geen idee, ik ben al 
rond drie uur naar huis gegaan zodat ik toch nog 
een beetje fit was voor de sportdag. Die meid schijnt 
fanatiek te zijn, dus mijn groepje kan flink aan de bak 
vandaag. Ik weet niet tot hoe laat die andere drie 
nog zijn gebleven. Biertje doen?’ Nicolaas sloeg het 
aanbod af en voegde zich bij de introcommissie. Wat 
was er na drie uur toch gebeurd in de Molenstraat? 

~WORDT VERVOLGD, LEES DE ONTKNOPING OP 
BLADZIJDE 20  ~

Uiteraard vertoont dit verhaal geen enkele gelijke-
nis met de werkelijkheid. Namen en plaatsen kunnen 
dan ook niet opgevat worden als personen en plek-
ken. Enige gelijkenis is puur toevallig en valt niet on-
der verantwoordelijkheid van de redactie. 

De Molenstraat
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In de geschiedenis komen heel wat beroemde (of 
beruchte) families voor en veel bekende broers, 
zoals de gebroeders Grimm en de gebroeders de 
Witt (en ook zussen trouwens; wat dacht je van 
de zussen Boleyn). Nijmegen heeft haar eigen 
bekende broers: maak kennis met de gebroed-
ers van Limburg.
 Het werk van de miniaturisten Paul, Herman 
en Johan van Limburg wordt gezien als een van de 
hoogtepunten van de Middeleeuwse schilderkunst. 
De drie broers werden omstreeks 1385 geboren in 
Nijmegen in de kunstenaarsfamilie Van Limburg-
Maelwael. In het atelier van hun ouders, aan de 
Burchtstraat, leerden zij het schildersvak. Hun oom, 
die de maker is van het oudst bekende olieverfschil-
derij op doek, haalden de drie broers rond 1400 naar 
Frankrijk, waar hij in Parijs en Dijon werkte als hof-
schilder. De gebroeders van Limburg werkten aan 
het Bourgondische hof, voor Filips de Stoute en 
voor diens broer, hertog Jean de Berry. Voor Filips 
maakten zij (waarschijnlijk) een Bible moralisée, die 
tegenwoordig in de Franse nationale bibliotheek ligt. 
 Een van hun beroemdste werken maakten 
zij voor de hertog: het getijdenboek Les très riches 
heures, dat zij gedeeltelijk illustreerden. Een geti-
jdenboek is een gebedenboek met daarin gebeden 
die op een vast tijdstip op de dag moeten worden 
uitgesproken. Ook bevat dit boek ook nog een kalen-
der met miniaturen die de maanden verbeelden. De 
meesten daarvan worden toegeschreven aan de drie 
broers. Zij overleden alle drie in 1416, nog voor het 
boek kon worden afgemaakt. Dit werd in de loop der 
jaren gedaan door andere kunstenaars. Over de dood 
van de drie broers is vrijwel niets bekend, maar er 
bestaat de mogelijkheid dat ze aan de pest stierven.
 De broers signeerden hun werk niet en verd-
wenen na hun dood voor eeuwen in de vergetelheid. 
In 1505 werden ze voor het laatst genoemd in een 
werk over grote schilders, maar daarna duurde het 

tot 1855 voor de hertog van Aumale de waarde van 
het werk (h)erkende. Nadat in 1881 het verband 
werd gelegd tussen de inventaris van Jean de Berry 
en hun werk, kwam er langzaam onderzoek op gang. 
Hun afbeeldingen werden wereldwijd bekend.
 In 2005 is er nogal het een en ander te doen 
geweest om de gebroeders van Limburg in Nijmegen. 
Niet alleen werd er een tentoonstelling over hun 
werk gehouden die meer dan 90.000 bezoekers trok 
en werd het eerste Gebroeders van Limburg Festival 
gehouden, maar ook werden restanten van het atelier 
van de familie teruggevonden. Deze restanten, twee 
kelders, werden gevonden onder Burchtstraat 61, 
63 en 65. Bovengronds was er weinig tot niets dat 
verwees naar de Middeleeuwse bebouwing, maar in 
de kelder van een (tegenwoordig niet meer besta-
ande) croissanterie werd tijdens onderzoek voor de 
documentaire over de broers een doorgang gevon-
den naar een oudere kelder. Door onderzoekers van 
de gemeente werden de ontdekte kelders gedateerd 
als veertiende – zestiende-eeuws. Het is bekend dat 
dit kavel tussen 1380 en 1460 in het bezit was van de 
familie Van Limburg-Maelwael. Volgens onderzoek 
van het gebroeders van Limburg Huis is de kelder 
waarschijnlijk veertiende-eeuws. Het gebroeders van 
Limburg Huis wilde gaan restaureren, verder onder-
zoek doen en later het ontdekte toegankelijk maken 
voor publiek. In 2015 was er sprake van dat er een 
museum over de broers zou komen.
 Sinds 2005 wordt in Nijmegen het jaarli-
jkse Gebroeders van Limburg Festival gehouden, 
geïnspireerd op de miniaturen van de drie broers. 
Het is het grootste Middeleeuwse festival van 
Nederland, met honderden figuranten die tal van 
Middeleeuwse ambachten tonen. Het hoogtepunt 
is de blijde incomste, een optocht door de binnen-
stad van ruim zeshonderd man. Wil je zelf ook een 
keer een kijkje gaan nemen? Dat kan dit jaar op 27 
en 28 augustus!

De Gebroeders 
van Limburg

Het Gebroeders van Limburg-festivalDoor Afra de Mars
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Naam: Gijs Jochems
Functie: Voorzitter
Bestuurstaken: Als voorzitter ben ik eindverant-
woordelijke en  aanspreekpunt. Leiden van bestu-
urs- en Algemene Ledenvergaderingen.
Buiten de GSV: Ontzettend geïnteresseerd in alles 
wat te maken heeft met de Oudheid als periode, 
vooral de Antieke Grieken. Ook houd ik mij hoofdza-
kelijk bezig met prehistorie en andere archeologische 
zaken. Buiten mijn studie om sport ik graag: voetbal, 
volleybal, squash, fitness en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Ook ’s avonds een cafeetje pakken past 
wel in mijn straatje. Ben je nieuwsgierig naar wat de 
vereniging GSV Excalibur precies is en doet of wil je 
de vereniging gewoon beter leren kennen? Kom dan 
gauw een keer langs op de kamer tijdens een van de 
ledenuurtjes!

Naam: Steven Verhoeven
Functie: Secretaris
Bestuurstaken: Als secretaris ben ik voornamelijk 
verantwoordelijk voor het papierwerk van de vereni-
ging, de lopende correspondentie en het notuleren 
van vergaderingen. Ook draag ik zorg voor de lede-
nadministratie en de boekverkoop. Ondanks dat dit 
wat formele taken op de achtergrond zijn, ben ik 
altijd aanspreekbaar en vaak aanwezig op allerhande 
activiteiten van de GSV. Ik hoop dan ook veel van 
jullie op deze activiteiten tegen te komen!
Buiten de GSV: Als student Geschiedenis heb ik 
een hele brede interesse. Mij spreekt vrijwel alles 
van oudheid tot heden wel aan. Ik vind het ook 
ontzettend leuk om over geschiedenis te vertellen. 
Naast mijn interesse in geschiedenis houd ik ook van 
muziek, zowel luisteren als maken; ik speel graag een 
beetje piano. Ook kijk ik graag naar en praat ik graag 
over sport. Ik ben daarnaast altijd fanatiek bij spellen 
en quizzen, gelukkig is daarvoor binnen de GSV ook 

plaats! Ik ga er komend jaar hopelijk een mooi jaar 
van maken, samen met mijn medebestuursleden en 
uiteraard met de leden van de GSV. Hopelijk tot snel!

Naam: Ricardo Stoffels
Functie: Penningmeester
Bestuurstaken: Het op orde houden van de finan-
ciën zodat de vereniging gezond blijft. Ik zal echter 
niet enkel achter de schermen bezig zijn. Jullie zien 
mij komend jaar ook bij de meeste activiteiten en 
borrels waar mijn sociale kant naar boven komt.
Buiten de GSV: Nijmegen onveilig maken in de 
late avond.Verschillende kroegen in Nijmegen zie 
ik als mijn thuishaven. Mochten jullie je afvragen 
welke dat zijn, moeten jullie gedurende de intro-
ductie maar goed opletten. Tijdens deze introduc-
tie ben ik nog in functie als penningmeester van de 
Introductiecommissie, maar voor vragen over de GSV 
zullen jullie altijd terecht kunnen bij mijn aanko-
mende medebestuurders. Nu rest mij nog om jullie 
een geweldige tijd toe te wensen bij onze mooie 
opleiding en de hoop uit te spreken dat jullie heel 
erg zullen genieten van de introductie. Hopelijk tot 
ziens bij de activiteiten van de GSV!

Naam: Carlijn van der Veen
Functie: Algemeen Bestuurslid Interne Betrekkingen
Bestuurstaken: Dit jaar ga ik me bezig houden met 
de planning van leuke, memorabele activiteiten. Dit 
houdt in dat ik verantwoordelijkheid draag voor de 
jaarplanning maar ook verantwoordelijk ben voor 
de Onderwijscommissie, de BorDeLe-commissie, de 
Congrescommissie en de Letterencommissie.
Buiten de GSV: Naast enthousiasme voor deze 
bestuurstaken, zal ik dit jaar wat studiepunten gaan 
behalen bij filosofie. Bovendien heb ik een zwak voor 
bordspelletjes en appelsap!

gsv-BESTUUR 2016-2017
  Voorstelrondje                                    
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Naam: Ine de Win
Functie: Algemeen bestuurslid Externe 
Betrekkingen
Bestuurstaken: Zelf zit ik in de Eerstejaarscommissie 
van onze vereniging en hiermee zal ik leuke activit-
eiten organiseren voor jullie. Ook zit ik in de pub-
lieksgeschiedeniscommissie. Daarnaast ga ik dit jaar 
met de reiscommissie leerzame maar ook bovenal 
onvergetelijke reizen voor de vereniging organ-
iseren, en het is dan ook een aanrader om mee te 
gaan! Ook hoop ik jullie op alle activiteiten van de 
vereniging te zien dit jaar, en ook in de verenigings-
kamer zijn jullie meer dan welkom!
Buiten de GSV: Komend jaar start ik aan het derde 
jaar van de geweldige bachelor Geschiedenis waar 
ik nog steeds veel plezier aan beleef. Ook zal ik spo-
radisch koekjes bakken voor op de kamer, omdat ik 
van bakken houd. Hopelijk hebben jullie net zoveel 
zin in het komende jaar als ik!

Naam: Audrey Noteboren 
Functie: Algemeen Bestuurslid Media 
Bestuurstaken: Dit houdt in dat ik mij vooral bezig 
ga houden met de socialmediakanalen. Via Facebook, 
onze website en de nieuwsbrief zal ik jullie op de 
hoogte houden van alle leuke activiteiten die we voor 
jullie gaan organiseren. Ook zal ik een aantal com-
missies onder mijn hoede nemen. Samen met mijn 
andere bestuursleden hoop ik een heel leuk jaar te 
gaan beleven er ervoor te zorgen dat ook jullie een 
leuk jaar mogen beleven met de GSV. 
Buiten de GSV: Binnen mijn studie interesseer ik me 
vooral in de ESDG en buiten mijn studie en de GSV 
om, speel ik nog bugel in twee fanfares. Verder vind 
ik het leuk om een bioscoopje te pakken met mijn 
vriendinnen of op stap te gaan.

Boven: Ricardo Stoffels, Carlijn van der Veen, Ine de Win
Onder: Gijs Jochems, Audrey Noteboren, Steven Verhoeven
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Column
Welkom in het studentenleven!

Toen ik wist dat ik voor deze HInTro een column 
mocht gaan schrijven, was ik lange tijd in dubio 
waar ik het met jullie over wilde hebben. Ik wor-
stelde met de vele onderwerpen die me inter-
essant leken voor (aankomende) studenten. 
Colleges, docenten, of de leukste excursies? Sport- 
en studieverenigingen of de leukste kroegen die 
Nijmegen te bieden heeft? Op kamers gaan, leren 
koken en zelfstandig(er) worden? Iedere student 
heeft ongetwijfeld zijn of haar eigen ervaringen 
en verhalen met betrekking tot deze onderwer-
pen. Deze verhalen vallen wat mij betreft onder 
één overkoepelende term: het studentenleven.
 Wanneer je op Google zoekt naar een defin-
itie van ‘studentenleven’, kom je een veelvoud van 
verklaringen tegen. Soms wordt er verwezen naar het 
roerige nachtleven in de studentensteden, maar over 
het algemeen wordt het ‘studentenleven’ uitgelegd 
als: het leven der studenten aan de universiteit. Dit 
vind ik een van de beste definities. Immers, colleges 
volgen (of tenminste aanwezig zijn), opdrachten 
voorbereiden en deelnemen aan werkcolleges zijn de 
activiteiten die bij elke student dagelijks op de agenda 
staan. Veel studenten besteden een flink aantal uren 
in de week aan blokken in de Universiteitsbibliotheek 
(UB), zeker tijdens tentamenperiodes. Toegegeven: 
studeren is een van de belangrijkste onderdelen van 
het studentenleven. Maar Nijmegen heeft veel meer 
te bieden dan de campus en de UB. Een groot deel van 
het studentenleven speelt zich ook af buiten de uni-
versiteit. Zo zijn er meer dan voldoende verenigingen 
in Nijmegen om je vrije tijd mee in te vullen, er is voor 
ieder wat wils. Wil je samen met je medestudenten 
onder het genot van een borrel over de geschiedenis 
filosoferen, dan sluit je je aan bij een studieverenig-
ing. Wil je jezelf liever op sportief gebied uitdagen? 
Nijmegen heeft meer dan voldoende sportverenigin-
gen: er is zelfs een e-sports vereniging! En ook voor 
de gezelligheidsdieren onder jullie zijn er voldoende 

studentenverenigingen waar je lid van kan worden. 
 Een ander aspect van het studentenleven 
dat ik iedereen van jullie kan aanraden, is op kamers 
gaan. Er gaat niets boven de vrijheid die je krijgt als je 
niet meer naar je ouders hoeft te luisteren en lekker 
kunt gaan en staan waar je wilt. Even geen zin om 
een gezonde maaltijd te koken? Prima! Bestel lekker 
een pizza of ga naar een cafetaria om een frietje te 
eten. Ligt je complete kledingkast verspreid over je 
hele kamer? Laat lekker liggen! Niemand die er wat 
van zal zeggen. Op kamers gaan betekent zelfstandig 
worden, je eigen boontjes leren doppen en doen en 
laten waar je zelf zin in hebt. Een avond op stap gaan 
tot in de vroege uurtjes? Veel plezier! Er is niemand 
die je tegen zal houden. Bedenk alleen wel: bij zelf-
standigheid zijn de gevolgen ook voor jezelf. 
 Het punt dat ik wil maken is dat het studen-
tenleven zo uitgebreid kan zijn als je zelf ambieert. 
De dagelijkse bezigheden op de universiteit vormen 
uiteraard de basis waarop iedere student zijn week 
in zal richten. Het studentenleven heeft echter 
zoveel meer uitdagingen te bieden! Ik daag jullie uit 
om zoveel mogelijk deze stappen te nemen en het 
hoofd te bieden. Sla je vleugels uit, ga op kamers, 
wordt actief binnen een van de vele verenigingen 
van Nijmegen, ga af en toe lekker op stap! Vaak wordt 
gezegd dat je studententijd de beste tijd uit je leven 
is. Of dit waar is, weet ik nog niet. Het is nog te vroeg 
voor mij om hier iets over te zeggen. Maar wat ik 
jullie wel kan vertellen, is dat je het in eigen hand 
hebt. Beperk je studentenleven niet tot ‘het leven 
der studenten aan de universiteit’. Verleg je grenzen 
en wie weet schrijf jij volgend jaar wel een stuk voor 
de HInTro over je eigen ervaringen. Ik heb zin in het 
aankomende jaar student zijn: ik hoop jullie ook!

Door Rowan Fleuren
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H E T  E E R S T E  J A A R . . . 
  Brugklasser op de Universiteit                                   

Na de introductie (en het herstel hiervan) zul je 
er toch weer aan moeten geloven. Na een vakan-
tie van meer dan tweeënhalve maand gaan de 
studieboeken weer open. Daarnaast ga je miss-
chien wel op kamers in een nieuwe stad. Voor mij 
was dit vorig jaar het geval. Ik kom uit een klein 
dorp en vond Nijmegen een enorme stad. Ik was 
me er niet van bewust dat stoplichten hier ook 
voor het fietspad golden, met als gevolg dat ik 
meer door rood ben gefietst dan door groen. En 
even een tip voor nieuwelingen die de stad gaan 
verkennen: Google Maps en een paraplu op de 
fiets gaan niet samen: dan eindig je in de bosjes. 
Ik ga proberen een overzicht te geven van wat je 
in het eerste jaar Geschiedenis op de Radboud 
Universiteit te wachten staat.
 In de eerste periode krijg je de vakken 
Globalisering, Nieuwe tijd I en Oudheid I. Bij 
Globalisering krijg je alleen hoorcolleges en heb je 
geen werkcolleges. Bij Nieuwe tijd I en Oudheid I 
geven verschillende docenten de hoorcolleges en 
heb je een keer per week werkcollege. Laat je niet 
afschrikken door het handboek McKay, je doet er 
een jaar over om deze uit te krijgen. Bij Globalisering 
hoort het boek Global History van Noel Cowen. 
 In deze eerste periode word je als nieuwe 
student op kamers bovendien geconfronteerd met 
een terugkerende volle wasmand. Daarnaast keert 
dagelijks de vraag terug wat er ’s avonds op het menu 
staat en met wie en waar dit genuttigd gaat worden. 
De AH Bonuskaart is een must-have voor de student. 
Naast het feit dat je met de bonuskaart kan profiteren 
van de aanbiedingen van de “Appie”, kun je deze ook 
uitstekend gebruiken als schroevendraaier en mesje 
om van alles en nog wat te snijden. Voor degene die 
niet meteen al zijn schepen achter zich verbrand, is 
de gratis OV kaart een uitkomst. Zo kun je je vrienden 
thuis ook nog eens zien. Daarnaast kun je de bakjes 
eten van mama ophalen en eventueel de vuile was 

laten doen. Dit resulteert wel in een volksverhuiz-
ing van hutkoffers en boodschappentassen van thuis 
(studentenkamer) naar thuis-thuis en vice versa. Tip: 
zorg voor een goede verpakking van deze spullen. Ik 
kan uit eigen ervaring zeggen dat het redelijk gênant 
is wanneer de appels en peren, die je moeder met 
liefde heeft ingepakt om te zorgen voor genoeg vita-
mientjes, door een rijdende bus rollen omdat je tas 
het begeeft. De treasure hunt tussen mensen, benen, 
andere lichaamsdelen en bagage is misschien nog 
wel veel gênanter. 
 Na een lang weekend begint periode twee 
(op de uni doen we namelijk niet aan herfstvakan-
tie...). De tweede periode verschilt weinig van de 

Door Sanne Dijksterhuis
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eerste periode. Nieuwe tijd I en Oudheid I gaan 
over in de vakken Nieuwe tijd II en Oudheid II. Voor 
Globalisering komt Nederlandse Geschiedenis in de 
plaats. De dikte van Geschiedenis van de Nederlanden 
verschilt nogal van Global History. Hoewel je hier-
door, samen met het eerste hoofdstuk, nogal de 
neiging krijgt om het lezen uit te stellen, kan ik dit 
uit eigen ervaring afraden. Zo eindigde ik met dit 
boek onder de kerstboom.
Na de kerstvakantie zijn er de hele maand 
januari tentamens, waarna je in periode 3 begint 
met Middeleeuwen I, Nieuwste tijd I en het 
Propedeusewerkstuk. Persoonlijk kreeg ik nogal 
wat paniekgevoelens bij de gedachte dat ik zelf een 
wetenschappelijk werkstuk moest schrijven, maar 
die verdwenen gelukkig toen ik een onderwerp had 
gekozen en onderzoeksvraag had opgesteld. Dit sloot 
natuurlijk niet uit dat de paniekgevoelens toch enig-
szins terugkwamen naarmate de deadline naderde. 
Doordat een vak nu wordt afgesloten met een werk-
stuk, is je tentamenweek iets rustiger.
 In de laatste periode (je kunt de vakantie 
inmiddels ruiken), gaan de vakken Middeleeuwen I 
en Nieuwste tijd I over in de vakken Middeleeuwen 
II en Nieuwste tijd II (verrassend). Daarbij krijg je 
het vak Geschiedfilosofie. Met dit laatste vak gaat 
behoorlijk wat denkwerk gepaard, maar laat je niet 
afschrikken door de enge verhalen. Na deze laatste 
tentamenperiode (en eventuele herkansingen), kan 
je dan eindelijk genieten van je welverdiende vakan-
tie. Het is natuurlijk handig om je BSA te halen voor 
de zomervakantie, maar ik denk dat dit overbodige 
informatie is aangezien jullie hier al (te) uitgebreid 
over geïnformeerd zijn. 
 Mocht je je tijdens tentamenperiodes niet 
kunnen concentreren op je kamer doordat je wordt 
lastiggevallen door huisgenoten, schilders, klusjes-
mannen et cetera, raad ik je aan te verhuizen naar de 
Universiteitsbibliotheek (UB). Je kunt hier van 9.00 
tot 23.00 terecht om te genieten van de stilte en de 
aanwezigheid van muizen. Als je hier een diepgaande 
angst voor koestert, kruimel dan niet te veel met je 
boterham. 

 Gelukkig hoef je niet alleen maar te stud-
eren! De GSV organiseert leuke feestjes en activit-
eiten zoals reisjes, filmcolleges en nog veel meer! 
Daarnaast kun je bij een studentenverenigingen voor 
de ultieme ‘Feuten’ beleving. Bij de studentensport-
verenigingen kun je de meest uiteenlopende sporten 
beoefenen, zodat je eerst de benodigde calorieën 
eraf kan trainen voordat er wat borreltjes genut-
tigd worden. De culturele verenigingen geven je de 
mogelijkheid je creatieve talenten te ontwikkelen. 
Hiernaast bestaan er ook nog religieuze en inter-
nationale verenigingen en vergeet ik er vast ook 
nog wat op te noemen. Kortom, je hoeft je nooit te 
vervelen!
 Pak in de vakantie niet meteen de eerste 
trein naar huis en kom terug voor de start van het 
nieuwe collegejaar! In Nijmegen is het tijdens de 
Vierdaagse namelijk de hele week feest. Dat is genoeg 
reden om te blijven, dacht ik zo!

Als afsluiter een aantal tips die goed van pas kunnen 
komen:
• Word lid van de GSV!
• Neem een sportkaart! Voor het bedrag  
 van 102 euro per jaar krijg de kans je  
 lichaam het hele jaar goddelijk te houden.
• Zorg ervoor dat je zelf fietsbanden kan  
 plakken! (of profiteer van je week-OV). 
• Wijst de klok half vier, tijd voor bier in het
 Cultuurcafé!
• Op woensdag zijn de cocktails in de stad 
 50%.
• De discodel (frikandel met discodip) van
 de friettent op het Keizer Karelplein mag
 niet ontbreken voordat je je bed induikt
 na het stappen.
• De Vierdaagsefeesten!
• Word lid van de Facebookpagina
 Radboud Geschiedenis 2015-2016 voor
 de benodigde samenvattingen, oefen- 
 toetsen, getallenlijnen en dergelijke.
 Kortom, allemaal bestandjes waar je in je
 tentamenperiode erg gelukkig van wordt! 
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IntroductieWoordzoeker
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SHOTJES
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Door Sanne van den Dries
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H I S T O R I S C H  B E S E F  I N  N I J M E G E N
  Een beknopte geschiedenis van de stad                                   

Als eerstejaars-Geschiedenisstudent zul je in 
Nijmegen vaak de uitspraak horen: ‘Nijmegen is 
de oudste stad van Nederland!’ Een aantal andere 
steden in Nederland zullen het hier niet mee eens 
zijn. Toch zijn er wel degelijk vondsten die een 
sterke aanwijzing vormen om Nijmegen de oudste 
stad van Nederland te noemen. Zo zijn er bijvoor-
beeld resten gevonden van Oppidum Batavorum 
(Stad van de Bataven), de naam die de Romeinen 
aan de nederzetting gaven die ongeveer op de 
plek van huidig Nijmegen lagen. De oudst aan-
getroffen resten zijn Romeinse godenpijlers die 
stammen uit het jaar 17 na Chr. en zijn nog steeds 
te bezichtigen in het Valkhofmuseum. Voor het 
museum staat een replica. Of dit Nijmegen nou 
de oudste stad van Nederland maakt of niet, het 
is belangrijk om te beseffen dat de stad een rijke 
geschiedenis heeft.
 
Oudheid: onderdeel van het Romeinse Rijk
Het gebied rond Nijmegen was eigenlijk onderdeel 
van iets veel groters: de Limes. Dit was de noordg-
rens van het Romeinse Rijk. Deze grens, vaak flexi-
bel, doorkruiste het gehele Europese continent langs 
de Rijn en de Donau tot in Oost-Europa. Er leefde 
in Nijmegen een Germaans volk, door de Romeinen 
‘Bataven’ genoemd. In 69 na Chr. werd Oppidum 
Batavorum na een opstand met de grond gelijk 
gemaakt. Er ontstond een nieuwe handelsnederzett-
ing, die de naam Ulpia Noviomagus Batavorum kreeg. 
De naam Noviomagus (Nieuwe Markt) is hoogst-
waarschijnlijk de naam waar de naam Nijmegen van 
is afgeleid. Resten hiervan zijn te bezichtigen onder 
het huidige casino.
 Onder leiding van de Romeinse keizer 
Constantijn werd er in de vierde eeuw een castel-
lum gebouwd op de plek van het huidige Valkhof: 
een versterkt fort met diepe, brede grachten. Ook 
de handelsnederzetting werd versterkt. Nijmegen 
werd een plek waar Germanen, Romeinen en andere 

volkeren samen handelden en leefden. In de vijfde 
eeuw moesten de Romeinse legers zich echter ter-
ugtrekken. Er is discussie over de mate waarin 
Nijmegen na deze tijd bewoond bleef.

Middeleeuwen: een stad in ontwikkeling
In Nijmegen vind je al snel plekken met namen als 
het ‘Keizer Karelplein’ (rotonde in het centrum) en 
‘Carolus Magnus’ (studentenvereniging). Dit zijn 
allemaal plekken die vernoemd zijn naar de grote 
Frankische vorst die in het jaar 800 tot keizer werd 
gekroond: Karel de Grote (747-814). Hij schaarde 
Nijmegen onder zijn Heilige Roomse Rijk. Op de 
plaats van het Romeinse castellum liet hij een burcht 
bouwen: de Valkhofburcht. Karel de Grote heeft hier 
zelf nooit gewoond, maar bezocht deze plaats in het 
noorden van zijn rijk wel een aantal keer.
 Eén van de oudste gebouwen in Nederland 
is de Sint-Nicolaaskapel. Het is onduidelijk uit welke 
tijd deze kapel precies stamt, maar het is waarschijn-
lijk in de elfde eeuw gebouwd door de Duitse keizer 
Otto II, die het wijdde aan de Byzantijnse heilige 
Sint Nicolaas. In 1155 bouwde keizer Frederik 
Barbarossa (1122-1190), keizer van het Heilige 
Roomse Rijk, een nieuwe burcht op het Valkhof met 
een enorme woontoren (donjon) in het midden. Deze 
toren werd in de achttiende eeuw afgebroken na een 
initiatiefvoorstel van het kwartier der Veluwe in de 
Gelderse staten in 1795. Het is een bekend onderw-
erp bij Nijmegenaren omdat er plannen zijn om de 
donjon te herbouwen. Van de burcht van Frederik is 
alleen de Barbarossaruïne in het Valkhofpark nog 
overgebleven.
 In de dertiende eeuw groeide Nijmegen 
uit tot een economisch en cultureel centrum, dit 
vanwege haar gunstige ligging aan handels- en 
waterwegen en het vruchtbare achterland. Nijmegen 
kreeg van de Duitse keizer zelfs stadsrechten, met 
eigen bestuur en eigen rechtspraak. De macht keizer 
nam echter af, waardoor Graaf Otto II van Gelre (ca. 

Door Emma Hooghwinkel
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1215-1271) het gebied rondom Nijmegen in 1247 
tot zijn graafschap kon scharen. Onder deze graaf 
werd de stad en de Valkhofburcht versterkt en werd 
de eerste steen gelegd voor de Sint Stevenskerk. 
 In de veertiende eeuw kreeg het huidige 
stadscentrum vorm, met de Waagh, het Vleeshuis en 
het Stadshuis op de Grote Markt. Deze ontwikkeling 
werd doorgezet in de vijftiende eeuw. Nijmegen werd 
een leidende stad in graafschap Gelre en vormde 
zelfs één van de dichtst bevolktste gebieden in de 
Lage Landen. Door de bevolkingsgroei moesten de 
stadsmuren worden uitgebreid. Een deel van deze 
stadsmuur is nog te zien in het Kronenburgerpark, 
naast de Kronenburgertoren. Dit is een zware, ronde 
vestingtoren die stamt uit het jaar 1426. 

Vroegmoderne tijd: oorlog en bezetting
In 1543 verloor Gelre haar zelfstandigheid en werd 
zij onderworpen aan het bestuur van de Habsburgse 
dynastie. Nijmegen verloor haar leidende positie in 
Gelre. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog viel Nijmegen 
afwisselend in Spaanse en Nederlandse handen. In 
1591 werd de stad terugveroverd door prins Maurits 
van Oranje-Nassau (1567-1625). Hiermee werd 
Nijmegen onderdeel van de Republiek der Zeven 
Nederlanden. Dit leverde Nijmegen echter geen econ-
omische voordelen op: de handel nam af en de econ-
omie kromp gedurende de volgende eeuw.
 In het rampjaar 1672 vielen Franse legers 
Nijmegen binnen en ging de economische situatie 
nog meer achteruit. Hier kwam even verandering 
in toen er in Nijmegen in de jaren 1678 en 1679 
Europese vredesonderhandelingen plaatsvonden. 
Deze onderhandelingen leidden uiteindelijk tot de 
Vrede van Nijmegen, een reeks van verdragen tussen 
verschillende Europese staten die een einde moesten 

maken aan de voortdurende spanningen in Europa. 
Dit verdrag zorgde tevens voor een tijdelijke vrede 
tussen de Nederlanden en Frankrijk.
 Eind zeventiende eeuw werd Nijmegen nog-
maals veroverd door de Fransen, ditmaal het Franse 
Revolutieleger. Rond deze tijd werd ook de opdracht 
gegeven tot het afbreken van de Valkhofburcht en 
ook het stadssymbool van Nijmegen, de donjon, werd 
neergehaald. De Nijmegenaren wisten echter de St. 
Nicolaaskapel en de grond eromheen te behouden: op 
deze plek vind je tegenwoordig nog het Valkhofpark. 
Na de Franse bezetting trok de economie aan en er 
volgde een explosieve bevolkingsgroei.

Moderne tijd: een stad met een nieuw gezicht
Eind negentiende eeuw barstte Nijmegen letter-
lijk uit haar voegen: de stadsmuren werden afge-
broken en moesten plaats maken voor stadsparken, 
singels, pleinen en nieuwe publieke gebouwen. 
De Oranjesingel, het Keizer Karelplein en de St. 
Canisiussingel werden allemaal in de tweede helft 
van de negentiende eeuw aangelegd. In de sloop-
woede bleef er bijna niets van de oude omwallingen 
over, behalve in het Kronenburgerpark en in Oost-
Nijmegen. De afbraak van de stadsmuren leverde 
economische groei op: de welvaart in Nijmegen nam 
toe gedurende de negentiende eeuw. 
 In het begin van de twintigste eeuw kreeg 
Nijmegen de herkenbare Waalbrug, waardoor, als 
gevolg van de nieuwe route die auto’s reden om 
de Waal over te steken, de benedenstad langzaam 
in verval raakte. De bovenstad werd het nieuwe 
centrum. In 1923 werd de Katholieke Universiteit 
Nijmegen gesticht: de voorloper van de Radboud 
Universiteit. In de Tweede Wereldoorlog werd een 
groot deel van het historische stadscentrum in 1944 
gebombardeerd door de geallieerden. Dit wordt vaak 
het ‘vergissingsbombardement’ genoemd, ook al 
menen sommige historici dat het eerder een gelege-
nheidsbombardement was. De rechte winkelstraten 
en grote pleinen in Nijmegen-Centrum zijn allen pas 
na de oorlog aangelegd. Op Plein 1944 staat een mon-
ument dat aan de bombardementen herinnert.
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In deze vaste rubriek van het HInT gaat de redac-
tie op zoek naar studenten die hun studie verri-
jken met ervaring op de werkvloer. In dit artikel is 
een selectie gemaakt uit de afgelopen edities van 
deze rubriek. Dit HInTro presenteert nogmaals 
de ervaringsverhalen van David Bijsterbosch, 
Sanne van den Dries en Tom Peters.

David Bijsterbosch – Museum Bronbeek
Mijn stageopdracht was een onderzoek naar een vet-
eraan van de politionele acties, maar verder wist ik 
niet wat me daar te wachten stond. In mijn tweede 
jaar waren we voor het vak Nederlandse Geschiedenis 
op excursie naar dit museum geweest. Een jaar later 
herinnerde ik me nog dat ze toen zeiden dat er elk 
jaar stageplaatsen waren. Ik stuurde een e-mail en 
kon meteen langskomen. Hierbij verwachtte ik in 
eerste instantie een soort sollicitatiegesprek, maar 
ik kreeg meteen vragen over wat ik er wilde doen. 
Het vinden van een stageplaats bleek dus geen prob-
leem. Wel kostte het meer moeite om het papierwerk 
vanuit de universiteit en het museum te regelen. De 
eerste weken in het museum moest ik even mijn draai 
vinden. Het is niet dat je een aantal colleges volgt, 
een serie opdrachten maakt en dat je weet wat er 
komen gaat. De eerste weken ben ik vooral bezig 
geweest met het onderzoeken van het persoonlijke 
archief van de veteraan, omdat ik in ieder geval zeker 
wist dat dit moest gebeuren en het de nodige tijd zou 
kosten. Het archief bevatte dagboeken, grammofoon-
platen, een kleine autobiografie en zo’n twaalfhon-
derd brieven, die ik zelfs op het einde van mijn stage 
niet allemaal gelezen had.
 Ik kreeg veel vrijheid in het uitvoeren van 
mijn onderzoek. Dit zorgde ervoor dat ik hier en daar 
iets te groot dacht, zoals over het creëren van een app 
zonder enige kennis van programmeren. Dit soort 
ideeën heb ik uiteindelijk op papier gezet, want de 
tijd was te kort, ik was te onervaren en de middelen 
die er waren, waren te beperkt om ze echt tot uitvo-
ering te brengen. De obstakels en problemen op mijn 
pad hadden toch niet alleen met mijn eigen kunnen te 

maken. Wanneer je onderdeel van een museum bent, 
dat zelf onderdeel is van het Ministerie van Defensie, 
merk je dat er problemen zijn die niet opgelost 
kunnen worden zonder toestemming van bovenaf. 
Wat mij het meest bij zal blijven van mijn stage zijn 
vooral de mensen waarmee ik heb mogen werken en 
de dingen die zij mij hebben laten zien en geleerd. 
Door mijn stageopdracht heb ik vier maanden lang 
mogen meemaken hoe het is om in een museum te 
werken en hoeveel tijd en moeite het kost om een 
tentoonstelling in elkaar te zetten. 

Sanne van den Dries – Uitgeverij Vantilt
Ongeveer een jaar geleden bedacht ik me dat ik miss-
chien wel een stage wilde gaan lopen. Het leek me 
handig om de nodige praktische ervaring op te doen, 
daarnaast zou ik nog een jaar langer kunnen stud-
eren. Het vinden van deze stage was niet erg moeilijk, 
doordat ik in april al de eerste e-mail de deur uit had 
gedaan. De eerste paar weken van mijn stage waren 
erg wennen; alles was nieuw, de dagen warenlang 
en alles moest aan mij uitgelegd worden. Ik miste in 
het begin zeker de afleiding van vrienden die even 
kwamen langsgelopen om een praatje te maken. In 
het begin was ik afhankelijk van het werk wat mijn 
collega’s mij gaven. Na een paar weken werd dit 
anders; ik kreeg steeds grotere projecten waaraan 
ik meerdere dagen kon werken. Daarnaast wisten 
klanten en auteurs mij ook meer te vinden, dus werd 
mijn mailbox een stuk voller.
 Hoewel Vantilt een klein bedrijf is, worden 
er ontzettend veel boeken uitgegeven. In het najaar, 
september tot eind november, worden er maar liefst 
vijfentwintig boeken uitgegeven. Ik heb tijdens mijn 
stage aan ongeveer de helft van deze boeken kunnen 
meewerken. Het doen van redactiewerk was even 
wennen; normaal laat ik mijn werk altijd controle-
ren door mijn vader of vrienden, maar nu was ik 
zelf verantwoordelijk voor controle van een tekst. 
Alleen al hiervan heb ik ontzettend veel geleerd. 
Ik hielp daarnaast een collega die zich bezighield 
met de promotie van de boeken. Van elk nieuw boek 
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gaan een stuk of veertig persexemplaren de deur 
uit. Deze exemplaren worden naar verschillende 
grote kranten, tijdschriften en tv-redacties gestu-
urd. Hierdoor probeert Vantilt het boek onder de 
aandacht te brengen. Dit betekende soms dus dat ik 
op een dag wel twee uur bezig was met het inpak-
ken van deze boeken. 
 Ik kan jullie helaas niet al mijn activiteiten 
van mijn stage vertellen, maar wat ik jullie wel kan 
vertellen is dat ik mijn stage echt geweldig vond. De 
dagen vlogen voorbij, terwijl ik toch van negen tot vijf 
op kantoor was. Er zitten zoveel voordelen aan deze 
stage. Ik leer heel veel nieuwe mensen kennen, ik ver-
beter mijn taalvaardigheden, ik ben nog steeds bezig 
met geschiedenis (omdat er veel historische boeken 
tussen zitten), en ik leer omgaan met verschillende 
programma’s zoals InDesign en Photoshop. Het 
grootste voordeel is toch wel dat ik eindelijk meer 
weet over wat ik later wil gaan doen. Ik heb nu een 
doel voor wanneer ik klaar ben met mijn studie. Ik 
kan daarom echt iedereen aanraden om stage te gaan 
lopen. Daarnaast is het best fijn om even totaal iets 
anders te doen dan te studeren; heerlijk geen scrip-
ties, tentamens, artikelen of colleges.

Tom Peters – PvdA Den Haag
Binnen de mastervariant ‘Politiek en Parlement’ 
koos ik, om meer praktijkervaring op te doen, om 
mijn stageruimte te vullen met een kans om ervar-
ing op te doen met het hoogste politieke orgaan van 
Nederland: de Tweede Kamer. Zo werd Nijmegen 
ingeruild voor Den Haag en werk ik dit half jaar als 
stagiair beleidsmedewerker mee binnen de Tweede 
Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. In de 

gehele fractieondersteuning zijn er elk half jaar rond 
de zeventien stagiairs. Een deel van de groep is, zoals 
ik, werkzaam als stagiair beleidsmedewerker en de 
overige stagiairs werken binnen de voorlichting-
safdeling. Ik werk op de beleidsafdeling binnen het 
cluster Veiligheid en Justitie & Binnenlandse Zaken, 
dat bestaat uit een aantal Kamerleden en hun beleids-
medewerkers. Deze medewerkers ondersteunen de 
parlementariërs met bijvoorbeeld het schrijven van 
schriftelijke en mondelinge Kamervragen, het uit-
werken van de partijvisie op een bepaald onderw-
erp en soms ook het schrijven van spreekteksten 
voor debatten of overleggen. Doordat de PvdA-fractie 
werkt met deze clusters, ben je als medewerker niet 
gekoppeld aan één Kamerlid, maar heb je een eigen 
onderwerp dat raakvlakken kan hebben met meer-
dere Kamerleden. 
 Naast het reguliere beleidswerk voer ik 
binnen dit cluster een onderzoek uit naar het bev-
orderen van politieke jongerenparticipatie. Samen 
met de Kamerleden Manon Fokke (Binnenlandse 
Zaken) en Tanja Jadnanansing (Onderwijs) probeer 
ik met dit onderzoek een aanzet te geven om de par-
ticipatie van jongeren in de politiek, zowel binnen als 
buiten de PvdA, te bevorderen. Naast een literatuur- 
en praktijkstudie zal ik ook een deskundigenmeeting 
organiseren, met het uiteindelijke doel om tot een 
initiatiefnota te komen die ervoor moet zorgen dat 
politieke jongerenparticipatie hoger op de agenda 
van de Tweede Kamer komt te staan. Al met al heb 
ik het perfect naar mijn zin bij deze stage. Doordat 
er ook zo’n grote groep stagiaires is en er dus veel 
ervaring is met het inpassen van stagiaires, voel je 
al gauw op je gemak. Daarnaast wordt je erg vrij 
gelaten en kun je je dus ontplooien op de manier die 
je zelf wilt. Zo kun je bijvoorbeeld debatten volgen, 
met Kamerleden mee op werkbezoeken en congres-
sen die in de Tweede Kamer worden georganiseerd 
bezoeken. Hoewel je dus wel degelijk een specifieke 
taak hebt, kun je zoveel uit deze stage halen als je 
zelf wilt. Het is, voor mij, de ideale manier om eens 
een kijkje in de politieke keuken van ons land te 
nemen en ervaring op te doen in het politieke werk, 
zowel binnen als buiten deze partij. Want hoewel je 
als beleidsmedewerker op de achtergrond function-
eert, zit je toch bijzonder dicht bij het politieke vuur.
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I N T R O D U C T I E  F E U I L L E T O N

M O O R D  I N  D E  M O L E N S T R A AT ? 
  Deel 2                                   

Het was vier uur toen de sportdag bijna op zijn einde 
liep en Sjaars nog niets van zich had laten horen. 
Verder verliep de dag - op een bloedneus van mentor-
papa Paul Matthijs na - eigenlijk zonder grote prob-
lemen. Nicolaas was even met hem naar de EHBO 
gegaan, maar de jongen kon al snel weer bij de rest 
aansluiten. Uiteindelijk bleek alleen zijn bril onher-
stelbaar beschadigd. Nicolaas was door het voorval 
wel maar net op tijd voor de afsluitende hockeymatch 
tussen de teams van Ube en Olly. Laatstgenoemde liet 
zich al snel wisselen en kwam, duidelijk aangedaan, 
naast Nicolaas staan. ‘Het is zo jammer dat Sjaars 
hier niet is. Ze speelt al haar hele leven hockey, wist 
je dat?’ Nicolaas schudde zijn hoofd. Opvallend, hoe 
verder de dag vorderde, des te vaker kreeg hij te 
horen dat Sjaars toch wel erg sportief was. Zou er 
een verband zijn? ‘Barry snel, volg de bal!’, hoorde hij 
Ube schreeuwen. Barry schreeuwde vluchtig ‘Ben ik 
bij!’ en haastte zich het veld over. Voor twee katerige 
twintigers waren de jongens wel erg fanatiek. De 
sportdag konden ze echter niet meer winnen. Dora 
had haar introgroepje reeds naar een voorsprong 
geleid die niet meer te overbruggen was. Was haar 
dat met de aanwezigheid van Sjaars ook gelukt?
 Na het laatste fluitsignaal verzamelden 
alle introductiegroepjes zich in het Sportcafé. Hier 
werd een afsluitende Aquarius, AA-drink of borrel 
gedronken, waarna de nieuwe eerstejaars zich 
weer zouden verspreiden om bij andere studenten 
Geschiedenis te gaan eten. De twee gasten die hij 
zeker met een alcoholische versnapering verwachtte, 
kon Nicolaas echter niet vinden. Vreemd, normaal 
lieten Ube en Barry een kans op dronkenschap niet 
liggen. Hij vroeg Cornelis of hij wist waar de jongens 
waren. ‘Ube is even naar de HSV-kamer, die vroeg 
net mijn sleutel omdat hij nog wat op moest halen 

geloof ik’, was diens antwoord. Nicolaas kon dit maar 
moeilijk geloven en haastte zich ter controle naar 
het Erasmusgebouw. De kamer was leeg, maar toen 
hij terug in de richting van de loopbrug slenterde, 
hoorde hij boven zich stemmen. 
 ‘Kan me niet verrekken Ube! De sportdag is 
voorbij, dus laten we haar nu maar vrijlaten voordat 
Nico nog meer vragen gaat stellen.’ Nicolaas sloop 
voorzichtig de trap op, naar de tweede verdieping 
en verstopte zich geschrokken achter de balie van de 
portier. Net op dat moment opende Barry de deur van 
de Facultaire Huiskamer. Op een van de banken lag 
een jong meisje te slapen. ‘Sjaars!’ Nicolaas sprong 
tevoorschijn en stormde de kamer binnen. ‘Wat heeft 
dit allemaal te betekenen, heren?’. Ube slaakte een 
verschrikt kreetje. Het meisje werd wakker. ‘We 
wilden haar alleen maar uit de weg hebben voor de 
sportdag. Zij is getraind en anders zou ons groepje 
nooit genoeg punten kunnen verzamelen om de 
introductiecompetitie te winnen!’, begon Barry zach-
tjes te verklaren. ‘We probeerden haar knetterlam te 
voeren, maar die meid kan nog beter tegen de drank 
dan wij. Toen we dat in de gaten kregen, zat er niets 
anders op dan haar maar op te sluiten. Zonder het 
gewenste resultaat...’ Nicolaas schudde teleurgesteld 
zijn hoofd en richtte zich tot Sjaars. ‘Gaat het?’ Het 
meisje hield zich sterk en gaf aan snel weer bij de 
anderen aan te willen sluiten. Zij zou deze introduc-
tie in ieder geval nooit meer vergeten.

Uiteraard vertoont dit verhaal geen enkele gelijke-
nis met de werkelijkheid. Namen en plaatsen kunnen 
dan ook niet opgevat worden als personen en plek-
ken. Enige gelijkenis is puur toevallig en valt niet on-
der verantwoordelijkheid van de redactie. 

Door Hades en Persephone
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De Quiz
Wat voor introkindje ben jij?

1. Wat doe je als je je introgroepje kwijt bent geraakt?
A. Je gaat alle telefoonnummers afbellen totdat je iemand te pakken krijgt
B. Je ziet al snel een ander groepje en sluit je daarbij aan
C. Je kent het programma uit je hoofd dus je weet waar je ze over een uurtje kan vinden

2. Wat drink je het liefste?
A. Zoete witte wijn
B. Bier, liefst zoveel mogelijk
C. Cola, maar op zijn tijd een biertje

3. Je gaat op introductie en wat neem je mee?
A. Het belangrijkste, zoals kleren en tandenborstel enzo. 
B. Goede zin, de rest zie je allemaal wel
C. Zoveel mogelijk, kleren voor alle weertypen, 4 paar schoenen, pleister, ontsmettingsmiddel, noem 
het maar op. Je bent op alles voorbereid. 

4. Wat is je favoriete activiteit tijdens de intro? (Of wat denk je dat je favoriete activiteit is)
A. Eigenlijk alles, vooral mensen leren kennen is leuk
B. De feestjes ’s avonds
C. Het dagprogramma, zoals de sportdag

5. Waar slaap je tijdens de intro?
A. Bij een vriendin van een oudere broer of zus
B. Elke avond ergens anders, je hebt geen vaste slaapplek geregeld
C. Je hebt al een eigen kamer geregeld voor deze periode

Door Sanne van den Dries

De uitkomst vind je op bladzijde 23!
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Recensie
Uitgaansgelegenheden in Nijmegen!
In je eerste jaar word je in het diepe gegooid: een 
nieuwe studie, nieuwe mensen, op jezelf wonen; 
allemaal best wel spannend. Om voor een beetje 
houvast te zorgen heeft de HInT-redactie speciaal 
voor jullie een aantal Nijmeegse kroegen en cafés 
bezocht en beoordeeld. Hopelijk geeft het onder-
staande een waarheidsgetrouw beeld van het 
Nijmeegse uitgaansleven. Uiteindelijk hopen we 
natuurlijk dat jullie zelf jullie favoriete plekken 
gaan ontdekken, maar voor nu moeten jullie het 
hiermee doen!

Camelot
De Camelot staat ook wel bekend als het stamcafé 
van geschiedenisstudenten. Hier organiseert de GSV 
regelmatig borrels, waarbij je achterin de kroeg kan 
poolen en bijpraten met studiegenoten. Het café 
heeft de uitstraling van een bruine kroeg, met sfeer-
volle inrichting en de keuze uit vele speciaalbiertjes. 
Je kunt hier ook een hele middag chocomelk drinken 
en spelletjes spelen.
 Een klein nadeel van de Camelot is dat 
er achterin weinig ruimte is: er is een risico dat je 
geraakt wordt door een verdwaalde keu terwijl je 
rustig een biertje aan het drinken bent. Hier weegt 
dan wel weer tegenop dat een Hertog-Jan biertje op 
GSV-avonden maar 1 euro 70 kost! De Camelot sluit 
meestal rond een uur of twaalf, waarna iedereen de 
stad in gaat. Een prima kroeg om de avond mee te 
beginnen dus! 

Beoordeling: 

De Fiets   
Als de Camelot gesloten is, hoef je slechts de hoek 
om te gaan en je komt bij de bekendste shotjesbar 
in Nijmegen: Café de Fiets. Je hebt er keuze uit ruim 
zestig verschillende shotjes, die je af kunt laten stem-
pelen op je persoonlijke shotjes-strippenkaart. Zodra 
je deze strippenkaart vol hebt, kom je op de ‘Wall of 
Fame’ te hangen en krijg je een meter bier met een 

surprise-shotje. Qua sfeer kan De Fiets niet tippen 
aan een bruin café, maar de inrichting is strak en 
praktisch. Pluspunt: er is een hele knappe barman 
die met zijn handige vingers zo een speciaal shotje 
voor jou in elkaar draait. Pas wel op, want het is er 
niet goedkoop. Voordat je portemonnee leeg raakt, 
kun je beter verder gaan naar de volgende kroeg. 
Daarnaast leent deze bar zich niet heel erg om te 
dansen. 

Beoordeling: 

Malle Babbe
Zodra je De Fiets verlaten hebt begint het echte 
nachtleven. Eén van de eerste cafés die je tegenk-
omt is de Malle Babbe. Dit is een klein, langwerpig 
café dat altijd vol staat met heel gezellige studenten. 
De muziek is hier vaak goed, alleen duurt het wel erg 
lang als je een nummer aan wilt vragen. Er komen 
regelmatig Nederlandse meezingers voorbij. In dit 
café kun je prima een paar dansjes wagen. Ook hier is 
de ruimte echter zeer beperkt, waardoor het snel erg 
warm wordt. Let op: soms is er een aanbieding, dan is 
een fluitje Bavaria bij de Malle Babbe slechts 1 euro! 

Beoordeling: 
 
El Sombrero
Direct naast de Malle Babbe vind je de El Sombrero, 
in de volksmond ook wel de ‘El’ genoemd. Dit is een 
café van een veel groter formaat, dat eerder een club 
genoemd mag worden. Hier vind je hele goede DJ’s en 
heb je lekker veel ruimte om je dansmoves te laten 
zien. Voor de gevorderden is er zelfs een danspaal in 
het midden van de zaal! Er is een garderobe waar je 
je jas kwijt kunt. Helaas kosten hier de toiletten ook 
geld. Toch blijft de ‘El’ een leuke plek om een deel 
van de avond te vertoeven. 

Beoordeling: 

Door Emma Hooghwinkel
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Uitkomst quiz
Wat voor introkindje ben jij?

Quiz gemist? Ga dan snel terug naar bladzijde 21!

Meeste antwoorden A
Je bent een typische middelbare 
scholier die nog moet wennen 
aan de overstap naar het stu-
dentenleven. Gelukkig is de intro 
juist bedoelt om je daaraan te 
laten wennen, dus jij vermaakt 
je prima! Je geniet volop, en leert 
veel nieuwe mensen kennen. 
Daarnaast hebben je intro-oud-
ers geen moeite met je omdat je 
je ontpopt als een echte student.

Meeste antwoorden B
Je kon niet wachten totdat je mid-
delbareschooltijd erop zat en je je 
in het studentenleven kon storten. 
Je gaat er vol voor en je hebt ook 
redelijk wat geoefend met je 
vrienden van thuis. Bier drinken 
is een van je favoriete bezigheden, 
daarom is de intro voor jou ideaal: 
elke dag bier! Je intro-ouders 
moeten wel een beetje op je letten, 
zodat je wel bij het groepje blijft 
en niet elke keer afdwaalt. Maar 
verder is het altijd feest als jij er 
bent!

Meeste antwoorden C
Jij bent een introkindje dat op 
alles is voorbereid. Je kent het 
programma uit je hoofd en je 
hebt de kaart van Nijmegen eens 
goed bestudeerd. Je intro-ouders 
kunnen wat dat betreft ook jou 
voorop laten lopen. Ook ben je 
altijd op tijd, zelfs als je ouders te 
laat zijn omdat ze nog brak in hun 
bed lagen. De intro is voor jou best 
een stressvolle periode aangezien 
alles waar je aan gewend bent niet 
om je heen hebt, maar zodra je dit 
een beetje loslaat zul je zien dat je 
er echt van gaat genieten.

De Fuik
Het lijkt een traditie onder de Nijmeegse studenten: 
een avond stappen eindigt altijd in De Fuik. Het zit 
om de hoek bij de FEBO, waar je aan het eind van de 
avond een vette hap kunt halen: de perfecte locatie 
dus. De Fuik is één van de meest populaire dansca-
fés in Nijmegen. Dit komt mede doordat het één van 
de grotere ruimtes is en er goede muziek gedraaid 
wordt, maar vooral omdat de deuren tot de vroege 
uurtjes geopend blijven. Zelfs op maandag opent De 
Fuik haar deuren: elke maandag kun je er een meter 
bier bestellen voor slechts 11 euro. Een nadeel aan 
De Fuik is echter dat er geen garderobe is. Het zal niet 
de eerste keer zijn als iemand jouw jas ‘per ongeluk’ 
mee naar huis heeft genomen. Ondanks dergelijke 
incidenten vermaakt iedereen zich altijd goed in De 
Fuik. 

Beoordeling: 
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‘ I K  W E E T  N O G  D AT  I K  D E  E E R S T E  D A G 
V E R S C H R I K K E L I J K  Z E N U W A C H T I G  W A S ’ 
  Studenten HInTerview                                   

De introductie is voor menig eerstejaars student 
de start van een nieuwe levensfase. De vertrou-
wde omgeving van de middelbare school en bijbe-
horende vriendengroep wordt omgewisseld voor 
het academische leven aan de universiteit, in een 
stad die je misschien pas een paar keer eerder 
hebt bezocht en waar je nauwelijks iemand kent. 
Een spannende stap, maar wel een die veel stu-
denten je  zijn voorgegaan. Zo ook Peer, Darinka, 
Eline, Mark en Berend, die vier jaar geleden naar 
Nijmegen trokken om Geschiedenis te studeren. 
Ze hielden er niet alleen een diploma, maar ook 
een hechte vriendschap aan over. Het HInT zocht 
hen op om samen terug te blikken op de intro-
ductie en het studentenleven in het algemeen, 
waar ze overigens alle vijf nog middenin staan.
 Gevraagd naar de reden waarom zij kozen 
voor Geschiedenis, neemt Berend, masterstudent 
Eternal Rome, het woord: ‘Ik koos voor deze studie 
omdat het in zekere zin de wereld verklaart. Je begri-
jpt hoe en waarom de wereld is, zoals het is en dat 
vind ik interessant. Daarnaast leerde je op de mid-
delbare school al een beetje dat geschiedenis niet 
bestaat uit een verhaal, maar uit een heleboel ver-
halen die elkaar soms ook tegenspreken.’ Mark, die 
Berend na zijn uitgebreide verhaal verwijt het inter-
view voor te hebben bereid, werd op de middelbare 
school al geraakt door een specifiek onderwerp: 
‘Ik hield van oorlog, maar nu niet meer. Vooral de 
Tweede Wereldoorlog vond ik razend interessant 
en de enige manier om dat nog beter te begrijpen, 
was om Geschiedenis te studeren.’ Voor Darinka, was 
de keuze minder makkelijk: ‘Ik vond het ook leuk 
dat je heel veel moest gaan schrijven en lezen. Die 
creativiteitskant. Eigenlijk wilde ik Journalistiek of 
Nederlands doen, maar ik kan niet spellen dus werd 
het Geschiedenis. Daar kwamen toch al mijn inter-
esses in samen.’

 Naarmate de zomer vorderde, keek Mark 
steeds meer naar het universiteitsleven uit. ‘Ik dacht, 
nu kom ik op zo’n intellectuele plek waar alle kennis 
in de wereld verzameld is, snap je? Een plek waar al 
die wijsheid op je zou afstralen. Als je iets wil weten 
over microbiologie, heb je daar wel een mannetje 
voor. En als je iets wil weten over Byzantium, heb 
je Peer en Berend’, lacht hij de heren toe. Eline: ‘Ik 
dacht echt: “Ik ben dadelijk de domste daar op de 
uni.” Iedereen is daar slim en heeft dezelfde inter-
esses. Ze zijn allemaal goed in Geschiedenis en dan 
kom ik daar aan. Ik wist niets.’ Dat Eline het bij het 
verkeerde eind had, blijkt wel uit het feit dat ze deze 
zomer de mastervariant Actuele Geschiedenis suc-
cesvol heeft afgerond. In september begint ze samen 
met Mark aan de variant Politiek & Parlement.
 Met of zonder vertrouwen, voor alle vijf was 
de eerste introductiedag een spannende onderne-
ming. Berend: ‘Ik weet nog van die eerste dag, dat 
ik zo verschrikkelijk zenuwachtig was toen ik met 
mijn fiets uit de Veolia-trein kwam, niemand kende 
en geen flauw idee had waar ik heen moest. Het was 
echt van Holy shit joh, wat is het groot allemaal!’ 
Darinka, Berend en Mark zaten samen in een groep, 
terwijl Peer en Eline beide in een andere groep ter-
echtkwamen. Na zich in het Erasmusgebouw gemeld 
te hebben, verzamelden zij in café Camelot. Peer, 
die nu nog met drie van zijn broertjes en zusjes 
samenwoont, verhaalt: ‘Volgens mij was ik een 
van de eerste. Ik liep drie rondjes en toen had ik 
mijn groepje gevonden. We praatten wat en op een 
gegeven moment dropten we onze spullen bij Sam 
(Mulder, red.), die een kamer had op Hoogeveldt. Dat 
deden we met alle mensen die bij hem bleven slapen 
en dat waren er veel. Dat maakte er meteen wel een 
hechte groep van.’ Berend had een andere ervaring: 
‘Ik had van te voren geregeld dat ik bij een mento-
rouder zou slapen. Er waren zwarte muren en er was 

Door Darinka Thijs en Dennis Lodewijk
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een Hitler op de muur getekend; geinige en uitein-
delijk ook studentikoze kelder en intense ervaring.’
 Voor Peer vormde het introweekend het 
hoogtepunt van de week: ‘Ons introweekend was 
eigenlijk niets aan, dus we zijn weggegaan en toen 
kwamen we in een of ander tuintje in Amerongen. We 
hebben er koffie gedronken, dat was keigezellig. Toen 
vroegen ze of we studenten Geschiedenis waren, 
dan moesten we naar het kasteel. Toen zijn we naar 
kasteel Amerongen geweest en hebben we daar een 
rondleiding gehad. Het was fantastisch.’ Darinka, die 
net als Peer komend jaar de Educatieve Master volgt, 
beleefde het mooiste moment juist in de stad: ‘Voor 
het Disneyfeest gingen we wat spullen halen. Toen 
was ik in een speelgoedwinkel met Mark en Berend 
en waren we naar lego Lord of the Rings en lego Star 
Wars aan het kijken. We vonden dat allemaal vet. 
Toen voelde ik dat het mijn soort mensen waren en 
voelde ik me iets veiliger.’
 Gedurende de introductie worden vriend-
schappen gesloten, maar dat betekent natuurlijk niet 
dat het per se de mensen zijn met wie je het verdere 
verloop van je studie het meeste optrekt. Dit gold 
zeker voor Eline: ‘Je moest je tijdens de speurtocht 
inschrijven voor de werkgroepen. Er waren meer 
introgroepjes dan werkgroepen. Mijn mentorouders 

waren verdwaald en we waren dus te laat. Ons intro-
groepje moest dan dus maar verdeeld worden over 
de werkgroepen. Toen kwam ik op de een of andere 
manier bij Berend en Darinka in de werkgroep. Het 
bonden kwam daarna langzaam op gang. Mijn intro-
groep zag ik al bijna niet meer en het merendeel is 
na een maand al gestopt, dus toen bleef er maar een 
alternatief over...’ Nadat Darinka een relatie kreeg met 
Peer en hem bij haar vrienden introduceerde, was de 
groep zoals we deze nu bijeen hebben compleet. 
 Waar de jongens en meiden in sociaal 
opzicht moeiteloos integreerden, bleek de stap 
naar het academische niveau een groter obstakel. 
Peer: ‘Hoorcolleges waren interessant, werkcolleges 
pittig. Dr. Lien Foubert heeft er toen meteen flink 
op gehamerd dat we ons moesten aanpassen aan 
de universitaire standaard.’ Ook Darinka had het 
eerste jaar moeite met het niveau, terwijl Eline zich 
juist zonder grote problemen aanpaste: ‘Ik vond het 
eerste jaar niet zo heel moeilijk. We hadden heel veel 
uren tussen colleges en dat vond ik wel irritant.’ Zoals 
een echte student betaamt, werden die uren goed 
benut. Met kaarten wel te verstaan. Mark: ‘We gingen 
eerst naar de McDonalds, toch nog een beetje dat 
idee van de middelbare school vasthouden. Daarna 
naar de Camelot; bier drinken en kaarten. Dan gingen 

Berend Titulaer, Peer Verbruggen, Darinka Thijs, Eline Abbink en Mark Barrois
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we Klootzakken [een kaartspel, red.]. Klootzakken 
brengt mensen samen.’
 Terugkijkend op de Bachelor, staat voor alle 
vijf de geïnterviewden vast dat ze een juiste stud-
iekeuze hebben gemaakt. Eline: ‘Je leert heel veel 
verschillende vaardigheden. Het is niet alleen feitjes 
en jaartallen stampen, je leert ook analyseren, ver-
werken en meer. Brede, algemene vaardigheden die 
je altijd wel kan gebruiken. Daarom ben ik blij dat 
ik voor een brede studie heb gekozen en me breed 
heb kunnen ontwikkelen.’ Volgens Berend paste de 
studie goed bij het beeld dat hem er vooraf van werd 
geschetst: ‘Die verkooppraatjes kloppen wel! Het 
idee dat je leert veel teksten te verwerken en ziet 
wat het belangrijkste is in die tekst, dat is waar.’
 En of het ook iets bijdraagt om wat buiten 
de studie te doen? Zeker! Mark: ‘Het is zeer relevant 

en verrijkend om je buiten je studie nog te ontploo-
ien in welk veld je ook wilt. Er is voor ieder wat wils. 
Als je bij een communistische partij wilt, kan dat. 
Als je spelletjes wil spelen, kan dat ook. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen. Golfen, roeien... Je kunt alles. 
Dat is misschien wel het mooiste van het studenten-
leven.’ In dat geval is het wel handig om op kamers te 
gaan, melden Darinka en Peer: ‘Op kamers gaan voegt 
wel iets toe aan je studententijd, al hoeft het natu-
urlijk niet meteen. Het maakt het net wat makkelijker 
om naar activiteiten te gaan, die toch vaak ‘s avonds 
plaatsvinden. Daarnaast gebeurt het ook regelmatig 
dat we gewoon ergens bij iemand thuis bier gaan 
drinken. Dat zijn van die dingen waar je geen slaap-
plek voor zou regelen, maar wat toch erg leuk is om 
te doen. Zo leerden wij elkaar ook nog beter kennen.’  
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programma Introductie
Zondag 14 augustus
14:00 uur
14:00 - 18:00 uur
14:00 - 18:00 uur
18:00 - 21:00 uur
21:00 uur

Maandag 15 augustus
11:00 - 11:45 uur
12:00 uur
15:00 - 18:00 uur
20:30 - 21:30 uur
22:00 uur

Dinsdag 16 augustus
10:30 - 16:30 uur
Vanaf 17:00 uur
Vanaf 21:00 uur

Woensdag 17 augustus
10:00 uur
12:30 uur
14:00 - 15:30 uur
16:00 - 18:00 uur
20:00 uur

Donderdag 18 augustus
11:00 - 14:00 uur
15:00 - 17:00 uur
19:00 - 21:00 uur
21:00 - 23:00 uur
23:00 uur

Vrijdag 19 augustus

Zaterdag 20 augustus

Zondag 21 augustus
22:00 uur

Maandag 22 augustus
16:00 uur
22:00 uur

Openingsceremonie
Inschrijven introductie
Verzamelen en kennismaking
Eten bij mentoren
Pubquiz en openingsfeest

Opening prof. J. Kok
Speurtocht op de campus
Informatiemarkt
Kroegcollege prof. M. van Berkel
Introglorious

Sportdag
Eten bij studenten
Fèns en Frèns FotoFeest

Stadswandeling
Lunch
Studievoorlichting + forum
Docenten vs. Studentenvoetbal
Kroegentocht

Wakker worden op Waalstrand
Boekenproject
Barbecue
Geschiedenis cantus
GSV-Feest: Uitgekauwd feestje: 
kom als cliché of je doet niet meer 
mee!

Vertrek naar Introductieweekend

Introductieweekend

Introductieweekend
Slotfeest

Grote Intro Quiz en Bierproeverij
Letterenfeest

Campus RU
Campus RU
Café Camelot
Bij mentoren thuis
Café Mets

TvA 1.0.35
Campus RU
Park Brakkenstein
Cultuur Café
Café van Buren

Radboud Sportcentrum
Bij vrijwilligers thuis
Centrum/Café Camelot

Centrum/Café Camelot
Café Camelot
CC3
Radboud Sportcentrum
Centrum

Waalstrand (stadskant)
Campus RU
Café Piecken
Café Piecken
Café Piecken

Campus, Platolaan

Poppodium Doornroosje

Café Camelot
Billabong
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Door het raampje boven de deur schijnt de kille noodverlichting, maar dat mag de pret 
niet drukken in de altijd gezellige, goedgevulde GSV-kamer! Het tafereel dat hier te zien is, 
speelt zich dagelijks in de pauzes af op kamer E1.60a. Praeses Koen van Kraaij wilde hier 
waarschijnlijk zijn campagne evalueren, want iedereen zit flauw te lachen (vraag hem maar 
naar zijn campagneslogan!). Onder het genot van een kopje thee kan menig historicus hier 

meegenieten van het wel en wee der GSV Excalibur. Wanneer kom jij bij ons langs?

Foto: Dennis Lodewijk
Tekst: Willem Tielen

In het hol van... GSV Excalibur


