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Darinka Thijs

Beste lezer,

Het collegejaar is inmiddels weer in volle gang en de eerste 
tentamens staan voor de deur. Tijd dus voor een nieuwe editie 
van het HInT! Met het thema ‘Grenzeloos’ geeft de redactie 
haar eigen invulling aan de Maand van de Geschiedenis, die 
nog heel de maand oktober voortduurt en waarin grenzen 
centraal staan. Artikelen over onder andere de Limes, het 
bouwen van muren als grenzeloos fenomeen en een top 10 
van verdwenen landen zijn het resultaat. Daarnaast gingen 
we op bezoek bij prof. dr. Dolly Verhoeven, die vertelt over 
het belang van publieksgeschiedenis en de 024 Geschiedenis.
 Ook buiten de themagerichte artikelen om is er deze 
uitgave genoeg interessant leesvoer. Zo deelt Gijs Jochems zijn 
ervaringen van een zomerstage in Rome, waar hij in het kader 
van het project ‘Mapping the Via Appia’ vier weken verbleef. 
Een buitenkans om meer te weten te komen over een stage 
in het buitenland - om toch weer even terug te komen op het 
thema.  Daarnaast wordt gestart met een nieuw, spannend en 
nu al enerverend feuilleton.
 Afsluitend wil ik de lezer wijzen op de invulwedstrijd 
die met deze editie gepaard gaat en waarmee jullie het boek 
Roofstaat kunnen winnen. Vanaf heden wordt in iedere editie 
van het HInT een dergelijke opdracht of puzzel opgenomen, 
waarvoor leuke prijzen worden vergeven. Nog een reden dus 
om het HInT dit jaar goed in de gaten te houden! 
 
Veel leesplezier en een fijne Maand van de Geschiedenis,

Dennis Lodewijk, hoofdredacteur

Zelf schrijven voor het HInT? Dat kan!

Mail naar hintredactie@gmail.com
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‘DE SAMENLEVING
HEEFT EEN GEHEUGEN NODIG’

 HInTerview met Dolly Verhoeven 

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het 
grootste historische evenement van Nederland. 
Een maand lang worden door heel het land activ-
iteiten georganiseerd die het verleden tot leven 
wekken. Aan de Radboud Universiteit hebben 
we met professor Dolly Verhoeven, bijzonder 
hoogleraar Nijmeegse Geschiedenis, in het bij-
zonder de publieksgerichte aspecten en Gelderse 
Geschiedenis, iemand in huis die hier alles vanaf 
weet. Het HInT sprak haar over het belang van 
Publieksgeschiedenis en de 024 Geschiedenis, 
die in het weekend van 14 t/m 16 oktober op 
het programma staat en waar ze als voorzitter 
bij betrokken is.
 Dolly Verhoeven studeerde Geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 1994 pro-
moveerde op een onderzoek naar het lager onder-
wijs in oostelijk Noord-Brabant tussen 1770 en 1920. 
Na enkele jaren als freelancer bij musea en archieven 
te hebben gewerkt, trad ze als conservator in dienst 
bij het Historisch Museum Apeldoorn. Hier verrich-
tte ze historisch onderzoek, stelde ze tentoonstell-
ingen samen en stond ze aan de basis van een aantal 
publicaties. Na verloop van tijd werd er vanuit de 
gemeente een fusietraject in gang gezet met het Van 
Reekum museum, de bibliotheek en het archief. ‘Dat 
was op zich wel interessant’, zegt Verhoeven, ‘maar 
het kostte heel veel overlegtijd en dat betekende 
dat er nog maar heel weinig tijd was om me met de 
inhoud bezig te houden’. In 2001 zei ze haar baan 
vaarwel en richtte ze het onderzoeksbureau ‘Storia’ 
op, waarmee ze naast haar aanstellingen op de uni-
versiteit nog altijd actief is. 

Publieksgeschiedenis
In 2008 kwam op initiatief van de gemeente 
Nijmegen namelijk de leeropdracht ‘Geschiedenis 
van Nijmegen, in het bijzonder de publieksgerichte 
aspecten’ tot stand. Nijmegen vierde kort daarvoor 

haar 2000-jarig bestaan, wat erg positief werd ont-
vangen. De toenmalige burgemeester, Thom de 
Graaf, had veel belangstelling voor geschiedenis en 
men vond dat de stad haar geschiedenis duidelijker 
moest inzetten voor haar profilering, vooral onder 
de noemer ‘oudste stad van Nederland’. ‘Voor de 
leeropdracht hebben ze gezocht naar iemand die de 
verbinding kon verstevigen tussen aan de ene kant 
de universiteit en aan de andere kant de bevolking 
en de historische organisaties van Nijmegen. Dat is 
waarom ze specifiek mij hebben geselecteerd.’
 Verhoeven ziet een toenemende belangstel-
ling voor publieksgeschiedenis. ‘Toen ik op de uni-
versiteit kwam, had ik de indruk dat er niet zoveel 
aan publieksgeschiedenis werd gedaan. Wel door 
individuele collega’s natuurlijk, maar niet structu-
reel door de opleiding. Dat is geleidelijk veranderd. 
Ik wil niet zeggen dat dat door mij komt, want ik 
ben maar een of twee dagen in de week hier,  het is 
eerder een trend die je ziet, ook aan andere universit-
eiten. De belangstelling voor de combinatie geschie-
denis en publiek is groter geworden en dat is zeker 
ook zo op de Radboud Universiteit. In een vak als 
‘Geschiedenis op bestelling’ wordt dat vanuit ver-
schillende perspectieven aan de orde gesteld. In de 

Door Huub Vilé en Dennis Lodewijk
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Bachelor hebben we sinds vorig jaar de facultaire 
minor ‘Museumeducatie’. Daarnaast zie je steeds 
meer Bachelorstudenten die stage lopen bij publieks-
gerichte organisaties. De opleiding raakt daardoor 
nauwer verbonden met wat er elders in de samen-
leving gebeurt.’
 De groei van deze belangstelling ziet 
Verhoeven zowel vanuit de opleiding als vanuit de 
studenten komen. ‘Ik denk dat zowel de studenten 
als de opleiding zich er steeds meer van bewust zijn 
dat er een moment is dat de opleiding klaar is en 
dat je je dan moet afvragen: ‘’Wat doe ik met mijn 
prachtige diploma en met mijn vaardigheden?’’ De 
gevoeligheid en aandacht daarvoor is toegenomen. 
Je kunt een academische carrière ambiëren of het 
onderwijs in gaan, maar je kunt natuurlijk ook nog 
veel meer met Geschiedenis.’
 Het belang van de publieksgeschiedenis is 
voor Verhoeven helder. ‘Ik denk dat er nog een heel 
groot potentieel is voor geschiedenisstudenten om 
hun vaardigheden te benutten. Dat hoeft niet speci-
fiek publieksgeschiedenis te zijn, maar je doet tijdens 
je studie veel vaardigheden op waar de samenlev-
ing wat aan heeft. Er is veel belangstelling voor, en 
behoefte aan historische informatie. De samenlev-
ing heeft een geheugen nodig. Tegelijkertijd moeten 
we kritisch blijven op de informatie die de media 
ons voorschotelen en op alles wat er om ons heen 
gebeurt. Iedereen kan wel verhalen vertellen over 
vroeger, maar studenten Geschiedenis kunnen 
meer dan dat. Die kunnen erop reflecteren, het in 
een groter perspectief plaatsen en het koppelen aan 
inzichten uit de literatuur of de wetenschap. Ik denk 
dat het belangrijk is dat een samenleving zich rek-
enschap geeft van zijn verleden. Dat kun je op veel 
manieren doen, maar historici zijn daarin bij uitstek 
getraind.’
 Vervolgens verwijst Verhoeven naar een 
ander aspect dat voor haar persoonlijk meespeelt 
bij publieksgeschiedenis. ‘Ik heb een jaar of vijf aan 
promotieonderzoek gewerkt in Utrecht en dat vond 
ik ongelooflijk fascinerend. Tegelijkertijd was het  
ook wel heel eenzaam. Ik merkte dat ik  voor mijzelf 
het grootste plezier beleefde aan het samenwerken, 
aan het proberen om mensen mee te nemen in een 
verhaal of project en samen iets tot stand te brengen. 
Ik vind onderzoek ontzettend leuk en schrijven heer-
lijk om te doen, maar ik vind het uiteindelijk nog 
leuker om verbindingen te leggen. En dat is wat 

publieksgeschiedenis eigenlijk altijd doet. Dat kun 
je niet in je eentje: je hebt er andere mensen bij nodig 
en je moet altijd nadenken over met welke andere 
partijen je te maken hebt.’

024 Geschiedenis
In het weekend van 14, 15 en 16 oktober vindt 
024Geschiedenis plaats. Dit weekend binnen de 
Maand van de Geschiedenis richt zich volledig op 
de geschiedenis van Nijmegen. Verhoeven is hierbij 
vanaf het begin betrokken geweest. ‘Ik nodigde een 
aantal partijen uit om te overleggen wat wij konden 
doen in wat toen nog de Week van de Geschiedenis 
was. Musea, historische verenigingen en mensen 
van de gemeente hebben daaraan meegewerkt en 
024Geschiedenis is daaruit als het ware langzaam 
gegroeid. De week is veranderd in een weekend, 
er raakten steeds meer partijen betrokken en het 
programma werd steeds professioneler. Mijn rol is 
gaandeweg die van voorzitter geworden. Het prin-
cipe is dat iedereen die meedoet zijn eigen stukje 
van het programma organiseert. Je bepaalt wel met 
elkaar hoe je het programma zo aantrekkelijk en 
helder mogelijk maakt en hoe je er gezamenlijk over 
communiceert naar het publiek.’
 Het evenement is door de jaren heen dus 
getransformeerd en gegroeid. Verhoeven ziet dit 
ook terug in de belangstelling. ‘We hebben vorig jaar 
een kleine publieksenquête gedaan en dan merk je 
wel dat het heel hoog gewaardeerd wordt en dat 
het boeiend gevonden wordt. Je ziet ook dat er een 
vaste groep is ontstaan die de activiteiten jaarlijks 
bezoekt. Die groep is wel gegroeid: vorig jaar waren 
dit er ongeveer 5000. Het zijn wel een beetje de usual 
suspects zoals we dat zeggen; de mensen waarvan 
je verwacht dat ze belangstelling hebben. Dat zijn 
vijftigplussers, relatief hoog opgeleid en met een 
relatief hoog inkomen. Dat is de meest gebruikeli-
jke doelgroep voor erfgoed en historische activit-
eiten. Ik denk dat er nog wel een groter potentieel 
is in Nijmegen. Door duidelijker te communiceren 
over het programma kunnen we een groter publiek 
aanspreken.’
 ‘Over het algemeen zie je dat twee leefti-
jdsgroepen vooral in geschiedenis en erfgoed geïn-
teresseerd zijn: ofwel  jonge kinderen die via school 
ermee in aanraking komen en gefascineerd zijn door 
“het andere” ervan, ofwel mensen die wat ouder 
zijn, die eigenlijk zelf al een geschiedenis hebben, 
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iets meer terugkijken op hun eigen leven en meer 
kunnen reflecteren op het belang van de geschiede-
nis. De groep die daar tussenin zit, is meer met de 
toekomst bezig. Middelbare scholieren vinden het 
vaak allemaal heel saai, niet stoer of niet cool. Jonge 
volwassenen zijn ook met andere dingen bezig: ze 
hebben een jong gezin en zijn hard aan het werk.’ 
Inspelen op de interesse bij de jongste kinderen is 
van groot belang, voegt ze daaraan toe. ‘Als ze een 
positieve ervaring met musea of erfgoed hebben 
meegekregen in hun jeugd, is dat iets waar ze op 
latere leeftijd op terug kunnen vallen. Dus je geeft 
ze wel iets heel belangrijks mee als je dat op jonge 
leeftijd aanbiedt.’
 De organisatie van 024Geschiedenis werkt 
er hard aan het publiek uit te breiden. ‘Dit doen we 
op verschillende manieren. Er wordt bij de program-
mering meer nagedacht over welke inhoud en welke 
vorm nou interessant zijn voor andere doelgroepen. 
Dit heb je bij publieksgeschiedenis altijd: er moet 
een soort evenwicht zijn tussen de inhoud die je  

wilt overdragen, de doelgroep die je wilt bereiken 
en de vorm die je daarvoor kiest. We maken gebruik 
van profielen van het publiek en per profiel wordt 
bekeken hoe je een activiteit voor die specifieke 
groep aantrekkelijk kunt maken. Een ander punt 
is dat je om het publiek te informeren moet com-
municeren op een eigentijdse manier. Social media 
spelen hierbij een belangrijke rol. De aanbieders 
van historische evenementen zijn vaak zelf  vijftig-
plussers, voor wie het gebruik van social media niet 
zonder meer vanzelfsprekend is. Dus dat is ook een 
leerproces.’

Grenzen
Het thema van deze Maand van de Geschiedenis is 
Grenzen. ‘Een belangrijk thema’, aldus Verhoeven, 
‘dat heel goed in deze tijd past. De verdeeldheid in 
de samenleving is groot, dus het is een thema waar 
we over moeten nadenken. Historisch gezien hebben 
grenzen natuurlijk een grote betekenis. Het ingewik-
kelde van grenzen is dat je ze nodig hebt om te weten 
waar je bij hoort, wat jouw basis is, wie er tot jouw 
groep behoren; tegelijkertijd kunnen ze heel gevaar-
lijk zijn, want ze sluiten anderen uit. Het is goed om 
erop te blijven reflecteren wat we eigenlijk doen als 
we grenzen creëren. Wie horen er bij “wij” en wie 
zijn “de anderen”? In historisch opzicht zie je dat de 
antwoorden op die vragen altijd maar weer verand-
eren en verschuiven.’
 Wie Verhoeven gedurende het weekend 
in actie wil zien, moet op vrijdagavond naar de 
Stevenskerk komen, waar ze een korte inleiding 
op het weekend en het thema Grenzen zal geven. 
‘En voor mij het belangrijkste is mijn eigen activ-
iteit in de tent onder de rook van de Stevenskerk, 
waar tussen ’s ochtends elf uur en ’s middags drie 
uur over allerlei historische onderwerpen minicol-
leges gehouden worden.’ Er zijn echter ook andere 
activiteiten die Verhoeven de studenten aanraadt. ‘Ik 
vind dat ze zeker bij de GSV-activiteit moeten gaan 
kijken. Ik vind het hartstikke leuk dat zij het Vrede 
van Nijmegen-spel organiseren en de rondwandeling 
over de Piersonrellen. Daarnaast denk ik ook dat de 
Grote Geschiedenisquiz in LUX een aanrader is om 
je kennis over de Nijmeegse geschiedenis te testen. 
Het is een heel gezellige afsluiting van de zaterdag, 
dus ik kan studenten aanraden ook daar zeker heen 
te gaan.’
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Limes
de Romeinse grens
Door Afra de Mars

Wie deze zomer in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn 
was, had zich even in het Romeinse tijdperk kunnen 
wanen.. Midden in de woonwijk staat namelijk de 
replica van een Romeinse wachttoren en in augus-
tus was die voor eventjes weer bemand. Dit was het 
archeologische experiment van leden van een re-
enactmentgroep die meer te weten wilden komen 
over het leven in zo’n wachttoren. Om daarachter 
te komen leefden en werkten ze voor een week als 
Romeins legioensoldaat. Van dit soort wachttorens 
waren er ooit meer in Nederland. Ze maakten deel uit 
van de limes, de Romeinse rijksgrens, die nu voor het 
grootste deel onder de aarde is verdwenen. 
 De Romeinse limes zijn niet typisch 
Nederlands, maar strekten zich in het noorden van 
het Romeinse Rijk uit van Groot-Brittannië tot aan 
de Zwarte Zee.  Het bekendste voorbeeld daarvan is 
waarschijnlijk de Muur van Hadrianus in Engeland. 
Deze werd gebouwd tussen 122 en 128 en bleef 
tot rond het jaar 400 in functie. Net als op andere 
plaatsen  was er (culturele) interactie tussen de daar 
gelegerde soldaten en de plaatselijke bevolking. Na 
400 werden de stenen van de muur hergebruikt voor 
plaatselijke woningen, maar toch is er nog een groot 
deel bewaard gebleven. Dit staat nu, net als andere 
delen van de limes, op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Voor het Nederlandse en het Duitse gedeelte 
is het nog niet zo ver. Dat werd in 2011 op de voor-
lopige lijst gezet en gehoopt wordt dat het over een 
paar jaar wordt opgenomen in de Werelderfgoedlijst. 
Ondanks dit alles zijn de Romeinse limes redelijk 
onbekend. 

De limes in Nederland 
Dat is, zeker in Nederland, niet helemaal terecht. Ze 
worden gezien als het grootste archeologische mon-
ument dat Nederland kent: een van de best onder-
zochte limeswegen van het Romeinse Rijk ligt  zelfs 
in Nederland! Deze weg liep in de huidige provin-
cies Zuid-Holland en Utrecht. Door de samenstelling 
van de bodem kunnen nu (zo’n 2000 jaar later!) nog 
houtresten worden teruggevonden langs dit tracé. 

Inmiddels weten we dat er bij de aanleg van de weg 
rekening werd gehouden met het drassige landsc-
hap in deze delen van het land. Een aantal van de 
wachttorens in deze omgeving werd eerder gebouwd 
dan de weg zelf, in de jaren 40 van de eerste eeuw, 
terwijl de limesweg pas in tussen 85 – 90 aangelegd 
lijkt te zijn. Een belangrijke functie van de wachtto-
rens was de bewaking van de bevoorrading over de 
Rijn. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat meerdere 
Romeinse keizers zich met de weg bemoeid hebben, 
waaronder keizer Hadrianus. 
 Zoveel als er bekend is over de limeswegen 
in Utrecht, zo weinig weten we over die in Gelderland. 
De weg is slechts op twee plekken gevonden en van 
maar één fort is met zekerheid vast te stellen dat het 
bestaan heeft. Het is moeilijk om plaatsen, waarvan 
vermoed wordt dat ze iets met de limes te maken 
hebben, terug te vinden in de bronnen; zoals de 
bekende Peutingerkaart. Het probleem in deze pro-
vincie is dat de Rijn hier, veel meer dan in het westen, 
sporen van wegen en forten heeft weggevaagd..
 Wie meer wil weten over de Romeinse limes 
kan dit najaar en deze winter zijn geluk niet op. In het 
kader van de Maand van de geschiedenis in oktober 
met het thema Grenzen worden er twee tentoonstel-
lingen georganiseerd over deze Romeinse grenzen. 
Een daarvan, getiteld ‘Gezichten van de Limes, de 
Romeinse rijksgrens in Nederland’, wordt gehouden 
in het Valkhofmuseum te Nijmegen. De echte geïnter-
esseerde kan ook nog een dagje naar Utrecht, waar 
de tentoonstelling ‘Geld van de Limes, de Romeinse 
rijksgrens in Nederland’ te vinden is. Bij deze ten-
toonstellingen wordt een bewerkt satellietbeeld 
getoond, waarop de limes, de vroegere loop van riv-
ieren en oude vegetatie staan aangegeven. Daarnaast 
zijn er bijzondere vondsten te zien. In Nijmegen zijn 
dit helmen van soldaten, in het Centraal Museum 
handelsproducten en muntschatten. Wie deze winter 
de deur niet uit wil vanwege kou of vanwege zijn 
studie geen tijd heeft, kan nog altijd kijken op www.
romeinselimes.nl voor extra informatie of andere 
activiteiten.
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Lieve...
Dzjengis Khan

Of mag ik Temujin zeggen? Hier in het Westen 
leren we niet zo heel veel over het oostelijk deel 
van onze wereld. Slechts weinigen kunnen de 
dynastieën van China of Japan opnoemen, maar 
iedereen kent uw naam wel. Waarom? Aan mij 
of andere geschiedenisstudenten hoeft u natu-
urlijk niet te vertellen waarom. U heeft een van de 
grootste rijken in de geschiedenis van de wereld 
gesticht; maar liefst 33 miljoen vierkante kilome-
ters telde uw rijk op zijn hoogtepunt. Dat deden 
Hitler, Alexander de Grote en Mohammed (oeps!) 
u zelfs niet na. 
 Als klein kind werd u al bewonderd. U was 
de zoon van de leider van de Keiraïten. Als tienja-
rige werd u ontvoerd, maar wist vrij snel te ontsnap-
pen. Toen wist iedereen het: U zou een grote leider 
worden! 
 U wordt gezien als een brute man. U trok 
naar China, Perzië en Oost-Europa. Elke stad die niet 
mee wilde werken brandde u plat en de inwoners 
slachtte u af. U gebruikte gevangenen als menselijk 
schild om vijandige pijlen op te vangen. In Samarkand 
maakte u een piramide van de hoofden van uw tegen-
standers. U goot gesmolten zilver in de ogen en oren 
van de sjah van Chorasmië, hij wilde immers niet 
met u handelen. Het was overgeven of sterven voor 
elke stad waar u aanklopte, en hoewel er genoeg zich 
overgaven, komt het aantal doden dat u op uw naam 
heeft staan toch op veertig miljoen uit. Daarbij ver-
krachtte u menig vrouwelijk schoon op uw pad en 
had u maar liefst zes echte vrouwen. Een groot deel 
van de huidige Mongoolse bevolking blijkt van u af te 
stammen: het is bewezen dat u bijna twintig miljoen 
nazaten op deze aarde heeft rondlopen. Wie weet 
stroomt er zelfs Khan’s bloed door mijn aderen? Al 
heb ik geen roodbruin haar en groene ogen, wat u 
wel blijkt te hebben gehad… 

 Toch blijkt u ook wel een lieverdje te zijn 
geweest. U liet vrijheid van religie toe en zelfs 
de meest gewone mannen konden uw generaals 
worden. Na uw dood bleek dat het verwoesten van 
al die steden ook goed voor het milieu was, leuk hè? 
Bovendien bracht u Oost en West bij elkaar door de 
zijderoute te stabiliseren. Handelaren als Marco Polo 
konden hier op hun beurt van profiteren. Tenslotte 
zorgde u goed voor uw familie: u bevrijdde uw vrouw 
Borte van een stam die haar ontvoerd had en voedde 
uw zonen op als ware veroveraars die het Mongoolse 
Rijk nog verder uitbouwden. 
 Hoe zou u zichzelf toch omschrijven? Aan 
een Mongoliër hoef je niet te vragen wat die van de 
Grote Kahn vindt. Dzjengis Kahn is een nationale 
held! U bent te zien op snoepgoed, pakjes sigaretten 
en bankbiljetten. Ze zien u als een godheid! Zelf zei 
u hier eens over: ‘Als jullie geen enorme zonden 
hadden begaan, had God jullie niet bestraft met 
iemand als ik.’ Er wordt ook gezegd dat u ooit nog 
terug op aarde zal komen om de Mongoolse natie 
weer groot te maken en de wereld te domineren. Ik 
bewonder u, maar laat u mij dan wel heel?

Liefs, 

Lisa Schmeinck

Door Lisa Schmeinck



9                                                                     H I n T  o k t o b e r  2 0 1 6

F E U I L L E T O N 
VOOR GEEN KNAAK TE VERTROUWEN!
  Deel 1                                   

Het was een zwoele, zomerse augustusavond. 
Jochem Gijssens, voorzitter van HSV Camelot, 
had zijn bestuur met spoed bijeengeroepen voor 
wat hij noemde ‘echt een dringend ding’. Nadat 
ook Wiene de In, vanzelfsprekend veel te laat, 
de HSV-kamer had betreden, viel Jochem direct 
met de spreekwoordelijke deur in het spree-
kwoordelijke huis. ‘Jongens! Toen ik terug kwam 
uit Rome – ik ben vier weken in Rome geweest! – 
en mijn voorzitterspikhouweel terug in de kast 
wilde leggen, ontdekte ik dat ons belangrijkste 
paaimiddel verdwenen is!’ 
 Een klein uurtje later, na verschillende 
ongepaste complimenten gericht aan de aanwezige 
vrouwelijke bestuursleden en een uitgebreid verslag 
over zijn laatste gewonnen volleybalwedstrijd, vroeg 
Maud van Rey geërgerd wat er nu eigenlijk aan de 
hand was. ‘Onze Knaecks zijn verdwenen!’ riep 
Jochem theatraal. Vrijwel iedereen reageerde ges-
chokt. Hoe moesten ze nu zieltjes winnen voor de 
vereniging? Steef Genoegen nam direct het woord: 
‘Hoe kon dit gebeuren? Ik had de kast toch echt 
afgesloten nadat ik het HSV-goud had nageteld? Ze 
kunnen toch niet gestolen zijn?!’ Jochem poogde de 
rust weder te laten keren. ‘Wat heb je een ontzettend 
leuk jurkje aan, Wiene! In Rome heb ik veel Italiaanse 
schoonheden met zo’n jurkje gezien. Maar goed, ik 
stel voor dat ik, als voorzitter, een onderzoek naar 
deze kwestie start. Wie helpt mij hierbij?’ Steef rea-
geerde direct: ‘Ik! Daar heb ik wel een neusje voor!’ 
En zo geschiedde. Onze kakelverse protagonisten 
gingen op pad...
             Een lange, slapeloze nacht later spoedden 
zij zich naar de Sint-Stevenskerk voor de opening 
van het academisch jaar. Na eindeloos gezwets van 
rector magnificus Hans van Rieken en een weinig 
verfrissend intermezzo met beenviool, was het 
moment waar iedereen voor was gekomen eindelijk 
daar: de borrel. Binnen no-time was de ceremonie 

omgevormd tot een weinig verheffend zuipfestijn. 
Jochem en Steef hielden echter een extra oogje in 
het zeil om eventuele aanwijzingen te bespeur-
neuzen. ‘Ik ruik onraad – veel onraad’, bries Steef. 
Al snel merkten onze detectives Jozefus Tulpenberg 
op die luid lallend een verhaal ophing over een “ver-
gissingsbombardement” op Aleppo: ‘Je kan dat bom-
bardement toch geen vergissing noemen? Zo van 
foutje bedankt, en nu weer verder? Dat is het  bag-
atelliseren van de hele kwestie! Er is gewoon heel 
rommelig gebombardeerd door die Amerikanen!’ 
De promovendi om hem heen, die niet bijster geïn-
teresseerd leken in Tulpenbergs betoog, ontweken 
behendig de rode wijn die de roodneuzige goedzak 
door zijn wilde gebaren met regelmaat uit zijn glas 
verloor. ‘Altijd hetzelfde met die man’, verzuchtte 
Kuifje, ‘afgelopen vrijdag in het Cultuurcafé hing hij 
precies hetzelfde verhaal op.’
 Een stukje verderop stond opleidings-
voorzitter Han Chef omringd door geldbeluste col-
lega’s en tot ieders verbazing Famke Present. ‘Daar 
moet toch wel een potje voor zijn!’ riep professor 
Hekwerk verontwaardigd. ‘Hoe moet ik anders mijn 
onderzoek naar Augustiaanse wasmiddelreclames 
financieren?! Bovendien, voor de HSV had je wel 
opeens een potje toen zij er een potje van maakten 
bij de boekverkoop.’ Famke lachte ongemakkelijk 
en kneep er onopgemerkt tussenuit. Jochem en 
Steef hadden ook geen zin om zich te begeven in dit 
gesprek en klampten de eerste de beste ober aan, 
in de hoop om een alcoholische versnapering te 
scoren.  
  ‘Nicolaas van Kroon! Jij bent het!’ riep 
Jochem dolenthousiast. ‘De HSV is ook overal, hè! 
Zelfs in Rome.’ Steef keek geërgerd in de richting van 
Jochem en griste met zijn grijpers een gratis gerste-
nat van Nicolaas’ dienblad. ‘Ja, ik ben niet voor niets 
de campusman, hè. Voordeeltjes voor al mijn vrien-
den’, zei Nicolaas met een vergenoegde lach. Steef en 

Door Odin en Bragi
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Jochem zagen in dat in de chaos van deze borrel niets 
te ontdekken viel en besloten de zaak enige tijd te 
laten rusten en huiswaarts te keren. Ze namen kort 
afscheid van Chef en Tulpenberg en profiteerden, 
voor zo ver mevrouw Riviertjes dit toestond, van de 
laatste ronde bitterballen. 

Enkele dagen later stond de eerste echte HSV-
activiteit op het programma. Alle sportievelingen 
hadden zich verzameld bij het Radboud Sportcentrum 
voor een ouderwets gezellig avondje beachcurling. 
Terwijl er flink geveegd werd in de zandbak en de 
spanning hoog opliep, kwamen mentorouders Nol, 
Johnny, Made en Boris met hun introkroost lallend 
en zwalkend de feeststemming vergroten. Luid giech-
elend vertelde Made over de gezellige middag bij 
het Cultuurcafé: ’We hebben met onze kids wel ach-
tendertig pitchers gedronken! Ik kan geen pitcher 
meer zien!’ IC-commissielid Richard Stof reageerde 
verontwaardigd: ‘Janken! Min vijftig punten voor 
introgroepje Goerings Gierige Grijpers wegens een 
gebrek aan doorzettingsvermogen!’ en hij voegde 
daar, nadat hij zijn IC-shirt snel had verruild voor zijn 
HSV-bestuursshirt, luidkeels aan toe: ‘Na het beach-
curlen gaan we allemaal naar het Cultuurcafé bier 
drinken, jongens!’ Opeens klonk een harde gil uit 
de derde zandbak. Wiene had zojuist voor de vierde 
keer de curlingschijf tegen het achterhoofd van 
eerstejaars Brum Raber geworpen, waardoor deze 
gewond het veld afgedragen moest worden. Jochem, 
die inzag dat de toestand van de eerstejaars student 
vrij ernstig was, voelde zich gedwongen de eerste 
HSV-activiteit af te gelasten. ‘Bedankt, Wiene’, mom-
pelde hij nog binnensmonds. Richard had duidelijk 
minder moeite met het cancellen van de activiteit: 
enthousiast zwaaiend met een Knaeck lokte hij de 
teleurgestelde meute naar het Cultuurcafé. 
 Nadat Steef en Jochem de gewonde Brum bij 
het Radboud UMC hadden afgezet, trokken de beide 
bestuursleden zich terug in de kamer van de HSV. 
‘Zag jij wat ik  zag?’, vroeg Steef aan Jochem. ‘Jazeker’, 
antwoordde Jochem met een knipoog. ‘Wilhelmina 
Laagzaak mag wel vaker met mij gaan sporten, hoor!’ 
Steef slaakte een vermoeide zucht - hoe lang zou dit 

bestuursjaar nog duren? - en diende Jochem van 
repliek: ‘Nee, dat bedoel ik niet! - Richard! Zag je hoe 
hij met die Knaeck zwaaide? Hoe komt hij daaraan?! 
En weet je nog onze spoed-bestuursvergadering? 
Toen was hij ook al zo stil, dat is helemaal niks voor 
hem!’ Jochem, bij wie Steefs punt langzaam begon te 
dagen, staarde diep in gedachten verzonken uit het 
raam, waar de lage avondzon het dak van de Refter 
goudrood deed schitteren. ‘Het zal toch niet waar 
zijn’, mompelde Jochem. 
 In de overtuiging dat ze hun dief ontmas-
kerd hadden, stapten Steef en Jochem vastberaden 
het Cultuurcafé binnen en lieten hun oog vallen op 
Richard, die zojuist een pitcher voor zichzelf had 
gehaald. ‘Richard, we moeten zeer dringend praten’, 
zei Jochem op formele, doch ernstige voorzitter-
stoon. Richard haalde de pitcher van z’n lippen, 
stak geërgerd een sigaret op en zei: ‘Gaat het weer 
over welke kleur shirts we vanavond aanhadden?’ 
‘Nee, Richard’, viel Steef hem in de rede. ‘Het gaat om 
jouw Knaeck! Hoe kom je daaraan?! Uit de HSV-kast 
toevallig?!’ Richard, allang blij dat  het dit keer geen 
totale non-discussie betrof, haalde opgelucht adem 
en antwoordde: ‘Nee, jongens, ik heb die Knaecks 
niet gejat. Ik zag dat je met een Knaeck flinke korting 
kreeg bij die kledingzaak waar ze zo’n exclusief petje 
hebben. Die wilde ik écht al anderhalve week hebben, 
man, dus ik heb maar een Knaeckje gekocht bij het 
Cultuurcafé. Plus de pitcherkorting natuurlijk’, gri-
jnsde hij, waarna hij de pitcher inclusief bitterbal-
len in zijn geheel achterover tikte.
 Onmiddellijk overtuigd van dit plausibele 
verhaal dropen Jochem en Steef, enigszins teleur-
gesteld, af. ‘Nu hebben we nog niets!’, riep Jochem 
gefrustreerd. ‘Waar moeten we in hemelsnaam 
beginnen?’
 

~ WORDT VERVOLGD ~

Uiteraard vertoont dit verhaal geen enkele gelijke-
nis met de werkelijkheid. Namen en plaatsen kunnen 
dan ook niet opgevat worden als personen en plek-
ken. Enige gelijkenis is puur toevallig en valt niet on-
der verantwoordelijkheid van de redactie. 
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Eens ik met een proxy de beveiliging van het NRC 
voor een zoveelste keer omzeild heb (nimmer 
heb ik mij op de krant geabonneerd), lees ik 
over de strijd tussen de AfD en de CDU bij onze 
buur, Duitsland. ‘Gevaarlijk’, noemt de corre-
spondent van het blad het vluchtelingenbeleid 
van de huidige Duitse bondskanselier. Met de 
leus ‘Wir schaffen das’ houdt Frau Merkel de 
deuren van Duitsland vooralsnog open. Is de 
Wilkommenskultur gevaarlijk voor het over-
wicht van de CDU in Duitsland? Wellicht. Terecht? 
Absoluut niet.
 Op voorhand zou ik graag iets willen ver-
duidelijken, over mijzelf wel te verstaan. Ik acht mijzelf 
namelijk geen politiek man – hooguit een begin-
nend schrijver die over politieke zaken filosofeert. 
Waarom vraagt u? Vanuit mijn Chesterfield zou ik 
weliswaar elke schandvlek van het politieke landsc-
hap kunnen aanwijzen, maar een bijpassende oploss-
ing zoeken – wat in mijn optiek politiek bedrijven is 
– vertik ik. Afijn, genoeg over mij.
 Wat ik niet begrijp, en wat ik ook nooit heb 
begrepen, is hoe iemand als Tony Abbott, de huidige 
premier van Australië, in 2015 het No Way-beleid 
kon doorvoeren. Ik betwijfel niet dat de premier 
koosjer zakendoet; ik betwist louter zijn visie op het 
vluchtelingenbeleid. In mijn ogen is het opvangen 
van vluchtelingen geen kwestie voor in de politiek, 
maar een ethisch of moreel vraagstuk. Gelukkig is 
het een retorisch vraagstuk. ‘Ja’, luidt het antwoord, 
als in: de medemens in nood schiet je te hulp. Afijn, 
genoeg over Kangoeroeland.
 Terug naar Europa. Als men in de penarie zit, 
vind ik het niet meer dan vanzelfsprekend dat wij, als 
Nederland, als Europa et cetera et cetera, die mensen 
bijstaan. Begrijp me niet verkeerd. Welke vorm deze 

hulp aanneemt en hoe vergaand deze hulp zal zijn, 
is daarentegen wel degelijk uitbesteed aan Den 
Haag, Brussel of der Deutsche Bundestag. Er is ook 
kritiek, hoewel ik die liever laat voor wat het is. Dit 
is immers een column en geen uitgebreid betoog. In 
eigen land hoeft men bijvoorbeeld voor snibbigheid 
niet verder te zoeken dan de blonde man uit Venlo, 
wiens boodschap aan de vluchteling ongeveer het-
zelfde luidt als een ijselijke gil van een Ierse banshee. 
Afijn, genoeg over blonde mannen.
 ‘Ook de SPD en de CSU ruiken bloed nu 
nieuwe verkiezingen lonken: net als het AfD hopen 
zij gebruik te kunnen maken van de dalende popula-
riteit van Merkels CDU.’ Althans, zo schrijft Elsevier. 
Het is dus niet alleen de AfD waaraan Merkel terrein 
moet toegeven. (Nu is dit niet het punt dat ik wil 
maken, maar dat had u in alle waarschijnlijkheid 
al wel door, toch?) De dalende populariteit van de 
CDU zal heus niet volledig afhangen van de leus 
‘Wir schaffen das’. Doch denk ik dat Merkel wat de 
Wilkommenskultur van Duitsland betreft juist heeft 
gehandeld. Nu wil ik deze column niet afsluiten met 
propaganda voor de Duitse bondskanselier, maar het 
is toch niet meer dan menselijk dat wij als relatief 
welvarend land de vluchtende mens een helpende 
hand toereiken? Afijn, genoeg over Duitse vrouwen 
op leeftijd. Nota bene: ook genoeg over vluchtelingen.

Column
Wir Schaffen Das
Door Wouter Raaijmakers
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Reilen en zeilen
der GSV Excalibur

Lieve leden, 

We moeten er weer aan geloven: het collegejaar 
is begonnen en de eerste tentamens staan alweer 
voor de deur. Maar niet getreurd, dat betekent 
weer een jaar vol spetterende activiteiten bij 
de GSV. Vooraleerst we daar aan toe zijn, blik ik 
graag even terug op de afgelopen periode, want 
het waren me de maandjes weer wel.
 Allereerst haal ik graag even herinneringen 
op van voor de zomervakantie. De tien uur durende 
beproeving die Verkiezings-ALV heette was miss-
chien wel het spannendste en drukstbezochte even-
ement dat de GSV in tijden heeft georganiseerd. 
Uiteindelijk werd het nieuwe bestuur gekozen en 
konden de emoties worden weggedronken. Daartoe 
was ook gelegenheid op het spetterende eindfeest. 
Na een informatieve en vooral leuke reis naar Berlijn 
kon de GSV met een gerust hart de zomer in. 
 Het einde van de zomer stond voor veel 
aankomend eerstejaars in het teken van de intro-
ductie. De stemming zat er goed in. We hebben weer 
veel nieuwe leden bij onze vereniging mogen verwel-
komen. De introfeestjes werden tot in de late uurtjes 
gevierd en bij de cantus werd het repertoire van 
menig verse GSV’er aanzienlijk uitgebreid, hoewel 
de klassieker ‘Over de muur’ toch een struikelblok 
bleek te zijn. Desondanks zong iedereen wederom 
uit volle borst mee tijdens het uitgekauwde feestje 
dat hierna gevierd werd. 
 Na de zomervakantie en de mooie introduc-
tieweek viel het bij veel studenten zwaar om weer de 
boeken in te duiken (mits natuurlijk het juiste boek 
beschikbaar was). Gelukkig kon er goed afgekickt 
worden op de Detoxborrel. We waren zeer blij om te 
zien dat zo veel leden de weg naar Café Camelot weer 
wisten te vinden. Onder het genot van gezonde hapjes 
en drankjes werden vakantieverhalen uitgewisseld. 

‘The Shameless Nameless’

Tevens konden we getuige zijn van het feit dat Quint 
Engelage voor zijn tomeloze inzet bij de 024-com-
missie werd gelauwerd met het predicaat Lid van de 
Maand. Gefeliciteerd Quint! 
 De eerste maandag van september was 
er natuurlijk ook een spelletjesmiddag op de GSV-
kamer. Het jaar werd begonnen met vriendschappeli-
jke competitie. De echte strijd barstte echter pas los 
op het succesvolle beachvolleybaltoernooi. Zes fana-
tieke teams streden om de felbegeerde hoofdprijs. 
Ondanks enkele briljante services (en een aantal keer 
zandhappen) moest ‘Team Jens’ het in de finale afleg-
gen tegen ‘The Shameless Nameless’.   
 Op de tweede borrel van het jaar werd de 
bestemming van de Kleine Reis bekend gemaakt. De 
GSV zal eind oktober te vinden zijn in Praag. Met of 
zonder Jan Hus-bonus, tijdens de reis zal ongetwi-
jfeld grenzeloos worden genoten. Op het openings-
feest later die week vierden we de geboorte van de 
nieuwe GSV’ers. Veel leden gingen tijdens de ‘kraam-
visite’ door het dolle heen met hun fopspeen. Zelfs 
een flinke regenbui kon geen roet in het eten gooien.  
 Van al dit moois zijn de foto’s inmiddels 
te bewonderen! Zelf kijk ik reikhalzend uit naar 
de komende periode. Onder meer het spannende 
Gotcha, de Kleine Reis en de Poolcompetitie staan 
op het programma. We gaan met een goed gevoel de 
herfst in! 

Alle liefs en tot snel, 

Steven Verhoeven, secretaris

Door Steven Verhoeven
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WEDLOOP OM AFRIKA
  Grenzen trekken met een liniaal                                   

Als wordt gesproken over vreemde grenzen, 
dan mogen die van het continent Afrika niet 
ontbreken. De kaarsrechte grenzen van Egypte, 
Algerije en Mali roepen de vraag op hoe zulke 
grenzen ontstaan. Wie heeft bepaald dat de 
grenzen zo moesten lopen en hoe werden deze 
gemaakt? In Afrika zijn verschillende grenzen 
letterlijk met een liniaal getrokken. Dit gebeurde 
tijdens de Conferentie van Berlijn in 1884 onder 
leiding van de Duitse Rijkskanselier Otto von 
Bismarck. Bismarck zag zijn kans om de nieuwe 
natiestaat Duitsland groot te maken. Duitsland 
was echter niet het enige land dat op zoek wat 
naar nieuwe gebieden en koloniën. Al snel 
ontstond een wedloop om gebied in Afrika te 
bemachtigen en kwam het Europese imperial-
isme op zijn hoogtepunt.   

Expedities in Afrika 
Het binnenland van Afrika was volgens de Europese 
leiders een angstaanjagend stuk onontdekt gebied. 
Daar zouden monsters en wilde mensen leven die je 
zouden vermoorden en opeten. In het begin van de 
negentiende eeuw bleef de handel, die voornamelijk 
bestond uit tot slaaf gemaakte mensen, daarom 
beperkt tot de kustgebieden. Alleen in het zuiden van 
Afrika, in een gebied dat eerst werd toegeschreven 
aan Nederland en later aan de Engelsen, trokken 
de handelaren een stuk landinwaarts. Uiteindelijk 
groeide de nieuwsgierigheid naar het binnenland. 
Dit gebeurde zo rond 1880. Enkele ontdekking-
sreizigers begonnen daarna snel met het in kaart 
brengen van de onbekende gebieden in Afrika. Ook 
de zoektocht naar grondstoffen en een soms reli-
gieuze geestdrift zorgde voor een explosie van expe-
dities. Al snel wilden alle Europese mogendheden 
meer gebied hebben in Afrika. Voornamelijk Otto 
van Bismarck aasde op Afrikaanse grond. Hij had 

de Duitse gebieden in 1871 verenigd en een nieuwe 
natiestaat gevormd. Bij een natiestaat hoorden ook 
koloniale gebieden. De andere Europese staten 
zagen zich daarom genoodzaakt om ook meer gebie-
den te kolonialiseren, waardoor een wedloop ont-
stond om Afrikaans grondgebied. Al snel hadden de 
Britten Nigeria, Ghana, Sierra Leone en Gambia in 
handen. Ook Frankrijk, Portugal en Spanje hadden 
enkele gebieden in handen: Afrika werd grotendeels 
toegeëigend door Europese grootmachten. 

Conferentie van Berlijn 
Toch was er veel ruzie over de gebiedsverdeling 
en de grenzen tussen de landen. Ook het relatief 
nieuwe land België, onder leiding van koning Leopold 
II, wilde Afrikaanse gebieden hebben. Leopold II 
stuurde een expeditie om het gebied van het huidige 
Congo te veroveren en zag in de koloniale gebieden 
een belangrijke bron van inkomsten en tevens inter-
nationale prestige voor België. Niet alle Europese 
leiders waren het echter eens met de ambities van 
Leopold. Ondanks de kritiek zette hij door en direct 
nadat de Belgische vlag was geplaatst in Congo, 
kwamen de Fransen in actie. Hierdoor ontstond een 
oorlog tussen de twee landen. Om deze onrust een 
beetje te sussen, werd in 1884 de Conferentie van 
Berlijn gehouden. De aanspraak van Leopold op 
Congo werd erkend en er werd bepaald dat geen 
enkel land heel Afrika mocht koloniseren. Iedereen 
kreeg een stukje zodat geen van de Europese groot-
machten de overhand zou krijgen. Om aanspraak 
te maken op een gebied, waren goede argumenten 
nodig. Zo moest een land bijvoorbeeld reeds een 
koloniaal bestuur hebben in het veroverde gebied. 
Deze en andere regels maakte het voor sommige 
landen lastig om een gebied te claimen, maar uitein-
delijk wisten alleen Ethiopië en Liberia uit de handen 
van de Europeanen te blijven.  

Door Debbie Nijssen
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Gevolgen voor de Afrikaanse landen 
De Afrikaanse gebieden hadden vaak geen profijt 
van de Europese overheersing. De landen kregen wel 
meer exportwinst zoals Congo, dat al snel beroemd 
werd om zijn grote export van rubber. Van deze winst 
kon de nieuwe natie België worden opgebouwd. De 
autochtone bevolking van Congo kwam er helaas veel 
slechter van af en kreeg nauwelijks geld of eten. Ze 
werd vaak gedwongen tot slavenarbeid waarbij vele 
lijfstraffen werden uitgedeeld. Een van de gruwelijk-
ste straffen was het afhakken van handen. Door de 
slechte omstandigheden in Congo daalde het bev-
olkingsaantal snel. Volgens enkele historici zouden 
wel drie miljoen mensen zijn omgekomen bij deze 
verschrikkingen. Uiteindelijk werd een campagne 
opgericht tegen het bewind van Leopold II om het 
lijden te stoppen. Congo was namelijk privé-eigen-
dom van Leopold waardoor hij er kon doen wat hij 
wilde. Congo werd overgenomen door de Belgische 
staat en de leefomstandigheden verbeterden lang-
zaamaan. De dwangarbeid werd in ieder geval 
afgeschaft, alhoewel ze in sommige dorpen bleef 
voorkomen. 

Gevolgen voor bevolkingsgroepen 
De Afrikaanse gebieden werden niet alleen verdeeld 
onder de Europese landen, ook de grenzen werden 
gemaakt door de Europese leiders. Vaak was het niet 

duidelijk waar de grenzen van een gebied liepen. 
De Europese mogendheden hebben toen lijnrechte 
grenzen getrokken door de woestijn. Immers, zo 
was de gedachte, er woonden toch geen mensen in 
de woestijn. Deze verdeling had echter rampzalige 
gevolgen voor vele bevolkingsgroepen. Zij leefden nu 
opeens in twee verschillende landen met verschil-
lende regels. Ook werden groepen die niet met elkaar 
overweg konden bij elkaar in een land geplaatst. Vaak 
hadden zij een ander geloof of andere bestaanswi-
jze. Nomadische stammen kwamen bijvoorbeeld in 
botsing met stedelijke gebieden of dorpen. Tot op de 
dag van vandaag zijn er problemen met de grenzen 
omdat bevolkingsgroepen ruzie hebben met elkaar.  

Heden 
De Europese overheersing van Afrika had dus ver-
strekkende gevolgen voor toen en nu. Het is voor 
ons nu onbegrijpelijk dat Europa als continent zich 
zo veel beter achtte en een ander continent van 
grenzen heeft voorzien. Afrika is opgedeeld alsof 
het een taart was die de Europeanen onder elkaar 
konden verdelen. Er is geen rekening gehouden met 
de mensen die in Afrika leefden. De vraag blijft natu-
urlijk hoe de grenzen van Afrika er nu zouden hebben 
uitgezien als ze niet waren verdeeld door Europa. 
Misschien telde de wereld dan wel een paar extra 
landen meer of juist minder. 
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De Quiz
Grenzeloze wetenschappers
Door Sanne van den Dries

Lieve lezer, je bent hard bezig met je studie Geschiedenis aan de Radboud Universiteit, je bent een 
zogenaamde historicus in spe. Je bedrijft wetenschap, je bent een wetenschapper in wording en miss-
chien wel een wetenschapper die de wereld kan veranderen. Wie weet schrijf je wel een uniek boek, 
waarin je een term introduceert die nog jarenlang voor discussie gaat zorgen. Wellicht ontdek je in 
een verloren gewaand archief nieuwe gegevens waarmee je de geschiedwetenschappelijke wereld 
op zijn kop zet. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar hoe ver durf jij te gaan? Hoe integer ben jij als 
wetenschapper? Trek je ergens een ethische grens of ben je een wetenschapper die zonder pardon 
over de grens heen gaat? Maak snel deze quiz en kom erachter hoe grenzeloos jij bent! 
 
1. Je komt in een archief een uniek, onontdekt document tegen over de wandaden van één specifiek persoon 
tijdens de Nederlandse kolonisatie van Indonesië. Je wilt het document gebruiken voor je scriptie. Na wat 
zoekwerk kom je erachter dat deze persoon een gezin heeft gesticht en ondertussen 85 jaar oud is. Hij heeft 
zijn familie nooit iets over zijn verleden verteld. Wat doe je? 
A. De waarheid moet aan het licht komen, dit mag niet verborgen blijven. (4) 
B. Je bezoekt de man en gaat eens rustig met hem in gesprek. Samen komen jullie tot een oplossing. (0) 
C. Zodra je de man gesproken hebt, weet je hoe delicaat de situatie is. Dit hoeft verder niemand te weten. 
Je smokkelt het document het archief uit en vernietigt het. (2) 

2. Tijdens je onderzoek voor je masterscriptie – het moet toch ooit gebeuren – kom je erachter dat al je 
bronnen in Krakau liggen. Je was drie maanden geleden even vergeten dat bronnen over de Duitse invasie 
van Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog logischerwijs in Polen liggen. Ondertussen ben je al zo ver met 
je scriptie dat opnieuw beginnen lastig is. Wat doe je nu? 
A. Alles voor je scriptie! Je boekt een ticket naar Krakau en gaat daar een week lang zitten zwoegen in de 
archieven. (4) 
B. Je klaagt tegen al je vrienden, je mailt gefrustreerd je begeleider en stampt woedend de UB door! Na dagen 
van zeuren kom je tot de conclusie: dan maar alles omgooien en als een malle je scriptie gaan herschrijven. (0) 
C. Je schakelt iedereen in die je kent, Facebookvrienden, mede-Twitteraars, Snapchatters en Instagrammers 
en natuurlijke je real-life vrienden. Je klopt bij alle docenten aan, op zoek naar iemand die toevallig naar 
Polen gaat, net zolang tot je iemand hebt gevonden. (2) 

3. Hypothetisch geval; je doet onderzoek naar de geschiedenis van een bepaald virus dat sinds kort weer in 
Europa rondwaart. Tijdens dit onderzoek stuit je op een dagboek van een chirurgijn uit de achttiende eeuw 
en in dit dagboek staan angstaanjagende gegevens over het verloop van de ziekte. Je wilt deze gegevens 
natuurlijk delen, maar toevallig heeft een promovendus van de studie Biomedische Wetenschappen er net 
een proefschrift over gepubliceerd met hele andere verschijnselen, hoe ga je dit aanpakken? 
A. Je gaat naar de promovendus toe en toont hem de foto’s van de archiefstukken. Samen schrijven jullie 
een nieuw hoofdstuk voor zijn proefschrift. (2) 
B. Zonder na te denken mail je de foto’s naar de media en het opleidingshoofd van Biomedische Wetenschappen, 
iedereen heeft het recht om dit te weten! (4) 
C. Je twijfelt heel erg, maar besluit dan de foto’s te wissen. Je hebt het vast verkeerd geïnterpreteerd, de pro-
movendus zal het wel beter weten. (0) 
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4. Voor het vak Geesteswetenschappen en Samenleving moet je een bekende historicus interviewen. Jij hebt 
gekozen voor Maarten van Rossem. Helaas is Maarten erg op zijn privacy gesteld en om die reden weigert 
hij het interview. Wat doe je nu? 
A. Nou ja, dan niet. Dan interview ik snel een docent aan de universiteit, lekker makkelijk. (0) 
B. Privacy, privacy, wie heeft het in deze tijd nog over privacy! Je gaat dagenlang voor zijn huis bivakkeren 
totdat hij toegeeft. (4) 
C. Je stuurt hem een uitgebreide mail waarin je uitlegt dat het super belangrijk voor je is. Uiteindelijk is hij 
bereid het interview te ondergaan, maar wel via de mail. (2) 

5. Voor een vak tijdens je opleiding heb je honderden gegevens in een Excel-bestand moeten zetten. Na heel 
wat bloed, zweet en tranen is er een prachtig werkstuk uitgerold met allerlei grafieken. Twee dagen voor 
de deadline klopt een goede vriend van je aan met de vraag of jij je Excel-bestand naar hem wil sturen. Hoe 
ga je hier mee om? 
A. Je mompelt wat nerveus over een volgend college en loopt zo snel mogelijk weg. De dagen erna negeer 
je zijn berichtjes op WhatsApp en Facebook. (0) 
B. Je vraagt aan hem waarom ie het zelf niet heeft gedaan. Uiteindelijk komen jullie samen tot een oploss-
ing, je gaat hem de komende twee dagen helpen met het werkstuk, met zijn eigen gegevens. (2) 
C. Zonder erover na te denken, mail je hem met je Excel-bestand. Voor vrienden doe je alles toch… ook je 
Bachelor op het spel zetten. (4)

Uitslag quiz
Tussen de 0 en 6 punten
Als wetenschapper in spe weet je heel goed waar je grenzen liggen. Je zou nooit iemand voor het hoofd 
willen stoten met je onderzoek(en). Natuurlijk wil je als historicus de waarheid aan het licht brengen, maar 
dit doe je altijd op een respectvolle manier. Misschien moet je eens proberen om net een stapje verder te 
gaan: altijd op veilig spelen gaat vervelen.  

Tussen de 6 en 14 punten 
Je zit heerlijk tussen twee extremen in, je weet wanneer je net nog iets verder kan gaan met onderzoek en 
waar je echt de grens moet trekken. Van een beetje provoceren ben je zeker niet vies en je geniet ervan dat 
je bekend staat als een enigszins controversiële onderzoeker. Je vrienden- en kennissenkring is in de loop 
van de jaren wel iets geslonken, maar je moet iets over hebben voor de wetenschap.  

Meer dan 14 punten 
Jij bent de ultieme grenzeloze wetenschapper, niks is te gek voor jou! Even op en neer naar een ver land 
voor archiefstukken is maandelijkse kost. Daarnaast heb je er geen moeite mee om mensen te kwetsen als 
je daarmee je onderzoek verder helpt. Let wel op, want de banen liggen niet voor het oprapen voor een con-
troversiële wetenschapper. Een universiteit raakt niet graag in opspraak doordat een van hun onderzoek-
ers te heftig te werk gaat, dus wees gewaarschuwd!
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Studenten in het Wild
Zomerstage aan de Via Appia
Deze zomer heb ik vier weken doorgebracht in 
het mooie Rome om daar deel te nemen aan een 
archeologisch veldwerkproject. 
 Graag laat ik jullie kennis maken met het 
‘Mapping the Via Appia’ project. Dit is een archeol-
ogisch veldwerkproject van de afdeling Klassieke 
Archeologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Tussen de vijfde en zesde mijl van de Via Appia, een 
van de belangrijkste Romeinse wegen die van Rome 
tot Brindisi liep, liggen twee  grafheuvels toegewezen 
aan de Horatii broeders. Samen met veertien andere 
studenten heb ik rondom deze heuvels gegraven, 
op zoek naar grafgiften. Op 18 juli vlogen wij vanaf 
Eindhoven naar Rome om in de middag aan te komen 
op onze verblijfplaats voor de komende vier weken: 
het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR). 
Daar werd ’s avonds snel het bed gevonden, want de 
dagen begonnen vroeg. Erg vroeg.  
 De werkdagen begonnen om  zeven uur 
’s ochtends en we moesten uiteraard elke dag van 
het KNIR naar de opgravingsplaats reizen met het 
openbaar vervoer, recht door de stratenjungle van 
Rome. Elke dag zouden we aankomen, ons gereed-
schap pakken en op zoek gaan naar  grafgiften en 
de infrastructuur van de grafheuvel zelf.  Dit jaar 
waren drie putten geopend, waarin wij mochten 
graven. Op de eerste dag werd de groep studenten 
dan ook in drieën gedeeld en het groepje waarin ik 
terecht kwam mocht tussen de twee  heuvels in gaan 
werken. In verband met de hitte stopten we dagelijks 
rond een uur met delven, waarna we drie uur de tijd 
hadden om terug te reizen naar het KNIR en daar te 
kunnen douchen. 
 Om vier uur was er dagelijks een briefing 
waarin onze projectleider, Stephan Mols,  uitlegde 
wat er goed was gegaan die dag en wie welke taken 
zou krijgen voor de volgende dag. Na de briefing 
werkten we verder tot  zes uur en ook  dan had ieder-
een zijn eigen taak. Deze taken verschilden van het 
wassen van vondsten, het bijhouden van de fotodata-
base tot het determineren van aardewerk. Vaak aten 
we  na zes uur met vijftien man samen wat meestal  

- als we niet te moe waren van de dag - bijzonder 
gezellig was.  
 Hoewel het veldwerk erg interessant was, 
ben ik toch heel blij dat wij de zondagen vrij kregen. 
De zondagen werden door  menigeen benut om 
zoveel mogelijk van Rome te kunnen zien voordat 
de vier weken alweer voorbij waren. Met een brief 
geschreven door Eric Moormann, professor arche-
ologie aan onze RU, konden wij in bijna elk museum 
gratis naar binnen. Deze brief werd dan ook  ten 
volste benut. 
 De aanwezige staf heeft mij erg veel geleerd 
over onderwerpen zoals veldwerk, fotografie en 
bovenal over de geschiedenis van de Via Appia 
en Rome. Ook heb ik veel nieuwe mensen leren 
kennen, die ik na vier weken als goede vrienden mag 
beschouwen. Mochten er mensen geïnteresseerd zijn 
in archeologie en het  zelf willen meemaken, raad 
ik je zeker aan om je op te geven voor dit jaarlijkse 
project. De hele ervaring in Rome was geweldig.  

Grazie per aver letto, 

Gijs Jochems

Door Gijs Jochems
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Grenzen verschuiven en grenzen verdwijnen, 
dat is het lot van veel landen. Sommige landen 
veranderen slechts hun naam, zoals Burma naar 
Myanmar of Ceylon naar Sri Lanka. Andere landen 
worden tragisch verdeeld of worden opgenomen 
in andere landen. Staatsvormen veranderen, 
machthebbers volgen elkaar op en grenzen ver-
schuiven. Al deze landen passen nooit allemaal 
in deze  Top 10. Daarom een kleine selectie, als 
ode aan deze verdwenen landen.  

10. Great Republic of Rough and Ready (1850) 
In 1849 richtten mijnwerkers tijdens de goudkoorts 
in California het dorpje ‘Rough and Ready’ op. Een 
jaar later kwamen ze er echter achter dat ze belas-
ting moesten betalen op al hun goudvondsten. Ze 
kwamen hiertegen in opstand en verklaarden dat 
hun kleine dorpje een republiek werd. Ze kozen 
een president en stelden een grondwet op. Indien 
de Verenigde Staten hier een probleem van zouden 
maken, mochten ze volgens hun grondwet geweld 
gebruiken. Zo ver kwam het echter niet. Tijdens de 
festiviteiten van 4 juli kregen de burgers van ‘The 
Great Republic of Rough and Ready’ in een nabije 
stad te horen dat aan hen geen alcohol geschonken 
mocht worden. Ze waren namelijk buitenlanders. 
Dit vonden de inwoners van deze kersverse repub-
liek logischerwijs nog verontrustender dan belast-
ing betalen. Hierom voegde ‘Rough and Ready’ zich 
weer bij de Verenigde Staten. 

9. Principality of Elba (1814-1815) 
In het Verdrag van Fontainebleau (1814) kreeg 
Napoleon de soevereiniteit over het eiland Elba bij 
Italië. Na de Zesde Coalitieoorlog verbleef hij hier 
in ballingschap. Elba was officieel zijn persoonlijke 
eigendom. Hij reorganiseerde het eiland, rekruteerde 
een leger en verbeterde de economie. Hij liet ook 
een luxueuze residentie bouwen genaamd ‘Palazzina 
dei Mulini’. Na negen maanden ontsnapte Napoleon 
echter en begon de Zevende Coalitieoorlog. Na zijn 
nederlaag bij Waterloo werd hij verbannen naar het 

eiland St. Helena. De ‘Principality of Elba’ werd weer 
onderdeel van Groothertogdom Toscane. 

8. Kingdom of Araucanía and Patagonia 
(1860-1862) 
In Zuid-Amerika woonden de ‘Mapuche’, een 
inheemse stam met hun eigen land. Chili en 
Argentinië probeerden dit land van hen af te pakken. 
In 1860 schoot de Franse advocaat en avonturier 
Orélie-Antoine de Tounens de ‘Mapuche’ te hulp. Hij 
had gehoord over de problemen en al snel verkozen 
de stamleiders hem tot koning, zodat hun land meer 
legitimiteit zou uitstralen. De nieuwe koning zorgde 
ervoor dat er een hoofdstad, een vlag en eigen valuta 
kwam. De staat van de ‘Mapuche’ werd echter nog 
steeds niet erkend door haar buurlanden. Orélie-
Antoine werd opgepakt en krankzinnig verklaard. 
Zijn hele leven bleef hij vechten om zijn koninkrijk 
terug te krijgen. Na zijn dood zetten zijn erfgenamen 
de strijd voort. De meest recente monarch kocht de 
titel en het stond daarmee zelfs op zijn paspoort, 
maar deze overleed in 2014.  Tot op heden wordt om 
deze theoretische kroon gevochten. 

7. Republic of Maryland (1854-1857) 
In de negentiende eeuw vonden slavenhouders en 
abolitionisten elkaar in een gemeenschappelijk 
doel. Vrijgelaten slaven moesten volgens hen terug-
gaan naar Afrika, maar om verschillende redenen. 
De slavenhouders waren bang dat ze alleen maar 
problemen zouden veroorzaken. De abolitionisten 
waren bang dat zij te veel te maken zouden krijgen 
met discriminatie en dachten dat ze in Afrika beter 
een nieuw thuis konden creëren voor zichzelf. De 
twee groepen vormden de ‘American Colonization 
Society’ en stichtten nieuwe landen aan de westkust 
van Afrika. Ze hoopten ook dat het meer beschaving 
zou brengen in Afrika. De meeste vrijgelaten slaven 
wilden de Verenigde Staten  echter helemaal niet 
verlaten; hun families leefden daar al generaties 
lang. Duizenden verhuisden wel, bijvoorbeeld naar 
de ‘Republic of Maryland’. In 1836 kreeg de kolonie 

Top 10
Verdwenen landen
Door Darinka Thijs
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zijn eerste zwarte gouverneur en twintig jaar lang 
ging alles goed. In 1854riep de republiek de onaf-
hankelijkheid uit. Twee jaar later werd de kersverse 
republiek echter aangevallen door lokale stammen 
en moesten ze hulp vragen aan het nabije Liberia. Na 
deze problemen voegden ze zich bij Liber 

6. Lijfland (-1920) 
In het gebied van de Baltische landen lag Lijfland, 
een land met een geschiedenis vol strijd. Eerst 
werd het veroverd door ridders van de Orde van 
de Zwaardbroeders, seculariseerde het gedurende 
de reformatie en overleefde het een invasie van 
de Russen. Vervolgens werd gedurende de Eerste 
Noordse Oorlog, oftewel de Lijflandse Oorlog (1558-
1582), het gebied opgedeeld. Het overgebleven land 
werd het Hertogdom Lijfland. Na de Grote Noordse 
Oorlog (1700-1721) werd Lijfland in De Vrede van 
Nystad echter een Russische provincie. Hun auto-
nome adellijke bestuur bleef in stand, maar aan het 
einde van de negentiende eeuw vond er steeds meer 
centralisatie plaats. In de twintigste eeuw werden de 
Baltische landen onafhankelijk en werd Lijfland in 
1920 verdeeld tussen Estland en Letland. Het adellijk 
grootgrondbezit werd verdeeld onder de boeren. Na 
700 jaar verdween hiermee de macht van de adelli-
jke kaste. De laatste moedertaalspreker van het Lijfs, 
verwant aan het Fins en Estisch, is in 2013 overleden. 

5. Republiek Krakau (1815-1846) 
Gedurende het Congres van Wenen (1815) werd 
de republiek Krakau in leven geroepen.  Deze stad-
staat werd beschermd door Rusland, Pruisen en 
Oostenrijk. Er zat geen doordacht plan achter, het 
was simpelweg zo dat ze het er niet over eens waren 
wat er met het gebied moest gebeuren: een land 
geboren uit gebrek aan beter. De republiek werd 
bestuurd door een president, een senaat en een 
kamer van afgevaardigden. Na betrokkenheid bij de 
Novemberopstand (1830-1831) werd de autonomie 
van de Republiek beperkt door de drie buurlanden. 
Na de Krakauer Opstand in 1846 werd Krakau als 
groothertogdom bij het Oostenrijkse koninkrijk 
Galicië en Lodomerië gevoegd. 

4. Koninkrijk Hawaii (1795 – 1894) 
Het Koninkrijk Hawaii werd opgericht in 1795 en 
bestond uit de eilanden Hawai’i, O’ahu, Maui, Moloka’i 

en Lãna’i. Het bestuur van de gebieden was al lange 
tijd erfelijk. Deze lijn begon met Papahãnaumoku, 
de godin van de aarde in de Hawaiiaanse religie. De 
oude samenleving kwam ten einde door de eilande-
nunificatie en transformeerde naar een onafhankeli-
jke constitutionele monarchie naar Europees voor-
beeld. Het Koninkrijk werd geregeerd door twee 
grote dynastieke families. In 1894 werd Hawaii 
een republiek en slechts vier jaar later werden de 
eilanden officieel geannexeerd door de Verenigde 
Staten. In 1959 werd Hawaii een Amerikaanse staat. 

3. De Verenigde Nederlandse Staten (1790) 
Na de Brabantse Revolutie ontstond er een staten-
bond in de zuidelijke Nederlanden: de Verenigde 
Nederlandse Staten. Acht gebieden verklaarden zich 
onafhankelijk. Het land bestond slechts van januari 
tot december 1790 en werd gezien als een mis-
lukte opstand tegen de vernieuwingspolitiek van de 
Habsburgse keizer Jozef II. 

2. Sikkim (ca. 1600-1975) 
Het kleine koninkrijk Sikkim bevond zich in de 
Himalaya, tussen India en China. Het overgrote 
deel van het gebied bestaat uit Khangchendzonga 
National Park. Vroeger had het land maar liefst elf 
officiële talen! De eerste historische vermelding 
van Sikkim was het bezoek van de Boeddhistische 
heilige Padmasambhave in de achtste eeuw. Hij zou 
het land gezegend hebben en voorspeld hebben 
dat het eeuwen later een monarchie zou worden. 
Uiteindelijk werd het gebied onderdeel van India. 

1. Vinland (ca. 1000) 
Vinland zou zich hebben bevonden in Newfoundland, 
een zelfbesturend gebied dat in 1949 een provin-
cie van Canada werd. In het noorden van dit gebied 
zou zich een Vikingkolonie, genaamd L’Anse aux 
Meadows, hebben bevonden. Deze nederzetting 
bevond zich in ‘Vinland’, een land dat voorkwam in 
Oudnoordse geschriften en twee IJslandse saga’s. 
De Vikingen hadden echter niet door dat ze in een 
nieuwe wereld waren beland, totdat ze inboorlingen 
tegenkwamen. Ze beschouwden Vinland als een uit-
breiding van hun moederland.
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Door Willem Tielen

In dit HInT zullen er twee exemplaren Roofstaat: wat iedere Nederlander moet weten (2015) van 
Ewald Vanvugt vergeven worden aan degenen die de onderstaande invulwedstrijd zo origineel 
mogelijk invullen. Roofstaat is een boek dat in twaalf hoofdstukken de zwarte bladzijden uit de 
geschiedenis van Nederland behandelt, over een periode van de middeleeuwen tot ver in de twintig-
ste eeuw. Het HInT is erg benieuwd naar de creativiteit van de leden van GSV Excalibur, dus de twee 
origineelste inzendingen winnen! Er zijn dus geen verkeerde antwoorden: de leukste inzendingen 
zullen geanonimiseerd door een bestuurslid van de GSV gekozen worden. Wil jij meedingen? Stuur 
dan jouw ingevulde tekst naar hintredactie@gmail.com t.a.v. ‘Invulwedstrijd Roofstaat’!
 
De ……… geschiedenis kent vele …………….  en …………….  mannen die de aardbol hebben verkend. Eén van die 
mannen was …………….  Naast zijn illustere reis naar ……………., ondernam hij nog vele andere ……………., zoals 
naar ……………. Voorafgaand aan deze tochten, zei zijn ……………. vaak tegen ……………., ‘Als de ……………. van 
boord is, dan ziet ……………. niet dat zij ……………. in de …………….  van de …………….  ……………. ging.’ Bovendien, 
de …………….  zegt ons dat ……………. daadkrachtig ……………., om zo ……………. te voorkomen. 

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT en 
het bestuur van de GSV zijn uitgesloten van deelname. De uiterste datum van indiening is 2 november aansta-
ande. De prijswinnaars zullen bekend worden gemaakt op 4 november 2016. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.

HInT invulwedstrijd
Maak 2x kans op Roofstaat!
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D. WITTENBERG - PRIKKELDRAAD. EEN 
GESCHIEDENIS VAN GOED EN KWAAD

 Recensie 
Door Bas Nordkamp

Er wordt jaarlijks genoeg van gemaakt om de 
aarde tweehonderd keer te omspannen en het 
heeft sinds de uitvinding ervan in 1874 grote 
invloed op onze wereld. Toch wordt er nauweli-
jks stilgestaan bij het bestaan ervan. Wittenberg 
doet een boeiende en unieke studie naar prik-
keldraad én houdt een kritisch pleidooi over de 
verdeelde wereldmaatschappij. Dit alles verpakt 
hij in een boek dat heerlijk wegleest. 
 Na een geschiedenis van het ontstaan 
van het prikkeldraad – dat op de prairies in de VS 
meteen in de behoefte naar goedkoop omheinings-
materiaal voorzag – neemt journalist en schrijver 
Dick Wittenberg  ons mee in de reizen die hij heeft 
gemaakt om prikkeldraad overal ter wereld ‘in het 
werk’ te zien en om de invloed van het prikkeldraad 
te laten zien. Zo heeft het, aldus Wittenberg, een 
grotere rol in de kolonisatie van Noord-Amerika 
gespeeld dan de spoorlijnen. Ook gifgas, in de meeste 
literatuur beschouwd als meest invloedrijke wapen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, moet het afleggen 
tegen het nauwelijks te vernietigen prikkeldraad. 
 De val van de Muur in ’89 zou volgens 
Francis Fukuyama de overwinning van het liberale 
Westen moeten betekenen. Voor prikkeldraad, dat 
sinds de Holocaust als symbool van de onderdruk-
king bekend stond, zou ook geen plek meer zijn. Er 
‘bloeien’ echter, om de beeldspraak van Wittenberg 
te gebruiken, tegenwoordig meer grenshekken dan 
ooit. Zeker na 9/11 en de daarop volgende War on 
Terror schoten grenshekken als paddenstoelen uit 
de grond. Deze hekwerken blijken echter nauweli-
jks bescherming te bieden tegen illegale immigra-
tie of terrorisme. Wél zorgen grenshekken voor een 
verdeelde wereldmaatschappij: landen die ze plaat-
sen zijn gemiddeld vier keer zo rijk als de buurlanden 
die erdoor buitengesloten worden.

 Landen zouden, volgens Wittenberg, vooral 
grenshekken willen bouwen om een schijn van 
veiligheid op te werpen en een imaginaire vijand 
aan de andere kant van de grens te creëren. Dit klinkt 
plausibel, maar Wittenberg voert dit wellicht iets 
te ver door, door te stellen dat landen grenshekken 
bouwen om de burgers af te leiden van de binnen-
landse problemen. 
 Ook is er een kritische noot te plaatsen bij de 
huidige invloed van prikkeldraad. Hoewel Wittenberg 
overtuigend is in de invloed die prikkeldraad in eind 
negentiende en twintigste eeuw speelde, lijkt de 
huidige invloed van prikkeldraad beperkt door de 
meer geavanceerde grensmuren. Toch wordt er niet 
bespaard op prikkeldraad: vergeleken met andere 
grensafscheidingen kost het vrijwel niks én het heeft 
een grote afschrikkende werking. Daarom zijn, bij 
televisiebeelden over vluchtelingen, nog steeds grote 
rollen prikkeldraad te zien.  
 Dit boek gaat dus niet alleen over prikkel-
draad. De hoofdstukken over de geschiedenis van 
prikkeldraad zijn boeiend en overtuigend, maar het 
boek heeft veel meer dan dat. Het is een pamflet 
tegen een verdeelde wereldmaatschappij die meent 
in chaos te leven, terwijl de wereld volgens Steven 
Pinker nog nooit zo vredelievend is geweest. Een 
moedige poging om misstanden bij grenshekken 
– zoals bij India en Bangladesh – aan te kaarten. 
Hoewel de schrijfstijl in het begin doet denken aan 
die van Peter Rietbergen, went dit na twee hoofd-
stukken en leest het boek daarna heerlijk weg. Een 
unieke en boeiende non-fictie die wegleest als een 
roman. Alle lof voor Dick Wittenberg.

272 pagina’s. Uitgever: Atlas Contact. Uitgegeven: 
augustus 2015. ISBN: 9789045024905. Prijs: ± €20,-
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Een grenzeloos fenomeen...
Muren bouwen
Door Emma Hooghwinkel en Sanne Dijksterhuis

Grenzeloosheid is een mooi ideaal, maar het 
levert niet alleen voordelen op. Het verdwi-
jnen van fysieke grenzen en een globaliserende 
wereld hebben op sociaal, economisch en cul-
tureel gebied gezorgd voor een grotere uitwis-
seling van goederen, mensen en ideeën. Deze 
grenzeloosheid kan alleen ook bedreigend over-
komen. De recente vluchtelingencrisis is hier een 
goed voorbeeld van, net als de geslotenheid van 
de Amerikaanse grens. De makkelijkste oploss-
ing voor deze dreiging? Grenzen dicht!. En wat 
is hierbij de aanpak? I will build a great, great 
wall on our southern border! Grenzen zijn geen 
nieuw fenomeen: in de afgelopen eeuwen zijn er 
al meerdere pogingen gedaan om mensen en bev-
olkingsgroepen buiten te sluiten of juist binnen 
te houden. Het meest effectieve middel hiervoor: 
een muur bouwen! 

Chinese Muur 
Al in de tweede eeuw voor Christus begon men 
met de bouw van de Chinese muur. De Qin-dynastie 
begon aan de bouw van meerdere muren tegen de 
noordgrenzen van het toenmalige Chinese Rijk. 
Deze werden afgemaakt door de Han-dynastie. De 
voornaamste redenen voor de bouw waren de bes-
cherming tegen het steppevolk de Xiognu en een 
poging om de handel te reguleren. De Xiognu vielen 
voortdurend het Chinese grondgebied binnen. Zij 
vernietigden landbouwgrond en nederzettingen, 
wat zorgde voor economische en sociale onrust. 
De Chinese dynastieën probeerden deze onrust te 
beperken. In de veertiende eeuw diende de muur 
als bescherming tegen Mongoolse nomadenstam-
men. Onder de Qing-dynastie werd de muur uitge-
breid en verstevigd. De functie van de muur veran-
derde rond dit moment van verdedigingswerk naar 
grenspost. Zo verloor de muur haar verdedigende 
functie en kreeg het vooral de functie om immigra-
tie en handel te reguleren. Tegenwoordig function-
eert de muur voornamelijk als toeristische attractie: 
er zijn relatief grote stukken intact gebleven. 

Muur van Hadrianus 
Een andere muur van bijna 2000 jaar oud die nog 
deels overeind staat, is de muur van Hadrianus. Deze 
is gebouwd tussen 117-138 na Chr. door, verrassing, 
keizer Hadrianus. Deze muur was onderdeel van de 
noordelijke grens van het Romeinse Rijk: de limes. 
De grenzen in het Romeinse Rijk waren vaak erg flex-
ibel. Daarom spreekt men vaak van grenszones in 
plaats van grenzen. De Hadriaanse muur was echter 
een duidelijke fysieke grens. Het voornaamste doel 
van deze muur was, traditioneel gezien, invallen 
van Barbaarse stammen vanuit het noorden tegen 
te houden. Ook was de muur een symbool van de 
Romeinse macht. Tegenwoordig stellen steeds meer 
historici dat de muur vooral uit economische over-
wegingen werd gebouwd, namelijk om de handel in 
het Romeinse Rijk te reguleren. Volgens deze theorie 
zou de muur op sommige plekken doorkruisbaar zijn 
geweest en alleen als controlepost hebben gediend 
om smokkel te voorkomen en belasting te heffen. 
Vanaf ongeveer de vierde eeuw v. Chr. verlieten veel 
Romeinse troepen de muur en raakte deze in verval. 
Tegenwoordig kan men nog steeds mooie wandelin-
gen maken over de muur.

Berlijnse Muur
We maken een sprong in de tijd om te kijken naar 
een muur die ons allen zeer bekend is. Berlijn was 
tussen 1945 en 1961 een goed punt om vanuit Oost-
Europa naar West-Europa te vluchten. Eenmaal in 
West-Berlijn kon er meteen een paspoort voor de 
Bundesrepublik Deutschland (BRD) worden aan-
gevraagd. Veel Oost-Europeanen maakten dan ook 
gebruik van deze mogelijkheid en ontvluchtten 
de Sovjet-Unie of een van haar satellietstaten. 
Doordat een groot aantal burgers uit de Deutsche 
Demokratische Republik (DDR) het land ontvluchtten, 
werd in 1952 begonnen met het afsluiten van de 
grens. Berlijn bleef echter open omdat dit gebied 
moeilijk te bewaken was. Een groot aantal hoogop-
geleiden ontvluchtte de DDR, wat een  grote bed-
reiging vormde voor de toekomstige economie. 
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Daarom werd besloten tot de bouw van de muur. 
Naarmate de muur strenger werd bewaakt, werd ook 
de drang om te vluchten groter. Er werden de meest 
creatieve vluchtpogingen ondernomen. De Berlijnse 
muur viel in november 1989 na een televisie-inter-
view. Tegenwoordig zijn er nog een aantal stukjes 
muur te bewonderen. 

Israëlische Muur 
In tegenstelling tot bovengenoemde muren, is de 
Israëlische muur nog steeds in gebruik. Net als de 
Berlijnse Muur, doorkruist de Israeli West Bank 
Barrier dorpen en wijken: de muur loopt vaak dwars 
door Palestijnse bevolkingsgroepen. Het doel van de 
muur is, volgens de Israëliërs, de bescherming van 
Israëlische burgers tegen (Palestijnse) terroristen 
die regelmatig zelfmoordaanslagen plegen en voor 
onrust zorgen. Bovendien zou er worden geschoten 
op Israëlische burgers, iets wat de muur zou moeten 
voorkomen. De Berlijnse muur werd op Oost-Duits 
grondgebied gebouwd, terwijl de Israëlische Muur op 
Palestijns grondgebied is gebouwd. Hierdoor is een 
deel van de Palestijnen afgesloten van de rest van 
de Palestijnse bevolking. Dit zorgt voor veel interna-
tionale kritiek op de muur. Ondanks alle kritiek van 
de VN, het Internationaal Gerechtshof en de EU gaat 
Israël door met het bouwen van de muur. 

Korea 
Een minder fysieke grens is de Koreaanse DMZ 
(Demilitarized Zone) tussen Noord en Zuid Korea 
die functioneert als een soort bufferzone. De muur 
is in dit geval niet van steen, maar van ijzeren hek-
werken en is vergelijkbaar met het IJzeren Gordijn 
uit de Koude Oorlog in Europa. De Koreaanse oorlog 
eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Sindsdien 
wordt de grens aan beide kanten bewaakt, hoewel 
het aantal Amerikanen aan de grens na het einde van 
de Koude Oorlog is gedaald. 

Allerlei varianten van muren zijn bedacht ter oploss-
ing van verschillende problemen. Wij kunnen moe-
ilijk zeggen wat nou precies de redenen waren voor 
de aanleg van deze verschillende muren. Het bouwen 
van een muur lijkt echter een menselijke manier 
te zijn om andere mensen en goederen buiten te 
houden, of juist binnen te houden. Is het een nat-
uurlijk fenomeen om grenzen aan te leggen? Iets 
wat al de oude muren gemeen hebben, is dat ze hun 
functie over de tijd heen verloren hebben en dat ze 
nu voornamelijk functioneren als toeristische trek-
pleister. Dat roept natuurlijk gelijk de vraag op of 
het bouwen van muren eigenlijk wel nut heeft. Zal 
het ook zo verlopen met de Israëlische muur? Zal de 
Koreaanse DMZ over een aantal decennia een toeris-
tische hotspot zijn waar mensen met een selfiestick 
rondlopen om het vast te leggen? De tijd zal het leren.
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‘IK HEB GEEN NEDERLANDS 
PASPOORT, MOET IK NU OOK WEG?’
  Column                                   

Door Linda den Bol

Ik kan me nog een discussie herinneren die 
mijn klas had in groep 8. Onze juf vond het een 
leuk idee om onze debatkunsten te testen met 
het onderwerp ‘integratie van buitenlanders’. 
Zo ontketende ze een heen-en-weergeroep van 
kinderen die voor volledige integratie waren 
en kinderen die dat te ver vonden gaan. Op een 
gegeven moment riep een jongen: ‘Nou, ik vind 
dat alle mensen die geen Nederlands paspoort 
hebben het land uit moeten.’ Die zin deed ineens 
erg veel pijn, want wat wilde het toeval nu: ik had 
helemaal geen Nederlands paspoort in die tijd. 
Mijn moeder vond het leuk om haar kinderen iets 
van haar afkomst mee te geven, wat resulteerde 
in een prachtig Tsjechisch exemplaar. 
 Als geboren Bosschenaar voelde ik me 
opeens ontzettend kwetsbaar. Was het dan zo gemak-
kelijk om weggestuurd te worden van de plaats waar 
ik mijn hele leven heb doorgebracht? Geïrriteerd riep 
ik: ‘Ik heb geen Nederlands paspoort, moet ik nu ook 
weg dan?’ En toen viel een nogal ongemakkelijke 
stilte. Het meisje met het blonde haar en de blauwe 
ogen dat al jaren bij hen in de klas zat, hoorde ineens 
bij de groep van buitenstaanders die sommige leer-
lingen het liefste weg wilden hebben. Voor mensen 
met een andere culturele achtergrond is het moe-
ilijk om een balans te vinden tussen Nederland en 
die andere geliefde plaats op de aardbol. Ik ben 
in Nederland geboren en opgegroeid, maar ik kan 
met trots zeggen dat ik half-Tsjechisch ben en hier-
door ook de taal spreek en wat gewoontes van mijn 

moeder heb overgenomen. Nu lijkt de Tsjechische 
cultuur nogal op de Nederlandse en kan ik niet 
zeggen dat ik voor grote problemen heb gestaan hier-
door. Toch krimp ik altijd ineen als de zoveelste dis-
cussie over integratie weer begint. 
 Mensen hebben al heel snel de neiging om 
te roepen dat alles wat niet-Nederlands is per defini-
tie slechter is dan wat we hier hebben. Hieronder ligt 
een laag van angst voor het onbekende, want waarom 
zouden we iets nieuws accepteren als we het zelf 
ook al hebben? Natuurlijk moet je de taal spreken 
van het land waar je woont. Zonder die kennis kun 
je niet goed functioneren als mens. Maar het beeld 
van de buitenlander die zich weigert aan te passen 
op welke manier dan ook en hier is om te profiteren 
van de maatschappij, is een fout stereotype dat nogal 
eens wordt uitgebuit door extreemrechtse partijen. 
Aanpassen is goed, maar waarom zou je in dat proces 
je eigen identiteit moeten opgeven? 
 In Nederland wonen 1,3 miljoen mensen die 
aangeven dat ze een tweede nationaliteit hebben. 
De uitspraak dat ‘alle mensen die geen Nederlands 
paspoort het land uitmoeten’ laat het lijken alsof zij 
minder waard zijn dan de rest. Twee landen mijn 
thuis kunnen noemen heeft me geleerd dat mensen 
zo grenzeloos zijn als ze zelf willen. Ik kan juichen 
voor het Nederlands elftal, maar ook voor het 
Tsjechische, wat zo slecht nog niet is als je je bedenkt 
dat ik nog met een reden naar het afgelopen EK kon 
kijken.
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Publieksgeschiedeniscommissie presenteert

024 Geschiedenis
Door de Publieksgeschiedeniscommissie

Tijdens de 024 Geschiedenis zal de 
Publieksgeschiedeniscommissie op zaterdag 15 
oktober twee activiteiten organiseren. Een rond-
wandeling met toelichting op de Piersonrellen en 
een spel over de Vrede van Nijmegen. Deze activ-
iteiten zijn leuk, leerzaam en een goede reden 
om je ouders en vrienden van ‘thuisthuis’ eens 
te laten zien hoe mooi Nijmegen is. Als je gasten 
eenmaal zien hoe gaaf het verleden is, hoef je 
nooit meer uit te leggen dat je niet enkel jaar-
tallen leert en je niet alleen maar bezig bent 
met dingen die al lang niet meer belangrijk zijn. 
Deelname is dus ook voor je eigen bestwil! 
 De Piersonrondleidingen zullen beginnen 
bij het Regionaal Archief om 13:00 en 15:00 uur. 
Verschillende belangrijke plekken zullen worden 
bezocht en toegelicht. Daarbij is er veel aandacht voor 
de verschillende perspectieven van de betrokkenen. 
De rondleiding zal deels worden gegeven door een 
ooggetuige en er zal muzikale omlijsting zijn. Wil 
jij graag meer weten van één van de belangrijkste 
gebeurtenissen in de recente Nijmeegse geschiede-
nis? Ga dan vooral mee! Vooraf aanmelden is niet 
nodig. 
 Als je toch al in Nijmegen bent om kennis 
te nemen van de Piersonproblematiek, is het leuk 
om daarna zelf beslissingen te nemen over pol-
itiek gevoelige zaken. Dit kan tijdens het Vrede-
van-Nijmegenspel dat op de Mariënburg gespeeld 
gaat worden op een doek dat bijna zo groot is als 
Luxemburg. Verwacht een mix van Risk, Diplomacy, 
Total War en een hele reeks andere strategische 
spellen waaraan elementen ontleend zijn. Probeer 
in verschillende rondes je doelstellingen als land te 
behalen én tot vrede te komen.
 Het spel zal twee keer gespeeld worden, om 
14:00 en 16:00 uur, en zal ongeveer een uur duren. 
Om het spel te spelen zullen er teams van ca. vijf 

personen gemaakt worden. Je kunt met je vrienden 
komen als team, maar ook ter plekke bij anderen 
aansluiten. Vooraf aanmelden is daarom ook bij deze 
activiteit niet nodig. 
 Naast deze activiteiten wordt er op het 
moment van schrijven nog gewerkt aan een aantal 
verrassingen. De komende weken zullen hierover op 
werkelijk guerillamarketingachtige manieren tipjes 
van de sluier worden opgelicht.  
 Om jullie alvast warm te maken voor het 
weekeinde, volgt hier wat achtergrondinformatie 
over de gebeurtenissen waarover de activiteiten 
zullen gaan. De Publieksgeschiedeniscommissie 
hoopt jullie in groten getale te mogen ontvangen op 
zaterdag 15 oktober op de Mariënburg. Kijk ook eens 
op de website ‘024geschiedenis.nl’ om te zien wat er 
nog meer georganiseerd wordt. 

Piersonrondleiding
Traangas en molotovcocktails die over en weer 
worden gevuurd; helikopters die boven het centrum 
vliegen en flyers verspreiden; de politie die toes-
temming heeft om te mogen schieten; barricades 
van prikkeldraad en omvergeworpen auto’s waar 
meerdere tanks op inrijden; en de marechaussee die 
vreedzame demonstratie met geweld de kop in drukt. 
‘Het leek wel oorlog’, zo laat een mevrouw weten die 
het allemaal heeft meegemaakt.  
 Bovenstaand tafereel speelt zich niet af in 
een door oorlog verscheurd land, maar in Nijmegen 
in 1981, tijdens de beruchte Piersonrellen. Tijdens 
deze rellen stonden krakers enoverheidsinstanties 
lijnrecht tegenover elkaar. Het punt van conflict was 
de bouw van een nieuwe parkeergarage in de binnen-
stad van Nijmegen: De Zeigelhofgarage. Voor deze 
parkeerplaats moesten meerdere huizen in de nabi-
jgelegen Piersonstraat wijken. Deze plannen leidden 
tot veel verzet bij de bewoners van de Piersonstraat. 
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Er waren vele protestmarsen, maar uiteindelijk 
besloot de gemeente tóch door te gaan met de bouw. 
Kraakbewegingen namen toen het stokje over van de 
bewoners. Zij gingen radicaler te werk en besloten 
op 15 februari van dat jaar barricades op te werpen 
in de Piersonstraat. Ondertussen gingen elders in 
het centrum de demonstraties door. De sfeer werd 
op 23 februari een stuk grimmiger en de gemeente 
besloot om de straat schoon te vegen. Helikopters, 
tanks en ongeveer tweeduizend man aan politie en 
marechaussee moest er aan te pas komen om de klus 
te klaren. 
 
Vrede van Nijmegenspel 
In de periode 1676-1679 was Nijmegen het centrum 
van de Europese politiek. In een zeer roerige tijd 
was Nijmegen gekozen als toneel voor de vre-
desonderhandelingen tussen de volgende landen: 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 
Denemarken, Frankrijk, Spanje, Zweden, Münster 
en het Heilige Roomse Rijk. In de vroege jaren 70 van 
de zeventiende eeuw waren verschillende conflicten 
ontstaan door onder andere de Franse wens om uit 
te breiden tot zijn  zogenaamde ‘natuurlijke grenzen’. 

Het rampjaar 1672 was hiervan een goed voorbeeld. 
Door de verschillende wisselende allianties namen 
de Europese conflicten diverse wendingen. Zo werkte 
Engeland eerst samen met de Fransen om later voor 
de Republiek te kiezen. Een hoofdrol was hierbij weg-
gelegd voor Sir William Temple (1628-1699), die 
eerst de Engels-Franse alliantie smeedde en later de 
hoofdonderhandelaar namens Engeland bij de Vrede 
van Nijmegen werd. 
 Nijmegen werd gekozen op voorspraak van 
de Engelse koning Karel II vanwege zijn centrale 
ligging. De stad werd uitgeroepen tot neutraal gebied 
waar geen soldaten mochten worden gelegerd. De 
komst van de diplomaten had verschillende gevol-
gen voor de stad. Zo verwonderde de plaatselijke 
bevolking zich over de met zilveren platen beslagen 
koets van de Spanjaarden en veranderde het verkeer 
ingrijpend door alle hoogwaardigheidsbekleders, die 
op verschillende plekken moesten onderhandelen. 
De straten waren hier niet op berekend en er werd 
voorgesteld om gebruik te maken van draagstoelen. 
Wie meer wil weten kan langskomen bij het spel op 
15 oktober, waar een meer uitgebreide context zal 
worden geschetst.
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Programma 024 Geschiedenis
Vrijdag 14 oktober
20:00 - 22:00 uur

Zaterdag 15 oktober
10:00 - 16:00 uur
10:30 - 16:00 uur
11:00 - 15:00 uur
11:00 - 16:00 uur
11:00 - 16:00 uur
11:00 - 16:00 uur

12:00 - 15:00 uur
13:00 - 16:00 uur
13:00 - 17:00 uur

14:00 - 14:45 uur
14:00 - 17:00 uur
15:00 - 16:30 uur
15:15 - 16:00 uur
19:00 uur

Zondag 16 oktober
11:00 - 12:30 uur
11:00 - 17:30 uur
12:00 - 17:00 uur

Openingsavond

Postduiven in beeld
Historische markt
Radboud in de stad
Pop-up museum WO 2
Wat aten de Romeinen?
De grenzeloze Gebroeders 
van Limburg
Rondleiding ‘Vlucht over de grens’
Rondleiding Pierson affaire
Foto-expositie Mohammed
Abdulazez
Lezing Esther Disveld
Het “Vrede van Nijmegen”-spel
Het Nijmeegse Biermenu
Lezing Els Kloek
De Grote Nijmeegse
Geschiedenisquiz 2016

Op zoek naar de grens
Met het Gilde langs de grenzen
Familievoorstelling

Stevenskerk

Stevenskerk
Stevenskerk
Stevenskerk
Stevenskerk
Stevenskerk
Stevenskerk

Stevenskerk
Mariënburg 27
Mariënburg 26

Mariënburg 29
Mariënburg
Mariënburg 38
Mariënburg 29
Mariënburg 38

Barbarossastraat 35
Kelfkensbos
Kelfkensbos 59

Colleges Radboud in de stad:
11:00 - 11:10 uur
11:10 - 11:30 uur
11:30 - 11:50 uur

11:50 - 12:10 uur
12:30 - 12:50 uur

12:50 - 13:10 uur

13:10 - 13:30 uur
13:50 - 14:10 uur

14:10 - 14:30 uur

14:30 - 14:50 uur
14:50 - 15:00 uur

Opening collegezaal
Nijmegen en de Romeinse grens
Grensverleggend toerisme in het 
Romeinse Rijk
Nijmegen en de Hanze
De fascistische revolutie stopt niet 
bij Zevenaar
Sociaal grensverkeer rond Kleef-
Nijmegen in roerige tijden
Het front als grens
De grenzen van de traditionele 
informatieopslag
Hoe wij bepalen wie echte mensen 
zijn - en wie niet
Rivaliteit tussen N.E.C. en Vitesse
Sluiting collegezaal 

prof. dr. Dolly Verhoeven
dr. Harry van Enckevoort
dr. Lien Foubert

Maartje A.B.
drs. Casper Kirkels

drs. Jan Brauer

dr. Joost Roosendaal
Nicole Janssen MA en 
Kelly Hocke MA
dr. Coen van Gaalen

Jon Verriet MA
prof. dr. Dolly Verhoeven
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Via een smal trapje dalen we af in Lisa’s kelderhuisje. Die titel heeft het verdiend doordat 
het een privé kruipruimte bezit van tien vierkante meter. Deze wordt op het moment bewoond 
door spinnen, maar Lisa liet ons het deel van de kamer zien dat wel door haar gebruikt wordt. 
Meteen valt een poster van Vladimir Poetin op, die wordt vergezeld met de tekst: Putin is my 
spirit animal. Naast Poetin hangt Jezus, want die kon niet ontbreken volgens Lisa. Niet alleen 
Poetin is Lisa’s spirit animal: ook Duitsland krijgt die eer. Dat kan ook niet anders voor een 
jongedame met Duitse roots. Waarom er dan een Poolse sjaal hangt? Nou, dat is een mooie 

herinnering aan de Wereldjongerendagen van afgelopen zomer.
Tekst: Linda den Bol

In het hol van... Lisa Schmeinck


